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Õpetaja kirjutas aabitsa

Kõigi maade sügisesõbrad, ühinege!
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Kadrina valla ajaleht

Kadrina kandlerokk – miks ka mitte!

Kadrina esimese koolipäeva tegi
eriliseks see, et koolilapsed said
aabitsa, mille üheks autoriks on
kadrinlanna Mare Kütt. „Õppimine ei tohi olla valus,“ kostis
aabitsa tutvustuseks 21 aastat
Kadrina Keskkoolis töötanud
õpetaja, kes täna harib lapsi
Rakvere Gümnaasiumis. Ta
selgitas, et erinevalt varasematest aabitsatest on selle
tekstid kolme raskusastmega.
Lugemisväärset leiavad nii
algaja, veerija kui ka ladus
lugeja.
Aabitsa, mille tekstide
autoriks on lisaks Mare
Kütile ka Siiri Laidla ja
Küllike Kütimets, üllitas kirjastus Künnimees
läinud aastal. Kokku on täna Eestis võimalik lugemine selgeks
saada kümne erineva aabitsa abil.

Kunstidekool jätkuvalt kilbiga
Kadrina Kunstidekoolis alustas 27. õppeaastal oma huvialaga
tegelemist 129 õpilast, neist muusikaosakonnas 71. Mõnedki
õpilased õpivad muusikaosakonnas kaht huviala.
Kunstiosakonna õpilaste arv suureneb järjekindlalt, kokku
on kunstihuvilisi õpilasi 64, kellest kuus õpilast püüab
tegeleda nii kunsti kui muusikaga. Põhiosa õpilastest on
Kadrina vallast.
Rõõmu tunneme, et koolis alustas tööd kolm uut õpetajat:
kunstiõpetaja Heidi Reisi, trummiõpetaja Peep Kallas ja
trompetiõpetaja Kaido Järvsoo. Kahjuks ei tööta meie koolis
enam löökpilliõpetajana Kristjan Kallas.
Eve Vunk

Lembit Liivi tuhandes väljasõit
Pühapäeval, 13. septembril oli Kadrina priitahtliku pritsimehe
Lembit Liivi 1000. väljasõit päästesündmusele. Ta käis koos
Kadrina komandoga kustutamas Vaiatu külas põlenud
põhuhunnikut.
Kaks päeva varem oli siis veel 999 väljasõitu teinud Lembit
Liivi tervitamas ja kiitmas Lääne-Viru maavanem Marko
Torm.

Perearstid jätkuvalt Eesti tipus
Kadrina Tervisekeskus kuulutati Eesti 40 parima perearstipraksise hulka kuuluvaks. Lääne-Virus said samasuguse
tunnustuse osaks ka Kersti Veidrik, Mall Lepiksoo ja Sõmeru
Perearst OÜ.
Kadrina Tervisekeskuse on Eesti 40 parima hulgas juba
kolmandat aastat järjest. Perearst Laili Konist rõõmustas, et
Kadrinal kui kolmekordsel laureaadil pole nüüd kolm aastat
vaja konkursil osaleda, sest tase on niigi kõrge. Ühtaegu kiitis
Konist koduvalda, mille toel on korda saamas tervisekeskuse
välistrepp.
Kadrina vallaveebi videouudiste rubriigis on vaatamiseks
Laili Konisti ettekanne messil „Maale elama,“ kus ta räägib
tervisekeskuse sünniloo.

Kultuuritoole 5000 euro eest
1. oktoobril jõuab lõpule heategev aktsioon „Kadrina kultuuritool“ Kadrina Rahvamaja 85. sünnipäeva tähistamiseks.
Ettevõtmine algas meenutusest, et aastal 1930 ehitas
Kadrina rahvas Virumaal viie kuu ühistööga enesele uue
seltsimaja, see avati 2. novembril. „Täna, aastal 2015, seega 85
aastat hiljem kingime ühisaktsioonina Kadrina kultuurikantsile sünnipäevaks uued toolid, kultuuritoolid,“ seisis veebruaris avaldatud üleskutses.
14. septembri seisuga oli Kadrina kultuuritoolide ostmiseks tehtud 53 annetust ja kokku annetatud 5165 eurot, mille
eest saab rahvamajale osta 86 uut tooli.
Viimati lisandunud annetajad on perekond Visnapuu 60
eurot, Helgi Tarto 60, Vahur Leemets 110, Ahto Veiderpass
100, Jaanika Vahter 60, Piret Umbaed 60, Kadrina
Päevakeskus 72.
Kultuuritoolid antakse rahvamajale üle kultuurikantsi 85.
sünnipäeva peol novembris. Siis avatakse ka annetajate
nimedega seinaplaat.
Annetusi saab teha veel kuni septembrikuu lõpuni
Kadrina Vallavalitsuse arvelduskontole EE76 2200 0011 2018
4216 märkides ära annetaja või esindatava organisatsiooni
nime ja märgusõna „kultuuritool“.

Lubage esitleda, vasakult poolt alates on jäädvustatud Juta Vahula, Raul Komp, Marge Gross, Triinu Puidet, Maris Meos, Karl Meos,
Aleks Uusküla ja Magnar Kaegas. Kandlerokkarite etendamine kukub neil juba välja. Millal jõutakse ühiskontserdini?
„Nüüd,“ hüüatab fotograaf.
Lõbus seltskond keskkooli
õuel, õunapuu all, võtab sisse
kogenud rokkarite mänguasendid, justkui kontserdisaali laval kümnetuhandelise publiku ees. Käes pole
neil mitte aga kitarrid, vaid
hoopis ... kandled. Pealegi
iseenese valmistatud, sealsamas kõrval kooli keldriruumide töökodades valmis
saetud, liimitud, lihvitud.
Mustrid peale põletatud.
Rokkivate kanneldajate
etendajateks pole aga sugugi
pikajuukselised poisid, leidub
ka nii nooremaid kui küpsemaid õrnema soo esindajaid.

Õpetaja Karl Meos aga
muheleb ja loeb eneselegi
üllatuseks kokku, et Kadrinas
on kolme aasta jooksul valmi-

nud juba poolsada väikekannelt. Tegemist on Kultuurkapitali poolt toetatud projektiga, mil nimeks „Traditsioo-

Sitikad ja satikad said hotelli
Ega pelgalt kooli keldri kanneldega erilised asjad lõpe. Kevadest saati on koolimaja ümber väljas isevärki kastid, mille otstarve võib jääda arusaamatuks. Tegemist on putukahotellidega. Projekt toimis kahekümnes koolis, seda vedasid Eesti
Tööõpetajate Selts ja Lehola Keskkonnahariduskeskus, rahaga
toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Hotellidesse on pandud puitu, kivi, plastikut, õlgi, mille
taha ja alla meeldib putukail end peita. Nii võikski hotellist
saada sitikate püsielupaik või vähemasti talvitumise koht.
Täpsemat selgitust andvad sildid on peagi hotellide juurde
lisandumas.

niliste töövõtetega valmistatud väikekandled“. Tänavu
oli kandlemeistreid kaheksa.
Seekordsed pillid sündisid
Mulgimaalt pärit sanglepast.
Kokku kulus ühe instrumendi
valmistamiseks 28 töötundi
ehk neli tööpäeva.
„Poolesaja kandlega orkester,“ jääb Meos muheledes
mõttesse, kuigi midagi konkreetset veel ei luba. Aga mõttel, et kõik vastsed kanneldajad vastsete kanneldega
kokku kutsuda ja midagi eripärast mängida, võiks olla ju
jumet.
Rein Sikk

Keskkool seljatas maakonnalinna koolid
Kadrina Keskkool on maakonna parim ja Eestis 25.
kohal. See selgus kevadiste
lõpueksamite analüüsist ajalehe Postimees poolt. Delfi
paigutas Kadrina 34. kohale.
Olgu nii või teisiti, tegemist on
ikkagi kõigi aegade ühe parima tulemusega.
Kadrina Keskkoolis on sel
õppeaastal sama palju õpilasi
kui mullu – 573. Esimesse
klassi läks 53 õppurit kolmes
paralleelis. Kõik vajalikud
õpetajad, kokku poolesaja
ringis, on koolil olemas. Koos
teenindava personaliga on
koolis 69 töötajat.
„Meie kool on õnneks nii
tuntud, et meile tullakse
õppima kogunisti Pärnumaalt
ja Järvamaalt, Tapast rääkimata,“ rõõmustas direktor
Arvo Pani. Tuleku põhjused
on erinevad – tasemel tehno-

Ülevoolav õnn esimesel koolipäeval. Alates vasakult on pildil
Sten Pakkats, Albert Pukk ja Rico Roven Rohtla.
loogiaõpe, võimalus õppida
eesti keskkonnas eesti keelt,
sportimise võimalused.
Täna kollasesse kangasse
mattunud Kadrina koolimaja
välisilme peaks tundmatuseni
muutuma oktoobri lõpuks.
Nimelt loodetakse, et siis

jõuavad viimaks ühele poole
maja A-korpuse valgeks krohvimise tööd. „Siis on me koolil
taas samasugune lumivalge
välimus nagu valmimise järel,
1938. aastal,“ mainis Pani
ootusärevalt. Lisaks saab
korda A-korpuse hüdro-

isolatsioon.
Kadrina Keskkooli vapiürituseks on jätkuvalt arvutijoonestamise konkurss Cadrina, mis toimub tänavu 20.
novembril. Kool ise paneb
välja vähemasti kolm võistkonda. Koolile on soetatud
kaks 3D printerit – masinat,
mis võimaldavad luua joonistest ruumilisi detaile. Need
avardavad tänapäevaseid õppevõimalusi veelgi.
Tehnoloogiõppe arendamiseks on sõlmitud töised
kontaktid valla ettevõtetega,
mis tähendab, et viimane kui
üks õppur peaks tulevikus
saama oma silmaga ülevaate
sellest, millega Kadrina kandi
tootmises tegeldakse.
Tehnoloogiaõppe järgmise
sammuna peaks Kadrina
võistkond jõudma lähiaastail
robotivõistlusele Robotex.
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Vallavalitsus arutas
põgenike teemat

Kadrina kandis oma leib ja küünlad

Kadrina Vallavalitsus arutas pagulasküsimust 9. septembril.
Nenditi, et vald on kogukonna võimalusi arvestades valmis
arutama ja panustama Eesti ja Euroopa ees seisvate väljakutsete lahendamisse. Sotsiaalministeeriumile saadetud
kirjas seisab: „Oleme seisukohal, et pagulastega seonduvate
probleemide lahendamine saab lähtuda eeldusest, et saavutatakse tervet kogukonda kaasav kokkulepe võimekuste ja
vajaduste osas.“ Rõhutati, et vald on valmis edasisteks
konsultatsioonideks, kaasates vajadusel teisigi Kadrina kandi
organisatsioone, ettevõtteid, asutusi.
Samas tõdes valitsus, et valla käsutuses ei ole hetkel
vabana seisvaid elamispindu, samuti ei ole valla sotsiaalhoolekande personal ette valmistatud tegelemiseks väljastpoolt Euroopa Liitu saabunud pagulastega.

Sauna-aabits kaante vahel
Kadrinas on sel aastal kaante vahele saanud juba kolmas vallaga seotud üllitis.
Lisaks kohalikule kokaraamatule „Kadrina kandi
maitsed“ ja Alo Põldmäe
fotoraamatule „Neeruti
puude salamaailm“ on
nüüd ilmunud saunaaabits, mis pühendatud
Kadrina saunale ja saunaklubile. Rein Siku kirjutatud raamat kannab pärisnime „Vihaga, kuid vihata“
ning pakub kiikusuga eneseabiõpikuna rohkelt teavet
maailma parima sauna kütmisest ja võtmisest.
Sauna-aabitsa avalikul esitlusel Kadrina sauna terrassil
osales Margus Laugesaare akordionimuusika saatel umbes
kolmkümmend huvilist, raamatutest tuli puudus kätte.

Vohnja koolipere suurenes
Vohnja Lasteaed-Algkool alustas õppeaastat 24
õppuriga, mis on igati
meeliülendav, sest õppeaasta lõpetajaid oli 15.
Lasteaeda läks 30 jõnglast, kevadel oli neid 27.
Pildil olev direktor Õnne
Kiviperk tõi koolipere
suurenemise põhjusena
välja uute perekondade
Vohnja kanti kolimise,
samas ka kooli tuntuse,
mistõttu on õppureid ka
Tapa piirkonnast.

T
O
S
S TAHAB TEADA

Käsitööleib Neeruti mõis Buxhöwden – sellist nime kannab üks
uusimaid Kadrina kandi toidutooteid, mis maitsjate rõõmuks
valmis saanud. Neeruti mõisa projektijuht Tiina
Vilu andis teada, et leib valmib naturaalselt
kääritatud juuretisest, hetkel saab seda

osta
peamiselt käsimüügist.
„Küll aga käivad
ettevalmistused kaubandusvõrku sisenemiseks ja
loodame, et üsna pea saavad
ka Kadrina leivasõbrad Buxhöwdeni leiba maitsta,“ lisas Vilu.
Praegu valmib leib Tallinnas, tulevikus on kavas tootmine Neerutisse tuua.
900 grammine leib maksab 3.50, praegu
saab seda tellida kirjutades meilile
laulevpagar@gmail.com .

Kadrina küünlatööstuse nimega Familyteam OÜ asutasid
aga noored naised Kristin Reinaas ja Helen Karus. Nad pakuvad
üksnes naturaalsest toorainest, soja- ja mesilasvahast tehtud
valguseallikaid. Vallas saab nende tooteid osta Konsumi juurest
lillepoest ning Viitna kõrtsist. Et tegemist on tasemel tööga
näitab see, et küünlad on võetud müüki Tallinna lennujaama
suveniiripoodi, mis on üks Eesti akendest välismaalastele.
Küünlameistrite tootmisest annab ülevaate Facebooki
lehekülg Familyteam OÜ, peagi on valmimas e-pood. Hetkel on
eksklusiivseimaks tooteks klaaspurgis pulmaküünal koostöös
klaasimeister Riho Hütiga. Mitmete küünlapakendite kaunistamiseks on kasutatud Kadrina rahvariidemustrit.

Vallamaja jätkab kuueteistkümne töötajaga
Septembri lõpuga jõuavad
Kadrina vallamajas lõpule
muutused, mis algasid 10.
juunil, mil vallavalitsus võttis
vastu korralduse teenistuskohtade muutmise kohta.
„Kahekümne kahe väga
tubli inimese asemel jääb
vallamajja tööle kuusteist.
Seni kehtinud struktuur pärines paljuski majanduse buumiajast, mil vallal oli enam
raha ning ka elanike arv oli
suurem,“ selgitas vallavanem
Erich Petrovits.
Personalikorralduste selgituskirjas seisis lisaks, et

muudatuste vajadus on tekkinud just viimastel aastatel, mil
tegevused maakorralduses on
peaaegu lõppenud, raamatupidamises on töömahud vähenenud, osade ametikohtade
puhul on võimalik tööülesandeid ühildada.
Kuue inimese, kellest
kolm on pensionärid, koondamise järel ei halvene valla
pakutavate avalike teenuste
kvaliteet. Maakorraldusega
seotud küsimusi lahendab ja
jäätmete registriga tegeleb
alates 1. oktoobrist keskkonnakaitse juhataja Lea

Uueni. Lastekaitsega tegeleb
sotsiaalala juhataja Siiri Sammel. Inimeste ja lemmikloomade registrite eest kannab hoolt vallasekretäri asetäitja Liivi Veide.
Seoses ümberkorraldustega sai vallaleht Kodukant
avaliku kirja Viitna ja Rõmeda
elanikelt, mis on avaldatud
vallaveebi Külaelu rubriigis.
Kirjas muretseti, kuidas suudetakse ära jagada abivallavanem Jaan Sterni halduses
olnud tegevusalad.
Vallavanem Erich Petrovits selgitas, et teede hoolda-

mise, muruniitmise ja lumelükkamise alased lepingud on
üle antud Kadrina Kommunaalile, nende täitmist kontrollib vallavanem. Taristu ja
ehitusala hangetega tegeleb
ehitusinsener Meelis Suvi.
Õpilasliinide korraldamine
jääb vallavanema õlule.
„Muutused ei olnud kerged, kuid need on valla konkurentsivõime huvides vajalikud,“ resümeeris Petrovits,
tänades lahkujaid suure panuse eest valla arengusse.

hõrendades kui ka vanu ja haigeid puid maha lõigates. Lisaks on kavas vareste pesade
hävitamine. Kaalumisel on
linnukujuliste peletite kasutamine kevadel, kui rändlindudest varesed pesadesse tagasi
pöörduvad ning pesitsemist
alustavad. Koosolnud nenti-

sid, et vareste häirimine peab
olema järjepidev, käima võibolla isegi viis aastat jutti, et
varesed mõistaksid – nad pole
siia oodatud. Eelmainitud
tööd vajavad keskkonnaameti
luba.
Lindude laustapmise välistasid kõik osalenud.

Võitlus varestega võtab hoogu
3. septembril toimus Kadrina
vallamajas avalik arutelu Kadrinat kimbutavate vareste teemal. Osales kaks huvilist, neist
üks Huljalt. Lisaks oli kohal
neli valla töötajat ja Kadrina
varestekolooniat uurinud
Sven Valler osaühingust Viru
Haljastus.

?

EELMINE KÜSIMUS OLI
Mis nime kandis Neeruti kolhoos 1971. aastal, enne kui
ühendati Hulja sovhoosiga?
ÕIGE VASTUS ON
„Esimene Mai.“
ÕIGESTI VASTASID
Olev Suurkaev, Ainu Kirotbek, Neeme Mangulis ja Juta
Kivend.
UUS KÜSIMUS

?
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Kes töötas Kadrina EPT eelkäija – Kadrina MTJ
direktorina aastatel 1953-1958?

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.

Koosolnud jõudsid ühismeelele, kuidas ohjeldada
Kadrinat häirivat künnivareste kolooniat. Valla tellimusel algab vareste elupaigaks
oleva Rakvere tee äärse heki
harvendamine. Eesmärgiks
on vareste pesitsemise võimaluste vähendamine nii puid

Teadlased võrgutasid paisjärvel
Augusti lõpul kalastasid Kadrina paisjärvel võrkudega Eesti Maaülikooli teadurid Teet
Krause juhtimisel. Nende kalapüügi eesmärgiks oli järve
kalavarude tegeliku olukorra
väljaselgitamine, mis nõuab
kontrollpüüke ka tulevikus.
Järgmine kontrollpüük peaks
teoks saama hilissügisel. Kokkuvõte Kadrinas kogetust tuleb ministeeriumile esitada
uuel aastal.
Esialgseil andmeil on paisjärv nii linaski-, haugi- kui särjerikas, leidub ka väiksemaid
ahvenaid. Mis aga kontrollpüügil puudus, oli forell, mida ei tabatud ühtegi. Ometigi
on paisjärve väidetav forellivaru põhjuseks, miks siin ei
tohi tänavu lihtkäsiõngega
kalastada.
Muu hulgas oli teaduritega jutuks paisjärve alevikupoolse osa soovituslik niitmine, et aeglustada veekogu
jätkuvat kinnikasvamist ja
sooks muutumist.

Teadur ja kalade asjatundja Teet Krause heitmas kaldale pirakat linaskit.
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KULTUURIKALENDER

Mida teha puust Kadrinaga?
Kadrina puithooneist keskus
ootab lennukaid ideid ja
asiseid investoreid. Täna on
puust Kadrinast enam-vähem
korras ja avalikus kasutuses
rahvamaja, postkontor ja Risti
poe hoone. Suurem osa ehitisi
seisab tühjalt.
Rahvamaja kõrvale jääv
terviklik, seitsmest hoonest
koosnev puuehitiste kompleks pärineb 19. sajandi lõpust
ja 20. algusest. Seal on omanikeks Mati Multram ja Virge
Multram, Elmar Tamm, RR
Lektus AS, Eesti Post AS ehk
Omniva, OÜ Introcom Grupp
ja Kadrina vald.
Risti poe maja omanik,
vallavolikogu esimees Jaanus
Reisner rõhutas, et kuna tegemist on Kadrina vanima ja
keskse terviklikult säilinud
hoonetekompleksiga, siis eeldab selle tulevik me kõigi
tähelepanu. „Kuna enamjaolt
on puukeskuse hooned kaotanud esialgse funktsiooni,
siis sõltub nende tulevik
sellest, kas leiame uue kasutuse ja veelgi enam sellest, kas
keegi on valmis ka rahaliselt
panustama,“ mõtiskles Reis-
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Koostab Helena Mägi
Reedel, 2. oktoobril kell 18
Täby kommuuni koorikapelli Kapellsångare kontsert
Kadrina kirikus.
Laupäeval, 3. oktoobril kell 10
Neeruti Seltsi talgutöö – Pargi 3 sügiskoristus.
Töövahendid olemas, tublidele abilistele talgupuder.
Laupäeval, 10. oktoobril kell 10
Neeruti Seltsi loodusõpituba – Katriini reisimuljed Taist.
Esmaspäeval, 12. oktoobril kell 17
Lauli Loovstuudios on külas Klaarsuse Kristallistuudio.
Meisterdame käevõrusid.
Laupäeval, 17. oktoobril kell 10
Neeruti Seltsi kodulooõpituba – agronoomitööst
1950ndatest tänapäevani.

Kokku on puust Kadrinas seitse hoonet, mis ootavad lennukaid ideid, et mitte hävineda.
ner. Tänaseks on taas alanud
Risti poe maja restaureerimistööd. Valla arengukavas
on aga Kooli tänava ja Rahvamaja vahele jääva haljasala
korrastamine.
„Paraku on mitu vana,

Kadrina kirbukas vaimustas
Aunastet
„Kadrina kirbukas on nii vahva ettevõtmine, et see võiks
toimuda suvel vähemasti kord kuus,“ ütles fotol olev
taaskasutuse patrioot Maire Aunaste Kadrinas Kodukandi
turul. Turuliste ees usutletud endine teletäht ja tänane
Riigikogu liige ei olnud kitsi kiitusega Kadrinas augusti lõpul
esmakordselt toimunud Kodukandi turu aadressil.

huvitava ajalooga hoonet
reaalse kasutuseta. Nende
hävimisel kaoks igavikku
oluline osa Kadrina visuaalsest terviklikkusest ja meie
avalikust ruumist,“ muretses
Reisner.

On selge: lihtsat ja kiiret
lahendust puust Kadrina elluäratamiseks pole. Siiski on
vallalehe toimetusse oodatud
kõik arvamused ja ettepanekud.

M3 ehk Meie Ministri Mõte

Laupäeval, 20. oktoobril kell 19
MTÜ Kadrina kirjandusklubi kutsub Kadrina huvikeskuse
saali luuleetendusele "Kevad ja suvi ja", esinevad Tiina
Mälberg (luule) ja Taavo Remmel (kontrabass).

Rõõm ja rõõmutus käsikäes

Neljapäeval, 22. oktoobri kell 18
MTÜ Kadrina kirjandusklubi saalis Vladimir Loginovi
film "Sipelgapesa".

Kalasaak 10 linaskit, 2 haugi ja kaks särge, pole kindlasti kesine.
Kesine on hoopis Loobu jõe seisund kalanduslikust aspektist.
Ning see on kurvem uudis kui rõõm teadmisest, et sai ju
räägitud, et forelli pole.
Samas olen näinud kalakasvanduses isa kolme lapsega, kes
oli seal raha eest lunastanud ise tiigist kala püüdmise õiguse.
Üks lastest püüdiski kinni suure forelli, millest perele piisanuks,
aga teised lapsed tahtsid ka sama suurt püüda ... Isa silmis ja
rahakotis oli ahastus.

Sügises on muusikat

SPORT
Toimetab Margus Martin

Kadrina Karud korvpallikaardil
Aastaid Lääne-Viru maakonna
korvpallisarjades edukalt toimetanud Kadrina valla esindusmeeskonna Hulja (kandis möödunud hooajal toetaja järgi nime
Ekonet Eesti) kõrvale astus alanud
hooajast teinegi võistkond, Kadrina
Karud.
Treener Raivo Tribuntsovi hoolealused alustasid Spordiklubi Kadrina tiiva all harjutamist möödunud hooajal ja tänaseks on
koolipoisid küpsed võistluskarussellile astuma.
Lääne-Viru Kossuliiga karikavõistlustel loos Kadrina
Karusid siiski ei soosinud – esimeseks vastaseks sattus 1/8finaalis tugev Haljala valla meeskond, maakonna meistrisarjas

Teisipäeval, 20. oktoobril kell 10
MTÜ Kadrina kirjandusklubi saalis ettelugemispäev
mudilastele, Kadrina vallavolikogu esimees Jaanus
Reisner loeb ette J. ja W. Grimmi muinasjuttu " Breemeni
linna moosekandid" ja Ilmar Tomuski raamatut "Tere,
Volli". Kadrina keskkooli õpetaja Karl Meos räägib
kandlest ja kutsub kõiki ühiselt laulma.

Kadrinal on valitsusega vedanud, ministrid on nii endine
kui ka praegune Kadrina valla elanik, Marko Pomerants ja
Indrek Saar. Nad mõlemad jagavad kord kuus koduvalla
rahvaga mõnd mõtet.

Marko Pomerants, keskkonnaminister

„Oleme järgnevateks aastateks kõrva taha pannud juba
hulganisti ideid, mida paremini teha. Ootame omalt poolt
järgnevatel aastatel veelgi julgemat ning suuremat osalemist
kõiksugu aiasaadustest tehnikani välja,“ andsid turu järel teada
korraldajad. „Praeguse seisuga plaanime turgu teha korra
aastas, ikka augusti lõpus. Kui inimesed sellega rohkem
harjunud on, siis võib proovida ka tihemini,“ täpsustas
rahvamaja juhataja Helena Mägi.

Laupäeval, 17. oktoobril kell 19
Suvelõpu pidu Läsna rahvamajas. Läsna näitetrupi
esituses jõuab taas lavale „Täismäng,” tantsuks mängib
ansambel Compact.

Tähistasime Arvo Pärdi 80. juubelit. Meie kandi rahvale on
maestro tähtpäev eriti südamelähedane - just Rakveres alustas
Pärt oma muusikaõpinguid. Sealt sai alguse ka tema loometee,
mis on viinud Eesti kindlalt muusikamaailma kaardile.
Oktoobrikuu juhatab sisse 1. oktoobril tähistatav muusikapäev. Kadrina huvikeskuses on kontsert „Helisev muusika“
ning keskkoolis esinevad Kristjan-Jaanek Mölder (bariton) ja
Eva Jelenskaja (klaver). Ja ega ole keelatud kellelgi muusikapäeval mõni pill pihku võtta või laulu jorutada.
Häid muusikaelamusi!
Indrek Saar, kultuuriminister

mullu hõbemedalid kaela saanud RLV Massive. Hulja loositi
karikasarjas otse veerandfinaali, kus minnakse kokku ajateenijatest koosneva 1. jalaväebrigaadiga Tapalt.
Lääne-Virumaa Kossuliiga karikavõistlustel pääseb järgmisse ringi parem meeskond kahe mängu kokkuvõttes.
Karikafinaal leiab aset jõulude eel Rakveres.
Lääne-Viru Kossuliiga meistrivõistlustel asuvad Kadrina
Karud heitlusse kõrgemas seltskonnas, kaheksaliikmelises
meistriliigas. Hulja, kes möödunud hooajal saavutas maakonna
meistrivõistluste esiliigas kulla, otsustas väljateenitud kohast
meistriliigas loobuda ning jätkab aste madalamas esiliigas.
Viimases konkureerib üheksa meeskonda.

Õdede koostööle meistrikuld
Pole sagedased juhtumid, mil jalgrattasportlased saavad
teatesõidus võistelda. Ent Eesti Jalgratturite Liidu võistluskalendris on teatekrossi näol selline mõõduvõtt olemas.
Kadrina Keskkoolis õppivad õed Merili ja Anet Sirvel
moodustasid teatekrossis koduklubi Kalevi Jalgrattakooli I tiimi
Eesti noorte meistrivõistlusteks Jõulumäel, kus saavutasid
kaheksa konkurendi ees meistrikulla.

Teisipäeval, 27. oktoobril
teenindab ülemaaliste raamatukogupäevade raames
Kadrina valla raamatukogu laenutusletis lugejaid
Kadrina vallavanem Erich Petrovits.
Kolmapäeval, 28. oktoobril kell 18
MTÜ Kadrina kirjandusklubi klubiõhtu, külalisteks Mari
ja Andres Tarand, teemaks 40 kirja lugu.

Kadrina Huvikeskus
Esmaspäeviti kell 18 (18-19 nooremad, 19-20 vanemad)
seinaronimise treening.
Teisipäeviti ja neljapäeviti kell 18 novus (koroona)
treening.
Reedeti kell 19 zumba.
Pühapäeviti kell 16 ja 17.30 edasijõudnute
seltskonnatantsu kursused.
Esimene kokkusaamine 4. oktoobril.
Noortekeskus on avatud esmaspäeval, teisipäeval ja
neljapäeval kell 13-20.

7,4 kilomeetrit pikal distantsil, kus mõlemal tuli läbida 3,7kilomeetrine ring, edestati teise koha saanud CFC Spordiklubi
võistkonda 45 sekundiga.

Novuse nobedad käed
Saaremaal, Orissaares peeti ligi poolesaja võistlejaga novuse
(koroona) turniiri „Kuldne Kepp“. Nelja mängijaga Kadrina
Novus SK päralt oli kaks auhinnalist kohta – Hillar Elva
saavutas meeste konkurentsis teise ja Õie Malmberg naiste
arvestuses kolmanda koha.
Kadrinlaste kaks ülejäänud võistkonnaliiget, Natalia
Osokina ja Leio Murdjõe said naiste hulgas vastavalt viienda ja
seitsmenda koha.
Järgmiste oluliste võistlustena toimub 26.-27. septembril
Tapa Spordikeskuses maailma karikavõistluste etapp ning Tapa
lahtine karikaturniir.
Kadrina Novus SK lahtised meistrivõistlused üksikmängus
algavad Kadrina Huvikeskuses oktoobris. Kokku on kavas kuus
etappi, nende toimumisajad leiab vallaveebist.
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KODUKANT

VOLIKOGU
VALLAVOLIKOGU ARUTATAS JA
OTSUSTAS
26. augusti istung Kadrinas
1. Toimus Kadrina valla eelarvestrateegia 2016 - 2019
esimene lugemine. Dokumendi peaeesmärgiks on
kindlustada tulude, kulude ja investeeringute mahud
eelseisvatel aastatel, määratleda valla strateegilised
eesmärgid ja laenustrateegia.
2. Toimus Kadrina valla põhimääruse esimene lugemine,
et viia see kooskõlla ajavahemikul 2013 - 2015
vastuvõetud seaduste muudatustega.
3. Volikogu algatas Kadrina valla arengukava aastateks
2013 - 2025 muutmise ja kuulutas välja avaliku arutelu,
mis toimus 10. septembril.
4. Volikogu andis vallavalitsusele loa korraldada lihthange
Kadrina valla jäätmete kogumispunkti haldamise
korraldamiseks.
5. Volikogu andis nõusoleku Kadrina Rakvere tee, Posti,
Puusepa ja Uue tänava katastriüksuste koormamiseks
isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks.
6. Volikogu andis nõusoleku Kadrina valla Viitna külas
asuva Ruiksi kinnistu osa pindalaga 11,15 ha omandamiseks OÜ-le Markilo Haldus.
7. Volikogu andis nõusoleku projekti „Kadrina raudteepeatuse ühendamine bussipeatusega“ Kadrina valla
poolseks omafinantseeringu garanteerimiseks 31 000
euro ulatuses ning investeeringu edasiste püsikulude
katmiseks summas kuni 3000 eurot aastas. Sisuliselt on
tegemist kergliiklustee ehitamisega kahe transpordisõlme vahele piki Viru tänavat, milleks vald taotles riigilt
projektipõhist toetust.

Rootsimaa laulukoor Kadrinas
Täby kommuuni koorikapell on Kadrinas külas reedel, 2.
oktoobril ning esineb kell 18 kontserdiga meie kirikus.
Järgmisel päeval on nad juba pealinnas ja laulavad Rootsi Mihkli kirikus.
Külalisi on meil laulmas ikka käinud, ent Täbyl on meie
jaoks olnud mõneti eriline-eluline roll. Ligemale 10 aastat
organiseeris sealne kogudus saadetisi meie inimestele ja läbi
Risti poe on need aidanud paljudel meist omadega kergemini
toime tulla. Seega on meil nüüd võimalus oma tänutunnet
näidata ja Kapellsångare´id kuulama tulla.

SEPTEMBER 2015

Palju õnne!

Jäätmejaam kogub eterniiti
Kadrina Vallavalitsus korraldab Keskkonnainvesteeringute Keskuse
toetusel ja koostöös AS-ga Epler & Lorenz valla elanikelt
kodumajapidamistes tekkinud eterniidi kogumise Kadrina jäätmejaamas.

Kogumine toimub

Juubilarid
Septembris
LAINE-MIRALDA
MÄLBERG

96

ERNA KALLASTE

92

ENDLA-HELENE
NIGULAS

92

ELDI KALM

85

ELLEN MEHIKE

80

REIN AAS

75

ARTUR POOPUU

70

ÜLLE TALI

65

URMAS RAUDLA

65

Kunstiakadeemia plaanitses Kolus

MATI MÄEKIVI

65

Kolu mõisas käis külas ligi 90 Eesti Kunstiakadeemia (EKA) töötajat, keda
võõrustas mõisa omanik Jaanus Reisner. Rektor Mart Kalm selgitas, et
EKA-l on tavaks alustada õppeaastat kogu kollektiiviga koos, et kokku
puutuksid ka professor ja raamatupidaja, kes argireaalsuses teineteist tihti
ei näe. Koos ei oldud üksnes teineteise nägemiseks, vaid arengukava ja
kooli tulevikuplaanide arutamiseks. „Ühisarutelus sünnibki ühistunne,“
mainis Kalm.
Kolu mõisas arutati neljas töögrupis erinevaid teemasid. Üheks
intrigeerivamaks oli, kuidas saab kunstiülikool hakkama ajal, mil
ühiskond tahab kunsti eest järjest vähem maksta.

TOIVO MEIDLA

65

NADEŽDA
REŠETNIKOVA

60

JÜRI VIRVE

60

reedel, 2. oktoobril kell 15 -17,
laupäeval, 3. oktoobril kell 10 -14,
ja kui kogumiskonteinerisse veel mahub, siis
esmaspäeval, 5. oktoobril kell 11 -12.30.
Kogumispäevadel saab Kadrina jäätmejaama tuua ainult kodumajapidamistesse seisma jäänud eterniiti väikestes kogustes (allesjäänud üksikud
eterniiditahvlid mitte üle 10 tahvli tooja kohta, lisaks eterniidi tükid).
Suurtes kogustes eterniiti, näiteks kogu maja, kuuri, lauda ja muu hoone
katuse oma vastu ei võeta.
Suuremates kogustes eterniit tuleb ise viia lähimasse prügilasse,
Lääne-Viru Jäätmekeskusesse asukohaga Piira küla, Vinni vald
(esmaspäevast reedeni kell 9.-17.30, laupäeval 10-15) või tellida vastav
teenus jäätmekäitlusluba omavalt ettevõttelt nagu Ragn-Sells AS, AS Eesti
Keskkonnateenused, Epler & Lorenz AS.
Eterniiditoojad registreeritakse ja toojatel tuleb kohale toodud eterniit ise
korralikult konteinerisse laduda. Jäätmejaamas ei ole tõstukit.
Laupäeval ja esmaspäeval peaks enne eterniidi toomist helistama ette
tel. 5 550 4915 ja küsima, kas konteineris on veel vaba ruumi.
Info: keskkonnakaitse juhataja Lea Uueni tef 322 5620, 5 342 2783.

Pudruhooaeg koolimajas

Augustis
registreeritud lapsed
GABRIELA-DALIA

Septembrikuu teisest nädalast alustati Kadrina Keskkoolis õpilastele
pudru kui tervisliku ja toitva hommikusöögi pakkumist. Koos putru
maiustavate õpetajatega on varahommikul kooli söögilauas
kaheksakümne hinge ringis. Õpilastele on hommikupuder tasuta,
õpetajad käivad välja 50 senti. Muuseas, pudrul olev moos pärineb
õpetajate varudest.
Kadrina naisühm kutsub enda sekka uusi tantsuhuvilisi.
Trennid toimuvad teisipäeviti kell 18.30 - 20.30 rahvamajas. Eelnev
tantsukogemus pole vajalik. Huvi korral tule trenni, helista 5 566 3093
või kirjuta egert.eenmaa@gmail.com.
Tantsimiseni!

KUSTAVSON
EGELI TÕNURIST
CHRISTOPHER JÄRV
MARIBEL PELLI
LISETTE PELLI

Harald Rahupõld

Lauli Loovstuudio alustab uut
hooaega ehk igaühel on võimalus tulla ja
meisterdada midagi toredat kogenud
juhendajate kaasabil.
Tutvuge erinevate võimalustega:
www.lauliloovstuudio.ee ja
www.facebook.com/lauliloovstuudio
KERAAMIKA algajatele neljapäeviti üle
nädala – 29.10. jne kell 18.00.
Info ja etteteatamine:
lauli.loovstuudio@gmail.com

Tervise Tugi OÜ kutsub kõiki
huvilisi veresooni kontrollima.
Jala arterite ja vererõhu kontrollimine
toimub neljapäeval, 8. oktoobril alates
10.00 Kadrina Rahvamajas (Viru 14, Kadrina).
Vastuvõtule tuleb end eelnevalt kirja
panna.
Registreerimine toimub tööpäevadel kell
9-12 tel. 5 698 5633
Eriti on oodatud inimesed, kellel esineb
sageli säärelihastes valu ja krambihooge.
Protseduur maksab 8 eurot.

Kadrina pasunakoor ootab
liituma uusi pillisõpru. Info: 5 696 7728

Minu Kadrina
Erni Kask
Rakvere Teatri välissuhete
korraldaja

Mis seob teid Kadrinaga?
Olen Kadrina Keskkooli vilistlane
aastast 1997. Kuni selle aastani
viibisin Kadrinas palju, mõnikord
isegi kogu päeva või mitu korda
päevas.
Mis on Kadrinas maailma parim,
kus aga leidub veel arenguruumi?
Ma tean, et Kadrina oli üks väga hea
koht, sest tänu inimestele, kes siin
olid, siin tegutsesid, kellega mul oli
õnn paralleelselt kulgeda, oli
Kadrina minu jaoks aken maailma
parimatesse kohtadesse.
Täna elan Tartus Supilinna epitsentris ja näen, kuidas iga päev on mu köögiakna
all välismaa turistid, kes teevad fotosid Supilinna natuke räämas, puidust
majadest, mille hoovidest pole muru piinlikult ära pügatud. Nad tulevad siia
seetõttu, et seda nende juures enam pole. Mõelgem selle peale, kui kõik hooned,
tänavad ja puusalud ära “klantsime”. Et mis siis kaduma läheb. Mõelgem ka
laiemalt Eesti, Euroopa ja maailma peale. See tuleb kasuks.
Kuidas saate ise täna Kadrina elu edenemisele kaasa aidata?

Läsna-Loobu külakoor otsib uusi liikmeid
oma väiksesse ja armsasse koori. Ühendust võtta
lisete.laisaar@kadrina.ee või 5 900 8823

Toimetaja Rein Sikk
Küljendanud VR Kirjastus

tel: 322 5631 või 501 2487

Telli Eesti lipud, mastivimplid ja
lipumastid
E-poest: www.lipuvabrik.ee

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

Püüan teinekord vanas koolis käia, kui kutsutakse. Need on sageli ülevoolavalt
nostalgilised käigud… Ma räägin kõigile, et olen Kadrina Keskkooli vilistlane,
see on minu jaoks tähtis. Äkki see kuidagi aitab?

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

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

