odukant
K
Tasemel Kadrina
Tervisekeskus
Eesti Perearstide Selts jagas 21. septembril Tartus
toimunud aastakonverentsil tunnustust 85 parimale
perearstipraksisele üle Eesti. Parimate seas oli kümme
Lääne-Virumaa praksist, nende hulgas näitas taset taas
Kadrina Tervisekeskus.
Praksiste hindamisel võetakse arvesse praksise
töökorraldust, arstiabi kättesaadavust, ravi kvaliteeti,
sealhulgas haiguste ennetamist, arstiabi järjepidevust ning
koostööd patsientidega. Kadrina Tervisekeskus on oma ala
parim, seda näitab ja tunnistab Eesti Perearstide Seltsi
aastate pikkune ära märkimine. Kiidame! (KK)

Kabelil värske ilme
Kadrina Vallavalitsus viis ellu projekti „Kadrina kirikaia
kabeli remonttööd“, mille tulemusena remonditi kirikaias
asuv muinsuskaitse all olev kabelihoone. Projekti
eesmärgiks on tagada hoone säilimine ja funktsionaalsus
mitmeteks aastateks.
Põhilisteks töödeks oli katuse puhastus ja remont, uute
vihmaveetorude paigaldamine, fassaadilt lahtise värvi
eemaldamine, krohviparanduste tegemine ja värvimine,
avatäidete remont ja viimistlemine ning siseruumide
värskendamine.
Tööde teostamiseks sõlmisime lepingu osaühinguga
Oto Ehitus.

Hanke tulemusel kujunes tööde kogumaksumuseks
8707.90 eurot, millest PRIA toetus Leader meetme raames
on 5230.61 eurot ja valla omaosalus 3477.29 eurot.
Vallapoolseks projektijuhiks oli Jaan Stern ja projekt
viidi ellu muinsuskaitse valvsa pilgu all.
Tänud kõikidele asjaosalistele.
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Postkontorist postipunktiks
Tänu oma kiirele levikule ning
mugavusele on pakiautomaadid postiasutuste kõrval populaarsust kogumas. Nii mõneski maapiirkonnas soovitakse postiasutuste asemel
näha piirkonda teenindamas
hoopis pakiautomaati.
Postkontoris saab saata
kirja, tellida perioodikat,
maksta arveid ning osta postikaupa. Ligikaudu 80% postkontori tehingutest moodustavad paki väljastamised ja
saatmised. Postipunkti puhul,
mis töötab näiteks raamatukogus või kaupluses, on protsent veelgi suurem.
Uuringud näitavad, et üle
80% pakisaajatest ja saatjatest
eelistab pakkide saatmiseks/saamiseks pakiautomaati. Pakisaatjate huvides
paigaldab Omniva sel aastas
ligi 100 uue automaadi. „Pakiautomaadist paki kättesaamine on lihtne nii noorele kui
vanale. Loomulikult mängib
rolli fakt, et pakiautomaat on
24 tundi ööpäevas kättesaadav,“ märkis Omniva
Põhja piirkonna juht Andre
Arula. Arula sõnul muutub
Omniva pakiautomaaditeenus üha paremini kättesaadavamaks ka maapiirkondades. „Märkimisväärne hulk
e-ostlejaid elab maapiirkondades, kus automaadist
puudust tuntakse. Tulevikus
paigaldame üha enam automaate ka asulatesse,“ selgitas
Arula.
„Näeme, et kohtades, kus
postiasutuse lahtiolekuaeg

Kadrina postkontori majast on saanud Valge poe maja, Eesti Posti silt on majalt kadunud, kuid
väike postipunkt töötab hoones endiselt. Foto (KK)
kattub enamike inimeste tööajaga, võiks postiasutust asendada kombinatsioon alati
kättesaadavast pakiautomaadist ning kandeteenusest. Nii
jäävad postkontoris pakutavad teenused kättesaadavaks
kas postipunktis või kirja-

kandja vahendusel,“ ütles
Arula.
Paljud ei oska oodatagi, et
postiteenuseid saab kasutada
kodust lahkumata. Kõigil postiteenuse kasutajatel, kes
asuvad maapiirkonnas postiasutusest kaugemal kui 5 km,

Alates septembrikuu lõpust mindi Kadrinas üle
pakiautomaadi ja postipunkti kombinatsioonile. Kadrina
postkontor oli alates 28. septembrist alaliselt suletud, kuid
juba 1. oktoobril, alustas samas majas tööd Kadrina
postipunkt, mis on avatud E-R 10:00 - 18:00; L 10:0015:00, pühapäeval suletud. Maksete sooritamiseks on
Kadrinas soodne võimalus olemas pangaautomaadi või
internetipanga näol. Tekkinud küsimused aitab

on võimalus kutsuda kirjakandja ning kasutada postiteenuseid oma asukohast lahkumata. Kirjakandjast saab
üha enam postikuller, kes
toimetab kohale pakke, müüb
marke ja ümbrikuid ning
võtab vastu saatmist vajavaid
kirju.
Kirjakandja kohalekutsumine on tasuta, maksta tuleb
ainult postiteenuste ja neile
kehtestatud teenustasude eest
nagu tuleks maksta ka postkontoris. Kirjakandjat saab
k o h a l e k u t s u d a
www.omniva.ee lehel oleva
vormi kaudu või telefonil 661
6616.

lahendada Omniva, 661 6616 või info@omniva.ee.
Omniva

Aitäh, head õpetajad!

Aarne Laas
Abivallavanem

Uutel aegadel sportima
Kadrina Spordikeskus on alates 1. oktoobrist avatud
tööpäeviti kell 8.00-21.00 ning nädalavahetusel kell 14.0021.00. Ka ujula hooaeg on tänaseks edukalt käima lükatud
ning kõikidele veesõpradele uudiseks on alates keskuse
avamise kellaajast avatud ka üks rada tavakasutajale.
Seega enam ei pea ootama kella viieni, et varbad vette pista.
Küll aga toimub ujumine omal vastutusel, sest tegu on
valveta ujulaga.
PS! Kadrina Spordikeskuse juht Robert Salep annab teada,
et kogu Kadrina valla spordielu on kokku koondatud
mugavalt kättesaadavaks ühele kodulehele. „Tegu on
Kadrina valla spordielu hõlmava lehega, kust leiab
informatsiooni Kadrina vallas toimuvatest trennidest,
spordikeskusest ning muudest sportimisvõimalustest,"
ütleb Salep ning lisab, "oleme avatud kõikidele
ettepanekutele ning informatsioonile, et uut keskkonda
paremaks muuta." Uut lehekülge saab vaadata Kadrina
valla kodulehelt „Sport“ alt või külastades aadressi
www.sport.kadrina.ee. Kadrina valla spordielu kõik ühes
kohas! (KK)

Kadrina tublid tunnustust saanud haridusinimesed koos vallavanem Kairit Pihlakuga. Foto Meelis Meilbaum
Õnnitleme õpetajaid! Taas jagas õpetajate päeva puhul Kadrina vallavalitsus tunnustuskirju tublidele õpetajatele. Kadrina
Keskkoolist said tunnustuse Eda Sakk, Signe Ojasalu, Liina Uusküla, Anneli Raud ja Hannely Piiskoppel. Kadrina
Kunstidekoolist hinnati Marika Randveri ja Heidi Reisi tööd. Vohnja Lasteaed-Algkooli rahvast oli kiitust väärt Tiina Poopuu.
Lasteaed Sipsiku perest tõsteti esile Maarit Vaikmaa, Irina Semjonova ning Maia Mägi.
Meie õpetajad maakonnas tasemel! Lääne-Viru Omavalitsuste liit jagas 9. oktoobril tunnustust tublidele maakonna õpetajatele.
Lausa seitse nominatsiooni ning ka üks laureaat tuli Kadrina valda. Maakonna Aasta Õpetaja konkursi nominendi tiitli pälvisid
Anneli Raudvee lasteaiaõpetaja kategoorias, Eve Kanger ja Karl Meos aasta klassijuhataja kategoorias, Elle Tamme, Kadi
Haavajõe ning Kersti Tarkmees aasta klassiõpetaja kategoorias. Aasta õppeasutuse juhi kategoorias tunnustati Õnne Kiviperki
ning antud kategooria laureaadiks osutus Ingrid Vaikmaa! Kadrina tänab tehtud töö eest ja kiidab! (KK)
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Kadestamisväärsed
kuldpulmalised
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit koostöös Rakvere kristlike
kogudustega korraldas sel aastal juba kaheksandat korda
austamisürituse Lääne-Virumaa kuldpulmapaaridele, kel
abieluaastaid 50, 55, 60, 65.
Kadrina valla väärikad abielupaarid, kes 55 aastat ühist
rada käinud, on Helmi ja Lembit Saaremets ning Reet ja
Matti Pukk. „Kui on raske, ei tasu seda kogu ilmale näidata.
Tuleb minna rabasse ja seal madistada, kuni kõik lahendatud
saab,“ vastas Matti just nii küsimusele, mis on nende pika
kooselu saladus. 50 aastat on ühist nime kandnud Merle ja
Hiio Jaanimägi, Taimi ja Jüri Põder ning Mare ja Rein
Umbaed. Teineteise mõistmist ning pikki aastaid! (KK)

Vallaraamatukogu pakub
koduteenindust
Kadrina valla raamatukogu pakub liikumispuudega ja
eakatele Kadrina valla elanikele, kellel puudub võimalus ise
raamatukogu külastada, teavikute koju toomise teenust.
Raamatuid tuuakse koju 2 korda kuus.
Raamatuid ja ajakirju on võimalik tellida telefoni teel 325
0107 või e-postiga raamatukogu@kadrina.ee. Oma soovidega
võib julgesti raamatukogu poole pöörduda. Teenus on tasuta.
(KK)

MURUMÄE

MÄLUMÄNG

Kõigepealt vabandused: augustikuises lehes ilmunud pildil
olnud Arvo Pani tundis ära ka Urmas Hinno.
Septembrikuu
lehes
lehes ilmunud
pildil oli Arbavere
mõis.

Õigesti vastanuid oli 21: Lisete Laisaar, Evert Laupa,
Heimo Ehasalu, Heli Ehasalu, Ainu Kirotbek, Enn Ambos,
Eino Nurk, Neeme Mangulis, Harald Rahupõld, Arvo
Püvi, Jüri Vološtšenko, Kätlin Siniallik, Marko Valdmets,
Kaili Kivisik, Tea Niinep, Peeter Viira, Marje Rüü, Mare
Soovik, Urmas Hinno, Are Kivimäe ja Ingrid Jaagre.
Auhinna Kadrina Maanaiste Seltsilt on võitnud Harald
Rahupõld. Auhinna saab kätte Maanaiste Seltsi majast,
aadressilt Viru tn 14b.

Uus küsimus
Kes on pildil?

Vastused teatada:
telefonil 502 3846, e-postiga rystom@hot.ee, kirjalikult
Koidu 21, Kadrina. Viimane päev on novembrikuu viies
päev.
Kõigi õigesti vastanute vahel loositakse välja auhind Kadrina
Maanaiste Seltsilt.
Ilusat suve kõikidele!
Ikka teie, Risto Murumägi.
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Kadrina noored kodu-uurijad paistavad silma
Mõni aasta tagasi muretseti, et
Kadrina-kandi legendaarsetel
kodu-uurijatel pole järelkasvu. Selle aasta kodu-uurimiskonverents rääkis midagi
muud.
Kodu-uurimiskonkursside ajalugu on pikk ja noorte
uurijate esimene üle-eestiline
konverentski peeti 1969.
aastal. Meie maakonnas korraldas pikka aega konkursse ja
konverentse muuseum, kuid
viimastel aastatel on selle töö
üle võtnud Virumaa Instituut.
Kahel viimasel korral on nii
võistlusel kui konverentsil
kokku saanud nii ida- kui
läänevirulased.
Selle aasta gümnaasiumiosa konverents peeti 10. oktoobril õdusas Tapa linna
raamatukogus. Kadrinlased
paistsid silma nii kvaliteedilt
kui kvantiteedilt. Žüriile laekunud 16 tööst olid üheksa
Kadrina õppuritelt. Uurijad
olid abituriendid või eelmise
aasta lõpetajad. Mõned tööd
olid seotud kooliajaloo või
kooli tänase päevaga. Birgit
Klopp uuris „Kadrina Keskkooli vilistlaste pilgu läbi
aastal 2017“ (juhendajad
Ingrid Vaikmaa ja Anneli
Raud), Birgie Bligzna koolikultuuri (Liivi Heinla), Mari-

Ingrid Rüütel (vasakult) Kadrina Keskkooli kodu-uurijaid Birgit
Kloppi ja Birgie Bligznat õnnitlemas.
Foto Tapa linnaraamatukogu arhiivist
Liis Riima õpilaste teadlikkust
narkootikumidest (Evelin Tiiter). Keelekasutusega oli
seotud kaks tööd: Margit
Kerov (A. Raud) uuris 2017.
aastal Kadrina vallavolikokku
kandideerijate valimislubaduste keelelist külge, Kristel
Rannala (L. Heinla) Rein Siku
isikustiili. Khirsten Terese
Murumägi (E. Tiiter) kirjutas
väga huvitava töö oma vanaisast Hando Mugastost. Vilistlased Anett Altmäe, Kevin
Jõgiste ja Karmi Pikkma (kõigil E.Tiiter) käsitlesid vastavalt kodualevi, kõrtside ja
Kihlevere mõisahäärberi lu-

gusid.
Juba mitu aastat ei tee žürii
töödest paremusjärjekorda,
sest kõik tööd on sisult väga
tugevad. Iga töö saab isiklikku
tagasisidet. Üldiselt kiitis žürii
liige, Eesti Pedagoogika
Arhiivmuuseumi haridusloo
spetsialist Ene Luka Kadrina
tööde kõrget akadeemilist
taset, põhjalikkust ja täpsust.
Haridusajaloolane Lemmi
Karmin imetles meie õpilaste
oskust leida ja kasutada unikaalseid allikaid. Töid esitleti
kahes ruumis ja kummaski
valiti välja paremad esinejad.
Oli põhjust rõõmustada, pare-

mate esinemisoskustega oli
mõlemas sektsioonis meie
õpilane: Birgie Bligzna ja
Birgit Klopp. Viru Instituudi
juht Marge Lepik arvas, et
konverentsi võinuks nimetada ka Kadrina konverentsiks. Ainus soov, mis žürii
liikmetel kadrinlastele oli –
alustage juba algklassides.
Põhikooli- ja algklaasiõpilaste
konkursil meie õpilastel asja
polnud. Ene Luka sõnul lisab
iga noor kodu-uurija oma
killukese üldisesse mosaiiki.
Kodu-uurija missioon ongi
selle osa ajaloo ja pärimuse
jäädvustamises, mis arhiividesse ei jõua. See on töö ja
tegevus, mille väärtus saab
aastatega ainult kasvada.
Päeva jooksul saadi rohkem teada ka võõrustaja Anne
Raava kodupaigast, kuulata
Tapa kooli neljandate klasside
emotsionaalset etteastet pärandkultuurialastest tegemistest ja teha tutvust Tapa gümnaasiumiga. Ilmselt ei olnud
osavõtjate ja juhendajate jaoks
tähenduseta ka see, et tänukirja ning meened andis sooja
käepigistusega edasi rahvaluuleteadlane Ingrid Rüütel.
Liivi Heinla

Absluutselt äge CADrina!
Kadripäeva eel, 23. novembril,
toimub Kadrinas taas, sedakorda juba üheksas, IT-i ja
Nuti-, tehnika- ja spordifestival CADrina. Terve päev on
sisustatud põnevate ettevõtmiste ja hulga meelelahutusega. Sel korral kannab CADrina alateemat „Teel tulevikku“.
Hommikusel CADcupil
võistlevad Kadrina Spordikeskuses korvpalli tulevikulootused üle Eesti.
Kõige nooremaid tehnikahuvilisi meilt ja mujalt ootab
koolinoorte korraldatud
CADrobotics, kus on võimalik
end robotiehituses ja erineva-

tes võistlustes proovile panna
ning nii mõndagi uut õppida.
Suurematele õpilastele toimuvad Kadrina Keskkoolis mitmekülgsed ja haaravad töötoad, mis teel tulevikku kindlasti kasuks tulevad. Õhtusele
peavõistlusele eelnevad päeval eelvoorud, kus selgitatakse võistkondade seast välja
parimatest parimad, kes finaali omale koha kindlustavad. Sel aastal on oodata
eelvoorudesse ka rohkem
võistkondi Eesti koolidest
ning kõrgkoolidest.
Kadrina Huvikeskuses
kell 17.00 algav finaalshow,
mida lavastavad Jaune Kim-

mel ja Tarmo Kesküll, toob
kaasa suurejoonelise avalöögi
Kadrina Keskkooli õpilaste
esituses. Lisaks reaalajas jälgi-

tavale pingelisele joonestusvõistlusele, saab kaasa elada
sündmuse meelelahutuslikule
poolele. Õhtut juhib traditsiooniliselt Urmas Vaino, kes
on CADrina festivali meedias
iseloomustanud sõnapaariga:
„Absoluutselt äge!“. Ägedad
on ka auhinnad, mis on välja
pandud nii võistlejatele kui
publikule. Ja muidugi artistid,
kes õhtu jooksul lavale jõuavad. Peaesinejaks ja päeva
lõpetajaks on sel aastal ansambel Terminaator.
Kohtumiseni CADrinal,
23. novembril!
Kristi Aimla

Üha põnevamaks muutuv Sipsiku õueala
Septembrikuu möödus lasteaialaste jaoks põnevalt – ümber maja sõitsid traktorid ja
kopad, kaevati maad ja nähti
kõvasti vaeva, et lapsed oma
põnevale õuealale uudistama
saaks. Nüüd on see valmis
ning ootab lapsi lustima. Täna
avatud lasteaia õueala rajati
kolmes etapis, millest esimese
käigus ehitati välja sõimeala,
teise etapi käigus spordiala.
Viimase etapiga ehitati välja
kõik teed ja platsid, kaeti need
nii asfaltkatte kui kõnniteekiviga, ehitati 4 mängumaja koos liivakastidega ning
paigaldati üks kompaktne
mänguväljak.
Lasteaia juhataja Anne
Känd on tänulik ruumika ja
kaasaegse õueala eest. „Mänguvahendeid on täna küll
vähe, kuid ruumi loovaks
mänguks ja liikumiseks küllaga. Loodame järgnevate aastatega saada võimaluse paigaldada õuealale kiikesid jm. Hea
meel, et uus õueala annab

võimaluse igapäevaseks liikumiseks ja rattasõiduks. Meie
õppekavas on ka õuesõpe,
valminud alal on rohkelt
võimalusi lastega koos tegutsemiseks: jälgida muru kasvamist, rajada lillepeenraid, jätkata maitsetaimede ning köö-

giviljade kasvatamisega. Lasteaed tänab Kadrina valda ja
OÜ Kivipartnerit meeldiva
koostöö eest,“ sõnab Känd.
Kadrina vallavanem Kairit Pihlak ütleb uue õueala
kohta järgmiselt: „Lasteaia
õueala on sellel aastal valla

suurim investeering. Koostöö
ehitajaga on sujunud kenasti
ja valmis on saanud avarad
mänguväljakud koos katusealustega. Järgmisena tuleb
meil investeerida atraktsioonidesse.“
(KK)
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Üks “ebatavaline” pühapäevane juubelikontsert
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KULTUURIKALENDER
Reedel, 26 oktoobril kell 18
MTÜ Kadrina kirjandusklubi korraldab vanamööbli
restaureerimise koolituse „Teeme vana tooli korda“.
26. oktoobril Kadrina rahvamajas teoreetiline osa (kaasa
restaureerimist vajav tool).
Reedel, 2. novembril kell 16 Kadrina keskkooli tööõpetuse
klassis koolituse praktiline osa. Töötoa viib läbi suurte
kogemustega restauraator Mati Raal. Info ja
registreerimine 325 0107 või raamatukogu@kadrina.ee.
Teisipäeval, 30. oktoobril kell 18
Hulja raamatukogus töötuba „Klaaspurgi
dekoreerimine”. Info ja registreerimine 325 2440 või
Gerda.Ansi@kadrina.ee. Tasuta.
Kolmapäeval, 31. oktoobril kell 15
Kadrina noortekeskuses õuduka õhtu. Vaatame
ühiselt filmi.

30 aastaga kasvab vitsast puu,
30 aastaga saab lapsest peaaegu vastutustundlik täiskasvanu, 30 aastaga vajub Jakarta
linn vee alla ja 30 aastat
kestnud Kadrina Segakoori
laul kõlab aina kaugemale ja
üha võimsamalt. Just! Kadrina
Segakoor sai 30 aastaseks ja
septembrikuu viimasel pühapäeval seda juubelit Kadrina
Rahvamajas, koori elukohas,
ka tähistati.
Ootuspäraselt kõlasid ülevad noodid, kuid seda vaheldumisi šampanja korkide
paukumise, julgustavate õnnitluste ning mugavustsoonist väljakistud külalisesinemistega.
“Kamandame iseend niigi
palju, küll siis on mõnus lasta
kord nädalas kellelgi teisel
end kamandada, muudkui istud maha ja teed, mis kästakse, ise mõtlema ei pea” kirjeldas targalt koorilaulu harrastamist Läsna külakoori juht
Anneli Mäeots. Teiste seas
olid külas ka volikogu esimees
Madis Viise ja vallavanem

Kairit Pihlak, kes peale koorile
lausutud kiidusõnu kogu rahva kättpidi saali keskele sikutasid ning sedasi üksteise
sabas lõbusat labajalavalssi
keerutama panid. Maha ei
jäänud ka Kadrina Kapell
nauditavate luuleridadega.
Kaunite soovidega oli kohal
Rahvamaja juhataja Helena
Mägi ja tantsurühm Kahevahel kirju kingituse-puuga,
mis kandis vilju nii ihule kui
hingele. Kingituse tõid ka
Vöökudujad memmed, kuigi
see neil raske tassida oli ning
terve öötöö jagu vaeva võttis.
Seda suurem muidugi kõigi
tänu üliheade pirukate eest.
Rõõmsa tervituse ja kingitusena suitsulõhnalise suupistepaki tõi vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Risto Murumägi.
Meenutati armsat lahkunud kooriisa Rein Innot ning
kallistati töökat kooriema Eve
Vunki, kes varasemalt tervelt
20 aastat koori dirigeerinud.
Sügav kummardus nii lauljate
endi kui õnnitlejate poolt tehti

ka praegusele dirigendile Silja
Uhsile, kes iga nädal Tallinnast Kadrinasse sõidab, et
kolmapäeviti ja vahel ka nädalavahetusel, lauldes koos aega
veeta ja koori treenida.
Ja kuna kooris on endiselt
veel lauljaid, kes kõik need 30
aastat kaasa teinud, ei jäänud
koor tänuvõlgu oma
headele dirigentidele – välja
olid otsitud magusaimad palad läbi aastate toimunud
proovide ajal öeldud nn “õpetussõnadest” ning kogemata
koorilt vastusena öeldud nn
kildudest. Nõnda sai kokku
kontsert, mis koosnes nii
kvaliteetsest koorilaulust kui
ka mõnuga mügistatud naerupahvakutest. Üheskoos uute
ja vähem uute lauljate ja kõigi
vahvate külalistega meenutati
ühiseid kultuurireise kaugetesse kohtadesse, väärikaid
laulupidusid, kontserte kirikutes ja kultuurimajades, kui
ka laululaagreid v ä r s k e s
õhus ja mere ääres. Aastatega
kogunenud pilte jagus saalitäiele rahvale vaatamiseks

seintel, albumites ja projekteerituna lava taustale. Muljetati,
meenutati ja söödi torti ning
nõnda möödus pühapäeva
õhtupoolik vihma ja tuult
trotsides rahvamaja soojade
seinte vahel.
Palju Kadrina inimesi on
olnud kooriga seotud, nii
lauldes kui ühiste ettevõtmiste läbi. On tehtud ajalugu,
mis kestab jõudsalt edasi.
Alates sellest sügisest õpitakse
taas laulupeolaulikust, seekord 27. üldlaulupeoks. Koos
käib igal kolmapäeval ca 25
lauljat. Vaid üks mure on
Kadrina Segakooril – leida
rohkem mehi, kes julgeks teha
laulusuu lahti ja lasta häälel
segakooris kõlada, olgu see
siis treenitud või mitte.
Õnnestunud sünnipäeva
tähistamise organiseeris kogu
segakoor, eesotsas koorivanema Tea Viise ja juhatuse
liikme Mati Tiiteriga.
Emotsioonid kirjutas
kokku kõige värskem Kadrina
Segakoori laulja Teele Tuuna

See konverents oli juba kolmas
Neeruti Seltsi põhitegevused
suunatud loodusele, kuid sama olulised on ka kultuuriloolised ettevõtmised. Aasta
tähtsündmus on juba kolmandat aastat aset leidnud septembrikuine konverents, mille
õnnestumisele ka Viru Instituut kaasa aitab.
Käesolev konverents, kandis pealkirja Pärandkultuur ja
kultuuripärand ning sobitus
hästi Euroopa kultuuripärandi aastasse. Publiku suurt huvi pälvis oma ettekandega
folklorist Marju Kõivupuu,
kes on Tallinna Ülikooli professor, ühtlasi Euroopa kultuuripärandi aasta Eesti juhtkomitee liige. Ta tuletas liht-

sas kõnekeeles meelde, millest
kokkuvõtvalt koosneb kultuuripärand: lood, sündmused, esemed, tegemised, mäletamine. Kultuuripärand
saab olla iga ese kui ka iga
looming oma looga. See seob
meid meie ajalooga. Saalitäis
kuulajaid olid professor Kõivupuule huvitava teema käsitlemise eest väga tänulikud.
Kadrina kandi kohalikul
kultuurilool peatus kaks Neeruti Seltsi liiget. Alo Põldmäe,
helilooja ja kauaaegne Teatrija Muusikamuuseumi töötaja,
meenutas oma vanaisa Aleksander Krimmi, kes oli Kadrina Hariduse Seltsi eesotsas
üle 30 aasta. Tänu temale on

meil tänagi vana hea rahvamaja igaks ürituseks olemas.
Rein Saukas, pikaaegne kirjandusmuuseumi töötaja, tõi
teavet Jakob Hurda kaastöölistest Kadrina kihelkonnast.
Saime teada, neid oli 5: Alfred
Konstantin Kivi, Kaarel Keinmann, Jakob Nante, Gustav
Rumberg, Johannes Sõster.
Ärksama olekuga maamehed
mõistsid Hurda üleskutset
kultuuriloo jäädvustamiseks,
meil jääb selle eest tänulikud
olla.
„Kadrina lugemik 2“ on
Kadrina Keskkooli õpetajate
Liivi Heinla ja Evelin Tiiteri
teine kogum. Huvipakkuv
lugemine Kadrina mööda-

Kadrina Noorsportlaste
Fondi avalduste esitamise
tähtaeg on 1. november.

Toetust saavad taotleda
Kadrina valla üldhariduskoolides õppivad noored.
Toetuse taotlemiseks saab
esitada avaldusi kaks korda
aastas: 1. novembriks ja 1.
maiks. Taotlus esitatakse
paberkandjal sihtasutuse juhatusele või e-posti aadressil
noorsportlased@gmail.com.

Laupäeval, 3. novembril kell 10
Neeruti Seltsi õpituba loodustoas Pargi tn 3. Lektor SA
Virumaa Muuseumid vanemteadur Uno Trumm,
teemaks „Mõisa aastane tööring“. Toetab LEADER.
Osalustasu 2€.
Laupäeval, 3. novembril kell 19
Kadrina rahvamajas Jõgeva Linna Teatri
monolavastus toob lavale Andrus Kivirähki näidendi
„Aabitsa kukk“. Piletid www.piletimaailm.ee või
kohapealt 7€/5€.
Neljapäeval, 8. novembril kell 15
Kadrina noortekeskuses vahva meisterdamine
isadepäevaks.
Neljapäeval, 8. novembril kell 17-19
Vohnja raamatukogus valmistutakse mardi- ja
kadripäevaks. Kõik huvilised oodatud!
Reedel, 9. novembril kell 13-19
Viitna raamatukogus mudilaste mängunurk:
akvarelli- ja rebimistehnikas töö „LEHESADU”.
Laupäeval, 10. novembril kell 10
Neeruti Seltsi õpituba loodustoas Pargi tn 3.
Rahvakalendri tähtpäevad – mardipäev. Tervitatud
on osalemine mardisandi kostüümis või vähemalt mask.
Osalustasu 2€.
Kolmapäeval, 14. novembril kell 18
Hulja kinoklubis linastub Joosep Matjuse eepiline
loodusfilm „Tuulte tahutud maa“. Info ja
registreerimine 325 2440 või Gerda.Ansi@kadrina.ee.
Pilet 5€/3.50€.

nikust ja tänapäevast oli konverentsi nael. Trükisoe raamat
tekitas elevust ja huvi. Raamat
on asjalik ja vajalik jäädvustus
meie kultuuriloost ning elustolust. Nii õpilasuurimused
kui ka Neeruti Seltsi kogutud
koduloolised materjalid leidsid kasutust. Selle üle võib
vaid rõõmu tunda.
Tiiu Uusküla
Neeruti Selts

Kadrina Noorsportlaste Fond uueks vooruks valmis
Kadrina valla noorsportlaste
fondi eesmärk on toetada
noorsportlaste treeningettevalmistust, võistlus- ja treeningvarustuse soetamist, osalemist valla sisestel kui ka
väljaspool Kadrina valda toimuvatel tasulistel treeningutel ja sõidukulude kompenseerimisel.

Neljapäeval, 1. novembril kell 18
Kadrina kirjandusklubis klubiõhtu külaliseks Evelin
Ilves, teemaks "Tervislik toitumine“. Info ja
registreerimine 325 0107 või raamatukogu@kadrina.ee.
Üritus on tasuta, toetab LEADER.

Täpsem info vallaveebis.
Fondi on võimalik panustada, tehes annetusi Sihtasutus Kadrina Spordikeskus arveldusarvele
EE872200221065422075
(selgitusse märkida - Kadrina
Noorsportlaste Fond). (NSF)

Neljapäeval, 15. novembril kell 18
Kadrina kinoklubis linastub Joosep Matjuse eepiline
loodusfilm „Tuulte tahutud maa“. Info ja
registreerimine 325 0107 või raamatukogu@kadrina.ee.
Pilet 5€/3.50€.
Reedel, 16. novembril kell 17
Kadrina valla raamatukogus Kadrina Kunstidekooli
muusikaosakonna õpilaste sügiskontsert.
Neljapäeval, 22. novembril kell 18
Kadrina kirjandusklubis muusikaline mõtisklus
Meelis-Lauri Eriksonilt „Vaikuse vägi“. Info ja
registreerimine 325 0107 või raamatukogu@kadrina.ee.
Reedel, 23. novembril kell 17
Kadrina Keskkooli traditsiooniline suursündmus,
joonestusvõistlus CADrina. Etteasted õpilastelt ning
külalistelt. Õhtu lõpetab Terminaator.
Hulja raamatukogus toimub detsembrikuus Kadrina valla
käsitöömeistrite tööde näitus-müük. Esemeid võite
tuua juba novembrikuu teisel poolel. Lisainfo
raamatukogust Kadrina 325 0107 ja Hulja 325 2440.
Hulja raamatukogus igal reedel kell 15.00-17.30
meisterdamine ja mänguderohke "Lastetuba".
Kadrina valla raamatukogus 22. oktoobrist 24. novembrini
Sigrit Peetsi loodusfotode näitus „Loodus läbi
suurendusklaasi“.
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KODUKANT

VOLIKOGU
VALLAVOLIKOGU ARUTAS JA OTSUSTAS
26. septembri istung Kadrinas
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.

Volikogu lõpetas Kadrina valla arengukava aastateks
2018–2035 2. lugemise ning määras ettepanekute
esitamise lõpptähtajaks 5. oktoober 2018.
Volikogu lõpetas ning võttis vastu Kadrina valla
eelarvestrateegia aastateks 2019–2022 1. lugemise.
Volikogu võttis vastu Kadrina valla 2018. aasta
lisaeelarve.
Volikogu võttis vastu uue huvihariduse ja huvitegevuse korra.
Volikogu andis nõusoleku projekti “21 korteriga
elamu lammutamine Kadrina alevikus” omaosaluse
finantseerimise garanteerimiseks.
Volikogu garanteeris omaosaluse Kadrina valla
tänavavalgustuse projektis.
Volikogu võttis vastu Tammepargi korterelamute ala
detailplaneeringu algatamise.

Muutus huvihariduse ja
huvitegevuse toetamise kord

SEPTEMBER 2018

Suur moositegu

Palju õnne!

Kadrina Naiskodukaitse usinad naised tegid septembris hoidiseid, et
heategevuslikul viisil paljulastelisi perekondi aidata. Kadrina naiskodukaitse
liige Ehte Mumm pani kokku mõnusa luuletuse naiste tegusast päevast. Tublid
tegijad keetsid suurel hulgal moosi, et need siis heategevuslikul eesmärgil
laadalisteni viia.

ÜHISMOOSIKEETMISTALGUD

Kadrina vallas kehtib alates 6. oktoobrist vallavolikogus
kinnitatud Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord, mis
laiendab ja mitmekesistab õppimise ja osalemise võimalusi meie
valla lastele ja noortele. Eelmisel aastal riigi poolt loodud
toetussüsteem annab kohalikele omavalitsustele täiendavaid
vahendeid, et lahendada valdkonna kitsaskohti ning tuua laste
ja noorte jaoks positiivseid
muutuseid. Tulemuste
saavutamiseks hindab riik regulaarselt kas rahastatud
tegevuste elluviimine lahendas kitsaskohti huvihariduse ja tegevuse kättesaadavuses ja mitmekesisuses ning mil määral
suurenes huvihariduses või/ja -tegevuses osalevate noorte arv
võrreldes varasemaga.
Kadrina vallas kehtiva korra alusel saab taotleda toetust
huvikoolis õppimiseks ja huvitegevustes osalemiseks
väljaspool valda. Toetuse taotlemise tähtajad on 30.september
ja 15.jaanuar alanud õppeaastaks. Samaks tähtajaks tuleb
esitada taotlus transporditoetuse saamiseks raske või sügava
puudega õppurile või kui õppuri elukohas ei pakuta vastava
huvihariduse omandamise või huvitegevusega tegelemise
võimalust.
Samuti saavad toetust taotleda valla territooriumil
huvitegevuse pakkujad. Taotluste esitamise tähtaeg on 15.
november järgmiseks eelarveaastaks ja 1. august eelarveaasta 4
viimaseks kuuks. Kõik noortega tegelevad organisatsioonid ja
juriidilised isikud on oodatud panustama Kadrina valla noorte
arengusse.
Täpsema info toetuste taotlemise kohta leiab valla
kodulehelt.

Mälestame
ALMIDA KÜBAR
21.02.1928 – 03.10.2018
JEVGENIA INNO
02.12.1926 – 02.10.2018
ASTA ERMOS
20.01.1929 – 18.09.2018

Toimetaja Lisete Laisaar
Küljendanud VR Kirjastus

tel: 322 5631 või 5 900 8823
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ENDLA JÕÕGRE
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ANNA AMUR
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HILJA SIRVEL
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EMMELINE PLUUTUS
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ENDEL NUPP
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Ega ainult maiustama pea!
Kokku segatud sai salat hea
Võta kõrvale, kui praed Sa sea!

Nüüdki indu oli rahval
Eikeegi istund sohval
Moose lausa liinilt tuli vahvalt

Kogu tehtut välja ütlema ei tõtta
Tasub laadalkäik Sul ette võtta
Näed siis kõik, mis pandi patta!

ÕIE MURD

90

LINDA PEKRI
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VILMA KALLAS
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Kui nüüd laadal naiskodukaitsjat näed
Lööme Suga rõõmsalt käed
Et Sa ostad koju moosimäed

ILONA PÄRNASTE
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MARIA MARTINSON
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ZINAIDA VOROBJOVA
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MAIMU SEEBLUM
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TOOMAS MURAKAS

75

NIKOLAI AMUR
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LEIDA UMEROV
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NATALJA ZVERKOVA
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VELLI RAIK
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UNO MILVASTE
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ALEKSANDR OSOKIN
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TIIT-OLAVI NURM
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MAIE SÄDE
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LUULE VOLMAR
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ROBERT ILVES
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REA RITSIK
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JURI STANOVOI
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Suvel selle tarbeks iga mumm
Tegi rõõmsalt mõni samm
Et saaks korvi ilus mamm
Õunu toodi punapõsiseid
Küdooniaid hapult tõsiseid
Suhkrut sekka - nüüd on mesised
Kõrvitsatel tantsis nuga
Pottidesse ühineda saivad luba
Maasik-vaarik-mustik-murakaga

Nii Sa tuled meile appi
Jõulupeoks on kenalt pappi
Meie kleidid ei jää kappi
Tuled Sinagi ehk meie peole
Saame lisa meie jaole
Tubli naine andku näole!

Kadrina Vallavalitsus palub kõigil maaomanikel, kelle maad piirnevad
teedega, kontrollida üle tee servad ja tee kaitsevöönd ning vajadusel
need korrastada 01. detsembriks 2018.
Rohkem informatsiooni Kadrina valla kodulehelt (Vallaleht - pikad lood ehk lisa
paberlehele).

Foto Saundland

IDA FLOREN

Ju mullu sügisel sai tehtud algust
Naiskodukaitsel nägi valgust
Suur ühismoosikeetmistalgu

Purki sai ka lihtne moos
Suhkur-õun seal pajas koos
Pannikoogile see paras noos

Kadrina laps Maribel Balõtšev (esimeses reas keskel) käib
Rakvere Muusika- ja Kunstikoolis Kaur balletti õppimas.

Juubilarid
oktoobris

Tublid Kadrina juuksurid, kes
asusid enne Grossi poe teisel
korrusel, asuvad nüüd kõrval
Oto ehituse majas, aadressil
Viru 7. Lisainfo 325 0626.
Meeskonnaga on liitunud
Katrin, kes punub põnevaid
afropatse. Kontakt 5 670 6922.

Septembris registreeritud lapsed
HENRY TORPAN
OLIVER TALI
VALTER KITSE

Kes ei soovi, et teda
õnnitletakse vallalehes, palun
sellest teada anda
telefonil 322 5631.

RUMI HORTENSIA VILU
KARMEN OLEV

Minu Kadrina

Lee Reinula-Stern
Moekunstnik, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia õppejõud

Mis seob teid Kadrinaga?
Mind seob Kadrinaga kõigepealt side nende inimestega, kes igaveseks
Kadrinasse jäävad – kodusurnuaiale on maetud esivanemaid, kelle
praegugi tuvastatavad-külastatavad hauad on 19. sajandi teisest
poolest. Genealoogilise andmestiku veebisaidi Geni andmetel ulatub
minu seos Kadrinaga aga nii kaugele kui kirikuraamatuid on ehk
kuhugi 1690. aasta kanti. Kuna tollal oli rahvas üsna paikne, siis julgen
arvata, et see pole algus, vaid pika jada keskpaik. Nende hulgas on
minu esiema, kes kandis veel nime Kreutzwald. Praegu elavad
Kadrinas minu vanemad ning lähemad sugulased, keda aeg-ajalt
külastan.
Mis on Kadrinas maailma parim, aga kus leidub veel arenguruumi?
Kadrinas on maailma parim kool. On jah, oskan seda võrrelda – kunagi Eesti Riiklikku Kunstiinstituuti sisse astudes olin sees
esimesel katsel, samal ajal kui pealinna juba tollaste nn eliitkoolide lõpetajad jäid ukse taha. See oli üsna uskumatu ning ma
tänan selle eest Kadrina Keskkooli ja eriti tollast kunstiõpetajat Tiiu Veersalut. Ma loodan, et tänastel vallajuhtidel on mõistust,
et Kadrinasse jääks alles keskkool. Surve kreisilinna poolt on ilmselge, aga usun, et Kadrina rahval on oidu oma vana
traditsioonidega kooli säilimise nimel võidelda – just nimelt keskkoolina.
Arenguruumi näen selles, et poliitilised tõmbetuuled kohapealsele elule vett peale ei tõmbaks. See andrespearulik vaidlus ei vii
elu edasi. Leppige naabriga ära ning ärge küla lõhki kiskuge, sellest ei ole kasu kellelgi.
Kuidas saate ise Kadrina arengule kaasa aidata?
Seda on distantsilt keeruline teha, kuna elan ja töötan Viljandis. Oma erialast sõltuvalt saan pakkuda noortele tarkuse jagamist
ning soovitust: „Õppige! Jääge Eestisse, ärge kolige mingite virvatulukeste lootuses Eestist minema. Ilma teieta pole Eestit ega
Kadrinat.“

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

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

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

