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Aasta 2004. Inimesed. Teod. Probleemid
"Kodukandi" küsimustele vastab vallavanem Ain Suurkaev
Millised iseloomulikud jooned on jäänud meelde aastast 2004 Kadrina vallas?

Minu arvates tõi aasta 2004 kaasa
meie inimeste erksa ja loova suhtumise kõigisse uuendustesse ja algatustesse, mida varem pole nagu sellisel kujul märganud. Inimesed olid
altimad kaasa rääkima asjades, mis
on vallale olulised ning mis puudutavad meie kõigi elu. Asi ei ole
mingis erilises tõusulaines inimeste
arusaamnades, kuid rõõmu teeb just
väga paljude vallakodanike avatus,
tahe kaasa rääkida asjades, millest
varasematel aastatel kas vaikiti või
oldi äraootaval seisukohal. On rohkem hakatud mõistma, et selleks et
edasi minna oma arengus, peab midagi ka ju muutuma. Nagu maailm
muutub, nii muutub ka riik ning
muutuma peaks ka omavalitsus.
Selle positiivse tunde märke leiame
otse oma elust. Toon näitena siin
meie lasteaia käimasoleva renoveerimise. Selle üle viie miljoni krooni
maksma mineva projekti käivitamine on andnud selge signaali valmisolekust muutusteks ja edasiseks
arenguks. Renoveerimine ei ole
oluline rahakulutamise mõttes, suurem kaal on siin teadlikul valmisolekul kõigeks selleks, milleni tahetakse selle tulemusena jõuda.
Hea märk oli läinud aastal see, et
meie külaliikumine aktiviseerus.
Kui siiamaani nii mõnigi küla nimel
tehtav projekt sündis meie majas
(vallamajas-toim.), siis nüüd on hakatud asju ajama otse külades külaliikumise üldiste juhtnööride järgi.
Ja inimesed on hakanud neis asjus
kaasa rääkima. Arvan ka, et peremehetunne on meie inimestes edasi
arenenud. Üha rohkem inimesi on
hakanud aru saama, et ühistes huvides rajatu peab püsima. Ma ei ütleks, et avalik kord vallas oleks
kehvemaks läinud. Jõulukuuse lõhkumine Kadrinas oli peremehelikkuse negatiivne näide, see tegu ei
peegelda mingilgi määral vallas valitsevaid üldisi tendentse. Ka jäätmemajanduse järjekindel paranemine on positiivne märk. Inimesed on
rohkem hakanud soetama prügikonteinereid. Kodudes korra ja
puhtuse loomine kandub ju kaudselt edasi avalikesse kohtadesse,
avaldades niiviisi positiivset mõju
meie olmekultuurile. On hakatud
rohkem aru saama, et koduaia taga
vedelevat prahti ei hakka ju vald koristamas käima, vaid lähem koduümbrus hoitakse ühisel jõul korras.
Eelnev puudutab tavakodanike
käitumist. Milline on olnud meie
ettevõtjate osa keskkonna väärtustamisel või omapoolse abi pakkumisel?
Oleme hakanud tunnetama, et nii
mõnigi idee või probleem, mis elu
ise on meie ette veeretanud, jõuab
ühise mõttevahetuse kaudu ühe või
teise ettevõtteni, kus sellele leitakse
ka lahendus. Kusjuures asjad lahendatakse operatiivselt. Mitte alati ei
nähta sellises vastutulekus rahateenimise allikat. Tihtilugu on ka nii,
et see asi, mille me tahaksime realiseerida, on konstruktsioonilt kee-

ruline, ettevõttel pole jälle
tehnoloogia sellekohane,
aga kuna vallale on seda
vaja, siis leiab ka ettevõtja
mooduse, kuidas meid aidata. Hea näide selle kohta
on OÜ Pixner, samuti ettevõtja Peep Remmelgas
oma tegemistega. Võibolla
need meie ideed, mis me
vallast oleme neile viinud,
tekitavad kunagi ka uue
äriplaani? Kõik võib olla
võimalik.
Millised tööd vallas
olid läinud aastal olulisemateks?
Olulisemateks töödeks
vallas möödunud aastal
olid kindlasti kanalisatsiooni- ja veetrasside rajamine Kadrina alevikus.
Kogu see projekt teostus
valla tellimisel AS Kadrina Soojus kaudu. Suur töö
tehti ära ujulas, kogu spordikompleksis tervikuna sai palju ära tehtud.
Uuele tasemele tõusis meie tänavavalgustus ning selle ühe osana sündis meie kirikule välisvalgustuse
ehitamine. Valgemaks läksid Tapa
tee ja Viitna tee. Arvan, et suutsime
oma investeerimiskavad täita. Tööd
peavad jätkuma Tööstuse tänaval,
elluviimist ootab sel aastal ka paisjärve projekt. Kadrina keskkoolis
on aegade jooksul palju remonti
tehtud, kuid alati on puudu jäänud
kompleksusest, kõike on tehtud jupiti. Mullu suutsime koolimaja B
korpuse renoveerida tervikuna –
alates katusest, akendest ja ventilatsioonist ning lõpetades elektriinstallatsiooni ja maalritöödega – kõik
sai uuendatud. See oli ka rahaliselt
suuremahuline ettevõtmine. Arvame, et selle tulemusena paranes renoveeritud koolimajaosas tunduvalt
õpikeskkond. B korpus on nüüd
suure koolimaja kõige korrastatum
ja kaasaegsem hooneosa.
Kuidas arenesid haridus- ja
sotsiaaltöö?
Hariduses hõlbustas meie tööd see,
et õpetajad olid kõik olemas, probleeme selles osas ei olnud. Lasteaed on
enam arenema hakanud. Lasteaed on
ju ka haridusasutus ja sellest on meil
üha rohkem hakatud aru saama. Lasteaed pole enam koht, kuhu laps vanemate tööloleku ajaks ära panna“ ,
on hakatud tunnetama ka lasteaia
muid rolle. Tunnustama on hakatud
kõike seda, mis lapsele peale tavapärase järelevalve veel antakse, – see
tähendab ka lapse vaimset arendamist, tema ettevalmistamist “ suurde
kooli“ astumiseks.
Sotsiaalse poole pealt on hakanud
muret valmistama fakt, et järjest
rohkem tuleb meile “ kuusealust“
rahvast ehk inimesi, kes vajavad
sotsiaalkorterit. Sellest paistab paisuvat meile tõsine tulevikuprobleem, millele me juba täna peame
hakkama tähelepanu pöörama. On
olemas terve kontingent inimesi,

Vallavanem Ain SUURKAEV
kellele me peame looma elamistingimused, tänavale ei tohi me kedagi
jätta.
Toimetulekutoetust on meil
makstud üle kahe korra vähem kui
ülemöödunud aastal. See näitab, et
rahvas on ise hakanud rohkem raha
teenima, kuigi ka kommunaalkulud
on kasvanud. On arvata, et aina rohkem inimesi on palgatööle saanud
ning sissetulekud on tasapisi suurenema hakanud.
Mida on andnud keskkonnaprobleemide lahendamine?
Keskkonna seisund vallas on paranenud, sealhulgas ka heakord.
Arvan, et meie eelmised aastad on
toetanud ka meie puhkealade korrastatust. Kui me selle Kadrina
paisjärve projekti käima saame ja
tööd ükskord lõpele jõuavad, saame
jälle anda suure ala heakorrastatult
avalikku kasutusse. ISPA projekti
abiga tahame korda teha Hulja aleviku reovee kanalisatsiooni ja puhtavee trassid rajada. Kihlevere ja
Vohnja looduslikud reoveepuhastid
peaksid nüüd täisvõimsusega tööle
hakkama. Probleemiks keskkonnahalduse poole pealt on just avalikud
veekogud ning nende ümber toimuv. Nendeks veekogudeks on
Undla paisjärv, Loobu jõgi, Kadrina paisjärv, Neeruti Orajärv oma
kalapüügikohtadega jt. Kui rääkida
majandustegevusest veel, siis tahame ikka rohkem vahendeid panna
valla teede korrashoiule. Ligi pool
miljonit krooni lükkame ju iga aasta
koos lumega minema. Piltlikult öeldes on see “ ärasulav raha“ . Aga
samas ka möödapääsmatu väljaminek. Edasi tahaksime pidada Vohnja lasteaed-algkooli, samuti Kadrina lasteaia filiaali Huljal.
Aga inimeste rahulolu? Kuidas
ollakse rahul kõige sellega, mis
vallas tehtud?
Tänase päeva tagasiside räägib
sellest, et need investeerimisprojektid, mis said aastal 2004 ellu viidud,
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on läinud märki. Nende kohta ei ole
me saanud ühtegi negatiivset vihjet
või hinnangut. Aga samas ei ole me
tehtuga rahul, sest vajadus investeeringuteks on märgatavalt suurem
meie praegustest võimalustest. Vahendite piiratuse
tingimustes saab ühte eluala forsseeritult arendada ikkagi mujalt vahendite äravõtmise või kärpimise teel.
Saavutasime läinud aastal
küllalt optimaalse investeeringute tasakaalu. Prioriteedid ehk esmikvajadused
olid õieti seatud. Seda kinnitavad ka valla inimeste
toetust väljendavad arvamused. Võin kinnitada, et
need projektid, mis ellu sai
viidud, pole sündinud vallamajas kabinetivaikuses,
vaid kõigi projektide ja investeeringute taga on ikka
olnud inimeste ootused ja
tahe elada paremini, elada
puhtamas keskkonnas.
Kindlasti võib tekitada
rahusolematust ja arusaamatusi see, et näiteks Kadrina alevikus ehitati vee- ja
kanalisatsioonitorustikud, miks siis
ei pandud neid paika Jõetaguse küla
uuselamurajoonis? Põhjuseks on
siin juba riiklikult erinevad käsitlused: üks asi on kinnisvara arendus
ning sellest tulenevad kinnisvara
hinnamuutused. Hoopis teine asi on
olemasoleva saaste likvideerimine,
kus tegemist on juba rajatud kinnisvaraga, mis saastab keskkonda. Siikohal on erinevad lähenemised
probleemidele, millest inimesed vahel lihtsalt ei saa aru, et Jõetaguse
kruntide torustike jaoks on riigi raha saamine väga keeruline protsess,
olemasolevatesse vanadesse elurajoonidesse on investeeringu saamine lihtsam. Rahulolematust on olnud pedagoogide hulgas seoses palkadega, kuid sellele teemale on piisav alt palju tähelepanu juba
pööratud. Mis puutub lasteaia õpetajatesse, siis nende nõuded töötasu
osas on õigustatud. Sellest aastast
alates on lasteaia õpetajate palgakorralduses toimunud tõsised nihked paremuse poole. Siin peame
jälgima, et edaspidi ei tekiks kääre
kooliõpetajate ja lasteaiaõpetajate
palkade vahel.

XII aastakäik
Kuidas elab meie valla ettevõtlus? Millised on silmatorkavamad probleemid?
Ettevõtlus on meil tervenisti säilinud. See fakt on iseenesest oluline. On tunda, et ettevõtlus on stabiliseerunud. Kui varem ettevõtjad
rääkisid, et aasta algul on paar kuud
vaikelu, oodatakse, millal tellimused laekuvad, siis nüüd ütlevad ettevõtjad, et pidasime jõulupühad
ära ja tootmistegevus käib jälle täistuuridel. Jõulude ja vana-aasta vahelisel ajal käisime koos abivallavanemaga osades meie ettevõtetes.
Kohapeal vesteldes selgus, et meie
ettevõtetel on turg olemas, on ka
inimesed, keda tööle võtta, kuigi
tootmise spetsiifika seab siin oma
tingimused. Tehakse kõik, et seda
turgu hoida. Seoses Euroopa Liitu
astumisega on ka ettevõtjate elu läinud mõnevõrra keerulisemaks.
Muutunud on toorme hinnad ning
reeglid selle toorme hankimisel.
See puudutab eelkõige kõiksuguseid makse, nagu tollimaks, aktsiisid jne. Valla asi on teha koostööd
ettevõtjatega ning toetada neid niipalju, kui see praegustes oludes vajalik või võimalik on. Kui rääkida
veel tööjõust, siis hakkab silma, et
meil jääb vajaka naistööjõu rakendamise võimalustest. Paljud siinsed
naised käivad tööl vallast kaugemal
– Haljalas, Rakveres ja mujal. Samas jälle peame tõdema, et meie
n-ö Haritum tööjõud ei leia kohapeal tööd, seda pakutakse Tallinnas, Tartus jm. Meie asi on luua siin
elavatele inimestele puhke- ja vaba
aja veetmise võimalusi. Selleks on
juba praegu häid võimalusi loodud.
Aga tulevikus lisandub selliseid
kohti veelgi.
Lõppenud aastal tulid Tallinna ettevõtted siia tööjõudu värbama.
Üheks selliseks oli firma Elcoteq.
Sellesse peame me tõsiselt suhtuma. Ilmselt nähti tolles ettevõttes, et
Kadrina on piirkond, kust on võimalik sobivat tööjõudu hankida.
Valla elanike arvu vähenemise taga
näen Tallinna, Tartu jt. suuremate
keskuste survet, mis väljendub sealsetes kõrgemates palkades ja soodsamates töötingimustes.
Intervjuu järg lk 3

Kadrina valla asulate ametlik nimekiri
ja elanike arv seisuga 1. jaanuar 2005
Asumi nimi
Alaliste el. arv
Ama küla
134
Arbavere küla
38
Hulja alevik
578
Hõbeda küla
67
Härjadi küla
29
Jõepere küla
43
Jõetaguse küla
68
Kadapiku küla
105
Kadrina alevik
2463
Kallukse küla
8
Kihlevere küla
216
Kõrveküla
43
Lante küla
32
Leikude küla
73
Loobu küla
51
Läsna küla
39
Mõndavere küla
9

Mäo küla
Neeruti küla
Ohepalu küla
Põima küla
Ridaküla
Rõmeda küla
Tirbiku küla
Tokolopi küla
Udriku küla
Uku küla
Undla küla
Vaiatu küla
Vandu küla
Viitna küla
Vohnja küla
Võduvere küla
Võipere küla
KOKKU elanikke

12
69
21
26
152
17
86
25
142
42
86
93
47
93
196
61
55
5219
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Päevaintervjuu

Haigete puude langetamine
on hädavajalik korrastustöö

Elustiil – väikeettevõtlus

Paljud Kadrina elanikud ja ettevõtted on kümne äsjamöödunud
aasta jooksul elektriehitusalast teenust tellinud kahemehefirmalt
Kadrina Elektrik OÜ. Kes on
need kaks meest ja kuidas on ettevõtlus kulgenud, sellest pajatavad
Madis Tedremaa (40) ja Heido
Saaver (46).
Te ei ole päritolult Kadrina
poisid. Kust ja kuidas sattusite
siia? Heido: olen pärit Aserist,
elektriasjandust õppisin ja vastava
kutse sain Tallinna Politehnikumist. 1983. a. asusin tööle Kadrina
EPTs ikka elektrikuna. Madis: minu juured on Tallinnas, elektrikukutse omandasin seal Tehnika tänava transpordikoolis. 1986. a. sain
elektrikuna töökohaks Kadrina
EPT.
Kuidas sai alguse teie koostöö
ühises väikeettevõtluses?
Kui
Kadrina EPT lagunes, andis tolleaegne peainsener Peeter Ronk
meile hea soovituse jätkata tööd
oma erialal, olles juba ise ettevõtja.
Muidugi oleks võinud otsida tööd
ka mõnel muul alal, kuid juba selgeks õpitud ja sissetöötatud ala oli
kas just kõige parem, kuid siiski hea
stardipakk edaspidiseks tööks. Algust tegime 1994. a. maikuus. Siis
oli meil vaid üks drell, paar kruvikeerajat ja näpitsad. Liikusime ringi
isiklike autodega.
Kuidas oma teenust pakkusite?
Oli ju vaja reklaami? Küllap esines kohe ka raskusi? Peamine raskus oli see, et kõik, mis puudutas
ettevõtlust, oli tundmatu maa. Reklaami tegid meile need, kes olid
meie teenust juba kasutanud. Nii ta
läks, suust-suhu juttude tasandil.
Kord proovisime ka ajalehekuulutuse kaudu tellijaid leida, kuid küsijad osutusid vaid hinnakompijateks. Mõtlesime ka muudele töödele, kuid peagi sai selgeks, et saame
pakkuda vaid elektriehitustööd.
Mõne aastaga teie ettevõtlus
kosus, nii et olete saanud teha investeeringuid?
Kõigepealt soetasime oma firmale “ peakorteri“ . Kasutasime ära
Kultuurikomisjon nagu iga teinegi komisjon töötab aastaplaani
alusel. Koos käiakse kord kuus,
kuid tuleb ette ka erandeid, mis
kooskõlastatakse iga kord komisjoni liikmetega.
Olulisemad ettevõtmised, mis
nõudsid pikemat ettevalmistust,
olid valla taidlejate osavõtu ettevalmistamine laulu- ja tantsupeost
ning Kadrinast pärit pillimeeste pidu
läinud aasta augustikuus. Viimane oli
omamoodi ajalugu tegev üritus, seda
valmistati pikalt ette ja tulemuseks oli
heliplaat Kadrina solistide ja pillimeeste esinemistega. Selle suure ettevõtmise peaorganisaatoriks oli rahvamaja juhataja Ene Kaldamaa, muusikalise juhi rollis oli Kadrina Keskkooli vilistlane ja muusikaprodutsent
Marek Inno.
Taidlust veavad koorid ja rahvatants
“ Taidlus on see, mis meie tegevusest kõige enam välja paistab.
Kogu taidlusrepertuaar tuuakse rahva ette aasta lõpul – advendi ja jõulude ajal. Siis ei mahu kõik esinemagi. Eriti ootavad neid kontserte
lapsed, kes on nendeks kaua ettevalmistusi teinud,” rääkis Mati Tii-

Madis TEDREMAA (vasakul) ja Heido SAAVER
soodsa hetke ja paar-kolm aastat
peale alustamist ostsime hoone, mis
algselt oli ehitatud Viru tänava
kaupluse kõrvalhooneks. Oleme
selle ruumidele “ iluravi“ teinud,
nüüd on seal meie kontor, ladu, töökoda, ja kui vaja, ka garaazh. Tegelik tööaeg, peamiselt ikka hommikul 8st õhtul 5ni, kui vaja kauemgi,
möödub ikka objektil. Mõne aasta
eest investeerisime liiklusvahendisse, mis on sobiv ka materjalide
veoks. Isiklike sõiduautodega oli
see tülikas, vahel ka võimatu. Kõik
selle on võimalikuks teinud töö tasuvus. Üldkokkuvõttes oleme oma
10 tegevusaastat olnud ikka kasumis, kuigi on olnud ka aastaid, mil
ots otsaga vaevu kokku tuli.
Kas tänapäevased eletrimaterjalid kannatavad võrdlust endisaegsetega? Ei kannata. Erinevus
on väga suur. Tänapäevased vahendid ja materjalid on head ehitada ja
head kasutada. Näiteks on juhtmed
kaetud vähemalt kolmekordse isolatsiooniga. Vanaaegsel juhtmel nimega litse oli vaid kummikiht ja
puuvillasest niidist kootud ümbris,
no see oli enne meie sündimist.
Elekter on selline nähtus, mis toob
kasu vaid sel juhul, kui seda õigesti

kasutatakse. Meie peame oma tööga garanteerima kõrgeima kvaliteedi, sest madalamat elekter ei andesta. Üritasime oma töö jaoks materjale ostmas käia Tallinnas, kuid tasub ikka lähemalt, Rakverest, tuua.
Meie varustusfirmad on SLO,
Elektrum OÜ, Kontaktkaubandus
ja veel mõned. Edu pant on nii kvaliteetsed materjalid, kvaliteetne töö
kui ka lihtsalt hea suhtlemine tellijatega. On küll ette tulnud pahandamist, kui me tellija soovil nii silmapilkselt kohale ei ilmu, kui tema
tahaks, aga meil on ju eelmine pooleliolev töö vaja lõpetada.
Kui kaugele Kadrinast on töö
teid viinud? Üldiselt määrab tööpakkumise vastuvõtmise selle äratasuvus. Mida lähemal on töökoht,
seda soodsam loomulikult. Kuid
oleme töötanud Tallinnast NarvaJõesuuni, teises suunas Võsust
Tamsalu ja Väike-Maarja valla lõunapiirini. Kadrinas oleme täitnud ka
n-ö ühiskondlikult kasulikke tellimusi, nagu uus tänavavalgustus Viru tänaval ja Tapa teel, kirikutorni
välisvalgustus, koolimaja C korpuse ja ujula saunakompleksi elektritööd. Küllap on Kadrina meie antud
tööpanusega pisut ka paremaks

Läinud aasta 26. märtsil koostas
maastikuaednik Katrin Rüütel akti
Kadrina aleviku keskuses kõrghaljastusse kuuluvate puude tervisliku
seisundi kohta. Nimekirjas on 46
puud. Selgus kurb tõsiasi, et suur
osa meie vanadest puudest on oma
aja ära elanud. Haigete puude osakaal kasvab iga aastaga. Lisaks kahanevale ilule on vananevad ja tõbised puud veel ka ülimalt ohtlikud
nii inimestele kui sõidukitele. Tahame seda või mitte, ohtlikud puud
tuleb maha saagida ning rajada uus
(kõrg)haljastus.
Dokumendis on kirjas, et Tapa
teel kuulub likvideerimisele 17
puud, põhjused: ulatuslik kuivmädaniku kahjustus, võrad deformeerunud, puud on lõhelised, kaldu sõi-

Muudatused toimetulekutoetuse
taotlemisel
Toimetulekutoetuse arvestamise aluseks on leibkonna eelmise
kuu netosissetulek, jooksval kuul
tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud ning kehtestatud toimetulekupiir. 1. jaanuarist 2005 on üksi
elava isiku ja perekonna esimese
liikme toimetulekupiiriks 750 krooni. 1. jaanuarist 2005 arvatakse
leibkonna sissetuleku hulka riiklike
peretoetuste seaduse alusel makstav
lapsetoetus.
Toimetulekutoetuse taotlemisel

esitab taotleja kirjaliku loetelu, milles on nimetatud järgmised taotleja
enda ja tema perekonna kasutusomandis olevad esemed:
1) kinnisasjad ja vallasasjadest
eluruumid;
2) sõidukid liiklusseaduse tähenduses;
3) väärtpaberid väärtpaberituru
seaduse tähenduses.
Merlin ROSAR
sotsiaalse kaitse halduse
vanemspetsialist

muutunud. Valgemaks igal juhul.
Küllalt pikk aeg on 10 aastat, et
võrrelda hindade muutumist? Töö,
mille mõne aasta eest võis tellida
5000 – 6000 krooni eest, maksab
täna kindlasti 13000 – 14000 krooni. See on tingitud üldisest hinnatõusust kõigil elualadel, materjalide
hinnad kaasa arvatud. Ettevõtlus tänases Eesti vabariigis on tõsiseltvõetav äraelamise vorm. Kuna
Kadrinas sama teenuse pakkujaid
rohkem ei ole, oleme meie oma oskusi ära kasutades leidnud õige ra-

ja. Oleme kindlustanud nii oma pere äraelamise kui ka ettevõtluse
arengu.
Küllap teilgi on töövälised hobid? Kuigi tööle kulub lõviosa
ajast, jääb aega ka puhkamiseks.
Ühine huvi ja aktiivne hobi on meil
korvpall. Tööd teeme tervislikult
värskes õhus ja see on enamasti füüsilist laadi, palli taga-ajamine on samuti tervisele hea, sest oma tervise
eest peab ju igaüks ise hoolitsema.
Küsimusi esitas
Tiiu UUSKÜLA

Vallavolikogu komisjonides

Kultuurikomisjonis

Kadrina Vallavolikogul on 6 alalist komisjoni, mille esimeesteks on volikogu liikmed. Komisjonid
tegelevad erinevate elualadega, arutavad oma kompetentsi kuuluvaid valla ellu puutuvaid küsimusi,
arutavad läbi ja kooskõlastavad määruste ja otsuste eelnõusid enne nende lõplikku otsustamist volikogu
istungil. Üks komisjonidest kannab nime KULTUURIKOMISJON. See komisjon tegeleb valla kultuuriasjade
ja spordi küsimustega. Komisjon on 9-liikmeline, esimeheks on Mati TIITER.
Millega tegeles komisjon 2004. aastal? Kuidas arenevad kultuuriasjad Kadrina vallas? – sellest rääkisid
Kodukandile Mati Tiiter ja abivallavanem, valla kultuuritöö ja sporditegevuse kuraator vallavalitsuses Aivar
Lankei.

ter. “ Ka välissuhetes meie sõprusvaldadega on taidlusel täita oluline
koht. Peamine külakost, mida me
välismaale viime, on ikka meie
kooride, rahvatantsijate ja pillimeeste kontserdid.”
Rahvamaja ümber on koondunud arvukas taidlejate vägi. Harjutajaid-esinejaid on igas eas. Imetlust on tekitanud meie vanema
põlvkonna esindusansambel “ Vöökudujad” ,
1980-te aastate lõpul oli kooridel mõõnaaeg, sest ka ühiskonnas
olid toimumas suured muutused.
Viimased 15 aastat on kooridel läinud suure töö tähe all. Palju lauljaid
on küll vaheldunud, kuid traditsioon on jätkunud ja saanud ka uue
sisu. Suur on olnud taidluskollektiivide juhtide osa laulu- ja muusika-

Peäsketa, Rein Innota poleks olnud
mõeldavad sellisel tasemel, nagu
nad hoolsa harjutamisega ennast on
näidanud.
Suurüllataja puhkpilliorkester

Mati TIITER
huviliste liitmisel teovõimelisteks
kollektiivideks. Kadrina rahvatants
ilma Ivi Lehtmetsata, koorid ilma
Eve Vungita, Ago Tindita, Anne

dutee kohale jne.
Viru tänava pärnadel on ulatuslik vähikahjustus, seesmine mädanik, puud on lõhelised.
10. jaanuaril 2005 on OÜ Kadrina Kommunaal töödejuhataja
Marko Teiva, tuginedes maastikuaedniku eksperthinnangule, koostanud dokumendi "Kadrina Rahvamaja haljastuse korrastamine".
Vastavalt sellele nähakse ette rahvamaja hoone ees oleva nelja pärna
ja hoone taga oleva kahe vahtra langetamine.
Maastikuaedniku aktis palutakse elanikel nimetatud korrastustöösse suhtuda mõistvalt ja täie arusaamisega, sest astutavad sammud
on hädavajalikud meie inimeste
ohutuse huvides.

Kadrinlased mäletavad hästi aegu, kui kunagisest suurest puhkpilliorkestrist jäid järele vaid 4-5
meest. Tõsi, need olid ka orkestri
raudvarasse kuuluvad pillimehed.
Kuid ikkagi oli suurte kultuuritraditsioonidega vald mõnda aega ilma puhkpillimuusikata. Kuigi tegeleti ka uute mängijate otsimisega,
isegi vallalehes kuulutati sellest,
aga tulemused olid nigelad. Aga
siis tulid ajad, kui äkki ilmusid välja
nii oskajad kui pillimängu õppida
soovijad. Möödunud aastal oli orkester juba taasloodud, pillirühmad

komplekteeritud ja repertuaaris üsna kaalukad orkestripalad. Orkestrijuht Ago Tint, olles vabanenud kirikukoori juhi kohalt, sai täie energiaga pühenduda tööle puhkpilliorkestriga.
Kui eeltoodud jutt on ehk paljudelegi teada, siis hoopis üllatavam
uudis tuli mullu Ülo Mägilt, kes
kauaaegse muusikamehena ja trompetimängijana võttis kätte, kogus
kokku ja pani pille mängima terve
rühma noori poisse ja tüdrukuid!
Esimestest arglikest marsilugudest
jõuti kiiresti ka tõsisemate lugude
juurde. Nüüdseks on noortel juba
mitmed avalikud esinemised seljataga, maestro Ülo Mägi on oma
miinimumprogrammiga suurepäraselt hakkama saanud. Loodame, et
tubli entusiast ka vastava tunnustuse osaliseks saab. “ Fenomenaalne
töö!” lausus selle peale kultuurikomisjoni esimees Mati Tiiter.
Muuseumi-idee ootab teokstegemist
Oma koduloomuuseumi puudumine Kadrinas annab ennast tunda
juba pikemat aega. Jututasandil on
selle üle palju mõtteid vahetatud.
Loo lõpp lk 3
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Aasta 2004. Inimesed. Teod. Probleemid
(algus lk 1)
Milline oli valla rahaline seis
lõppenud aastal ja uue aasta algul?
Valla rahaline seis näitas kasvutendentsi. Tulumaksu laekunud osa
suurenes ühe miljoni krooni võrra.
Maamaksu laekus nagu mullugi.
Küll aga oli maamaksu laekumisel
üksjagu segadust, mis tingitud
meist mitteolenevatel põhjustel.
Rahakulutamisel olid prioriteetideks haridus ja keskkond. Välisraha
vald ei saanud, küll aga sai sega
MTÜ Läsna Rahvamaja oma remondiks. Aastavehetuse rahaline
seis on selline, et me oleme üle
saanud aastavahetuse rahamõõnast,
kui me aastaplaane tehes unustasime nagu ära, et meil tuleb ka jaanuaris elada ja kulutusi teha. Nüüd
oleme oma asjad seadnud nii, et ka
järgmise aasta jaanuaris-vaabruaris
oleks omavalitsus rahaliste vahenditega kindlustatud. Rahaasjade
korrastamisel on ka see positiivne
lisaväärtus, et oleme saanud usaldusväärseks partneriks kõigile neile, kellega on tulnud aastavahetusel arvelda. Head vastastikused suhted on
meil välja kujunenud ka pangaga.
Aastalõpp ei tähenda kindlasti
seda, et uuel aastal tuleb kõigega
nullist alustada. On ju terve rida
töid ja plaane, mis lähevad üle
uude, 2005.aastasse?
Need on eelkõige kanalisatsiooni- ja veetrasside tööde lõpetamine,
paisjärvel tööde alustamine, ees seisab lasteaia suuremahuline renoveerimine... Kui volikogu oma
heakskiidu annab, siis ükskord hak-

kavad teostuma ka need aastatetagused lubadused, mis seotud Kadrina aleviku tänavate ja teede tolmuvabaks muutmisega. Jätkame rahvamaja kordategemist. Tähistab ju
meie rahvamaja sel aastal oma avamise 75. aastapäeva. Pärast katusevahetust on hakatud rahvamaja nägema hoopis uuemas valguses, esile
on tõusnud selle hoone arhitektuuriline omapära ja ilu.
Kuhu peaksime välja jõudma
käesoleva aasta lõpuks?
Tuleb jõuda sinnamaale, et peale
kohalikke valimis, mis toimuvad
selle aasta 17. oktoobril, valla elu
ikka oma arengus edasi läheks. Senini on vallas olulisi otsuseid tehtud ühise kokkuleppe pinnal, sest
on leitud ühine keel kõige peamistes asjades. Püüame ikka sinnapoole, et see valimiste aasta ei
tooks meie mainest arusaamisse
segadust. Selleks ongi esmatähtis
püsida kompromisside tee peal.
Oluline on, et säiliks ka arengukavaga ära määratud järjepidevus.
Ma ei sooviks, et kõik, mis 2005.
aastal tehakse, seotakse kohe eesseisvate valimistega. Ei, nii see
pole. Kõik tänavused suuremad
tööd on aastaid varem kavandatud, meie elu kulgeb ikka plaane
ette tehes. See, et osa tähtsaid töid
valimiste aastale sattus, ei oma
mingit erilist tähendust.
Kui vaatame praegu kehtivat valla arengukava, siis märkame, et sellesse on üle võetud paljud varasemad kavatsused, mida enne ei suudetud lihtsalt ellu viia. Nüüd on
neid täiendatud aja nõudeid silmas

Kultuurikomisjonis
(algus lk 2)
Peamiseks takistuseks konkreetsete sammude astumisel on olnud
sobivate ruumide puudumine.
Vahepealne ettepanek, leida
ruum kasvõi rahvamajas, ei ole
teostatav, sest juba praegu peavad
taidluskollektiivid olema rahvamaja harjutusruumide nappuse tõttu
järjekorras, et proove läbi viia.
Mati Tiiter tegi ettepaneku pöörduda vallalehe kaudu elanike poole: kui kellelgi on mõni vaba ait või
suurem ruum jõude, mille annaks
kohendada esimese ekspositsiooni
ülesseadmiseks, siis oleksid valla
kultuurihuvilised elle eest väga tänulikud. Niisiis – ootame heatahtlikku algatust!
Sport on osa kultuurist
“ Kui vaatame Marge Mägi juhendatavat šõutantsugruppi, siis
näeme, et ühte otsa pidi on see tegevus kultuuris, teistpidi jälle tõsine kehaline treening. Sama on see
ka rahvatantsuga. Kultuur ja sport
on inimeses sügavalt segunenud,
nad leiavad väljenduse läbi inimkeha,” arutles Mati Tiiter spordi osa
üle inimese elus.
Aivar Lankei: “ Meie kollektiivid
arenevad ja täienevad. Meeldiv on
see, et meil ei ole olnud nii öelda
tühje aastaid. Ühel aastal läheb hästi segakooril, praegu areneb pööraselt meie puhkpill. Aastad mööduvad, kollektiivide ette astuvad uued
liidrid, asjad arenevad jätkuvalt.”
Eks samamoodi käi asjad ka spordiga. Edu ja ebaõnn on ju kaksikvennad. Olime vahepealsetel aastatel kõvad tegijad valdade võistlustel, viimasel ajal on olnud tagasiminek. Samas võime jällegi hõisata,
et meie vallast käis mees olümpiamängudel võistlemas. See mees oli

Olev Rahnu, kümnevõistleja, kes
tuli ka Euroopa karikavõitjaks. 200
noort inimest vallas tegeleb spordiga. Meil on olemas täiskasvanute
võrkpallimeeskond, Eesti esiliiga
mullune võitja, meil on korvpallimeeskond, on aktiivsed maahokimängijad, tõstjad, rääkimata maadlejatest ja ujujatest, kes meil on kogu aeg kõvad tegijad olnud.
“ Kui rääkida konkreetselt sporditemaatikast, siis aasta-aastalt on
meid hakanud kummitama juhendajate-treenerite põud. See on väga
tõsine probleem. Aina raskem on
leida neid, kes on saanud professionaalse ettevalmistuse treenerina, on
oma isikuomadustelt kõlbulikud
noori juhendama. Neid lihtsalt ei
leia,” selgitas Aivar Lankei juhendajate probleemi olemasolu ja lisas:
“ Juhendajate põud laieneb ju ka
kogu kultuurile, ka kooridele, tantsurühmadele, sest senised juhid vananevad ja lahkuvad, asemele on
aga raske leida oskustega inimest.”
Hiljaaegu avas uksed renoveeritud spordikompleks, üks Kadrina
tõmbekohtadest. “ Aga selle põhiline eesmärk on teenida Kadrina valla kodanikku, ennekõike teenindada valla lapsi. Oleme püstitanud
eesmärgi, et alates kolmandast klassist peaks laps ikka oskama vee
peal püsida. Oleme selle ka juba
saavutanud, kuigi alati on ka erandeid. Mida rohkem meie lapsed ujulas käivad, seda tervemad nad on,
seda muretum on ka vanemate elu,”
avaldas Lankei arvamust. Spordihoone on ju koht, kus inimene saab
veeta oma vaba aega tervistavas
keskkonnas ning kaasa elada oma
kollektiivi esinemistele.
Vallavalitsuse huviorbiidis on rajada endise tärklisevabriku taha ja

pidades ning võimaluste avanedes
tehakse nad ka teoks.
Prioriteediks number üks on endistviisi hariduse küsimused, seekord alusharidus läbi lasteaia. Teisele kohale asetaksin taas hariduse
seonduvalt kooliga. Edasi tuleb tõsiselt tegeleda meie infrastruktuuri
väljaarendamisega, see puudutab
eelkõige meie teede ja tänavate korrashoidu.
Mis stimuleerib meie ettevõtmisi? Kellele peaksime toetuma,
et oma plaane täita?
Me peame vallas olema tähelepanelikud ning märkama, millised
elumuutused aset leiavad, millised
on vallakodanike põhilised vajadused, mida inimesed arvavad ühest
või teisest otsusest või astutud sammust.
Et tagada 2005. aasta vajalike ettevõtmiste ladus kulgemine, on vaja
ühtset ja tegusat meeskonda. Selle
meeskonna moodustavad kõik valla
allasutused, koolid, lasteaed, ettevõtjad jt. Selle koosluse töö tulemusena selgub ka valla valla maine ja
suutlikkus. On ju üsna oluline, et
meie valla inimene, kui ta siit kunagi mujale läheb, viiks Kadrina vallast endaga kaasa siit saadud positiivse enesetunde ja väärikuse ning
tahab seda jagada ka oma uues
ümbruskonnas, olgu see või New
Yorgis või Singapuris. Oma identiteeti kaasas kandes ei unusta ta ka
uuest paigast koduvalda naastes
kaasa tuua uut lisaväärtust või eluhoiakut.
Oleme paljusid asju vallas püüdnud teha oma ettevõtjate abiga. Siis
paisjärve piirkonda ühendav rahvaspordi terviserada, mis oleks valgustatud ja kus saaksid tegutseda
nii kõndijad kui ka suusatajad.
Renoveerimist vajaksid veel nii
mõnedki spordiobjektid, kasvõi
näiteks OÜ Kadrina Sport saal, mille seinad oleks vaja soojustada, aknad vahetada, tellida uus tabloo seinale jne.
Plaanid on peetud rulapargi rajamiseks, et viia selle tegevuse harrastajad kooliõuelt kaugemale, sinna, kus on nendele vastavad tingimused. Suvel läheb tööks.
Kultuur ja sport vajavad pidevalt
investeeringuid. Nii väikeses keskuses kui on Kadrina, ei too ei kultuur ega sport midagi sisse, küll aga
vajavad pidevalt vahendeid enda
eluspüsimiseks.
Tulemas on rahvapidu koos
festivaliga
Teatavasti möödub sel aastal 75
aastat Kadrina Rahvamaja avamisest. Sel puhul korraldatakse 6.–8.
maini terve rida mitmesuguseid üritusi, millest võtavad osa ka meie
sõprusvallad Põhjamaadest. Esmakordselt tuleb selleks puhuks Kadrinasse esinema jazzkoor LõunaSaksamaalt, Baseli lähedalt Lörrachist. Kõrvuti rahvapeoga saab
teoks ka juba traditsiooniliseks
muutuv koorifestival. Meeleolu
tõstvat tantsumuusikat on lubanud
pakkuma tulla ansambel Untsakad.
Juunikuus tuleb nädalaks Kadrinasse grupp skulptoreid, kes siin kohapeal valmistavad puidust ja metallist taieseid, mis hiljem kingitakse
meie vallale alaliseks eksponeerimiseks. Loomulikult valmistuvad külad
ja talud suvisteks jaanituledeks.
Lõõtspillimängijad on lubanud ka
kokku tulla, et ka rahvale akordionija lõõtsamuusikat pakkuda.
Enn MÄLGAND

tekib see oma-tunnetus, suhtumine
partnerisse-ettevõtjasse omandab
koduselt sooja tunde. Hea näide on
siin Kadrina bussipaviljon. Vana
ootekoda sai lammutatud, uus sai
selline mobiilne, mida on võimalik
viia kiiresti ka uude paika, kui vajadus tekib. Esialgu langes uus paviljon kriitika alla, leiti vigugi juures olevat. Tehti korda. Kriitika vaibus peagi. Tänaseks on selgunud, et
Kadrina bussipaviljon on saanud
sõltumatutelt ekspertidelt kõrge
hinnangu osaliseks. Seda kavandit
on soovitatud teistelegi.
Mida on oodata kultuuririndelt?
Teoks saab meie sõprusvaldade
ühine kultuuriprojekt, milles esinevad ka meie tublid taidlejad.
Juunikuusse on plaanitud skulptuuriprojekt, mis on meie oludes
küllalt uus asi. Kadrinasse tulevad
kokku 7–8 skulptorit ning valmistavad nädala ajaga puust ja metallist
taiesed, mis siis kingitakse meie küladele-alevikele alatisteks eksponaatideks. Sellest peaks saama tore
kultuurinädal. Ettevõtmise eestvedajaks on skulptor Aivar Simson
(kunstnikunimega Simson Seakylast), kellega meie vallal on muidki
ühiseid projekte teoks tehtud.
Vald saab selle aasta lõpus
juurde kolm senist Saksi valla küla. Mida see endaga kaasa toob?
Juurde tulevad Salda, Pariisi ja
Kiku küla. Eelkõige toob see meile
kaasa uut mõttetööd. Täna me näeme ka sealt tulevaid majanduslikke
ja sotsiaalseid probleeme, millega
hakkamasaamiseks kulub mõni aasta tõhusat tööd teha. Peamiseks
probleemiks on Salda küla elamud,

Neeruti
Seltsi
VEERG
• 5. veebruaril korraldame temaatilise retke Kultuurilooline Kadrina“ . Tutvume Kadrina aleviku kultuurilooliste objektidega. Kuuma
teed joome valla raamatukogus,
võileib ikka taskusse! Kogunemine
rahvamaja ees kell 12.
• Kutsume üles kõiki, kel on alles
hoitud või kes teab juhatada teed
vanade fotode juurde, seda seoses
meie rahvamaja läheneva tähtpäeva
– 75. aastapäevaga. Iseäranis ollakse huvitatud fotodest, millel kajastub rahvamaja tegevus kolmveerandsajandi jooksul. Fotod palutakse tuua rahvamajja.
see, et sinna tuleb hakata rajama
kanalisatsioonitrassi ja veetorustikku, lisaks veel ka puhastusseadmed.
Teise küsimusena tuleb kohe päevakorda võtta sealsete loodusressursside heaperemehelik majandamine ning selle töö korraldamine.
Pariisi külast Neerutisse viiv tee on
küll eratee, kuid see piirkond vajab
paremat ühendusteed muu maailmaga. Ka ühendusepidamine Kadrinaga kui vallakeskusega on üks
arutlusteema.
Neis asjus me uisapäisa toimida
ei saa. Oluline on ära kuulata sealkandi elanike arvamused nii liikluse korraldamisel kui ka teede küsimuses.
Küsitles
Enn MÄLGAND

KIRIKUKOOR esines ESTONIAS
Laulude-laulmise puudus ja esinemisvaegus on küll viimased, mille üle
meie kiriku segakoor kurtma peaks.
Aastate vältel on ülesastumisi jätkunud pidevalt nii koguduse teenistustel
kui ka väljaspool neid. Tavapäraselt
on üks pingelisemaid aegu olnud advendiaeg. Meenub paari aasta tagune
käik Viru-Jaagupi ja Tudu kirikutesse. Külmakraade mõõdeti siis paarikümne pügala ringis, kirikud, teadagi, on valdavalt külmad ja nii lauljatele kui ka pasunakoori mängijatele
olid toonased esinemised tõeliseks
katsumuseks. Meid innustas aga
teadmine, et just samal ajal esitles
Klassikaraadio eetris meie värsket
heliplaati.
Möödunud aastat jäävad meenutama kontsertmatk Hiiumaale, osalemine Viru praostkonna päeval ja
Narva Aleksandri Suurkiriku juubelipidustusel. Märkimist väärivad
veel koori 110. sünnipäeva kontsert
kodukirikus ning ettevõtmine, mis
tipnes selle kirjatüki pealkirjas märgituga. Juubelikontserdi järel asus
koor jõululaule õppima.
“ Ons siin siis veel midagi õppida?” võidakse küsida.
On! Vanad ja head laulud on ikka
ja jälle uue seade saanud ja uusi
laule luuakse tänagi. Et tuntud laulud seekord pisut teisiti kõlasid, selles võisid veenduda kõigepealt
meie oma inimesed esimesel advendipühapäeval. Tihe harjutamine
kulmineerus Estonia kontserdisaalis 20. detsembril. Tegu oli Eesti
Muusikaühingu noorteorkestri (dirigent ja projektijuht Raivo Peäske)
jõulukontserdiga. Selle iseärasuseks oli põhimõte, mille kohaselt
olid kaastegevateks eranditult väljastpoolt pealinna pärit noormuusikud ja “ Solare” – koor Rakverest

ning meie oma kooriga. Kuigi sel
ajal oli Tallinnas ühel päeval mitmeid kontserte-etendusi, üks parem
kui teine, jätkus meiegi kontserdile
umbkaudu 400 kuulajat. Pettuda
neil ei tulnud. Laval käisid noored
pianistid Rakverest, trompetist Jõhvist, viiuldaja Põlvast, klarnetist Raplast. Kava oli mitmekesine, kohati
vägagi nõudlik ent samas suurepäraselt esitatud. Instrumentaalosad vaheldusid jõululauludega kahe koori ja
orkestri koosesituses. Sama laulubuketi kinkis meie koor ka Kadrina rahvale teisel jõulupühal.
Enamikule meist oli selline kogemus nii koha kui ka vormi mõttes
(esinemine koos orkestriga) esmakordne. Esinemispabin aga möödus
kiiresti ja me andsime oma parima.
Kokkuvõttes valdas meid ülev tunne kordaläinud kontserdist. Sellesama tunde osaliseks sai ka Undla
Hooldekodu pere 23. detsembril,
kuhu kirikukoori ansambel jõulutervituse viis.
Kadrina koguduse segakoor soovib kõigile meie valla inimestele
vaimuvärsket alanud aastat, kultuurikolleegidele ja – kollektiividele
erksat mõtet ja oma võimete jätkuvat avastamist ning arendamist.
Koor tänab oma austajaskonda, kellest mitmed ei pidanud paljuks
meid ka Tallinna kuulama sõita.
Kirikukoori harjutused toimuvad ka uuel aastal esmaspäeviti kl
19.00 Leerimajas. Kooril on hea
meel igast uuest lauljast, eriti aga
tunneme rõõmu kõrgete mees- ja
madalate naishäälte üle. Niisugust
seltskonda, suhtumist ja professionaalsust kui meil, ei kohta just sageli.
Harald RAHUPÕLD,
laulja
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Kadrina võrkpallurite esinemised
Kadrina võrkpallimeeskond jõudis Lääne-Virumaa
karikavõistlustel poolfinaali, kus kohtus Rakvere Aeroci mängijatest koosneva Piira meeskonnaga. Esimeses
mängus, mis toimus Kadrinas, alahindas nimekas vastane meie mehi ning tasuks selle eest pidi vastu võtma
kaotuse 2:3. Korduskohtumises, mis peeti Rakveres, oli
Eesti kõrgliiga kolmas meeskond end tugevdanud veelgi, – platsil oli ka mullu novembrikuus Eesti parimaks
võrkpalluriks tunnistatud Eivo Zuravljov. Seekord pani
Piira meeskond oma paremuse maksma ja võitis 3:0,
millega tagas endale edasipääsu finaali.
* * *
Eesti C klassi karikavõistluste tsooniturniiril mängisid Rakvere spordikooli meeskonnas Kadrina noormehed Jaak Kalja, Uku Kalja ja Tanel Uusküla. Kodus
võideti kõik kolm vastast: "Tallinna Kalevit", võrkpalliklubi "Täht" ja Kuresaare vanalinna võrkpalliklubi.

Sellega saadi koht finaalturniiril, mis peetakse Viljandis
veebruarikuus.
* * *
Kadrina Keskkooli õpilane Uku Kalja käis Rakvere
spordikooli B vanuseklassi meeskonnaga Soomes Vantaas Baltic Sea võrkpalliturniiril. Uku mängis meeskonnas, kus olid olid aasta nooremad mängijad. Nagu ütles
võistkonna treener Mati Merirand, sai see võistkond
rahvusvahelisel turniiril osaledes juurde suure hulga
väärtuslikke kogemusi.
* * *
Kadrina Keskkooli võrkpallimeeskond, kes mängib
maakonna II liigas, on pärast edukat algust, kus saadi
2 võitu, kohtunud endast tunduvalt tugevamate ja kogenumate meeskondadega. On mängitud kohati ilusat
võistkondlikku mängu, aga võite juurde pole saadud.
Kahe võidu ja viie kaotusega ollakse praegu võistlustabeli teises pooles.
Jaan RUMMI

Päästjate rahutu elu
Ligi 80 aastat tagasi alustas Kadrinas tegevust kohalik vabatahtlik
tuletõrjeühing. Kümmekond aastat tagasi tuldi kõrgemal pool arvamusele, et Kadrinas tuleb nn pritsimaja kinni panna ja mehed laiali saata.
Õnneks nii ei läinud. Päästjate (nüüdse nimega –toim) vajalikkust on
kümnel korral vähemasti tõestatud. Nende kohalolekuta võinuks nii
mõnegi hoone asemele tekkida ahervare. Praeguse päästeteenistuse
ülesandeks ei ole üksnes kahjutuld kustutada, tuleb tegeleda ka muude
asjadega nagu lukustatud uste avamine, tormikahju kõrvaldamine,
inimeste ja loomade päästmine eriolukordades jne.
Kadrinas asuv päästeteenistuse üksus kannab nime – abikomando.
Selliseid omavalitsuste ja MTÜde poolt hallatavaid asutusi on maakonnas kokku 6. Kadrina abikomando juhiks on Arne Kastemäe, põhiautojuhiks Lembit Liiv, teiseks autojuhiks Sulev Suurkaev, päästjad on
Koit Videvik ja Kalmer Türna.

ja õngitsema läheb, räägib ta enne
minekut Suurkaevu Suleviga kokku, et asi ikka kindel oleks. Ka puhkuse ajal asendab teda Sulev,” nõnda iseloomustas Lembitut tema ülemus.
Küsin Lembitult, kas nad pole
ka vahel tulekahjule sõites ka ära
eksinud.
“ Siiani oleme ikka tee üles leidnud. Vahel on tulnud ka häirekeskusest järele uurida ja marsruuti
täpsustada. Mul on ka mingi kaart
olemas.” Lembit näitab telefoniraamatust pärit maakonna kaarti, mis
mingisuguse suuna ju kätte näitab.
Eks kaasa aita ka pikaajalise tegevuse kogemused.
Valmisolek nagu sõduril

Päästja Kalmer TÜRNA (vasakul) ja autojuht Lembit LIIV
Abikomando õigustab oma nime
Kuni 6. juulini 2004 käis päästjate väljakutse ööpäevaringselt
Rakverest. Nüüd seda allstruktuuriüksust enam ei ole. Häirekorraldus
Lääne-Virumaal hakkas toimuma
läbi regionaalse Ida-Eesti häirekeskuse, mis asub Jõhvis. Sealt tulevad
kõik korraldused, mis seotud komandode väljasõitudega. Maakonnas olevad abikomandod pakuvad
aktiivset tuge kesk- ja tugikomandodele.
Möödunud aastal oli Kadrina
päästjatel kokku 46 väljasõitu. Väljasõidud jagunesid: Kadrina valda
25, Tapa linna 11 ja Rakvere linna
9 korral.
“ Kui Rakveres midagi juhtub,
saadetakse kohe välja ka Kadrina ja
Haljala mehed. Tapa suunal on abimeesteks Tamsalu ja Kadrina oma
meeste ja tehnikaga,” selgitas Arne
Kastemäe ülesandeid. “ Meil on ikka 2-3 tõrjujat autojuhiga kaasas.
Haljalas on juht ööpäevaselt valves,
aga neil pole tõrjujaid välja saata.”
Juhtub ka seda, et Kadrina saab
käsu näiteks Tapale välja sõita,
kuid Udriku metsa vahel tuleb raadio teel teade, et teid pole enam
vaja, tullakse oma jõududega toime.
Juhtub selline sõit olema südaööl,

on kogu öö meestel rikutud.
Mullu oli Kadrinas juhtum, kus
maja kõrvalhoone süttis, häire anti
nii Kadrinasse kui Rakveresse ja
Tapale. Kuid vahemaad arvestades
jõudis esimesena kohale Kadrina
meeskond, tulele sai koheselt piir
pandud.
“ Kui poleks Kadrinas oma komandot olnud, oleks jäädud lootma
Rakvere või Tapa peale, küsimus
oli ju minutites... Kõrvalolev elumaja oleks peagi leekides olnud,”
tõestas Kastemäe ühe näite varal
kohaliku komando vajalikkust.
Sündinud päästjaks
Nagu eespool öeldud, on Kadrina abikomando põhiautojuhiks
Lembit Liiv. Tema on iga päev 8
tundi tuletõrjemajas valvel. Ka hoolitseb ta tehnika ja varustuse korrasoleku eest, kuivatab tulekustutuselt
tulnud meeste riideid ning teeb
muidki töid.
“ Lembit on nii kohusetruu
mees, et ega tema kodust kuskile
ära minna ei söanda, sest mine tea,
mis hetkel tuleb minna... On kodus
ja valvab, ka laupäeval ja pühapäeval. Vahel küll salamisi kurdab, et
ei saa kuskile minna. Ta on ju ka
kalamees! Kui ta siiski vastu ei pea

Arne Kastemäe kodus Kadrinas
on eestoas seina peal telefon, mis
võõrale kohe kõrva hakkab, sest pole õieti minutitki, kui sealt mõni
käsklus ei kõlaks. Arne ja ta abikaasa on rahu ise. Arne kõrv on “ selekteeriv” , kõik kõrvaline lastakse
kõrvust mööda, aga see õige käsklus võetakse sekundiga omaks.
Välja sõidetakse ühe autoga.
Põhiautoks on soomlaste kingitud
vana Dodge, madala põhjaga, lai
masin, meeskonnale parajalt ruumi.
Vett on kaasas paagitäis – 2 tonni.
Kuid sellest jätkub kustutamisel
vaid kümneks minutiks. Lisavesi
saadakse paakautodelt. Kadrina
meeste tähelepanekute järgi on viimastel aastatel väljasõidud vähenema hakanud. Kevadine kulupõletamine teeb vahel peamuret. Mullu
oli siiski vaid üks kulukustutus, sest
ilmad olid vihmased.
***
Kadrina abikomando väiksearvuline kollektiiv kiitis vallavalitsust
heatahtliku ja toimeka abi eest, mida kohalikele päästjatele on osutatud. Samal ajal kui teiste abikomandode mehed kurdavad vahendite ja
varustuse puudulikkuse üle, on
meie abikomando hästi kõigega varustatud. Möödunud sügisel sai ostetud juurde varustust – voolikuid,
kummikuid, joaotsasid jne. “ Selles
suhtes on vald meid väga hästi toetanud” , kinnitas Arne Kastemäe lõpetuseks.
Enn MÄLGAND
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Valimised EELK Kadrina koguduses
30. jaanuaril, pühapäeval, pärast
jumalateenistust (kl 12.30) toimuvad koguduses korralised valimised.
Valitakse uus koguduse nõukogu, juhatus, revisjonikomisjon ja sinodisaadikud. Neid valib koguduse
täiskogu, mis ongi kokku kutsutud
nimetatud ajal. Kirikuseaduste kohaselt on koguduse täiskogu liige
see, kes on eelmisel aastal tasunud
liikmemaksu ja käinud vähemalt
Pildi sisse minek:

korra aasta jooksul armulaual. Temal on õigus olla valitud ja valida.
Võta liikmekaart kaasa! Täiskogu
koosolek toimub koguduse leerimajas. Uude koguduse nõukokku kuulub 7 valitavat liiget, juhatusse 2
liiget. Koguduse õpetaja kuulub
nõukokku ja juhatusse ameti poolest.
Vt ka: www.eelk.ee/valimised.
EELK Kadrina Katariina koguduse nõukogu

Kauplus Kadrinas 1950-dail aastail
Luitunud-rohelised kalasabakujuliselt voodrilaudadega ülelöödud
välisuksed avanesid, kui neilt tõsteti kõrvale ustest risti üle käiv ning
seestpoolt tabalukustatav raudlatt.
Seejärel sai uksed veel poole kitsamaks kokku “ voltida“ ja kahele
poole kõrvale lükata. Jäi üle tõugata
ühte kahe poolega klaasustest, haarates horisontaalsest vasktorustkäepidemest, ning olimegi poes,
mis tol ajal mahtus ära vaid ühte
ruumi.
Mida poes siis müüdi?
Ikka nn tarbekaupu, mille sortiment vastas tollele ajastule.
Alkohoolsete jookide, tubakasaaduste, konservide, keediste, tükksuhkru kõrval olid saadaval ka lõhnaõlid, tualettseebid ja hambapulber. Kahele riiulile jagus raamatuid,
koolivihikuid ja kirjatarbeid. Omaette kaubagrupi moodustasid kalossid, kummisäärikud, kingad, tormilaternad, ämbrid, piima- ja lauanõud. Ei puudunud ka riidekangad,
laste mänguasjad. Toidukaupade
poole peal olid ka kompvekid ja

küpsised. Külmkapp oli siis veel
tundmatu nähtus, seda asendas jahe
kelder.
Kadrina Tarvitajate Ühisuse loomine 1919 oli vastukaaluks erakaubandusele ja pani aluse suurele
ühistegevusele, sealhulgas ka pealesõjaaegsele Kadrina Tarbijate
Kooperatiivile. Meie seas on veel
inimesi, kes 1950-daid mäletavad.
Kadrina hilisem kaubanduselu on
üha hoogsam ja värvikam olnud.
Vaatamata siirdumisele teistele tööaladele, on Kadrinas hulgaliselt endisi kaubandustöötajaid. Nii endised kui ka praegused kaubandustöötajad! Jagage oma mälestusi
üksteisega ning järeltulevate põlvkondadega! Tulge kokku arvult
juba kolmandale kokkusaamisele
Kadrina rahvamajja jaanuari
viimasel pühapäeval kell 12. Lisaks mälestustele tooge kaasa fotosid. Pole kahtlust, et kõige
meeldivam on kohtumine kunagiste
töökaaslastega!
Pildi sisse vaatas
Tiiu UUSKÜLA

Vasakult: müüja Laine Niinepuu (Aasa), kaupluse juhataja 1949–1956 Arnold Proosa
(02.01.1913–18.04.2004), müüja Helmi Proosa (21.03.1918–14.04.1999), müüja Helgi Saarmets (Suurkaev) ja laojuhataja Heino Kalamäe. Foto erakogust. 1950-date esimene pool.
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