odukant
K

MAI 2021
Nr 5 (320)
Kadrina valla ajaleht

Noored valisid endale volikogu

Loobu jõe poolmaratonil osales ligi 70 veespordisõpra

Selle aasta maikuu algusest on Kadrina vallas hoo sisse
saanud noortevolikogu. Noortevolikogusse said kandideerida kõik Kadrina valla noored ning Kadrina Keskkooli
õpilased vanuses 14.–26. eluaastat. Noortevolikogu valisid
noored ise 6.–8. mail toimunud e-hääletuse ning 11. mail
paberkandjal toimunud hääletuse kaudu. Kokku andis
värskete volikogu liikmete poolt oma hääle 64 noort.

Leevenenud koroonapiirangud sütitasid kadrinlast Vahur Leemetsa nõnda, et tekkis
uitmõte korraldada Loobu jõel
süsta- ja kanuuvõistlus. Vast
puhastatud jõel toimunud
võistlusele elati positiivselt
kaasa. Võistlusele registreerus
42 paati ligi 70 osalejaga
Loobu käänuline jõgi nõudis nii aerutamiskiirust kui ka
oskust paati soovitud suunas
pöörata. „21 km pikkune
võistlusdistants on parajalt
väljakutsuv, aga ei ole liiga
pikk ka neile, kes aerutamist
igapäevase spordina ei harrasta,“ sõnas Leemets. Ka ilmataat oli korraldajate rõõmuks
valmis pannud päikeselise ilma nii et võistlus läks nii osalejate kui ka korraldajate ühise
tegevuse kaasabil igati korda.
Võistluse üldarvestuses
võidutses La Sportiva koosseisus Timmo Tammemäe ja
Piibe Tammemäe, olles kahesüsta segapaaride klassi võitja, ajaks 01:56:01. Teisele kohale tuli Estonian Cell 1 võistkond Ago Kastemäe, Külli
Raudsalu, kolmanda koha
saavutas Valge Kass koosseisus Liina Mäsak, Urmo
Alling. Kahesüsta meespaaridest saavutasid esikoha
Punamütsikesed koosseisus
Andres Kalle ja Marti Lepik,
teise koha TVVT koosseisus
Viljar Toots ja Taavi Veelmaa
ning kolmanda koha võistkond Jõgi ja Sild koosseisus
Sixten Sild ja Tõnu Jõgi.
Meeste ühesüsta võitja oli
Urmas Varm, teine Raivo
Randmäe ning kolmas Hannes Soosaar. Naiste ühesüsta

Noorteühenduste Liidu osalusfondi projekti toel oli igale
kandidaadile tagatud 10 flaierit ja pastapliiatsit
valimiskampaania tegemiseks.
Kadrina valla noortevolikogu koondab endas üheksa
aktiivset ning tahteteolist noort, kelle eakaaslased end
esindama valisid. Noortevolikogu valitakse kaheks aastaks
ning uued liikmed aastateks 2021–2023 on Mirko Raik,
Jürgen Lankei, Maris Piispea, Kristi Viita, Liis Lillemägi,
Ketlin Rebane, Marta Reimal, Hanna-Eliise Liivak ja
Rosabel Klopp. Uue koosseisuga noortevolikogu esimene
istung toimub 21. mail, mil valitakse noorte seast volikogule
ka esimees ja aseesimees. (KK)

Kuldpulmapaare oodatakse
endast teadma anda
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) koostöös Rakvere
kristlike kogudustega korraldab vastuvõtu Lääne-Virumaa
väärikatele abielupaaridele, kellel on käesoleval aastal
täitunud või täitumas 50, 55, 60, 65 jne abieluaastat.

Pulmapaaridest palutakse teada anda hiljemalt 2.
augustiks. Austamissündmusele võivad registreerida kõik
oma tänavu väärikat pulma-aastapäeva tähistavaid
vanemaid, vanavanemaid, teisi lähedasi. Infot oodatakse eposti teel ingrid.parnamae@virol.ee või telefonil 5304 0823.
Lääne-Viru maakonnas toimub austamissündmus juba 11.
korda ning leiab aset reedel, 3. septembril 2021 kell 13.00
Rakvere Kolmainu kirikus. (KK)

kiireim oli Helve Malmsaar
ning teine Airi Raus.
Kaheste kanuude segapaaride kiireim oli Lammasmäe Puhkekeskuse team Egle
Neuhaus, Ainar Sepnik, teisel kohal võistkond Põhjalonks Janno Tamsalu, Mirje
Roasto ja kolmandal Nelsoni
esindus Ott Kalamees, Liis
Jaanimäe. Kanuu meespaaridest näitas parimat jõekiirust võistkond Torpeedo
koosseisus Rauno Uusküla,
Taavi Uusküla. Teiseks tuli
võistkond Estonian Cell 2
koosseisus Marek Haav, Aivar Kaasik ning kolmandaks
JõgevaJõud koosseisus Rauno
Kiik ja Timo Heiskonen.
„Tänan kõiki korraldamisel abis olnuid ning meie toetajaid. Auhindadega toetasid

Matsimoka, Hõbeda Kitsefarm ja Meehaldjas, üldkorraldusega tegeles Huviklubi
Nelson tore seltskond, joogipunkti joogi ja spordijoogi
pudelid pani välja Enervit,
joogipunkti töö korraldas
Kadrina Tuletõrje Seltsi naissalk, jõe saagis puhtaks Raido
Nagel, supi jagamisega tegeles Anastasia Mägi,“ kiidab
Leemets abilisi.
Üksinda veetee ette võtnud Airi Raus kiidab korraldajaid hea võimaluse eest
ennast proovile panna. „Aitäh, et sundisite oma mugavustsoonist välja! Poolmaraton ei ole ületamatu raskus,
kuid siiski mõnus enese piiride katsetus,“ sõnab Raus ning
soovitab Loobu jõge kõikidel
avastama minna.

Raja kui läbinud Torpeedo
liige Rauno Uusküla tõi välja
aga raja ääres olnud kaasaelajad. Veidi enne lõppu andis
võistlejatele motivatsiooni
plakat lausega: „Sõua kiiremini, muidu sööb kobras aeru
ära!“ Mees raja ääres juhatas
sõitjaid, kus on mudamadalikud ning millisest äärest on
kurvi läbimine kindel. „Lahe
sündmus, loodame oma tiitlit
järgmisel aastal kaitsta,“ sõnas
Uusküla.
Kas vahva sündmus ka
järgmisel aastal toimub, jätab
korraldaja lahtiseks. „See võib
vabalt traditsiooniks saada,
aga päris kindel ei saa olla,“
sõnab Leemets ning lisab, et
tavapärasel aastal ei oleks tal
sellisel ajal kardetavasti ühtegi vaba nädalavahetust. (KK)

Kaasav eelarve toetab paisjärve puhkeala arengut
Lõppes 2021. aasta kaasava eelarve hääletus. Kaasava eelarve eesmärgiks on kodanikualgatuse kaasamine valla arengusse ja
teadlikkuse tõstmine valla eelarve koostamise alustest.
2021. aasta hääletusel osales 116 hääletajat. Varasemalt on hääletanute arv jagunenud 2020. aastal 189, 2019. aastal 232.
Enim hääli kogus Kadrina paisjärve puhkeala arendamine, mis kogus 55 häält. Järgmised hääled jagunesid: terviseraja
välijõusaali edasiarendamine 20 häält, kirikukellade uus löögiseade 19 häält. Võrdselt 11 häält said Põllu tn tenniseväljaku
taastamine ning paisjärve puhkealale tasakaaluraja loomine.
Kadrina valla kaasava eelarve ettepanekuid sai esitada 1. märtsist kuni 1. aprillini, misjärel valis hindamiskomisjon
koosseisus Kairit Pihlak, Aivar Aruja, Lisete Laisaar ning Maris Aros seitsmest esitatud ettepanekust rahvahääletusele viis
ideed. Hääletamine kestis 26. aprillist kuni 10. maini. Kadrina valla kaasava eelarve kogusumma valla eelarvest on 15 000 eurot.
(KK)

Eelmisel aastal täitus Silva ja Mihkel Elleril 50 abieluaastat.
Foto: Ain Liiva/Virumaa Teataja

Kaldal asunud finišile tuli läheneda suure hooga, et kuivalt kaldasse pääseks. Foto: Raido Nagel
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Riiklikult konkursilt naasti
eriauhindadega
2021. aasta õpilaste teadustööde riiklik konkurss on
teatavaks teinud tulemused. Kadrina Keskkooli abituriendid
Sigrit Umerov ja Rihard Laisaar naasid konkursilt
koostööpartnerite eriauhindadega.
Sigrit Umerovi uurimus „Kadrina Keskkooli õpilaste
teadlikkus vaktsineerimisest ja vaktsiinide tähtsusest”
(juhendajaks Siret Pung) pälvis eripreemiad Tervise Arengu
Instituudilt ja Argo kirjastuselt. Tervise Arengu Instituudi
žürii põhjendas eriauhinna andmist järgmiselt: Umerovi töö
äratas esmalt tähelepanu väga aktuaalse teema tõttu. Lisaks
sellele, et teema oli põnev, paistis töö silma hea ülesehituse ja
põhjalikkuse poolest. Meeldis, et kombineeriti erinevaid
meetodeid – lisaks küsimustikule intervjueeriti kooliõde
ning hinnati vaktsineerituse taset ka objektiivsete näitajate
alusel. Uurimistöö tulemustes avaldus nii mõndagi üllatuslikku ja mõtlemapanevat. Näiteks oli üllatav, et Kadrina
Keskkoolis on riikliku vaktsineerimiskava alusel vaktsineerituse tase nii kõrge, et päris suure osa õpilaste arvates võiks
vaktsineerimine olla kohustuslik, ja et loomade puhul
mõistetakse vaktsineerimise vajalikkust paremini kui inimeste puhul.
Rihard Laisaar sai uurimistöö „Läsna teater – kogukonna
ühendaja” (juhendaja Liivi Heinla) eest Eesti Ajaloomuuseumi eriauhinna. „On oluline jäädvustada ja väärtustada
kogukonna erinevaid tegevusi. Rihard Laisaare töö
jäädvustab, väärtustab kogukonda analüüsides teatri
tegevust just kogukonda ühendava tegevuse lähtepunktis,“
põhjendas žürii oma otsust.
Tänavusele õpilaste teadustööde konkursile esitati 205
tööd 73 koolist, neist 41 põhikooli- ja 164 gümnaasiumiastmes kokku 221 autorilt. (KK)

Lõbus leid Läsnalt
„Suur edasiminek aianduses. Läsna külanõukogu
töötas välja nipi, kuidas
kasvatada Austraaliast pärit
taimesorte. Puudega läheb
raskeks, aga asja uuritakse,“
andis Läsna küla elanik
Andrus Schasmin sotsiaalmeedia vahendusel teada.
Igatahes leidlik ja igati lõbus
lugu! (KK)

MURUMÄE

MÄLUMÄNG
Aprillikuu lehes ilmunud
pildil oli Jaan Nurk.

Õigesti vastanuid oli 10: Urve
Stern, Ene Pihel, Linda Vinter,
Ainu Kirotbek, Mihkel Eller,
Peeter Viira, Jüri
Vološtšenko, Ülo Mark,
Neeme Mangulis ja Are
Kivimäe.

Uus küsimus

Mis hoone on pildil?
Vastused teatada:
telefonil 502 3846, e-postiga rystom@hot.ee, kirjalikult
Koidu 21, Kadrina. Viimane päev on juunikuu viies päev.
Ikka teie, Risto Murumägi
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Hariduskogu liigub jõudsalt keskkooli arengu suunas
Täna kohtusid 11. korda Kadrina hariduskogu liikmed. 19.
mai koosoleku teemaks oli
koolihoone ruumiprogramm
ning keskkooli arendamise
tegevusmudel, koos ettepanekute ja seisukohtadega, kuidas on seos ruumiprogrammiga ja millised on järgnevad
tegevused.
„Oleme Hariduskogu töös
oma head tahet ja vaba aega
pühendanud eesmärgiga
kindlustada Kadrinas jätkusuutlik gümnaasiumihariduse andmine. Õppeaasta
jagu tööd on selja taga, palju
seisab veel ees. Kui Sa tahad
väärt inimesi hoida, peavad
nad ennast vabana tundma.
Kui me tahame, et kool oleks
tugev ja inimesed siia tuleksid, siis me peame looma
keskkonna, kus inimesed tunneksid ennast vabalt ja tahaksid siia tulla,” ütles avasõnades hariduskogu ellukutsuja
Juhan Viise.
Kadrina Keskkooli direktor Arvo Pani andis põhjaliku
ülevaate toimunud õppejuhi
konkursist. Ametikohale laekus 16 avaldusi, millest kooli
poolne meeskond valis välja
viis kandidaati, kellega peeti
põhjalikke vestluseid. Ühise
otsuse tulemusena valiti välja
Virge Messer, kellel on varasem sellealane töökogemus.
Messer asub uuele ametiposti-

le alates 1. augustist 2021.
„Minu nägemus on hoida alles
kõik hea ja tugev, mis koolil
juba olemas on. Koolil on hea
maine, seda tuleb alles hoida,
ehk isegi veel paremaks muuta,” sõnas Messer kadrinlaste
kooli kohta. Lisaks andis Pani
ülevaate, kuidas järgitakse
praegust tegevusmudelit ning
milliseid samme astutakse.
Hariduskogu moderaator
Aivar Soe, ühes vallavanem
Kairit Pihlaku ja volikogu
esimehe Madis Viisega külastas 10. mail Kadrina Keskkooli
kollektiivi ning tutvustas neile
lähenemist Kadrina kooli ruumimudelile. Ruumiprogramm on koostatud sisendiks
projektile, millega soovitakse
ehitada lähima viie aasta
jooksul Kadrinasse 612 õppe-

kohaga nutikalt funktsionaalne ja ökonoomne koolihoone, mille õpikeskkond
pakub kooliperele ja kogukonnale kaasaegselt paindlikke õppe- ja arenguvõimalusi. Programmiga tutvunud
õpetajad andsid omapoolse
sisendi. Sisendiga on tööd
teinud Aivar Soe ning arhitektid Katrin Koov ja Nele
Šverns. Hariduskogu otsustas
ühiselt liikuda edasi ruumimudeliga, lähtudes kokkuleppest, mis kajastab õppekava täitmiseks vajalikku
tunnimahtu, klassikomplektide arvu, ruumide täituvust,
õpetajate ja koolitöötajate soove ning kaasaegset õpikäsitlust. Koolipoolne tagasiside
hariduskogu poolt arutletust
pannakse kokku hiljemalt 27.

maiks.
„Arhitektuurikonkursi jaoks
on vaja kokku leppida põhimõtted, üldised ruumide
mahud. Hiljem, projekteerimise käigus, toimub sisuline
töö kõikide ainevaldkondadega detailsemalt. Iga idee ja
nutikas lahendus sujuvaks
õppetöö korralduseks töötatakse läbi,” sõnas Kadrina
vallavanem Kairit Pihlak.
Arhitektuurikonkurss soovitakse välja kuulutada juunikuus. Ühiselt lepiti kokku, et
ruumide mahtu ei suurendata
ning oluline on, et iga ruum
saaks võimalikult hästi kasutatud. Hariduskogu liige Rein
Sikk loodab, et uue koolihoone valmides ei oleks hoone
sisus tegu eilse vaid homse
päevaga. (KK)

Ämmaemand nõustab ja pakub abi
Kadrina Tervisekeskusel on
rõõm teatada, et alates 2021.
aasta märtsist on keskuses
avatud ka ämmaemanda vastuvõtt. Ämmaemand on iseseisev spetsialist, kes toetab
naisi kogu elukaare vältel ning
on abiks tervele perele erinevates eluetappides.
Ämmaemand nõustab tütarlapsi ja naisi ealiste muutuste osas ning aitab leida
lahendusi erinevate muutustega seotud probleemide korral. Samuti kuulub ämmaemanda pädevusse normaalselt kulgeva raseduse jälgimine ning emakakaelavähi
sõeluuringu teostamine, sobiva rasestumisvastase vahendi
leidmine ning retsepti väljastamine.
Nõustamisele on oodatud
nii alles rasedust planeerivad
paarid kui ka värsked vanemad, kes soovivad infot lapsehoolduse kohta või vajavad
abi näiteks imetamisprobleemide korral.
Vastavalt patsiendi tervisevajadusele teeb ämmaemand koostööd ka teiste
erialaspetsialistidega, et tagada parim võimalik abi erinevate murede korral.
Kadrina Tervisekeskuses
teenust pakkuvaks ämmaemandaks on Laura Kalja.
Täpsemat infot ämmaemanda poolt pakutavate
teenuste kohta leiab Kadrina
Tervisekeskuse kodulehelt
www.kadrinatk.ee või helistades otse ämmaemanda
numbrile 325 0219. Ämmaemanda vastuvõtt toimub
esmaspäeviti 9.30–13.30, kuhu
saab aja registreerida helistades keskuse registratuuri
numbrile 325 0920.

Laura Kalja – kogemustega ämmaemand ja kahe lapse ema
Foto: Erakogu
Laura Kalja – ämmaemand ning kahe lapse ema –
on Kadrinaga seotud olnud
kogu oma elu. „Kasvasin üles
ühes Kadrina valla külas, käisin siin lasteaias ning lõpetasin Kadrina Keskkooli. Pärast
mida asusin õppima Tartu
Tervishoiu Kõrgkooli, kus
omandasin ämmaemanda
kutse. Eestis õppides saab
ämmaemand ühtlasi ka õe
kutse, tänu millele sain kooliajal praktiseerida nii sünnieelses osakonnas abiämmaemandana kui ka psühhiaatriakliinikus abiõena. Minu elu
on mulle sujuvalt veeretanud
eluteele nii erinevaid katsumusi kui võimalusi. Püüan
võimalustele alati avatud olla
ning katsumustest kaasa võtta
midagi positiivset,“ sõnas
Kalja. Kui kool hakkas läbi
saama, sai ta ettepaneku tööle
asuda Rakvere Haigla sünni-

tus-günekoloogia osakonda.
„Kolisin tagasi kodukanti
ning nüüdseks olen haiglas
töötanud üle seitsme aasta
ning viimased viis aastat olen
elanud Kadrinas,“ kõneles ta.
Mingil hetkel tundis ta aga
vajadust end veelgi täiendada
ning läbis Tartu Ülikoolis
magistriõppe ning omab
nüüdseks kraadi terviseteaduses.
„Kui ühel hetkel avanes
mulle võimalus asuda tööle ka
vastvalminud tervisekeskuses, siis ei saanud ma seda
võimalust käest lasta. Olen
alati tahtnud kuidagi oma
kogukonda panustada ja
nüüd on mul selleks eriti hea
võimalus. Saan oma kodukohas panustada naiste ja
nende perede tervisesse. Hetkel on minu „põhitööks” laste
kasvatamine, kuid see ei
tähenda, et ma ämmaeman-

dusest eemal viibiksin. Tänu
neile õpin veelgi oma eriala
kohta, mõistan paremini peresid, kes on raskustes näiteks
lapse toitmisprobleemide või
magamata ööde pärast. Olen
tänulik, et elu on andnud
mulle võimaluse teooriat
praktikasse rakendada ning
seda eriti isiklikul viisil.“
„Tänu tädile, kes elab ja
töötab Inglismaal ämmaemandana, õnnestus mul ühte
Londoni suurhaiglasse vaatluspraktikale minna. Nägin
ämmaemanduse eri tahke,
millest mul varasemalt ausalt
öeldes aimugi ei olnud. Pärast
seda sai mulle üsna selgeks, et
see on eriala, mis mind kõnetab. Noortele seksuaaltervisealaseid loenguid tehes küsin
sissejuhatuses alati, millega
ämmaemand nende arvates
tegeleb. Nii mitmelegi tuleb
üllatuseks, et ämmaemand ei
viibi vaid sünnitustoas ja ei
tegele ainult lapseootel peredega, vaid nõustab näiteks ka
seksuaalkasvatuse vallas ja
pereplaneerimisel, teostab
ennetustööd naistehaiguste
valdkonnas ning omab ühtlasi
retseptiõigust.“ Ta on tänulik,
et saab sünnitustoas olles olla
tunnistajaks ime sünnile ja
näha, kuidas saab alguse uus
pere. „Olen tänulik, et saan
esmatasandil olla abiks värsketele peredele, kui nad on
kõige hapramas olekus või
saan näiteks aidata noort
neidu, kes ei ole senini suutnud oma kehaga seotud muutustest ja probleemidest rääkida ning leiab selle julguse
minuga vesteldes. Hindan iga
hetke oma tööst,“ on Kalja
rõõmus! (KK)
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KULTUURIKALENDER
Reedel, 28. mail kell 17.30
Kadrina Kunstidekooli lõpuaktus ja -kontsert
Kadrina Rahvamajas.
Teisipäeval, 01. juunil kell 19
Viljandi Laste- ja Noorteteater REKY
koguperelavastus „Vahtramäe Emil“ Kadrina
laululaval. Kohtade arv piiratud. Piletid Piletimaailmast
10 €, kohapealt 12 €.
Teisipäevast, 01. juunist
Lastekaitsepäeva puhul ja nädal pärast sedagi võivad
lapsed koos vanemate ning õpetajatega kõndida Pargi
tn 3 Neeruti Seltsi loodustoa akende all ja vaadelda
seal välja pandud lindude-loomade kaavikuid
(topiseid) ning mulaaže. Lastele tuuakse vaateakende
abil loodus lähemale!
Kolmapäeval, 16. juunil
Kadrina Keskkooli 9. klasside lõpuaktus.
Oma õpingute lugu jagas kadrinlane Age Sirelpuu.
Foto: Erakogu

Esmaspäeval, 21. juunil
Kadrina Keskkooli 12. klassi lõpuaktus.
Reedel, 25. juunil
Kadrina paisjärve jooks.
Laupäeval, 26. juunil
Pariisi maasikumaraton.
Reedel, 02. juulil kell 18
Eesti Noorsooteatri koguperelavastus „Röövel
Hotzenplots“ Kadrina laululaval. Mängivad Anti
Kobin, Sander Roosimägi või Mihkel Tikerpalu, Doris
Tislar, Getter Meresmaa, Karl Sakrits, Risto Vaidla.
Kohtade arv piiratud! Piletid Piletilevist 12 €.
Taastunud on Vohnja, Hulja ja Ridaküla mobiilne noorsootöö!
Ridaküla E ja R 15–21, Huljal kuu teine ja neljas neljapäev kell
16–18 ning Vohnjas kuu esimene ja kolmas neljapäev kell
16–18.
Sündmuste korraldamisel on arvestatud Eesti Vabariigi poolt
kehtestatud piirangutega. Kodukant ei vastuta kultuurkalendris toimuvate muudatuste eest.

Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras
koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga koordineerib Euroopa Liidu Erasmus+ programmi projekti
"AGENDA – Euroopa täiskasvanuhariduse tegevuskava". Projekti tegevuseks on väikelaste vanemate
teavitamine elukestva õppe võimalustest.
Rohkem infot: www.andras.ee/agenda.

Anna teada Kadrina kaunist
kodust!
Hea kadrinlane, anna teada Kadrina valla kaunist kodust!
Konkurss „Lääne-Virumaa kaunis kodu 2020” toimub sel aastal
juba 23. korda. Seoses eriolukorraga riigis on konkursi
toimumise aeg sel aastal aga hilisem. Ootame kandidaate ning
nende kontakte hiljemalt 10. juunil e-posti aadressile
lisete.laisaar@kadrina.ee. Lisaks kaunitele eramutele on
esitamisele oodatud ka korterelamud oma kauni ümbrusega,
tööstusmaastikud, ühiskondlike hoonete kaunis ümbrus,
külaplatsid.

Värskenduskuur lauluväljakul
Liigne võsa on laulukaare
ümbert maas ja nüüd saab ka
lava uue värskema välimuse.
Lastekaitsepäeval, ehk siis 1.
juunil toimuvad etendused
juba uue olemisega laululaval.
„Võtsime lava värskenduse seekord veidi põhjalikumalt ette, sest enam kui 40
aastat sanitaarremonte oli loonud olukorra, kus uus värv
enam seina püsima ei jäänud
ja lavatrepist võis suurema
vaevata läbi astuda,“ sõnas
Kadrina Kultuurikoja direktor
Ahto-Lembit Lehtmets. Et
aga suveks on laulukaare alla
planeeritud omajagu sündmuseid, siis tuli midagi ette
võtta. „Laululava välimuse
taastamisel üritame olla või-

malikult loomingulised, seega
võib ka meie endi jaoks üllatusi tulla,“ lisas ta. Lisaks on
maha võetud ümbritsev võsa,

mis kultuurikoja direktori
sõnul võiks vähendada laululava ümber toimuvat kahtlast
tegevust. „On lootust, et ini-

Foto: Ahto-Lembit Lehtmets
mesed hakkavad hoonet enam
väärtustama,“ sõnas Lehtmets. (KK)

Fragment 2015. aasta kaunite kodude konkursil maakonnast
edasi jõudnud Mirjam Allikma koduaiast Kadrina vallas.
Foto: Avo Seidelberg
PS! Kadrina valla kauni kodu kandidaati esitades,
kooskõlasta see ka objekti pererahvaga. Konkursil saavad
osaleda ainult omanikupoolse nõusoleku andnud kodud. (KK)
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KODUKANT

VOLIKOGU
VALLAVOLIKOGU ARUTAS JA OTSUSTAS
28. aprilli istung Kadrina rahvamajas
Koroonaviiruse leviku piiramise ennetamisena toimus 28.
aprilli Kadrina vallavolikogu istung Kadrina rahvamaja
saalis.
Volikogu liikme Ene Kiirkivi volitused volikogu liikmena lõppesid ning tema asemel osales esmakordselt
istungil Urmas Leesnurm.
Päevakorrast võeti tagasi päevakorrapunkt „Nõusoleku andmine kinnisasjadele isikliku servituudi seadmiseks“.
1. Volikogu võttis vastu sotsiaalhoolekandelise abi
andmise korra, mille eesmärgiks on aidata kaasa
inimeste toimetulekuhõive toetamisele ning elukvaliteedi säilimisele.
2. Volikogu andis nõusoleku osalemiseks ning finantseerimiseks projektis „Virumaa Soome hüpe“. LääneViru Omavalitsuste Liit soovib osaleda partnerina
Ida-Viru ettevõtluskeskuse poolt Riigi Tugiteenuste
Keskusele esitatavas „Piirkondliku konkurentsi
tugevdamise“ meetme projektis „Virumaa Soome
hüpe“. Projekti eesmärgiks on temaatiliste reisimarsruutide arendamine ja ühisturundamine Soome
sihtturule. Projekti kestus on august 2021-2023, valla
omaosalus on 4626,19 €.
3. Volikogu muutis Osaühingu Kadrina Hooldekodu
põhikirja, uutes varasema kolmeliikmelise juhatuse
ühe- kuni kolmeliikmeliseks. Kui juhatuses on
rohkem kui üks liige, siis valivad juhatuse liikmed
endi hulgast juhatuse esimehe, kes korraldab ühingu
ja juhatuse igapäevast tegevust.
4. Volikogu andis otsustuskorras tasuta ja tähtajatult
Kalevipoja tn 3 ja Kalevipoja tn 5 korteriühistutele osa
valla kinnistust avaliku parkimisala ehitamiseks.
Järgmine volikogu istung toimub 26. mail.
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Röövel Hotzenplotz külastab Kadrinat
Eesti Noorsooteatri laadavanker veereb hooga Kadrina
laululavale 2. juulil kell 18 –
„Röövel Hotzenplotzis“ mängitakse pilli ja lüüakse laulu
kõigi jaoks alates 7. eluaastast.
See pöörane röövlimürgel
praevorstide ja paukseentega
esietendus 2019. aastal Eesti
Noorsooteatri Ferdinandi saalis, kuid lavastuse loojatel on
algusest peale olnud unistus
mängida seda rändtrupist
jutustavat lugu ka vabas õhus.
Eelmisel suvel anti etendusi
mitmel pool Eestis, kuid osa
Röövlimöllus näitlejad Mihkel Tikerpalu Anti
etenduskohti müüdi välja ning
Kobin,
Getter Meresmaa, Karl Sakrits, Risto
kõikjale ei jõutud. Nüüd võeVaidla.
Foto: Siim Vahur
takse ette uus ringreis.
Lavastaja Mirko Rajas sõnul paneb vabas õhus mängimine lavastuse tõeliselt
proovile: „Lavastus on rajatud suuresti just mängulustile ja ansamblitundele.
Usun, et olukord, kus igal etendusel peab kohanema uue mängupaigaga ning
panustama publiku haaramiseks veelgi rohkem emotsionaalset jõudu, tuleb
sellele lavastusele üksnes kasuks.”
Lugu räägib linnakesest, kus kõik on imehästi: sõbrad Kasperl ja Seppel
püüavad kala ja teevad tempe; Kasperli vanaema praeb neile vorste ja
hapukapsaid; ülemvahtmeister Dimpfelmoser patrullib keskväljakul;
selgeltnägija proua Schlotterbeck näeb maagilise kristallkuuli kaudu kõike, mis
parasjagu maailmas toimub... Ning pritsimajas istub luku taga kohutav röövel
Hotzenplotz.
Ühel täiesti tavalisel neljapäeval pääseb Hotzenplotz aga vabadusse ning
pistab Kasperli vanaema majas nahka kõik praevorstid ja hapukapsad. Sõbrad
seda asja juba nii ei jäta – algab hoogne röövlijaht, kus vahetatakse maske ja rolle,
nii et keegi ei pruugi olla see, kellena alguses paistab.
Otfried Preussleri jutustuse põhjal lavastanud Mirko Rajas. Tõlkinud
Vladimir Beekman, dramatiseeris Priit Põldma, lavakujunduse, kostüümid ja
maskid lõi Kalju Karl Kivi. Lavastuses kõlavad lauluviisid on trupp loonud
improvisatsioonidena luuletaja Helena Läksi sõnadele. Trummimänguoskusi
on aidanud lihvida Reigo Ahven ning liikumisjuht on Hanna Junti. Mängivad
Anti Kobin, Getter Meresmaa, Doris Tislar, Sander Roosimägi või Mihkel
Tikerpalu, Karl Sakrits ja Risto Vaidla.

Palju õnne!
Juubilarid
Märtsis
LAINE JAAKMA

94

ALEKSANDER REINSAAR

92

AINO NEIDRE

85

HELLE KÕKS

80

AGU LINDAM

80

JAAK VIDEVIK

75

YURY MARYUNICH

70

RAISSA PALK

70

MAIE KUUSKLA

70

JÜRI TIMM

70

ÜLO JAAGRE

65

AARE PLUTUS

65

RAIVO KÄRDLA

65

OLEV KALDAM

65

EVE SILING-SILAND

60

RITA OLEV

60

ENN GROSS

60

ÕIE LÜNEKUND

60

MARE VILTAM

60

LEO LIIVA

60

SAIDA TERNER

60

REIN TOMING

60

Aprillis registreeritud lapsed

JoogaBuss on vuramas Kolusse

JOHANN VILKIS
30. juunist kuni 8. augustini vurab JoogaBuss mööda suvist
Eestimaad, et jagada õpetusi toetamaks meie perede
vaimset tervist. Veeda sisukas ja mõnus perepäev
JoogaBussiga 5. augustil Kadrina vallas, Kolu mõisas.
Kavas on laste- ja täiskasvanute jooga, arendavad töötoad,
vabastav tants ja veel palju põnevat.
Sündmus saab toimuma 23. kohas üle Eesti. Vaata lisa
JoogaBussi Facebooki lehelt. (KK)
Kadrina Kunstidekool võtab
vastu uusi õpilasi muusikaosakonda klaveri, viiuli, puhkpillide, akordioni, klassikalise
kitarri ja löökpillide huvialale.
Muusikalised katsed toimuvad esmaspäeval, 31. mail
kell 16.30 solfedžoklassis
Kadrina huvikeskuses aadressil Rakvere tee 4. Õpilasi
võetakse vastu ka eelkooli.
Avalduse blanketid
www.kunstidekool.kadrina.ee.
Info direktorilt Eve Vunk,
522 8966,
Eve.Vunk@kadrina.ee.

ROMET MUINAST
JAKOB VAVILOV
RON NIRGI
KENNET PEKRI
JOHANNA JÕESALU

Õnnesoovid kallile
volikogu liikmele

Rait Karusele
hällipäeva puhul!
Soovivad Argo, Gert
ja Karel
1. mai seisuga on Kadrina valla elanike arv
4794.
NB! Kes ei soovi, et teda õnnitletakse
vallalehes, palun sellest teada anda
telefonil 322 5631.

Korstnapühkija 5560 4046
Korstnapühkija
Tarmo 5664 4440
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Kontakt 504 5215,
514 5215, info@est-land.ee
Soovin rentida või osta
notariaalse järelmaksu
lepinguga maja või talukoha.
Kontakt 5616 2388,
annika.sul@hotmail.com
Müüa 3-meetrised küttepuud,
hall ja must lepp.
Kontakt 5692 1906.
Müüa saetud lõhutud
küttepuud kojuveoga.
Pikkus ja kogus vastavalt
soovile. Kontakt 5647 6346
või õhtuti 325 0113.

Toimetaja Lisete Laisaar
Küljendanud VR Kirjastus

tel: 322 5631 või 5900 8823

e-post: lisete.laisaar@kadrina.ee
Trükiarv 2300 eksemplari

Mälestame
VIIVI VILLE
11.03.1956 – 08.04.2021
ÕIE RAUDOJA
24.06.1927 – 19.04.2021
HELMI HUBERT
10.01.1935 – 23.04.2021
EHA VIIBERG
12.02.1938 – 25.04.2021
KALJU SEPP
25.06.1938 – 30.04.2021

Kadrina vallavalitsus tel: 322 5600
Rakvere tee 14, 45201 Kadrina

e-post: kadrina@kadrina.ee
www.kadrina.ee

