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Kadrina valla ajaleht

Suursaadik Victor Guzun: „Me oleme teiega
saatusekaaslased...“

Maido Nõlvak (vasakul)- kriisireguleerimise büroo juht ja
Mikko Virkala – ennetusbüroo juht.
9. aprillil kohtus Ida päästekeskuse juhtkond Kadrinas
vallavanema Erich Petrovitsi ja abivallavanema Jaan Sterniga
vallamajas. Päästekeskuse tööplaanis on kohtuda kõigi
maakonna omavalitsuste juhtidega.
„Oleme valinud ajamahukad personaalsed kohtumised
seetõttu, et arutada kohalike omavalitsustega antud
piirkonda puudutavaid asjaolusid süvendatult, nii on see
tulemuslikum,“ selgitas päästekeskuse juht Ailar Holzmann.
Osalt on päästekeskuse juhtide ringsõit tingitud ka hiljutistest
kohalikest valimistest, sest ametisse valiti palju uusi inimesi,
kel oleks vaja olla kursis päästetegevuse üksikasjadega.
Kohtumisele valla juhtidega olid kaasatud kõik pääste
põhivaldkonnad: tuleohutuse järelevalve, kriisireguleerimise, ennetustöö ja päästetöö esindajad (juhid), lisaks veel
päästekeskuse juht ja kommunikatsioonijuht.

Mati Talvik toob Flora Kadrina
tsehhi telesse

Heili Streimann ja Mati Talvik ringkäigul Undla külas.
Märtsikuu keskel külastas telereporter ja saatejuht Mati Talvik
koos oma meeskonnaga endise ettevõtte Flora asupaika Undla
külas, kus teda saatis ja seletusi jagas tarbekeemia ettevõtte
Flora Kadrina tsehhi kunagine juhataja Heili Streimann.
Tulemas on saade Eesti Televisioonis sarjast Ajavaod, esialgse
plaani kohaselt jõuab see ekraanile septembrikuus.
Tegemist on ju lausa ajaloolise ettevõttega, mis oma pika
tegevusaja jooksul tootis arvutul hulgal tarbekeemia kaupu.
Alates 1948. aasta sügisest, kui tekkis artell Mineraal, hakati
Undlas tootma keemiatööstuse kaupu: seebikivi, söögisoodat,
kummiliimi jne. 1964.a. alustas tegevust tarbekeemia
tootmiskoondise Flora tsehh, mille toodete nomenklatuur
aina paisus, tipnedes laialdase kuulsuse võitnud pesupulbri
Bio-Est tootmisega. Aastal 2006 lõppes Undlas igasugune
tarbekeemia-alane tegevus.
Telemeeste käigu Undlasse ja Kadrinasse lõpetas Heili
Streimanni intervjuu Eesti Televisioonile.

Eerik-Niiles Kross esines
saunaklubis
Möödunud pühapäeva õhtul esines Kadrina saunaklubis
(KSK) tuntud julgeolekuekspert ja Europarlamendi saadikukandidaat Eerik-Niiles Kross.
Külaline rääkis oma käikudest ja tegudest nö rinde
eesliinile kui ka tavakohtumistest argielus. Paratamatult ei
saadud mööda ka tulikuumadest Ukraina-sündmustest.
Tunti huvi, millest on tingitud Venemaa agressiivsus ja
sõnakuulmatus. Kross mainis ühe põhjusena: „Venemaa sai
enne impeeriumiks kui rahvuseks.“ Sellega viitas Kross Vene
impeeriumi paisutamise taotlustele, mida ei saa teostada ilma
teisi riike-rahvaid ründamata. Õhtuvestluse võttis Kross
kokku külalisraamatusse kirjutatuga: „Täna oli jutt tulisem
kui leil. Aga leil oli viimase peal.“

Moldova suursaadik Eestis Victor Guzun (paremal) ja Eesti moldaavlaste eestseisuse juhatuse liige Ion Braga avasid veinide esitluse
saunaklubis.
Selliste sõnadega pöördus
Moldova Vabariigi suursaadik Eesti Vabariigis Victor
Guzun Kadrina saunaklubi
(KSK) liikmete poole oma
külaskäigul Kadrinasse. See
on ajalooline tõde, sest Eesti ja
Moldova vabanesid NL haardest mõlemad 1991. aastal,
ehkki vormiliselt erinev oli see
vabanemine. Eestile oli see
iseseisvuse taastamine, Moldova sai iseseisvaks riigiks.
Olles olnud liiduvabariigi
staatuses, elasid mõlemad
riigid üle suurriigi igakülgse
surve ja vägivalla. Ka Moldovas olid küüditamised, ka seal
lõhuti rahvuslikke monumente, ka seal toimus emakeele (rumeenia keele) tõrjumine avalikust elust. Nii
toimus ka riiklik iseseisvumine pea ühel ajal. Kuhu
oleme 23 aastaga jõudnud, eks
seda me näe ja kuule vastastikuste külaskäikude ajal. Sedakorda saime läbi suursaadiku
suu kuulda vaid väikese osa
Moldova rahva tegudest, sest
ajanappus kõigest rääkida ei
võimaldanud.
Diplomaadi elukutse
Tallinnast
Moldova Vabariigi suursaa-

dik Eestis Victor Guzun (38)
sai oma diplomaadihariduse
Tallnna Diplomaatide koolist.
Ühtlasi oli see temale ka
diplomaaditöö algus. Resideerudes Tallinnas juba kolmandat aastat, tähendab see
seda, et veel üks aasta on
jäänud olla Tallinnas ning siis
ei tea, kuhu Moldova valitsus
teda edasi saadab. „Eesti on
selle ajaga mulle väga lähedaseks saanud, pole Eestis piirkonda, kus ma poleks ära
käinud,“ tunnistas Victor.
Samamoodi on lugu Victori
abikaasaga, kes erihariduselt
on küll raadioajakirjanik, kuid
olude sunnil Eestis ta sel alal
töötada ei saa. Nüüd on ta
hõivatud intervjuude andmisega Eesti meediale, täna
(31.03.-toim) on ta tegev
Moldova ooperilauljate esinemisel Tallinna raekojas. Aega
kulub tal ka Tallinnas resideeruvate diplomaatide kooris
laulmisele. Ka Victor huvitub
muusikast. Et Eestis elab
ametlikult 502 moldaavlast,
siis on ka nad loonud tugeva
isetegevusliku ansambli, tutvustavad oma maad ja kultuuri, esinevad tihti Eesti lavadel.
„Kui kutsute, tuleme oma
kunstiga ka Kadrinasse,“ kin-

nitas suursaadikuga kaasas
olnud Ion Braga, kes on kohalike moldaavlaste eestseisuse
liige.
Veinid on toonud tuntust
kogu riigile
„Igal endast lugupidaval moldaavlasel on veinikelder ja
oma viinamarjad. Nendega
tegelemine võtab tuntava aja
moldaavlase elust. Veini tehakse nii palju, et jätkuks oma
perele, sugulastele linna, sõpradele...“rääkis Victor, avades
mõne kaasatoodud veinipudeli. „Veinile ei lisata meil
midagi, sedaviisi saame kõige
puhtama joogi. Meie peres
(isa-ema kodus - toim) tehakse
aastas umbes 800 liitrit veini.
Ema veini ei tarvita, isa joob
üksi 200 liitrit, saavad ka
tuttavad, külalised ja teised.
300 liitrit kulub puskari tegemiseks. Meil nimetatakse seda
jooki „suika“.“ Omaette lugu
on suured maa-alused veinikeldrid, kus vajaliku temperatuuriga hoitakse miljoneid
pudeleid kvaliteetset tujutõstjat.
Veinide esitlus ja degusteerimine andis märku, et
veinimaal osatakse seda kraa-

KROONIKA
Alates 1. aprillist 2014 töötab Kadrina
Sport OÜ juhatajana Margus Martin
(39), kes seni töötas Rakvere spordikeskuses müügijuhina.
Margus Martin on pärit Tamsalust,
käinud ka sealses koolis. On töötanud
ka viis aastat Virumaa Teatajas spordireporterina. Senine juhataja Valeri
Pormann jätkab töötamist Kadrina
Sport OÜ-s.

mi teha. Loomulikult küsiti
ka, kuidas on lood praegu
sealse brändiga „Belõi Aist“.
Selgus, et tehakse edasi, kuigi
esineb ka solkimisi selle toote
nimetuse all.
Viimasel ajal on esinenud
probleeme veinide turustamisel, seda just Venemaa
suunal. Poliitilistel põhjustel
on vene pool isegi embargot
kasutanud, tuues ettekäändeks kord nende arvates
kehva kvaliteedi, vahel pole
pudelisildid meeldinud või
nende väliskuju ei rahulda
moskvalasi jm. Eks selleteemalisi jutte oleme ka Eesti
kaupade kohta juba kuulnud.
Moldoval on kavas avada oma
veinide esinduskauplus ka
Tallinnas aadressil Pikk tn 2.
KSK Moldova-teemaline
klubiõhtu jätkus leilivõtmisega saunas, külalistega juteldes.
Kadrina KSK meestel seisab ees Moldova reis, mis
algab 17. mail. Plaanis on
kutsuda saunaõhtule meie
sumovägilane Baruto ehk
Kaido Höövelson. Meeste
mõtted mõlguvad mitmes
suunas.
Enn Mälgand
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Keskkonnateenistuse
infoveerg
Teade
Vabariigi valitsuse määrusega nr 34 on kehtestatud uus
Ohepalu looduskaitseala kaitse-eeskiri, mis jõustus
28.03.2014.
Keskkonnaamet on algatanud Ohepalu looduskaitseala
kaitsekorralduskava koostamise. Kaitsekorralduskavaga
kirjeldatakse ala eesmärgiks olevaid loodusväärtusi, nende
mõjutegureid ja kaitsemeetmeid ning koostatakse tegevuste
tabel, kus vajalikud tegevused on määratletud koos tõenäolise
läbiviimise aja ning maksumusega. Keskkonnakorralduskava
koostaja on Consultare OÜ. Kaitsekorralduskava eelnõu
peaks valmima hiljemalt 2014 aasta oktoobris, seejärel
pannakse kaitsekorralduskava välja avalikuks tutvumiseks.
Arvamusi ja ettepanekuid saab esitada ning infot küsida
kaitsekorralduskava koostamise kohta: mari@consultare.ee
või Imbi.Mets@keskkonnaamet.ee.

Tähelepanuks kinnistute omanikele
Tuletame meelde kinnistute omanikele, et Kadrina vallas
kehtiva heakorra eeskirja kohaselt on kinnistu omanik
kohustatud hoidma korras aastaringselt temale kuuluva(te)
kinnistu(te) territooriumi(d). Kinnistutelt tuleb koristada
praht, niita muru, kärpida teede ja tänavate ääres nähtavust
piiravate puude ja põõsaste oksi, pügada hekke.

Meeldetuletus kasside ja koerte omanikele
Kadrina vallas kehtiva kasside ja koerte pidamise eeskirja
kohaselt on koera- või kassiomanikud
kohustatud
registreerima Kadrina valla haldusterritooriumil peetavad
koerad ning tiheasustusaladel ja avalikku kohta pääsemise
võimalusega peetavad kassid Kadrina valla kantseleis
kümne päeva jooksul arvates lemmiklooma omandamisest
või vähemalt kümne päeva jooksul arvates päevast, mil
lemmikloom sai kahekuuseks. Lemmiklooma märgistamisel
ja registreerimisel valla kantseleis esitab loomapidaja
lemmiklooma vaktsineerimistõendi ja andmed lemmiklooma
liigi, tõu, sugu, nime, sünniaja või vanuse, värvuse ja
eritunnuste kohta. Lemmiklooma surmast on loomapidaja
kohustatud teatama registreerijale 14 päeva jooksul, mille
alusel registrikanne kustutatakse.
Lemmiklooma kadumisel teavitage koheselt Kadrina
Vallavalitsust telefon 3225600 või 3225620 ja küsige infot
varjupaika toodud hulkuvate loomade kohta Virumaa
kodutute loomade varjupaigast telefon 53090510 ( asukoht
Lennuki 17, Rakvere).

Info Kadrina jäätmejaamas vastuvõetavate
jäätmete ja lahtiolekuaegade kohta
Kadrina jäätmejaam ( asukoht Kadrina alevik, Raua tn 2) on
avatud esmaspäeval kell 11.00-13.00, reedel 15.00-18.00,
laupäeval 10.00-15.00. Riiklike pühade ajal on jäätmejaam
suletud.
Jäätmejaamas võetakse tasuta vastu Kadrina valla
elanikelt järgmisi ohtlikke jäätmeid: kasutatud õlid ja
õlijäätmed, sh õlifiltrid ja -pakendid, värvi-, liimi- ja
lakijäätmed, sh nendega määrdunud töövahendid ning
pakendid, lahustid, taimekaitse- ja putukatõrjevahendid ning
nende pakendid, vanad akud ja akuvedelikud, kemikaalid,
kasutamata jäänud või aegunud ravimid ja farmaatsiatooted,
elavhõbedakraadiklaasid, päevavalguslambid, säästulambid,
patareid ja väikeakud; elektri- ja elektroonikaseadmeid ,
suured kodumasinad nagu külmikud, telerid, elektripliidid,
mis peavad olema komplektsed, väikesed kodumasinad,
infotehnoloogia- ja telekommunikatsiooniseadmed, valgustusseadmed.
Lisaks ohtlikele jäätmetele saab jäätmejaama tuua
lahtioleku aegadel puhtaid ja sorteeritud pakendijäätmeid,
klaastaarat, metalltaarat, vanapaberit ja pappi, penoplasti,
puhtaid kanistreid, kokkukogutud väikseid kilekotte v.a.
silokile, väetisekotid, samuti sõiduauto rehve, aknaklaasi ja
mööblit.
Täiendavat infot saab keskkonnakaitse juhatajalt:
Lea Uueni tel 322 5620

KODUKANT
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Kakskümmend viis aastat muusikat, tantsu, kunsti...
Kadrina Kunstidekoolil täitub
2014. aasta septembris 25
aastat kooli loomisest. See on
ilus juubel ja koolipere tähistab seda sünnipäeva kontserdiga huvikeskuse saalis 26.
aprillil kell 15.00. Kontserdil
astuvad üles kooli vilistlased,
praegused ja endised õpilased, ja ega õpetajad ka kõrvale
jää. Kunstiosakonna õppurid
aitavad kujundada saali ja
panevad üles näituse, kus iga
õppur on esindatud ühe kunstitööga. Koolis on läbi aegade
käinud üle tuhande õpilase
(1159), muusikaosakonnas
428, kunstiosakonnas 20 aasta
jooksul 355, tantsuosakonnas
21 aasta jooksul 376 õpilast.
Paljud õpilased on käinud
mitmes osakonnas, osa neist
on õppinud ka mitut pilli (19).
Vilistlasi on senini kokku 147,
muusikaosakonna on lõpetanud 95, tantsuosakonna 43 ja
kunstiosakonna 9 õpilast.
Tänavu lõpetab kooli 3 muusika- ja 6 kunstiosakonna õpilast.
Oma huvialaga tegelemine on kindlasti rikastanud
meie endiste ja praeguste
õppurite hingeelu, avardanud
silmaringi ja aidanud vaba
aega mõtestatult täita. Praegu
käib koolis 110 õpilast, nendest 9 käib nii muusika- kui
kunstiosakonnas. Koolis töötab 13 õpetajat. Õpitakse klaverit, klassikalist kitarri, viiulit, plokkflööti, flööti, saksofoni, oboed, klarnetit, laulu,
akordionit, löökpille – trumme ja ksülofoni. Kunstiosakonnas on võimalus aastate

Tantsurühma Cadencia liikmed on esinenud paljudel peoõhtutel
kontserdikavaga.
jooksul süvendatult õppida
joonistamist, maalimist, kompositsiooni, skulptuuri ja
kunstiajalugu. Meie õpilased
osalevad aktiivselt mitmetel
vabariiklikel ja piirkondlikel
muusika- ja kunstikonkurssidel ja mitmed neist on saanud tunnustuse osaliseks.
Kunstidekooliga seostub
kõigil kindlasti erinevaid mälestusi, enamasti on need
meeldivad. Vilistlased on oma
kooli kohta öelnud: Kadrina
Kunstidekool on mulle eluks
avanud palju uksi (Kaisa
Rindberg); muusikakoolis käimine andis tänaseni kestvad
sõprussuhted paljude kaasõpilastega, kellega oli palju
võimalusi koos esineda (Eva
Kaarin Viise); minule andis
Kadrina Kunstidekool suuna
terveks eluks (Mari Soone);
kunstidekool andis mulle
oskused kirjalikult väljendada
oma helikeelt, oskuse teadlikumaks muusikakuulamiseks, armastuse muusika vas-

tu ning avas mulle palju uksi –
ukse solfedžo-, muusikaloo-,
viiulimängu-, trummimängu, vokaalmaailma ning viis
rahvatantsu juurde. (Maris
Meos).
Kunstiosakonna lõpetanud arvavad aga nii: kunstiosakond andis mulle kunstialase aluspõhja (Kadri Soone);
kool aitas mul alati leida
killukese seda, mida pean
suurimaks õnneks (Janne
Rist); kunstikool oli alati hea
turvaline koht kuhu tulla ja
midagi huvitavat teha (Lea
Pullerits); kunstidekoolist
sain põhja eelseisvateks õpinguteks. Tol hetkel ei oleks ma
osanud end näha punktis, kus
olen tänasel päeval. Nüüd on
kogu mu elu puhas kunst, sest
õpin kunsti, teen kunsti ja
töötan kunstiga (Aivi Raja);
kunstidekoolist on jäänud
ainult positiivsed mälestused,
sealhulgas saadud oskused ja
kogemused on väga väärtuslikud (Liis Uusküla); kunsti-

kool andis mulle palju enam,
kui lõputunnistuse ja oskused
joonistada, maalida. See andis
mulle oskused oma tundeid
paberil väljendada ning panna
tööd rääkima mingit lugu
(Kristiine Särg); usun, et enim
on mind mõjutanud pikkadel
õhtutel maalimise, joonistamise ja muu kunstilise
tegevuse kõrvale peetud vestlused kaasõpilaste ja õpetajaga (Maarja Viise).
Tänan kõiki õpetajaid, endisi kolleege, Kadrina Keskkooli ja teiste valla ja Virumaa
haridus- ja kultuuriasutuste
töötajaid meeldiva koostöö
eest. Väga tänulik olen ka
Kadrina Vallavalitsusele ja
vallavolikogu liikmetele läbi
aastate (valla allasutusena
töötame alates 1992. aastast).
Mina olen olnud Kadrinas
töötades väga õnnelik, sest iga
päev pakub koolis killukese
rõõmu ja mured jäävad ruttu
seljataha. Aitäh igaviku teed
läinud tollasele Kadrina Keskkooli direktorile Otto Amerile
idee eest selline kool siia
väikesesse maakohta luua.
Aitäh endistele ja praegustele õpilastele, see kool on ju
teile mõeldud, võtke siit ellu
kaasa parim! Kasutage neid
meeldivaid võimalusi, mida
huvikool teile pakub. Mõnusaid koolipäevi kõigile järgmiseks kahekümne viieks aastaks!
Eve Vunk
Kunstidekooli direktor
aastast 1989

Projekt “Merehääled” jõudis Prantsusmaale
11.- 16. märtsil viibisid
Kadrina keskkooli õpilased
Enely Lehtme ja Joonas
Kikerpill ning õpetajad
Merike Sikk, Evelin Tiiter ja
Liivi Heinla Prantsusmaal,
Nizzas, Comeniuse projekti
“Voices from the Sea”
(“Merehääled”) viiendal,
eelviimasel kohtumisel.
Imelised vaated, hämmastavad paigad ja toredad inimesed – need ei unune vist
kunagi. Juba esimesel päeval
saime näha Nizza pilkupüüdvat linna ja külastada
MAMAC-it (Moodsa kunsti
muuseum). Kogu nädala vältel kogusime uusi muljeid
kohtadest ning sealsetest inimestest, kellega koos seda
kogeda saime. Ekskursiooni
marsruudis olid miniatuurne
vürstiriik Monaco, parfüümitööstuse sünnilinn Grasse,
kunstiküllane Saint Paul de

Vence, filmilinn Cannes.
Loomulikult tutvusime ka
sealse kooliga ning iga meie
partnerriik tegi ettekande.
Fondation Don Bosco gümnaasiumis antakse nii akadeemilist kui ka kutseharidust.
Erialade valik on väga lai,
alustades metallitööst ning
lõpetades disainiga. Meie
võõrustajad olid just kutsekallakuga osa õpilased, kes
olid külaliste tervituseks disaininud ka uhked projekti
logoga plakatid. Partnerid tutvustasid üksteisele oma maa
filme, mida nad ise oluliseks
pidasid ning teiste maade
noortele vaatamiseks soovitasid. Oli väga hariv kuulda
teiste Euroopa riikide filmidest, sest meie filmiturule
jõuavad peamiselt Ameerika
filmid.
Usun, et igaüks meist
õppis selle nädala jooksul
midagi. Mina isiklikult õppisin rohkem märkama erine-

vaid inimesi ja detaile enda
ümber. Igas paigas, kus kohtumise ajal viibisime, oli
midagi omapärast ja meeldejäävat. Eriliselt südamelähedaseks sai minu jaoks
keskaegne väikelinn Saint
Paul de Vence oma lummavalt
ilusate tänavate ja maalilise
loodusega. Pole imestada, et
see linnake juba alates 19.
sajandi lõpust kunstnike lemmikpaigaks on olnud. Lisaks
uuele reisikogemusele lisandus ka uus kultuuriline kogemus. Väga huvitav oli näha,
kuidas elatakse kuurortlinnas
ning võrrelda elu ja olu meie
väikese Eestiga. Õhtuti rikastasime oma maitsemeeli kohalikku toitu süües.
Selle nädala tegi meeldejäävaks ja eriliseks seltskond,
kellega tutvusime ja sõbrunesime. Inimesi, kellega kontakti hoida ja veel lähemalt
tuttavaks saada, on piisavalt.
Õpilased igast partnerriigist

on väljendanud oma igatsust
selle nädala järele ning lootus
kunagi uuesti kohtuda ei
hääbu.
Arvan, et iga projektikohtumine on omamoodi pärl,
mis soojendab südant veel
aastaid hiljemgi. Kogemused
ja muljed on need, mida sõnadesse on raske panna. Pigem
käivad need meiega igal pool
elus kaasas.
Enely Lehtme
Kadrina Keskkooli 11.
klassi õpilane
NB!: Comeniuse projekt
“Voices from the Sea”
ühendab Eesti, Itaalia,
Prantsuse, Portugali, Iiri, Saksa
ja Türgi noori. Nizza
kohtumine oli selle projekti
viies, eelviimane. Maikuus
paneme kogu projektile punkti
Türgis. E.L.

Ohtlike jäätmete kogumine

Jalgrattur – ole ettevaatlik!

Lääne-Viru Jäätmekeskus korraldab ohtlike jäätmete ja
10.50-11.40 Vohnja kaupluse juures parklas;
koduelektroonika kogumist piirkonniti. Kadrina vallas
12.10-12.25 Pariisi küla;
kogutakse jäätmeid pühapäeval, 8. juunil 2014.a.
12.40-12.55 Salda küla ridaelamute juures;
Kogumisringil kuuluvad äraandmisele: pliiakud, pata13.00-13.15 Udriku küla teerist enne ristumist
reid, värvijäätmed, õlijäätmed, õli sisaldavad pakendid, Pärnu-Rakvere mnt-ga;
luminestsentslambid, elavhõbe, vanad ravimid, kemikaalid,
13.35-13.50 Ridaküla ridaelamute juures.
taimekaitsevahendid, happed, komplektsed elektroonikaseadmed ja külmikud.
MÄRKUS: Kellaajad võivad siia-sinna nihkuda,
Muud jäätmed, näiteks rehvid, eterniit, ehitusjäätmed, seega peaks varuma natuke aega ja kannatust. Palume
vana mööbel – neid vastu ei võeta.
kogumisringil jäätmed isiklikult üle anda, mitte tuua
neid varem kogumiskohta seisma.
Kogumisringi peatuskohad ja kellaajad Kadrina vallas:
10.00-10.15 Rõmeda küla teerist;
Lea Uueni tel 322 5620
10.20-10.35 Viitna küla parkla bussipeatus;
10.50-11.05 Loobu metskonna juures palliplatsil;

Käes on kevad ja teedele on kõikjal ilmunud jalgratturid. Noored ja vanad.
Kellele on ratas töölkäimiseks, kellele niisama lustimiseks või
spordivahendiks. Kuid liikluses kehtivad kõigile ühesugused
ohutusnõuded. Tuletaksin siinkohal meelde mõned olulisemad
ettevaatusabinõud.
Jalgrattaga võib tänaval sõita vähemalt 10-aastane rattur, kes on läbinud
vastava kursuse ning kellel on sõidu ajal kaasas ka juhiluba. 16-aastastelt ja
vanematelt juhiluba ei nõuta. Alla 16-aastased ratturid peavad sõidu ajal
kandma kinnirihmitud jalgratturikiivrit., vanemaealistel ratturitel on see
nõue soovituslik. Jalgrattal peab olema ohukell, pimedal ajal peab rattal ees
põlema valge, taga punane tuli. Helkurid ei asenda tulesid. Ka ratta kodaratel
peavad olema kas valged või kollased helkurid. Väga ohtlikud on liikluses
ebakained ratturid, ohustades teisi liiklejaid ning seades ohtu ka enda elu.
Jalgrattur ei tohi sõita juhtrauast mõlema käega kinni hoidmata (erandiks on
hoiatusmärguandmise aeg) .
LIIGELGEM OHUTULT!
Elmar Uke
Kadrina valla abipolitseinik

APRILL 2014

KODUKANT

Neeruti Selts jätkab senisel kursil

Neeruti päev nr 5

Tuleval sügisel oma kolmeteistkümnendat tegevusaastat tähistav MTÜ
Neeruti Selts pidas järjekordse üldkoosoleku 27.märtsil. Päevakorras oli
seltsi esimehe Tiiu Uusküla aruanne viimase poole aasta tegevusest,
kavandati või täpsustati kevad-suvise tegevuse plaane. Seoses volituste
tähtaja lõppemisega valiti seltsile uus revisjonikomisjon koosseisus Janne
Merimaa, Inna Piirma ja Tiiu Ehrlich. Seitsmeliikmeline juhatus jätkab
tööd endises koosseisus. Nagu koosolekul selgus, on seltsil praegu 81
liiget, kellest üle poole viibis ka üldkoosolekul.
Endistviisi on tegevuses esiplaanil loodus- ja huviretked, õpitoad,
näitused, loengud, teenuste pakkumine jne. Neeruti seltsil on olemas oma
toimiv arengukava, arvult juba kolmas, mis koostatud 2012.aastal viie
aasta peale.
Eesseisev suvine hooaeg tõotab tulla töö- ja reisiderohke aeg. Ühtlasi
on see ka seltsi liikmetele kõige oodatum ja aktiivsema tegutsemise
periood.

2010. aasta lehekuul alguse saanud nn Neeruti päeva
traditsioon on jõudnud kahe mehe, Karl Meose ja
allakirjutanu eestvõttel oma väikese juubeliniviienda ürituseni. Traditsioonilised tosinkond
linnupesakasti valmivad Kadrina keskkooli
tööõpetuse tundides Karli juhendamisel. Seekord
paneme tehispesad ülesse Tagajärvest lääne poole.
Eesmärk on luua lindudele Neeruti mägedes oma
uued kodud ning õpetada lastele ja lapsevanematele,
kuidas pesakastid üldse looduses ülesse tuleb panna.
Seekordne päev algab 20. mail kell 13.00 kahe järve
vahelisel piknikuplatsil. Lisaks tutvustame ka
linnuhääli.
Marek Vahula
vabakutseline

Enn Mälgand

Narva – iidne ja tänapäevane
Reisid meie idapiirile, mis
nüüd ka Euroopa Liidu idapiiriks, on rohkemal või vähemal määral seotud huvi äratamisega selle piirkonna ajaloo vastu. On ju see ala olnud
paljude rahvaste kokkupõrkumiste kohaks, milles
igal osalisel on olnud oma
õigused ja nõudmised.
Neeruti seltsi liikmete
Narva-reis suutis haarata vaid
väikese osa Eesti suuruselt
kolmanda linna ajaloost ja
tänapäevast. Sellest siiski
piisas, et värskendada mälu ja
avastada midagi uut, sest piirilinn muutub iga aastaga üha
kaunimaks ja täiuslikumaks.
Ka sellel aprillikuu alguse
külaskäigu ajal oli märgata, et
käsil on mitmed kaalukad
ehitus- ja renoveerimisprojektid (Pimeaed, Eesti-poolne
jõekallas, linna hoonete fassaadide uuendamine jpm).
Lähiajal on kavas hakata
suurendama piiripunkti läbilaskevõimet, mille keerukust
suurendab tõsiasi, et töid
tuleb teha kesklinnas ning
üpris piiratud alal.
Kuigi põhiobjektiks on
turistidele Narva ajalooline
kindlus, mis oma muuseumiga annab põhjaliku läbilõike linna sündmusterohkest
ajaloost, on teisigi vaatamisväärsusi, mille vastu suurt
huvi tuntakse. Ühe sellisena
pakutakse välja raekojas
asuvat sõjaeelse Narva linna
tõetruud maketti koos hoonestuse ja tänavavõrgusti-

Sensei Raul Pakler
SK Viru Judo

Jaan Jaago auhinnavõistlused
Lähtel
Tartumaal Lähtel peeti järjekordsed auhinnavõistlused
omaaegse maadluskuulsuse Jaan Jaago mälestuseks.
Noormaadlejate hulgas võistlesid ka Kadrina noormehed.
Nendest tulid teisele kohale kehakaalus kuni 35 kg võistelnud
Karl Kristjan Valdna ja Anvar Sild kehakaalus kuni 54 kg.
Kolmanda koha võistles välja Markus Julius Holmberg
kehakaalus kuni 42 kg.

Võrkpalliuudiseid
Lõppes vabariiklik noorte võrkpalliturniir „Rakvere karikas“,
mis koosnes 5 etapist. Kadrina keskkooli I võistkond saavutas
Rakvere SK ja Võru SK järel kokkuvõttes III koha. Meeskonnas

www.neerutiselts.ee
neerutiselts@hot.ee
Loodustuba Pargi tn 3 Kadrina

JUTUTUBA
5. ja 15. mail kell 19 loodustoas.
Võid kaasa võtta oma näputöö,
jututeemad piirideta! Osalustasu ei ole.
TALGUTÖÖ
3. mail Neeruti mka-l,
väljasõit rahvamaja juurest kell 10.
Autoomanikud võtku peale jalamehed!
Kogunemine kell 10.15 Järvelagedal.

PIKK LOODUSRETK – JALGRATTARETK
31. mail, väljasõit rahvamaja juurest kell 9 või
rongiga Kadrina jaamast Tapale kell 8.33.
Vahakulmu veski silla juures kell 10,
kust suundutakse koos edasi
Valgejõe kaldail Järvajõe külani ja tagasi.
Osalustasu 1.50, võileib taskusse!

Mälestusmärk Rootsi Lõvi on
Rootsi Kuningriigi kingitus
Narva linnale. Mälestusmärk
taasavati Narva lahingu 300.
aastapäevaks 2000. aastal.

Neeeruti seltsi liikmed Enn Laansalu (vasakul) ja Toomas Talve
tutvuvad Aleksandri kiriku fuajee seinakaunistustega.

5.aprillil toimusid Tartumaal Nõo spordihoones noorte
judovõistluste HUNDU CUP III etapp. Kadrina noortest
judokatest esines edukalt Kadrina keskkooli õpilane Gregor
Vool, kes sai kehakaalus kuni 25 kg II koha.

Mai 2014

KODULOOÕPITUBA
17. mail kell 10
Kokkuvõtted tänavaretkedest
sõnas ja pildis.

vaadates. Endise börsihoone
asemele rajatud kõrgkool
annab õpetust kolmes keeles.
Meie neerutlaste grupile giidiks olnud üliõpilane Olga
kõneles grammatiliselt puhast
eesti keelt, mis on Narvas tihti
kohatav märk eesti keele taastulekust. Kõige kiiremini ja
puhtamalt jõuab see pärale
ikka „uue“ noorsoo pealekasvamisega.

Judovõistlus HUNDU CUP

Neeruti Seltsi
VEERUD

LOODUSÕPITUBA
10. mail kell 10
Tegevustuba – taaskasutus –
õpime tegema toolikatteid jms.
Materjalid ja töövahendid olemas.

kuga. See 1938. aasta Narvat
tutvustav makett annab võimaluse võrrelda toda linna
praegusaegsega, sest II maailmasõda oma koletu hävitustööga purustas kogu vanalinna. Asemele rajatud hoonestus kannab nõukogudeaegset pitserit koos sellega
kaasneva väljanägemise ja
planeeringuga. Sõda tõi kaasa
kapitaalse muutuse rahva
etnilises koosseisus. Südalinnas, kõndides mööda Paul
Kerese nimelist tänavat Paul
Kerese nimelisse kaubanduskeskusesse tajud korraks, et
asud Eesti rahva Suure Poja
kõrval, et mineviku teistsugused ajad on jätnud meile
ka võimaluse elada uutmoodi.
Neid mõtteid tasub mõlgutada Tartu Ülikooli Narva
kolledži uue suurepärase
õppehoone kaunilt funktsionalistlikes ruumides ringi

SPORT

3

TEATED

Märts

Neljapäeval, 24. aprillil kell 15.00-18.00
DOONORIPÄEV
● ● ●
Laupäeval, 26. aprillil kell 20.30 VENE PRAZDNIK
Venepärane stiilipidu, kus tantsuks mängib ansambel
RITAS DUO
Pilet 7€
Info ja laudade broneerimine Helena.Magi@kadrina.ee
või telefonil 525 2350
Stiilseimale laudkonnale preemia!

Enn Mälgand

mängisid: Aleks Uusküla, Markus Julius Holmberg, Gustav
Lankei ja Kalev Rannar Müntser.
Samad poisid olid edukad Lääne-Virumaa koolide miniliiga
turniiril, kust toodi Kadrinasse I koht ning see andis õiguse
esindada Lääne-Virumaad vabariiklikul finaalturniiril.
● ● ●
Lääne-Virumaa koolide meistrivõistlustel tütarlastele, kus
mängisid 9.klassi ja nooremad õpilased sai I koha Kadrina KK
naiskond. Võistkonnas mängisid: Anete Hela Pulk, Iida Anete
Allikmaa, Marta Rummi, Laura Tervonen, Roberta Kirsch,
Anna Elisabet Viise, Kattriann Lindam, Helen Proosa.
Kadrina KK naiskond samas koosseisus saavutas III koha
Lääne-Virumaa koolide meistrivõistlustel, kus mängisid 12.
klassi ja nooremate võistkonnad.
Jaan Rummi
treener

Sirje Eirand – taliujumise
maailmameister
Soomes polaarjoone lähedases Rovaniemis toimusid IX
taliujumise maailmameistrivõistlused, millest võttis osa 1200
taliujujat 34 riigist. Võistlused avati läinud talve viimasel
päeval, kui õhutemperatuur oli -10 kraadi, vesi „mõnevõrra“
soojem - +0,3 kraadi. Eestist oli kohal 35 ujujat, neist 11 naised.
Võisteldi mitmes eraldi vanuseklassis erinevatel distantsidel.
Võistluspaigaks oli linna läbiv Kemi jõgi, mille jäässe oli saetud
üheksa 25-meetrist rada. Avapäeval võistlesid maratoonarid

450 m pikkusel distantsil. Kuldmedali võitis sel alal Henri
Kaarma Viimsi Vkst ajaga 5.53,55.
25 meetri vabaujumises tuli võitjaks ning ühtlasi ka
maailmameistriks kadrinlanna Sirje Eirand ajaga 17.52.Lisaks
sellele kõrgele tiitlile sai Sirje veel hõbemedali rinnuliujumise
teatetiimi koosseisus.
Kokku said Eesti taliujujad Rovaniemis 18 kuldmedalit.
Järgmised, X taliujumise maailmameistrivõistlused korraldatakse Venemaal Permis.

Taaniel Piiskoppel – Eesti
juunioride meistriks
Haapsalus toimunud Eesti juunioride meistrivõistlustel kreekarooma maadluses esines suurepäraselt kadrinlane Taaniel
Piiskoppel, kes alistas kõik oma vastased ning tuli ülekaalukalt
Eesti juunioride meistriks.

Matteus Miilpalule kolm kulda ja
pronks!
Rahvusvahelistel ujumisvõistlustel Spring Prix of Žilina
Slovakkia Vabariigis sai suurepärase ujumistriumfiga hakkama
Kadrina keskkooli õpilane Matteus Miilpalu. Võisteldes noorte,
2002.a. ja hiljem sündinute võistlusklassis, sai ta kuldmedali 100
m, 50 m kui ka 200 m seliliujumises (ajad vastavalt 1.17,08; 34,49
ja 2.46,11) ning pronksmedal tuli 50 m liblikujumises ajaga 34,67
sek.
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VOLIKOGU
VALLAVOLIKOGUS ARUTATI JA
OTSUSTATI

Riik aitab parandada maaperede
elutingimusi
Lääne-Viru maavanem kuulutas 1. aprillist 2014. a. avatuks hajaasustuse
programmi 2014. aasta vooru. Programmi eesmärgiks on hajaasustusega
maapiirkondades elavatele lastega peredele tagada head elutingimused ning
seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele maapiirkondades.

26. märtsi 2014. aasta istung
1.Arutati Loobu metskonna nelja katastriüksuse jagamisel
tekkivatele uutele katastriüksustele lähiaadresside ja
sihtotstarvete määramist ning võeti vastu sellekohane
otsus.
2. Arutusel oli määruse korruptsioonivastase seaduse
rakendamine. Määrus täpsustab korruptsiooni ennetamise korraldust Kadrina vallas, määrab kindlaks
huvide deklaratsiooni esitama kohustatud isikud ning
huvide deklarastioonide kontrollimise komisjoni
koosseisu. Ühtlasi tunnistas volikogu kehtetuks eelmise
määruse 7.oktoobrist 2010.a. Majanduslike huvide
deklareerimine.
3. Volikogu kehtestas oma otsusega Kadrina valla
haridusasutuste juhtide ja pedagoogide töötasustamise
alused ja töötasu alammäärad.
4. Võeti vastu otsus katastriüksuste sihtotstarbe muutmise
kohta. Sellega muudeti Kadrina alevikus asuva Viru tn 1
senine sihtotstarve ärimaa ja määrati uueks sihtotstarbeks tootmismaa. Kadrina alevikus asuva katastriüksuse Viru tn 3b senine otstarve ärimaa muudeti
tootmismaaks.
5. Vastuvõetud otsusega taotletakse tasuta Kadrina valla
munitsipaalomandisse plaani- ja kaardimaterjali alusel
maaüksus koha-aadressiga Lääne-Viru maakond,
Kadrina vald, Hulja alevik, Kelgumäe sihtotstarbega
üldkasutatav maa pindalaga 0,6 ha.
6. Kadrina vallavalitsus teeb volikogule ettepaneku Kadrina
vallale kuuluva Hulja alevikus Tõnismäe tee 23-2,
üldpinnaga 76,20 m² asuva korteriomandi ja valla ½
kaasomandis oleva osa Kõrveküla külas asuvast
hoonestatud Vahtra kinnistust müümiseks avaliku
suulise enampakkumise korras. Vahtra kinnistu pindala
on 1,0 ha ja sihtotstarve 100 %-liselt elamumaa.

Lääne-Viru maakonnas saavad taotlusi esitada 13 omavalitsusüksuse, sealhulgas
Kadrina valla hajaasustuses asuvate majapidamiste alalised elanikud. Taotleja elukoht
rahvastikuregistri alusel peab olema sama majapidamine, millele toetust taotletakse ja
registrikanne ei saa olla hilisem kui 01.01.2014. Samuti peab taotleja leibkonda kuuluma
taotluse esitamise hetkel vähemalt üks kuni 18-aastane (k.a.) isik või kuni 35-aastane
määratud puudega isik, kelle alaline elukoht rahvastikuregistri alusel on majapidamine,
millele toetust taotletakse ja registrikanne ei saa olla hilisem kui 01.01.2014 (või alates
sünnist, kui see on hilisem). Taotlustel võivad olla kaastaotlejad oma majapidamistega,
kellele ei laiene kuni 18-aastase või kuni 35-aastase (k.a.) määratud puudega isiku
leibkonda kuulumise nõue.
Programmist toetatakse järgmisi valdkondi:
•
veesüsteemid
•
kanalisatsioonisüsteemid
•
juurdepääsuteed
•
autonoomsedelektrisüsteemid

Kadrina huvikeskuses DISKO. DJ Josh
Jay. Esinevad Cadencia ja Neo Kalyves.
Tasuta.
*************************************************

Reedel, 16. mail kell 19.00 Kadrina
huvikeskuses ÜHISLAULMINE KOOS
GERLI PADARIGA. Oodatud on kõik
lauluhuvilised!

Pakume lähisuhte vägivalla ohvriks langenud
naistele järgnevaid tasuta teenuseid:
-

Juhtumipõhine nõustamine

-

Õigusabi

-

Psühholoogiline nõustamine

-

Turvakodu teenus

Tagame naisele konfidentsiaalsuse.
Helista 24/7 telefonil 5 629 7745 või kirjuta

Juubilarid
HEDVIG LINDSTRÖM

99

LISETTE VEIDE

90

AINO LIIVALEHT

85

HELGI BAŽENOVA

85

ELMAR VULLA

85

LIISA FUNK

85

SAIMA KIVISILD

85

HELGI HALLIKMANN

80

MILVI AMER

80

MARIJA STANOVAJA

75

Lisette Veide 90!
Kuigi juustes hõbedat,
käed Sul väga nobedad.
Oled südamlik ja kärmas,
meile kõigile nii armas.
Õnne Sulle suurel hulgal,
sellel tähtsal elu tulbal!

EINAR LICHTFELDT

70

TIINA MIILPALU

70

HELVE-ANNE PILV

70

VALENTINA LEHTME

65

MATI RAUDLA

65

AARNE KARM

65

HEITI PIHOL

65

REET LELLESTRÖM

65

LAINE TOOMEL

65

MIHKEL ELLER

65

TOIVO KIILI

65

TIIT ELHI

65

ANNE SKROMAN

60

ALEKSANDR
TŠISTOTIN

60

EVE VUNK

60

GENADI TOLLA

60

OLGA SIROTINA

60

Märtsis Kadrina vallas
registreeritud lapsed
RIHARD PAKLER

Vöökudujad

MARTA-MIIA HALLIKMANN

Kadrina Keskkool võtab vastu
2014/2015. õppeaastal
1. klassi õppima asuvate laste
dokumente kuni 30. aprillini 2014. a.
Kooli kantseleisse esitada lapse
sünnitunnistus, vanema isikut tõendav
dokument, lapse tervisekaart ja
dokumendi pilt (3x4cm).
● ● ●
Lastevanemate koosolek
toimub
21. mail 2014. a kell 18.00
kooli metoodikakabinetis.

Juuksurisalongis (Kadrinas, Rakvere
tee 14) kolmapäeviti ja laupäeviti
töötab juuksur Ingrit. Tel 504 7855
(ettetellimisel).
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215.
Vannide emailimine. Tel 557 0877
Müüa lõhutud küttepuid koos
kojuveoga. Erinevad puuliigid: lepp,
haab, kuusk. Minimaalne kogus 2,5
ruumimeetrit.
Tel 5 647 6346 või 325 0113 (õhtuti).

Info tel. 322 5640 kantselei, 322 5643
õppealajuhataja.

virunaistekeskus@gmail.com.
Vägivallast on väljapääs. Aitame sul seda
leida.

Tule ja rikasta oma aega lauldes!
Kadrina Kirikukoor

Toimetaja Enn Mälgand
Küljendanud VR Kirjastus

Palju
õnne!

LUDMILLA KURAKINA 75

Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigi eelarvest. Toetuse maksimaalne
suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja
kaasfinantseering abikõlbulike kulude osas peab olema vähemalt 33,33 % ning toetus ei
saa olla suurem kui 2/3 projekti üldmaksumusest; seega peab taotleja arvestama
vähemalt 1/3 osas oma rahalise panusega.
Maksimaalse summa arvutamisel võetakse arvesse ka aastatel 20082012hajaasustuse veeprogrammist saadud toetuse summa.
Taotlusi võetakse vastu alalise elukoha järgses kohalikus omavalitsuses.
Taotluste esitamise lõpptähtaeg on 2.juuni 2014.a.
Täpsem informatsioon toetatavate tegevuste ja abikõlbulike kulude kohta on
saadaval Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehel.
Maakondlik programmi kontaktisik on Lääne-Viru Maavalitsuse arengu- ja
planeeringuosakonna peaspetsialist Mari Koppel, tel 325 8013; e-post
mari.koppel@laane-viru.maavalitsus.ee
Hajaasustuse programmi 2014. aasta vooru infopäev toimus 10. aprillil 2014. a.
algusega kell 15.00 Lääne-Viru maavalitsuses.

Hea laulusõber, kutse Huvikeskuse info
on Sinule!
Neljapäeval, 15. mail kell 18.00
Kadrinas tegutseb kolm koori: nais-, sega- ja
kirikukoor. Kui esimese kahe jaoks lauljaid veel
jagub, siis kirikukoori millegipärast peljatakse.
Miks? Millega seletada, et sel aastal 120-aastaseks
saav koor vaevleb eriti meeshäälte defitsiidiga?
Või on põhjus selles, et repertuaar on valdavalt
vaimulik ja esinemisi on küllaltki palju ning kõik
see nõuab olulist pühendumist. Sellise nii öelda
eneseohverduse peaks kompenseerima ilmselt
koori vaimsus, ühtekuuluvustunne ja seltskondlik olemine. Ja nauding, mida pakub õnnestunud musitseerimine. Meie kooris on need kõik
olemas.
Ülaltoodu mõte peitub üleskutses: kirikukoor
soovib oma ridadesse täiendust! Praegu on meil 6
sopranit, 6 alti, 2 tenorit ja 2 bassi, kusjuures üks
tenoritest on aastaid tagasi, häda sunnil bassist
tenoriks „kolinud“. (Muidu poleks koori jäänud
ühtki tenorit.) Aastad on oma töö teinud ja kõrged
meeshääled hakkavad ära väsima (iseäranis, kui
bass peab tenoripartiisid laulma). Me vajame eriti
tenoreid, lausa 2-3 lauljat kohe kindlasti. Ja paar
bassi – poleks ka paha. Loomulikult ei põlga me
ära ka kõlavaid naishääli. Kindlasti on ümbruskonnas lähemal või kaugemal lauluvõimelisi
inimesi, kes on kas varem kooris laulnud, või
kelles on laulusoov pidevalt pesitsenud, kuid kes
pole söandanud ennast välja pakkuda. Olge
julged, tulge ja aidake meil 120-aastaseks saada,
Maarja-laulude festivalil osaleda, Kadrina pasunakooriga vahvaid suvereise teha ja kontserte
püsti panna ja palju muud. Olgu lisatud, et
Kadrina kirikukoori proovidele sõidetakse ka
Rakverest ja Väike-Maarjast, rääkimata Lasilast,
Vohnjast või Udrikust. Võiks ju veel tulla Viitnalt,
Huljalt…kasvõi Pariisist näiteks, ent ka Kadrinas
endas leidub veel kindlasti reserve.Kirikukoor
harjutab esmaspäeviti kell 19 leerimajas, Viitna
tee 5. Koori juhatab Anu Korsar Rakverest (tel.
53 88 74 57), koorivanemaks on endiselt
„Laululahingu“ Terje Tiimus (tagapidi
Rakveret, tel. 5 621 0370).
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tel: 322 5631 või 5 341 8330

www.virunaistetugi.ee

Lauli Loovstuudios

Loeng teemal:

TERVIS JA IMMUUNSÜSTEEMI TUGEVDAMINE
Lektor: Kreet Rosin (holistiline terapeut, mitmete raamatute autor)
30. aprillIL kell 18.00 – 20.00

Oma panus: 12 eurot

VAJALIK eelregistreerimine: lauli.loovstuudio@gmail.com või
tel 521 1123

e-post: ennmalgand@kadrina.ee

www.varviline.com

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

e-post: kadrina@kadrina.ee

