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Algab uus õppeaasta

Head õpilased ja lapsevanemad!
Algavast õppeaastast rakenduvad mõned muudatused, mis puudutavad õppetöö korraldust Kadrina
Keskkoolis:
• õppetöö algab kell 8.40 (enne 8.45),
• ei ole enam õppetundi lõpetavat kellahelinat (jääb
õppetundi alustav helin),
• läheme üle iseteenindavale toitlustamisele,
• Kadrina Keskkooli õpilased kannavad koolivormi
(täpsem info kooli kodulehel ja e- päevikus).
Loodan, et nimetatud muudatused aitavad meil kõigil veelgi paremini igapäevast tööd teha ja oma kooli
tunnet süvendada!
Õppeaasta algab Kadrina Keskkoolis 2. septembril
avaaktustega kell 8.45 (kõigile) ja 10.00 (1. ja 12. klass).
Asjalikku ja meeldivat koostööd ning head uut kooliaastat!

Arvo Pani,
Kadrina Keskkooli direktor

Vundament on valmis
Kadrina Tervisekeskuse ehitustöödega ollakse kenast
graafikus ning esimene verstapost on läbitud – tervisekeskuse vundament on valmis. Infovahetus, detailide täpsustamine, hetkeolukorra ettenäitamine toimub iganädalaselt. “Töökoosolekud on töised,” sõnab
omanikujärelevalve esindaja Felix Tamberg ning kiidab Kadrina valda tubli töö eest, ehitustegevuse lihtsustamiseks. Suhtlus perearstide ning valla vahel on
tihe, et välja selgitada just nende jaoks mugavaimad
töötingimused, mis on hoone ehitamisel olulised. (KK)
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40 aastat Kadrina laululava
40 aastat tagasi 11. augustil
1979. aastal avati Viru mängude raames Kadrina laululava. Laululava projekteeris Matti Bollverk ning
ehitas Kadrina EPT ehitusmeeskond. Ehitustöid
tegid ajutise tööjõuna kasutatud töölised Taga-Karpaatiast. Külarahvas räägib, et kohalikud mehed ei
tihanud nõnda kõrgel kaare otsas ronida. Laululava
ehitamisele andis tõuke
Kadrina EPT läbiviidud VI
Viru mängude finaalvõistlus, kus oli kavas kultuurilise isetegevuse võistlus.
1979. aasta mängude isetegevuskonkurss ja mängude lõputseremoonia toimusidki värskelt valminud
laululaval.
Avamispäeval
kingiti
Kadrina rahvamaja tolleaegsele juhatajale Ene Kaldamaale suur võti (pildil).
40 aasta sisse on jäänud
palju festivale, suveteatrietendusi, kontserte, peetud
jaanipäevi ja simmaneid,
leitud Viru vägilasi ja Viru
maa superstaare. Kadrina
laululava lavalauad on
näinud Eestimaa parimaid
lauljaid, näitlejaid ja kultuuritegelasi.
Milline on laululava tulevik, sellest annab väikese
ülevaate Kadrina Kultuurikoja vastne direktor Ahto-Lembit Lehtmets.

Laululava 40 – mida see
sündmus endast kujutab?
14. septembril tähistame Kadrina laululava 40.
juubelit kena kontserdiga kihelkonna lauljatelt ja
tantsijatelt. Kõik kollektiivid, kellega siiani rääkinud
olen, on andnud sündmuse
kohta palju positiivset tagasisidet ning see teeb tuju
väga-väga heaks.
Niipalju võin välja hõigata, et sündmust tuleb
teadustajana läbi viima
Üllar Saaremäe. Kõik 14.
septembri sündmused, mis
kirjas kultuurikalendris, on
üksteisega seotud ja üksteist mõjutavad, aga seekord ma veel neid üheks
uhkeks Kadrina kihelkonna päevaks kokku ei seoks,
kuigi selline plaan algul
oli. Kadrinal on vaja oma
päeva, mida uhkelt tähistada! Kokkuvõtteks ütlen, et
sündmuste haaret on mul
Ene Kaldamaa laululava avamisel. Foto: erakogu
kavas laiendada küll ning
kõik ideed on rohkem kui
nukeseks korraks, kui ma sündmus las olla kena alteretulnud! (KK)
ise Kadrinas bändiga laval gus laululava taas ellu äratamiseks.
olen olnud.

Millisena näed laululava
tulevikku?
Uues arengukavas on ka
laululava sees. Esmalt peab
spetsialistidega üle vaatama haljastuse ning siis tegutsema hakkama. Kõige
kiirema tööna on kindlasti
vaja ette võtta tantsuplatsi
ja sinna viivate treppide
Millised toredad mälestuuuendamine. Kaugemasse
sed Sinul endal Kadrina
tulevikku ei julge veel vaalaululavaga meenuvad?
data.
Et mis meenub? Eks ole
seal lava ees ise väikese
Millised sündmused Kadpoisina tantsitud ja laval
rina laululava ees ootapoisteansamblis lauldud.
vad?
Kõige
meeldejäävamaks
Kohe-kohe on sinna tuon siiski Rakvere kamraalemas laat. Hoian silmad ja
didega kahasse korraldakõrvad lahti, et mis võiks
tud kahepäevane festival
sinna veel sobida ja mida
“Rop-Rock”, 25. ja 26.
seal teha kannatab. Kindjuunil 1993. aastal. Sellest
lasti on plaanis tuua kadsündmusest liiguvad karrinlasteni suveetendusi ja
vikute seas legendid tänakontserte. Laululava 40
seni. See on jäänud ka ai-

Laululava avati VI Viru mängude ajal. Foto: erakogu

Algab Kadrina valla kaasava eelarve
ettepanekute esitamine

Rakvere tee 3 ees on vareste kraaksumine asendunud õnnelike
laste kilkamisega, sest valmis on saanud uhiuus mänguväljak,
mis pakub palju võimalusi vaba aega värskes õhus veeta.

Esimest korda on Kadrina valla kodanikel võimalus kaasa rääkida valla
raha kasutamisel, milleks tänavu on
eelarves 15 000 eurot.
Just praegu on õige aeg läbi mõelda
ideed, mis on olulised ja ootavad teostamist. Mida suurem on kasusaajate ja
toetajate hulk, seda tõenäolisem on, et
idee saab teoks. Ettepanekute esitami-

sel tuleks hoolikalt läbi mõelda kogu
protsess ettepanekust ja teostatavusest
alustades ning eelarvega lõpetades.
Tingimustele vastavad ettepanekud
lähevad rahvahääletusele. Enim hääli
saanud objekt/objektid viiakse ellu
12 kuu jooksul ettepaneku esitamisest
alates.

Ettepanekuid saab esitada 12. augustist 12. septembrini. Ettepanekud
esitada meili teel kadrina@kadrina.ee.
Rohkem infot ning ettepaneku vorm
on leitavad Kadrina valla kodulehelt.
Tekkinud küsimustega pöörduda
arendusspetsialisti Maris Arose poole
Maris.Aros@kadrina.ee või 322 5617,
5349 1160. (KK)
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Meie oma põhjamaise
atmosfääriga külateater

2.-4. augustini peeti Räpinas XIX külateatrite festivali,
millest võttis osa 30 truppi üle kogu Eesti ning mängiti
31 etendust. Lääne-Virumaalt astus üles kaks truppi:
Viru-Nigula näitetrupp ja Läsna Teater.
Lavastusi vaatasid ja analüüsisid Katariina Unt ja
Rait Avestik; Anneli Saro ja Karl Laumets; Margus Mikomägi ja Toomas Lõhmuste. Läsna Teatri etendust
„Niskamäe naised“ vaatasid ning analüüsisid züriiˇ
paar Margus Mikomägi ja Toomas Lõhmuste.
Lõhmuste ja Mikomägi tunnustasid nähtud lavastuste hulgast Läsna Teatrit heldesti. Läsna Teatri näitlejad Lea Pallon ja Raido Parve said suurpärase näitlejatöö eest näitlejapreemia. Lisaks andsid zürii liikmed
eripreemia Läsna Teatrile eheda põhjamaise
ˇ atmosfääri loomise eest. Aga see ei olnud veel kõik! Austatud
züriiliikmed valisid Läsna Teatri „Niskamäe naised“
ka
ˇ üheks laureaadiks. „“Kõrboja peremees“, „Ma armastasin sakslast“, nüüd „Niskamäe naised“, kuhu
edasi?“ küsiti tagasisidet andes. Kuhu edasi, seda näitab aeg. (KK)
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EÕM Kadrina kaks tegusat
töönädalat: sääsed peas ja
ohakas p****s!
Kadrina maleva kaks toimekat tegutsemisnädalat on
selleks aastaks läbi saanud.
Erinevalt 14 varasematest
töösuvest oli viieteistkümnes omamoodi eriline – esimest korda osales noormehi
rohkem kui neide. Noortele
andis tööd RMK kuuse- ja
männiistikute rohimisel.
Varane tõusmine, tugeva
lõikheina kitkumine nii, et
käed villis, ja metsas oksavaalude vahel ronimine ei
olnud kergete killast. Kõige

paremini võtab selle kokku ühe malevlase lustakas
hinnang: “Sääsed peas, kõrvenõges silmini, vihm kaelas ja ohakas p****s!” Sellel
kõigel on aga ka positiivne
külg – raskelt teenitud taskuraha ei kiputa kergekäeliselt kulutama. Kokkuvõttes
olid kõik tublid, planeeritud töö sai tehtud!
Aitäh, Ilmar Paal RMKst! Sinu toetav suhtumine
noorte töösse on võimaldanud malevatööd korralda-

2019. aasta malevarühm koos juhendaja ja rühmajuhiga.
Foto: erakogu

da. Aitäh, juhendaja Tarvo Liiv, bussijuht Guido Kärdla ja
Kadrina Lastekaitse Liit – teil kõigil oli malevasuve õnnestumises suur roll.
Rutt Kuusemäe,
rühmajuht

Suvised Eestimaa valdade mängud

Läsna Teater ühes žürii liikmete Margus Mikomägi ning Toomas
Lõhmustega. Foto: Rihard Laisaar

Caaro SK ootab maadlejaid
Caaro SK maadlusklubi ootab uusi liikmeid
klubiga liituma. Treeningutele on oodatud
nii tüdrukud kui ka
poisid. Koht: Kadrina
Spordikeskus, maadlussaal.
Caaro
SK
maadlusklubi treeningute ajad alates septembrist:
 esmaspäev, kolmapäev ja neljapäev
14.30 – 16.00 oodatud 1.-5. klass;
 argipäevad 17.30 - 19.30 oodatud kõik huvilised;
 pühapäev 17.00 -18.30 oodatud kõik huvilised.
Treenerid: Valeri Pormann ja Marger Pormann

MURUMÄE

MÄLUMÄNG
Juunikuu lehes ilmunud pildil oli Kadrinas tärklise- ja
siirupikombinaadi
taga
asunud tuhamägi, mis kadus visuaalsest pildist 1990.
aastate alguses.

Õigesti vastanuid oli 12:
Peeter Suurkivi, Ainu Kirotbek, Kätlyn Siniallik, Jüri Vološtšenko, Kalju Kirss, Peeter Viira, Marje Rüü, Neeme
Mangulis, Vaike Abi, Harald Rahupõld, Urmas Hinno ja
Are Kivimäe.
Auhinna Kadrina Maanaiste Seltsilt on võitnud Vaike Abi
Auhinna saab kätte Maanaiste Seltsi majast Viru tn 14b.

Uus küsimus:
Kes on pildil?

Vastused teatada: telefonil: 502 3846,
e-postiga: rystom@hot.ee,
kirjalikult: Koidu 21, Kadrina.
Viimane päev on septembrikuu viies
päev.

Kõigi õigesti vastanute vahel
loositakse välja auhind Kadrina
Maanaiste Seltsilt.
Ikka teie Risto Murumägi

12.-14. juulini toimusid Tartus 15.
Eestimaa suvemängud, millest
võtsid osa ka Kadrina valla tublid sportlased. Kadrina vald saavutas üldarvestuses 27. ning väikeste omavalitsuste kategoorias
10. koha 29 võistkonna hulgas.
Kokku olid Eestimaa suvemängudel esindatud 61 omavalitsust.
Juhtide võistluses esindas valda vallavanem Kairit Pihlak, kes
saavutas naiste arvestuses kolmanda koha.
Kergejõustikus saavutati 34.
koht. Valda esindasid sel alal
Ilmar Raap, Gregor Pilt, Rasmus
Lui ja Dagmar Lui. Orienteerumises saavutati 30. koht, mille
eest olid väljas Rein Kriks, Madis Lepiksaar ja Liis-Marii Kaso.
Mälumängus jagas Risto Murumäe juhitud võistkond 28.-30.

kohta. Lisaks Ristole olid võistkonnas Tõnis Sakk, Urmas Hinno, Endel Soo ja Kristi Kaseleht.
Jalgrattakrossis tabas Kadrina
valla esindajat tehniline ebaõnn,
mistõttu jäi Vallo Vahesaarel
sõit seekord kahjuks lõpetamata.
Ülitugevas meeste võrkpallivõistluses saavutati kõrge 11.
koht. Võistkonnas mängisid Raigo Pärs, Tanel Uusküla, Aleks
Uusküla, Tõnu Rummo, Deivid
Armulik, Oliver Lankei, Kert
Luskov ja Romet Viiber.
Jahilaskmise CSP klassis saavutati 8. koht, valda esindasid Kaspar Vall, Sulev Kont ja Ain Vihermets. Petankis saavutati 39.
koht, valda esindasid Rait Karus,
Karel Kirsimäe, Karmo Kalamäe ja Krista Kirsimäe. Discgolfi
võistkond koosseisus Janno Ab-

Krista Kirsimäe, Rait Karus ja Karmo Kalamäe
petankis oma järjekorda ootamas. Foto: Karel
Kirsimäe

ner, Ken-Kaarel Gross, Rauno Ilves, Maarja
Rüütmann ja Liis Sirvi jäi 17. kohale.
Kadrina vald ja spordikeskus tänavad kõiki
tublisid sportlasi, kes meie valda hästi esindasid!
Robert Salep,
Kadrina Spordikeskuse juht

Kõik on uus septembrikuus!
Kadrina kalad
vetehaldjate embuses
Kaunite lõkkealuste idee ja kujunduse autoriks
on Kadrina vallavolikogu liige Ülo Kais. Vetehaldjate idee teostas ja voolis välja Ülo Kaisi poeg, Kalevi sepikojas tegutsev Kalev Kais.
Nüüd on võimalus paisjärvest püütavad kalad
kohe lõkkele visata ning mõnusalt rahvakeeli
assuani ääres aega veeta.
Kuid siit ka palve kõikidele Kadrina paisjärve ümber aega veetvatele kodanikele: hoiame
puhtust ning viime prügi eneste järelt ära. Prügi käib prügikasti ning klaaspudeleid ei pea
ilmtingimata kildudeks viskama – paisjärve
ääres liiguvad laste ja loomadega pered. Kasutame paisjärve ümbruses olevaid ühiskasutatavaid vahendeid heaperemehelikult – lõhkuda
ja vandaalitseda ei ole vaja. Mõnusaid saabuvaid sügisõhtuid paisjärve ääres! (KK)

Suvevaheaeg hakkab lõppema
ning lapsevanemad ja lapsed
valmistuvad taas kooliks. Lastel,
kes alustavad oma kooliaastat,
on ees ootamas esimesed sammud iseseisvuse poole. Kui varem on laps liikluses osalenud
koos täiskasvanuga, siis nüüd
on kätte jõudnud aeg, mil tal tuleb koolitee üksinda ette võtta.
Kadrina vallas alustab sellel
sügisel oma esimest kooliaastat
60 õpilast. Siinkohal tahaksin
panna lapsevanemate südamele
käia algklassides õppiva lapsega
enne kooli algust läbi teekond
kodust kooli ning koolist koju.
Vestelge lapsega teda tee peal
varitsevatest võimalikest ohtudest, korrake üle liiklusreeglid
ja -märgid ning käitumisreeglid
avalikus kohas. Koolibussiga
koolis käivatele lastele tuleks
kindlasti selgitada bussipeatuses kehtivaid liiklusreegleid
ning seda, kuidas bussis olles
käituda. Kindlasti tuleb bussis
kinnitada turvavöö!

Peatselt saabub ka pimedam
aeg ning oleks paslik kinnitada
laste riietele juba varakult odavaim elukindlustus – helkur.
Helkuri kandmine on kohustuslik ka asulasisesel teel. Kui
varem oldi seisukohal, et piisab
ühest, paremale poole autotulede kõrgusele kinnitatud helkurist, siis tegelikkuses võiks olla
nii laste kui ka täiskasvanu riietel helkurid mõlemal pool. Sellega on tagatud teed ületava jalakäija märkamine autojuhtidele
mõlemalt poolt. Samuti tuleks
meeles pidada, et asulavälisel
teel tuleb jalakäijal liigelda alati
tee vasakul peenral.
Liiklusreeglid on täitmiseks
kõigile ning igaüks on eeskujuks
meie väikestele liiklejatele. Olgem siis heaks eeskujuks! Ohutut kooliteed kõikidele koolijütsidele!
Anni Kruuse,
Kadrina valla noorsoopolitseinik

Kodukant

august 2019

3

Loominguliselt vinge vibulaager
8. - 12. juulini toimus Vohn
jas kaheksas MTÜ Vohnja
Päikesekiire
korraldatud
vibu- ja loovuslaager, mille
toimumisele aitasid kaasa
Kadrina Vallavalitsus ja LEADER.
Lastel oli võimalik arendad loovust ning valmistada palju mitmesuguseid
asju. Sel aastal said lapsed
osaleda savitöötoas, mille
käigus valmistati kruuse,
kaela- ja käeehteid. Samuti
valmistati vibulaskmiseks
vajalikke vahendeid: vutlareid, nooli, laskmiskindaid, käekaitsmeid. Veel
valmistati nahast mobiilikotte, küünlalaternaid ning
joonistati veepüstolite ja
teiste pritsidega ning vilditi. Mõisakooli seinte vahelt
pageti tarkust ammutama
Kõverjärve äärde, kuulates
metsatarkusi ning läbides
orienteerumiskoolituse. Veel

Robin Hoodi etendusega näitasid laagrilapsed oma vibulaske
oskusi. Foto: Tiina Poopuu

toimus väljasõit Käsmu meremuuseumisse.
Vibulaagrile kohaselt tutvuti esmalt maastikuvibu
laskmise ja varustusega
ning saadi vibulaskmise
teoreetiline koolitus. Harjutati platsilaskmist ning peeti
pargis veretut vibujahti.
Viimasel päeval, nagu traditsioon on olnud, etendati

nas Õnne Kiviperk, kes oli
vibu- ja loovuslaagri üks
korraldajatest. „Lapsed olid
lahedad ja teotahtelised
ning tegid kõike särasilmil
ja lustiga,“ lisas ta.
Lapsevanemad ja külaelanikud jäid laste pakutud
etenduse ning nädala jooksul valmistatud imeliste käsitööde näitusega rahule. Ka
lapsed jäid rahule. „Laager
oli tore. Mulle meeldis Käsmu meremuuseum ja vibulaskmine meeldisid mulle
ka. Toit oli väga maitsev,“
kiitis Janeleen. „Mulle meeldis vibu lasta, asju meisterdada, maitsvat sööki süüa
ning tantsida ja laulda. Mulle meeldisid ka juhendajad,
kes õpetasid asju, mida ma
varem ei osanud, näiteks
keraamikat. Aitäh kõigile,
kes õpetasid ja rõõmustasid mind!“ hõiskas Heleene.

lapsevanematele ja ka kohalikele etendus Robin Hoodi
ainetel, mille käigus toimus
vibuvõistlus, kus lapsed
said näidata, mida nad nädala jooksul on õppinud.
„Tahan tänada juhendajaid Kadi Koorti, Tiina Poopuud ja Jaanika Posti, kes
aitasid kaasa laagri suurepärasele toimimisele,“ sõ- (KK)

Lugu sellest, kuidas Loobu küla hani õlut reklaamimas käis
Tõestisündinud lugu sellest, kuidas harilik Loobu
küla hani välismaist õlut
reklaamimas käis. Tähelepanu, tegemist oli alkoholivaba Tšehhi õllega, mis
kandis nime Zatecky Gus.
Kahjuks näidatakse reklaami vaid välismaal, kuid
vahva lugu rõõmustab
meidki.
Lugu sai alguse sellest,
kui ühel päeval helises
Loobu küla naise telefon
ning teiselt poolt toru küsiti: „Tere, kas teie talus on
üks valge hani?“. Muidugi
on ja veel mitu, andis naine mõista. Niimoodi löödi

käed ning reklaami tegemine võis alata.
Filmimine toimus Palmse mõisas. Külanaisel olid
kaasa võetud ka paar hane
lisaks, kui väljavalitu võtteplatsil end siiski korralikult ülal pidada ei oska.
Vaatamata sellele, et võttepäev oli pikk, sai staarhani
oma tööga kenasti hakkama. Lisaks karvastele ja
sulelistele loomadele, oli
võttepaigal ka hulgaliselt
habemeis mehi. Muide, külanaise mehel on ka habe
ning tegelikult sooviti ka
teda reklaamis osalema.
Kuid ega mees hani ole,

Esmaspäeval, 2. septembril
Kadrina Keskkooli uue kooliaasta aktused:
kell 8.45 avaaktus,
kell 10 aabitsaaktus Kadrina huvikeskuse saalis.
Esmaspäeval, 2. septembril kell 12
Kadrina Kunstidekooli avaaktus Kadrina
huvikeskuse saalis.
Reedel, 6. septembril kell 15-17.30
Hulja raamatukogus joonistamise ja
mängimise töötuba lastele.
Teisipäeval, 10. septembril kell 12
Kadrina raamatukogus lastefilm „Teofrastus“.
Filmi saamisest ja nukkudest räägib režissöör
Sergei Kibus. Kõik huvilised oodatud, sündmus
on tasuta.
Reedel, 13. septembril kell 15-17.30
Hulja raamatukogus matemaatilise värvimise
töötuba lastele.
Reedel, 13. septembril kell 18
Kadrina discgolfi pargi ja jõulinnaku avamine.
Toimuvad võistlused, meelt lahutavad Vesikas ja
Fofkin.
Laupäeval, 14. septembril kell 9-19
Kadrina lauluväljakul vanavara- ja käsitöölaat.
Müügikohtade broneerimine ja täpsem
informatsioon 5819 0830.
Laupäeval, 14. septembril
Kadrina laululava 40. Kadrina kihelkonna lauljad
ja tantsijad vääriliselt tähistamas armsaks saanud
laulukaare 40 aasta juubelit:
kell 15 rongkäik Kadrina rahvamaja eest,
kell 16 Kadrina valla kollektiivide kontsert
laulukaare all.

Loobu küla staarhani karvaste ja suleliste seltsis. Foto: Heli Napp

keda puuri pista. Külamees hani. Tuleb vaid loota, et
oli paraku ära ning nii sai hani uhkeks ei lähe. (KK)
kuulsaks ainult Loobu küla

Lätlased tutvusid Pandivere väikeettevõtjate tegemistega
ETNA Eestimaal MTÜ teeb Läti partneritega koostööd alates 2004. aastast.
Selle aasta 20. Ja 21. juulil külastas
Pandivere piirkonda 45-liikmeline
Salduse-Dobele väikeettevõtjate delegatsioon.
Lätlaste võõrustajateks olid ETNA
Eestimaal MTÜ ning MTÜ PAIK.
Programmi kuulus väikeettevõtjate
külastamine Tapa, Väike-Maarja, Kadrina, Järva ja Mustvee vallas.
Ringreisi eesmärk oli kogemuste vahetamine, koostöövõimaluste leidmine ja Eesti maapiirkondade ettevõtluskeskkonnaga tutvumine. Külalistele
jagati kogemusi ettevõtjate vahelisest
koostööst, tutvustati peamisi turun-

KULTUURIKALENDER

duskanaleid ning selgitati kohaliku
omavalitsuse ja ettevõtjate vahelisi
koostöövorme ning piirkonna üldist
ettevõtluskeskkonda.
Kui esimesel päeval külastati Väike-Maarja ning teisel päeval Tamsalu
valda, siis kolmandal päeval oli kord
Kadrina valla käes. Kolmandal päeval saidki külalised osa avatud talude
päevast, mil külastati esmalt Tapa vallas asuvat Moe piirtustehast. Seejärel
sõideti rõõmsas tujus külla Kadrina
vallas Ridakülas asuvale OÜ Rohemaja pererahvale Gete ja Meelis Küttile,
kes alustasid hiljuti maaettevõtlust.
Pererahvale esitati küsimusi vasakult
ja paremalt maasika- ja ürdikasvatuse

Läti külalised koos OÜ Rohemaja pererahva Gete ja Meelis Küttiga. Foto: Marko Teiva

ning vastrajatud päikeseenergiafarmi
kohta.
Kadrina vallas Hõbeda külas peab
OÜ Hõbeda Mõis laudas õnnelikke
kitsi. Farmis on 30 anglo-nubia tõugu lüpsikitse, kelle piimast valmistatakse juustu ja suurepärast jäätist.
Energiline ja jutukas peremees laheda kitsekasvatamise filosoofiaga oli
kindlasti meeldejäävamaid isiksusi.
Kitsepiimajäätisel ei olnudki kardetud
kitsemaitset – jäätis on aus ja maitsev.
Kadrina piirkonnas oli teejuhiks
Tapa valla ettevõtlusspetsialist Marko Teiva, kelle juhendamisel külastati
Kadrina piirkonna ettevõtjaid ja Emakeele ausammast. Kadrina Maanaiste
Seltsi kauplus oli avatud pühapäeval
spetsiaalselt lätlaste saabumise puhul.
Käsitöömeened, kingitused, kodune
leib ja leivasupi valmissegu leidsid
kiirelt uued omanikud.
Veel külastati Arkna mõisa ning paljusid huvitavaid Tapa valla ettevõtjaid. Tagasiteel koju vaadati Avinurmes asuvat Puiduaita ja heideti pilk
Peipsi järvele.
Külalised Lätist soovisid tänada ladusa reisikorralduse eest Elle Allikut,
Sirje Vällmanni ja Marko Teivat.
Sirje Vällmann
Etna Eesti MTÜ

Laupäeval, 14. septembril kell 12
Neeruti Seltsi pärimuskonverents „Laulupeod
150“ Kadrina rahvamajas koostöös Viru
Instituudiga. Kavas folklorist Ingrid Rüütli
raamatu „Virumaa laule ja lugusid“ IV osa
Kirjandusmuuseumi väljaannete seeriast „Mis on
jäänud jälgedesse“ esitlus. Osavõtt prii.
Reedel, 20. septembril kell 15-17.30
Hulja raamatukogus sügisene meisterdamise
töötuba lastele.
Neljapäeval, 26. septembril kell 18
Kadrina kinoklubis dokumentaalfilm „Ahto.
Unistuste jaht“. Registreerimine 325 0107 või
raamatukogu@kadrina.ee. Osalustasu 3 €/4 €.
Neljapäeval, 26. septembril kell 16-19
Mihklilaat Kadrina lasteaia Sipsik õuel. Oodatud
on vanemad ja ka terve Kadrina kogukond.
Reedel, 27. septembril kell 15-17.30
Hulja raamatukogus õppemängude töötuba
lastele.
Laupäeval, 28. septembril kell 10
Neeruti Seltsi loodustoas õpituba „Reisimuljed
Ameerika Ühendriikidest“. Reisisid Mare ja Enn
Laansalu. Osalustasu 2 €.
Neljapäeval, 10. oktoobril kell 18
Kadrina kirjandusklubi salongiõhtu Kadrina
rahvamajas, musitseerib Stig Rästa.
Registreerimine 325 0107 või
raamatukogu@kadrina.ee.
2.-30. septembrini Vohnja raamatukogus
raamatunäitus „14 aabitsat läbi aegade“.
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VOLIKOGU

VALLAVOLIKOGU ARUTAS JA OTSUSTAS
26. juuni istung Ohepalus
1.
2.
3.
4.

Volikogu kinnitas Kadrina valla 2018. aasta
konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande.
Volikogu võttis vastu Kadrina valla kaasava eelarve
menetlemise korra.
Volikogu algatas Kadrina valla arengukava aastateks
kuni 2035 muutmise.
Volikogu võttis vastu Tammepargi korterelamute ala
detailplaneeringu.

TÄNAME

Tänuavaldus

Kadrina Vallavalitsus tänab tublisid naabreid, kes aitasid augustikuu alguses toimunud põlengus kodu kaotanud inimesi. Head naabrid keetsid pritsimeestele kohvi ning pakkusid
kohvikõrvast. Kiiresti koguti kodu kaotanud perekonna jaoks
riideid. Tänan kõiki, kes raskel ajal perekonnale toeks olid!
Merlin Rosar,
sotsiaaltööspetsialist

Tänuavaldus
Kadrina Keskkooli direktor Arvo Pani annab teada, et sulnil
18. juuli hilisõhtul lõhuti Kadrina Keskkooli aken ning soovib tänada inimest, kes lõhkujast teada andis. „Tahan tänada
Kadrina Keskkooli vilistlast Mari-Liis Riimat, kes teavitas rikkumist nähes kohe politseid ning tänu kellele vandaal kinni
püüti,“ sõnas Pani.
Kuidas lugu aga välja nägi, räägib kangelane ise. „Käisime
sõpradega 18. juulil kinos ning otsustasime pärast seda tulla
Kadrinasse. Umbes 23.30 olime Kadrina Keskkooli staadionil,
kui kohtasime seal tuttavaid. Jäime nendega juttu rääkima, kui
umbes 15 minuti pärast nägin, kuidas üks noor poiss jooksis
kooli akna poole ning käis kõva pauk. Poiss pani küll jooksu,
aga mu sõber püüdis ta kinni, samal ajal helistasin ma politseisse. Politsei võttis meie tunnistused ja viis poisi koju, kuna
ta oli alaealine ja alkoholi tarbinud,“ sõnas Riima.
Olgu Mari-Liisi ja tema sõprade käitumine kõikidele eeskujuks. Kui sinagi näed korrarikkumist, siis anna sellest teada –
niimoodi muudame oma kodukoha turvalisemaks! (KK)

Elukohaandmete korrastamine
Jaanuarist 2019 muutus Rahvastikuregistri seadus, millega kaotavad omavalitsuse
täpsusega
elukohaandmed
kehtivuse. See puudutab inimesi, kelle elukohaks rahvavastikuregistris on ainult linn
või vald.
Näiteks elukohaks on
märgitud ainult lääne-Viru
maakond, Kadrina vald. Nende inimeste elukohaandmeid
rahvastikuregistris enam ei
ole ja seega ei ole nad ka enam
Kadrina valla kodanikud.
Õiged
elukohaandmed
rahvastikuregistris võimaldavad kasutada mitmesuguseid
omavalitsuse või riigi teenuseid (näiteks lasteaiakoht,

elukohast sõltuvad toetused,
juhiloa pikendamine jms)
ja osaleda valimistel. Õiged
andmed rahvastikuregistris
annavad vallavalitsusele ülevaate, kus inimesed elavad,
aidates paremini planeerida
teenuseid ja võimaldades vajaduse korral inimesega paremini ühendust saada.
Rahvastikuregistris elukohaandmete
muutmiseks
või täpsustamiseks peab esitama elukohateate. Seda saab
esitada riigiportaalis eesti.ee
või täites elukohateate vallavalitsuse kantseleis kohapeal.
Täpsem info: https://www.
kadrina.ee/elukoha-ja-peretoimingud (KK)

Kodukant

august 2019

Perelepitus - lapse huvisid arvestav ja
Palju õnne!
koostööl põhinevad vanemlikud suhted Juubilarid

Perelepitus on riius olevate abikaasade,
elukaaslaste, vanemate-laste, teiste pereliikmete lepitamine. Perelepitaja on
vahendaja, kes aitab lepitust vajavaid
osapooli omavahel rääkima, muresid
arutama ning jõudma seeläbi kompromissile või kokkuleppele. Perelepitaja
ei langeta otsuseid, ei lahenda osapoolte
probleeme, vaid aitab osapooli lahenduste leidmisel.
Levinumad vaidlusküsimused on laste hooldamise ning kasvatamise, laste
ülalpidamiskokkulepete, laste elukoha
ning muu elukorraldusega seonduvad
küsimused pärast vanemate lahku kolimist. Lisaks ühisvara jagamist puudutavad küsimused pärast abielulahutust,
laste edasist suhtlemist vanavanematega
ning kõikvõimalikud muud lahutuse ja
lahku elama asumisega seonduvad küsimused.
Perelepituse käigus toetab lepitaja
erapooletu kolmanda osapoolena erimeelseid partnereid. Perelepituses keskendutakse probleemide lahendamisele,
ei otsita süüdlast ega lahata mineviku
sündmusi, vaid keskendutakse tulevikule. Kindlasti on perelepituse käigus
osapoolte vahel saavutatud kokkuleppe
täitmine tõhusam kui mis iganes kohtuotsuse või -määrusega paika pandud
elukorraldus. Perelepitus eeldab võrdseid osapooli ning peab olema vabataht-

juulis

Perelepitus on õnnestunud, kui see lõpeb
poolte vahel saavutatud kokkuleppega.
Foto: Scanpix
lik. Perelepitust tasuks kaaluda, kui on
probleeme laste elukorraldusega, aga
soovitakse lähtuda laste huvidest ja vajadustest ning soovitakse säilitada võimalikult head omavahelised suhted ka
lahus elades.
Perelepitaja on seega kokkuvõtvalt
erialase ettevalmistusega erapooletu
spetsialist, kes vahendab eriarvamusel olevate lapsevanemate omavahelist
suhtlust, kus osalejad on meelestatud
kokkuleppe saavutamisele ning soovivad leida lahenduse tuleviku jaoks. Perelepitus on õnnestunud, kui see lõpeb
poolte vahel saavutatud kokkuleppega.
Perelepituse kohta Peretarkuse Keskuse kodulehelt
https://www.peretarkus.ee/index.html
Kaili Kangur,
lastekaitsespetsialist

„Neerutimaa
linnuatlas“
Kadrina ja eriti Neeruti kandi
loodusemees Marek Vahula on
valmis saanud järjekordse Neeruti loodust tutvustava üllitise.
„Neerutimaa linnuatlas“ annab
ülevaate siinsest linnustikust.
„Päev päeva ja hommik hommiku kaupa. Nii valmis ülevaade
mägede lindudest ja seda rohkem
kui 25 aasta jooksul. See on pikk
aeg, seepärast arvan, et ülevaade
tuli põhjalik ja asjalik. Nüüd on
sellest saanud linnuatlas, tükkhaaval otsitud ja korjatud. Soovin
teile head uudistamist ja linnuelamusi mägedes kohapeal,“ sõnab
autor.
„Neerutimaa linnuatlas“ on
leitav Kadrina valla kodulehelt.
(KK)

Miniekskavaator
2,7 tonni

BIOPUHASTITE, SEPTIKUTE PAIGALDUS
VEE- JA KANALISATSIOONITÖÖD
KAEVE- JA PINNASETÖÖD
ÜLDEHITUS

53 330 146
info@jartex.ee
www.jartex.ee
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Juunis registreeritud lapsed
TEELE VAHTER
ANDRI MITT
ESTER SÄDE KEVADE
AURELIA KÄRDLA

Juulis registreeritud lapsed
JOOSEP PALL
TONY-LUKAS LILLEMÄGI
ENNI RAJA
LIISA NORDLING
RIKO LOOMUS
Kes ei soovi, et teda õnnitletakse vallalehes, palun
sellest teada anda telefonil 322 5631.

Ostan igas seisukorras sõidukeid ja
kaubikuid! Võivad remonti vajada.

Telefon 5309 2650

Korstnapühkija

5560 4046

Minu Kadrina

Kadi Koort
Vibuspordi entusiast, treener, sportlane

Mälestame
ERIKA AMANOV
9.08.1950 – 1.06.2019
JOUKI OSTONEN
MÄRT KÕIV
22.12.1938 – 6.07.2019
24.11.1936 – 6.06.2019
VAIKE KUUSIK
HELGI BAŽENOVA
3.08.1939 – 16.07.2019
8.04.1929 – 11.06.2019
PIIA-LY VALVIK
RAIVO POHLAK
26.02.2000 – 21.07.2019
13.10.1957 – 17.06.2019
ENE KALLAST
VOLDEMAR PIISKOPPEL 29.12.1948 – 28.07.2019
14.04.1933 – 22.06.2019
SALME LEHT
HEIKI KRIISLEHT
23.12.1937 – 31.07.2019
2.01.1951 – 6.07.2019

Toimetaja: Lisete Laisaar		
tel: 322 5631, 5900 8823		
Küljendus: Kalurileht OÜ						

Mis seob Teid Kadrinaga?
2011. aastal sattusin juhuse tahtel Kadrina valda. Siinsed inimesed said
kohe nii omaks, et ajutisest elukohast pidi saama minu päris kodu! Väike
Vohnja lasteaed-algkool ja õpihimulised lapsed, kellele meeldis vibulaskmine, said siia jäämisel otsustavaks.
Mis on Kadrinas maailma parim, aga kus leidub veel arenguruumi?
Maailma parim väike Vohnja kool koos väikeste vibuharrastajatega ning
seal toimuv vibu- ja loovuslaager. Maailma parim asi ongi see, kui laps
saab koolis käia kodule nii lähedal! Väga kurb on kuulda arutelusid
keskkooli kaotamisest. Sellised otsused teevad keeruliseks laste arengu.
Praegugi on problemaatiline treeningutes ja huviringides osalemine, sest viimane
buss valla keskusest tuleb kohe pärast tunde. Treeneri töö tõttu jõuan ka ise töölt
hilja ning lapse treeningutel osalemine on keeruline logistika ja tihti võimatu missioon.

Foto autor: Maris Krünvald

Kuidas saate ise Kadrina arengule kaasa aidata?
ˇ huvilistele vibulaskmise treeninguid läbi viia. Teen kõik selleks, et
Tänu Kadrina Keskkoolile saan kord nädalas kooli maneezis
vibulaskmine oleks Kadrina vallas huvitegevusena kättesaadav!

Lisete.Laisaar@kadrina.ee
Trükiarv 2300 eksemplari

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

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

