odukant
K
Külas käis Janakkala valla
esindus

Kadrina ettevõtte Pomemet OÜ külastamisel jagas selgitusi
juhataja Tarvo Lõhmus (pildil vasakul), teda on kuulamas
Janakkala volikogu esimees Esa Silvennoinen.
Foto Enn Mälgand
7.-8. mail oli Kadrina valla külaliseks meie sõprusvalla
Janakkala esindus Soomest. Viieliikmelises delegatsioonis
olid vallavolikogu esimees Esa Silvennoinen, vallavanem
Tanja Matikainen jt.
Kadrina vallas viibimise aeg kulus põhiliselt valla
ettevõtetega tutvumisele. Kohtuti ka Kadrina valla juhtidega,
külalistele anti ülevaade valla arengutest ning praegusest
olukorrast.
Sõprussuhted Kadrina ja Janakkala vahel said alguse juba
1989. aasta hilissügisel ning eeloleval sügisel on põhjust
tähistada 25.aastapäeva.

Kadrina Paisjärve jooks kujunes
osavõtjaterohkeks
Kevadpühal, 1. mail korraldati Kadrinas huviklubi Nelson
eestvedamisel esimene Paisjärve jooks, millest võttis osa ligi
kolmsada jooksu- ja kõnnisõpra.
Kahe järveringi ehk 5 km pika põhidistantsi võitjaks
krooniti meestest triatleet Mart Suurkivi (Kadrina) ajaga
16.54,7, talle järgnes teisena samuti kohalik sportlane,
ultrajooksja Cris Poll (Haka Plast OÜ) 18.40,3-ga ning kolmandana Erkki Etverk (Rakvere), kelle lõpuajaks märgiti
19.27,2.
Absoluutarves-tuse kolm kiiremat naist olid Ela Vulla
(KJK ViKe) ajaga 22.10,9, Tiina Idavain (Järva-Jaani Ratta- ja
Suusaklubi) 22.48,0-ga ja Helemai Valge ajaga 23.33,4.
Liikumislusti jagus täiskasvanute kõrval lühematel jooksudistantsidel konkureerinud lastele ja noortele, lisaks
matkadistantsil osalenud enam kui poolesajale kõndijale.
Kaugemad külalised ei pidanud paljuks kohale tulla Tartust ja
Tallinnast.
Kadrina Paisjärve jooksule panid õla alla Nuka Auto, Aru
Grupp, Kadrina Vallavalitsus jt.
Margus Martin

Pisipõnnid said hõbesõled

Isa Meelis Mooses, ema Leila Vaigurand, lapsed (vasakult):
Mirell, Mithra ja Mirtel lõpetasid peo ühispildiga.
Emadepäeva eel kutsusid Kadrina vallavolikogu ja
vallavalitsus Kadrina kirjandusklubi saali sel aastal vallas
sündinud lapsed ja nende vanemad. Saal sai otsast lõpuni täis
pisiperet, kokku 22 oli neid, kellele kingiti traditsiooniline
hõbesõlg ja vastav tunnistus. Lapsevanemate meeleheaks ja
tänutäheks pakuti torti ja kohvi. Kaameraomanike tööks oli
see rõõmus, vahetult enne emadepäeva toimunud sõlepidu
jäädvustada.
Nii arvukalt kui seekord pole veel sõlepeolisi varem olnud.
Mälestuseks meeleolukast peost tehti ka ühispilt.
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Kadrina noormees tuli Gruusiast hõbemedaliga
Kuulsaks saada võib mitmel
erineval moel. Kadrina keskkooli 10. klassi 17-aastane
noormees Kren Koosapoeg
tegi ise enda kuulsaks. Oli veel
vaja „moraalset tuge“ ja nuputamist, et sõita rahvusvahelisele leiutajate võistlusele.
Koos juhendaja Karl Meosega,
kaasas leiutis – töönimetusega
valvekarp, tuli lennata Gruusia
pealinna Thbilisisse, et saada
hinnang oma leiutisele.
Nagu enamus leiutisi,
sündis see „karpki“ pooleldi
juhuslikult, samas ka häda
sunnil. Krenil oli vaja väikevenda hoida, kuid kuidas seda
hoiutööd kaasaegsemalt, „targemalt“ teha, see pani mõtlema. Rääkimata siinkohal
tehnilistest üksikasjadest ja
„loomingulistest piinadest“
ütleme kohe välja, et valvekarp pidi vabastama leiduri
rutiinsest lapsehoiust ning
andma kogu vajaliku informatsiooni valvekarbi seadmete abil elektroonilisel teel
otse leidurile. Et võistlusele
sõidu päev lähenes kosmilise
kiirusega, siis tuli aparaadi
viimistlemisel ajanappus kätte, kuid oluline töö sai tehtud –
koos aparaadiga võeti ju kaasa
„idee ja selle teostus“, millest
piisas, et vastu võtta žüriilt
diplom ja hõbemedal. Ja seda
suurel rahvusvahelisel kon-

Leiutajate rahvusvahelisel võistlusel sai Kadrina keskkooli 10 kl õpilane Kren Koosapoeg
hõbemedali. Foto Enn Mälgand
kursil, kus oli osalejaid 41
riigist, kokku 135 õppuri ja 113
projektiga! Suur edu ja tunnustus hajutasid muremõtted
ja kahtlustused, mis iga sellise
töö puhul ette tulevad. Kren
sai kindlust ja usku oma
võimetesse. Väike, suurele
ilmale tundmatu Kadrina
alevik kanti kaardile koos

Kren Koosapoja ja tema juhendaja-õpetaja Karl Meosega.
Leiutis kui vastsündinud
lapsuke sai inglisekeelseks
nimeks Portable Security
Monitor – PSM.
6.mail, pärast kolmepäevast osalemist Thbilisi võistlusel, saabusid asjaosalised tagasi koju. Kooliõuel ootasid

Kreni ja tema juhendajat Karl
Meost klassikaaslased ja sõbrad. Oli hõiskamist, oli tervitusloosung, oli palju lilli, olid
oma klassi neidude kallistused... Krenist oli saanud
rahvusvaheline leiutaja, suure
hõbemedali omanik!

Kolmanda päeva õhtusel
esinemisel tuli meiega suhtlema õpetaja ühest Antalya
koolist, kes osalevad koos
meie kunstidekooliga Comeniuse projektis. Ta kutsus
meid esinema oma kooli, kus
toimus suur lastekaitsepäeva
pidu. Leppisime festivalikorraldajatega kokku ning
külastasimegi kooli. Meid
võeti väga soojalt vastu. Samal
päeval oli ka nende kooli
direktoril sünnipäev ning sõime üheskoos väga maitsvat
torti. Nende kooli õpilastega
kohtume juba mai keskel
Kadrinas kui Comeniuse sõpru võõrustab meie kunstidekool.
Nagu Türgis käies ikka,
sooviti ka sel korral meie
ilusate neidudega koos pilti
teha. Olenemata soost ja
vanusest oli pidevalt pildistajate järjekord ning meie
neiud poseerisid meeleldi.
Kellele ei meeldiks positiivne
tähelepanu. Siin jälle näide
sellest, kui sõbralikud ja avatud on türklased.
Võime julgelt öelda, et ka
seekordne välisreis läks igati
korda. Publiku kaasaelamise
ja paljude heade sõnade põhjal
julgeme kinnitada, et oma
kultuuri tutvustasime väga
heal tasemel ning tänu sellele
saime ka juba uusi kutseid.

Meie väga suureks fänniks
osutus festivalide korraldaja
Serbiast, loodame arenevat
koostööd.
Meie reisiseltskond on
väga tänulik kõigile toetajatele! Täname: Kadrina Vallavalitsus, Aru Grupp AS,
Pixner OÜ, Pomemet OÜ,
Eesti Kultuurkapital. Mõistva
ja vastutuleliku suhtumise
eest täname Kadrina keskkooli. Tänud tublile õmblejale
Tiinale, kes valmistas meile
imekaunid kostüümid, milles
on kasutatud ka Kadrina
rahvariide seeliku kangast.
Väga soojad tänusõnad lähevad kindlasti ka lapsevanematele, kes nõu, jõu, nobedate
näppude ja rahakotiga väga
suure panuse andsid.
Juhendajana ja reisi korraldajana kiidan oma reisikaaslasi. Tüdrukud olid kõik
väga sõbralikud, asjalikud
ning lavadel kaunilt säravad!
Tänusõnad ka kaasas olnud
tublidele abilistele Monikale ja
Mairele ning minu tütardele
Meritile ja Helenale! Tänud
teile kõigile, et muutsite reisi
nauditavaks ja meeldejäävaks! Järgmise korrani!
Pilte reisist on võimalik
vaadata Cadencia ja Fomged
fb lehel.

Enn Mälgand

Cadencia tantsis Türgi lavadel
17-24. aprillil osales Cadencia
klubi FOMGED korraldatud
rahvusvahelisel Antalya laste
festivalil, mis toimus juba 15
korda. Festivaliga tähistas
korraldaja klubi ka oma 25
tegutsemisaastat. Eelnevalt
oleme osalenud kahe antud
klubi korraldatud festivalil
(Izmiris ja Istanbulis), seega
on meil kujunenud soojad
suhted ning olime väga
rõõmsad, et meid taaskord
osalema kutsuti. Seekord kuulusid meie reisiseltskonda
põhiliselt 7.-8. klassi neiud.
Türgimaa võttis meid
vastu paduvihmaga. Kuhu jäi
24 soojakraadi, mis oli lubatud? Õnneks olid hommikuks
vihmapilved nagu pühitud
ning ülejäänud päevad kostitasid meid kuni 28 soojakraadiga. Hotell asus 45minutilise sõidu kaugusel
suvituspiirkonnas otse mere
kaldal. Söögi valik oli nii
rikkalik, et tantsuinimestele
see midagi head ei tähendanud. Hommikud olid enamasti vabad. Meie kasutasime
seda aega rannamõnusid nautides.
Pärast lõunasööki löödi
ennast „lille“, pandi esinemisrõivad selga ning valmistuti kontserdiks. Esmalt viidi
kõik festivalikülalised ühte
suurde vabaõhu keskusesse

kus jagati kõigile tuulelohed
ning toimus suur sõbralik
lohede lennutamine. Tuul oli
nagu tellitud ja vaatepilt taevalaotusesse oli võimas. Türgis on lohede lennutamine
väga populaarne. Sellele järgnes loomulikult rongkäik, mis
kuulub Türgis vaieldamatult
iga festivali juurde ning siis
algas festivali avakontsert.
Juba esimesel esinemisel
võttis kohalik publik meie
etteaste suure aplausiga vastu.
Järgmine päev oli kontserttegevusest vaba. Kõik
osalejad viidi lõbustusparki
ning laevasõidule. Hiljem
saime tutvuda ka kohaliku
vanalinnaga ning rahuldada
oma suveniiride ostusoovi.
Kolmel järgneval päeval oli
kaks kontserti, esinesime nii
siseruumides kui välislavadel.
Lisaks esinemisrõõmule oli
huvitav jälgida teiste osalejate
etteasteid. Kultuuride erinevus oli tõesti mitmekesine.
Lisaks Türgi tantsurühmadele
võttis festivalist osa 26 külaliskollektiivi. Põnevaimad
olid ehk Puerto Rico, Tatarstan, Hiina, Jakuutia, Tai,
Kõrgõzstan jne. Kuna esinemisžanr oli määratlemata, sai
näha nii rahva- kui šõutantsu,
võimlemiskavasid, kuulata
koori- ja poplaulu ning pillimängu.

Marge Mägi
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Ühe suurõnnetuse
järelmõtteid
Põlengujärgsel hommikul seisime Vladimir Nersesjaniga
mustendava ahervare ees. Rääkida polnud õieti millestki.
Kõik oli niigi selge. Oli juhtunud raske õnnetus kogu
Nersesjanide suurele perele. Ma vast ei eksi, kui ütlen, et see
kohutav õnnetus tabas väga paljusid inimesi, kes aastate
jooksul olid selle paiga omaks tunnistanud, olid einestades
tundnud, et Arturi baari šašlõkk ja selle juurde kuuluvad
lisandid valmivad meistrite käe all. Olid tähele pannud, kui
nobedasti ja rõõmsameelsetena toimetasid pere neiud ja
noormehed arvukaid kliente teenindades.
Näen, et kaks autot tulevad Viitna poolt, peatuvad
maantee servas. Autouksed avanevad ja mõlemast autost
astuvad välja inimesed ning jäävad samas soolasambana
seisma. See seismine tundub pikana, väga pikana... Sest pilt,
mis nende noorte inimeste silme ees avaneb, räägib tumma
tõde. Tundus nii, et need olid noored, kes tulid ilusal
pühapäevahommikul oma lemmikpaika perega einestama.
Tulid nagu ikka Arturi baari, kus ees ootamas oli juba
varasematest käikudest meelde jäänud mõnus koht aja
veetmiseks.
Jutt vanaperemehega on kidakeelne. Ta ütleb, et enne
ekspertide käiku ei saa veel hoone varemetesse pilku heita.
Maja oli kindlustatud, tulekahju põhjus vajab väljaselgitamist.
Ta ohkab ja lausub: „Lastest on mul kahju.“ Jah, nendest, kes
juba uue päeva varahommikust peale on ametis sellega, et
pakkuda kohale saabunud külastajatele einet, et valu ja mure
kaksikvõim maha suruda, et püüda ikka ja jälle naeratada. Nii,
nagu see on alati olnud.
Juba on lauad platsile üles seatud, esimesed külastajad
tunnevad juba tuttavaid lõhnu, mis väliköögist tulevad.
Külastajate lapsed on oma mänguasjad üles leidnud.
Pere on otsustanud jätkata, kõige kiuste. Avarale platsile
üles seatud ruumikas telk on saanud „uueks“ Arturi baariks.
Esialgu astuvad õuele mõned autotäied inimesi, arglikult
ringi vaadates, sest midagi arusaamatut on kõiges toimuvas.
Kuid muusika, mis on selgelt mažoorne, laseb mõista, et siinne
pererahvas pole käsi rüppe lasknud. Norutamiseks pole aega
antud...
Ja lõpetuseks poetan siiakohta pisikese kokkuvõtte
eelneva kinnituseks: tuleõnnetused on ühed hirmsamad asjad
siin ilmas, aga nendest on kõige paremini üle saadud siis, kui
inimesed ühendavad oma abitahte tegelikuks abiks ja
toetuseks. Teeme nii, et astume ikka, nagu ennegi, Arturi
baari õuele, sest see sõbralik pererahvas ootab endisi ja uusi
külastajaid, kellele siiralt naeratada, kellele pakkuda parimas
kvaliteedis lõunamaa köögi hõrgutisi. Nii aitame perekond
Nersesjanil, kes ise on aastaid heategevuse korras meie valla
inimesi pühade ajal hea-paremaga kostitanud, kiiremini üle
saada juhtunu traagikast.
Enn Mälgand

Märka enda kõrval inimest
Projekt „ Märka meid“ on mõeldud teavitus ja ennetustööks
lasteaia vanematele rühmadele,kooliminejatele lastele.Meie
elus on palju ebakindlust ja me ei tea sageli, mida võib tuua
homne päev. Selleks soovimegi rääkida lastele erinevatest
ohtudest ja haigustest ning kutsuda ettevaatlikkusele, sest
meie laps on meile väga kallis. Soovime muuta projektis
osalejatele laste ja õpetajate hoiakuid erivajadusega inimeste
suhtes sallivamaks ja arvestavamaks.Nõusoleku projektis
osalemiseks saime Kadrina lasteaialt Sipsik.
Nii jõudiski meie projektimeeskond 14. aprillil 2014. aastal
Kadrina lasteaeda Sipsik.
Lasteaeda ligipääsetavus sai testitud juba eelmisel aastal,
kõik on nii, nagu olema peab..
Saalis on üle 50 lapse ootamas meid.
Meie projekti meeskonda kuuluvad inimesed,kes räägivad oma haigusest või juhtunud õnnetusest.
Marge Õun – insuldist, Martin Provornikov – oma
õnnetusest,mille tagajärjel on nüüd ratastoolis, Marika Anni –
nahahaigusest psoriaasist, Ülle Pellis räägib epilepsiast ja
tutvustab lastele abivahendeid,mis on abivahendite kauplusest „Invaru“ saadaval. Kahjuks sel päeval ei osalenud
projektis Helje Alese – diabeedi haigusest rääkija.
Mänguliselt said lapsed ära proovida, kuidas on olla pime
inimene ja kuidas ühe käega kirja ümbrikusse panna,
ratastooliga sõita,karguga kõndimist. Kõige selle eesmärgiks
on, et lapsed oleksid ettevaatlikud ja et ei juhtuks õnnetusi ja et
kõik oleksid terved.
Kadrina lasteaed jättis hea mulje, kõigil oli kodune tunne.
Lapsed olid väga targad ,teadlikud ja osavõtlikud. Meile
kingiti mälestuseks vihik heade soovidega ja joonistustega,see
teeb südame soojaks. Andrus kirjutas (kahjuks perekonnanime ei olnud lisatud): KEVAD TULI, RÕÕM ON
PÕUES,PÄIKE TOAS JA PÄIKE ÕUES! ILUSAT KEVADET!
Meie poolt said lapsed kleepsu: “Tubli laps! Jää terveks!
Projekt „Märka meid““.
Projekti rahastas Hasartmängu nõukogu.
Helmi Urbalu
Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda
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Kunstidekool näitas juubeliks oma sisu
26. aprillil tähistas Kadrina
Kunstidekool oma 25.
tegevusaastat. Alustati küll
1989. aasta sügisel, kuid
aastapäevade tähistamised
on traditsiooni kohaselt
toimunud ikka kevadel, nii
ka seekord. Algusest peale
on huvikooli juhtinud
muusi-kapedagoog ja
dirigent Eve Vunk. Kooli
asutamise mõtte algataja ja
igakülgne toetaja oli
kauaaegne Kadrina
Keskkooli direktor Otto
Amer (1934-2010).
Huvialade rohkus on
andnud valikuvõimaluse
Koolis töötab sel õppeaastal 13
pedagoogi, kümnel neist on
kõrgharidus. Lühemat või
pikemat aega on koolis töötanud 45 õpetajat. Esimestest
õpetajatest töötab ka praegu
Margus Laugesaar (akordion,
klassikaline kitarr). Staažikamad õpetajad on Tiit Tammar (puhkpillid), Marian
Kullerkupp (solfedžo, muusikalugu) ja Marika Soone
(kunstiõpetus). Teenekas klaveriõpetaja Silvi Ugaste töötas
koolis aastatel 1993-2012. Selle
aja jooksul lõpetas kooli tema
õpilasena 24 õppurit. Tantsuõpetajatena töötasid Ivi Lehtmets, Anita Jugaste ja Ingrid
Pärnamäe. Tantsuosakonnas
käis 372 õppurit. Vähese huvi
tõttu suleti tantsuosakond
2011. aasta septembris. Paljud
noored tegelevad hobi korras
tantsuga huviklubis Cadencia. Kunstiosakonnas (koos
ringidega) on kokku käinud
370 õppurit. Muusikaosakonna nimekirjas on kokku olnud
411 õppurit, nendest on
lõpetanuid 93. Kahjuks ei jõua
paljud õppurid mitmesugustel põhjustel lõputunnistuseni.
Kõige populaarsemaks
pilliks on olnud klaver, kuid
õppijaid on leidunud nii
puhkpillidele kui ka keelpillidele. Mõned aastad koolis
jõude seisnud ksülofon on
leidnud lõpuks mängija, kelleks on Hans Johan Erikson
(õpetaja Kristjan Kallas). Tema edukas ja meisterlik esinemine juubelikontserdil kinnitas, et instrument (õigemini
- pulgad) on sattunud õigetesse kätesse.
Kokku on aastatel 19892013 kooli õppurite nimekirjas olnud 1153 õppurit,
kellest mitmed on õppinud
mitut huviala. Kooli oli 2013.
aastaks lõpetanud 147 õppurit.

Üheksateist aastat töötas kunstidekoolis klaveriõpetajana Silvi
Ugaste, kellele direktor Eve Vunk kooli juubeli puhul tänukirja
andis. Foto Enn Mälgand
Osalemine konkurssidel.
Vilistlased jätkavad
kõrgtasemel
Paljud õppurid on esinenud
Virumaa I regiooni konkurssidel ja festivalidel. Koolil on
mitmeid toredaid traditsioone, korraldatakse kontserte ja
osaletakse maakondlikel, piirkondlikel ja vabariiklikel
muusikaüritustel ja näitustel.
Mitmed kooli vilistlased jätkavad oma muusikuteed kõrgema astme muusikaõppeasutustes. 2013. aastal asusTallina
Ülikooli kunstide instituudi
muusika õppekava alusel
õppima Maibrit Puusepp, kes
lõpetas klaveri eriala õpetaja
Silvi Ugaste juures.
2012. aastal astus Heino
Elleri nimelisse Tartu Muusikakooli rütmimuusika osakonda laulu erialale õppima
Mari Soone (lõpetanud viiuli
huviala (õpetaja Sirje Tambi),
vabaõppes õppinud pop-jazz
laulu (õpetaja Eve Vunk).
2013. aastal jätkab ta alustatud
muusikaõpinguid Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuria-adeemias koolimuusika erialal. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lõpetas flöödi
erialal kooli vilistlane Riina
Kalmet. Samas kõrgkoolis õppis viiuli erialal ka Mary-Ann
Eessaar, kes nüüd õpib Hollandis Utrehti kõrgemas kunstidekoolis viiulit. Kooli esimene lõpetaja Indrek Jurtšenko
(lõpetas akordioni erialal
1991. a., õpetaja Margus Laugesaar), laulis Eesti Rahvusmeeskooris, osaleb mitmetes
muusikaprojektides ning töötab praegu Tapa valla kultuurijuhina. Priit Rusalepp lõpetas Tartus Elleri-kooli trompeti erialal, on töötanud Kadrina pasunakoori abidirigendina, jätkates õpinguid Eesti
Muusika- ja Teatriakadeemias
trompeti erialal. Need on vaid
üksikud näited Kadrina kunstidekooli õppurite edasipüüdlikust tegevusest. Muusikaga tegelevad paljud Kadrinast otsa kätte saanud endi-

sed õppurid, lauldes erinevates koorides, musitseerides
ansamblites või orkestrites
mängides.
Juubelikontsert vääris oma
nime
Kahetunnine kontsert peegeldas huvikooli igapäevast elu
ja õppetööd. Et õppurid ja
nende õpetajad omavahel
tihedalt suhtlevad, on seotud
muusika ja kunsti õppimise
spetsiifikaga. Nn massitöö
meetoditega kunstialadel edu
ei saavuta, sest iga õppur on
„oma näoga“ ja tema pürgimused kunsti või muusikaga
tegelemisel tahavad peenetundelist toetamist. Sellega
tuleb kõige paremini toime
kvalifitseeritud ja praktikat
omav pedagoog, kes suudab
luua usaldusliku sideme oma
õpilasega. Paistab, et seda
tundlikku tõde Kadrina kunstidekoolis mõistetakse.
Siinkohal pole võimalik
kogu kontserdi kava ümber
jutustada ning selleks puudub
ka vajadus. Need, kes kuulajana huvikeskuse saalis istusid, said kontserdile ise kaasa
elada.
Õpetajate käsikellade ansambel „helistas kontserdi
sisse“. Valla poolt sai direktor
Eve Vunk kena ja vajaliku
istumisaluse – nahkse kattega
tugitooli. Päris õnnitlemiseks
läks kontserdi lõppedes.
Kontserdil andsid oma
väärika panuse ka vilistlased,
kes sellega ühtlasi meenutasid
oma siinseid õppuriaastaid.
Endast andsid märku ka
eelkooli pisikesed muusikuhakatised. Väike Klara Kiur
väljendas plokkflöödil oma
hingelist seisundit, kui esitas
Karl August Hermanni pala
„Süda tuksub“... Staažikas
õpetaja ja akordionivirtuoos
Margus Laugesaar odavaga ei
lepi: tema esitas leedulase
Ionas Tamuljonise „Partita“,
tehnilise ja uuekõlalise osa
pikemast teosest. Kunagi klarneti (puupill) erialal kunstide-

kooli lõpetanud Priit Rusalepp, on „üle kolinud“ trompetile (vaskpill), õppides seda
pilli Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias. Klaveril saatis
teda Denis Kasparovitch,
pedagoog siinsamas koolis,
aga tuntud laiemalt ka organistina.
Eessaarede pere ühe väärika esindajana tuli publiku
ette viiuldaja Mary-Ann Eessaare, kelle õpingute ring on
jõudnud Hollandisse Utrechti
kõrgemasse kunstikooli.Tema
esitatud Arvo Pärdi „Fratres“
kuulub juba muusika kõrgpilotaaži maadele. Viiuldaja
alustas juba 1993. aastal viiuliõpinguid, ja ikka siinsamas
Kadrina kunstidekoolis.
Pianistidest andsid tubli
elamuse tervele saalile õed

Kooli vilistlane Mary-Ann
Eessaar jätkab viiuliõpinguid
Hollandis Utrechti
kunstikõrgkoolis, esitamas
Arvo Pärdi teost „Fratres“.
Foto Enn Mälgand
Viised. Eva Kaarin Viise õpib
Tallinna Ülikoolis, on ka
klaveri huviala vilistlane, esitas maailmakuulsa Eric Claptoni „Change of World“, saates ise vokaalpartiid klaveril.
Anna Elisabeth Viise (õpetaja
Denis Kasparovitch) sai paraja
üleolekuga jagu Mozarti „Sonaadi“ I osast, mängides suurt
klassikut peast!
Meelde jäi ka Bertha Kiur,
kes õpib Tartus Elleri-koolis,
kes suure sisseelamisega esitas Paul Bonneau „Kapriisi
valsivormis“.
Eespool oli juttu jõude
seisnud ksülofonist ja selle
„käivitajast“ Hans Johan Eriksonist õpetaja Kristjan Kallase
kaasaaitamisel. Kontserdil
saatis mängijat klaveril Denis
Kasparovitch. Sellega sai sisukas kontsert oma lõpu.
Järgnes pikk õnnitlejate
tänuvoor. Aitäh õpetajatele
õpetamise eest, aitäh õppuritele, et vastu pidasite!
Enn Mälgand

Projektisõbrad kohtusid Kadrinas
Nädalapäevad viibisid Kadrinas külas Comeniuse-projekti kaaslased
Itaaliast, Türgist, Inglismaalt ja Poolast, kokku üle 30 kooliõpilase koos
saatjate-õpetajatega. Napis sõnumis ei ole võimalik peatuda kõigil
nendel rohkearvulistel üritustel, sõitudel ja kohtumistel, millega oli
sisustatud teine projektikoosolek, esimene oli mullu novembrikuus
Poolas.
Projekti teemaks on „Minu digisõbrad“, mis kehtib kogu projekti
tegevuse kestel.
Esimesel päeval Kadrinas andsid siinsed õpilased külalistele
kontserdi, väljas olid külaliste kodu ja kooli kajastavad näitused,
toimusid tutvumismängud õpilastele.
Rohkesti aega pühendati Eestiga tutvumisele: käidi Tallinnas,
Rakvere Politseimuuseumis, Palmse mõisas, Käsmu meremuuseumis
jm.
Laupäeval, 17. mail andis kunstidekool kontserdi Kolu mõisas, kus
kohtuti ka vallavolikogu esimehe Jaanus Reisneriga. Lõpuõhtu toimus Türgi õpilased Antalya koolist on kogunenud oma kooli
Õnnela Külalistemajas Ohepalu külas.
reklaamilaua taha. Foto Enn Mälgand
Külalised lahkusid Kadrinast pühapäeval, 18. mail.
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Taani ettevõtte julge tulek
Aprillikuu viimasel päeval tähistas tootmisettevõte Flexa
Eesti AS oma Viru-Nigula tehases 20. tööjuubelit. Kogu
sealse tehase pere ja külalised olid kogunenud ühisele
koosviibimisele, kus päevakohase ettekandega esinesid
juhatuse liikmed Jens Gammelby ja Marianne Paas.
Alljärgnevas intervjuus vastab Flexa Eesti ASi finantsjuht
ja juhatuse liige Marianne PAAS vallalehe KODUKANT
küsimustele.

Flexa Eesti Asi juhatuse liikmed Jens Gammelby ja Marianne
Paas esinemas juubeli puhul Viru-Nigula tehases.
20 aastat tagasi võttis üks
Taani ettevõte julguse ja
tuli oma tootmise ja
spetsialistidega Eestisse, et
siin välja arendada oma
mööblitööstus. Üle on
elatud erinevaid aegu,
ettevõte töötab tänasel
päeval edukalt, annab tööd
sadadele siinsetele
inimestele ja tõestab ennast
rahvusvahelistel turgudel.
Kui suuremahuline on see
tootmine, mis asub Eestis?
Eestis on meil kaks tehast –
Kadrinas ja Viru-Nigulas.
Meie emaettevõte asub Taanis, meil on temaga tihe koostöö ning sealtpoolt jälgitakse
ka meie siinseid tegemisi.
Kaks Eestis olevat tehast moodustavad ettevõtte, mille nimeks on Flexa Eesti AS. Kui
vaadata sisulise poole pealt,
siis Viru-Nigula tehas on voodite tootja, Kadrinas tehakse
kappe, toole, asseksuaare jm.
Juhatuses on ametid ära
jagatud: mina olen finantsdirektor ja juhatuse liige, minu
alluvuses on kõik tugiteenused, mis teenindavad ettevõtte kõiki tootmisüksusi:
finants-, juhtimisarvestus,

infotehnoloogia, personaliarvestus. Mina olen siin (so
Kadrina tehases-toim.) kogu
aeg majas. Teine juhatuse liige
Jens Gammelby tegeleb tootmisega, varumisega, kohtub
tarnijatega jne. Meil on tehastes võrdsed volitused. Jensi
põhikodu on Taanis. Tal on
seal ka kontserni (emaettevõtte) ees kohustusi.
3-4 aastat tagasi oli meil
tootmisüksusi oluliselt rohkem kui praegu. Möödunud
majanduskriisi ajal otsustati
kinni panna või ära müüa kõik
need ettevõtted, mis ei olnud
otseselt seotud põhitegevusega. Toimus ümberstruktureerimine. Endistest komponente tootvatest tehastest said
valmistoodangut andvad
tehased. Mul on väga hea
meel, et asjad lähevad ülesmäge.
Kas teil on ka allhankijaid?
Jah, vähesel määral kasutame
nende abi.
Aga päris algus... Millal see
oli?
Algas kõik Viru-Nigula kandist, kus leiti olevat sobiv koht
tehase rajamiseks, sest asu-

SPORT
Võrkpalliuudiseid
Lääne-Virumaa koolide miniliiga võitja, Kadrina keskkooli
(KK) meeskond võitis esikoha Ida regiooni viie parema kooli
turniiril ja tagas sellega pääsu vabariiklikule finaalturniirile
Eesti 8 parema kooli hulka.
Finaalturniir toimus Kohila spordihoones 30.aprillil 2014.
Kadrina poisid võitsid alagrupis Rannu KK 2:0, kuid said kaks
nappi kaotust 1:2 Pärnu Kuninga tänava põhikoolilt ja Tallinna
Inglise kolledžilt. Need meeskonnad said lõpuks II ja III koha.
Kadrina KK võitis kohamängudes 5.-8. kohani nii Saaremaa
ühisgümnaasiumi kui ka Narva Pähklimäe gümnaasiumi 2:0
ning lõpetas lõpetas turniiri 5. kohaga. Poisid mängisid hästi,
võitluslikult . Vastased ületasid meid ainult pikkuses, sest olime
turniiri üks lühemakasvulisemaid võistkondi. Kadrina KK
meeskonnas mängisid: Aleks Uusküla, Markus Julius
Holmberg, Kristjan Metsoja, Kalev Rannar Müntser ja Gustav
Lankei.
Samad poisid tulid Lääne-Virumaa koolide meistriks
minivõrkpallis. Kadrina KK II võistkond sai sel turniiril 5.koha.
● ● ●
Lääne-Virumaa koolide meistrivõistlustel sai I koha Kadrina KK
9.kl ja nooremate poiste võistkond koosseisus: Siim Umerov,
Renno Laaniste, Kevin Kivro, Deivid Armulik, Gert Lužkov,
Andero Kirsch ja Aleks Uusküla.
Ka kõige vanemate õpilaste (12.kl ja nooremad) LääneVirumaa koolide meistriks tuli Kadrina KK meeskond, kes

paik ise on ju liiklusteede
ääres, lähedal asub Kunda
linn. Ehitati 11 km pikkune
elektriliin vooluga varustamiseks. 26. aprillil 1994 tekkis
seal juriidiline isik, tegevust
alustas Viru-Nigula tehas.
1997. aastal rajati samasse ka
saeveski. Kadrina tehas alustas 1997. aastal. Kadrina tehas
tootis meie oma saeveskis
lõigatud madala kvaliteediga
puidust odavama hinnaga
mööblit, mis läks nagu soe sai
Saksamaa turul. 2009. a. olime
masu tõttu sunnitud sulgema
Viru-Nigula tehase. Praegu
valmistame Kadrinas liimkilbist kappe, nii lastele kui ka
täiskasvanutele. Teeme ka
kummuteid jm mööblit. Nagu
mu kolleeg Jens on maininud:
„Oli ikka suur julgus tulla ja
hakata siin tootma...“ Olid ju
aastad 90-ndate alguse Eestis
poolmetsiku kapitalismi aastad, kus valitses nii seadusetus
kui lokkas ka kuritegevus. Kui
sa ikka tuled stabiilsest Skandinaavia ettevõttest, kus on
juba sajandeid valitsenud
kord ja seaduslikkus, siis oli
üsna raske siin algul kohaneda. Üleöö inimeste halbu
harjumusi ega ka tootmiskultuuri ju ei muuda. Aga
kõik laabus pikkamööda.
Kuskohast te oma puidu
varute?
Ostame puitu ka Eestist,
sellist, mida saame kasutada.
Kõik on selle juures seotud
kvaliteediga. Eesti puidus on
palju oksi ja selline puit ei taha
meile sobida. Puiduga on nii,
et mida põhja poolt sa seda
ostad, seda parema kvaliteediga on metsamaterjal.
Sealne puit kasvab meie omast
aeglasemalt, ta on tihe ja kõva.
Lastemööblile mineva puitmaterjaliga tehakse eelnevalt
katseid, et ikka toode vastu
peaks. Meil oli ka Peterburi
lähedal kunagi saeveski, aga
siis oli probleeme toodangu
kvaliteediga, materjali ei lõigatud vajaliku täpsusega, kõikumised mõõtudes olid väga
suured. Nii et puit oli hea, aga
seda ei osatud või ei tahetud
täpselt töödelda. Praegu me
puitu Venemaalt ei võta.

Neeruti Seltsi
VEERUD

Üldse kulub meil aastas ligi 30
000 tm puitu. Valdava osa
puidust toome Soomest, teisel
kohal on Eesti, veidi saame ka
Rootsist. Piiranguid seab ka
olukord, kus puit peab olema
sertifitseeritud, seda tahavad
ka meie kliendid. Eestis on
asjad head, sest kõik RMK
metsad on sertifitseeritud.
Tahame hakata koostööd
tegema oma endise saeveski
uute omanikega, kes on tootmise ümber korraldanud koos
vastava spetsialiseerumisega.

Mai ja juuni 2014

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

PIKK LOODUSRETK 3 PÄEVA

Kuidas läheb toodete
müügiga? Võtab turg teilt
ikka kõik vastu, mida
pakute?
Selle, mida meilt küsitakse,
selle teeme ikka ära. Meie
turud asuvad Lääne-Euroopas ja Hiinas. Müügisuhted
nendega on olnud pikaajalised. Siia juurde tahaks öelda,
et meil on tootmisalased suhted emaettevõttega ära jagatud: meie toodame, emaettevõte Taanis teeb disaini, tegeleb müügiga ning tegeleb
kontserni üldjuhtimise ja strateegilise planeerimisega, mille
raames me siin toimetame.
Kuidas käib tootmistööliste
väljaõpe? Kust tulevad
inimesed siia tööle?
Kui me vaatame kahte erinevat tehast – Viru-Nigulat ja
Kadrina tehast, siis Kadrinasse on lihtsam tööjõu saamisega kui Viru-Nigulasse. Kadrinas on valdavalt kohalik
inimene meil tööl. Muidugi
käib meie juures tööl inimesi
ka Rakverest, aga Kadrina
rahvas on meie tuumiktööjõud. Viru-Nigula tehas „korjab“ oma töölised Kundast,
Rakveresr, Aserist, Jõhvist,
Viru-Nigulast. Viimase puhul
ei saa öelda, et seal töötab
Viru-Nigula külast pärit inimene. Kui töötab, siis ikkagi ta
ei kuulu töötajaskonna tuumikusse. Tööliseks saamine käib
meil kohapeal. Meil on sellised sisseelamise programmid,
milles räägitakse üldistest
asjadest, aga ka töökultuurist
ja kvaliteedist, sest just töö
kvaliteet on ülioluline.

mängis koosseisus: Karmo Kalamäe, Ben Lilleoja, Kaarel
Taimla, Marko Rand, Mart Aleksandrov, Siim Umerov, Kevin
Kivro, Renno Laaniste, Deivid Armulik.
Sel õppeaastal võitsid Kadrina KK poisid kõik oma
vanuseklassi maakonna meistritiitlid, lisaks saadi esikoht
tütarlaste 9.klassi ja nooremate turniiril.
● ● ●
Eduka võrkpallihooaja lõpetuseks tuli Kadrina võrkpallimeeskond Lääne-Virumaa meistriks. Sel turniiril võisid
mängida ka Eesti tippmeeskondade mängijad ja neid jagus
kõigisse meeskondadesse. Kaheringilise põhiturniiri võitja
Kadrina mängis Väike-Maarjas
toimunud finaalis RLV Massive meeskonnaga ja võitis
tasavägiselt kulgenud mängu 3:0.
Kadrina meeskonna valdava enamuse moodustasid
Kadrinas sündinud ja Kadrina koolis võrkpalli mänginud
mehed. Meeskonnas olid: Tanel Uusküla, Raigo Pärs, Rauno
Tamme, Ben Lilleoja, Kaspar Pomerants, Ivo Järvala, Toomas
Skroman, Taavi Leinsalu, Karel Kirsimäe, Janek Aren, Rait
Karus, Raido Palmar, Rauno Ilves, Artur Part, Jaan Rummi.
Jaan Rummi

Eesti koroonameistriks tuli Hillar
Elva
26. aprillil peeti Arukülas Eesti meistrivõistlusi koroona
üksikmängudes (läti laud). Osavõtjaid kogunes 36, nende
hulgas 6 võistlejat Kadrina spordiklubist Novus. Eesti vabariigi

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

18., 19. ja 20. juulil PAGANAMAALE ,
Ööbimine Krabi külas Laane talus, telk ja mu vajalik
kaasa võtta!
Söök omal kulul. Osalustasu 20 €!
Eelregistreerimine 5 552 5314.
väljasõit rahvamaja juurest kell 8!

Mälestusreis Stockholmi
20 aastat parvlaeva Estonia hukkumisest
Hukkunute omakseid ühendav mittetulundusühing
Memento Mare korraldab 20.-22. juunil hukkunute
omastele mälestusreisi Stockholmi. Reisist huvitatutel
pöörduda Helmi Urbalu poole tel 506 1565 (õhtuti) või
meilitsi: helmi@virukoda.ee
Reisi eesmärk: hingehoiu seminar laevas, vaikusehetk ja
lillede merreheitmine ning Stockholmi mälestusmärgi
külastamine.
Memento Mare juhatus
Aga Eesti põhiline probleem ongi selles, et meil ei ole
oskustöölisi. Kui inimene
meile tuleb, siis välja hakkavad teda õpetama oma töölised ja spetsialistid. Viimase 56 aasta jooksul on meil hakanud käima praktikandid Taanist. Seal on väga hea ja
sisukas ametikoolide süsteem,
puutööd õpitakse 5 aastat.
Sealt tulnud praktikandid on
juba teatud oskuste ja kogemustega. Taanis ei elata nii, et
kõik soovivad saada kõrgharidust, seal loetakse ametikoolis
õppimist hinnatud tegevuseks.
Praegu töötab Flexa Eesti
AS-is, kahe tehase peale kok-

ku 227 inimest, nendest ümmarguselt 60 töötab Kadrinas.
Kuidas on kulgenud
läbikäimine kohalike
omavalitsustega?
Eks aeg-ajalt tekib ikka vajadus nendega suhelda. Kadrinaga on seda suhtlemist vähem olnud, aga Viru-Nigulaga on asjaajamisi rohkem
olnud. Seal oleme ehitusregistris toimetanud, ka siis,
kui müüsime saeveskit jne.
Omal ajal, kui oli maade erastamist, oli jällegi suhtlemist
vallaga.
Tänan!
Küsitles Enn Mälgand

meistriks tuli kadrinlane Hillar Elva. Teiste Novuse klubi
meeste tulemusi: Ilmar Viitmaa 16. koht, Arvo Püvi – 21., Joonas
Kikerpill – 26., Aadi Kikerpill – 31. ja Gennadi Kink – 36.

Selgusid Virumaa meistrid
koroona paarismängus
,

Ida- ja Lääne-Virumaa lahtistel meistrivõistlustel koroona (läti
laud) paarismängudes selgusid meistrid Kadrina huvikeskuses
peetud võistlustel.
Meestest tulid meistriks Hillar Elva (Kadrina) ja Tarmo
Jõgiste (Kadrina). Teise koha sai paar Heinar Vallaste (Kunda) ja
Uno Leppik (Kunda) ja kolmandaks jäi paar Aadi Kikerpill
(Vohnja) ja Ilmar Viitmaa (Tamsalu).

Koroonaveteranid selgitasid
meistreid
Maakonna koroonaveteranide (vanusegrupis 35-59)
üksikmängus tuli Virumaa meistriks Hillar Elva, teiseks jäi
Eerik Väärtnõu ja kolmandaks Aadi Kikerpill. Paarismängus
tulid meistriks Heinar Vallaste ja Uno Leppik, teiseks Hillar
Elva ja Eerik Väärtnõu ja kolmandaks Aadi Kikerpill ja Ilmar
Viitmaa.
Veteranidest vanusegrupis 60+ tuli üksikmängus meistriks
Tõnu Kapper, teiseks Heino Juss ja kolmandaks Johannes
Kirsch. Paarismängus tulid meistriks Heino Juss ja Johannes
Kirsch, teiseks Lehti Grau ja Tõnu Kapper ning kolmandaks
Andres Kirsimäe ja Tiit Kirsimäe.
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VOLIKOGU
VALLAVOLIKOGUS ARUTATI JA
OTSUSTATI
30.aprilli 2014.aasta istung Ridakülas
1.Kadrina valla 2014.aasta lisaeelarve vastuvõtmine I,
ettekanne oli vallavanem Erich Petrovitsilt. Vastuvõetud
määrusega suurendatakse ja muudetakse 2014.aasta
29.jaanuari määrusega nr 3 vastu võetud valla käesoleva
aasta eelarve tulusid ja kulusid. Määruse koostamise
eesmärgiks on „2014.aasta riigieelarve seaduses
kohaliku omavalitsuse üksustele määratud tasandus- ja
toetusfondi vahendite jaotus ning jaotamise ulatus,
tingimused ja kord“ vallale tasandus- ja toetusfondi
vahendite eraldamine. Tasandus- ja toetusfondi
suuruseks 2014.aastaks on kokku 1 373 493 eurot.
Võrreldes 2013.aastaga on tasandusfond suurenenud 10
394 euro võrra. Toetusfondi 1 071 890 eurost eraldatakse
vahendeid hariduse (koolide) toetamiseks: tööjõu
kuludeks – 819 857 eurot, sellest põhikooli õpetajatele
653 620 eurot; täiendkoolituseks 8 199 eurot; raha
õppevahenditele 32 433 eurot; koolilõuna kulude
katmiseks 63 020 eurot jm. Toimetulekutoetusteks 122
455 eurot, puuetega laste hooldajatoetuseks 9 861 eurot
jm.
2. Volikogu otsustas võtta laenu investeeringute
finantseerimiseks summas 350 090 eurot. Laenu
tagasimaksmise tähtajaks kinnitati kaks aastat alates
2018.aastast.
3. Volikogu vaatas läbi vallas kehtestatud planeeringud.
Otsustati jätkata planeeringute elluviimist vastavalt
planeeringute nimekirjale. Kahe objekti osas otsustati
mitte jätkata detailplaneeringute elluviimist ning
tunnistada need kehtetuks.
4. Volikogu kinnitas valla munitsipaalkoolide hoolekogu
moodustamise korra ja nende töökorra.
5. Valla esindajana nimetati Vohnja Lasteaed-Algkooli
hoolekogusse volikogu liige Eerik Väärtnõu.
Kadrina Keskkooli hoolekogusse nimetati kooli pidaja
esindajana volikogu liige Alo Laaniste.
6. Volikogu võttis vastu määruse, millega kehtestas
Kadrina valla jäätmekava aastateks 2014 – 2020.
7. Aluseks võttes Euroopa Parlamendi valimise seaduse
paragrahvi 15, nimetas volikogu Kadrina valla
jaoskonnakomisjonide liikmed ja asendusliikmed:
Valmisjaoskond nr 1 asukohaga Kadrina rahvamaja,
Viru 14 Kadrina alevik.
Esimees Jaan Rummi,
liikmed: Ene Kaldamaa, Krista Kirsimäe, Õie Kõõra, Enn
Mälgand, Imbi Pani, Tamara Rummi, Anni Ruusmann,
Toomas Tingas; asendusliikmed : Aive Meos, Aino
Põldaas.
Valimisjaoskond nr 2 asukohaga Kadrina lasteaia Sipsik
Hulja rühmade ruumes, Tõnismäe 18 Hulja alevik.
Esimees Lea Viltrop,
liikmed: Kaidi Kalle, Maire Laulik, Tiina Murumägi, Liivi
Veide; asendusliikmed: Priit Viltrop, Anu Kallis.
8. Lähtudes Moldova Vabariigi Criuleni Rajooni Nõukogu
presidendi kutsest, ning vajadusest vastastikuste
kontaktide ja teadmiste vahetamiseks ja koostöö edasise
arendamise eesmärgil, võttis volikogu vastu otsuse
lähetada vallavanem Erich Petrovits Moldova Vabariiki
Criuleni rajooni ajavahemikul 17. - 20.mai 2014.

Meeldetuletus!
Tuletame meelde, et pühapäeval, 8.juunil 2014 korraldab
Lääne-Viru Jäätmekeskus Kadrina vallas ohtlike jäätmete
kogumisringi alljärgnevate peatuskohtadega:
10.00-10.15 Rõmeda küla teerist
10.20-10.35 Viitna küla parkla bussipeatuses
10.50-11.05 Loobu metskonna palliplatsil
11.25-11.40
12.10-12.25
12.40-12.55
13.00-13.15

Vohnja kaupluse parklas
Pariisi külas
Salda küla ridaelamute juures
Udriku küla teerist enne ristumist PärnuRakvere mnt-ga
13.35-13.50 Ridaküla ridaelamute juures
Kellaajad võivad nihkuda, seega peaks varuma veidike
aega ja kannatust.
Vastu võetakse: pliiakud; patareid; värvijäätmed;
õlijäätmed; õlifiltrid; ohtlike ainete jääke sisaldavad
pakendid; luminestsentslambid; elavhõbe; vanad ravimid;
kemikaalid;taimekaitsevahendid; happed; komplektsed
elektroonikaseadmed ja külmikud.
Muid jäätmeid (nt rehvid, eterniit, ehitusjäätmed, vana
mööbel, olmejäätmed ) vastu ei võeta!
Palume peatuskohtades ohtlikud jäätmed isiklikult
üle anda, mitte varem kogumiskohta viia!

Toimetaja Enn Mälgand
Küljendanud VR Kirjastus

tel: 322 5631 või 5 341 8330

MAI 2014

Tööd elektriliinide läheduses tuleb
kooskõlastada
Statistika näitab, et lõviosa elektriliini kaitsevööndis juhtunud õnnetustest toimub
võrguettevõttega kooskõlastamata tööde puhul. Et vältida kahetsusväärseid olukordi ,
kus liini vigastanud sõidukijuht või tööline saab elektrilöögi, tuleb ohutuse tagamiseks
ja kahju vältimiseks kindlasti järgida seadusi, mis nõuavad liinide läheduses tehtavate
tööde kooskõlastamist.
Inimeste, vara ja keskkonna kaitseks kehtivad elektriliinide kaitsevööndis
tegutsemisel piirangud, mille ulatus on olenevalt elektriliini pingeklassist 2-25 meetrit
ning maakaabli korral liini äärmistest kaablitest üks meeter. Elektriohutuse seaduse
järgi on õhuliinide kaitsevööndis keelatud elektripaigaldise omaniku loata langetada
puid ja sõita masinatega, mille üldkõrgus maapinnast on üle 4,5 meetri.
Maakaabliliinide kaitsevööndis on keelatud töötada töömehhanismidega ja teha
mullatöid sügavamal kui 0,3 meetrit.
Kui kaevetööde puhul osatakse kaabli asukoha täpseks teadasaamiseks ja ohu
vältimiseks enamasti Elektrilevi poole pöörduda, siis sellest, et ka õhuliinide juures
tegutsemine tuleb kooskõlastada, teatakse vähem. Töö tuleb kooskõlastada
elektripaigaldise omanikuga, kelleks välise elektrivõrgu puhul on sageli Elektrilevi.
Lisaks terviseohtudele võib loata ja seega vajalike ennetusmeetmeteta töötamine kaasa
tuua tsiviilmenetluse ja Tehnilise Järelevalve Ameti trahvi, samuti võimaliku ulatusliku
kahju hüvitamise.
Alates käesolevast aastast on töid kaitsevööndis võimalik kiirelt ja mugavalt
kooskõlastada ka Elektrilevi iseteeninduses. Taotluse laekumisel kontrollime
Elektrilevile kuuluvate kaablite olemasolu tööde tegemise piirkonnas ja õhuliinide
puhul nende kaugust tööde asukohast. Selgitame liinide läheduses olevaid ohte ning
võtame ette meetmed nende maandamiseks ning vajadusel väljastame taotlejale loa.
Lisainfot kaitsevööndis tehtavate tööde kooskõlastamise kohta saab veebilehel toodud
kontaktidelt või klienditelefonilt 1545.
Ohust või õnnetusest teata Elektrilevi rikketelefonil 1343. Viga saanud inimeste
korral aga helistada kiiresti häirekeskusesse 112.

Palju
õnne!
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Andrus Kraht
Elektrilevi kaitsevööndi järelevalve sektori juhataja

Juba täna tasub oma kalendrisse teha 25. juuni peale ristike, mis tähistab suursündmust,
mis ei kordu läheme viie aasta jooksul. Nimelt jõuab sel päeval Kadrina valda
laulupeotuli, mis läbib oma teekonna enam kui tuhat kilomeetrit. Tuld veavad ratturid.
Esialgne kava on järgmine:
11.15 – Tule vastuvõtmine Jõeperes, lauluisa F.R Kreutzwaldi sünnipaiga
monumendi ligiduses Kadrina valla piiril.
12.15 Kadrina alevikus emakeeleausamba ees algab TuleTulemise simman koos
kosutava saunaga.
12.30 – Tuli saabub emakeelesamba juurde, kõned, laulud, tantsud. Kõigile
soovijaile, aga eriti kostust vajavaile tulevedajaile mõeldes on avatud
selleks puhuks kohale toimetatud ja kuumaks köetud saun, sest Kadrina
on Virumaa mitteametlik saunapealinn. Vardas keerleb siga. Laternaga
viiakse tuli Kadrina vabadussamba ehk mälestuskalju juurde.
13.00 – Tuli lahkub Kadrinast, simman kestab niikaua, kuni tegijail jaksu ja saunas
leili jätkub.
13.30 – Tule üleandmine Tapa valla esindajatele Udriku mõisa juures.
Tuleteekonna ehk TuleTulemise käigus saab igaüks tulek ka oma laternasse võtta.
Lubatud on tuld oma jalgrattaga, kiiver peas, saata. Igasugused spontaansed ülesasted
tuleteekonna veerel, vedajate ülekülvamine lillega või kostitamine soojade pirukatega
on tuletoomise igapäevased saatjad.
Täpsemat infot saab Rahva Majast ja Kodukandi juuninumbrist.

Kadrina Kunstidekool võtab vastu uusi õpilasi
klaveri, viiuli, akordioni, klassikalise kitarri, plokkflöödi, flöödi, klarneti,
saksofoni, ksülofoni huvialale.
Muusikalised katsed toimuvad kolmapäeval, 28.mail kell 16.30 ja
konsultatsioon esmaspäeval, 26.mail kell 16.30 solfedžoklassis.
Eelkooli astuda soovijatel tulla samuti koos vanemaga ja täidetud avaldusega
http://www.kadrinakunst.edu.ee/blanketid.html Ette laulda üks saateta laul.
Sisseastumiskatsete tingimustega saab tutvuda kooli veebilehe aadressil
http://www.kadrinakunst.edu.ee/vastuvott.html Kaasa võtta avaldus
http://www.kadrinakunst.edu.ee/blanketid.html
Kunstiosakonda vastuvõtt toimub järgmise õppeaasta esimese nädala jooksul.
Info: direktor Eve Vunk, mobiil 522 8966
„Elu ei tule hinnata mitte tema pikkuse, vaid sisukuse järgi.“ (Seneca)
Ootame noorteklubi „Hunor“ liikmeid kokkutulekule, mis toimub
24. mail kell 19.00 Rakveres ANI baaris (Selveri vastas).
Info: Helmi Urbalu (506 1565), Heli Selgmäe (5 563 8158).

e-post: ennmalgand@kadrina.ee

Aprillis Kadrina vallas
registreeritud lapsed
LIISA SANDRA VENTSEL
SÄDE-HELISE KÜBAR
KRISTELLE VAIMETS
Müüa musta lepa küttepuid 35-40 cm
Viitna lähedal. Hind 33 € ruumimeeter.
Tel 55 66 9878.
Müüa lõhutud küttepuid koos
kojuveoga. Erinevad puuliigid: lepp,
haab, kuusk. Minimaalne kogus 2,5
ruumimeetrit.. Tel 56 476 346 või 32 50
113 (õhtuti).
Endiste kaubandustöötajate
kokkusaamine toimub 1. juunil 2014
kell 12.00 Neeruti Seltsi ruumides
Kadrinas Pargi tn 3. Tiiu. Tel 5 344 2324.
Virumaa Koerteklubi VIKO
korraldab 31.05.2014 algusega kell
10.00 Kadrina Keskkooli staadionil
Rakvere tee 4, Kadrina, Lääne-Virumaa
KUULEKUSKOOLITUSE VÕISTLUSE
Kohtunik: Esta RatnikPeale ametliku
võistluse lõppu võistlus kutsikatele ja
noorkoertele
Info: Leili Kang, tel: 5 663 2208 või
leili@virukoer.ee
Auhindadega toetab Hill's Science Plan
Koerte ja kasside tasuta
vaktsineerimine marutaudi vastu
toimub 29. mail 2014.a.:
14.00-15.00 Vohnja kaupluse juures
15.30-16.30 Hulja toidukaupluse juures
17.00-19.00 Kadrina rahvamaja juures
Info tel 513 7662
Vilve Ala-Paal
volitatud veterinaararst

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

e-post: kadrina@kadrina.ee

