odukant
K
Järgmine infotund 8. juunil

Kas lahe lumi või kaunis kevad?
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Kadrina valla ajaleht

Saame tuttavaks: Kadrina uus tervisekeskus

4. mai vallavalitsuse infotunnis oli neli huvilist. Vallamaja
esindasid vallavanem Erich Petrovits, arendusnõunik Kaire
Kullik ja teabespetsialist Rein Sikk.
Jutuks oli tervisekeskuse ehitamine, Kadrina Soojuse ja
Kadrina Keskkooli tulevik, elanike arvukus, arengukava
muutmine ja mõttetalgud jaamahoone asjus.
Vallavalitsuse järgmine infotund on vallamaja saalis
neljapäeval, 8. juunil kell 16. Vaba pääs, küsida saab kõike.
Vastavalt avalikkuse soovile toimub veebiülekanne
leheküljelt www.kadrina.ee .

Padar paneb CADrinale punkti
24. novembril toimuva ITi ja NUTIfestivali CADrina 2017
meelelahutusprogrammi peaesinejaks on Tanel Padar. Ta on
CADrinal esinenud ka aastal 2011.

Kool juubeldab terve nädala
Kadrina kooli 115. ja keskkooli 60.
sünnipäeva tähistamine oktoobris
kestab terve nädala, 2.–7. oktoobrini.
Näiteks on 5. oktoobril kavas
ajarännak 10. septembrisse 1939,
Kadrina vastvalminud haridustempli õnnistamise päeva. Toimuvad ka ümber Kadrina jooks,
õpitubade päev elus hästi hakkama saamisest, rääkimata traditsioonilistest spordivõistlustest ja
peost.
Täiendav info nii kooliveebis kui järgmistes vallalehtedes.

Koolirõõm saksa keeles
10. mail toimus Kadrina Keskkoolis järjekordne maakondlik
saksa keele päev, peakorraldajaks saksa keele õpetaja Egle
Ups. Lumise ilma kiuste kogunes Kadrinasse õpilasi Rakvere
Gümnaasiumist, Rakvere Reaalgümnaasiumist ja VinniPajusti Gümnaasiumist, rääkimata kodukooli lastest. Programmis olid õpilaste esituses põnev näidend, laul ja luuletus
ning mitmed videod. Enne töötube sai igaüks kosutava
kringliampsu. Töötubades sai meisterdada rinnamärke, teksti
põhjal piraadilaeva pilti täiendada, lasta endast naljakaid
fotosid teha. Kogu sündmust koordineerisid Kadrina õppurid
Anet Sirvel ja Brittany Korkma saksa keeles.
Egle Ups, saksa keele õpetaja

Katlamajale Maakonnasipelga
tiitel
Keskkonnainvesteeringute Keskus kutsus valima parimaid
keskkonnaprojekte, millele antakse Maakonnasipelga tiitel.
Lääne-Virumaal tunnistati parimaks AS Kadrina Soojus
suitsugaaside pesuri mullune paigaldamine Kadrina katlamajja, mille poolt hääletas 41 toetajat.

Kirikuõpetaja on
Liikumisvabaduse Sõber
Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit auhindas Kadrina
kirikuõpetaja Meelis-Lauri Eriksoni tiitliga Liikumisvabaduse Sõber 2016.
Tunnustuse pälvis kaldtee rajamine Kadrina kirikusse.
Tiia Sihver, liidu juhatuse liige ja Kadrina elanik, meenutas, et
rajamine sai kiirelt ja kärata ära tehtud. „Kaldtee, mille abiga
saab altari ette ratastooliga, paigaldas meie õhutusel Kadrina
kirikusse Aru Grupp eesotsas Juhan Viisega,“ rõhutas
Erikson tunnustuse eest tänades.

Uued veehinnad alates juulist
Kadrina Soojus annab teada, et alates 1. juulist rakendub uus
veeteenuse hind. Tasu võetud vee eest saab olema 0,89 €/m³
käibemaksuta ja 1,07 €/m³ käibemaksuga. Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest on 1,99 €/m³ käibemaksuta ja
2,39 €/m³ käibemaksuga.
Konkurentsiamet on andnud muudatustele kooskõlastuse.
Senised hinnad – vesi 0,93 €/m³ ja kanalisatsioon 2,22 €/m³
koos käibemaksuga kehtisid 1. aprillist 2015.

Kadrina uus tervisekeskus ehitatakse aadressile Lasteaia 1 / Viru 6. Projekt on saanud riikliku rahastuse summas üle 500 000 euro.
Koos valla investeeringuga tuleb hinnaks ligi 850 000. Eeldatav valmimisaeg on aasta pärast. Kruntidele jääv, aastaid silma
riivanud poolvalmis elamu lammutatakse.
Kadrina valla perearstid tegutsevad äriühinguna OÜ
Kadrina Tervisekeskus alates
1994. aastast. Täna toimetatakse Rakvere tee 1 elumajas
arstidele kuuluval äripinnal.
Rajatavas ja vallale kuuluma hakkavas uues tervisekeskuses saavad olema ruumid
kolmele perearstile, kuuele
pereõele, füsioterapeudile,
ämmaemandale, koduõele
ning sotsiaaltöötajale. Lisaks
ruumid hambaravile ja uuele
apteegile. Nii võiks tulevikus
Kadrinas olla kogunisti kaks
apteeki. Tervisekeskuse üldpinda on 606 ruutmeetrit.
Arhitektiks on Toomas Rank.
Autod pääsevad 29 kohaga parklasse Viru tänavalt.
Invaliiklus parklast hoonesse
toimub kaldtee abil.
Lasteaia tänav 1 krundile
on kavandatud 25-kohaline
parkimisala Lasteaia tänav 3
elamu tarvis, mis võib olla ka
kortermaja ja tervisekeskuse
ühiskasutuses.
Tervisekeskusesse saab
jalgsi tulla nii Pargi kui Viru
tänavalt, teede äärde jäävad
istepingid. Varikatusega jalg-

Kadrina paisjärv kinkis
esmaspäeva, 15. mai
õhtuhämaruses
haugipurika, kaaluks
11,2 kilo, pikkuseks 1,1
meetrit, kalameheks
Kristjan Mitt. Kala
järvest väljasaamiseks
tuli rakendada kahe
mehe tarkust ja
rammu.

Tervishoiu tuleviku tagatis
„Peame uue perearstikeskuse loomist Euroopa Liidu
meetme raames Kadrina valda igati tervitavaks
ettevõtmiseks, seda enam, et valla loomisest alates saab
see esimeseks uueks ehitatavaks sotsiaalvaldkonna
hooneks. Perearstid nõustusid osalema uue tervisekeskuse loomise projektis sooviga tagada vallas peremeditsiini jätkusuutlikkus aastakümneteks. Peame
oluliseks, et perearstide tööruumid säiliksid ka peale
Kadrina tervisekeskuse arstide tegevuse lõpetamist
(pensionile minek) ning tulevastel noortel tohtritel oleks
maja, kus perearstiteenust edasi osutada,“ selgitas
perearstide nimel Laili Konist.
Rohkem infot ja pilte on vallaveebis
rattaparkla ning lapsevankrite
parkimiskoht jäävad hoone
peasissepääsu juurde.
Maa kingiks
Uue tervisekeskuse rajamine
algas 2014, mil volikogu
majanduskomisjon tutvus
toetusmeetmega selle rajamiseks. Tänaseks on rajamist
arutatud, otsuseid tehtud, eri
protseduure läbitud ligi 50
korral, sealhulgas enam kui
kümnel korral vallavolikogus

ja komisjonides. Tunnustuseks ja hinnanguks tehtule oli
märtsis saabunud rahandusministeeriumi rahastusotsus.
Tervisekeskusega seotut on
arutanud vähemalt 80 inimest.
Aasta alguses tõusis aktuaalseks keskuse alla jäävate
kinnistute teema, kuna tegemist oli eraomandiga. Tervisekeskuse asukoht ja valmimine
sai kindla lahenduse, kui
volikogu esimees Jaanus
Reisner eriarvamusi põhjustanud kinnistud seniselt oma-

nikult välja ostis ja vallale
kinkis.
5. mail notar Irma Rahnu
juures sõlmitud lepinguga sai
Kadrina uue tervisekeskuse
alla jääv maa lõplikult valla
omaks. Valla kui kingituse
vastuvõtja poolt andis allkirja
vallavanem Erich Petrovits.
„Uue ja kaasaegse tervisekeskuse rajamine Kadrinasse
on oluline igale vallakodanikule ja mul on hea meel, et
olen saanud sellele omalt
poolt kaasa aidata. Heal
tasemel tervishoid tähendab
meie inimestele tervemat ja
pikemat elu,” ütles Reisner.
„Kadrinasse uue tervisekeskuse rajamine on olnud meie
inimeste kauane unistus ja
suur lootus. Seetõttu otsustasin pärast perekonnaga nõu
pidamist need kinnistud seniselt omanikult välja osta ning
vallale kinkida. Kadrina inimeste hea tervis on meie kõige
olulisem väärtus”, põhjendas
tavatut ostutehingut ja maa
vallale kinkimist Reisner.
Kaire Kullik
Rein Sikk
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Eesti esimene Aru põldudel

Aru Põllumajanduse OÜ ostis Eesti esimese nelja roomikuga
traktori John Deere 9RX Kadrina kandi põldude tarvis. Enne
Huljale jõudmist oli hiiglane väljas Maamessil Tartus.
Tehnikatundjate sõnul on tegemist oma seeria kõige
jõulisema mudeliga, mille maksimaalvõimsus 670 hobujõudu.
„Vajasime suure veojõuga traktorit, millega kiiresti
mullaharimistöid teostada. Üle 600 hobujõuline ratastraktor
oleks olnud teedel liiklemiseks ebasobiv oma gabariitide
tõttu, seetõttu langes valik nelja roomikuga traktori kasuks,“
rääkis traktori omanik Andres Lindam Tehnikamaailmale.
Traktori, navigatsiooni ja haakeseadmete juhtimine käib
uuel masinal ka puutetundlikku ekraani kasutades. „Traktor
on end Kadrina kandi põldudel hästi ülal pidanud,“ lisas
Lindam.

57. lend istutas Kadrinasse
õunapuu
Kui läinud aastal istutasid keskkooli lõpetajad jõulupuu, siis
tänavu jätkus eriliste puude kasvama panemine õunapuu
istutamisega keskväljakule.
Lõpetajaile valis Prantsusmaa päritolu Coccinella
dekoratiivõunapuu välja aednik Marge Gross. Ta oli õnnelik,
et puude istutusmõtted on haaramas laiemat Kadrinat, mitte
üksnes nn abiturientide parki staadioni veerel, mis vajaks
hädasti nii korrastamist kui märgistamist.
„Tulevikus võiksid lõpetajad Kadrinale kinkida ka pinke
või muid kujunduselemente, mitte üksnes puid,“ arutles
Gross lõpueksameid alustavate noorte kilgete taustal.

MURUMÄE

MÄLUMÄNG

Aprillikuu lehe
küsimuse õige vastus on, et viimase 25 aasta jooksul on
Kadrina valda juhtinud Jaan Stern, Enno Põllu, Mati
Käbin (vallavanema kohusetäitja), Valeri Lõõnik, Ain
Suurkaev, Aivar Lankei ja Erich Petrovits.

Õigesti vastanuid oli 13
Pearu Nukk, Eino Nurk, Ainu Kirotbek, Harald
Rahupõld, Jüri Vološtšenko, Urve Murumets, Urmas
Hinno, Peeter Viira, Marje Rüü, Brita Saar, Hannely
Piiskoppel, Neeme Mangulis, Are Kivimäe.
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Tundmatu Jõepere lahing saab väärika monumendi

22. detsembril 1918 hukkusid Vabadussõjas Jõepere mõisa kaitsnud ohvitserid ja sõdurid juhusliku mürsutabamuse tõttu. Nende
mälestuse jäädvustamise on oma südameasjaks võtnud kaitseliitlane Urmas Leesnurm. Ta palus tunnustavalt mainida Jaan Sterni
Kadrinast ja Jaan Viktorit Tapalt, kes olid aastate eest esimesed, kelle abiga mälestuse jäädvustamist ja mälestuste kogumist arutati.
Aprilli lõpul toimusid suuremahulised mullatööd Jõepere lahingupaiga tähistamiseks ja hukkunute mälestuse põlistamiseks. Töid
tegi Pioneeripataljoni staabi tagalakompanii rasketehnika jagu nooremseersant Taavi Soodla juhatusel. Et korda tegemist vajavad
ka küüni varemed ning rajamist haljastus pole veel täpselt selge, millal Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale pühendatud mälestusmärk
avatakse. Allpoolse kokkuvõtte Jõepere sündmustest ja nende tähendusest kirjutas spetsiaalselt Kadrina rahvale Vabadussõja ajaloo
tunnustatud spetsialist Jaak Pihlak.
Fotol uudistab Urmas Leesnurm tööde käigus päevavalgele tulnud kivi, mis plaaniti püstitada hukkunute mälestuseks Eesti aja
lõpul. Paraku tuli okupatsioon vahele.

Jõepere saatuslik suurtükimürsk
Vabadussõja esimene kuu oli
Eesti rahvaväele täis raskeid
taandumislahinguid. Juba sõja esimesel päeval, 28. novembril 1918 tuli jätta Narva
pealetungiva Punaarmee
meelevalla alla. Jõhvist taganesid Eesti üksused 8. detsembril ja maakonnakeskus
Rakvere jäeti maha 16. detsembril.
Eesti väeosadel, mis alles
loomisjärgus, ei jätkunud jõudu punaväe peatamiseks.
Meestel nappis relvastust ning
puudusid nii korralikud jalatsid kui ka sobilikud üleriideid,
et talvisel ajal lumehanges
vaenlase rünnakut oodata või
vastupealetungile tormata.
Kasvas lootusetuse tunne,
paljudel kadus usk ja tahe
võidelda hirmuäratava vaenlase vastu. Seetõttu oli Viru
rindel detsembrikuu keskel
mõnes kaitset korraldavas
roodus olukord, kus ohvitsere
oli peaaegu samapalju, kui
neile alluvaid sõdureid. Kuid
mida enam edenes vaenlase

edasitung, seda visamaks
muutus ka Eesti väe vastupanu.
Pärast Rakverest taandumist
määras 1. diviisi ülem kindralmajor Aleksander Tõnisson
uueks rindejooneks Simuna –
Väike-Maarja – Jõepere –
Kadrina – Viitna. Mis juhtus
edasi, on üles tähendatud
Riigiarhiivis talletatud 5. jalaväepolgu ajaloo käsikirjas:
„18. detsembril 1918. a jõudis
polk Kadrina – Jõepere – Lasila liinile. Siin panid roodud
neli päeva enamlaste pealetungimisele vastu, ilma et
sammugi oleks taganenud.
Kolm päeva järgemööda pommitas vaenlane Jõepere mõisat, aeg-ajalt tormijookse ette
võttes, mis aga mõisas oleva 3.
roodu poolt kaotustega tagasi
löödi. Suurem osa hooneid
said suurtüki tule all kannatada, nii et soldatid olid sunnitud kolm ööd ja päeva järgemööda välja peal ahelas seistes mööda saatma.

Neljandal päeval, 21.
detsembril 1918 (õige on
22.12.1918. J.P.) oli vaenlase pommitamine kõige
trehvavam. Neli kuuetollilist pommi kukkus
mõisa küüni, seal varjul
olijatest kolm ohvitseri ja
neli reameest surmates.
Viimane juhtum avaldas
halba muljet soldatitele,
sest terve rood oli kõik oma
ohvitserid kaotanud.
Mõisakaitsjatele tõttas
appi 7. rood alamkapten
Kivilo juhatusel, kes kohkuma löönud soldatite reas
jälle kindla korra jalule
seadis ja kuni õhtuni pealetungivat vaenlast tagasi
tõrjus. Öösel sai polk käsu
taganeda, sest et enamlased olid mõlemalt poolt
tiibadelt mööda jõudnud ja
ähvardasid ümberhaaramisega. Pealetungivale
vaenlasele vastulööke andes jätkas polk taganemist
kuni 2. jaanuarini 1919.
Vetla – Kaunissaare –

Soodla liinile jõudis. See oli
viimane taganemine!“.
Kuidas tõlgendada
18.–22. detsembril 1918 toimunud Jõepere lahingut? Tegemist
oli esimese, mitu päeva väldanud
vastupanuga Punaarmeele, kus
vaenlane ei saavutanud rünnakutel edu. Esmakordselt tekkis
Eesti sõdurites usk, et nende
võitlus võib väärida võitu.
Mürsutabamus Jõepere küünis tekitas 5. jalaväepolgu võitlejates küll sügavat masendust,
kuid rinne seal ei murdunud.
Punaarmee järjekindel edasitung
oli saanud esimese tõsise tagasilöögi. Jõepere mõisa ümbrus oli
kui õppeväli, kus saadi raske
ning ohvriterohke kogemus
edaspidiseks, võidukate lahingute pidamiseks.
Jaak Pihlak,
Viljandi Muuseumi direktor
NB! Täismahus lugu Jõepere
sündmustest on vallaveebis.

Kalev Pallon tunneb salauste saladusi

Uus küsimus

Kes tuntud kadrinlane on fotol?

Vastused teatada:
suusõnaliselt taskutelefonile 502 3846, e-postiga
rystom@hot.ee,
kirjalikult Koidu 21, Kadrina.
Viimane päev on kuu viies päev.
Ikka teie Risto Murumägi.

„Tegelikult olen ma Eesti üks
väheseid peit- ehk salauste
tegijaid,“ kostab Kalev Pallon
kohmetuseta, kui kohtumiseks aja kokku lepime.
Loobu küla Silla talus asub
tema firma, nimeks Mööbler.
Talu nimi on Silla aga põhjusel, et selle majapidamise
maadel olnudki kokku kuus
silda.
Lisaks pere eeskujule ja
toetusele olnud Kalevi tisleriks saamise taga ka Kadrina
Keskkooli tehnoloogiaõpetaja
Karl Meose antud soovitus
minna Väimelasse väärt ametit õppima.
Täna tulevad Kalevi poolt
2014. aastal alguse saanud
Mööbleri firmast Loobult
eriilmelised köögid, garderoobid, lükanduksed ja tõesti-

tõesti ... salauksed. Ja rändavad mitte üksnes Virumaale,
vaid ka Tallinna ja isegi
Otepääle.
Kui tihti on me erikuju-

listes köökides probleemiks
poes müüdava köögimööbli
mõistlikult ära mahutamine,
siis siin tulebki Kalev Mööbleriga appi ning teeb köögi-

mööbli just sellise, nagu soovijal tarvis.
Salaukses pole aga midagi
väga salapärast, seletab Kalev
lisaks. Salauks on tavaliselt
iseenese keskpunkti ümber
pöörlev uks näiteks mõne toa
nurgasopi täitmiseks. Sinna
saab teha erilise panipaiga,
vahva veinikapi või tarvilise
relvaseifi asukoha nii, et väljastpoolt vaadates on näha
hoopis sein või raamaturiiul.
„Aga tasub ise edasi uurida,“
mainib Kalev salapärase näoga.
Kui mööblitööst ja näitemänguharrastusest aega üle
jääb, haarab Kalev oma lõõtspilli ja tõmbab hääled sisse.
Olgu siis rahvamajas, koduõues või suisa mööblitsehhis.
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Faustin ja Enes – Kadrina Karud Prantsusmaalt ja Albaaniast

Faustin
Prantsusmaa päritolu Faustin
Maurel on 18aastane 11. klassi
õppur, kes elab Kadrinas, hostelis augustist 2016. Faustini
kogemused on tõlgitud ta
inglisekeelsest kirjatööst.

Faustin Maurel
„Valisin Kadrinas õppimiseks reaalainete programmi. Mu eesti keel on natukene
kehv, nii et pean kasutama tõlgi abi. Saan aga käia praktilistes tundides õppimas inglise ja saksa keelt, bioloogiat,

füüsikat, matemaatikat, keemiat. Iga nädal on ka kaks
tundi eesti keelt. On meeles, et
kui ütlesin koolis oma esimese
eestikeelse lause, siis kõik
aplodeerisid mulle. Üldiselt
püüan inglise keelega hakkama saada.
Käin nii korvpalli kui
võrkpalli trennis. Korvpalli
mängin kuus päeva nädalas,
lisaks veel teisipäeviti ja reedeti hommikutrennid.
Lisaks käin muusikatundides, harjutan esmaspäeviti
tuubat, täpsemalt öeldes
eufooniumi. Osalesin ka muusikakoolide võistlustel nii
regiooni kui kogu Eesti
tasemel, saades mõlemas kolmanda koha.
Tegelen ise pisut ka heliloominguga, komponeerin nii
elektroonilist kui klassikalist
muusikat.
Mulle meeldib Kadrinas,
kus on vaikne ja rahulik ning
usun, Kadrina kogemus on
mulle tarvilik kogu eluks.“
Enes
Albaanlane Enes Kita on
17aastane ja õpib Kadrina
Keskkooli 10. klassis. Ta kirjutas oma elust eesti keeles.
„Olen Eestis aasta ja kolm
kuud. Tulin Eestisse, et mängida korvpalli ja õppida. Jõudsin Eestisse jaanuaris 2016. Oli
väga külm – 25°C! Kõik oli
põnev. Lund oli igal pool, see
meeldis mulle väga. Albaanias on lumi ainult kõrgel
mägedes.
Eestis on vaikne, vähe
inimesi. Veel üks erinevus:
metsad. Minu esimene kord
metsa minna oli siin, Eestis.
Mu eesti keele õpetaja viis
mind Viitna järve äärde. Seal
jalutasin esimest korda elus
metsas. Hiljem käisime koos
õpetajaga ka Viru rabas, kus
õppisin selgeks sõnad mänd,
kuusk, kask, soo. Mäletan
sellest käigust puhast õhku,
vaikust ja ilusat vaadet üle
raba.

Koostas Lisete Laisaar
Laupäeval, 27. mail kell 11
Kadrina Rahvamajas Pimedate Ühingu kokkutulek.
Tulekust teada anda tel 5198 6965.
Neljapäeval, 1. juunil kell 16
Lastekaitsepäeva tähistamine Kadrina valla
raamatukogus. Kokkuvõtete tegemine
raamatukirjutamise konkursist.

Ja veel – eesti keel ja suusatamine. Esimest korda suusatamist proovida oli ülipõnev –
kehas oli adrenaliin. Kukkusin. See oli valus ning külm!

Enes Kita

Ain Liiva fotod

Tänu Kadrina Karude
mängudele olen käinud paljudes kohtades: Tallinnas,
Tartus, Pärnus, Narvas, Valgas, Raplas. Koos eesti keele
õpetajaga ka Palmses, Võsul,
Vainupeal, Sagadis, Vihulas.
Väga mõjus reis Tartusse –
käisin Tartu Ülikoolis ja
ERMis. Kui saaksin, läheksin
õppima just Tartu Ülikooli!“
Teised
Mida arvab treener Raivo
Tribuntsov? „Enes, tõsine
respekt ja lugupidamine –
selline intelligent ja positiivne
ellusuhtuja. Võõra rahva keskel tunneb ennast suurepäraselt ja enesekindlalt.“

Aga Faustin? „Sellist iseloomu nagu Faustinil oleks
rohkem ka vaja Eesti poistes.
Tunneb rõõmu korvpallist,
võrkpallist, oma pasunast ja
kogu Eestist!“
Ja õpetajad, kes poistega
enam kokku puutunud?
Hegi Soosaar: „Faustin on
alati valmis rääkima Prantsusmaast ja prantsuse keelest. Ta
on teinud noorematele õpilastele kaks töötuba, kus õpiti
prantsuse keelt ja kuulati ettekannet Prantsusmaast. Kui
meil olid koolis filmitegijad
Prantsusmaalt, siis oli neile
tõeliselt hea üllatus, et meil on
poiss, kes saab nende filmi
jaoks võrrelda Prantsuse ja
Eesti koolisüsteemi.“
Signe Ojasalu: „Enes on julge
noor inimene, kes tulnud võõra rahva hulka. Temas on
hakkamist toime tulla kodust
ja lähedastest inimestest tuhandeid kilomeetreid eemal.
Tal on oma unistused, millede
täitumist ta siiralt usub. Ja ta
on kindel, et tema unistused
täituvad just siin – Eestis.
Temas on lõunamaalase soojust ja rõõmsameelsust, imetlen ta viisakust ja meeldivat
suhtlemisoskust. Tema tumedates silmades sähvatab uhkusehelk, kui ta räägib oma
kodust – Albaaniast.“

Neeruti mõisniku hauaplats korras
Neeruti Seltsi traditsioonilise
talgutööga Neeruti MKA-l
tehti korda Neeruti mõisa
omaniku Eduard von Kirschteini haua-plats.
Oli ka viimane aeg, sest
paika ja teerada selleni oskavad täna ette näidata vaid paar
inimest. Plats hõlmab umbes
10 ruutmeetri suurust ala,

mille nurkadesse olid algselt
istutatud kuusepuud. Kaks
neist olid hävinud. Asemele
istutati uued.
Tänusõnad Keskkonnaametile, kes toimetamiseks loa
andis. Puhastati võsastunud
alad ja mööda eramaad kulgev juurdepääsurada. Tänusõnad abi ja toetuse eest RMK

esindajale Ilmar Paalile. Palju
tänu Neeruti Seltsi liikmele
Toomas Talvele, kes oskab
alati Neeruti MKA-ga seonduvad probleemid lahendada.
Suur tänu ka Neeruti mõisa
praegustele omanikele Hanna
ja Ander Ildile, kes külmast ja
vihmast räsitud talgulised
üles soojendasid ja kostitasid.

Jõuluvanad saabusid olümpiamängudele
Kadrina 40-aastase lasteaia
Sipsik olümpiamängudele
saabus üllatuslikult 7
jõuluvana, keda poolteistsada noort koos lapsevanematega lustlikult
tervitas. Midagi sarnast
pole ei Kadrina ega ka
Virumaa ajaloos varem
juhtunud.
Eestimaa Jõuluvanade
Ühenduse saadikud andsid
Kadrina ja Hulja jõngermannide üllatushuilgamiste ja kiidukilgete saatel
teada oma plaanist
korraldada 17. ülemaaline
jõuluvanade konverents
Kadrinas ja Rakveres selle
aasta 2. ja 3. detsembril.

KULTUURIKALENDER

Tänusõnad jäävad seekord
ütlemata Ilmataadile, kes
talguliste vastupidavuse tõsiselt proovile pani. Aga keegi ei
vandunud alla ja töö sai
tehtud!
Tiiu Uusküla
Neeruti Selts

Laupäeval, 3. juunil kell 10
Neeruti Seltsi jalgrattaretk Tamsalu ja Väike-Maarja
maile ühe ööbimisega. Info ja eelregistreerimine tel
5552 5314.
Teisipäeval, 6. juunil kell 10
Kadrina Keskkooli aastalõpu aktus lauluväljakul 1.-8.
ja 10.-11. klassidele.
Reedel, 16. juuni kell 17
Kadrina Keskkooli 9. klasside lõpuaktus Huvikeskuse
saalis.
Reedel, 16. juunil kell 20
Suvetrall Läsna rahvamajas. Haljala näiteringi esituses
“Torm jõe kaldal”. Tantsuks ansambel Kotermann.
Laupäeval, 17. juunil kell 14
Kadrina Keskkooli 12. klassi lõpuaktus Huvikeskuse
saalis.
Reedel, 23. juunil kell 19.30
Jaaniõhtu Kadrina lauluväljakul. Tegevused lastele,
batuut; kell 21 ansambel Justament, disko. Õhtujuht
Margus Grosnõi.
15. juuni–9. juuli
Rakvere Teatri suvelavastus “Viimane võllamees”
Loobu külas, Loodi kuivatis.
19.–3. juuni 4.–5. klassi lastelaager Vainupea puhkekeskuses.
7.–11. august 2.–3. klassi lastelaager Kadrinas.
Osaleda soovijatel registreerida 5. juunini
tel 5 855 1161, 5 555 6354.

Rakvere teatri näitleja, Loobu küla, Karjapõllu talus
elav Ülle Lichtfeldt jagab igas vallalehes mõnd
(kultuuri)mõtet.
Sõbrad koolilõpetajad! Käes on teie kõige imelisem,
kõige erilisem aeg. Ka hiljem tuleb imeilusaid aegu –
näiteks abielu ja laste sünd, aga koolilõpp ning
eksamid kõige õitsemise ajal, on üle kõige. Pidage
vastu oma lõpusirgel, ja õpetajad samuti!
Siinsamas, peaaegu minu koduõues, Kadrina valla
Loodi kuivatis mängitakse Üllar Saaremäe lavastust
„Viimane võllamees“, mille vaatan
kindlasti ära, kuigi ise
kaasa ei mängi. Minu
suvelavastus on
hoopis Ontika
mõisas koos Hannes
Kaljujärve, Anne
Reemanni ja Arvi
Mägiga ning
kannab pealkirja
„Provintsitraagikud“.
Lavastab Eili Neuhaus.
Kohtumiseni!

Ülle ütleb

Korvpallivõistkonna Kadrina
Karud saavutatud maakonna
meistritiitlit aitasid sepistada
ka Prantsuse noormees Faustin Maurel ning Albaaniast
pärit Enes Kita, Kadrina Keskkooli õppurid.
Meenutagem: Lääne-Virumaa Kossuliiga meistriliiga
võitsid Kadrina Karud alistades finaalis 400 pealtvaataja
silme ees RLV Massive'i 85:78.
Karude ridades kaasa löönud
Faustin ja Enes on elavad
näited Kadrina Keskkooli avatusest korvpallikoolina, kuhu
võib tulla kõikjalt maailmast.
On ju ka jutuks olnud Gruusia
ja Moldova noorte võimalikud
õpingud Kadrinas, rääkimata
võimalustest võtta vastu huvilisi lähemalt. Sellele viitab ka
mai lõpu Karude ja Kadrina
reklaamikampaania Maalehes
ja Eesti Päevalehes.
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Jaamatalgutel mõeldi usinasti
Kadrina raamatukogus toimunud 3. mai mõttetalgutel Kadrina
ajaloolise jaamahoone tuleviku teemadel osales 17 huvilist.
Sama palju oli ka neid, kes käisid erandkorras avatud hoonega
tutvumas, kuid seltskonnad 100% ei kattunud. Geniaalset
päästeplaani asisel arutelul ei sündinud, aga mõtted läksid
liikvele.
Kokkutulnud olid seda meelt, et hoonele tuleks anda sisu
raudtee ääres, sest mujale transportimine maksaks umbes 100
000 eurot, mida varnast võtta pole.
Eesti Raudtee, kelle oma on nii kinnistu kui jaamahoone, on
korduvalt rõhutanud, et nende eelistuseks on läbirääkimine
Kadrina vallavalitsusega või valla poolt soovitatud rentniku või
võimaliku omanikuga.
Kadrina enam kui sajandi vanune jaamahoone seisab
kasutuseta 1980ndaist aastaist. Hoone viimane ametlik külaline
oli 1995. aasta 22. novembril Kadrinas maakonnavisiidil
viibinud president Lennart Meri.
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KODUKANT

VOLIKOGU

MAI 2017

Teade eterniidi ühekordsest kogumisest

Palju õnne!

Kadrina jäätmejaamas 9. ja 10. juunil 2017

VALLAVOLIKOGU ARUTAS JA OTSUSTAS
2. mai istung Kadrinas
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.
10.

11.
12.

13.

Enne eelnõude arutelu andis volikogu esimees Jaanus
Reisner teada, et ta on seniselt omanikult ära ostnud
kinnistud Lasteaia 1 ja Viru tn 6 ja kingib need
Kadrina vallale tingimusel, et vald rajaks sinna
tervisekeskuse.
Volikogu andis ASile Tariston loa Arbavere uuringuruumis geoloogilise uuringu läbiviimiseks tingimusel, et sellega ei tekitata keskkonnakahju HõbedaVohnja-Kallukse-Uku-Viitna väärtuslikule loodusmaastikule ega mõjutata negatiivselt rohelise
võrgustiku alasid.
Volikogu kinnitas Vohnja Lasteaed-Algkooli arengukava aastaiks 2017-2025.
Volikogu algatas Kadrina valla arengukava aastani
2035 muutmise vastavalt arengukavade koostamise
korrale.
Volikogu täiendas Kadrina valla kohalike teede ja
tänavate nimekirja, lisades sinna kolm riigi poolt
vallale üle antud transpordimaad: Rakvere tee, Viru
tänav ja Kauba tänav.
Volikogu muutis valla poolt korraldatavate sotsiaalteenuste korda andes võimaluse erivajadustega
tööealistele isikutele või eakale isikule kodu-ja/või
tugiisikuteenuse osutamiseks nende koduses keskkonnas.
Volikogu muutis Pihlamäe katastriüksuse sihtotstarbe 100 % elamumaaks.
Volikogu andis loa lihthanke “Kadrina esmatasandi
tervisekeskuse projekti administreerimine” korraldamiseks.
Volikogu võttis vastu Kadrina valla 2017. aasta
lisaeelarve.
Volikogu tunnistas kehtetuks 2016. aasta 31.08 otsuse
nr 159, mis puudutas valla poolt antud omaosalust
projektis “Kadrina aleviku vee-ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine ning laiendamine” ja AS
Kadrina Soojus aktsiakapitali suurendamist seoses
projekti rahastamise toetuse mittekasutamisega.
Volikogu otsustas võtta laenu summas 665 280 eurot.
Volikogu jättis rahuldamata Marko Teiva ja Harald
Rahupõllu esitatud vaide Kadrina Vallavolikogu
23.02.2017. määruse nr 82 kehtetuks tunnistamise
nõudes.
Volikogu otsustas mitte vastu võtta Marko Teiva
poolt esitatud määruse eelnõud, milles taotletakse
“Kadrina Vallavolikogu 25.05.2016 määruse nr 64
“Liikluspinna ruumikuju ja ametliku kohanime
muutmine” tühistamist.

Kaks viimast päevakorrapunkti puudutasid Kadrina Sauna
tänavat.

Kadrina Vallavalitsus korraldab koostöös AS-ga Eesti Keskkonnateenused
Kadrina valla elanikelt kodumajapidamistes seisma jäänud eterniidi
ühekordse kogumise Kadrina jäätmejaamas, asukohaga Raua tn 2, Kadrina
alevik.
Kodumajapidamistes seisma jäänud üksikud eterniiditahvlid,
eterniiditükid kokku mitte üle 20 tahvli on võimalik tasuta tuua
Kadrina jäätmejaama 22 m³ konteinerisse
reedel, 9. juunil 2017 kella 10–16.30
ja laupäeval, 10. juunil kella 10–14.30.
Kui konteineris on veel vaba ruumi (eelnevalt küsida infot tel 515 5417),
võetakse eterniiti vastu ka esmaspäeval, 12. juunil kella 10–16.30.
Üle 20 eterniiditahvli (kogu maja, kuuri, lauda jne katus) ja firmadelt
eterniiti vastu ei võeta.
Suuremates kogustes eterniiti on võimalik ise viia Lääne-Viru
Jäätmekeskusesse asukohaga Piira küla, Vinni vald (täpsem info
www.lvjk.ee) või tellida vastav teenus jäätmekäitlusluba omavalt
ettevõttelt.
Eterniidi toojad registreeritakse (tekkekoha kinnistu aadress ja vajadusel
esitada isikut tõendav dokument) ja toojatel tuleb kohaletoodud eterniit
ise korralikult konteinerisse laduda.
Lea Uueni, keskkonnaspetsialist, tel 322 5620
Müüa lõhutud küttepuud
kojuveoga. Pikkus ja kogus
vastavalt soovile.
Tel 5 647 6346 või 325 0113 õhtuti.
Virumaa Puhastus OÜ pakub:
● pesumajateenus
● keemiline puhastus
● vaipade puhastus
● puhastuse eritööd
● puhastusvahendite ja
tarvikute müük
Info tel. 5 919 7227
www.virumaapuhastus.ee

Ostame Toyota, Mercedes marki
sõidukeid,võib ka pakkuda muid
marki sõidukeid. 5567 8016
Ostan vana Toyota, sõitmiseks,
taastamiseks või varuosadeks.
5 672 1410
Müüa kuiva ehituspuitu, sobib
kütteks. Müüme transpordihinnaga
niikaua kuni kaupa jätkub!
Info: 5 348 3288

Tervisekeskuse tööst suvel
Seoses puhkuseperioodiga oleme ajavahemikul 26.06.17 – 20.08.2017
avatud 8–16, ehk neljapäeviti õhtust vastuvõttu ei toimu.
Info ja registreerimine jätkuvalt telefonil 325 0920
Kadrina Keskkooli 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 kuldlendudele
(1961–1968) osalemine tasuta.
Täiendav info nii kooliveebis kui uutes vallalehtedes.

Vald pakub teeomanikele kruusa. Laupäeval, 27. mail alates kella 8st on kõigil Kadrina valla erateede omanikel võimalus saada
tasuta kaldakruusa Soomukse karjäärist. Äravedamine ainult oma transpordiga, autole laadib kruusa Kadrina Kommunaal.
Kruusa soovijaile on eelregistreerimine kohustuslik: Andres Nukk, telefon 508 9634.

Juubilarid
Mais
ÕIE-ANETTE KARRI
LAINE JAAKMA
EVALD KÄSPERSON
JOHANNES PÕLDMAA
MAIDU MAASALU
ILMAR SEPPING
MALLE KARU
ILMAR MESI
ILME ZAMANOV
MAIE KAASIK
ELSI VIESE
TIIT VARI
IVAN NEGRYA
LEMBIT VOOL
ARVO KASTEMÄE
EVA VAINJÄRV
ARE SUUT
JAAK PIISKOPPEL
ULVE MATSON
JÜRI TORMA
MAIA MÄGI
MAIE TAMMEMÄGI
ARVI LANTO
ANNE SEPPO
VLADIMIR ANTONOV
REIN UUENI
ARVO PANI
REIN EENSALU
ENE HEIDE
PIRET MILDEBERG
HELI MATLA
AIMAR OPMANN
ENE VJUGIN
VALENTINA SUURKIVI

93
90
85
85
80
80
80
75
75
75
75
70
70
70
70
70
65
65
65
65
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

Aprillis
registreeritud lapsed
OSKAR LEEGO
EGERT LUIK
GERON TAMMEVESKI
HENDRI VAHTRA

Minu Kadrina

Edvard Remsel
Ida-Harju politsei juhtivuurija

Kas vallaleht peaks
mälestama lahkunuid?
Kadrina leht Kodukant on oma esimesest, 1993. aasta
aastakäigust alates meeles pidanud sünnipäevalapsi, hiljem on
lisandunud vastsed vallakodanikud. Täna on toimetuselt
küsitud: kas lehes tasuks ehk mälestada ka lahkunuid, nagu
talitab enamik Kadrina ümbruse vallalehti. Andmed tuleksid
elanike registrist, nagu ka sündinute omad.
Mälestamise pooldajad peavad lahkunute nimede
avaldamist oluliseks kohaliku kroonika, koduloo talletamisel.
Samuti oleks ajal, mil paljud paberlehtede tellimisest loobunud,
just vallaleht tarviliseks paigaks, kust teada saada kunagiste
tuttavate, töö- ja koolikaaslaste saatus.
Head lugejad, talitame nii, kuis teie soovite. Seega, palun,
avaldage arvamust, kas lahkunute nimed vallalahes avaldada.
Rein Sikk, toimetaja
501 2487; rein.sikk@kadrina.ee,
Rakvere tee 14, Kadrina 45201

Toimetaja Rein Sikk
Küljendanud VR Kirjastus

tel: 322 5631 või 501 2487

Mis seob teid Kadrinaga?
Kadrinas on inimesed, kes aidanud mul kasvada, andnud „väetist“ nii kodus
kui koolis, kes toovad mind ikka tagasi.
Sõites Kadrinasse hakkab esimesena paistma kirik, mis andnud
eluväärtustesse uskumise. Meenub uue rahvusliku ärkamise andnud,
taastatud vabadussammas. Koht, kus tänase päeva riiklus saab paljude mu
kodukoha põlvkonnakaaslaste jaoks alguse. Edasi bussijaam, kool,
rahvamaja, lapsepõlvekodu Koidu tänavas. On kuhu alati tulla! Kadrina on
minu jaoks eelkõige kultuuri ja hariduse kants Virumaal!
Lõpetasin Kadrina Keskkooli 1990. Töötan 25 aastat valdkonnas, mille
ülesanne on kaitsta õiglust ja õigust, anda läbi selle ühiskonnale
turvatunnet. Töötanud olen nii Virumaa politseis kui ka vanglateenistuses.
Bruno Mäe foto
Mis on Kadrinas maailma parim, kus aga leidub arenguruumi?
Maailma parim kool, mille arenguruum peitub selles, et tulevikus võiks selles koolis oma juuri väetada jälle pea tuhat
jõmpsikat nagu oli see kunagi ja üsna pikka aega.
Maailma parimad sportimisvõimalused, aga tahaks näha, et meedia upuks pidevalt Kadrinast pärit sportlaste piltidesse.
Maailma ettevõtlikuimad inimesed ja soovin, et Kadrinas ei oleks hädalist, kes ütleb, et siin ta endale tööd ja leiba ei leia.
Kuidas saate ise täna Kadrina elu edendamisele kaasa aidata?
Momendil on kaasaaitamist ehk vähe aga hing rõkkab, kui kuulen meedias sõna „Kadrina.“ See paneb mind aeg-ajalt
sirvima kinnisvaraportaale, kus hinges on kutse – ükskord …!

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

