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Kultuuritooli uskumatu finaal

Kõigi maade kadrinlased, ühinege!
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Kadrina valla ajaleht

Vallakeskuse bussijaam püüab pilke

Kultuuritooli kampaania kokkuvõte näitab, et Kadrina
kultuuritoolide ostmiseks tehti 78 annetust. Kokku annetati
7485 eurot, mille eest saab rahvamajale osta 124 uut tooli.
Kadrina tänab ja kiidab! See oli uskumatult tubli saavutus,
selle sajandi suurim kadrinlaste ja Kadrina sõprade ühistöö.
Ükskõik, mil kombel te kaasa lõite, võite selle üle auga uhked
olla.
Viimati lisandunud annetajad on perekond Kriks – 60,
perekond Schevelin – 60, Mati Mets – 60, Marita Tasa – 60,
Inna ja Priit Piirma – 60, OÜ Koldeküla – 500, rahvamaja
segarühm Kahevahel – 120, rahvamaja käsitööring – 60,
Andres Heinlo – 60, Kadrina Pasunakoor – 120, Tiiu ja Peep
Lepiksaar – 60, Taavi ja Kaidi Nukk – 150, Lisete Laisaar – 60,
Helena Mägi - 60, Valdo Randpere – 60, Marika Eelma – 30,
Mirjam ja Kaido Allikma – 120, Einar Vallbaum – 100, Ain
Suurkaev – 60, Õnne Kiviperk – 60, Mathias Merirand – 60,
Perekond Tiiter – 60, Mare ja Karl Kütt – 60, perekond
Suurkivi – 100, Karoline ja Jaak Kalja – 120.
Kadrina kultuuritoolid antakse Kadrina 85-aastaseks
saavale rahvamajale ülle 7. novembri sünnipäevakontserdil.
Siis avatakse ka kõigi annetanute nimedega seinaplaat.

Minister kiitis Pomemeti
Aasta koolitussõbralik organisatsioon 2015 on LääneVirumaal, Kadrina vallas ehitusmasinatele lisaseadmeid
tootev ettevõte Pomemet, kus töötajate õppimist igati
tunnustatakse ning soositakse. Nii andis teada Haridus- ja
Teadusministeerium. Haridusminister Jürgen Ligi tunnustas
Pomemeti Rahvusooperis Estonia toimunud piduõhtul.

Heli Preismann sai Aasta
Koolitajaks
Täiskasvanud õppija nädala
raames kuulutati LääneVirumaa aasta koolitajaks
Kadrina Lauli Loovstuudio
asutanud Heli Preismann.
Kokku oli nominente neli.
Preismanni kandidatuuri esitajad Kadrina Valla
Raamatukogust tõid tunnustamisväärsena välja näiteks
selle, et õpikeskkond kursusterohkes Lauli Loovstuudios on hubane ja maitsekas.
Rõhk ruumide ehitamisel ja
sisustamisel on pandud käsitööle ja rahvakultuurile.
Koht on väga hea auraga ja aitab kaasa loovale mõtle-misele ja
fantaasiale. Heli Preismann läheneb igale oma õpilasele
individuaalselt – innustab ja julgustab tegutsema.
Tänavu, Eesti sünnipäeval, kuulutas Kadrina vallavolikogu Heli Preismanni valla aasta tegijaks.

Vallaveeb taas maakonna tipus
Andmekaitse Inspektsioon viis läbi omavalitsuste veebilehtede seire, mille käigus vaadeldi olulise teabe avalikustamist. Näiteks volikogu protokollide leitavust, kommunaalteenuste hindade kättesaadavust, eelarvet, palgajuhendeid, teavet sotsiaaltoetuste kohta ja juurdepääsu dokumendiregistri kirjadele. Uuriti avalikest üritustest teavitamist.
Kadrina vallaveeb saavutas 9 maksimumpunktist 8,75,
platseerudes maakonnas Tamsalu järel teisele kohale. 0,25
punkti kaotamise põhjuseks oli mõningane ebaselgus
kommunaalteenuseid puudutavas infos. Aasta eest jagas
Kadrina koos Tapaga esikohta.

Rongisõitjaile võimalik lisareis
Pole välistatud, et alates detsembri keskpaigast on Kadrinast
võimalik rongiga Tallinna saada kogunisti neli korda päevas.
Nimelt teatas BNS, et detsembrist hakkab kehtima Elroni
reisirongide uus sõidugraafik, kuhu ettevõte kavandab
lisareisi ka Tallinna ja Narva vahel. Uus graafik, mille detaile
veel ei täpsustata, hakkab kehtima 13. detsembrist.
Praegu saab Kadrinast rongiga Tallinna kell 6.24, 8.48 ja
17.59. Pealinnast tulevad rongid vallakeskuse poole tagasi kell
8.50, 16.11 ja 18.51.

26. septembril värvisid Kadrina päritolu kunstnikud artistinimedega PRTKR, RUU ja INSEIN ära Kadrina bussijaama, muutes selle
väidetavalt Eesti üheks kõige erilisemaks paigaks, kus kunsti embuses bussi oodata.
Vallavalitsuse toel sündinud ootepaviljoni kunstiline lahendus on järjeks Neeruti bussijaama, Kadrina Rahvamaja kuuri ja Kadrina
laululava kirjamisele. Kuuldavasti liiguvad nii grafitimeistrite kui ka vallarahva mõtted uute kujundatavate seinte leidmiseks.
Kadrinat kirjanud noored kunstnikud astusid kevadel üles Rakvere galerii näitusel „Seinategu,“ näidates grafiti sobivust ka
kunstisaali.

Ene Heide – kas Eesti parim raamatukoguhoidja?
Eesti Raamatukoguhoidjate
Ühing valib igal aastal riigi
parima maaraamatukoguhoidja. Lääne-Virumaa Keskraamatukogu esitas tänavu
üheks nominendiks Kadrina
Valla Raamatukogu juhataja
Ene Heide, kes on Kadrina
raamatukogus töötanud 37
aastat, sellest juhina 24.
Lea Lehtmets, maakonna
raamatukogu peaspetsialist ja
Eesti Raamatukoguhoidjate
Ühingu usaldusliige maakonnas selgitas valikut.
„Ene võiks parima tiitlile
kandideerida igal aastal, sest
Kadrina raamatukogu uueneb, areneb ja särab üha
rohkem nii seest kui väljast.
Miski ei ole tulnud kergelt,
kõige taga on palju tööd, pikki
tööpäevi, pingsat asjaajamist.
Rahapuuduse taha seal ei
poeta, raha on küsitud paljude
projektidega paljudest paikadest.
Ikka selleks, et raamatukogu ruumid saaks uue kuue
ja kirjandusklubi pakuks põnevaid ja tasemel kohtumisi,
salongiõhtuid, filmiõhtuid,
õppereise ja koolitusi. Ikka ka
selleks, et inimesed raamatukogus käiksid.“
Kangakudumise õpilane
Ene Heide nominendiks esitanud leiavad, et hiljuti käivi-

Fotol on Ene Heide koos oma tänaste lemmikraamatutega,
mida kõhklematult kõigile lugemiseks soovitab. Täpsemat infot
saab loomulikult raamatukogust.
tatud kinoklubi on andnud
Kadrina valla elanikele võimaluse raamatukogu enda
jaoks taas avastada. Ja sinna,
kus juhataja isiklikult külalisi
uksel kättpidi vastu võtab,
kohvilauda juhatab, tullakse
ikka tagasi.
Jätkab Lea Lehtmets: „Kõige selle juures suudab Ene
edukalt töös hoida tervet valla
raamatukogude süsteemi. Südantsoojendav on Ene suhtumine töökaaslastesse, keda ta
ei jõua tubliduse, toetuse ja
töökuse eest piisavalt ära kiita.
Kolleegid iseloomustavad

Enet kui inimest, kes teeb
kõike südamega ja iga võetud
kohustust täidab saja kümne
protsendiliselt.
Ene kaitseb oma seisukohti, tema peale võib loota.
On teotahteline ja uuendustele avatud ning valmis
alati uusi asju õppima. Koos
kolleeg Tiiuga õpiti selgeks
kangastelgedel kudumine ja
nüüd kaunistab kirjandusklubi ruumi nende kootud
kaltsuvaip. Pikkade tööpäevade kõrvalt jõuab ta olla hea
pereema ja armastav vanaema.

Ene on enda autoriteedi
maksma pannud vallavalitsuses, kus osaleb kultuurikomisjoni töös ning võitnud
seeläbi sõpru ja toetajaid, kes
raamatukogu kui külakultuurikeskuse käekäigu ja
arengu on oma südameasjaks
võtnud.
Oma kohusetundliku töökuse ning targa visadusega on
Ene alati innustanud enda
ümber inimesi lugemisest rõõmu tundma ning kultuuri
väärtustama. Ene on olnud ka
Lääne-Virumaa aasta raamatukoguhoidja nominent.“
Kuigi laureaat kuulutatakse välja alles veebruari
lõpuks, tutvustatakse kõiki
Eesti tublimaid rahvale 30.
oktoobril Palamusel toimuval
maaraamatukoguhoidja päeval.
Palamusele, Enele pöialt
hoidma sõidavad kõik ta
kolleegid Kadrina vallaraamatukogust ja mitmetest teistestki Lääne-Viru maaraamatukogudest.
Ene ise kostab tähtsa tunnustamise jutu peale vaid
seda, et tema ise poleks
midagi väärt kui Tiiu Kaare
vallaraamatukogu peaspetsialistina ei toetaks. „Kõik, mis
Kadrinas teeme, teeme koos,“
resümeerib ta.
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EELMINE KÜSIMUS OLI
Kes töötas Kadrina MTJ direktorina aastail 1953-1958?
ÕIGE VASTUS ON
Harald Männik
ÕIGESTI VASTASID
Neeme Mangulis, Ainu Kirotbek, Olev Suurkaev, Marje Rüü,
Kristina Palumäe (Saukas), Harald Rahupõld, Piia Videvik,
Arvo Sõrm, Juta Kivend, Einar Uusküla, Tõnu Kalvik, Ats
Täht, Jüri Vološtšenko, Elmar Uke, Urve Murumets, Ülo Kais.
UUS KÜSIMUS

?
Kes on pildil see
Kadrinaga
tihedalt seotud
isik?
VASTUSED TEATADA
Suusõnaliselt taskutelefonile 502 3846, e-postiga
rystom@hot.ee , kirjalikult Koidu 21, Kadrina. Viimane kuupäev
on iga kuu viies päev.
Tänase küsimusega saab täis esimene aasta meie mälumänguga, järgmises lehes toome ära aasta kokkuvõtte ja
kutsume Kadrina tublid kilvarid tänuüritusele.

Basseini pääseb 1.
novembril
Kadrina spordihoones kestis kogu oktoobri basseini remont,
mille tulemina vahetati valla tähtsaima ujumispaiga sisekate
ning kõpitseti mujaltki. Bassein avatakse pühapäeval, 1.
novembril.
Esimese proovi saavad aga enne tavakliente teha
maakonna päästjad, kes viivad 31. oktoobril ujulas nö. kinniste
uste taga läbi veeohutuse koolituse.
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Loobu käsitöölised ootavad päkapikke
Poolesaja elanikuga Loobu
külas pole poodi, küll aga on
peaaegu kõrvuti kaks kena
käsitöötuba laulmas oodi
väikeettevõtlusele ja nobenäppudele.
Läsna rahvamaja endise
vedaja Ene Piholi kodutalus
Päälispõllul sai perenaise
pensionile mineku järel valmis Ene käsitöötare. Kena
kahetoaline majakene, endine
kuur, kuhu mahuvad perenaise kangasteljed ja lambatooted. Ikka kindad, nahad,
suveniirpäkapikud, aga ka
vastsed kaltsuvaibad. Kõik on
kohapealne. Taamal raagus
kase all krõbistab sõrgu lamba- ja kitsekari. Idüll missugune.
Üle mäe minnes jõuab
huviline aga Pihlamäe tallu,
kus ootamas nii käsitöötuba
kui muuseum. Perenaine Tiiu
Raidmaa toimetab nii klaasikunstis kui keraamikas, rääkimata siidimaalist ja muust
käsitööst. Toatäis kohalikke
tooteid, üks vahvam kui teine,
ootab huvilisi.

Tiiu ja August Raidmaa kutsuvad huvilisi külla Pihlamäe talu muuseum-käsitöötuppa.
Vaatamisväärsus on ka
koos abikaasa Augustiga asutatud muuseum, kus väljas
vaatamisväärset vähemasti
sajandi taha kui mitte kaugemale. Siin on silmatav ka
rahvatantsijaist pererahva endi lugu.

Nii Ene kui Tiiu rõhutavad
ja korrutavad, kui väga nad
ootavad taas vallaraamatukogu jõululaata. Paslikumat
paika, kus oma valla käsitööline saaks oma valla rahvale
oma vallas loodut pakkuda ju
vist polegi. Loomulikult laat

tuleb, anti teada raamatukogust.
Kellel aga huvi minna kohe Loobu kanti käsitööst
nakatunud naiste elu kaema,
muuseumi uudistama, kenasid kingitusi ostma, tasub
igaks juhuks ette helistada.

Aru moodulmaja vaimustas islandlasi
„Sellist maja tahaksin minagi,“ hüüatas Islandi õpetaja Björk
Þorgeirsdóttir, nähes Aru Grupi uusi moodulmaju. Ilma
puudeta Islandi elanike jaoks on puitmajad harulduseks.
Lisaks tutvus 5-liikmeline Islandi kooliinimeste grupp vallas
veel HAKA Plasti tootmisega, käis Kuusiku talu ümber seenel ja
sealses saunas. Külaskäigu põhjus oli sama, mis mais Kadrinat
väisanuil – juurelda kohaliku hariduse jätkusuutlikkuse üle.
Juba projekti kirjutamise faasis leidsime, et üks tee kooli
püsimajäämiseks on parem koostöö kohaliku kogukonna ja
ettevõtetega.

Külalistele meeldis väga, kuidas valla ettevõtted ja kool
teevad koostööd keskkooli õppesuundade arendamisel.
„Tõeliselt muljetavaldav,“ leidis Ásdís Ingólfsdóttir.
Euroopa majanduspiirkonna/Norra stipendiumiprogrammi rahastatud projektis löövad kaasa Kadrina
Keskkool ja vallavalitsus ning Islandil kool nimega
Kvennaskólinn í Reykjavík ja Vasak-Roheline Partei.
Merike Sikk, projekti koordinaator

Kodukandi maitsed pugesid telesse
Kevadel üllitatud valla kokaraamat „Kadrina kandi maitsed“ tekitab jätkuvalt
elevust. 27. septembril tegi sellest juttu ETV saade Prilliroos Reet Linna
juhtimisel.
ETV käsitlus oli ka põhjuseks, miks vallaga võttis kontakti raamatukaupluste keti „Apollo“ raamatute ja trükiste tootejuht Annika Pilt, kellel
Kadrina juured. Tänaseks peaks Kadrina kokaraamat olema müügil enamikus
Apollo poodides.
Kadrinas saab seda nii kinkimiseks kui gurmaanlikeks katsetusteks
sobilikku eesti- ja inglisekeelset üllitist osta raamatukogust.

Hulja kergtee saab
korda
Maanteeamet valis välja kõige ohtlikumad paigad
Eesti teedel, millele peaks paigaldama põristi või
tunneli, tänavalambid või ülekäiguraja, et need
ohutumaks muuta. Järgmise aasta tööplaanides
on sees ka Kadrina-Hulja kergliiklustee ühenduse
korda tegemine 150 meetri pikkusel lõigul ning
ohutu maanteeületuskoha rajamine.

Volikogu teeb kõige tähtsama otsuse. Millise?
Oktoobris möödub 2013. aasta kohalikest valimistest kaks
aastat, teist sama palju jääb järgmiste valimisteni, mis toimuvad
15. oktoobril 2017.
Kui kaugele on Kadrina vald selleks poolajaks jõudnud, mis
tehtud, mis teoksil? Küsimustele, mida sai esitada nii epostitsi, sotsiaalmeedias kui raamatukogudes, vastab pildil
olev vallavolikogu esimees Jaanus Reisner.
Kellega kavatseb Kadrina ühineda?
Milline saab olema Kadrina vald 2017. aasta sügisest, on
selgelt kaalukaim otsus, mille tänane volikogu peab
langetama. Me ei tee seda kiirustades, kõiki asjaolusid
kaalumata. Peale seda, kui Riigikogu on eeldatavasti
suveks vastu võtnud haldusreformiga seotud
seadused, saame määratleda tingimused, millest
lähtume. Leian, et peame haldusreformis nägema
võimalust kogukonna kestvaks arenguks. See peab
andma tagatise, et saaksime siin ajada piltlikult
öeldes sama asja, mida kunagi Brockmann ja
Knüpffer või Põllu ja Amer. Tahame, et siin sajandeid
loodud ja kestnud kultuuriline järjepidevus ei
lahustuks ebamäärasuseks teiste keskuste vahel, et
Kadrina identiteet oleks olemas ka sajandi pärast.
Milline on see volikogu võrreldes eelmisega?
Volikogud on läinud järjest asjatundlikumaks.
Eelmise koosseisuga võrreldes on tänane valla
arengus aktiivsemalt kaasarääkiv. Juhtimises õige
tasakaalu saavutamine ja hoidmine ametnike ning
volikogu vahel on olnud mulle oluliseks eesmärgiks.
Kas Kadrinas politseikonstaabli puudumine on
kaasa toonud turvalisuse vähenemise?
Statistika näitab viimasel kolmel aastal pigem

Kolu naabrivalve piirkonna eestvedajaks on Malle Reimann.
kuritegevuse vähenemist. Samas on see kehv lohutus neile, kelle
jalgratas või muruniiduk varastatud. Statistika ja tunnetuslik
turvalisus on sageli kaks eri asja. Turvalisuse suurendamisel
saab kogukond palju ise ära teha, üheks positiivseks näiteks on
meie väga tublid abipolitseinikud. Nad suudavad kuritegevust
ilmselt rohkemgi ennetada kui üks konstaabel kabinetis. Teiseks
võimaluseks on naabrivalve. Asutasime just oma külas Kolus
naabrivalve sektori. Julgen seda soovitada kõigile, kes tahavad
ise ja kohe midagi ära teha kodu turvalisuse suurendamiseks.
Vald ja politsei on valmis aitama.
Facebooki Kadrina kommuunis leiti, et kodused lapsed
võiks peale lasteaia tööaja lõppu kasutada sealseid
mänguväljakuid. Mida arvata?
Esmapilgul hea idee, ent samas pole see lihtne teostada,
arvestades näiteks mänguväljakute heakorra tagamist ja laste
turvalist keskkonda. Mõistlik lahendus on pigem kaasaegsete
mänguväljakute rajamine avalikku ruumi.
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Kevin Pollil valmis
„S1LMATEADE“

M3 ehk Meie Ministri Mõte

Kadrinast pärit
Kevin Poll sai
valmis luulekogu,
mil nimeks
„S1LMATEADE.“
Iga ostja saab
kaasa silmaklapi,
mis võimaldabki
näha elu läbi
1silma. Raamatu
kaane autoriks on
Kadrinast pärit
kunstnik PRTKR.
„Kui
ilmateade
ennustab ilma,
siis s1lmateade
annab edasi
autori kogemusi,
mõtisklusi,
tähelepanekuid.
Mõlemad
põhinevad suuresti vaatlusel ja kummaski ei ole
ainutõde,“ tutvustas Poll oma kogu. Seda saab hankida
autoriga meilitsi kontakti võttes.
E post on: Kevin.poll2@gmail.com .

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

Naabritelt hõimupäevaks
1931. aastal toimunud IV soome-ugri rahvaste kultuurikonverentsil leppisid Eesti, Soome ja Ungari kokku iga-aastase
hõimupäeva tähistamises. Tänaseks on see lepe kasvanud
nädalapikkuseks rahvusvaheliseks festivaliks. Väike-Maarja vald
tähistas hõimupäeva toreda ürituste sarjaga „Ugrimugri laulu- ja
saunavägi Väike-Maarjas“. Ilus näide kodaniku-algatusest oma
kultuuri hoidmisel, mis andis ehk veel ühe põhjuse meie valla
saunakultuuri lembesel rahval naabritele külla minna.
Indrek Saar, kultuuriminister
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KULTUURIKALENDER
Koostab Helena Mägi
Teisipäeval, 27. oktoobril
Üle-eestiliste raamatukogupäevade raames teenindab
Kadrina valla raamatukogu laenutusletis lugejaid
vallavanem Erich Petrovits.
Kolmapäeval, 28. oktoobril kell 18
Kadrina kirjandusklubi klubiõhtu, külalisteks Mari ja
Andres Tarand, teemaks 40 kirja lugu.
Reedel, 30.oktoobril kell 19.30
Kadrina Huvikeskuse noortekas õudusfilmide õhtu.
Oodatud huvilised alates 6. klassist.
Neljapäeval, 5. novembril kell 18
Kadrina kinoklubis Maria Avdjushko "Unditund".

Kuulujutud ja tegelikkus
Viimasel ajal aetakse imelikku juttu, mille kohaselt Eesti riik
valmistuvat vargsi põlevkivi lauskaevandamiseks LääneVirumaal. Asjaomase ministrina ei oska seda kartust jagada, sest
seda plaani riigil pole. Küll, aga võin kinnitada, et Kadrina vald
saab ühe hiljutise valitsuse otsusega ise kruusakärjääri omanikuks,
et vallateede korrashoiu eest seista.

SPORT
Toimetab Margus Martin

Marko Pomerants, keskkonnaminister

esikoha kuni 98 kg kaaluvate meeste konkurentsis kolme
vastase võitmisega.
Kohtla-Järvel õpetaja ametit pidav, kuid jätkuvalt koduklubi
värvide esindav 25-aastane Siim Abner lisas omalt poolt
kaalukategoorias kuni 85 kg teise koha.

Matimehed higistasid Lihulas ja
Spordikeskus tuunis hinnakirja
Tapal
Oktoobrikuu esimene päev tõi kaasa muudatused Kadrina
Tihedalt võistlusi täis pikitud maadluskalender liigutab SK
Kadrina sportlasi iganädalaselt ühest võistluspaigast teise.
Viimati käidi oskusi võrdlemas Lihulas ja Tapal.
Gustav Vahari mälestusvõistlustelt Lihulast naasid Kadrina
kreeka-rooma maadlejad kolme esi- ja ühe kolmanda kohaga.
Võidukad olid nii õpilaste kui ka kadettide vanuseklassis kaasa
teinud Karl-Kristjan Valdna (kuni 42 kg) ja Markus Julius
Holmberg (kuni 54 kg). Anvar Sild saavutas esikoha kuni 73 kg
kaaluvate õppurite seas.
Kolmanda koha lisas SK Kadrinale väikeste poiste hulgas
Karl Lannusalu (kuni 25 kg).
Tapa Maadluspäeval langes kadrinlaste saagiks samuti mitu
auhinda. Kadettide vanuseklassis näitas head hoogu KarlKristjan Valdna, kes alistas mitu eeldatud liidrit ja teenis
kaalukategoorias kuni 42 kg esikoha. Kolmanda koha saavutas
sama vanuserühma kaalukategoorias kuni 54 kg Markus Julius
Holmberg.
Täiskasvanute hulgas saatis edu Kevin Baumanni, kes sai

Spordikeskuse teenuste hinnakirjas.
„Muutused on pigem kosmeetilist laadi ja kaotavad ära
mitmed tarbetud erisused, mille järgi nõudlust pigem ei olnud,“
lausus spordikeskuse juht Margus Martin. „Pean silmas näiteks
ujula kahekümne korra kliendikaarte.“
Väikese uuendusena püüab spordikeskus sellest hooajast
taas propageerida hommikuujumist. „Oleme saanud klientidelt
tagasisidet, et selline võimalus võiks enne tööpäeva algust siiski
olla. Loodame, et paar hommikut nädalas – teisipäev ja reede katavad esialgse vajaduse. Kui asi tõesti võtab hästi vedu, siis
saame valikut laiendada,“ rääkis Martin. „Samuti muutsime
paindlikumaks jõusaali ja ujula nn ühiskasutust ehk teisisõnu
need, kes soovivad ühe pileti eest käia nii ujumas kui ka
jõusaalis, saavad seda nüüdsest teha. Samuti on olemas
mõlemat teenust võimaldavad kümne korra kliendikaardid.“
Uuenenud hinnakirjaga saab põhjalikumalt tutvust teha
Kadrina vallaveebis spordi alajaotuses. Ujula avab remondijärgselt uksed 1. novembril.

Äkki oleks Kadrina Tapa - Rakvere tee äärde pargi rajamise
asemel otstarbekam hoopis laste suure mänguväljaku
ehitamine?
Üks ei välista teist, pigem vastupidi. Park ilma lasteta oleks kurb
koht ja ega pelgalt suur mänguväljak üksi ka väga tore poleks.
Kui need kaks kokku planeerime, saaksime parima tulemuse.

peatselt lõppev remont muudab selle kasutatavaks ratastoolis
inimestele. Vald on arvestamas erivajadustega inimestega
kõikide uute avalike rajatiste puhul. Ent iga üksiku inimese
suhtumine on see, mis muudab kogukonna laiemas mõttes
kättesaadavaks neile, kes rohkem abi vajavad. Terve kogukonna
mõiste sisaldab ka tervet ja toetavat suhtumist kogukonna
erivajadustega liikmetesse.

Millal lõpeb joodikute ja suitsetajate ülemvõim Kadrina
laste mänguväljakutel?
Mänguväljakutel on võim kindlalt laste käes. Kui keegi üritab
seda lastelt ära võtta, peab avalik võim ja kogukond sekkuma,
kui vaja, ka politseid kaasates.

Lasteaia uus mänguväljak tekitab elavust ka koduste laste
hulgas.
Kuidas hindate valla teenuste kättesaadavust
erivajadustega inimestele?
Hindan realistlikult. Tervikuna rahuldavaks ei saa olukorda
pidada. Palju on endisaegset taristut, mis erivajadustega ei
arvesta. Jõudumööda oleme seda muutmas ligipääsetavaks
liikumispuudega inimestele. Näiteks Kadrina raamatukogus

Kas ja millal võetakse ette Hulja-Vandu-Neeruti tee remont
ja katmine musta kattega?
Kruusateede muutmine mustkattega teedeks on väga kulukas
nii selle teostamise kui hilisema hooldamise ja remondi näol.
Tänase eelarve ja riigipoolsete toetuste mahu juures on pigem
oluline tagada olemasolevate teede seisund ja hooldamine.
Sellega oleme eelarvet planeerides ka arvestanud. Samas on
ikkagi kogukonna otsustada, kuidas me oma võimalusi
realiseerime.
Kadrina Ristisalu idee võttis avalikkus hästi vastu, nähes
võimalust olla teerajajaks surnuaiaristide taaskasutuses.
Kuidas koguduse esimehena asja edasi ajate?
Meeldiv, et idee on saanud palju toetust. Koguduse nõukogu
arutab küsimust lähiajal. Kindlasti tuleb idee teostamiseks leida
raha väljastpoolt koguduse eelarvet. Kiiret lahendust on siiski
asjas raske näha. Täna on koguduse esmamure kirikuhoone
niiskuskahjustuste likvideerimine ja sellega ka hetkel tegeleme.
Teisalt, oleme seni kõik ette võetud plaanid järjekindlalt ellu
viinud. Näiteks oreli remont kestis kokku üle kümne aasta, ent
tublide toetajate abil on meil täna üks paremini taastatud
kirikuoreleid.
Kuivõrd rahul olete Kadrina rahvamaja korraldatavate
ürituste tiheduse ja sisukusega?
Rahvamaja ja teiste kultuuriasutuste puhul pole määrav
volikogu esimehe rahulolu, vaid inimeste ootustele vastamine.
Seega tuleks küsimus adresseerida pigem inimestele, kes
rahvamaja ringi- ja seltsitegevuseks kasutavad. Kui nad on
tänaste võimalustega rahul, siis täidab maja eesmärki, mis talle

Laupäeval, 7. novembril kell 12
Kadrina kirjandusklubi saalis hõbesõlepidu väikeste
vallakodanike auks.
Laupäeval, 7. novembril kell 19
Kadrina Rahvamaja 85. aastapäeva pidulik kontsert.
Laupäeval, 14. novembri kell 10
Neeruti Seltsi loodusõpituba – Meeri reisimuljed
Austraaliast.
Laupäeval, 14. novembril kell 21
Kadrina Rahvamaja 85. aastapäeva pidu. Tantsuks
ansambel Tulv. Meeleolu loovad latiino-, line- ja
Cadencia tantsijad. Info ja laudade broneerimine
rahvamaja@kadrina.ee ja 325 0290 .
Laupäeval, 21. novembril kell 10
Neeruti Seltsi kodulooõpituba – punkt sarjale Inimese
lugu: Neeruti Seltsi lugu.
Neljapäeval, 26. novembril kell 18
Kadrina kinoklubis Paolo Sorrentino "Noorus".
Neljapäeval, 26. novembril kell 18
Kadrina Huvikeskuses "Trumm, rütm, elurütm".
Koos trummidega tulevad külla Hele-Riin Uib ja
Peep Kallas. Räägitakse trummidedest,
musitseeritakse koos publikuga.
Kadrina valla raamatukogu kutsub 16.–30. novembrini
tutvuma Kadrina päritolu riigivanema Otto Strandmani
140. sünniaastapäeva näitusega.

Ajaloolised hetked 85 aasta tagant – nii valmiski rahvamaja.
85 aastat tagasi rajades pandi. Teisalt tuleb mõista, et see, mis tõi
saali rahvast täis pool sajandit tagasi, ei pruugi meid edasi viia.
Sestap peame julgema sihikut kaugemale seada ja minu
hinnagul oleme seda Kadrina Rahvamaja puhul ka edukalt
teinud. Meil on ilmselt Eesti kõige noorem rahvamaja juhataja,
kes samas tegutsemas seal majas juba neljandat põlve. On
kõnekas, et oleme suutnud kultuurilist järjepidevust nii hoida.
Ka Kultuuritooli projekt oli kõnekas. Kui kogukond on valmis
sellisel määral rahaliselt panustama kultuurikantsi hüvanguks,
pole põhjust kahelda: oleme õigel teel.
Kas vallavanem ja volikogu esimees peaksid huvilistele
pidevalt kättesaadavad olema Facebookis ning seal
jooksvalt kommenteerima, küsimustele vastama?
Eelistan suhelda inimestega otse, võimalusel klaviatuuri abita.
Minu telefon ja e-aadress on kergesti leitavad, seega saab
kõikidel teemadel minuga kontakteeruda sotsiaalmeedia
vahenduseta. Mõistan poliitikuid, kes sotsiaalmeediat agaralt
kasutavad, kuigi sageli jääbki see nende suurimaks
saavutuseks.
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Palju õnne!

Turismiedendajad kaesid Kekkoneni
sauna

VALLAVOLIKOGU ARUTAS JA OTSUSTAS
16. septembri istung Kadrinas
1. Volikogu kinnitas Kadrina valla põhimääruse.
2. Volikogu kinnitas Kadrina valla eelarvestrateegia
aastaiks 2016 – 2019.
3. Volikogu andis nõusoleku Ama külas asuvate kinnistute
omandamiseks OÜ-le V.P. Haldus.
4. Volikogu kinnitas Kadrina Tervisekeskuse arengukava.

Juubilarid

Kadrina kandi turismiettevõtjad uudistasid sõprusvalla Janakkala
sõsarettevõtteid, et saada kogemusi paremini toimetamiseks ja
soomlastega koostöö edendamiseks. Tutvuti Turenki ajaloolise
raudteejaama ja restoraniga, aiandi, maasika- ja vaarikafarmiga, lisaks
majutusasutustega. Paljude elevust tekitanud paikade hulgas olid näiteks
Tervaniemi puhekompleksi väidetavasti maailma suurima elektrikerisega
saun ja ihuharimisasutus, kus XX sajandi 60ndail leilitanud president
Kekkonen.

Muusikapäeval helises „Helisev
muusika“
1. oktoobril, rahvusvahelisel muusikapäeval toimus Kadrina
Huvikeskuse saalis Kadrina Keskkooli noorema astme
õpilastele kontsert „Helisev muusika.“Esinesid Kadrina
Kunstidekooli ja Väike-Maarja Muusikakooli noored
muusikud. Koos musitseeriti ka Väike-Maarja Seltsimajas.
Esinesid klaveri, flöödi, saksofoni, metsasarve, viiuli,
akordioni, trummi, trompeti ja laulu huvialade õpilased. Üles
astusid solistid, duod, kvartett, Väike-Maarjas ka tertsett ja
Kadrina Kunstidekooli septett – käsikellade ansambel.
Eve Vunk

Teatejooks kleidis ja meigis
8. oktoobril toimus traditsiooniline Kadrina Keskkooli
sünnipäevale pühendatud teatejooks läbi Kadrina. Osales 22
koolinoorte võistkonda ning tavapäraselt ka igavesti noorte
pedagoogide koondis.
12. klassi noorhärrad olid väidetavasti esmakordselt jooksu
ajaloos väljas aga ... ülikondades ja ka seelikus ning meigis.
Jooksu võitis 11. klassi I võistkond ajaga 08.27.

Korraldajatest võimlemisõpetajate hulgas aga tekitas
elevust tõik, et keegi neist ei suutnud meenutada, millal see
Kadrina elule nii tavapäraseks osaks saanud rammukatsumine
esmakordselt toimus.

Reisil osalesid Kuusiku, Päälispõllu ja Pihlamäe talude, Õnnela
külalistemaja, Kadrina vallavalitsuse esindajad, lisaks käsitöölisi, giide,
reisikorraldajaid, kelle kogetust saab lugeda vallaveebis kollektiivsest
reisikirjast. Samast leiab soovitusi sõprusvallas ringi vaatamiseks.
Kui aasta taguse Kadrina ettevõtjate Soome reisi kasutegurina sündis
kodukandi kokaraamat, siis nüüd on kavas korraldada mõni vallasisene
huvireis.

Hiidmunad rõõmustasid külarahvast
Võduvere küla Lootusvälja talu
peremees Ülo Kais oli esmakordselt tunnistajaks matsaka
hiidmuna kosumisele oma
kuuseheki all. Muna saavutas
maksimaalläbimõõduks 46
sentimeetrit, enne kui otsustas
kokku vajuda, jättes eksootilise
seeneroa ootajad vesise suuga.
Reet Helme aga andis teada,
et tema koduõuel Kukemaa
talus, Mäo külas kasvavad hiidmunad igal aastal. Suurim on
Noorena on hiidmuna täiesti panni- ja
olnud 68-sentimeetrise läbikõhukõlbulik.
mõõduga.
Eesti rekordit hoidev hiidmuna on teadaolevalt kasvanud Saka kandis
Ida-Virus, selle ümbermõõt oli 198 cm, kõrgus 41 cm ja kaal 16 kilo.
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MIRELL-MARLEEN KÄIGE
PATRICK VILISAAR

Huljal uus raamatukoguhoidja

Minu Kadrina

Kadrina valla raamatukogu Hulja filiaalis töötab 12. oktoobrist uus raamatukoguhoidja Gerda Ansi. Raamatukogu on nüüdsest avatud esmaspäeval,
teisipäeval, kolmapäeval, neljapäeval ja reedel kell 10–18.

Reet Kukk
Kadrina valla
raamatukogu
kutsub

Kunagine vallasekretär, tänane Justiitsministeeriumi
vanglate arhivaar

Mis seob teid Kadrinaga?
Olen elanud Kadrinast eemal juba 15 aastat. Mind seovad
kallid sugulased ja kauaaegne parim sõbranna Anne perega.
Meenutan hea sõnaga töökaaslasi külanõukogu ajast ja
Kadrina Keskkooli päevilt, naabreid Pargi tänavalt. Ei saa
unustada kuldseid 70-ndaid ja mõnusaid pereõhtuid
rahvamajas koos ansambliga Habe.

16.–30. novembrini
tutvuma Kadrina päritolu
riigivanema

Otto Strandmani
140.
sünniaastapäeva
näitusega.

Mis on Kadrinas maailma parim, kus aga leidub veel
arenguruumi?
Parim maailmas on minu meelest ainulaadne emakeelele
püstitatud ausammas, kuhu kirja pandud SÕNA SEOB
tähendabki minu jaoks sõnas Kadrinat, mis seob inimesi ühtseks kogukonnaks.
Ma pole kohanud mujal lummavamat vaadet kui on jõuluaegne lumine küünlasäras Kadrina surnuaed ja
valgustatud kirik.
Kadrina rahvas võib uhke olla, et neil on väga head tingimused kultuuri ja tervise nautimiseks: ajalooline
rahvamaja, korralik mahuka fondiga valla raamatukogu, tunnustatud tervisekeskus, ujula koos saunaga,
eakate päevakeskus.
Täna mõistan: ei öelda põhjusetult, et asju, inimesi ja oma turvalist kodukanti oskad kõige paremini hinnata
ning väärtustada siis kui oled kodust kaugemal.
Arenguruumi on Kadrinas ettevõtluse edendamisel, uute töökohtade loomisel. Selle kompenseerib väga
hea logistiline asukoht.
Kuidas saate ise täna Kadrina elu edenemisele kaasa aidata?
Mu igapäevane amet on väga spetsiifiline, saan vaid loota, et minu hallatavas kriminaalses kartoteegis ei
leiduks inimesi, kelle elukohaks märgitud Kadrina.
Kui aga peaksin elama taas Kadrinas, siis osaleksin kindlasti päevakeskuse tegevustes, annaksin panuse
selle töösse. Samuti oleks südamelähedane külaliikumine.

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

