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Kadrina valla ajaleht

Soome Susi saabus päästekomandosse

Kõik peoeelsetel ülevaatustel osalenud Kadrina Keskkooli
taidluskollektiivid pääsevad suurele peole. XII noorte laulu- ja
tantsupidu “Mina jään” toimub Tallinnas 30. juunist 2. juulini.
Kadrina Keskkoolist osalevad 3. klassi rahvatantsurühm juhendaja Ebe Abner, 8.–9. klassi segarühm „Meie Vahel“ –
juhendaja Ebe Abner, mudilaskoor – juhendaja Merike Trepp
ja lastekoor – juhendaja Elene Altmäe. Kokku on peole
minejaid 90 ringis. Tantsijad sõidavad peole 27. juunil, lauljad
1. juulil.

19 huvilist sai infot
Vallavalitsuse infotunnis, mis toimus 8. juunil vallmajas oli
kohal kaks huvilist. Neile lisandus 17 ülekande vaatajat
vallaveebis. Jutuks oli Rõmeda kergliiklustee, korvpalliõpingud, rulapark, laste mänguväljakud ja nende remont,
Kadrina tulevane (tamme)park ja planeeritav puhkeala, kooli
staadioni olukord ja tulevik.
Järgmine infotund on 10. augustil kell 16–17 vallamaja
saalis. Ülekanne veebis.

Neeruti Seltsi läheb retkedele
Neeruti Selts korraldab suvel kaks Leader-meetme 2.2 toetatud
projekti retke. 7.-9. juulil Karula rahvusparki ja 25.-27. augustil
Saaremaale. Osalustasu on ühel retkel 20 eurot.
Täpsem info ja eelregistreerimine 5 552 5314 või
neerutiselts.mtu@gmail.com .

Vabadussambale uus kuub
Kultuuripärandi restaureerimisfirma Mandragora alustas
Kadrina Vabadussamba renoveerimist. Pildil olev tööde juht
Jaak Sarap selgitas, et tänavu puhastakse ja täidetakse vuugid, et vihmavesi samba sisse ei valguks. Lisaks puuritakse
õhutusavad, puhastatakse tahvleid ja kive.

Talv kulub uute, samba ees- ja tagaküljel olevate suurte
dolomiittahvlite valmistamiseks ja neile kirjade kandmiseks.
Uute tahvlitega ilme saab sammas uuel aastal.

Sootaguse küla sündis taas
Vabariigi Valitsus otsustas taasluua Sootaguse küla, nagu
kohalik rahvas soovis ja vallavalitsus ning volikogu takka
lükkasid. Palju õnne, Sootaguse rahvas! Otsus jõustus 4.
juunist.

Spordijuhiks Kalev Trumm
Kadrina Spordikeskuse juhiks valitud Kalev Trumm on
lõpetanud TPI majandusinsenerina ja töötanud nii
majanduses kui spordis. Näiteks olnud Rakvere Palliklubis
tegevjuhiks ja Virumaa Pallimängude kooli juhatuse liige.

Mati Tiiter ja Susi Tallinnas, Kadrinasse jõudis uus päästeauto 15. juunil kella 20 paiku ja ootab vallarahva toel komplekteerimist
Kadrina priitahtlikel pritsimeestel (loe: vabatahtlikul
päästekomandol) on pidu.
Kolm aastat kestnud toimetamine koos Soome sõprusvalla
Janakkala rahva abiga on
kandnud vilja, nimeks uus
tuletõrjeauto Susi. Just nii on
kirjas masina ninal. Tegemist
on Soomest ostetud masinaga
Sisu, valmimisaastaks 1992,
läbisõiduks 52 000 kilomeetrit,
hinnaks 12 000 eurot. Tuttuued täisvarustuses autod
maksavad muuseas enam kui
300 000.
„Susi on tõsine tööriist,
korralik meeskonnaauto,“
kommenteeris vabatahtlik
päästja Raido Nagel.
Kolm aastat tuletõrjeauto
hankimise nimel tegutsenud
vallavolikogu aseesimees Mati Tiiter ei säästa sooje sõnu
Janakkala valla sõprade kiituseks. „Endine vallajuht Kalevi Ilmarinen, endine volikogu esimees Esa Silvennoinen, Janakkala tööstuspiirkonna juhataja Markus Myhrberg ja transpordifirma omanik Ari Heikkilä aitasid nii
info kui asjaajamisega. Tulid
kiirelt appi, kui pikalt garaažis
seisnud tuletõrjeauto hakkas

Aktsioon „Susi saab sisu“
Mati Tiiter, vallavolikogu aseesimees, tuletõrjeauto
hankimise initsiaator ja teostaja
Kutsun vallarahvast ja ettevõtteid panustama ühiselt
meie päästevõimekusse. Läinud talvel lähedalt kogetud
tuleõnnetus andis kindla mõtte kogukonna kokkuhoidmise vajadusest, tulla appi, kui naaber seda vajab.
Alati ei õnnestu niiöelda otse kätt külge panna, kuid koos
saame panustada oma tuletõrjeauto sisustamisele, igaüks
oma mõõtu mööda.
Meie Susi vajab sisustamist. On tarvilikud uued rehvid,
veljed, voolikud, otsikud, joatorud, ujuvpump veekogudest
vee võtmiseks, GPS jne. Kokku vähemasti 5000 euro eest
varustust.
Usun, et Kadrina kandi rahvas, kes toetas usinasti
rahvamaja kultuuritoolide ostmist paneb käe külge ka Susi
sisustamiseks me ühise turvalisuse nimel.
Ülekande saab teha Kadrina Vallavalitsuse arvelduskontole EE76 2200 0011 2018 4216 märkides ära annetaja
või esindatava organisatsiooni nime ja märgusõna „susi“.
Susi vallarahvale avaliku esitlemise ajaks tuuakse
kohale annetuskarp. Millal pidupäev saabub, teatame
täiendavat nii vallaveebis kui plakatitel. Annetanute
nimed tuuakse ära vallaveebis ja jäädvustatakse
tuletõrjemaja seinale. Aktsioon kestab 30. septembrini.
nn „varjatud iseloomu“ näitama,“ rääkis Tiiter.
Pori linna lähedalt toimetas masina Helsingisse laevale
Kaido Kalamäe, tasuta ülesõidu võimaldas Päästeliidu

Peapiiskop väisas Neeruti
mõisa

„Mulle on sport alati südamelähedane olnud,“ rääkis
Trumm. Kadrina tulevikuplaanidest mainis ta tegutsemist, et
aina enam inimesi tuleks oma majakarpidest välja spordi
juurde ja spordikeskusse.
Kokku esitati valla spordijuhi konkursile seitse avaldust.
Spordikeskuse endine juht Margus Martin suundus tööle
Virumaa Teatajasse.

2. juunil toimus Neeruti mõisas maakondlik
palvuslõunasöök, mida võõrustas omanikest
perekond Ild. Osales EELK peapiiskop Urmas
Viilma, peakõnelejana majandusanalüütik
Peeter Koppel. Peakorraldajad olid Karmeli
koguduse pastor Gunnar Kotiesen ja maavanem
Marko Torm, kohal oli palju Virumaa kiriku- ja
avaliku elu tegelasi, kes üheskoos palvetasid ja
igapäevaseid ning igavikulisi mõtteid jagasid.
Palvuslõunasööki ja reformatsiooni alguse
500. aastapäeva jääb mõisa õuele meenutama
vastselt istutatud õunapuu.

päästeingel ehk Tallink Grupp
AS ja Cargo müügijuht Andres Andema.
Kadrina kandi tuntuim
pritsi-mees, päästekomando
elav ajalugu Lembit Liiv

rääkis, et tänane Kadrina tuletõrjeauto on 1975. aastal
toodetud Scania, mis jõudnud
Eestisse Rootsi abina. Oli
kasutusel Võsu komandos,
pidi minema mahakandmisele. Kadrinlased aga lubasid
masina üles putitada ja 2009.
aasta novembris tegigi Scania
Kadri-nast esimese sõidu
väljakut-sele.
Meie Scania on Kadrina
kanti tublisti teeninud, mullu
oli pritsimeestel 186 väljasõitu, millega platseeruti priitahtlike päästjate hulgas II
kohale. Tänavu 12. juuni
seisuga oli 89 väljasõitu. Kokku läbi aastate on Scania väljasõite olnud 745.
Autojuht-dispetšer Liiv
ütles, et kuna meie piirkond
on suur, jäävad töösse mõlemad masinad, nii vana Scania
kui uus Susi, mis vajab aga
enne komplekteerimist.
Mis päästjate järelkasvu
puutub, siis jätkuvalt on kõik
huvilised me turvalisuse tagamisel teretulnud. Astutagu
julgesti pritsimajast läbi.
Rein Sikk

Vabadussõja mälestustuli Kadrinas
22.-23. juuni keskööl
Kindral Johan Laidoneri Selts kutsub patriootilisi kodanikke 22.-23. juuni
keskööl Kadrina Vabadussõja ausamba juurde meie sangarite
mälestustuld ta teekonnal tervitama ja ka enesele lambi sisse võtma!
Kindral Johan Laidoneri Selts viib tavapäraselt võidupühale eelneval
päeval, 22. juunil, Toris Eesti Sõjameeste Mälestuskiriku altaris läidetud ja
pühitsetud Vabadussõja sangarite mälestustule läbi mitme maakonna
vastava aasta paraadi linna – tänavu Rakverre. Tuli liigub kaitseväe
soomukil Laidoneri seltsi noorte saatel läbi ajalooliste kihelkonnakeskuste.
Kadrinasse jõuab tuli 22.-23. juunil keskööl, kus lisaks vallarahvale
tervitab seda koolinoorte menubänd Waxxers isamaaliste lauludega.
23. juunil päeval Võidupühaga seotud ettevõtmisi Kadrinas ei toimu.
Jaanituli algab 19.30 laululava juures.
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Tähtis žürii Läsna-Loobul

Viie aastaga 5 miljonit investeeringuid

8. juunil külastas Läsna-Loobu ühendküla konkursi Aasta
Küla hindamiskomisjon Riigikogu esimehe Eiki Nestori
juhtimisel. Nimelt on Läsna-Loobu üks 15 kandidaadist Aasta
Küla auhinnale, mille saaja kuulutatakse välja Eesti Külade
Maapäeval 4. augustil Viljandimaal.

Silmapiiril uus hooldekodu,
uued korterelamud ja
ilusam elukeskkond.

Eiki Nestor, kohalik kunstnik Piret Mildeberg ja maakonna
omavalitsusliidu juht Sven Hõbemägi
Komisjoni kuulusid lisaks Nestorile sise- ja maaeluministeeriumi esindajad, tublid inimesed Maalehest ja Kodukandi
liikumisest.
Läsna-Loobu rahvas tervitas hindajad laussaju kiuste
rahvamajas kuuma Tuljaku ja päevakohase videoga, kus muu
külarahva hulgas tervitasid saabunuid ka Indrek Saar ning
Ülle Lichtfeldt.
Siis viidi hindajad keepide krabisedes, vihmavarjude
sabisedes ringsõidule. Külastati Pihlamäe käsitöötuba muuseumi, Heli Napa kana- ja kukerohket talu ning kunstike
Mildebergide koduateljeed. Meeleoluka kahetunnise ringsõidu lõpetas komisjon taas rahvamajas, külarahvaga seltsis
suppi süües.
Vastustest komisjoni küsimustele jäi kõlama külade rahva
ühtehoidvus ja loomehullus nii külateatri lavastuste
väljatoomisel, koorilaulu ja kultuurielu edendamisel,
rääkimata külakaunistamisest talgutel, kus pole kunagi
töökäte puudust. Rõhutati, kuis naabrid üksteist toetavad ja
küsijad vallavalitsuselt alati abi saavad. Sõna ja tegevust
„virisemine“ Läsna-Loobu kandis ei tunta.

MURUMÄE

MÄLUMÄNG
Maikuu lehe
fotol oli kaasaegsete jaoks üks
legendaarsemaid kadrinlasi Otto Amer. Siinkohal tänan oma
kunagist klassijuhatajat Milvi
Amerit unikaalse foto eest.

Kadrina vald on aastail 20132017 investeerinud kokku
umbes 5 miljonit eurot. See
teeb 20% valla eelarve
tuludest ehk igal aastal umbes
1 miljoni ehk 1000 eurot iga
elaniku kohta. Selline maht on
Eestis pigem erakordne kui
tavaline. Meiega sarnaste
omavalitsuste puhul peetakse
heaks tulemuseks juba 10%
eelarve mahust. Oleme
suutnud investeerida topelt.

Koolipere, kes kogenud 1,2 miljoni eurost investeeringut aasta viimase koolipäeva rongkäigul

Teed, vesi
Majandusse, eelõige teedesse
on investeeritud 1,9 miljonit.
Tähtsamad objektid olid Läsna ja Mõndavere teed, mille
kordategemiseks tuli kaasfinantseerimine kaitseministeeriumist – 1,4 miljonit.
Konstruktiivne ja asjalik koostöö jätkub. Lootust on parandada nende abiga Rannavärava-Ohepalu lõiku ning
Mõndavere teed. Järk-järgult
on suurendatud teede korrashoiu kulusid ja tolmutõrje
mahtu.
Oleme panustanud parklate ehitusse 26 tuhat eurot
ning erateede korrashoidu 21
tuhat. Hästi on toiminud hajaasustuse programm. Inimesed
on saanud leevendust vee- ja
kanalisatsiooniprobleemidele.
Oleme panustanud läbi
AS Kadrina Soojuse vee- ja
kanalisatsiooni projekti küladesse 210 tuhat eurot.

Haridusasutuste infotehnoloogiasse on panustatud 58
tuhat, põhiliselt uute arvutite
ostmisse. Uuendatud on
mööblit: 30 tuhat.
Korda on tehtud Kadrina
raamatukogu, investeeringuks 64 tuhat.
Kadrina spordikeskusse
investeeriti 41 tuhat – vahetati
välja hoone katus ja ujula
amortiseerunud filtrid.
Kadrina rahvamaja remonti panustati 75 tuhat,
millele lisandus meie inimeste
annetustest 7485 eurot uute
toolide ostmiseks.
Lasteaeda Sipsik on investeeritud 170 tuhat, põhiliselt
õueala projekti. Vohnja Lasteaed-Algkooli investeeriti 128
tuhat, põhiosas vana mõisahoone vundamenti.
Leikude sotsiaalmaja on
remonditud 33 tuhande eest.
Kadrina hooldekodus vahetati välja voodid, maksumuseks 30 tuhat.

Kultuur, haridus, sport
Kadrina Keskkooli on investeeritud 1,2 miljonit. Renoveeritud on söökla, A-korpuse
fassaad, C-korpuse ventilatsioon, kooliesine õueala.
Uuendati spordiväljaku kate,
investeeringuks 30 tuhat.

Keskväljak
Valmis on ehitatud Kadrina
uus keskväljak maksumusega
33 tuhat eurot. Aastaid vaid
paberil eksisteerinud Marge
Grossi projekt on leidnud
meie inimestelt ja valla külalistelt palju kiidusõnu. Lisaks

Viitna kõrtsil
uus katus

Viimane päev on augustikuu viies päev.
Ikka teie Risto Murumägi.

Riiklik teederaha
Lisaks valla eelarve investeeringutele jõudis 2016. aastal Kadrina valda kaks riikliku
investeeringut summas enam
kui 3 miljonit eurot. Korda sai
osa Tapa-Loobu teest ja LanteKarivärava lõik. Viimase puhul valmis Kadrina-Hulja
kergliiklustee ammuoodatud
puuduolev lõik. Aastaid murekohaks olnud Hulja liiklusprobleem sai moodsa lahenduse.
Üürikorterid, uus
hooldekodu
Millised on valla tuleviku
väljakutsed? Iseseisva oma-

Erich Petrovits
vallavanem

Kadrina lasteaed Sipsik tähistas oma 40.
sünnipäeva lustliku kontserdiga huvikeskuses. Erilise kiituse ja tänu pälvisid
Sipsiku maja avamise esimesest päevast
saati seal töötanud õpetajad Julia Küppas ja Maret Otti.
„Esimese Kadrina Lastepäevakodu
maja ehitamist alustati 1975. aasta lõpul
Kadrina EPT juhtkonna eestvedamisel ja
15. mail 1977 kolisid lasteaed ja lastesõim
vastvalminud majja Pargi tn 5. Uhke
maja vajas ka nime, valituks sai „Sipsik.“
Töö uues majas algas 8 aiarühmaga, 3
sõimerühmaga ja 1 ööpäevarühmaga.
Maja ehitati 280 lapsele, kõik kohad olid
ka täidetud ja peagi hakkas tekkima
lasteaiakoha saamiseks järjekord,“
meenutas juubelikõnes direktor Anne
Känd.
Lustlikke ülesasteid väikestelt ja
suurtelt sünnipäevalistelt jätkus enam
kui tunniks.

Nuputamine kaheks suvekuuks

Vastused teatada:
suusõnaliselt taskutelefonile 502 3846, e-postiga
rystom@hot.ee,
kirjalikult Koidu 21, Kadrina.

Uus tervisekeskus
Kohe algab uue tervisekeskuse ehitus, mis lahendab
ühtlasi ka Kadrina alevikus
juba aastakümneid silma riivanud “kolemaja” probleemi. Keskus valmib järgmise
aasta kevadel ning on üle
aastakümnete esimene uus
sotsiaalobjekt kogu vallas. Investeeringu kogumaht on 850
tuhat, sellest 517 tuhat eurotoetusena.

valitsusena tuleb meil senisest
enam pingutada investeeringute nimel, ent samas on
selleks olemas ka head eeldused. Valla asukoht ja tasemel ühendused on loonud
Kadrinast väärtusliku elukeskkonna, mille üheks kinnituseks on kinnisvarahindade kiire kasv viimastel
aastatel. See omakorda on
loonud eelduse uueks elamuehituseks koostöös riikliku
investeeringutoetusega, mis
annaks võimaluse vallas
maksumaksjate arvu suurendada.
Leida tuleb lahendus uue
hooldekodu ehitamiseks. Meil
kõigil peab olema kindlus, et
omavalitsus suudab tagada
kohapeal vajaliku ja kaasaegse
hooldekoduteenuse. See eeldabki uue ning tulevikunõudeid arvestava hooldekodu
rajamist. Küsimuse lahendus
peab olema järgmise volikogu
töölaual.
Jätkuma peavad investeeringud teedesse, tänavatesse,
haridusse. Edukama ja parema koduvalla eest saame kõik
ühiselt hea seista.

Sipsik juubeldas koos lastega

Õigesti vastasid
Neeme Mangulis, Eino Nurk, Jüri Vološtšenko, Ainu
Kirotbek, Peeter Viira, Marje Rüü, Are Kivimäe ja Pearu
Nukk.

Millise meie valla mõisa peasissekäigu sisevaade on
fotol?

kasvab meie uuel keskväljakul
valla jõulupuu, mille kinkisid
eelmise aasta koolilõpetajad.

Iga Viitnalt läbisõitja näeb täna –
kõrtsil on uus rookatus. 1989
põlenud ja 1993 taastatud Viitna
kõrtsihoone sai ajaloolise rookatuse
PRIA toel. Senini - enam kui 20
aastat - oli kõrtsil puidulaastudest
kimmkatus. Originaalne
kõrtsihoone rajati Viitnale 1789 –
1802. Fotol on katusevahetuse tööd
25. mail, pilt, mida tegelikkuses
enam ei näe.
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Kadrinas tuleb suur hariduspidu, olete oodatud!
Kuigi Kadrina kooli 115. ja
keskkooli 60. sünnipäeva
tähistav juubelinädal algab 2.
oktoobril, toome juba praegu
ära toimuvast tähtsaima, et
kõik Kadrina kooliga seotud
kõikjal Eestimaal ja ka mujal
maades teaks selleks ajaks
Kadrina külastust planeerida.
Olge varmad teavet jagama kõigile, kes Kadrina kooliharidusega seotud!
Info panid kokku Evelin
Tiiter, Ingrid Vaikmaa ja
Kristi Aimla.
2.–4. oktoober: Piduriided
selga, pidumõtted pähe
Nädala algupäevist alates
Kadrina Keskkoolis
Täna veel saladuseks jäävad
väiksemad ettevõtmised kogu
koolimajas ja kaugemalgi
Kadrinas. Kooli kaunistamine, mõtete peolainele seadmine.
5. oktoober: Ajarännak
Varahommikust peale Kadrina
Keskkoolis
„Kadrina uus haridustempel
õnnistati.“ Sellise pealkirjaga
uudis ilmus esmaspäeval, 11.
septembril 1939. aastal Virumaa Teatajas. Loeme, et Kadrina uue algkoolihoone avamisaktus oli nii rahvarohke, et
isegi kooli värskelt valminud
saal „ei suutnud mahutada
kõiki pidustustest osavõtjaid.” Ajaleht kirjutas, et
külalised avaldasid tunnus-

Ajalooline jäädvustus: 1939. aastal avatud uue koolimaja esimesed õppurid 4. kassist
tust koolimajale „kui ühele
ajakohasemale Virumaal“.
Loo juures pildile jäädvustatud Kadrina algkooli 4.
klassi õpilastel oli õnn olla
Virumaa ühe kaasaegsema
kooli õpilane. Aga kuidas nägi
välja üks koolipäev 1939. aastal? Ega paremat võimalust
selle väljaselgitamiseks pole,
kui võtta ette Ajarännak.
Neljapäeval, 5. oktoobril
asub kogu Kadrina koolipere
rännakule ajas tagasi, 10.
septembrisse 1939, mil alles 10
päeva tagasi oli alanud teine
maailmasõda ning ka baaside
leping Nõukogude Liiduga ei
olnud veel sõlmitud.

Ajarändaja valib endale
rolli, milles on ta kogu koolipäeva. Õpilased on ikka õpilased ja õpetajad on õpetajad,
ainult selle vahega, et kõik
toimub 1939. aastas ning me
proovime olla toona elanud
inimese kingades.
Täpsemalt toimuvast septembris, mil uus kooliaasta
algab. Loomulikult nõuab
rollis olemine osalejalt eelnevat ettevalmistust. Siin saab
igaüks hakata juba praegu
mõtlema, kuidas end ajastutruult riietada.
Õhtul kell 18 toimub Huvikeskuse saalis aga kooli juubelipidu õpilastele.

5. oktoober: Ümber Kadrina
jooks
Kell 13.30 Kadrina Keskkooli
eest ja ümber Kadrina
Esimese, nüüdseks igasügiseseks klassidevaheliseks teatejooksuks kujunenud võistluse
toimumise aeg aeg ei ole kahjuks täpselt teada, aga 1966.
aastal on see igatahes fikseeritud.
Osalevad 4.–12. klassid ja
õpetajad.
Noorematele õpilastele
toimuvad juubelikuul sportlikud teatevõistlused.

6. oktoober: Elus
hakkamasaamise päev
Varahommikust peale Kadrina
Keskkoolis
Sel päeval kohtuvad meie
kooli minevik ehk vilistlased
ja olevik, et koos kujundada
tulevikku, leida vastused küsimusele „Kuidas elus hästi
hakkama saada“. Vilistlaste
läbiviidavates töötubades keskendume õppimise vajalikkuse, koostöö, elukestva õppe,
karjäärivaliku ja üldinimlike
väärtuste teemadele.
Kavas on vilistlaste poolt
läbi viidavad õpitoad-kohtumised 9.–12. klassidele.
Lisaks õpilaskonverents
„Mina – väärtuste looja“ 8.–12.
klassidele.
1.–3. klassidele toimub pärastlõunal matk-piknik vilistlastega teemal „Mida Juku ei
õpi, seda Juhan ei tea!“
„Sild põlvkondade vahel!“ sellist pealkirja kannab
filmi „Pildikesi koolielust!“
vaatamine rahvamajas koos
vilistlastega, kes jagavad kommentaare nähtu kohta. Ettevõtmine on mõeldud 4.–7.
klassidele.
7. oktoober: Päris Suur
Pidupäev
• kell 11 Vilistlaste
korvpalliturniir Kadrina
Spordikeskuses
• kell 16 Kontsert-aktus
Kadrina Huvikeskuse
saalis
• kell 19 Vilistlaspidu,
esineb ansambel “Onud”.

Kuidas pidustustest osa
võtta
Kadrina kooli 115. aastapäeva
pidustuste osalustasu vilistlastele on 15. septembrini 20€,
alates 16. septembrist ja
kohapeal 25€.
Osalustasu eelregistreerimisel (kuni 5. oktoober)
palume kanda Kadrina Vallavalitsuse arvele –
EE152200001120262332.
Selgitusse kirjutada märksõnaks „AASTAPÄEV” ning
lisada osavõtja ees- ja perekonnanimi (neiupõlvenimi) ja
lõpetamise aasta või lennu
number.
Kadrina Keskkoolist pensionile läinud õpetajatele ja
enne 1968. a lõpetanutele on
osalemine tasuta.
Lisainfo
Üldinfo hannely@kadrina.edu.ee ,
arvo@kadrina.edu.ee
Korvpalliturniir jaan.rummi@mail.ee
Vilistlaspidu margit.murumagi@gmail.com
Vilistlastel, kes soovivad
esineda vilistlaspeol, palume
end registreerida e-kirja teel magimarge@gmail.com
Info täieneb jooksvalt
kooli kodulehel ning Facebookis küljel – Kadrina kool
115 ja keskkool 60: vilistlaste
kokkutulek

Puhtusekantsi väärikas juubel

Keskkooli olümpiaadiaasta

27. juuni on Kadrina sauna 60 sünnipäev

Gümnaasiumiastme õpilaste olümpiaaditulemused on
alljärgnevad:
Jekaterina Kolessova 10. kl III koht vene keeles; Pille Riin
Erikson 10. kl III koht kunstiõpetuses, vabariigis 12. koht;
Kristel Rannala 10. kl II koht emakeeles tööga „Rein Siku
isikustiil“; Aleksander Frolov 11. kl II koht vene keeles; Agnes
Kaldmaa 12. kl II koht kirjanduses tööga „Kahe noorteromaani
võrdlus“; Ülle-Mai Kesamaa 11.kl II koht emakeeles tööga
„Rein Siku isikustiil „Minu Ugrimugri“ raamatus ja 2016. aasta
Maalehe artiklites“; Johanna Angela Bremen 11. kl II koht
inglise keeles; Regina Sundejeva 11. kl I koht vene keeles,
12.koht vabariigis;
Liisbet Leemets 10. kl I koht inglise keeles; Mari Miilpalu
11. kl I koht kirjanduses tööga „Maagilis-realistlike romaanide
„Delfiinide tee“ ja „Ookean meri“ võrdlus“; Hugo Prints 11. kl I
koht emakeeles tööga „Eesti Päevalehe ajakirjanike Raimo
Poomi ja Kaarel Kressa kujundlik keelekasutus“; Annika
Viiksaar 11. kl I koht bioloogias, vabariigis 11, II-III koht
emakeeles.
Lisaks kooli õppekavale täiendasid oma teadmisi TÜ
Teaduskoolis Birgie Bligzna, Gert Lužkov, Anna-Liis Post,
Annika Viiksaar ning TÜ teaduskooli õpikodades Krõõt Arro
ja Henri Herm.
Keskkonnaministeeriumi noore looduskaitsja märk omistati
Annika Viiksaarele ja Johanna Angela Bremenile, mõlemad
11. klassist.

kanalisatsioon on MTJ võrgust; küte kohalik keskküte;
sisseseaded keskkütte seadmed; hoone 1 kuupmeetri
maksumus 209 rubla; ehituse
kasuliku pinna 1 ruutmeetri
maksumus 1240 rubla.
Et ehitus kavandatust rohkem maksma läks, kirjutatakse samas aktis: ehituse kinnitatud eelarveline maksumus 19 9900 rubla; teostatud
tööde eelarveline maksumus
23 8900 rubla; teostatud tööde
tegelik maksumus 24 4900

rubla. Seletused ehitustööde
kallinemise või kokkuhoiu
kohta puuduvad, kuigi selleks
on aktis varutud ruumi 4 ja
pool rida. Loomuliku kõrvalnähtusena suurehitusele hakkasid Kadrinas hoogsalt kerkima ka mõned individuaalelumajad. Tol ajal oli ehitus-

Prii piduõhtu Kadrina saun 60 toimub Kadrina
Saunaklubi KSK korraldusel pühapäeval, 27. augustil
kell 18 Kadrina sauna juures, Sauna tänav 5. Kõik
huvilised oodatud. Naistesaun alustab kell 14,
meestesaun 18.30.
Kavas: siga vardas; Kadrina Pasunakoor, erilised juubeli
rüüped, Margus Mesipuu Laugesaar, tähtsad
saunakõned prominentidelt, saunamuuseumi uhiuued
eksponaadid, vaba võimalus ülesasteteks kõigile
pidulistele ja lisaks Kadrina Keskkoolis sündinud
menu- ja megabänd Waxxers.
P.S Eesti vanim regulaarselt tegutsev külasaun
võtab vastu ka kingitusi. Nii kohe tarbitavaid kui Eesti
ainsasse saunamuuseumi talletatavaid.
Info: 5646 5177 / 501 2487

15 võistkonda NATO testil
Kogu Eestis unikaalne võistkondlik NATO test noorsportlaste
hüvanguks toimus Kadrina staadionil juba teist korda, seekord
kogunisti 15 (!) võistkonna osalusel.
Esikohta jagasid triatloniklubi 21CC naiskond ja meeskond,
kes mõlemad kogusid maksimaalsed 900 punkti võitluses, kus
tuli toenglamangus käsi kõverdada, seliliasendist istuli tõusta ja
3200 meetrit joosta.
„Eriti väärivad esiletõstmist Kadrina Keskkooli neiud Kirke
Külmhallik, Krislin Mägi, Melissa Suvi ja Dagmar Lui, kes
jagasid 3.–4. kohta koos HAKA Plastiga, mõlamil tiimil jäi
maksimumsummast puudu üks punkt. Kadrina Keskkooli
poiste võistkond oli 8. kohal 857 punktiga. Võistkonda kuulusid
Kalev Rannar Müntser, Jagnar Põld, Tauri Altmäe ja Siim
Ero,“ mainis üks ettevõtmise korraldaja Margus Martin.

materjalide kättesaadavus
kaubandusvõrgust lihtinimesele olematu ...
Kui saun valmis sai, siis
kuulutati nii suust-suhu kui
ka väikeste kirjalike teadetega
välja esimene saunapäev.
Avamine pidi olema 27. juunil
kell 15. Allakirjutanu ja tema
sõbranna, kes 1957 olid 10-aastased, sisenesidki saunamajja
just sellel kellaajal. Maja oli
tühi, kõle ja jahe. Hetk hiljem
keerati ka välisuks väljastpoolt lukku. See avati alles
paari tunni möödudes ...
Tiiu Uusküla,
teadaolevalt Kadrina
sauna esimene saunaline

Ingrid Vaikmaa, õppealajuhataja

Täismahus artikkel on
kättesaadav vallveebis

2705 eurot noorsportlasele
6. juunil kogunenud Kadrina Noorsportlaste Fondi komisjon
otsustas rahuldada 15 toetuse taotlust summas 2705 eurot.
Esimeses taotlusvoorus mullu detsembris eraldati toetusteks Kadrina valla üldhariduskoolides õppivatele spordinoortele 1470 eurot.
Seekordsed toetusesaajad on Siim Arak, Mihkel Arak,
Kairi Manninen (kõik lauatennis), Remo Valdmets, Sten
Ruutupõld, Karl Ruusmann (kõik jalgpall), Markus Julius
Holmberg (maadlus), Janelle Rannala (kaljuronimine), Gregor
Pilt, Kirke Külmhallik (mõl. kergejõustik), Egert Lepiksaar
(murdmaasuusatamine), Karl-Martin Laasberg (rulluisutamine), Keitlin Meribel Mägi (kaljuronimine, maadlus,
jalgpall), Gregor Vool (võrkpall), Kristofer Kuuseste (jalgpall,
võrkpall).
Fondi järgmise taotlusvooru tähtaeg on 30. novembril.

Rakvere teatri näitleja, Loobu küla, Karjapõllu talus
elav Ülle Lichtfeldt jagab igas vallalehes mõnd
(kultuuri)mõtet.
Nautigem valgeid öid kui hinges on seletamatu
pakitsus ja soov kuhugi minna. Leidkem jaaniööl
sõnajalaõis ja armastus. Laulgem noorte
laulupeol rind rõõmsaks
ja meel härdaks ja kes
laulupeole ei jõua,
pidagu oma
„laulupidu” sõprade
või naabritega
koduaias.
Kuulakem linde,
tuulemüha, vihma
ja merekohinat.
Peagi siristavad
rohutirtsud ...

Ülle ütleb

1951. aasta 16. mai kuupäeva
kandev ENSV põllumajandusministri käskkiri tegi
iseseisvaks Kadrina Masinatraktorijaama – lühinimi MTJ
– rahvasuus lihtsalt jott.
1954. aasta algas MTJile
uue juhiga, kelleks oli Harald
Männik, kelle algatusel alustati ka edukat ehitustegevust.
Valmisid 3 kaheksakorterilist
elumaja, ühiselamu, saun,
kontorihoone, katlamaja,
remonditöökoda ja autogaraaž. Kui kõik valmis sai,
siis korraldati asjaosalistele
suurejooneline pidu, kus
esinesid Estonia teatri lauljad.
Hommikupoolsel ajal esinesid
lauljad ka koolis õpilaste ees.
Saunahoone ekspluatatsiooni andmise akt annab 20kohalisele saunale õiguse see
kasutusse võtta 27. juunist
1957. Ehituse karakteristika
ütleb: kubatuur 954 m3; kasutuspind 161,2 ruutmeetrit;
korruste arv üks; mahutavus
20 kohta; alusmüür paas; välisseinad tellis; katusekate
eterniit; viimistlus krohv; vesivarustus on MTJ võrgust;
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KODUKANT

VOLIKOGU
VALLAVOLIKOGU ARUTAS JA OTSUSTAS
31. mai istung Rõmeda külas, Arturi šašlõkibaaris
1. Volikogu otsustas kustutada kinnistusraamatus uue
tervisekeskuse alla jäävate kinnistute hoonestusõiguse
kande seoses hoonestusõiguse omaniku ja kinnistute
omaniku kokkulangemisega, kelleks on mõlemal juhul
Kadrina vald.
2. Volikogu andis loa lihthanke „Kadrina esmatasandi
tervisekeskuse ehitustööde omanikujärelevalve“ korraldamiseks.
3. Volikogu andis loa hanke „Kadrina esmatasandi tervisekeskuse ehitamine“ korraldamiseks.
4. Volikogu andis nõusoleku Kadrina Vabadussõja mälestussamba restaureerimistööde finantseerimiseks 2018.
aasta eelarve vahenditest summas 30 000 eurot.
5. Volikogu andis loa hanke „Kadrina paisjärve korrashoiumeetmete vajaduse hindamine“ korraldamiseks.
6. Volikogu tunnistas kehtetuks Hulja aleviku kohanime
Oja tänav kuna kehtiva määrusega on see muudetud
Tõnismäe teeks.
7. Volikogu määras Veikeri katastriüksuse jagamisel
tekkivatele uutele katastriüksustele sihtotstarbed.
8. Volikogu määras Kadrina vallavolikogu 2017. aasta 15.
oktoobri valimisteks valimisringkondade arvu, piirid,
numeratsiooni ja mandaatide arvu ning moodustas valla
valimiskomisjoni.
9. Volikogu tegi Gruusia Vabariigi Kharagauli kohalikule
omavalitsusele ettepaneku partnerlus- ja koostöölepingu
sõlmimiseks.
10. Rõmeda küla elanike osavõtul toimus arutelu kergliiklustee teemal. Tutvuti olukorraga kohapeal. Jõuti
seisukohale, et tee on vajalik ja valla esindajad on valmis
läbi rääkima riigi esindajatega selle rajamise üle. Vald on
valmis esitama projektitaotlusi rahastuse saamiseks eri
meetmetesse, garanteerides projektis vajaliku omaosaluse.

Liblikakasvandus koolimajas
Aasta viimasel koolipäeval tõusid lendu Kadrina Keskkooli
algklassiõppurite poolt kasvatatud päris liblikad. Tegemist oli
avastusõppe kursusega, mille tarvis tellisime Inglismaalt
ohakaliblika röövikud, kes saabusid 19. mail.
Õppeaasta lõpuni tegelesime röövikute kasvamise ja nende
muutuste jälgimise, kirjeldamise ja üles märkimisega. Viimasel
koolipäeval saatsime ilusate soovidega röövikutest sirgunud
liblikad lendu. Kogu programmi eesmärk oli tutvustada lastele
elutsükli mõistet, kasutades näitena ohakaliblikat. Röövikute
kasvatamisega tegelesid 1.b (Marge Abner), 1.c (Elle Tamme),
2.c (Rita Rammo), 3.a (Kadi Haavajõe) ja 3.d (Liina Suurkivi)
klassid.
Liina Suurkivi

üdamlik tänu Kadrina Keskkooli õpetajatele,
S
kes 12 aasta jooksul õpingutel toeks olid.
Marten Arandi ja Marge Arandi

JUUNI 2017

Meeldetuletuseks kinnistuomanikele
Kadrina vallas kehtiva heakorra eeskirja kohaselt on kinnistute omanikud
kohustatud aastaringselt korras hoidma temale kuuluva kinnistu
territooriumi. Kinnistutelt tuleb koristada praht, niita muru, kärpida teede
ja tänavate ääres nähtavust piiravate puude ja põõsaste oksi, pügada
hekke, korrastada piirdeaiad. Korrastatav ala hõlmab krundiga piirneva
territooriumi kuni tänava või tee servani.
Sama eeskirja kohaselt on kinnistute omanikud kohustatud tagama
õuedes paiknevate reovee kogumiskaevude, kuivkäimlate, prügikonteinerite jms regulaarse tühjendamise.
Kadrina Vallavolikogu 2016. aasta 29. juuni määrusega nr 68
kehtestatud „Kadrina valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja“ (edaspidi eeskiri) http://bit.ly/Kadrinareovesi kohaselt on Kadrina valla
haldusterritooriumil lubatud reovee kogumiseks kasutada ainult lekkekindlaid sertifitseeritud kogumismahuteid või omapuhasteid.
Erandina on lubatud kasutada reovee kogumiseks olemasolevat
lekkekindlat kogumismahutit, kui see vastab eeskirja paragrahvis 4
„Nõuded reovee kohtkäitlusrajatisele“ toodud nõuetele Kadrina valla
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava (edaspidi ÜVKA kava)
kohaselt ühiskanalisatsiooniga kaetavatel aladel kuni ühiskanalisatsiooni väljaehitamiseni.
Kui kinnistut ei ole liidetud ühiskanalisatsiooniga, tuleb kinnistutel
tekkiv reovesi koguda lekkekindlasse kogumismahutisse ning tellida teenus purgimisõigust omavalt ettevõttelt reovee äraveoks purgimiskohta.
Reovett ning tiheasustusaladel ka kuivkäimlate sisu (fekaali) on
lubatud purgida üksnes spetsiaalsetesse purgimiskohtadesse, lähim
purgimissõlm asub Kadrina aleviku reoveepuhastis, asukohaga Tapa tee
2, Kadrina alevik. Kadrina aleviku reoveepuhastis omab purgimisõigust
OÜ Kadrina Kommunaal ja Feka-Ekspress OÜ. Väljaspool spetsiaalseid
purgimiskohti on reovee keskkonda juhtimine keelatud ning reovee
äraveo tellimine purgimisõigust mitteomavalt ettevõttelt/ettevõtjalt on
karistatav. Eeskirja paragrahvi 10 lõike 3 kohaselt peab reovee kohtkäitlusrajatise omanik säilitama reovee äraveo dokumendid 2 aastat ning
järelevalve teostaja nõudmisel need esitama.
Kadrina ja Hulja alevikes, Vohnja, Kihlevere, Viitna, Salda, Ridaküla
tiheasustusega piirkondadesse on ÜVKA kava kohaselt rajatud
ühisveevärk ja kanalisatsioon ning enamusele nendesse piirkondadesse
jäävatele kinnistutele on välja ehitatud kinnistute piirile liitumispunktid,
mis võimaldavad kinnistud liita ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga.
Kinnistu liitumiseks ühisveevärgi- ja kanalisatsioonivõrguga palume
pöörduda AS Kadrina Soojus ( asukoht Rakvere tee 11, Kadrina alevik,
e-posti aadress soojusadrina.ee) juhataja Gunnar Kaldmaa poole
liitumistingimuste saamiseks.
1. maist 2017 kuni 30.04.2022 osutab Kadrina vallas korraldatud
jäätmeveoteenust Ragn-Sells AS. Info http://bit.ly/KadrinaRagnSells .
Kinnistute omanikud, kes ei ole saanud Ragn-Sells AS-ilt infot
jäätmeveo veograafiku ja veotingimuste (lepingu) kohta, palun pöörduge
jäätmevedaja poole e-posti aadressil virumaa@ragnsells.com ,
info@ragnsells.ee, infotelefon 606 0439 või valla keskkonnaspetsialisti Lea
Uueni poole telef 322 5620 või e-posti aadress lea.uueni@kadrina.ee. Ise
saab lepinguid sõlmida www.ragnsells.ee/leping, veograafikuid saab
vaadata http: //www.ragnsells.ee/klienditugi/graafikud/ .
Lea Uueni, keskkonnaspetsialist

Müüa kuiva ehituspuitu. Sobib kütteks.
Müüme transpordi hinnaga niikaua kuni kaupa jätkub. Info: 5 348 3288.

Palju õnne!
Juubilarid
Juunis
LEIDA TOMP
HELGA KULLAMÄGI
LEIDA AMBOS
ÕIE RAUDOJA
LAINE-ALIIDE KOITMÄE
EVI SIKK
BENITA KALA
EEDA PIISKOPPEL
VAIKE KING
ANNE KÜTT
JUTA LAUPA
JAAN REINEBERK
ÕIE MÖLDER
AKSEL LAVRITS
ENNO KALAMÄE
REIN LIIBUR
ARVO ORULA
LAINE VALDOK
TOIVO JÕESALU
ERICH KÄBLIK
TAIMI KOPPEL
MERIKE VALK
ANTS VILTAM
SILVI KLEESMAA
LJUDMILLA TALI
TAAVI TINGAS
ARNO VIRU
VALTER KALDOJA
LEMBIT KADAKAS
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Mais
registreeritud lapsed
ROBERT TETERIN
SAARA FRIDA PIPENBERG
HENRY STEVEN LIIVAK
ERKI NÕMME
Kõnnu küla 51. kokkutulek toimub 29. juulil kell
14, info tel 5198 6965

Minu Kadrina

Praostkond kutsub leerilaagrisse
Viru praostkonna leerilaager toimub 3.–7. juulini Toolse
kämpingus. Osalustasu 20 eurot katab laagri kulud: 3
söögikorda päevas + oode ja õppematerjalid. Kaasa võtta
isiklikud elulised asjad ja hea tuju. Alaealisel osalejal on vajalik
vanema või hooldaja kirjalik nõusolek. Registreerimine 30.
juunini.
Leerilaagris elatakse päevakava järgi, mis jagab päeva
palvusteks, söögikordadeks, loenguteks, vaimseteks harjutusteks ja sportimiseks.
Lisainfo: 5342 7999 Helen, 5345 8594 Meelis-Lauri.
Veebikülg: http://kadrina7.wixsite.com/leerilaager

Vallaleht hakkab lahkunuid
mälestama
Tänan kõiki, kes avaldasid arvamust teemal, kas vallalehes
Kodukant tuleks ära trükkida meie hulgast lahkunud
vallakodanike nimed. Kontakti võtsid nii Kadrina, Rõmeda kui
ka Tartu inimesed. Kõik olid seda meelt, et lahkunud väärivad
kindlasti vallalehes Kodukant äramainimist. Teeme sellega
algust augustilehes, andmed laekuvad meile automaatselt
riiklike registrite kaudu.
Kes oma kodakondse nime avaldamist ei soovi, palun andke
sellest teada vallasekretäri asetäitja Liivi Veidele tel 322 5616.
Rein Sikk
Surnuaiapüha Kadrina kalmistul 24. juunil kell 11

Toimetaja Rein Sikk
Küljendanud VR Kirjastus

tel: 322 5631 või 501 2487

Sipsik
Kadrina lasteaia Sipsik maskott

Mis seob teid Kadrinaga?
Minu kodumaja – Kadrina lasteaed, valmis 15.
mail 1977. On uhke tunne, et see maja kannab
minu nime juba 40 aastat!
See maja on minu kodu. Siin ma kasvan koos
särasilmsete väikeste ja suurte Kadrina „sipsikutega“.
Mis on Kadrinas maailma parim, aga kus leidub arenguruumi?
Kadrina on hea koht koduks. Hea koostöö Kadrina vallas võimaldab meile turvalise elukeskkonna. Palju võimalusi on
lastele mitmekülgseks arenguks.
Tunnen rõõmu, et Kadrinas on palju noori peresid, kelle lapsed on leidnud tee just minu lasteaeda. Sipsiku lasteaed
liigub iga aastaga uuenduste suunas. Mulle meeldib mängida lasteaia uuel mänguväljakul, laulda ja tantsida
väliterrassil, teha sporti spordiplatsil ja uurida loodust õuesõppealal.
Elan ootuses, et peagi saan sõita lasteaia uuel rattarajal ja mängida põneval mänguväljakul.
Kuidas saate ise Kadrina elu edenemisele kaasa aidata?
Olen alati avatud uutele väljakutsetele, valmis kaasa lööma ja nõu ning jõuga abiks olema Kadrina elu huvitavamaks
muutmisel.
Minu maja edu võti on koostöö. Kallis lasteaed, armastan sind ja soovin, et sa kunagi ei kaoks.

e-post: rein.sikk@kadrina.ee
Trükiarv 2500 eksemplari

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

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

