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Sumedat suve, kohtumiseni augustis!
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Kadrina valla ajaleht

Kooliaasta lõppes laululaval jäätisega

Kadrina vallal on nüüd ametlik Facebooki kodu ehk
uudistekülg „Kadrina kandi uudised“. Sinna jõuavad
operatiivselt ja müravabalt nii vallamaja kui valla asutuste
teated ja sündmuste info. Näiteks uudise rahvamajadest,
huvikeskusest, raamatukogudest, koolidest, aga ka
spordihoonest. Leht on nutitelefonis hõlpsasti vaadatav.
Võimalik on ka esitada vallmaja rahvale küsimusi ja
registreerida end ürituste osalejaks.

Triinu saab Kadrinast direktori
Kadrina vallavolinik
Raido Parve asub Rakveres tööle lasteaia
Triinu direktorina, temast saab Eesti ainus
meessoost lasteaiadirektor. Kadrinast pärit Kadrina Keskkooli
vilistlane Parve valiti
kreisilinnas välja
üheksa kandidaadi
seast. Aastast 2007
Kadrina lasteaias Sipsik õpetajana töötaval
Raidol on TÜ magistriharidus koolieelse
kasvatuse erialal. Aastast 2013 kuulub vastne direktor Kadrina vallavolikokku, kus
juhib sotsiaalkomisjoni. Kadrina lasteaiakogemusest mainis
Parve, et sai siin selgeks: enamikku probleemidest on
võimalik vältida ja ka lahendada eelkõige inimestega
rääkides.

Võidupüha vabadussamba
juures
Võidupühal, 23. juunil kell 12 toimub Kadrina kirikaias
vabadussamba juures Kaitseliidu rivistus. Asetatakse pärjad
kangelaste kiituseks ja mälestuseks, mängib pasunakoor,
vallavanem peab kõne.

Nagu ilusa ilma puhul tavaks,
marssis Kadrina Keskkooli
pere lippude lehvides aleviku
laululavale, et seal tublimaid
kiites ja jäätist limpsides õppeaastale joon alla tõmmata.
Kõik istepingid said 3. juunil
kooliperet ja pöidlahoidjaid
täis.

Et tublide nimekiri oli pikk
kui maratonijooksu distants,
tuli noorimad õppurid päikesepistest hoidumiseks sirelite
alla varjule kupatada. Kiidukirjade laviin aga voolas, naeratused kiitjate ja kiidetavate
huulil ei vaibunud.
Kadrina Keskkooli õpila-

sed esindasid tänavu maakonda vabariiklikel olümpiaadidel kaheteistkümnel korral.
Viiel korda saavutati koht esikümnes. Toome tublide nimed ära. Gerda Jamsja, 7. A,
tuli esimeseks vabariiklikul
bioloogiaolümpiaadil. Reio
Opromei, 8. A, sai samas aines

7. koha. Kristjan Pärnamäe, 7.
A, tulemuseks oli 4. koht
geograafias. Marten Arandi
11. kassist saavutas ajaloos 5.
koha. Andri Soone, 12. klass,
tulemuseks informaatikaolümpiaadil oli 6. koht.
Fotol on Inger Rummo

Kadrina jaamahoone võibki muuseumi pääseda
Teadur väidab, et Kadrinas on tegelikult olnud kogunisti
kaks jaamahoonet
Eesti Vabaõhumuuseumis aina suureneb soov viia kasutuseta
Kadrina jaamahoone oma varamusse väärikaks eksponaadiks.
Mõtet toetavad nii Eesti Raudtee kui Kadrina vallavalitsus.
Vabaõhumuuseumi direktriss, mai lõpul kaaskonnaga
Kadrinat väisanud Merike Lang selgitas plaani. Hetkel
oodatakse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse rahalaeka
avanemist.
Toetust saab küsida rahvusvaheliselt huvipakkuvate
turismiatraktsioonide väljaarendamiseks. Toetuse abil peab
valmima atraktsioon, mida hakkab külastama aastas vähemalt
10 000 rahvusvahelist pereturisti.
„Vabaõhumuuseum ei saa piirduda üksnes Kadrina
jaamahoone eksponeerimisega, me peame looma juurde sinna
konteksti kuulunud taristu, nagu see oli iseloomulik endistele
raudteejaamadele. Et Kadrinast pole muid originaalhooneid
saada, siis on kokkulepped mujalt raudteeäärsetest piirkondadest, et üle tuua ka endine töölistemaja, pagasimaja ja peldik,
samuti tulevad raudteele paar eksponeeritavat vagunit ja
dresiina. Nii ei hakka ekspositsioon sarnanema täpselt Kadrina
raudteejaamaga, vaid tegemist saab olema üldistusega Eesti
kunagistest väikestest raudteejaamadest,“ selgitas Lang. Kogu
atraktsioon peab olema valmis 2023. aasta suvel.

Fotol on Voiskovitsõ jaamahoone Venemaal 2007. aastal,
lammutati 2012. Ehitati tõenäoliselt 1895. aasta paiku
tüüpprojekti järgi, samal ajal kui valmis Kadrina teine, täna
nähtav jaamahoone.

Iga mälestus on hinnaline

Muuseumi teadur Hanno Talving lisas: „Kadrina jaamahoone olulisuse kohta võib öelda, et Eesti esimesel raudteeliinil
Paldiski-Narva on tsaariaegseid jaamahooneid järgi jäänud
käputäis: peale Kadrina veel Paldiski, Klooga, Keila, Kehra,
Aegviidu, Lehtse ja Kabala.“

Eesti Vabaõhumuuseum ootab kõikvõimalikke mälestusi
Kadrina jaama ja jaamahoone kohta nii ennesõjaaegsest
kui nõukogude ajast. Oodatud on mälestused jaamas
töötanud inimeste, ruumide paigutuse, hoones olnud
sisutuse, tehnika ja muu kohta.
Mälestused saatke: Hanno Talving, Eesti Vabaõhumuuseum, Vabaõhumuuseumi tee 12, Tallinn 13521.
E-mail: hanno@evm.ee , telefonitsi 654 9125 .
Iga Teie saadetud infokild võib osutuda
hindamatuks.

Ainulaadne Eestis ja Venes
Teadur jätkas: „Kadrina on omatüübilistest ainuke puidust
jaamahoone Eestis. Kadrinaga samasugused puidust jaamahooneid oli Balti raudteel Venemaa poolel kolm: Taitsõ, Vruda
ja Voiskovitsõ. Esimene hävis tõenäoliselt sõjas, kaks viimast
lammutati 2012. aastal, nõnda pole selliseid hooneid enam
säilinud ka Venemaa poolel.
Kadrina jaamahoone torkab silma eriti rikkaliku puitpitsi ja
dekooriga. Hoones on säilinud hulgaliselt algseid detaile –
karniislaed, kiviparkettpõrand, kassaluuk, laerosetid. Külas-

Unikaalne Tallinna fotograafi Charles Borchardt`i jäädvustus
aastast 1870, mil Kadrina jaamahoone nägi välja just selline.
Repro Tallinna Linnamuuseumi kogust.
käigul kogesime, et hoolimata pikalt tühjalt seismisest, on
hoone põhikonstruktsioonid tugevad ja suuremate kahjustusteta ning jaama kunagine hiilgus igati taastatav.“
Kõige huvitavam Hanno Talvingu põhjaliku uurimistöö
juures on aga see, et mees väidab ... tegelikult on Kadrinas olnud
kaks jaamahoonet. Täna nähtav pole sugugi aastast 1870
pärinev, pigem ehitatud 1893 või 1894. Kui väide tõele vastab,
on pea peale kukutatud kogu aastakümnete pikkune
kodulooline arusaam jaamahoone ajaloost.
Nii või teisiti – Hanno Talvingu kogutud unikaalne materjal
on lugemiseks väljas Kadrina vallaveebis, sest paberleht seda
kahjuks ära ei mahutaks. Internetivabasid inimesi aitavad veebi
väljatrükiga kindlasti aga valla raamatukogude tublid töötajad.
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Loits raiuti raamatusse
Kadrina juurtega black metal bänd Loits jõudis inglise
ajakirjaniku Dayal Pattersoni mustmetalli ansamblite
ülevaateraamatusse „Black
Metal: Into the Abyss” ehk
maakeeli „Must metall –
kuristikku.“ Loitsule lisaks leiab
300 küljelisest üllitisest veel 21
black-metal kultuurile pitseri
vajutanud bändi.
Mehhiko plaadifirma Azermedoth Records abiga antakse
Loitsu 20. juubeli auks välja
laenlugude kogumik „Trench
Art - A Tribute to Loits”. Oma
osalusest on märku andnud 18
bändi. Brasiilia plaadifirma
Hammer Of Damnation annab Loitsu 20. juubeliks CD
formaadis välja bändi esimese, 2000. aastal lindistatud
prooviruumi demo „Tulisilma sünd”.
Nii andis teada Loitsu looja Ahto-Lembit Lehtmets alias
Lembetu.

Noored tegid edukalt pätti
„Kas ma kuulun?“ – sellist pealkirja kandis Kadrina Keskkooli
õppurite Maiki Lingi, Jarmo Jaagumetsa, Georg Eessaare ja
Morten Birki video, mis sai konkursil „Tegi pätti“ eriauhinna.
Juba kuuendat aastat Harjumaal korraldatava konkursi „Tegi
pätti“ eesmärgiks on suunata noori enam mõtlema ühiskonna
ja iseenda turvalisusele, probleemide märkamisele ja
ennetamisele. Töid on saanud esitada noored üle Eesti
vanuses 7–18. Tänavuseks teemaks oli „Turvatunne“.

Vallamaja puhkab kollektiivselt
Kadrina Vallavalitsuse töötajad on ajavahemikul
11.- 24. juuli 2016 kollektiivpuhkusel.
Infot saab telefonilt 322 5600
Sünni ja surma registreerimiseks palume sel ajal
pöörduda Lääne-Viru Maavalitsuse perekonnaseisutoimingute osakonda Kreutzwaldi 5, kabinet nr 7.
Vastuvõtuajad: esmaspäev ja kolmapäev 9-16, teisipäev ja
reede 9-12, neljapäev 13-16.
Rahvastikuregistritoiminguid – elukohateatise esitamine
ja sünni registreerimine saab teha läbi riigiportaali
www.eesti.ee .

MURUMÄE

MÄLUMÄNG
Maikuu lehes
ilmunud
pildil oli
Viitna
miilitsaputka,
mis
lammutati
2001.

Õigesti vastasid
Piret Voogre, Taavi Nukk, Maie Mäe, Maimu Pella,
Neeme Mangulis, Melaine Liiv, Andres Lindam, Indrek
Laissaar, Aillar Laanemägi, Are Kivimäe, Tiiu Lausmaa,
Urmas Leesnurm, Evi Mäepõld, Peeter Viira, Marje Rüü,
Leo Aadel, Ain Piiskoppel, Ainu Kirotbek, Jüri
Vološtšenko.

Uus küsimus:

?
Kes Kadrinaga seotud isik on pildil?
Vastused teatada:
suusõnaliselt taskutelefonile 502 3846, e-postiga
rystom@hot.ee, kirjalikult Koidu 21, Kadrina.
Viimane päev on augustikuu viies päev.
Ikka teie Risto Murumägi.

JUUNI 2016

Sipsiku sünnipäev paugu ja näidendiga

Kaunist päikselist päeva, lasteaia sünnipäeva ja lastekaitsepäeva, tervitasime lasteaiaperega õues ühiselt mängides ja tantsides. Meie rõõmu
tuli jagama ka vallavanem.
Erilist elevust tekitasid keemikud, kes võlusid lapsi oma
põnevate trikkidega – oli tossu
ja pauku. Fotol näiteks on

vahtu tootev pudel.
Õhtul olid lasteaialapsed
publikuks Kadrina Huvikeskuses kontserdil „Suurtelt väikestele”. Esitusele tuli lastevanemate näidend laste elust
lasteaias „Kui mina olin veel
väikene”. Lasteaiaõpetajad
astusid üles võimlemiskavaga „Ilus pallikava“. Kadrina

sõpru olid lauludega tervitama tulnud ka Hulja rühmade
lapsed ja õpetajad.
Toimekad emmed moodustasid „Vahvlihaldjate”
meeskonna. Peo lõpus said
kõik suud magusaks maitsvate kodus küpsetatud vahvlitega. Emadele abiks tulid
„haldjatüdrukud” 2. D klas-

sist, Sipsiku lasteaia vilistlased.
Ei ole ilmas suuremat rõõmu, kui omada oskust tunda
rõõmu teistele rõõmu tegemisest. Peo kordamineku
võtmeks oli suure meeskonna
koostöö.
Aitäh kõigile!
Sipsiku pere

Külli Erikson sai aasta kirikumuusiku tiitli
Eesti Kirikumuusika Liit kuulutas aasta kirikumuusikuks
Kadrina kiriku organisti Külli Eriksoni. Liidu juhatuse esimees
Tuuliki Jürjo selgitas, et tänavu kuue kandidaadi hulgast
valitud aasta kirikumuusik peab olema teinud midagi sellist,
mis eeskujuks kõigile teistele. „Kadrina kiriku oreli täielik ja
põhjalik restaureerimine on seda kindlasti,“ rõhutas Jürjo.
Lisaks mainis ta plusspoole pealt nii orelikontserte kui ka
oreli ja kiriku pidevat tutvustamist koolinoortele. Oluline on ka
Külli Eriksoni magistrikraad oreliekspertiisi alal, mida ta kaitses
2010. aastal Trossingeni Riiklikus Muusikakõrgkoolis
Saksamaal.
Tunnustusest tiivustatud Külli Erikson lisas, et Kadrina
oreli ligi kümnendi kestnud kordategemise puhul on eriline see,
et tööd ei piirdunud üksnes instrumendiga. Uue ja ajastutruu
kuue sai kogu rõdu.

USA sõdurid rõõmustasid Vohnja lapsi
ruktsiooni Kompaniist (902
ND Engineer Construction
Company). Lapsed said tehnikat näppida ja kujuteldavat
verejooksu peatada. Sõjamehed võtsid töökavva mõisaparki lastele jaoks mängumaja ja silla ehitamise.
Direktor Õnne Kiviperk
kiitis harudlasi külalisi, vibukuninganna Kadi Koort tõlkis
keskustelusid, kapten Enoch
Dixon oli giidiks militaarasjandusse.

„Hum-mer, hum-mer,“
kostsid üle Vohnja mõisa
parkimisplatsi kümnete jõnglaste õnnejoovastuses hääled,
üheskoos autosignaali lakkamatu piiksumisega. Pähe rändasid kiivrid ja pisikesed käed
ohjasid militaarekskavaatori
koppa.
Lastekaitsepäeva järgselt
ja militaar-tsiviilkoostöö raames olid Vohnja LasteaedAlgkooli külla saabunud USA
sõdurid, 902st Insener-Konst-

Kui teil on hea mõte, andke aga teada
Vallarahva küsimustele vastab vallavanem Erich Petrovits.
Küsimusi sai esitada nii telefonitsi kui meilitsi. Kes aga
oma pärimisega hilja peale jäi, saab seda teha Petrovitsile
otse helistades, kirjutades või lausa kabinetti astudes.

küsimuses. Palun juba ette aktiivne olla.
Avame oma valla internetiküljel www.kadrina.ee eraldi
uudisterubriigi, kus kajastame operatiivselt meie haldusreformi
ja läbirääkimiste käiku.

Kui suures ja mis nimega vallas tähistame me 2017. aastal
jõule?
Kadrina vald tegi ettepaneku ühinemisläbirääkimiste alustamiseks kolmele vallale – Rakverele, Haljalale ja Vihulale.
Rakvere vald keeldus. Konsultatsioone on alustatud Haljala
ning Vihula vallaga.
Haldusreformi eesmärk ei ole kindlasti see, mis nime uus
omavalitsus kandma hakkab. Eesmärk on ikkagi võimekam
omavalitsus koos paremate teenustega kogukonnale. Seega,
nime üle ma praegu ei spekuleeriks. Uue omavalitsuse suurus
oleks umbes 9500 elanikku.

Millal saab Kiku-Pariisi 2-kilomeetrine teelõik musta katte?
Sellel teel sõidab liinibuss 6 korda päevas. Ka Võduvere
külast pole võimalik puhta autoga välja saada.
Teede korrashoid on järgnevatel aastatel kindlasti see valdkond,
kuhu püüame eelarvelisi vahendeid juurde suunata. Samas:
kõigi valla 85 kilomeetri kruusateede mustkatte alla
viimine võtab me praeguste võimaluste
juures aastakümneid. Näiteks
ühe kilomeetri kruusatee mustkatte alla viimine maksab ligikaudu 40 000 eurot.
Väikeseks leevenduseks ses
mures on aga tolmutõrje teostamine kruusakattega teedel,
mille mahtu suurendasime sellel
aastal 5 kilomeetrilt 9ni ehk ligi
kaks korda.

Kuidas olete laiemas plaanis rahul senise haldusreformi
käiguga? Milline on vallakodanike võimalus oma arvamus
välja öelda?
Rahul võib olla küll. Kindlasti on palju veel teha, et pärast
haldusreformi masinavärk õlitatult käima hakkaks, kuid teist
teed jätkusuutlikuks arenguks ei ole. Rahval on suur roll selles
kaasa rääkida. Külade areng näiteks sõltub tulevikus ainult teie
aktiivsusest olla partner vallale. Haldusreformi seadusest
tulenevalt toimub kindlasti ka rahvaküsitlus ühinemise poolt
või vastu, kindlasti saate sõna sekka öelda uue valla nime

Kes ja kuidas otsustab valla
teede viimist mustkatte alla?
Otsuse langetab Kadrina valla
volikogu koos eelarve kinni-
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Kirikus neli suvekontserti

Lendavad taldrikud maanduvad Pariisis
Kadrina kandi rahval on nüüd
võimalus saada koduvallas
osa maailmas aina populaarsemaks muutuvast mängust.
Selle nimeks on discgolf ja
sisuks plastikust lendavate
taldrikute korvi viskamine.
Pikk – 18 korviga rada ootab
nüüd huvilisis Pariisi puhkekülas.
Pariisi puhkeküla peremees, kohaliku elu hing Olev
Käsperson tänab raja sünniks
tarviliku toetuse ja abi eest
Ken Kaarel Grossi, Vahur
Leemetsa ja Erich Petrovitsi.
Rääkimata RMKst ja Keskkonnaametist.
Käspersoni rõõmustab
uue ajaveetmisvõimaluse juures, et hetkel on tegemist

Fotol olevasse raudsesse korvi tulebki lendav taldrik visata. Olev
Käsperson rõhutab: mänguga saab hakkama ka ilma eelneva
ettevalmistuseta, aga pole välistatud, et see hakkab meeldima.
maakonna kõige pikema ja
ainukese täispikkuses ehk 18
korviga rajaga. Teiseks see, et
rada testinud mängijad on

selle hinnanud häid oskusi
vajavaks ehk ka proffidele
sobivaks, sest Neeruti suusaradel, ooside tipus asuvad
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korvid vajavad tabamiseks
head viskeoskust. Samas on
mäng selline, et võimaldab
osaleda ka ettevalmistamata
huvilisel.
Käspersoni sõnutsi kulub
raja läbimiseks 2–3 tundi.
Sobilikumaks mängugrupi
suuruseks on 5–6 inimest.
Kellel oma taldrikud kaasas,
saab neid rajal tasuta loopida.
Samas võib puhkekülastki
tasu eest taldrikuid laenutada,
kohapeal on võimalik kokku
leppida ka toitlustamine, saun
ja ööbimine.
Võib kindel olla, et kui
kadrinlane kutsub kaugema
kandi sõbra Pariisi jalutama ja
taldrikuid loopima, on tollel
suu tükk aega ammuli.

25. juuni õhtul kell 19 laulab kirikus Lea Gabral, orelil saadab
Külli Erikson. Muusikahuvilisele on Gabral tuntud kui
ansambli “Collage” laulja, kes aktiivselt ka ise heliloominguga
tegeleb. Kadrinas laulab Lea valdavalt oma laule, mis
looduslüürilised ja vaimulikud ning pisut džässikeelsed.
Juulikuus loodame kuulda kaunihäälset saksa sopranit
Karolin Trübenbachi, kes on õppinud klassikalist laulu ja
laulnud Kadrinas varemgi. Orelil saadab Külli Erikson.
Kontserdi aeg täpsustub.
5. augusti õhtul kell 19 esineb Matthias Böhlert, nii
Euroopas, Aafrikas kui Ladrina-Ameerikas kontserte andnud
artist. Kadrina kontsert on osa ta kontsertreisist Ida- ja PõhjaEuroopasse.
27. augustil kell 19 astub meie ette Itaalia organist Enrico
Presti, kes on mänginud vähemalt viieteistkümnes Euroopa
riigis.
Kontserte korraldab Kadrina Kiriku Oreli Sihtasutus Eesti
Kultuurkapitali Lääne-Virumaa ekspertgrupi ja kohalike
sponsorite HAKA Plast OÜ ja OÜ Pixner toetusel. Sissepääs
vaba annetusega.
Külli Erikson

Kadrina ülesehitaja Enno Põllu – 80
Kuivõrd vaesem, teistsugusem olnuks Kadrina ilma meie
kunagise vallavanema Enno Põlluta? Meheta, kes töötas 1963.
aastast Kadrina EPT juhatajana? Meheta, kes jättis elu Estonia
katastroofis? Raske öelda. Küll aga on uhke öelda, et 8. juunil
saanuks Põllu, igas mõttes Kadrina legend, 80-aastaseks.
“Millest räägiksin oma 80-aastase isaga?”, nii mõtiskles
vallalehe palvel Enno Põllu tütar Signe Ojasalu, Kadrina
Keskkooli õpetaja.
„Isa oleks sünnipäeval kindlasti koduses ringis. Kingiksin
talle piibelehti, ta lemmiklilli.
Räägiksime koosveedetud
ajast, sest praegu oleme
mingis mõttes eakaaslased.
Mina olen täna 54 ja isa oli
lahkudes 58. Tegelikult ma ei

oskagi teda 80-aastasena ette
kujutada.
Mis on aga eredalt meeles,
need on käigud isa juurde
tööle – Jotti, nagu ütlesime.
Olin siis viiene. Tema pidas
koosolekuid, mina istusin
meeste vahel laua taga ja

SPORT

joonistasin. Pärast pakkisime
mõlemad oma portfellid, et
koju minna. Palusin tihti isa, et
ta joonistaks mulle maju. Kõik
ta majad olid ratastega.
Kuigi EPAs oli isa sõudmismeeskonnas, polnud ta
tippsportlane. Aga igal hommikul käis jooksmas, eks sealt
ka minu liikumisharjumus.
Kui sõitsime koos autoga,
näiteks tema vanematekoju
Koeru, pidin mina autoraadioks olema. Muudkui rääkima ja rääkima, et isa roolis
magama ei jääks. Isa oli hea
kuulaja ja ka väga hea rääkija.
Kui oli probleeme, siis püüdis

Põllu oma legendaarse põskhabemega, sellisena mäletavad
teda paljud.

Noorsportlaste fond kogub
rammu

Võistkondliku NATO testi eesmärgiks oli pöörata tähelepanu äsja asutatud Kadrina Noorsportlaste Fondile, mis on
avatud kõigi eraisikute ja ettevõtete annetusteks.
Soovijad saavad oma panuse anda SA Kadrina Spordikeskus arveldusarvele EE292200221062033454, mille selgitusse palutakse märkida „Kadrina Noorsportlaste Fond“.
Paari esimese nädalaga on fondi annetanud kaks ettevõtet
HAKA Plast OÜ ja AS Reideni Plaat ning eraisikutest Kaul
Augasmägi, Sven Siimar, Erik Jõgi ja Margus Martin.

Maikuu viimasel laupäeval Kadrina Keskkooli staadionil
toimunud võistkondlikul NATO testil jagasid maksimaalse 900
punktiga esikohta Ameerika Ühendriikide sõdurite esimene
võistkond ja triatloniklubi 21CC. Kolmandaks tuli maksimumtulemusest mõne punkti vähem kogunud HAKA Plasti
esindusvõistkond.
Ainsa naiskonnana pälvis võidu 21CC, noortetiimide kolm
paremat olid Kadrina Keskkool, 21CC ja Kadrina maadlejad.
„Täname hea vastuvõtu eest ja eriti, et meid sellele omapärasele võistlusele osalema kutsusite,“ lausus liitlasvägede
teavitusohvitser Steven Colvin. „Veetsime mõnusalt sportides
aega ning poistel jagus muljete vahetamist veel hulgaks ajaks
pärast võistlust. Aitäh toredate mälestuste eest!“

Kadrina staadion võõrustab pühapäeval, 26. juunil jalgpalliturniiri, mille eestvedajaks on mitmeid talviseid saaliturniiregi
korraldanud spordientusiast Marger Pormann.
Et Spordiklubi Kadrina hankis Kohaliku omaalgatuse
programmi (KOP) elukeskkonna ja kogukonnateenuste
arendamise meetmest 1588 euro suuruse toetuse abil staadionile
teise paari jalgpalliväravaid, siis on võimalik turniir nüüd läbi
viia kahel risti asetseval platsil.
Rohkem infot turniiri kohta saab Kadrina Spordikeskuse FB
lehelt või www.soccernet.ee foorumist.

Toimetab Margus Martin

tamisega. Investeeringud järgnevateks aastateks kajastuvad
valla arengukavas. Valla eelarve projekti valmistab ette
vallavalitsus.
Koolirahva Portugali reisil tekkis Porto linna keskuses
haljendavaid rohumaid vaadates küsimus: kas Kadrinas ei
pingutata muru niitmisega üle? Äkki
oleks siin võimalus nii raha
kokkuhoiuks kui

Staadionil tuleb jalgpalliturniir

loodusliku mitmekesisuse toetamiseks lasta ka meie
haljasaladel heinal kasvada?
Muru niitmiseks on sellel aastal 26 tuhat eurot ning niidetavat
pinda on 228 000 ruutmeetrit. Arvan, et seda ei ole palju. Aga
samas: konkreetsete ettepanekute korral võib mõnes kohas
kaaluda ka vähem niitmist. Muuseas, olen alati avatud
kõikvõimalikele konstruktiivsetele ettpanekutele, tasub vaid
kontakti võtta.
Mai lõpul jagas vald esmakordselt teeomanikele tasuta
kruusa. Kas seda ettevõtmist on kavas korrata?
Ettevõtmist on kavas kindlasti järgmisel aastal korrata. Sel
aastal anti 50 vallakodanikule tasuta 1600 tonni kruusa.
Kui kaugel oleme Kadrinasse tammepargi rajamisega? Kas
ja kuidas saaks vallakodanikud selles töös kaasa lüüa?
Lähiajal kuulutame välja ideekonkursi, soovides arvamusi, et
milline võiks park välja näha. Mis seal lisaks puudele võik olla.
Rajamisega saame algust teha 2017. aastal.
Ama küla elanikud on soovinud taastada oma kandi
ajaloolised külanimed. Kas ja kuidas see on võimalik?
Kogu protsess peakski algama kohalikust algatusest, kus
kogutakse kokku kõigi nende soovid, kes tahavad ajaloolisi
nimesid taastada. Kuna aga on näiteid, et ajaloolise külanime
taastamist ei pruugi soovida kõik elanikud, siis taastatav küla
võib olla ka ajaloolisest külast erineval territooriumil.
Seega: kõigepealt on vajalik konkreetne taotlus, millises
ulatuses ja kelle poolt soovitakse ajalooline küla taastada. See

ta asjad alati selgeks rääkida.
Ta rääkis ja kuulas ja rääkis,
aga ei ägestunud peaaegu
kunagi. Või siiski, kui isa ütles
„kulla laps“ siis oli ta seesmiselt juba üsnagi äge. Aga ei
näidanud seda välja, püüdis
teisi mõista.
Jah, eks seda ma talle 80.
sünnipäevaks ütleksingi, et
kui väga tunnen teinekord
tänases päevas puudust ajast,
et kuulata, ja sellest oskusest,
kuulata. Ja rääkige lähedastega, rääkige, et ei tekiks
tunnet, et paljugi jäi rääkimata.“

Lastele suveks linnalaager
Lastelaagrid toimuvad 18.-22. juulil 3.-4. klassi lastele ja 25.29. juulil 5.-6. klassi õppureile. Kavas on loomingulised,
sportlikud, meelelahutuslikud, arendavad tegevused ning
väljasõidud. Tegemist on nn linnalaagriga, kus minnakse
ööseks koju. Registreerimine kestab 1. juulini huvikeskuse
FB lehel või telefonidel 5 855 1161, 555 6354.
Juhendajad Marge ja Liis.

Palverännuga leerilaager
Kadrina ja Rakvere koguduste ühine Leerilaagri
korraldustoimkond korraldab 11.–14. juulil palverännaku,
mis algab Käsmu kirikust ning kulgeb piki kaunist
põhjarannikut Viru-Nigulasse. Rännaku pikkus on umbes
65 kilomeetrit. Palverännu jooksul läbitakse leerikursus.
Osalustasu on 20 eurot, mis sisaldab kolme toidukorda
päevas ja oodet. Info ja registreerimine tel 5342 7999 või
vpleerilaager@gmail.com.
Koduleht: http://kadrina7.wix.com/leerilaager .

annab omavalitsusele aluse otsustamaks, kas ajalooline küla
taastada või mitte, eriti kui näiteks puudub märkimisväärne
osakaal soovijaid. Hea oleks, kui võimalikult palju seotud
omanikke oleks protsessi kaasatud. See annab omavalitsusele
otsustamiseks tugeva aluse. Taastatava nimega territooriumiosa suurust ja elanike arvu ei ole minu teada määratud.
Mida olete suutnud vallavanemaks oleku ajaga saavutada?
Olen olnud vallavanem 2,5 aastat. Vallas on selle ajaga
muutunud päris palju. Kuid muutusi ei vii läbi vallavanem üksi.
On vaja meeskonda, kes muutustega kaasa tuleb. Need on
tublid ja kompetentsed ametnikud, keda saabki siinkohal
tänada. Samuti saan kiita konstruktiivse koostöö eest volikogu.
Mida aga välja tuua? Eelarve saneerimine on andnud võimaluse
suunata rohkem raha investeeringutesse, näiteks teede
korrashoiu kulud on kasvanud 100 000 eurot. Suurendame
summat ka järgmisel aastal. Ka laenude refinantseerimine on
aidanud suunata rohkem vahendeid investeeringutesse.
Hoopis teise hingamise on saanud SA Kadrina Spordikeskus.
Kadrina Keskkool peab jääma, selle nimel töötame iga päev.
Mida veel teha loodate?
Suurim väljakutse on kindlasti edukas haldusreform. Siin, nagu
eespool mainitud, on tähtis roll ka teil, hea Kadrina valla rahvas.
Meeldivat koostööd, ilusat suve ja head võidupüha ning
jaanipäeva soovides. Asjalike küsimuste ees tänades.
Teie vallavanem
Erich Petrovits
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KODUKANT

VOLIKOGU
VALLAVOLIKOGU ARUTAS JA OTSUSTAS
25. mai istung Kadrinas
1.
2.
3.

4.

5.

Volikogu võttis teadmiseks vallavanema ja volikogu
esimehe ülevaate haldusreformist.
Volikogu kooskõlastas Lääne-Viru maakonnaplaneeringu.
Volikogu andis nõusoleku projekti „Kadrina aleviku
vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine ning
laiendamine” esitamiseks ja finantseerimiseks.
Volikogu taotleb munitsipaalomandisse Kolu-Laoniidu
tee lõigud pikkusega 320 m ja 300 m ning Tammissaare
tee pikkusega 350 meetrit. Lisaks taotletakse munitsipaalomandisse Salda külas asuvat Aiavilja maaüksust
ligikaudse pindalaga 0,88 ha, mis on kasutusel ridaelamute elanike köögiviljamaana.
Volikogu võttis vastu liikluspinna ruumikuju ja ametliku kohanime muutmise määruse, mis sisuliselt
tähendas 175 meetri pikkuse Tehnika tänava lõigu
nimetamist Sauna tänavaks. Hääled jagunesi 8 poolt, 7
vastu, erapooletuid 2. Puudujaid oli 2.

Kadrina sai Sauna tänava ja
muuseumi
Tänu Kadrina vallavolikogu otsusele on Kadrinas nüüdsest
Sauna tänav. 29. mail tähistas Kadrina Saunaklubi sauna ees ja
sees oma 15. sünnipäeva. Avati Kadrina Saunamuuseum,
Virumaa esimene ja ainumas ihuharimisteemaline varamu,
mille vara on kokku kandnud Kadrina kandi saunasõbrad.
Muuseumi, mille ehteks keskaegne veetoru Tallinna Sauna
tänavalt, saab külastada saunapäevadel.
Pidumeeleolu lõid Kadrina Pasunakoor ja rahvamaja
naistantsijad, luulelemb Onu Rullu, laulumees Bonzost
rääkimata. Külaliste hulgas hakkas silma vanatehnika koguja
Tuve Kärner Järva-Jaanist saabunud ratastega suitsusauna
roolis. Samuti lustlik skulptor Aivar Simson. Kokku nautis
kontserte, sauna ja seltskonda poolteistsada huvilist.
Viimase kümnendi jooksul on Kadrinas saunas käinud
enam kui 26 000 ihuharijat. Pidustustel osalenuid kutsuti tagasi
aasta pärast, mil Kadrina saun tähistab 60. sünnipäeva.

Loome taas Naiskodukaitse
jaoskonna!
Kutsume tegusaid naisi alates vanusest 16 liituma Naiskodukaitse Kadrina jaoskonnaga. Kui 1937. aastal oli Viru
ringkonnas 37 jaoskonda, siis täna on neid vaid viis.
Naiskodukaitse on riigikaitseline organisatsioon, kuid
kindlasti mitte vaid koht, kus naised, püssid seljas, koos
meestega metsas müttavad. Tegevust leidub igale maitsele –
alustades laskmisest ja esmaabist kuni staabiassistendi ja
avalike suhete tööga. Lisaks on vahvaid motivatsiooniüritusi,
nii käsitöö õpitoad kui ka näiteks etiketikoolitused, aga ka
perepäevad, jõulupeod ja kõik, mis nende vahele mahub.
Lisainfot leiate Naiskodukaitse kodulehelt:
www.naiskodukaitse.ee ja FB grupist „Naiskodukaitse Kadrina
jaoskonna taasloomine.“
Telefonitsi: 5 663 1236 - Seidi ja 5 635 7140 – Vaike. Meilitsi:
seidilamus@gmail.com .
Seidi Lamus -Tšistotin
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Meeldetuletus kinnistuomanikele
Kadrina valla heakorra eeskirja kohaselt on kinnistu omanik kohustatud
aastaringselt korras hoidma temale kuuluva kinnistu territooriumi. Tuleb
koristada praht, niita muru, kärpida teede ja tänavate ääres nähtavust piiravate
puude ja põõsaste oksi, pügada hekke. Korrastatav ala hõlmab krundiga
piirneva territooriumi kuni tänava või tee servani.
Heakorra eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile juriidilistele ning
füüsilistele isikutele, kes omavad kinnistut Kadrina vallas.
Lea Uueni,
keskkonnaspetsialist

Keskkool otsib välisõppureile abilisi
Alates 2016/2017 õppeaastast asuvad Kadrina Keskkoolis
õppima mõned välisriikide õpilased.
Soovime aidata neil võimalikult kiiresti ja hästi Eestis
kohaneda, eesti keelt omandada. Seetarvis soovib kool leida
välisõpilastele toeks tublisid üksikisikuid või peresid.
Tugiperede ja tugiisikute ülesandeks oleks mõnedel nädalavahetustel välisõpilastega tegelemine, neile Eesti ja eestlaste
tutvustamine.
Kellel on sellise rahvusvahelise koostöö vastu huvi, palun kontakteeruge
minuga!
Arvo Pani, Kadrina Keskkooli direktor
arvo@kadrina.edu.ee , telefon 509 4734

CADrina ootab mereklippe
Kuna ITi ja nutifestivali CADrina 2016 teema on „Meri“ siis kuulutas võistluse
toimkond välja mereteemaliste videoklippide võistluse. Oodatakse kuni 3minutilisi videoid mere alt, pealt ja äärest ehk kõigest, mis seostub merega.
Videoid näidatakse CADrina 2016 võistlusel 25. novembril suurel ekraanil,
tublidele autoritele on auhinnad. Videod saata Kadrina Keskkooli huvijuht
Kristi Aimlale: kristi.aimla@gmail.com .
Tähelepanu,
Kõnnu – Mõndavere –
Mägiküla elanikud!
30. juulil kell 14 on
külade 50. sünnipäeva
kokkutulek.
Lisainfo tel: 5 198 6965
Mare

1. juulil
tähistab Kadrina Tristvere kohvik
oma 2. sünnipäeva!
Kohal on DJ ja pidu kestab
hommikutundideni.
Üritus on tasuta! Peo algus on kell 20, ning
laudade ja snäkkide broneerimine
tristvere@gmail.com või 515 6451.
Ootame Teid!

Minu Kadrina

Juunis
LEIDA TOMP

90

ASTA SANDER

85

PJOTR NIKOLAJEV

85

HILJA VAHUR

80

HELGI VIRU

80

ÕIE LILLESTRÖM

80

SILVI AESS

75

JAAN KRESSA

75

TATJANA BÕKOVA

75

IDA NORVAIŠ

75

REET MÄGI

75

JAAN SOOMETS

75

KAJA NORMAK

70

PAULI KALEVI
PIRHONEN

70

ELVI LAISSAAR

70

ELVI TALVE

65

UNO HANSSON

65

REGINA POLT

65

EDA KATTAGO

65

ÜLO KAIS

65

MAIMU ALLMÄE

65

HELGI PAJO

65

PÄRJE TAAL

60

Aarne Valmis

ROLAND RAHNU

60

muusikaärimees,
Vana Baskini Teatri direktor,
Roheliste rattaretkede korraldaja

UNO EHASALU

60

LAINE TREIMAN

60

SILVA LUMI

60

TATJANA OSOKINA

60

PÄRTEL SOIDLA

60

MAI FÄELMANN

60

Mis seob teid Kadrinaga?
Elasin Kadrinas veidi üle kolme
aasta 1985 kuni 1988. Töötasin
paberite järgi töödejaotajana
Kadrina EPTs, sain Enno Põllu
käest korteri. Sisuliselt tegin
noorte- ja kultuuritööd, mingit
nn tööjaotamist küll ei olnud.
Aga omaette noorte- ja kultuurijuhti tööle võttes näitas Enno Põllu end
mehena, kes mõtleb kaugemale kui tänane päev. Näen enda näitelt, et tema
toona loodud tiimid tegutsevad praegugi. Edasi olin Kadrinas elades ka
Rakveres komsomolitööl, mille raames sündis senini toimiv Roheliste
rattaretk.
Need aastad Kadrinas olid mu elu parimad aastad. Tulin Tamsalust ja
leidsin Kadrinast palju noort rahvast, kes olid tulnud TRÜst, TPIst, mina oli
TPEdist. Juurdetulijaid võeti väga sõbralikult vastu, polnud vaja end
tõestada. Toonase EPT noorte-elu oli äge.

Kuidas saate ise täna Kadrina elu edenemisele kaasa aidata?
Praegu toon vahel Kadrinasse suvel mõne teatrietenduse. Lisaks on
siiamaani mu erinevates koostöötiimides nii Peep Veedla, kes ka minuga
samal ajal Kadrinas elas. Lisaks Mati Tiiter, kes senini Kadrinas elab. Kasvõi
Roheliste rattaretk on me ühine märksõna.

tel: 322 5631 või 501 2487

Juubilarid

LJUDMILLA JEGOROVA 65

Mis on Kadrinas maailma parim?
Kadrinal on senini huvitav ja vägev tõmme. Kadrina on mulle kummalisel
kombel nii südamesse jäänud, et kui mul näiteks on Tallinnast tulles
Rakverre asja, siis keeran auto Viitnalt Kadrina peale. Teen väikese jõnksu
sisse, et oleks hea tunne läbi tulla. Kadrina on kena koht siiamaani.

Toimetaja Rein Sikk
Küljendanud VR Kirjastus

Palju õnne!

e-post: rein.sikk@kadrina.ee
Trükiarv 2250 eksemplari

Mais
registreeritud lapsed
AMIRHAN AKDAVLETOV
SÄDELI HAAVAJÕE
KEIU ÕUNAPUU
Müüa lõhutud küttepuud kojuveoga. Pikkus
ja kogus vastavalt soovile. Tel. 5 647 6346 või
325 0113 õhtuti.
Kadrina Tristvere kohvik otsib oma
kollektiivi töökat ja andekat kokka ning
teenindajat. Lisainfo ning kandideerimine
tristvere@gmail.com või 515 6451
Võduvere küla
14. kokkutulek toimub
jaanilaupäeva, 23. juuni õhtul.
Tulijaid ootavad õlu, tants ja jaanituli.
Lisainfo tel 5 646 5177 Ülo Kais

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

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

