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Kadrina valla ajaleht

Kadrina Keskkooli olümpiaadiedu jätkub

9. juuni seisuga oli Kadrina kultuuritoolide ostmiseks tehtud
42 annetust ja kokku annetatud 4423 eurot, mille eest saab
rahvamajale osta 73 uut tooli.
Kultuuritooli kampaania on kadrinlaste ja Kadrina
sõprade kingitus Kadrina Rahvamajale kultuurikantsi 85.
sünnipäevaks.
Viimase kuu jooksul on lisandunud järgmised annetused:
tantsurühm Vöökudujad 95 eurot, Lääne-Virumaa Pimedate
Ühingu Kadrina liikmed 90, Heli Truuver 60 ja AS Reideni
Plaat 500.
Kadrina tänab ja kiidab annetanuid. Kampaania jätkub
sügiseni. Täpsemalt oli ettevõtmisest juttu vallalehe
Kodukant veebruarinumbris. Jooksev info asub vallaveebi
Kultuuri alajaotuses.
Pangaarve number on EE76 2200 0011 2018 4216.

Kadrinas kaks hobuskulptuuri
Tõenäoliselt on Kadrina üks
väheseid Eesti asulad, kus
asub kogunisti kaks hobuse
skulptuuri. 2005. aastal sündis vallamaja ja spordihoone
vahele vanarauast Hobujõud,
millest oli pikemalt juttu
jaanuarilehes.
Nüüd, 10 aastat hiljem
valmistati valla kuulsas torufirmas HAKA Plast Kadrina
teine hobusekujuline taies.
See on sajaprotsendiliselt
omatoodang, tehtud üksnes HAKA Plastis toodetud torudest
ning seisab torufirma õuel torudest valmistatud hobuseaediku keskel.
HAKA Plast on varemgi skulptuursete ponnistustega
silma hakanud. Nimelt püüab torutööstuse väravas valvurina
pilku isevärki mees, nimeks Toru Volli. Mõningad lõuapoolikud peavad seda kogunisti maailma ainsamaks Michael
Jacksoni ausambaks. Tegelikult aga üllatasid ettevõtte
töötajad torumehe loomisega oma juhti Kaul Augasmägit.

Sipsik pidas sünnipäeva
1. juunil tähistas Kadrina Lasteaed lastekaitsepäeva ja Sipsiku
sünnipäeva. Lapsed said asfaldile joonistada, ise seebimulle
puhuda, õhupallidega lõbusaid harjutusi teha, maalida ja
laulumänge mängida.
Üllatuseks tulid külla õhupallimeisterdaja Kevin Poll, kes
näitas kuidas teha õhupallidest loomakesi ja Mullimeister, kes
demonstreeris suurte seebimullide tegemisest. Päeva
lõpetasid 2 teenistuskoera, kes näitasid koos oma
peremeestega, mida nad on õppinud.

15. mai 2015 läheb ajalukku päevana, mil Kadrina lasteaias
toimusid esmakordselt Olümpiamängud, kus võistlejad
marssisid, tutvustasid oma riike, võimlesid, jooksid, hüppasid,
viskasid, roomasid, kargasid ja maratonitasid.

Valda jääb vähem töötajaid
Kadrina vallavalitsus kinnitas alates 1. oktoobrist kehtima
hakkava vallatöötajate struktuuri, mille järgi kaob kuus
töökohta. Seoses töömahtude vähenemisega pole tulevikus
enam abivallavanema, ühe raamatupidaja, maakorraldaja,
lastekaitse spetsialisti ja sekretär-registripidaja ametikohti.
Kahest bussijuhist jääb tööle üks. Vabaneva palgaraha arvelt
tõusevad tulevikus teiste vallatöötajate töötasud.

Kadrina Keskkooli pere õppeaasta lõpuaktusel.
Õppeaasta lõpeb. Kadrina
Keskkooli lõpetab tänavu 55.
lend. Loomulikult oleks sel
taustal ülikena välja tuua
absoluutselt kõigil olümpiaadidel ja konkurssidel edukalt
osalenud Kadrina Keskkooli
õppurite ja neid õpetanud
pedagoogide nimed. See
vajaks aga suisa erilehte. Seepärast piirdugem vaid parimatest parimatega.
Võistlused, konkursid,
viktoriinid
Vabariiklikul keskkonnaalasel uurimistööde konkursil
tuli 9. kohale Marta Jamsja 12.
klassist, õpetaja Siret Pung.
Pranglimises jätkub Kadrina
võidukäik, Georg-Harald Nagel tuli maakonnas esimeseks,
vabariigis kolmandaks ja saavutas Eesti koondise koosseisus rahvusvahelisel võistlusel 10. koha, õp. Tiina Karri.
Rohke oli osavõtt ajalooalaste uurimistööde konkursist Eesti Vabariigi Presidendi
auhindadele, õp. Evelin Tiiter.
Esimese kuue hulgas oma
vanuseklassis olid Aliise
Tipner, Khirsten Murumägi,
Joosep Sulev, Berta Laaniste
ja Tuuli-Maria Vill.
Leiutamine kogub jätkuvalt populaarsust – sellest
kõneleb Andri Soone I preemia 10.-11. klasside kategoorias 2014. aasta õpilasleiutajate riiklikul konkursil, õp.
Karl Meos.

Vabariiklikud olümpiaadid
Oleme eriti uhked me õpilaste
väga heade tulemuste üle
vabariiklikel tarkuseproovidel. 1.-3. kohtadele tulid järgmised õpilased:
● Kaisa Rooba 9. klass 1.
koht maakonnas
bioloogias ja 1. koht
vabariigis, õp Siret Pung;
● Helene Kristine Viita 10.
klass 2. koht rahvaluules
maakonnas ja 1. koht
vabariigis, õp. Liivi
Heinla;
● Agnes Kaldmaa 10. klass
1. koht rahvaluules
maakonnas ja 3. koht
vabariigis, õp. Liivi
Heinla;
● Karolina Orav 12. klass 1.
koht vene keeles
maakonnas ja 4. koht
vabariigis, õp. Eerika
Saaren;
● Karmen Floren 11. klass
3. koht rahvaluules
maakonnas ja 6. koht
vabariigis, õp. Anneli
Särg;
● Marta Jamsja 12. klass 1.
koht ühiskonnaõpetuses
maakonnas ja 1. koht
rahvaluules maakonnas ja
8. koht vabariigis, õp.
Anneli Särg ja Harry Laiv;
● Enely Lehtme 12. klass 1.
koht inglise keeles
maakonnas ja 2. koht
rahvaluules maakonnas ja
5. koht vabariigis, õp.

Hegi Soosaar ja Liivi
Heinla.
Maakondlikud olümpiaadid
Oleme uhked meie õpilaste
väga heade tulemuste üle
maakondlikel olümpiaadidel,
1. - 3. kohtadele tulid
järgmised õpilased:
● Janeli Kang, Rosabel
Klopp 3. klass 1. koht
õpioskustes, juhendaja
Aino Põldaas;
● Gerda Jamsja 6. klass 2.
koht eesti keeles, õp. Mai
Fäelmann;
● Carmen Jastremski 6.
klass 3. koht eesti keeles,
õp. Mai Fäelmann;
● Aavo Mumm 6. klass 3.
koht matemaatikas, õp.
Tiina Karri;
● Reio Opromei 7. klass 2.
koht inimeseõpetuses ja 1.
koht bioloogias
maakonnas ja 11. koht
vabariigis, õp. Marianne
Annula ja Siret Pung;
● Pille Riin Erikson 8. klass
1. koht bioloogias ja 1.
koht saksa keeles, õp. Eve
Kanger ja Egle Ups;
● Kristel Rannala 8. klass
2.-3. koht saksa keeles, õp.
Egle Ups;
● Liisbet Leemets 8. klass 3.
koht loodusteadustes, õp.
Eve Kanger, Siret Pung,
Alis Langemets, Liina
Leinmets;
● Annika Viiksaar 9. klass
2. koht bioloogias ja 2.
koht kodunduses, õp.Siret

Pung ja Marianne Annula;
● Kristjan Laugesaar 9.
klass 3. koht
matemaatikas, õp. Piret
Raudver;
● Aliise-Maria Pärna 10.
klass 3. koht rahvaluules,
õp. Liivi Heinla;
● Renno Laaniste 10. klass
3. koht inglise keeles, õp.
Hegi Soosaar;
● Hans Johan Erikson 11.
klass 1. koht eesti keeles ja
3. koht inglise keeles, õp.
Liivi Heinla ja Hegi
Soosaar ja Merike Sikk;
● Madlen Siniallik 11.
klass 2. koht
kunstiõpetuses
maakonnas ja 15. koht
vabariigis, õp. Marika
Soone;
● Meryl Komp 12. klass 1.
koht bioloogias
maakonnas ja 20. koht
vabariigis, õp. Siret Pung;
● Kaspar Haavajõe 12. klass
1. koht matemaatikas, õp.
Viive Välimets;
● Kaisa-Kristina Kivirand
12. klass 2. koht
ühiskonnaõpetuses
maakonnas, õp. Harry
Laiv;
● Martin Kaldmaa 12. klass
2. koht matemaatikas, õp.
Viive Välimets.
Kokkuvõtted tegi
Ingrid Vaikmaa,
Kadrina Keskkooli
õppealajuhataja
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Uskumatu: kahe vapiga vald

Infotunni pommuudis: Kadrina muutub tundmatuseni

Tõenäoliselt on Kadrina Eesti ainukene vald,
millel oli korraga kasutusel kaks eri vappi.
Üks, vallamajas ametlikuna käsitletav vapp on
nähtav vallalehe päises. Teist, loo kõrval pildil
olevat eksponeeris ametlikuna aga Riigikantselei oma veebiküljel. Kõige suurem
erinevus kahe vapi vahel on ratta purunenud osa
suund kas otse küljele või siis poolviltu alla.
Kui vallamajas 2013. aastal segadus avastati, jõudis
vastavasisuline kiri ka Riigikantseleisse, aga ei saanud
vastust. Nüüd, uue pöördumise järel, nentis sümboolikanõunik Gert Uiboaed, et tegemist on Eestis enneolematu
juhtumiga, sest mõlemad vapikujud on ametlikult kinnitatud
Riigikantselei poolt, kannavad Riigikantselei pitsatit. Lisaks
ka vapi kinnitamise aegse 1995. aasta riigisekretäri Ülo
Kaevatsi allkirja. Kuidas segadus tekkis Uiboaed ei osanud
öelda. Küll aga nentis, et Kadrina valla kui vapi omaniku otsus
määrab, millist kahest vapikujust kasutada. Vald oma
seisukohta muuta ei kavatse: kasutusel olev, poolviltuse
rattakujuga vapp jääb kehtima.
Valla vapi autor on Jaan Liivsoo ja see kujutab aastal 307
purunenud püha Kadri piinamisratast. Kolm risti märgivad
usku Jumalasse, Eesti Vabariiki ning iseendasse.

Juuni alguses rahvamajas
toimunud vallavalitsuse
infotunnis said huvilised
ülevaate Kadrinasse
kavandatud lähiaja ehitustöödest, mis muudavad
oluliselt Kadrina ilmet.
Nüüd kokkuvõte ka Kodukandi lugejatele. Pole
välistatud, et vallas
toimuvat valgustavad
infotunnid muutuvad
regulaarseks.

Euroalustest koolimööbel
Kadrina Keskkooli koridorides võiks olla enam mugavaid
istumispaikasid, kus noored saaksid suhelda, rühmatöid teha.
Koridoritaskute istumiskõlbulikuks tegemiseks on jutuks
olnud ka kaupluste nn. euroaluste kasutamine, mille
mööbliks tuunimisel saaks kaasa lüüa hulk noori.
Just selline võib olla Eesti ja Islandi õpetajate 7. -14. mail
Kadrinas toimunud projektikoosoleku üks lähiaja tulemeid,
ühismõtlemise edasiarendusi. Esmalt olid kadrinlased ja
islandlased koos läinud sügisel Reykjavíkis. Eesti - Norra
stipendiumiprogrammi rahastatav projekt õpetab ühistöös
uusi oskusi 21. sajandil õpetajana toimetulekuks, aga ka
asulate jätkusuutlikuks toimimiseks.
Kadrinas tutvuti kohalike ettevõtete HAKA Plasti, Aru
Grupi ja Lauli loovstuudioga, arutades kooli ja ärisektori
kokkupuutepunkte. Islandlased pidasid koostööd muljetavaldavaks.
Tristvere kohviku avalik pidu koos islandlastega, mille
avaakordid andis Kadrina kapell, oli väidetavasti toitlustusasutuse ajaloo vingeim. Kohvikule oli esmakordselt heisatud
ka Islandi lipp.
Metsata maa külalistele jättis vapustava mulje majutuskoht metsas, Kuusiku talu palkmajas. „Metsa hääled ja lõhnad
on meie jaoks küll harjumatud, aga väga meeldivad,“
meenutasid nad.
Eesti – Islandi projekti ühe reaalse kogemusliku kasuna
võib ära tuua Islandit väisanud vallavanema Erich Petrovitsi
hiljutise mõtteavalduse teemal, kas Kadrina Keskkooli
kavandatav vabaõhuklass vajab katust. Just Islandil kogetule
tuginedes pidas ta me õueklassile katuse ehitamist liigseks
luksuseks taustal, mil Eestist hoopis hullema kliimaga Islandil
on vabaõhuklassid lageda taeva all.

T
O
S
S TAHAB TEADA

?

EELMINE KÜSIMUS OLI
Kes Kadrina kandi meestest kuulus 19. sept. 1944 a
väljakuulutatud Otto Tiefi valitsusse?
ÕIGE VASTUS ON
Hulja mees Rudolf Penno, kaubandus- ja tööstusminister, kes
sündis 1896 Undla vallas ja suri 1951 Stockholmis. Tema
mõned aastad tagasi hävinenud kodumaja oli Hulja sovhoosi
kontoriks kuni kontor-klubi valmimiseni 1972. aastal.
ÕIGESTI VASTASID
Harald Rahupõld, Juta Kivend, Ainu Kirotbek, Aare Kivimäe,
Martin Kesamaa, Joosep Sulev ja Eve Karell.
UUS KÜSIMUS

?

Mis aastal toimus esimest korda Kadrinas
omaaegne igakevadine populaarne
sõprusfestival, kus külalisteks olid Läti Bene
Keskkool ja Leedu Josvainiai Keskkool?

VASTUSED TEATADA
Suusõnaliselt taskutelefonile 502 3846, e-postiga
rystom@hot.ee , kirjalikult Koidu 21, Kadrina. Viimane kuupäev
on alles augustikuu viies päev.
JÄRGMINE VALLALEHT AUGUSTIS toob ära õige vastuse,
õigesti vastajate nimed ja annab uue küsimuse.

Keskkool saab õueklassid
Kadrina Keskkooli ümbruses
hakkavad lähiaastail toimuma
suured muutused. Kuni 40kohaline autoparkla tuleb
kooli kõrvale, Pargi tänava
veerele. Kasutatav nii koolirahvale kui Pargi tänava elanikele. Parklast, läbi endise
õunaaia hakkab kooli ette
viima otsetee. Selle äärele jääb
laste mänguala, kus on turnimisvõrk ja muud atraktsioonid.
Kooli eest lõigatakse maha
suured puud, mille eluiga
hakkab otsa saama. Nii saab
kaunis fassaad rahvale paremini nähtavaks. Rattaparkla
kolib kooli eest ära. Selle
asemele tuleb koos haljastusega suur kolmemõõtmeline kiri – Kadrina Keskkool.

Keskkooli ja kunagise Krahvi Sahvri vahele rajatakse katusega jalgrattaparklad.
Taamal emakeeleausammas.
keskpaik püha Kadri kujuga,
mille üks variant on kirikus
vaatamiseks.
Kindlasti tuleb väljakule
püsipaik jõulukuuse tarvis või
kogunisti kasvav kuusk, mis
jõuludeks kaunistatakse. See
lahendab ammuse jõulukuuse
ümbruse turvalisuse probleemi, sest poe parklaveer
pole paslik paik lastega koos
kuuse all käimiseks. Rahvamajaga seotud kuuseplats
võimaldab paremini korral-

Vanade ja väsinud puude asemel tuleb kooli ette suur
kolmemõõtmeline kiri.
Kooli eest läbi minev
kõnnitee, mis on senini olnud
vaid sõidutee laiendus, ääristatakse ja märgistatakse ohutuse huvides.
Senine kooli ja endise
koolimaja ehk kunagise
Krahvi Sahvri vahele jääv
autoparkla muutub väiksemaks. Selle kõrvale tuleb
katusega rattaparkla. Parklate
taha jääv emakeeleausamba
ümbrus ja kooli siseõu kujundatakse ümber. Lisandub
istepinke. Kooliõue maapinnale kujundatakse kompass,
märgitakse ilmakaared.
Staadioni esiossa, autasustamispoodiumi juurde tuleb
vabaõhu jõusaal. Staadioni
taganurka ehitatakse ammuoodatud vabaõhuklass, kus
istumisalused on geomeetriliste kujundite kujulised.
Teine vabaõhuklass jääb kooli
teisele, Pargi tänava poolsele
alale. Küsimus, kas õueklassid
vajavad tuuletõkkeid ja katust
tuleb koolirahval veel selgeks
vaielda.
Keskväljakule kasvab
jõulukuusk
Senini on Kadrinal puudunud
konkreetne keskväljak. Selleks kujundatakse rahvamaja
ja Risti poe vaheline ala, mida
jäävad ääristama rahvamaja
küljed, trepistik ja kuur. Kunagi väljaku keskele planeeritud purskkaevu vist siiski ei
rajata. Küll aga on tekkinud
plaan kaunistada väljaku

dada advendiaja üritusi.
Ajalooline, puuhoonetest
koosnev Kadrina keskus
ootab investeeringuid ja kordategemist. Esimesena võib
uue ilme saada praegune Risti
pood. Teiste eraomandis olevate hoonete saatus on pigem
lahtine, puuduvad nii konkreetsed plaanid kui ka raha.
Keskväljakult kooli juurde
viiva Kooli umbtänava äärne
endine veski on valla oma. Kas
see lammutada või säilitada,
aga siis milleks, vajab selgeks
rääkimist.

gu kõnnitee puudub ja jalgsi
liiklemine ohtlik. Tee rajamise
käigus loodetakse korda saada ka autoparklad raudteejaama ja Grossi poe juures,
kuhu ühistranspordi kasutajad saaksid jätta oma neljarattalised sõbrad. Raudteejaama juurde tuleks ka rattaparkla.
Kergliiklustee jõuaks
raudteejaamani mööda senist
munakividega kaetud alleed,
mis saab äärise sellisena, et
seal võiks liikuda ka kõrgeid
kontsi kandes või käru lükates. Tee veer saab valgustuse ja
selle algus ning lõpp-punktid
ka viidad, mis osutavad Kadrina objektidele ning asutustele. Kavandatud on elektroonilised sõiduplaanid nii bussikui raudteejaama.
Jaamahoone sõidab
muuseumi
Plaan viia Kadrina ajalooline
jaamahoone Vabaõhumuuseumi, kus see oleks eksponeeritud Eesti ainsama raudteejaamana, püsib jätkuvalt.
Ideed toetavad nii muuseum,
vallavalitsus, raudteetegelased kui ka kultuuriministeerium. Muuseumil on välja
vaadatud ka europrogramm,
kust taotleda raha jaamahoone üleviimiseks. Kui jaamahoone kunagi Tallinna
jõuab, hakkab selle juurest
väljuma ka muuseumi eri
piirkondi omavahel ühendav
rong.

teerimiseks. Taotluse, et keskuse rajamiseks euroraha saada, esitab vallavalitsus septembris.
Ristisalu ootab kirikus
Kadrina ristisalu kolm maketti on suve lõpuni vaatamiseks väljas igapäevaselt lahti
olevas Kadrina kirikus. Ristisalu pikem tutvustus ilmus
maikuu vallalehes. Kirikus
olevate makettide juures on ka
kaustik arvamuste avaldamiseks. Kuna senini näib
avalik arvamus olevat pigem
vanade metallristide eksponeerimist pooldav kui tauniv,
siis on nüüdseks põhiküsimuseks tõusnud salu asupaik.
Salu rajamiseks raha leidmisega pole veel tegeletud.
Tammepark kasvab
maanteeveerele
Kadrinasse Eesti Vabariigi 100
sünnipäevaks 100 tamme pargi rajamise plaan idaneb.
Pargi asukohaks võib saada
Kalevipoja tänava ja Rakvere Tapa maantee vaheline ala
ulatudes otsaga Tristvere kohvikuni. Seega piirkond, kus
praegu on veel ka mõned
aiamaad, mis kuuluvad vallavalitsuse otsuse kohaselt tänavu sügisel likvideerimisele.
Kas parki tuleb 100 tamme
või poolsada koos teiste puudega on veel arutlusel. Samuti
see, kas viia sinna üle Kadrina
keskkooli vilistlaste poolt
puude istutamine. Pragune
nn. vilistlaste allee on liialt
puid täis kasvanud, lisaks

Vabaõhuklassides on istepinkideks geomeetrilised kujundid.
Kõnnitee viib
raudeejaamani
Vald on taotlemas raha programmist, mis toetab kohalike
bussi- ja raudteejaamade
ühendamist. Bussijaamast
raudteejaamani minev kergliiklustee peaks kulgema mööda Viru tänava äärt, kus prae-

Tervisekeskus jõuab
projektini
Kadrina uus, kavandatav tervisekeskus koos apteegiga
aadressil Lasteaia 1/Viru 6
peaks sügisehakuks nähtavaks saama, ehk eskiisprojektini jõudma. Hetkel on
käimas hange keskuse projek-

vajavad puud hõrendamist ja
istutajate nimega märgistamist.
Kõigil, kes soovivad pargile puuistikuid pakkuda, tasub kontakti võtta valla keskkonnaspetsialistiga.
Rein Sikk
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Neeruti selts üllitas Alo Põldmäe fotoalbumi
Neeruti selts andis välja unikaalse fotoalbumi: „Neeruti
puude salamaailm,“ mille
autoriks Alo Põldmäe – helilooja ja muusikapedagoog,
kellel 22. mail täitus 70.
eluaasta.
Heliloojast loodusfotograafiks kasvamine on Põldmäel hästi meeles. Ta meenutab: „Oli 1. aprill 2007.
Kirjutasin parajasti muusikateost klavessiinile, 3-osalist
“Neeruti süiti” festivali “Eesti
Muusika Päevad” tellimusel.
Käisin seetõttu Neeruti mägedes sagedamini ja ühel hetkel
käis minust läbi mingi plõks,
hakkasin metsas igal pool
nägema nn. muusikalisi puid,
tüvesid või oksamoodustisi,
mis meenutasid muusikainstrumente, sümboleid ja
märke. See sundiski haarama
fotoaparaati.“
Kadrina kandi loodus on
tänu Alo Põldmäele jõudnud
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Koostab Helena Mägi
Teisipäeval, 23. juunil
Jaaniõhtu Kadrina lauluväljakul.
Kell 19 tegevused lastele, batuut; 20 kohalikud
esinejad; 21 ansambel Rulli Magneetik,
disko. Õhtujuht Emil Rutiku.
Teisipäeval, 23. juunil kell 21
Jaanik Ridaküla seltsimaja pargis. Tantsuks mängib
KV-bänd.
Laupäeval, 11. juulil kell 19
Kadrina laululaval Komöödiateatri etendus „Kurt,
Hetk puuderaamatu esitluselt Neeruti seltsimajas.
vallast kaugemale. Vanameister meenutab: „Neeruti
puudega fotonäitusi on tänaseks olnud 64 Eestimaa paigas, lisaks Taanis ja Venemaal.
Kõige arvukamalt – 27 korda –
on väljas olnud näitus “Nee-

ruti muusikalised puud”. Kui
täpsustada, siis kõik minu
fotonäitused kokku on eksponeeritud olnud 94 korral.“
Neeruti puude salamaailma jäädvustava fotoalbumi
valmimist toetasid rahaliselt

Kultuurkapital, Kadrina Vallavalitsus, Neeruti Selts ning
Alo Põldmäe ise.
Unikaalne loodusraamat
on müügil Kadrina raamatukogus.

tumm ja pime läksid kohtingule.“
Osades Anu Saagim, Kristel Aaslaid, Diana Klas, Triin
Tulev, Tarvo Krall, Aleksander Ots, Veljo Reinik.
Reede-pühapäev, 17.-19. juuli
Neeruti Seltsi jalgrattaretk Lääne-Virumaa
põhjarannikul kahe ööbimisega Vainupeal.
Eelregistreerimine ja täpne info väljasõidu kohta tel

Enneolematu! Paisjärvel
keelati õngega kalapüük

Kadrina lastele Kadrina rõivad

5289402.
Pühapäeval, 2. augustil kell 20
Kadrina laululaval Vana Baskini teatri etendus „Me

Kadrina harrastuskalamehi morjendab läinud aasta lõpul
toonase keskkonnaministri poolt allkirjastatud määrus, mis
keelab Kadrina paisjärvel käsiõngega kalapüügi, küll aga lubab
seda teha nii spinningu kui lendõngega.
Esimeseks pahameele põhjuseks on kohaliku rahva keelust
teavitamata jätmine. Nii said kalamehed oma tegevuse
seadusevastasusest juhuslikult teada alles mai lõpul, mil
kalainspektorid saabusid järve veerde õngemehi kimbutama.
Ministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja Liis Raadla
möönis vallalehe küsimuse peale, et teavitus on keeldude puhul
oluline ning siin võib leiduda veel arenguruumi.
Kadrinas enneolematu keelu põhjust selgitas ministeeriumi
kalandusosakonna juhataja Kaire Märtin: “Kadrina paisjärv
asub alates 2004. aastast lõhilaste nimistusse kantud jõel. Teatud
veekogudes ja nende lõikudes on keelatud kasutada püügivahendeid, millega püütakse lõhilaste alamõõdulisi isendeid,
sest kalu pole võimalik eluvõimelisena vabastada. Selle tõttu
ongi 2015. aastast Loobu jõel lähtest Joaveski paisuni lubatud
kasutada vaid spinningut ja lendõnge, millega reeglina
alamõõdulisi isendeid pole võimalik püüda.“
Märtin lisas, et ministeeriumil on väikejärvede uuringu
raames kavas korraldada Kadrina paisjärvel katsepüüke, mis
aitavad täpsemalt selgitada, mis osas ja ajal tuleb kaitsemeetmeid määrata.
Ministeerium informeerib Kadrina katsepüügi ajast kohalikke õngemehi, et kohapeal võiksid kalastajad ja kalateadlane
Teet Krause kokku saada ning asja arutada.
Kadrina õngemeeste üks eestkõnelejaid Arvo Sõrm peab nii
keeldu kui ka kujunenud olukorda absurdseks. „Aasta eest
lasime paisjärve 800 euro eest karpkalu. Nüüd selgub, et
käsiõnge ja maisiga kokre, linaskit või särge püüdes muutume
korraga kurjategijateks,“ mainis ta. Sõrm lisas, et tema andmeil
ei tehtud paisjärvel mingit kontrollpüüki enne keelu kehtestamist, sest viimane katsepüük toimus Kadrinas 9 aastat tagasi
Nikolai Laanetu poolt. Forelli siis ei tabatud.
Kadrina paisjärve kalastuskeeld on tekitanud palju poleemikat nii www.kalale.ee portaalis kui ka Facebooki Kadrina
kommuunis. Mõlemal pool on domineerima jäänud arvamus
keelu mõttetusest, sest väidetavasti ei elagi Kadrina paisjärves
lõhilasi.

ootasime teid pikisilmi“.
Osades Merilin Kirbits, Jekaterina Novosjolova, Anti
Kobin ja Taavi Tõnisson.
Laupäevaval, 15. augustil kell 10
Neeruti Seltsi loodusõpituba Madi Puhketalus
(Jõetaguse k).
Teemaks mahepõllumajandus, külaliseks professor
Anne Luik.
Kohaleminek omal käel ja jalal.
Kadrina õmblejanna Jana Bergström disainis ja õmbles valmis
Kadrina stiilis rahvuslikud riided lasteaia Sipsik jõnglaste jaoks.
Kokku valmis 45 komplekti rõivaid kandmiseks Haapsalu Laste
Tantsupeol. Riiete hankimiseks korraldas Sipsiku pere
heategevusliku Emakeelepäeva. Kairit Koppeli pildil on lasteaia
pere Haapsalu piiskopilinnuses.

Laupäeval, 29. augustil kell 12
Kodukandi turg – Kõik müügiks!
Rahvamaja hoovis. Info ja müügikoha broneerimine
helena.magi@kadrina.ee ja 5 860 8008

M3 ehk Meie Ministri Mõte
Kadrinal on selle valitsusega vedanud, sest ministrid on ka
nii endine kui ka praegune Kadrina valla elanik, vastavalt
siis Marko Pomerants ja Indrek Saar. Nad mõlemad
soostusid kord kuus koduvalla rahvaga mõnd hääd mõtet
jagama.

Miks ei tohi
jaanitules prügi
põletada
Kevadeti ja suvepuhkuste ajal
tavatsevad inimesed ikka majapidamisi koristada. Vanadest,

tarbetutest esemetest vabanemiseks tundub lihtsaimaks võimaluseks risu tuleplatsile kuhjata.
Üsna tihti võib näha, et lõkkesse
lähevad vanad riided, kasutu
mööbel, rehvid, plastmaterjalid
jne. Natuke puumaterjali ümber
ja jaanituli on süütamiseks valmis. Eelmainitud asjade põleta-

misel eraldub keskkonda aga hulk
kahjulikke aineid, mis on inimese
tervisele ja keskkonnale väga
ohtlikud. Eelkõige Sulle ja Su
pidulistele.
Marko Pomerants,
keskkonnaminister

Rikas rahvas
Me oleme ikka rikas rahvas.
Jah, materiaalses mõttes ehk
mitte nii rikkad, nagu tahaks,
aga kultuuriliselt oleme väikerahvana kohati ikka usku-

matult rikkad. 2015 on kuulutatud muusika-aastaks ja
muusikasündmuste kontsentratsioon sestap ka veidi suurem, kui tavapäraselt. Seega
hakkab muusikaga seonduv
praegu eriti silma ja on ka
põhjust. Suvel on ehk rohkem
aega endale midagi ilusat
lubada. Meie muusikaelus on
seda ilu praegu igal nurgal.
Maksab ära kasutada ja rikkusest osa saada.
Indrek Saar,
kultuuriminister

SPORT
Toimetab Margus Martin

Koolispordi Liidu ja AS Semetron ühisprojekti tulemusena.
Spordihoone töötajad on aparaadiga tegutsemise kursuse
läbinud.

Kadrina Spordihoone sai
elustamisaparaadi

Staadionil täismõõdus
jalgpalliväravad

Kadrina Spordihoone sai enesele elustamisaparaadi, mille
võib leida fuajee seinalt.
AED elustamisaparaat on
lihtne abivahend, mida kasutatakse kannatanu elustamiseks
südame äkksurma korral. Kõige efektiivsem viis süda uuesti
rütmi saada on kiire elektrišokk, mille annab elustamisaparaat. Tänaseks on teada
Eestis vähemalt paarist juhtumist, mil äkksurma aitas ära hoida
AED elustamisparaat.
Aparaat paigutati Kadrinasse Eesti Kultuurkapitali, Eesti

Kadrina Keskkooli staadioni uued ja esmakordselt täismõõdus
jalgpalliväravad valmistati ja paigaldati Eesti firma Stigmari
töömeeste poolt. Jalgpalliväravad saadi tänu MTÜ-le Spordiklubi Kadrina eraldatud toetusele Kohaliku Omaalgatuse
Programmist. Lisaks suurusele on oluline ka väravate hõlbus
liigutamine, milleks piisab kahest mehest.

Tuleviku vutistaarid harjutasid
Kadrinas
Kolm tüdrukut ja kolmkümmend kaks poissi vanuses 6-12
harjutasid Kadrinas nelja treeneri juhendamisel viis päeva
jalgpalli mängimist. Tegemist oli siin esmakordselt toimunud

Ain Liiva fotol on Eesti vuti tulevik.
Eesti Jalgpalli Liidu ja Rimi suvelaagriga. Muu hulgas külastati
Tallinnas ka A. Le Coq Arenat, kus toimusid üle Eesti kokku
tulnud jalgpallilaagrite võistlused ja showmäng Eesti meeste ja
naiste jalgpallikoondise mängijatega.
Kokku osales vuti suvelaagrite esimeses vahetuses 960 noort
ja 95 treenerit 24 erinevas paigas üle Eesti. Augustis võõrustab
Kadrina taas vutilaagrit.
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KODUKANT

VOLIKOGU
VALLAVOLIKOGU ARUTATAS JA
OTSUSTAS
27. mai istung Kadrinas
1. Volikogu kehtestas eluruumide alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks.
2. Volikogu kehtestas toimetulekutoetuse vahenditest
täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise ja teenuste
osutamise korra.
3. Vallavolikogu andis vallavalitsusele nõusoleku sõlmida
hoonestusõiguse leping uue tervisekeskuse rajamiseks.
4. Vallavolikogu andis nõusoleku Võipere külas asuva
Juska kinnistu pindalaga 12,0 ha omandamiseks AmEst
Haldus OÜ poolt.
5. Volikogu kinnitas OÜ Kadrina Kommunaal põhikirja
uue redaktsiooni.
6. Volikogu kooskõlastas Tapa valla üldplaneeringu.
7. Kristi Toompea, Aino Kaljo, Maie Tamm ja Velli Raik
valiti rahvakohtunike kandidaatideks.
8. Volikogu kuulas ära vallakodanik Arvo Sõrme kodanikualgatusena sündinud ettekande Kadrina Paisjärve
teemal ja arutles järve puhastamise võimaluste üle.

Kõrge rohi ootab niitmist
Kadrina valla keskkonnakaitse juhataja Lea Uueni annab
meenutuseks teada: ”Valla heakorra eeskirja kohaselt on
kinnistu omaniku kohustus hoida korras temale kuuluva
kinnistu territoorium aastaringselt. Seega: kinnistutelt tuleb
koristada praht, niita regulaarselt rohtu/muru, kärpida teede ja
tänavate ääres nähtavust piiravate puude ja põõsaste oksi,
pügada hekke.
Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile juriidilistele ning
füüsilistele isikutele, kes omavad kinnistut Kadrina vallas.
Nõuete täitmata jätmise korral on kinnistu omanikke võimalik
karistada Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse
paragrahvis 66² sätestatu järgi, mis näeb ette heakorra eeskirjade
rikkumise või täitmata jätmise eest rahatrahvi füüsilistele
isikutele kuni 100 trahviühikut ja juriidilistele isikutele kuni
1300 eurot.”
Kunagised Rakvere Internaatkooli kasvandikud,
õpetajad, kasvatajad, koolipersonal:
ANDKE ENDAST TEADA aadressile
harald.rahupold@mail.ee või telefonile 5 699 4865 või
tavapostiaadressile Tehnika 1 – 5, Kadrina, 45 201.
Võimalusel külastage FB kontot "Rakvere
Internaatkooli sõpruskond"!
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Meenutuseks loomapidajaile: kass ei
tohi omapäi kõndida

Palju õnne!

Kadrina vallas on lubatud lemmiklooma pidada loomapidajale kuuluvas või tema
valduses olevas ehitises või territooriumil, mis peab olema piiratud viisil, et oleks
välistatud looma omal tahtel välja pääsemine ja inimeste või teiste loomade ründamise
võimalus.
Loomapidamine ei tohi häirida avalikku korda ega ohustada kaaskodanikke, nende
vara või teisi loomi.
Väljaspool kinnist õueala on koeri ja kasse lubatud viia jalutama ainult rihma
otsas – seda nii alevikes, külakeskustes kui maapiirkonnas.
Loomapidaja kannab täielikku vastutust looma poolt tekitatud kahju eest.
Loomaomanik on kohustatud koheselt koristama lemmiklooma poolt tekitatud
reostuse trepikodades, tänavatel, teedel, haljasaladel, mänguväljakutel, õuealadel ja
teistes avalikes kohtades. Lemmikloomaga jalutama minnes tuleb loomapidajal kaasa
võtta kilekott, tal on kohustus koheselt koristada oma looma väljaheide.
Lahtiselt, järelvalveta jäetud loom loetakse hulkuvaks ja kuulub kinnipüüdmisele.
Kinnipüütud, märgistamata või kiibistamata koerad ja kassid antakse üle Virumaa
varjupaika, kus neid hoitakse 14 ööpäeva (a´8 eurot ööpäev). Selle aja jooksul omaniku
selgumisel on loomaomanikul õigus loom tagasi saada, tasudes lemmiklooma
püüdmise ja pidamise kulud varjupaigas. Varjupaika toodud loomade kohta saab infot
internetiaadressilt www.varjupaik.ee või telefonilt 5309 0510.
Kõik Kadrina valla territooriumil peetavad koerad ning tiheasustusaladel ja
avalikku kohta pääsemise võimalusega peetavad kassid peavad olema registreeritud ja
märgistatud kümne päeva jooksul peale omandamist või alates looma kahekuuseks
saamisest. Registreerimine toimub Kadrina valla kantseleis.

Juubilarid
Juunis

AADU MAASIK

75

OLLI TÕNURIST

70

VIKTOR ZVERKOV

70

HEINRICH MÄETAM

70

ÕIE PAHHOMOVA

65

MALL MERISALU

65

MATTI SAU

65

TOOMAS JÄETMA

65

JULIA KÜPPAS

60

MARE VILL

60

MARE JAKOBS

60

EHA ILM

60

JEVGENI MAKAROV

60

VIRGO LOIDE

60

PORKUNI JAANIPÄEV
Laval: ansambel SWINGERS, Birgit, Tanja Mihhailova ja Mikk Saar ning Erich
Krieger.
Jaanimängud: Toomas Lumi
Pilet eelmüügist odavam. Kohapeal 10.-/12.Väravad avatakse 19.00 , programm algab 20.00
Eesti lipud ja vimplid soodushinnaga!
Telli www.lipuvabrik.ee

VÕSU RANNAFESTIVAL 2015
Soovime osta maja Kadrinas või selle
lähiümbruses.
Tel. 5 660 3539
Müüa lõhutud küttepuud kojuveoga.
Pikkus ja kogus vastavalt soovile.
Info telefonil 5 647 6346 või 325 0113
(õhtuti)

1. august
Otse Võsu rannas astuvad lavale:
TERMINAATOR, PÕHJA-TALLINN, TRAFFIC,
BIRGIT, LIIS LEMSALU, TRIIN NIITO JA JOHN4
Peaesineja: miljonite lemmik HADDAWAY
Väravad avatakse 12.00
Lisainfo Piletilevist

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 5 372 2772

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

Minu Kadrina
Kristo Konks
Harku ja Murru vangla vangistusosakonna
juhataja

Kadrina saun on kevadhooajal viimast korda lahti 28. juunil.
Uus leil tuleb augusti lõpul.
Mis seob teid Kadrinaga?
Olen Kadrinas kasvanud, koolis käinud,
täiskasvanuks saanud. Kahekümneselt
viisid ülikooliõpingud mind Sisekaitseakadeemiasse, alates sellest on mu elukohaks Harjumaa. Kadrinas elab mu isa,
lapsepõlve ja kooliaja sõbrad. Külastan
sünnikohta paar korda kuus.

Head valla inimesed!
Tänan teid kõiki, kes te meie
töödele-tegemistele kaasa
elasite, meile toeks olite ning
seeläbi edukalt kooliaastat
lõpetada aitasite!
Kosutavat suvepuhkust ning
kohtumiseni uuel õppeaastal!

Mis on Kadrinas maailma parim, aga kus leidub veel arenguruumi?
Kadrina on andnud minule mitmekülgsed oskused ja võimalused ennast
teostada. Lapsepõlves ja noorukieas polnud kordagi Kadrinas igav. Vallas on
suurepärased sportimise võimalused, huvitegevus tasemel. Ma ei tea kohta, kus
oleks huvi korral võimalik tantsida rahvatantsu, tegeleda mistahes spordiga,
nautida loodust või isegi tiirus püssist lasta. Mulle andis Kadrina võimaluse
lahutada enda ja teiste meelt erinevate ürituste korraldamisega, osaleda kooli
huvigruppide töös, esindada valda spordivõistlustel.
Mäletan, lapsepõlves oli maadlussaal nagu lastehoid ja Valeri Porman selle
kasvataja. Päevad läbi mängisime eri juhendajate juhendamisel sportmänge või
proovisime ujulas basseinipikkust vee all läbida.
Tänase Kadrina peamiseks väljakutseks on elanike arvu suurendamine,
nende kaasamine huvitegevustesse. Vald peab mõtlema „präänikule“, mis hoiaks
inimesi piirkonnas, ei põhjustaks väljarännet.

Lugupidamisega,
Arvo Pani, Kadrina Keskkooli
direktor

Kuidas saate ise täna Kadrina elu edenemisele kaasa aidata?
Jälgin huviga Kadrinas toimuvat. Olen esinenud Kadrina koolis ettekandega
vanglateenistusest. Lisaks kõnelnud kooliajal kogetust. Olen vajadusel ja tänaste
õppurite silmaringi laiendamiseks nõus seda taas tegema.

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

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

