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Kõigi maade kadrinlased, ühinege!
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Kadrina valla ajaleht

Kolm põhjust, miks koolipapa Arvo Pani võiks õnnest
tantsida

23. septembril 2014 möödub 80 aastat Kadrina Keskkooli
endise direktori Otto Ameri sünnist. Kell 13 avatakse sel
puhul Otto Ameri bareljeef kooli A - korpuse esimesel
korrusel. Avamisele on oodatud endised õpetajad, vilistlased,
Otto Ameri sõbrad ja tuttavad.
Järgneb kohvilaud huvikeskuses. Osavõtust palub kool
teatada telefonile 509 4798 või meiliaadressile
hannely@kadrina.edu.ee .

Kui palju on Kadrina vallas
tegelikult elanikke? Selgitame
välja.
1. jaanuari seisuga elas Kadrina vallas 5060 inimest. Nii väidab
elanike register. Statistikaamet pakub aga hoopis arvu 4912.
Vahe seega 148 hinge. Kus on tõde?
Samas teame: ainult reaalse elanike arvuga kursis olles on
vallas võimalik kooli- ja lasteaiakohtade arvu täpne planeerimine. Lasteaiajärjekorra puhul ka vajalike lisakohtade
loomine. Talvist lumelükkamist teab vald hästi korraldada
ainult siis kui on teada, mis pered ja kus elavad. Kurb oleks,
kui mõni Kadrina uutest, vastsündinud vallakodanikest jääks
valla traditsioonilisest kingitusest, hõbesõlest ja sõlepeost
ilma vaid sellepärast, et ta vanemad pole registris.
„Ainult korras registri olemasolul saame valla elu
paremini planeerida, hoolitseda, et kõik valla teenused
Kadrina vallas reaalselt elavate inimesteni jõuaks,“ võttis asja
kokku vallavanem Erich Petrovits.
Valla registripidaja Valli Rand teab probleemile lihtsat
lahendust. Nimelt: kõik inimesed, kes Kadrina vallas
tegelikult elavad, peavad end registrisse kandma. „See pole
üldsegi raske,“ lisab ta. Rand loodab, et ka üürikorterite
elanikud registreerivad oma tegeliku elukoha. “Korteriomanikule ei too ta üürnike registris olemine kaasa mingeid
kohustusi,“ rõhutas Rand.
Kolm lihtsat võimalust elukoha registreerimiseks:
1. Kasutage riigiportaali www.eesti.ee .
2. Saatke vallavalitsuse e-posti aadressile
Valli.Rand@kadrina.ee digiallkirjaga kiri.
3. Võtke kontakti valla registripidaja Valli Rannaga.
Tulge ise kohale - Rakvere tee 14 Kadrina või
helistage 322 5615.
Vallamajas loodetakse, et Kadrina valla elanikud mitte
üksnes ei seisa hea oma andmete õigsuse eest, vaid mainivad
seda vajadust ka naabritele ja tuttavatele. Muuseas, elaniku
kohustuseks on hoolitseda oma andmete õigsuse eest
rahvastikuregistris. Pole välistatud, et osad teadaolevalt
Kadrina valla elanikud, kes registris pole, saavad peagi kirja,
mis palub andmed korda teha.
Muuseas, kui meenutada omaaegseid registreid ehk
kirikuraamatuid, siis täna on need hindamatuks ajaloo
allikaks, suguvõsauurijate üheks tähtsaimaks töövahendiks.
Rein Sikk

Puukuuri ehib konn

1.a klassi õpilased Jaspar Vaher ja Urmo Nagel kooliaasta avaaktusel, keskel Jasperi õde Kaisa-Kristina Kivirand 12. klassist.
Foto Rein Sikk
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Kevadised lõpetajad
õpivad edasi
Kadrina rahvamaja puukuuril on uus ilme. Lisaks triibulisele
välimusele leiab hoone tagaseinalt lebotava konna. Tegemist on
Kadrina Keskkooli vilistlase Priit Kaare kunstiteosega, mis
valmis kolme päeva jooksul kooskõlastatult kultuuriasutuse
juhtidega. Priit on viimasel ajal Kadrinas kirjanud nii rulaparki,
noortekeskust kui laululava. Omapoolse panuse on erinevate
seinapindade ilmestamisel oma piltidega siin-seal andnud ka
Kevin Poll, Kristo Meidla ning Elis Teterin – kõik samuti Kadrina
juurtega.

2014. aasta kevadel lõpetas Kadrina Keskkooli 28 noort
inimest. Neist neli läks edasi õppima Tartu Ülikooli ja
teist samapalju Tallinna Ülikooli. Tallinna Tehnikaülikooli valis õpinguteks kaks lõpetanut, Tallinna Tehnikakõrgkooli aga kogunisti viis. Nii Sisekaitseakadeemias,
Tallinna Majanduskoolis kui Tartu Kutsehariduskeskuses jätkab üks kadrinlane. Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli ja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli valis kummagi
kolm lõpetanut. Ajateenistusse läks üks, tööle kolm.

Keskkooli olümpiaadiedu jätkus
Eelmise õppeaasta vabariiklike aineolümpiaadide kohta seisab LääneVirumaa Omavalitsuste Liidu koduleheküljel järgmine info: „Kõige
rohkem osalesid lõppvoorudes Kadrina Keskkooli õpilased (16
korral), järgnesid Vinni-Pajusti Gümnaasium (12 korral) ja Rakvere
Gümnaasium (11 korral). Esikümnesse tulnud õpilasi oli Kadrina
Keskkoolis ja Vinni -Pajusti Gümnaasiumis 7 ning Rakvere
Gümnaasiumis ja Rakvere Reaalgümnaasiumis 3.“
Maakondlike aineolümpiaadide kohta lisas Kadrina Keskkooli
õppealajuhataja Ingrid Vaikmaa, et esikohti saavutati 20, teisi kohti 17
ja kolmandaid 10. Aasta eest olid arvud vastavalt 15, 14 ja 14.
Õppeaastal 2011/2012 oli esikohti 14, teisi 13 ja kolmandaid 14.
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Linnupeleti ajas hakid ja
varesed liikvele
Kadrinas, Rakvere tee 1 maja katusel töötab juba teist kuud
linnupeleti, mis edastab iga tunni aja tagant pooleteise minuti
jooksul vareslaste hädakisa.
Linnupeleti töölepanek Kadrinas on üheks võimalikuks
lahenduseks alevikku ammu kimbutanud vareste ja hakkide
nuhtlusele. Väidetavasti peaks päikeseenergial töötavast
peletist läbi kõlarite edastatav hädakisa olema efektiivne
vareslaste asurkonna vähendamiseks või vähemasti nende
tõrjumiseks sinna, kus nad häirivad inimesi vähem. Nii seletas
peleteid maaletoova OÜ Viljakoda juht Kaarel Sareal.
Samalaadsed peletid töötavad ka Tartu linna parkides ja
Tallinna sadamas. Mõlemalt poolt kinnitati Kodukandi
päringu peale peletite teatud efektiivsust. Samas ei eeldatagi,
et peleti linnud igaveseks ajaks linnast minema kimbutaks.
Küll aga on probleemid lindudega leevenenud. Tartus on
kavas koostöös zooloogiainstituudiga jälgida muudatusi
lindude käitumises, et seejärel otsustada, kuidas edasi
talitada.
Ka Kadrina vallaveeb kutsus kadrinlasi oma kogemusi
vahendama ja peleti efektiivsust hindama. Paarikümne
Facebooki kogukonda postitatud arvamuse hulgas jäi
domineerima äraootav seisukoht. Samas mainiti korduvalt
ära vareslaste liikumine Rakvere teelt teistesse Kadrina aga ka
Kihlevere piirkondadesse. Vallamajja on teada antud suurest
varesteparvest Pikal tänaval.
Tihti Kadrina asjus sõna võttev Harald Rahupõld tõdes
oma veebipostituses: „Tundub, et nii nagu inimene võib
kõigega harjuda, on Kadrina põlisasukad kõikide oma
kaaslindlastega samuti harjunud. Muide, ka rannarahvas on
harjunud nii kajakakisaga kui ka sellega, et needki linnud
üsna ohtrasti igale poole roojavad. Lõpetuseks arvan ma, et
loodusega pole inimesel mõtet võidelda - ta on kaotaja.“
Veel praegugi, kaks kuud peale peleti töölepanekut võib
Kadrinas Rakvere teel näha inimesi, kes näpuga maja katusel
asuva masina poole osutavad ja siis hoolega kuulavad,
millised helisid see välja paiskab.

Sada kakskümmend
kunstikooli õppurit
Kadrina Kunstidekooli direktor Eve Vunk andis teada, et sel
õppeaastal saab Kadrinas kunstiharidust sada kakskümmend
õppurit.
Muusikaosakonnas asub
õppima 71 õppurit, nendest
põhikoolis 44, vabaõppes 16,
lisa-aastatel 2, eelkoolis 9.
Kunstiosakonnas on kokku 56
õppurit, nendest põhiõppes
15, vabaõppes 5, ringis 36.
Kahes osakonnas õpivad 7
õppurit, mis teeb Kadrina
Kunstidekooli õpilaste arvuks kokku sada kakskümmend.
„Arvud on üpris ilusad,
ilusamad kui oskasin isegi
Kadrina Kunstidekooli
oodata,“ kommenteeris
direktor Eve Vunk
Vunk.

Jaan Stern meenutas
Estoniat

Foto Urmas Roos
Kadrinat külastas üleilmse kristliku televisiooni TBN vene
toimetusE võttegrupp, et salvestada intervjuu Estonia
katastroofist eluga pääsenud pildil oleva abivallavanema Jaan
Sterniga. Tegemist on kaastööga filmiseriaalile, mis räägib
katastroofidest pääsenute lugusid. Reporter Age Ploom ja
operaator Urmas Roos külastasid ka Kadrinasse Estonial
hukkunute mälestuseks püstitatud monumenti. Tänavu 28.
septembril möödub kakskümmend aastat Estonia uppumisest.
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Radikaalne plaan – likvideerime Assuani!
Kuulus Kadrina paisjärv
kasvab taas kinni, lahendusi
veel silmapiiril pole
Mis on lahti Assuaniga? Alles
lõppesid ju suurejoonelised
pinnasetööd, aga järv meenutab taas sooveert. 2011 – 2013
kestnud tööde kogumaksumus oli 612 409 eurot, sellest
Keskkonninvesteeringute
Keskuse – KIK-i 551 168 eurot,
Kadrina valla osalus oli 61 240
eurot. Nii annab teada valla
kodulehekülg.
KIK-i kommunikatsioonijuht Elina Kink andis täpsustavalt teada, et tööde käigus tervendati 8,7 ha kaldaala ja
eemaldati 231,28 m3 setteid.
“Mis puudutab kinnikasvamist, siis see sõltub paljuski ka
veetasemest ja vooluhulkadest, sest paisjärv on jõetoiteline,“ mainis Kink.
Poolsada aastat
Kadrina paisjärve lugu on
poole sajandi pikkune. Järve
südametunnistuseks peetav
keevitaja ja kalamees Arvo
Sõrm meenutab: „Esmalt paisutati läinud sajandi viiekümnendail ja kuuekümnendail
Loobu jõge kohalike kala- ja
jahimeeste poolt isetegevuslikus korras. Kestis järvekene
20 – 25 aastat, kuni soostus ja
võssa kasvas.“ Et kuuekümnendail rajati Egiptuses Assuani nimelist paisu, võeti
sealt nimi üle.
Järve teine taassünd toimus kaheksakümnendate lõpul Kadrina EPT juhataja
Enno Põllu eestvõttel, kes
hankis raha järveümbruse
kordategemiseks. Jääb tänada
õnne, et toona planeeritud
neljandiku võrra suurem järv
jäi riigikorra muutumise ja
rahakottide hüpertühjenemise tõttu rajamata. Poolelijäänud töid jätkasid kohalikud mehed omaalgatuslikus
korras.
Aastast 2007 käinud saneerimine ja rohked mullatööd andsid Assuanile tänase
ilme. Tänavu esimesel mail
toimunud esimene paisjärve

Assuani südametunnistus. Foto Rein Sikk
jooks tõi kohale hulgaliselt
huvilisi. Nüüdseks on järve
ümbritsev tee nii jalutajate kui
sportlaste poolt tänuga kasutusse võetud. Sama kehtib
juuli lõpus avatud rannavolle
platsi kohta.
Samas kasvab Assuan taas
kinni. Aasta eest järve ümbritsenud kalastajate hordid on
suures osas lahkunud, sest
kala kättesaamine vohava
põhjataimestiku vahelt muutub aina raskemaks. Paadiga
järvel toimetav Arvo Sõrm
otsib veel kinnikasvamata
kohti. Tema pahameeletormid
raisatuna tunduva raha pärast
on muljetavaldavad. Hiljaaegu eneses kalastamispisiku
leidnud Tõnu Toomla on aga
taimedest puhtaks riisunud
suure tüki järvepõhja ja püüab
sel kombel kalu kätte saada. Ja
kalad, kui neid õnnestub välja
püüda, on prisked!
Lõpmatu nuhtlus
Kindel, et midagi tuleks
järvega taas ette võtta kui
kadrinlased ei soovi peagi
kalastamise asemel hoopis
jõhvikale minna. Sõrm näeb
lahendust suures süvendamises. Ka abivallavanem Jaan
Sterni arvates tuleb tegevust
Assuaniga jätkata. Tõenäoliselt oleks vaja uut saneerimist. Kindlasti ka süvenda-

mist. Aga võib-olla tasuks
järve territooriumi oluliselt
vähendada, et jõe vool suudaks järve puhtamana hoida,
arutleb ta.
Eriti radikaalse plaani pakub aga välja legendaarne
kalakasvataja Ilme Post. Ta
leiab: „Mida rutem suudame
taganeda forellijõele tehtud
monstrumist, seda kiiremini
vabaneme jamadest! Ja seda
uhkemini saame ennast tundma suliseva veega kalarikka
forellijõe ääres!“
Post põhjendab: „Inimtekkeline uudismoodustis
hakkab looduses elama oma,
sageli ettearvamatut elu. Eks
Kadrina paisjärvgi on isepäine, olemata seejuures ei
jõgi ega järv. Ohjata ei anna.
Paisjärv kasvas penikeelt täis,
rohevetikad ujusid latakatena
ringi. Pajuvõsa hiilis aina järve
poole. Mis elustikku kõige
enam muutis, oli veetemperatuuri tõus. Ilusast forellijõest
oli saanud karpkalatiik! Jahedaveelised forellid on sealt
jalga lasknud.“
Ilme Post möönab, et
hoolimata saneerimisest ja
suurtest mullatöödest kordab
veehoidla ikka seda, mis inimestele ei meeldi: „Veetaimed
ja vetikad vohavad, vesi
“läppab“. Põldudelt – valgala
suurus veehoidlani on 53

ruutkilomeetrit – tuleb paratamatult toitaineterikast vett.
Jões see põllukeemia nii ei
võimenduks, kuid teeb seda
sooja veega veehoidlas. Veehoidlas on suvel veekadu
auramise tõttu suurem kui
Loobu jõgi seda siia lisada
suudab. Lisaks temperatuurile muutub kohe ka veekeemia, tõuseb Ph. Taimestiku
hulgas jääb valitsema vähe,
ent prügitaimedeks kvalifitseeruvaid liike, millede vohamine on ennekuulmatu. Läbi
taimede tekib aastatega aina
enam orgaanikat, mis settib
põhjamudaks.“
Posti plaan on esmapilgul
isegi ehmatav. Nimelt: „Praegu pakutakse euroraha ja kui
Kadrina vallal oleks projekt, et
tahame likvideerida forellijõelt nõukogudeaegne veehoidla, siis usun - selleks on
Euroopa Liit kahel käel valmis. Taanis näiteks – tehti
kord rumalusena looduslikud
forellijõed magistraalkraavideks. Oi, allleaaa! Tänaseks on
seal vonklevad ja kärestikega
forellijõed taastatud. Ja praegu ei usu taanlased ise ka, et
kord nii suur rumalus tehti ...“
Arutelu on avatud. Ilme
Posti arvamuse täistekst on
lugemiseks väljas vallaveebis.
Rein Sikk

Seeneline leidis suure
pommilaadungi
FLEXA operaator Urmas Leesnurm leidis
metsas seenel käies suisa pommilao. Kokku oli
selles 205 Teise maailmasõja-aegset 50millimeetrist mürsku. Edasi talitas ta just nii
nagu vaja – kutsus kohale päästeameti
pommigrupi.
„Lõhekehad olid tühjad, need leiti vanast
sõjaväe hävituskohast ja need olid juba
kahjutuks tehtud. Selline leid on LääneVirumaa kohta tavapäratu, kuna siin kandis ei
leidu väga palju lõhkekehi võrreldes IdaVirumaa või Saaremaaga. Sellises koguses
lõhkekehi leitakse Virumaal keskmiselt kord
aastas,“ teatas Lili Lillepea, Ida päästekeskuse
kommunikatsioonijuht.
Ta lisas, et Kadrina valda on demineerijaid
sel aastal kutsutud neljal korral. Kahel juhul
selgus kohapeal, et tegemist pole lõhkekehadega ja ühel juhul, Salda külas, leiti mürsusütik
ning Kiku külast käsigranaat. Leiud tehti
kahjutuks.

Lasteaeda läks enam kui 250 last
Kadrina Lasteaed Sipsik alustas septembris uut õppeaastat
kümne rühma ja 195 lapsega. „Töötame viie vanuserühmaga,
igas vanuserühmas on kaks rühma,“ täpsustas direktor Anne
Känd. Kadrinas oli septembri alguses järjekorras kuus last, kes
nooremad kui kaks aastat. Vanematesse rühmadesse oli
järjekorras kolm teise valla last.

Huljal tegutseb kolm rühma, laste arv on 44. Huljal oli
kaheksa vaba kohta.
Vohnja Lasteaed-Algkoolis on kolmkümmend lasteaialast
kahes liitrühmas. Koolis käib 16 õpilast kahes liitklassis.
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Laululava valvab
veebikaamera

Metallifirma HeTi Pere
vahetas omanikku

Sellist pilti näitab Laululava veebikaamera.
Kadrina vallas töötab kogunisti neli veebikaamerat, uued on
lisandumas.
Kadrina laululaval toimuvat näitab augustikuust alates
veebikaamera, mille pilt on leitav valla veebiküljelt
www.kadrina.ee . Kaamera asub tuletõrjemaja ehk Neeruti
seltsimaja küljes ning näitab pilti reaalajas. Toimuv
salvestatakse ja on vajadusel ka järelvaadatav. Loodetavasti on
kaamerast kasu laululava sodimiste ärahoidmiseks, aga
laiemaltki kogu sealse piirkonna turvalisuse tagamiseks.
Lisaks saab Kadrina elu veebikaamera abil jälgida
Maanteeameti leheküljelt www.mnt.ee , kus on võimalik näha
Kadrina ringteel ehk Rakvere – Pärnu maantee Kadrina
ringristmikul toimuvat. Samuti on teekaamera Tallinn - Narva
maanteel Loobu kandis. Mõlemad kaamerad edastavad veebi
fotosid iga kümne minuti tagant.
Kadrina neljas veebikaamera töötab vallavolikogu istungite
ajal, edastades seal toimuvat.
Lähiajal pole võimatu, et veebikaamera saab ka Kadrina
Spordihoone saal, et üle kanda sealseid võistlusi. Kaalumisel on
olnud ka koolimaja ümbruses kaamerate arvu suurendamine
ning nende pildi võimalik veebi edastamine.

Kadrinas tegutseval
metallitöö pereettevõttel, enam kui
kuuekümne töötajaga
HeTi Pere OÜ-l, on
uus omanik. Nimelt
omandas tuntud konveierite, seadmete ja
tarvikute tootja Technobalt 100 % HeTi
Pere aktsiatest.
Tiit Järvekülg,
HeTi Pere looja, selgitas, et on oma firmasse pühendanud
viimased kakskümmend aastat. „Technobalt on Eesti üks
edukamaid masina- ja metallitööstusettevõtteid, kuhu kuulumine avab HeTi Perele uusi võimalusi ja arenguid,“ mainis
Järvekülg.
Täna on HeTi Peres töös transportöörid Viru Keemia Grupi
jaoks, valmimas on masinad Poola ja USA tellijatele. Ettevõtte
tegevjuhina tegutseb Kuusalu juurtega Avo Vest.

Kodukant
on tuntud headuses vallaleht,
mis 2000 eksemplarises tiraažis jõudnud juba 246 numbrini. Kodukant on valla ajalugu, toimetamiste kokkuvõte. Kord kuus ilmumine
seab piirid operatiivsusele,
neli külge ka mahule. Samas
peab jätkuvalt tasuta levitatav
Kodukant olema kontsentraadiks vallaelu kohta, kohaks, kust ka meie lapselapsed
saavad tulevikus teada, kuidas kunagi Kadrinas toimetati. Pealegi, käsikirjad ei põle.

Vallaveeb
ehk äraseletatuna ajaleht
veebis, internetikülg
www.kadrina.ee olgu kõige
tähtsam, kiirem ja olulisem
vallainfo levitaja. Senini on
külastusi kuus olnud 1130
ringis, aga usun, arv saab
peagi suuremaks.
Internet ei saa kunagi täis.
Vallaveebi uudiste rubriiki
jõuab kõik oluline kõige kiiremini. Vastavalt vajadusele
suisa minutiga.
Vallaveebi saavad oma
uudised ja teateid postitada
nii vallavalitsuse töötajad, kui
valla asutuste tublid tegijad.
Nii olgu veebi uudisterubriik
kiireks esmaseks ülevaateks
sellest, mis toimub vallamajas,
koolimajas, kultuurimajas,
raamatukogus, spordihoones.
Küsimuse, millist vallaveebi nii sisu kui välimuse
poolest Kadrinas näha tahame, püstitame peagi avalikult.
Kogume arvamusi, hakkame
tegutsema. Et me virtuaalne
visiitkaart oleks veelgi sisulisem ja pilkupüüdvam, sest

SPORT
Toimetab Margus Martin

Merili Sirvelile maanteesõidus
kaks kulda
Augusti lõpupäevil Jõgevamaal toimunud jalgratturite
maanteesõidu Eesti meistrivõistlustel võitis Merili Sirvel
kuldmedali nii eraldistardiga kui ka ühisstardiga sõidus.
N16 vanuseklassi 10 km eraldistardiga sõidus oli Rakke Giant
Team võistkonda esindava rattaneiu edumaa teise koha
omaniku ees ligi 18 sekundit.
25,6 km pikal grupisõidu distantsil edestas Merili Sirvel
lähimat rivaali 25 sekundiga. Otsustavad sündmused hargnesid
seejuures teisel 12,8-kilomeetrisel ringil, mil Merili ühel
esimestest tõusudest treeneri õhutusel konkurentide eest
lõplikult ära läks.
Kadrina valda toodi medaleid veelgi - Toomas Tuuna (RR
Siplased) võitis Seenior 5 klassis kulla ühisstardiga 38,4 km
pikas sõidus, alistades hõbedamehe sisuliselt finišijoonel ning
lisas auhinnakollektsiooni pronksi eraldistardiga sõidus.
Korraliku sõidu tegi tüdrukute N14 klassi eraldistardiga
sõidus Anet Sirvel (RR Siplased), kes lõpetas kuuendal kohal.

Neeruti Seltsi
VEERUD
www.neerutiselts.ee
neerutiselts@hot.ee
Loodustuba Pargi tn 3 Kadrina

TALGUTÖÖ
4. oktoobril kell 10
ühistöö Pargi 3 ümbruses – lehtede riisumine ja muu
koristus. Töökindad kätte, tööriistad olemas.
Osalustasu ei ole.

LOODUSÕPITUBA
11. oktoobril kell 10
kohtumine geoloog KALLE SUUROJAGA
Teemaks karst meil ja mujal.
Osalustasu 2€, NS liikmele 1.50€.

KODULOOÕPITUBA
18. oktoobril kell 10
esimene lugu uues sarjas – inimese lugu – Natalja.
Osalustasu 2€, NS liikmele 1.50€.

Viitna kauplus suleb uksed

NÄITUSED

Viitna ainukese kaupluse omanik Pärtel Soidla teatas
vallavalitsusele, et alates oktoobrist on pood suletud. Viitna
ümbersõidu rajamine on kaupluse külastajaskonda oluliselt
vähendanud ja äri kahjumisse viinud. Samas käib Viitna rahvas
oma sisseoste tegemas pigem Kadrinas ja Rakveres.
Kauplusehoone läheb tõenäolist müüki.

Endiselt vaadatav loodustoas MÄRKA MÄRKE
LOODUSES
Rahvamajas: Alo Põldmäe loodusfotod
POLAARPÄEVA ÖISED KASED

Uskumatu: Kadrinas kogunisti kolm ajalehte
Õnnitlen teid, auväärt lugejad! Kadrina vallas ilmub
kogunisti kolm ajalehte. Kõik
vallad Eestis ei saa sellega
kiidelda.
Seletan kolme lehe asja
täpsemalt ära, et teada oleks,
kuidas valla infolevi ja infoväli toimima peaksid. Igaühel
me kolmest lehest – Kodukandil, Kadrina vallaveebil ja
Kadrina Facebooki kogukonnal on siin tähtis roll.
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veebiajastul on just
www.kadrina.ee paigaks,
kuhu külaline esmalt saabub.
Nüüdsest saab vallaveebis
a a d r e s s i l t
www.kadrina.ee/pildid
vaadata ka fotogaleriisid meil
toimuvast. Vaatamiskordade
arv ligineb neljale tuhandele.
Kadrina kogukond
suhtlusportaalis Facebook
enam kui 1600 liikmega on
Eesti valdade hulgas nii
huviliste arvukuselt kui osalejate arvamuste kirglikkuse
poolest ainulaadne. Nimetagem seda näiteks arvamusteleheks.
Kadrina kogukonnaga
saab liituda aadressil:
https://www.facebook.com/
groups/kadrina/ . Seal ei oota
huvilist üksnes vallaelanikud,
vaid inimesed üle Eesti ja
kaugemaltki, kellele Kadrina
elu korda läheb. Nad võtavad
me vallaelu teemadel meelsasti sõna, vahetavad infot. Ju
jõuab sinna tulevikus veelgi
enam valla arenguks olulisi

aruteluteemasid. Muuseas,
Facebookist leiab ka 300 liikmega grupi Kadrina laat, ning
200 liikmega grupi Kadrina
OTT – otse tootjalt tarbijale.
Väärt paigad ostmiseks ja
müümiseks.
Need kolm
kokku moodustavadki tänase
Kadrina valla infolevi, igaühel
on täita oma oluline roll. Kui
teil on olemas oluline teade,
uudis, millest teistelegi teda
anda, aga ei tea kuidas talitada, siis pole midagi lihtsamat kui üks telefonikõne või ekiri. Kas 501 2487 või
rein.sikk@kadrina.ee.
Üheskoos leiame parimad
lahendused. Täna on tegelikult ajalehe tegija igaüks, kes
paari lauset kirjutada oskab,
telefoni ja arvutit kasutab.
Mida informeeritum rahvas, seda tugevam vald. Mida
tugevam vald, seda õnnelikum rahvas.

Aga pulmad pidasime
Pariisis!
Kaheksakümne kolmandat eluaastat käivad kadrinlased Siina
ja Ülo Mark tähistasid harva kohatavat tähtpäeva –
kuutkümmet aastat kooselu. Eri allikad nimetavad seda nii
briljant- kui teemantpulmaks.
Siina ja Ülo kooselu registreerimine toimus 1954. aasta
augustis toonase Tapa rajooni perekonnaseisuametis, aga
pulmad peeti … Pariisis. Kaes siis seda meiekandi küla ei teaks!
Pariisi külapoiss Ülo meenutas, et oli naabruses elavat Siinat
mõnda aega silmanud, põhjuseks näitsiku õmblemishuvi.
Kuna Ülo emagi oli õmbleja käis Siina tema juures snitti
võtmas. Hiljem, tanu alla olles, töötas Siina Flora tsehhis, kus
pani kingakreemi karpidesse ning Kadrina võitööstuses. Ülo
elu on kulgenud raamatupidamise ja varustamise radadel nii
Floras, EPT-s kui Pixneris. Täna naudib vanapaar maailma
parimat külaelu Kadrina Koidu tänavas, oma kätega ehitatud
majas. Küll vajab aed hooldamist, küll sauna uus korsten
ladumist.

Rein Sikk
vallalehe toimetaja

Tehnika vedas Siplaste rattureid
alt
Pärnumaal, Jõulumäel peetud Eesti meistrivõistlustel
maastikurataste teatesõidus pidi RR Siplased tiim, kelle
koosseisus sõitis avavahetust Margus Sirvel, leppima
seenioride absoluutklassis neljanda kohaga. „Enne sõitu
riputasid kõik meile medaleid kaela, aga võistluse lõpuks said
nad ise medalid kaela,“ kõlas RR Siplased lühike kommentaar
nende Facebook-i lehel. Ebaõnnestumise põhjuseks olid
suuresti tehnilised probleemid, mis rattaspordiga paraku
kaasas käivad.
Kulla noppis CC Rota Mobilis, hõbeda A & T Spordiklubi
ning pronksi Thule Opel Proteam.
Medalita Sirvelite pere sel võistlusel siiski ei jäänud, sest
Merili Sirvel saavutas koos Greete Steinburgiga (Rakke Giant
Team) naiste absoluutklassis kulla, edestades kaheksa
võistkonna konkurentsis hõbedast Pelotoni ja pronksist Kalevi
Jalgrattakooli.

Kossupoisid võistlesid Vinnis
Maiki Ling ja Romet Lõns tegid septembri esimesel nädalalõpul
BC Tarvas/Rakvere Spordikool meeskonna rivistuses kaasa
kuni 18-aastaste noormeeste korvpalliturniiril „Basket Unites“.
Vinnis toimunud mitmepäevasel jõuproovil saadi kuue
vabariigi paremikku kuuluva võistkonna konkurentsis
hinnatav neljas koht. Treener Raivo Tribuntsovi juhendamisel

mänginud läänevirulaste ette jäid nimekad Korvpalliklubi
Pärnu, Audentese Spordiklubi ja Erkmaa Korvpallikool, selja
taha jäeti Korvpalliklubi Viimsi ja Korvpalliakadeemia Tallinna
Kalev.

Maadlejad Stockholmis edukad
SK Kadrina Kreeka - Rooma maadlejad võistlesid Stockholmis
rahvusvahelistel võistlustel. Täiskasvanute vanuseklassis
saavutas teise koha Taaniel Piiskoppel kehakaalus 59 kilo.
Õpilaste vanuseklassis saavutas teise koha Markus Julius
Holmberg.

Isostar annab panuse rattaneiu
edusse
Kadrina spordihoonesse jõudsid sel suvel müügile Isostari
tooted – joogipudelid ja -pulbrid, spordigeelid, batoonid,
taastusvahendid jms. Sortiment on esialgu väike, kuid ajapikku
see täieneb.
Et Isostari toodangut tarniva ettevõtte OÜ Starplayer kõrvu
jõudsid sõnumid tublist Jõepere küla rattaneiust Merili Sirvelist,
siis otsustati koostöös Kadrina Spordiga anda omapoolne
tagasihoidlik panus eduka noorsportlase arengusse ning
varustada teda paremate tulemuste saavutamiseks edaspidi
vajalikuga, mida müügikapp sisaldab.
Teisisõnu – iga Kadrina spordihoone külastaja saab
nüüdsest Merilit toetada, ostes Isostari tooteid.
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KODUKANT

VOLIKOGU
VALLAVOLIKOGUS ARUTATI JA
OTSUSTATI
27. augusti istung Kadrina vallamajas
1. Toimus eelnõu „Kadrina valla eelarvestrateegia 2015 2018“ esimene lugemine.
2. Volikogu muutis „Kadrina valla arengukava aastateks
2013 – 2025“ Muudatustes täpsustati rahvaarvu, mis oli
1. jaanuaril 2014 seisuga 5060, neist alevikes 2 721 (53,8%)
ja külades 2 339 (46,2%). Mehi 2484 (49,1%), naisi 2576
(50,9%). Kaasajastati vallavalitsuse struktuuri. Sisulise
arengu suundi ei muudetud.
3. Volikogu otsustas esitada taotluse Riigikohtule, et
vaidlustada tänavu juunis vastu võetud jäätmeseaduse
muutused, mis vähendavad kohalike omavalitsuste
võimalusi jäätmemajanduse korraldamisel.
4. Volikogu andis OÜ Artistonile õiguse omandada
metsamaad. Lisaks muudeti Hulja alevikus asuva 0,2 ha
suuruse Kooli tn. 10 katastriüksuse senine sihtotstarve
„maatulundusmaa“ elamumaaks. Samuti võõrandati
AS-ile Kadrina Soojus Leikude külas asuv Kaevu
kinnistu, suurusega 71 m², mis on vajalik nende
igapäevase töö tegemiseks.
5. Volikogu muutis majanduskomisjoni koosseisu seoses
Raido Parve valimisega sotsiaalkomisjoni esimeheks.
Majanduskomisjoni nimelt kuuluvad kõigi teiste
komisjonide esimehed.
6. Volikogu kuulas ära avaliku teabe spetsialisti Rein Siku
ideestiku vallateabe liikumisest vallaveebis, vallalehes ja
Facebooki Kadrina kogukonnas. Lisaks arutati elavalt,
kuhu paigutada Kadrina aleviku avalikud kaardid.
Lõplik otsus jääb vallavalitsusele.

Jäätmejaam ootab eterniiti
26., 27. ja 29.septembril on Kadrina valla elanikel võimalus
tasuta tuua Kadrina jäätmejaama kodumajapidamises
tekkinud eterniiti jäätmejaama lahtioleku aegadel reedel kella
15.00-18.00-ni, laupäeval kella 10.00-15.00-ni ja esmaspäeval
kella 11.00-13.00-ni.
Kui konteiner (30 m3) on täitunud, lõpetatakse eterniidi
vastuvõtmine varem. Kohaletoodud eterniit tuleb toojatel ise
korralikult konteinerisse laduda. Suuremate koguste toojad ja
ka esmaspäeval toojad peaksid enne toomist ette helistama
jäätmejaama töötajale telefonil 55504915 ja küsima konteineri
täitumise kohta infot. Jäätmejaamas tõstukit ei ole, oma
tõstukiga on võimalik laadida eterniiti konteinerisse ka
ülestõstetava katuse kaudu.
Juriidilistelt isikutelt eterniiti vastu ei võeta. Suuremates
kogustes on eterniiti võimalik ise viia lähimasse prügilasse,
Lääne-Viru Jäätmekeskusesse (asukohaga Piira küla, Vinni
vald) või tellida vastav teenus jäätmekäitlusluba omavalt
ettevõttelt.
Info keskkonnakaitse juhatajalt
Lea Uuenilt telefonil 322 5620.

Kreeka - Rooma maadluse treeningud algajatele
on esmaspäeval, kolmapäeval ja neljapäeval kell 15 - 16.
Treeningud edasijõudnuile igal tööpäeval kell 18 - 19.
Lisainfot jagab Valeri Porman 5089922.
Kadrina Keskkool ootab oma meeskonda alates 1.
oktoobrist 2014 "lahtiste kätega" remondimeest-majahoidjat.
Oma töötamise soovist palume teatada hiljemalt 25.
septembriks. Info telefonil 5094734.
Kadrina Hooldekodu pakub tööd hooldajale.
Info: 5240 548, e-mail: hoolekodu@hot.ee .

Kadrina Kommunaal otsib lumetõrje töö teostajat
Kihlevere piirkonda. Töösoovist teatada hiljemalt
15.oktoobriks. Info: 5089 634, e-mail: kakomm@hot.ee .
Müün küttepuid (38cm lepp) 33 euri rm. Kohaletoomine
Viitna kandis hinna sees, koormasse mahub korraga 2,5rm.
Kontakt: 5 566 9878.
Rendime väliürituste tarbeks välja seintega pop-up telgi
mõõdus 3×6 m. Kontakt: MTÜ Kadrina Hobiklubi: 501 4132.

Toimetaja Rein Sikk
Küljendanud VR Kirjastus

tel: 322 5631 või 501 2487
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Fotovõistlus „Minu Kadrina, sügis
2014“ootab osalejaid
Kadrina vallaleht Kodukant kuulutab esmakordselt valla ajaloos välja fotovõistluse.
Pealkirjaks on „Minu Kadrina, sügis 2014.“
Ootame võistlusele kõikvõimalikke Kadrina valla
● sündmuste,
● objektide,
● inimeste jäädvustusi.
Mõned näited, mida pildistada Kadrina vallas:
kultuuriobjektid; tööstus, tootmine ja põllumajandus; kindlasti argipäev külades,
alevikes, koolis, kodus, kirikus ja tööl; peod, tähtpäevad, spordivõistlused; linnud ja
loomad, sitikad. Kõik, mis huvitav tundub, Kadrina vallast kõneleb.
Võistluse eesmärgiks on luua Kadrina valla fotopank meile olulistest paikadest ja
inimestest. Ootame igapäevaelu jäädvustusi, mida tulevikus kasutada nii valla trükiste,
presentatsioonide, aga ka veebikülgede illustreerimiseks.
Võitlusele fotosid saates annab iga autor Kadrina vallale ja vallalehele loa saadetu
kasutamiseks.
Soovitatavalt on oodatud suureformaadilised fotod JPEG (JPG) formaadis, mahuga
vähemasti 1 kui mitte enam MB. Faili pikim külg võiks olla 3000 pikslit, faili tihedus 300
dpi-d. Võistlustöid saab esitada 31. oktoobrini aadressile fotod@kadrina.ee.
Iga foto vajab allkirja, kus on ära mainitud nii autor, pildistatud sündmus, objekt ja
ka fotodel olevate inimeste nimed. Iga autor võib esitada kuni viis üksikfotot ja kuni
kolm ühe teema kohta käivat fotoseeriat, igaühes kuni viis fotot.
Välja antakse peapreemia, publikupreemia ja eripreemia parima inimesest tehtud
foto eest.
Fotod pannakse kohe saabumise järjekorras avalikult vaatamiseks välja Kadrina
valla fotoveebi aadressil www.kadrina.ee/pildid.
Publikupreemia määramiseks saab iga huviline seal fotosid oma nime all
kommenteerida. Kõige enam positiivseid kommentaare saanud foto pälvibki
publikupreemia.
Lisainfo: Rein Sikk 5012487, rein.sikk@kadrina.ee .

Palju õnne!
Juubilarid

Augustis

Õpetajate seltsing KÕPS tänab
Kadrina Päevakeskuse ruumes tegutsev Kadrina õpetajate-pensionäride seltsing
KÕPS sai neli aastat vanaks. Ühtaegu tähistati ka kahe seltsingu liikme 85ndat ja ühe
80ndat sünnipäeva.
KÕPS tänab kõiki, kes aitasid üritust ilusaks ja soojaks muuta. Aitäh vallavanem
Erich Petrovitsile, kooli direktor Arvo Panile, lauluõpetaja Elene Altmäele, „lilleneiu“
Piret Voogrele. Samuti täname OÜ-d Stadnik.
KÕPS kohtub päevakeskuses iga kuu kolmandal kolmapäeval kell kolm.
Maria Martinson, KÕPS-i president

Minu Kadrina
Peep Veedla
Viru Folgi peakorraldaja, roheliste
rattaretkede peakorraldaja,
harrastusornitoloog
Mis seob teid Kadrinaga?
Pärast sõjaväeteenistust leidsin töökoha
Kadrina EPT-s, see oli aastal 1984, isegi
tööleasumise kuupäev on meeles: 10. jaanuar.
Esialgu käisin tööle Tapalt, hiljem sain korteri
vastvalminud majja aadressil Rakvere tee 1.
Lahkusin Kadrinast 10.01.1989. Viie aasta sisse jääb töötamine EPT-s traktoriremondi
lukksepana, töökaitseinsenerina ja komsomolisekretärina. Põhiline, mida meenutada,
oli siiski ühiskondlik töö. Komsomoli egiidi all sai korraldatud hulgaliselt
kõikvõimalikke üritusi, mängitud mälumängu, juhitud Eesti Looduskaitse Seltsi
Kadrina sektsiooni, ka ühiskondliku looduskaitseinspektori rolli kantud. Sai algatatud
ja korraldatud üleriigilist noorte looduskaitsekilba 1986-1989 ning helikilba. Ka esimene
roheliste rattaretk sai Kadrina perioodil algatatud ja paljude kadrinlaste abiga ellu
viidud! Käesoleval sajandil olen koos pojaga mõned aastad korraldanud Kadrinas Viru
Simmanit.
Mis on Kadrinas maailma parim?
Usun, et Kadrinas on palju maailma parimat. Kadrinlaste jaoks. Kui mina teen Viru
Folki, siis tean, et teen maailma parimat festivali. Kui teen järjekordset rattaretke, siis
ikka maailma parimat. Ka kodutalu on maailma parim. Ja perekond. See tunne peab sees
olema, siis saab olla õnnelik.
Minu Kadrina
Minu Kadrina on rubriik,
Milles on veel arenguruumi?
kus tutvustame Kadrinaga
Arenguruumi on alati, kõikjal, kõiges. Ka maailma
seotud nimekaid inimesi
parimat saab veelgi paremaks arendada!

e-post: rein.sikk@kadrina.ee
Tiraaž 2000 eksemplari
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Mihklilaadaga perepäev lasteaias
Kadrina lastead Sipsik korraldab laupäeval, 27. septembril kell 11-14 oma
traditsioonilise Mihklilaada, aga sel korral koos perepäevaga. Laadal pakuvad
lapsevanemad müügiks sügisande ja hoidised, välistatud pole ka käsitöö. Kohviku
kohvikõrvaseks saab osta eri rühmade küpsetisi. Laada tulu läheb lasteaia elu
edendamiseks.
Oma oskusi demonstreerivad kohapeal politsei- ja päästeameti esindajad. Viie- kuni
seitsmeaastastele lastele toimub rattakoolitus.
„Meie perepäev on mõeldud kõigile valla kodanikele nii laadalt ostmiseks, enda ja
oma laste ohutusalaseks harimiseks või lihtsalt uudistamiseks,“ selgitas
õppealajuhataja Maia Mägi rohkelt huvilisi lootes.
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Augustis Kadrina vallas
registreeritud lapsed
LAURI KEMPO
BRITT MARII AHMAN
JOHANNES RAUDVEE

Suurejooneline
päästeõppus
Kadrina vallas
Ärge ehmuge suurest kiirabiautode
arvust, vaid tulge uudistama
Neljapäeval, 25. septembril toimub
Regionaalhaigla eestvedamisel Kadrina vallas ja Rakvere linnas traumapäev, kus erinevate valdkondade
spetsialistid harjutavad toimimist
suurõnnetuse korral. Võistlustules on
kaksteist kiirabibrigaadi, üks kogunisti Leedust.
Erinevaid kriisisituatsioone harjutatakse alates kella üheteistkümnest
Kadrina Keskkoolis, Kadrina spordihoones, Tristvere kohvikus, Kadrina
viadukti juures, Kadrina Rahvamajas,
Haka Plast OÜ juures, Hulja mõisas,
Maanteeameti Ida regiooni hoone
juures ning ka Rakvere linnuses.
Traumapäev lõpeb orienteerivalt kell
19.
Traumapäeva toimumise ajal on
Kadrina vallas liikumas tavapärasest
tunduvalt rohkem kiirabisõidukeid.
„Selleks, et minimaalselt häirida
igapäevaelu, sõidavad kiirabibrigaadid kõiki liikluseeskirju järgides ning
ei kasuta vilkureid ega sireene,“
kinnitas peakorraldaja, Regionaalhaigla kiirabikeskuse juhataja dr
Arkadi Popov. Tema sõnul on kõik
uudistajad harjutuspaikadesse teretulnud, sest ka reaalses elus tuleb
meedikuil hakkama saada uudistajate
tulvaga.

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

e-post: kadrina@kadrina.ee

