odukant
K
Margus Martin jagab raha

Kõigi maade kadrinlased, ühinege!
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Kadrina valla ajaleht

Kadrina ristisalu – eeskuju kogu Eestile

Kadrina Spordi juht Margus Martin on nüüdsest
Kultuurkapitali Lääne-Virumaa ekspertgrupi liige. Eesti
Kultuurkapitali nõukogu määrast ta ametisse kuni 2017
aastani. Martin on Lääne-Virumaa viieliikmelises ekspertgrupis ainus mees ja ainuke spordispetsialist.
Senini kuulusid KULKA maakondlikku ekspertgruppi
Kadrinast Erich Petrovits ja Marge Mägi. Kokku esitati
maakondliku ekspertgrupi viiele kohale 12 kandidaati, annab
teada KULKA kodulehekülg.

Kirikuõpetaja sai abipraostiks
Lüganuse rahvamajas toimunud EELK Viru praostkonna
sinodil valiti uueks Viru praostiks senine abipraost, Rakvere
Kolmainu koguduse õpetaja Tauno Toompuu. Uueks abipraostiks nimetati aga EELK Kadrina Katariina koguduse
õpetaja Meelis-Lauri Erikson.
Vastne abipraost andis teada, et soovib rohkem tähelepanu
pöörata kiriku töötajatele ja mitte üksnes vaimulikele.
„Pakkuda vaimse „akude laadimise“ jaoks retriite, mis on äraseletatuna süvenemised koos vaikuse ja palvega, mis vajalikud igaühele, sest kiriku ameteis on läbipõlemise oht küllalt
suur,“ selgitas Erikson.
Kadrina vallaveebis, kultuuri alajaotuses on kättesaadavad kirikuõpetaja Eriksoni iganädalased kristlikud mõtisklused. Olemasolevail andmeil on selliste materjalide regulaarne publitseerimine ühe omavalitsuse koduleheküljel
unikaalne nii maakonnas kui kogu Eestis.

Kuued talgud Kadrina vallas
Teeme Ära talgupäeval ja selle järel toimusid Kadrina vallas
kogunisti kuued talgud. Sellega oli Kadrina üks talgurikkamaid valdasid Lääne-Virumaal. Talguveebi andmeil
tehti meil vabatahtlikku tööd Neeruti mõisas, Vohnja mõisa
karjakastelli ümbruses, Ridaküla seltsimaja juures ja Kadrinat
läbiva Loobu jõe ääres. Lisaks toimetati ka Läsna rahvamaja
juures ja Neeruti mägedes.
Talgukorraldajad olid nii kohalikud elanikud ja ettevõtjad
kui ka ühendused, näiteks Neerusti Selts ja Kadrina
Saunaklubi.

Sitamäe kivirist sai jälle püsti
Kadrina valla piiril asuv
legendaarne Sitamäe kivirist on jälle püsti. Ümberkukkunut paigaldasid ja parandasid OTO
Ehituse töömehed. Rist
asub Kadrinast Rakvere
poole minnes Hulja asula
järel paremal pool teed
kase all. Selle ümberkukkumisele juhtis tähelepanu meie koduloohoiu
grand old lady Tiiu Uusküla.
Legendi kohaselt hukkunud Hulja ligiduses Põhjasõja ajal
Rootsi väepealik Siitau (või Sittau, Zittau, Sittow, Zittow.).
Tema mälestuseks püstitatudki rist Kolmetornimäele, kust
paistnud ära nii Rakvere, Kadrina kui Haljala kirikute tornid.
Rahvasuus muutunud aga Siitau mälestust kandnud mägi aja
jooksul hoopis Sitamäeks. 1986. aastal jäi mäel asunud rist
põllutöödele ette ja paigaldati oma tänasesse asukohta teisele
poole teed.

Kuuskümmend üks kultuuritooli
12. mai seisuga oli Kadrina kultuuritoolide ostmiseks tehtud
38 annetust ja kokku annetatud 3678 eurot, mille eest saab
rahvamajale osta 61 uut tooli. Kultuuritooli kampaania on
kadrinlaste ja Kadrina sõprade kingitus Kadrina Rahvamajale
kultuurikantsi 85. sünnipäevaks.
Viimase kuu jooksul on lisandunud järgmised annetused:
Guido Gostsõllo 60 eurot, Kadrina õpetajate - pensionäride
seltsing 65, Henno Rummo 120, Marje Udras 60, perekond
Pallon 180, Tiiu Pallon 60, Halliki ja Kaul Augasmägi 120,
Mare ja Rein Umbaed 120.
Kadrina tänab ja kiidab annetanuid. Kampaania jätkub
sügiseni. Täpsemalt oli ettevõtmisest juttu Kodukandi
veebruarinumbris. Jooksev info asub vallaveebi Kultuuri
alajaotuses. Pangaarve number on EE76 2200 0011 2018 4216.

Kunstnik Teet Suure käes olev ristikompositsioon kannab nime „Maa ja taeve vahel,“ teine väiksem siin küljel on „Ajajoon.“
Kui Kadrina suudab anda uue
hingamise kiriku veerel roostetavale sajakonnale ristile,
oleks tegemist kogu Eesti
jaoks teednäitava sammuga.
Püüdke leida Eestimaalt mõnd
surnuaeda, eriti veel sajanditevanuse ajalooga rahulat, kus
ei oldaks hädas vanade metallristidega, mis pärinevad hooldajateta haudadelt. Tavaliselt
on need ristid riidastatud
surnuiaia müüri või kiriku
veerele, kus rooste neid vaikselt
närib.
Kas ei vääriks need ristid,
see meie ajalugu enamat? Neis
on talletatud ju nii kohalike
inimeste lugu kui surnuaia
ajalugu, rääkimata kohaliku
sepise ja seppade loost.
Kadrina kirikaias said aprillis kokku neli meest. Allakirjutanule lisaks sõnakas ja
mainekas vallavolinik Ülo Kais,
kelle isa Arnold teenis Kadrina
kogudust aastail 1941-1955.
Lisaks loomulikult EELK
Kadrina koguduse õpetaja
Meelis-Lauri Erikson, kes
aastaid otsinud ristiprobleemile lahendust. Kaasa mõtle-ma
oli kutsutud Rakvere linnakunstnik, eriliste taiestega
silma hakanud skulptor Teet
Suur. Laiem avalikkus teab teda
näiteks Aasta Teo auhinna
pälvinud Rakvere kuuseinstallatsiooni autorina.
Koosolnud leidsid nobe-

dalt ühiskeele, et Kadrina kiriku veerel seisvad ristid vajaksid nii enamat väärtustamist kui
ka korralikku eksponeerimist
sklptuurilise kompositsioonina. See oleks neile tänasest
väärikamaks vanaduspõlveks.
Lisaks mineviku väärtustamisele võiks ristisalust kujuneda Kadrina ainulaadne vaatamisväärsus, mida ilmestaks ka
võimalik öine valgustus. Vajab
rõhutamist, et ristisalu ei ole
leinapark, vaid pigem igavikulisi väärtusi kandev aatepaik.

Teet Suur valmistas arutelu
tulemusena tasuta kolm maketti, kuidas võiks riste eksponeerida. Need on risti, pooliku
risti ning spiraalikujulised lahendused. Kõikjal oleksid säilitatavad ristid kinnitatud kahe
betoonist valatud äärise vahele.
Ääriste vahele saab riste hõlpsalt tsemendiga kinnitada ja
seejärel vahe täita kruusaga.
Spiraalikujuline lahendus,
kus ristid asuvad maapinnast
kõrgemal, on aga pidevalt
suuremaks kasvav ja täienev,

Kadrina ristisalu võimalikud asukohad
Lähtugem eeldusest, et surnuaia ajaloolisest müürist seespool
minimaalselt saja risti korralikuks eksponeerimiseks ruumi
pole. Ristisalu peaks aga siiski asuma surnuaia vahetus
läheduses.
1. Surnuaia ja jõe vaheline maa-ala.
2. Vabadussamba tagant alla jõe veerde viiva tee äär.
3. Surnuaia ja leerimaja kõrval olev park, kus on juba ees
mälestustemaatikaga sobilik Estonia monument.
4. Konsumi kaupluse ja Tristvere kohviku vahele jääv
hooldamata küngas, kus kunagi asus viljakuivati.

vastavalt vajadusele uusi, peremeheta riste säilitades, eksponeerides. Ristisalu lihtne
ehitus tagab võimaliku hinna
taskukohasuse. Riste võib
eksponeerida neid gruppidesse
koondades, võttes gruppide
aluseks kas ristide suuruse või
vanuse. Võimalik on lähtuda ka
peremehetuks jäämise ajast.
Ristide ülespanek on tehtud
võimalikult lihtsaks, nii et
selleks pole vaja kunstnikku
kohale kutsuda.
Kuni juuni alguseni on
ristisalu kolm maketti vaatamiseks väljas vallamaja saalis.
Alates juunist asuvad maketid
igapäevaselt avatud Kadrina
kirikus. Ettepanekud, kas ja
kuidas edasi talitada, millise
projektiga edasi töötada, palun
saata selle loo autorile. Samuti
ootab arvamusi kirikusse makettide kõrvale asetatav kaustik.
Tänaseks põhiküsimuseks
võiks olla – kas soovime oma
ristiprobleemile praegu pakutavat salukujulist lahendust. Ja
kui soovime, siis kuidas edasi
minna? Iga arvamus on teretulnud.
Esimeste idee testijate hulgas olid aga Kadrina kalmistul
14. mail talgutel käinud Swedbanki töötajad. Tehke kindlasti
ära, see on oluline ja hea idee,
kõlas nende üksmeelne soovitus.
Rein Sikk

Natüürmort Kadrina kirikuseina ja saja roostetava ristiga. Kas nad vajaksid paremat saatust?
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Ehedad tunnevad trendi,
väidab maaturismi juht
Koostöövõrgustik Ehedad Elamused Lahemaal tähistas
Õnnela külalistemajas oma 10. sünnipäeva. Võrgustik
ühendab Lahemaa territooriumil tegutsevaid turismiettevõtjaid alates veinivillast ja lõpetades seikluspargiga.
Nende vahele jäävad küülikud, hobused, lambad ja emud.
Viis Ehedate liiget kolmeteistkümnest on Kadrina vallast.
Nimelt Kuusiku loodustalu Viitnal, Õnnela külalistemaja ja
Linnumäe loodustalu Ohepalu kandis, Kuusekännu ratsatalu
Loobul ja Madi puhketalu Kadrina veerel.
Õnnitlejate hulgas viibinud Eesti Maaturismi tegevdirektor Raili Mengel (pildil)
polnud kiidusõnadega kitsi.
„Juba kümme aastat tagasi
võtsid Ehedad oma lipukirjaks säästva ja kohalikel
väärtusele põhineva turismi,
mis näitab suurt trenditeadlikkust,“ mainis Mengel, kiites eriti Kuusiku loodus-talu
perenaist Sirje Kuusikut, kes
on tema sõnul ühtaegu nii
Ehedate veduriks kui ideoloogiks. Maaturismi juht
arutles, et just kilbile tõstetud ehedus on ehk isegi
parem enesetutvustamise
argument kui ökoloogilisuse
ehk öko rõhutamine. Ehedus
on hulga laiem mõiste.
Lisaks tõi Mengel välja, et üheskoos ja ühe eesmärgi nimel
töötavaid võrgustikke on veel vähe. Ehedate kõrval on
tuntumad näiteks Postitee ja Sibulatee. Tulevikus ehk võib
ilma teha ka Kunda ligidalt Lammasmäelt alguse saanud
Saunatee. Aina enam igas mõttes võrgustuvas maailmas
võivad just võrgustikud olla edu pandiks, arvas Mengel.
Maakonnaleht Virumaa Teataja on tänaseks alustanud
sarja, mille käigus annab ülevaate kõigist Lahemaa Ehedate
võrgustikku kuuluvatest turismitaludest.

Kadrina ministrid Kadrina
saunas
Maikuu viimasel päeval, 31. mail on Kadrina avalikus saunas
külas Kadrinast pärit kultuuriminister Indrek Saar ja Kadrinas
elanud keskkonnaminister Marko Pomerants. Küsimuste ja
vastuste voor algab kell 20 sauna klubiruumis.

T
O
S
S TAHAB TEADA

?

Alustuseks tuleb klaarida segadus õpetaja Vello Heinsoo
tööaastatega Kadrinas. Raamat "Kadrina Keskkool 100" annab
selleks 1965-1987, täpsustatud andmetel lahkus ta aga
Kadrinast 1985 aastal. Seega lisanduvad õigesti vastajatena
Harald Rahupõld ja Taavi Nukk.
EELMINE KÜSIMUS OLI
Mis aastast asub Kadrina vallavalitsus oma praegusel
aadressil Rakvere tee 14?
ÕIGE VASTUS ON
Õige vastus on 1996. aastast. Enne seda töötati praeguses
raamatukogu hoones.
ÕIGESTI VASTASID
Ainu Kirotbek, Harald Rahupõld, Juta Kivend, Elve
Piiskoppel.
UUS KÜSIMUS

?

19. septembril 1944. aastal keerulises
sõjaolukorras kuulutati välja Otto Tiefi valitsus,
milles oli 10 ministrit. Üks nendest oli Kadrina
kandi mees. Kes?

VASTUSED TEATADA
Suusõnaliselt taskutelefonile 502 3846, e-postiga
rystom@hot.ee , kirjalikult Koidu 21, Kadrina. Viimane kuupäev
on iga kuu viies päev.
JÄRGMINE VALLALEHT toob ära õige vastuse, õigesti
vastajate nimed ja annab uue küsimuse.
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Lendavad lelud tõid Euroopa reisi

Kadrina Keskkooli lendavate leludega lõpukella pilt, mille jäädvustas Raimo Maasik, osales Tallinna Rocca al Mare keskuse
kampaanias „Parim koolilõpp!“
Foto teenis publiku lemmikpildi auhinna, milleks on igale pildil olijale edasi-tagasi bussipiletid vabalt valitud Lux Expressi
sihtkohta Euroopas.

Taas sammuke valla ettevõtjate klubi poole
HAKA Plastis toimunud
vallavalitsuse esindajate ja
valla ettevõtjate kokkusaamine oli järjeks 2014. aasta
Kadrina kohalikule ettevõtlusfoorumile. Kokkusaamise
eesmärgiks oli vastastikune
infovahetus ning senisest
tõhusam koostöö planeerimine. Maha pole maetud ka
lootust, et valla ettevõtjad
hakkavad klubilist tegevust
arendama ja aina enam oma
mõtete ja autoriteediga valla
elus kaasa lööma.
Kahekümnest kutsutud
ettevõte esindajast jõudis
kohale neli: TB WORKS OÜ,
OTO Ehitus OÜ, AS Reideni
Plaat ja Ama Ait OÜ. Loomulikult oli kohal HAKA Plast
Kaul Augasmägi isikus.
Vallavanem Erich Petrovitsi ülevaatele hetkel vallas
toimuvast järgnes koostööettepanekute voor. Muuhulgas oli juttu vajadusest muuta

Kaul Augasmägi arvab, et ettevõtjate hääl võiks kõvemini kosta.
sponsorlust süsteemsemaks,
näiteks valla ja ettevõtjate
ühtsete prioriteetide kokkuleppimise abiga. Või siis spetsiaalfondi asutamisega.
Kokkusaamisel kõlasid ka
ideed kujundada Kadrina

Paisjärve jooksust valla stiilne
ja ehk Kadrinast kaugemalgi
kõneainet pakkuv sportlikkultuuriline esindusüritus.
Selline, mis võiks kaasata ka
enam kultuurikollektiive,
pakkuda jooksu ja matka

kõrval võimalust kogu pere
ühiseks ajaveetmiseks 1. mail.
Ettevõtjad ja vallamaja
rahvas saavad taas kokku
sügisel. Üritusest antakse
aegsasti avalikult teada.

Huljal uus
raamatukoguhoidja

Sipsikud võimlesid ja
saunatasid

Kadrina valla raamatukogu Hulja
filiaalis alustab 1. juunist tööd noor ja
energiline raamatukoguhoidja Enely
Pilt. Enely on meie oma valla tüdruk,
kes taaskäivitas Kadrina rahvamajas
näiteringi tegevuse käesoleva aasta
märtsis. Nüüd on tal võimalus ka
Huljal elavdada kohalikku seltsitegevust ja tekitada kogukonnas suuremat huvi raamatute ning lugemise
vastu. Ootame noorelt töötajalt värskeid ideid, huvitavaid
mõtteid ja tulemuslikku tööd ning soovime tuult tiibadesse.
Loodame, et kohalik kogukond võtab Enely omaks ning on
valmis meeldivaks koostööks. Ootame Hulja elanikelt ettepanekuid ja soove raamatukogutöö paremaks korraldamiseks
ja edasise arengu tagamiseks. Kõik ettepanekud on teretulnud
telefonidel: 325 2440 (Hulja filiaal) ja 325 0107 (Kadrina valla
raamatukogu põhikogu).
1. juunist muutuvad ka raamatukogu lahtiolekuajad:
E, K, R 8.00 - 16.00; T, N 10.00 - 18.00 .

Aprilli lõpul, Südamenädala esmaspäeval võtsid vanemaid ja
lapsi lastead Sipsiku hoovis vastu Jänes, Lotte, Karu ja Sipsik,
kes teavitasid tulijaid algavast Südamenädalast. Järgnevad
päevad olid täis tervislikke tegemisi lastele ja täiskasvanutele.
Hommikud algasid tempoka ja vallatu muusika saatel võimeldes. Kõik rühmad käisid matkadel, valmistati köögiviljadest
rühma maskotte. Personal aga rassis jõusaalis ja astus
kergliiklusteel. Nädal lõppes ühisleilitamisega Kadrina saunas.

Ene Heide,
Kadrina valla raamatukogu direktor

24 hõbesõlge emadepäevaks
Kadrina kirjandusklubi saali oli 9. mail Hõbesõlepeole kutsutud
24 väikest Kadrina valla kodanikku koos emade, isade, õdede ja
vendadega. Kohale tuli 15 peret. Beebisid olid tervitamas
vallavolikogu esimees Jaanus Reisner ja vallavanem Erich
Petrovits. Vallajuhid andsid igale perele üle tervituskirja koos
hõbesõlega ja sõnadega: „Kadrina ajalugu ulatub sajandite taha,
Kadrina tulevikku loome koos sinuga!“ Meeleolu aitasid luua
muusikaõpetaja Marian Kullerkupu laululapsed. Sõlepidu
lõppes kohvilauas Kadrina kondiitri Ene Konisti valmistatud
torti süües.
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Eve Karell talletas Hulja
kevade
Tänu Eve Karellile on nüüd valla fotoveebis aadressil
www.kadrina.ee/pildid igaühele kättesaadav põhjalik
ülevaade Hulja elu-olust ja inimestest. Enam kui poolteistsada
Huljal Eve Karelli poolt pildistatud fotot on olulised just selle
poolest, et Eve Karell on põhjaliku järjekindlusega üles
pildistanud nii asumi elumajad, kauplused, kontorid kui ka
tähtsad inimesed. Nii ongi Hulja kevad 2015 ajalukku talletatud.
Lisaks on Karelli suur Hulja galerii valla fotoveebi kaudu nii
allalaadimiseks kui ka sõpradele levitamiseks kättesaadav.
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Laupäeval, 30. mail kell 21
Kadrina Rahvamajas peoõhtu ansambliga Dreamers.

Koostab Helena Mägi
Esmaspäeval, 1. juunil kell 9

27. - 30 mai IX Kadrina
Rahvusvaheline Noorte

Lastekaitsepäeva tähistamine Kadrina valla

Kultuurifestival

raamatukogus.

Kolmapäeval, 27. mail kell 20

Külla oodatakse nii mudilasi kui algklasside õpilasi.

Festivali avamine Kadrina

Üheskoos räägitakse raamatutest, vaadatakse filme

lauluväljakul. Rongkäik lauluväljakult

ning süüakse komme.

kirikusse, kus järgneb noortekoori Fusion
Esmaspäeval, 1. juunil kell 10.30

kontsert.

Kadrina lasteaed Sipsik hoovis mulli- ja õhupallipidu
kõigile eelkooliealistele lastele.

Neljapäeval, 28. mail kell 19
Kadrina Huvikeskuse saalis Huviklubi Cadencia

Esmaspäeval, 1. juunil kell 17

etendus Aja Lugu.

Kadrina huvikeskuses tsirkusestuudio Folie.
Reedel, 29. mail kell 19
kontsert Kadrina Rahvamajas, mis on pühendatud
rahvamaja 85. sünnipäeva aastale ning kus esinevad

Esmaspäeval, 1. juunil kell 18.30
Huvikeskuses ansambel Tuli.

rahvamajas tegutsevad kollektiivid. Sellele järgneb
kultuuriõhtu, kus üheskoos väliskülalistega saadakse
aimu üksteise rahvakultuurist. Oodatud on kõik

MTÜ Kadrina kirjandusklubi salongiõhtu „Kallis õhtu II“

huvilised!

Kolu mõisas. Külas Tõnis Rätsep ja Henn Rebane.
Teisipäeval, 23. juunil

Laupäeval, 30. mail kell 6

Jaaniõhtu Kadrina lauluväljakul.

Kaasikmäe talus koidikukontsert koos Marek

Kell 19 tegevused lastele ning kell 20 kohalike taidlejate

Sadamiga.

kontsert. Kell 21 on laval ansambel Rulli Magneetik,

Laupäeval, 30. mail kell 17
Vallaveeb kiidab Eve Karelli ja õhutab teisigi fotograafe oma
loomingut läbi valla fotoveebi avalikult jagama.

Neljapäeval, 18. juunil kell 19

õhtut juhib Emil Rutiku. Õhtu lõpetab disko.

Kadrina Huvikeskuse saalis festivali galakontsert.

Sõrm käis Saaremaal Koslepil

Magav Kalevipoeg maandus Neerutisse

Kadrina kandi üks tuntumaid kalamehi Arvo Sõrm osales taas 1. mai legendaarsel
haugipüügivõistlusel Koslep. Juba 16. korda kevadel ja sügisel toimuval võistlusel on vastamisi
saarlastest ja mandrimeestest kalastajad. Sõrm juuripidi muhulasena osales saarlaste
võistkonnas, mis võitis. Sõrmele oli see ühtekokku 14. Koslep. Individuaalarvestuses tuli võitjaks
Arvo vend Aivar. Seekord põrmustati ka Sõrme nimel olnud suurima kala rekord aastast 2008,
kogunisti 300 grammiga. Uus rekord on 8,3 kilo.
Teadaolevalt on Arvo Sõrm ainuke Koslepil osalev Virumaa harrastuskalamees.

Kokkajad ja lugejad arvustasid
kokaraamatut
Kokaraamat „Kadrina kandi maitsed“ kogub kuulsust ja pälvib
tähelepanu. Valla raamatukogu perenaine Ene Heide kogus kokku ligi
kolmkümmend vastukaja üllitisele nii Kadrinast, Kihleverest, Vohnjast
kui ka Viitnalt. Kõik on kirja pandud täpselt nii nagu inimesed on öelnud ja arvanud. Tähtsamad
tõdemused on allpool.
● Kena kujundus, väga kaunid pildid.
● Tore raamat, pensionärile kallis, kui keegi kingiks, oleks hea meel.
● Ilus raamat, kuigi iga retsepti, seltsi, turismitalu tutvustuse juures võiks olla mainitud
konkreetsed nimed, kes millise seltsi või taluga seotud on.
● „Kadrina kandi maitsed“ on hästi õnnestunud retseptikogumik. Siin on kajastatud tegusate
kogukonnaliikmete looming. Meeldivaks teeb selle puhkepaikade lühitutvustus, sinna
juurde kuuluvad fotod ja valla kaart. See on hea kink Kadrina valla rahvale ja seda saab
kinkida nii noorele kui vanale.
● Raamatu taga asuval valla kaardil võiks olla märgitud talud, seltsid, asutused, kellest
raamatus juttu on.
● Häirivad tähevead.
● Samovar ja tiitellehe sibulad sobiks rohkem Peipsi kandi tutvustamiseks.
● Ei tunne ega teagi kõiki kohti, annab mõtlemisainet ja uurimist edasiseks, kus siis meie valla
need kohad kõik asuvad.
● Kena raamat kinkimiseks, aga ei raatsi ära kinkida, jätan parem endale.
Raamat on müügil kõikides valla raamatukogudes ja ka Kadrina saunas.

SPORT
Toimetab Margus Martin

Kadrina on endiselt LääneViru võrkpallipealinn
Lääne-Viru maakonna meeste võrkpalli jäme ots on jätkuvalt
Kadrina käes, kes kaitses 25. aprillil Kadrina spordihoones
toimunud finaalturniiril meistritiitlit.
Hõbedaga leppis sellel aastal kuldse tiimi 3:1 paremust
tunnistanud Tõrremäe, pronks riputati RLV Massive`i kaela
ning neljanda kohaga lõpetas meistrivõistlused Vinni Sport.
Kadrina rivistuses teenisid meistrikulla Raigo Pärs, Ivo
Järvala, Tõnu Rummo, Rauno Tamme, Kaspar Pomerants, Ben
Lilleoja, Deivid Armulik, Karel Kirsimäe, Rait Karus, Raido
Palmar, Rauno Uusküla, Toomas Skroman, Siim Umerov,
Rauno Ilves, Jaan Rummi ning turniiri parimaks mängijaks
valitud Tanel Uusküla.

Kes Neeruti bussijaama nähes ei naerata peab ikka üks tuim tükk olema.
Neeruti bussipeatus on saanud uue, enneolematu ilme. Sealt leiab nii magava Kalevipoja, tema
hobuse kui tsitaate rahvuseeposest. Kõik tähistamaks Neerutit kui rahvuseeposes mainitud
olulist paika, kus hundid magava Kalevipoja hobuse hukkasid ja neerud tänaste mägedena
vedelema jätsid.
Busspeatuse kirjanud kunstnikud olid Kevin Poll/Fophkin, Elis, PRTKR ja Insein. Kirjamine
toimus vallavalitsuse loal ja kaasabil, samuti nagu näiteks rahvamaja puukuurile ja laululavale
uue ilme andmine.
Neeruti bussipeatuse fotogalerii valla fotoveebis osutus nii populaarseks, et ainuüksi esimese
kolme päeva jooksul vaadati sealseid pilte enam kui 3000 korda. Ühtki teist vallaveebi fotogaleriid
pole selline huvi saatnud.

Vürtsi lisas sündmusele 1995. aastal Eesti meistriks
kroonitud Rakvere Rivaali võrkpallimeeskonna taaskogunemine palliplatsil, kus treener Mati Meriranna juhendatud
pallivõluritele astus vastu tänavuste maakonna meistrivõistluste koondvõistkond.

Paisjärve jooksul silkas
paarsada osalejat
Teist aastat järjest 1. mail peetud Kadrina Paisjärve jooksu
üldarvestuse kolm kiiremat meest olid tänavu Deniss Košelev
(SK Jooksupartner), mullune parim Mart Suurkivi (Kadrina) ja
Aleksandr Kulešov (Sparta).
Naistest moodustasid esikolmiku Elery Zadonski (Rakvere
KJK ViKe), Dagmar Lui (Kiku küla) ja Brita Saar.
Lõpuprotokolli kanti kokku 196 jooksja ja rahvamatkal osaleja
nimed. Lisaks 5 km pikale (kaks järveringi) põhidistantsile oli
kavas veel 2,5 km pikk noorte-, 600-meetrine mini- ja 200meetrine tillujooks ning rahvamatk (2,5 km).
Huviklubi Nelson eestvedamisel toimunud rahvaspordi-

Jooksulust Paisjärve moodi.
üritusele panid õla alla Kadrina vald, Eesti Pagar, Aru Grupp,
HAKA Plast, Pixner, Kadrina Sport ja vabatahtlikud.
Auhinnalauda aitasid katta Eesti Ööjooks ja USS Security,
maitsva supi keetis osalejatele Tristvere kohvik.
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Praostkonna leerilaager tulekul
Juba seitsmendat korda toimub EELK Viru praostkonna leerilaager, teist korda
kogunetakse Kadrinas. Tegemist on laagrivormis leeriõppega, mille lõppedes on igal
osalejal võimalus liituda oma kirikuga kodupaigas.
Laagri ajal elatakse koos Kadrina leerimajas, väljaspool tavapärast elu. Laagripäev
on liigendatud palvuste ja söögikordadega, mille vahel toimuvad loengud ja
rühmatööd. On kutsutud külalislektoreid, on muusikategemist, on mängu ja mõtisklust.

VALLAVOLIKOGU ARUTATAS JA
OTSUSTAS
29. aprilli istung Kadrinas

avaliku infotunni
teemal: Kadrina keskus: plaanid ja võimalused
Jutuks tuleb:
●

Kadrina Keskkooli õueala projektlahendus,

●

Kadrina tulevane keskväljak,

●

Kadrina uue tervisekeskuse ehitamine,

●

bussi- ja rongijaama vahelise kergliiklustee
rajamine,

●

arutelu Kadrina ristisalu vajalikkusest.

94

ENDEL PEELING

92

ÕIE-ANETTE KARRI

91

VALDEK REBANE

90

VILMA METSAVÄLI

85

REIN VILJAK

80

HEINU VILJAK

80

KALJO OOMER

80

TIIU ÕUN

75

SILVI LEPANURM

75

MAAJA MAASIK

75

ANNE RUMMO

75

Pühajõe leerilaager Ida-Virumaal 2013. aastal

VÄIGO PIHLAK

75

Läbi aegade on leerilaagris osalenud palju noori ja täiskasvanuid, tagasi pole
saadetud kedagi. Näiteks on olnud teiste hulgas üks punkar, üks alla aastane beebi
emaga ja kaks lapseootel naist. Laagritajaid on kogunenud üle terve Viru praostkonna.
Tänavune leerilaager on 29. juunist 2. juulini. Registreeruda saab kas e-mailitsi:
vpleerilaager@gmail.com , telefonil 5 342 7999 või kodulehel
kadrina7.wix.com/leerilaager Registreerimine lõpeb 25. juunil. Osalustasu 20 eurot
katab söögi, ööbimise leerimajas ja loengumaterjalid.

ARVI KUKK

75

VELLO SAKS

75

RITA LAHE

70

ANNE VAKULENKO

70

LEIDA SASSI

70

ENN VAINJÄRV

70

SIRJE KIROTBEK

65

EHA KIRSPUU

65

LEMBIT VALDMETS

65

Kadrina Tervisekeskus
on suvekuude avatud järgmiselt:
E, T, K, R
N

Infotund toimub
kolmapäeval 3. juunil kell 16 Kadrina Rahvamaja saalis

Juubilarid
Mais

ELFRIDE-MARIE
MÄEPÕLD

1. Kadrina vald võttis kinkena vastu Egon Römerile
kuuluva Kadrina alevikus asuva Puusepa kinnistu koos
vee- ja kanalisatsioonitorustikuga. Tegemist on perspektiivse 12-krundiga elamurajooniga, millest neljale krundile on soovijad olemas.
2. Volikogu määras Võipere külas asuva Juhani katastriüksuse jagamisel tekkivatele uutele katastriüksustele
lähiaadressid ja sihtotstarbed.
3. Volikogu taotleb Kadrina valla munitsipaalomandisse
Salda külas asuvat Karjääri maaüksust. Salda karjääri
kruus on nimelt hea kvaliteediga ja vald vajab kruusa
valla teede remondiks.
4. Volikogu andis loa korraldada hange vallavalitsuse ja
allasutuste hoonete kindlustamiseks.

Kadrina Vallavalitsus
korraldab huvilistele

Palju õnne!

8.00 - 16.00
10.00 - 18.00

Arsti vastuvõtule registreerumine
telefonil 325 0920

Olli Vilberg tänab südamest oma häid
sõpru Valve Tuuli, Ulvi Kaski ja Laine
Liivi, et nad aitasid tal puud riita
laduda.
Telli Eesti lipud, mastivimplid ja
lipumastid E-poest: www.lipuvabrik.ee

TIIT TAMMEMÄGI

65

Müüa lõhutud küttepuud kojuveoga.
Pikkus ja kogus vastavalt soovile.
Info telefonil 5 647 6346 või 325 0113
(õhtuti)

GALINA ŠAGINOVA

60

MAIMO HALJAK

60

IMBI LAIG

60

Puurkaevude puurimine ja
puhastamine. Vee- ja
kanalisatsioonitorustike, septikute,
süvaveepumpade müük ja paigaldus.
www.puurkaevumeistrid.ee Tel 526 9604

KRISTA LAMPE

60

KEIDA PIIDRI

60

VIKTOR HINDRE

60

PEETER KOOSMA

60

PEETER SOLNIK

60

TÕNU TOOMLA

60

TOOMAS KONKS

60

Uus printeri tooner- või tindikassett
täitmise hinnaga! Kasseti toome sulle
ukse taha ühe tööpäeva jooksul, tarne üle
Eesti ainult 2.50€ Telli meie veebipoest
www.zebro.ee või helista 5372 2772

Aprillis Kadrina vallas
registreeritud lapsed

Minu Kadrina

TREVOR EHAVALD
KRIS RUUSMANN

Ahto-Lembit Lehtmets alias Lembetu
Hevimees, muusik ansamblis Loits, plaadifirma tegelane näiteks Nailboard Records´is, klubipidaja
näiteks klubides Puhas Kuld ja Tapper, filmikunstnik, näiteks seriaalides “Viimane võmm ja “Vabad
mehed.“

Tartu Maavalitsuses
registreeriti
LYDIA KALDVEE

Mis seob teid Kadrinaga?
Ennekõike lapike maad, sellel asuv kena tagasihoidlik maja ja seal tegutsevad vanemad. Ja
loomulikult kamraadid, kellest enamus küll enam Kadrinas ei asjata, aga kellega ühine
lapsepõlvekodu on üks oluline ühine nimetaja.
Mis on Kadrinas maailma parim, aga kus leidub veel arenguruumi?
Ah, et lausa maailma parim? Eks igaüks loob endale maailma parima kodu. Temale endale ainuõige, ainusobiva. Ja kui kodu korras siis saab vaadata ka
vähe kaugemale, et mida ja kust paremaks muuta saab. Nagu kõiki väikeseid asulaid, tuleks ka Kadrinat aeg-ajalt veidi tuulutada. Aknad lahti teha ja
värsket õhku läbi lasta. Äkki hakkab siis esmapilgul rumal idee idanema, millest hiljem kõigil kõvasti rõõmu saab olema. Korrapärased ja pigem
klubiformaadis ideetalgud oleks ehk üks vahva ideejupp külaelu edasi arendamiseks. Siis ehk leiaks aega ka ise ringi astuda ja ehk ka mõne lihtsama
kohustuse seeläbi oma õlule võtta.

Kadrina Tristvere kohvik otsib
klienditeenindajat või kokka.
Võta meiega julgelt ühendust

Kuidas saate ise täna Kadrina elu edenemisele kaasa aidata?
Neid võimalusi on ju tegelikult arvamata arv. Alates sellest, et aeg-ajalt koduküla väisates jätta raha kohalikku kauplusesse ja sealt edasi kuni kõige
lennukamate ideedeni välja. Mul on täitsa peakolu sees isegi idanenud ideid, kuidas oma erialalist tegevust veidi Kadrinaga siduda, aga siiani on need
ideed jäänudki tühipaljasteks ideedeks. Igasugu toimetamist on niigi kogu aeg rohkem kui ära teha jõuab.

Toimetaja Rein Sikk
Küljendanud VR Kirjastus

tel: 322 5631 või 501 2487

e-post: rein.sikk@kadrina.ee
Tiraaž 2000 eksemplari

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

tristvere@gmail.com või
telefonitsi 515 6451

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

