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Liiklustargad lapsed
Reedel, 10. mail toimus Rakveres maakondlik 2.
klasside liiklusvõistlus Liiklustark. Võistluse korraldas Maanteeamet koostöös Politsei- ja Piirivalveameti Ida prefektuuriga. Kadrina Keskkoolist
osalesid sellel toredal üritusel 2. klassi õpilased
Gertrud Kaubi, Revor Mägi, Jürgen Mats Oidsalu
ja Anette-Meribel Teiva, kes saavutasid 1. koha.
Õpilasi juhendas Evelin Teiva.

Foto: Evelin Teiva

Võistkonnad pidid näitama nii enda teoreetilisi teadmisi kui lahendama ka praktilisi ülesandeid. Eriti huvitavaks tegi õueülesande see, et
politseinikud jälgisid vargsi kõikide võistkondade tegevust ja hindasid ohutut liiklemist.
Evelin Teiva,
Kadrina Keskkooli klassiõpetaja

„Seltsimees laps“
kirjandusauhinna võitja
2. mail andis Lääne-Virumaa ja Ida-Virumaa
Omavalitsuste Liit Kadrina valla raamatukogus
üle 31. Virumaa kirjandusauhinna. Auhinna sai
palavalt armastatud kirjanik Leelo Tungal teose
“Seltsimees laps” eest. Oli südamlik kohtumine,
mille lõpus toimus traditsioonile seinale kirjutamine. Lisaks paljudele raamatutele, mida kaunistab Leelo Tungla autogramm, seisab Kadrina valla raamatukogu seinal tema kena signatuur. (KK)

Tondiloss kaob ajalukku
Kadrina aleviku häbiplekk kaob ajaloo hõlma,
et antud krundile saaks tekkida uus, kadrinlaste
elukvaliteeti tõstev hoone – uus valla tervisekeskus. Tiiu Uusküla püüdis pildile Lasteaia tänav
1 krundil asuva lagunemisohtliku elamu esimeste lammutuspäevade ilu ja valu. Koleda kesta alt
tuli välja palju värvilisi tänavakunstnike töid, mis
silmnähtavalt inetut maja seest kaunistasid. Oleme uue tervisekeskuse kerkimisele taas sammukese lähemal! (KK)
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Kojale tigu – Kadrina Kultuurikoda asub
juhtima Ahto-Lembit Lehtmets
Ahto-Lembit
Lehtmets
on pikaajalise kogemusega kultuuritöötaja ja -aktivist, kellel on oma nägemus, kuidas parimal viisil
arendada meie kodukandi
kultuurielu. Põlise kadrinlasena on tal soov muuta
rikkaliku ajalooga Kadrina
veel silmapaistvamaks ja
kultuurikaunimaks kandiks. “Idee Kadrina Kultuurikoja direktori kohale
kandideerida tekkis siis,
kui kuulsin, et esimene katse juhti leida ebaõnnestus.
Eks kupli all küpses pikalt
plaan kodukoha kultuurivallas midagi ära teha, aga
nüüd tuli õige aeg ja võimalus. Ka paar head sõpra
andsid märku, et võiksin
sellesse ametisse sobida.
See tegi otsustamise lihtsaks,” sõnab Ahto-Lembit
Lehtmets.
Lehtmetsal on pikk kogemus filmi-, teatri- ja teleproduktsioonis kunstnikuna,
kus tema tööks on olnud
visuaalse poole väljamõtlemine, produtseerimine.
Lehtmets on kunstnikuks
teleseriaalidele
“Pank”,
“Viimane võmm”, “Siberi
võmm”, “Vabad mehed”
jt. Lisaks on ta peakorral-

Ahto-Lembit Lehtmets ütleb, et kui on hea tahe, siis on kõik
võimalik. Foto: erakogu

daja igakuisele Plaaditurule, kus tullakse kokku, et
osta, müüa, vahetada või
anda teada oma värskest
loomingust. Plaaditurg on
tänaseks tegutsenud 10
aastat. Ka kogemustepagas
juhatajana on Ahto-Lembitul suur, sest läbi aastate on
saanud teha palju arendusja personalitööd ning kultuuriprogramme koostada.
Kogemusi on ta ammutanud juhatajana Von Krahli

Teater&Baaris,
klubides
Puhas Kuld ja Tapper ning
plaadifirmas
Nailboard
Records. Oma töökarjääri
on ta alustanud aga Kadrinast, kui oli HeTi Pere OÜ-s
raamatupidaja.
“Väljas
paistab päike ja käed juba
sügelevad tegutsema. Mõnus närvikõdi on sees, aga
meel on positiivne,” sõnab
uus juht.
23 aastat tagasi sai Kadrinast alguse metalansam-

bel Loits, mille vokalistiks
on Lembetu ehk Ahto-Lembit Lehtmets. Loits on aegade jooksul valmis saanud
kolm rahvusvahelise tähtsusega albumit, mida on
müüdud kokku üle 30 000
koopia.
Suhtlusvõrgustikus Face
book on uudis uuest kultuurijuhist toonud Ahto-Lembitule palju kaasaelajaid ja
õnnesoovijaid. Leidub neidki, kes Ahto metalmuusikalembuse tõttu leiavad, et
Kadrinast peaks saama metalmuusika pealinn. “Mingit hevikantsi ma Kadrinast küll tegema ei hakka,”
sõnab Lehtmets. Sõbrad on
aga kindlad, et sündmus
pealkirjaga “Kadrina käre”
peaks aset leidma! Mis aga
edasi saab, seda on Ahto-Lembitu sõnul veel vara
öelda. “Alustuseks kuulan
valla soovid ära, vaatan
võimalused üksipulgi üle
ning teen visiidi Kadrina
valla kultuuriasutustesse.
Saadud pilt annab aimu,
kui suurte sammudega edasi liikuma hakata,” lausub
vastvalitud kultuurijuht.
Ahto-Lembit Lehtmetsa esimene tööpäev oli 15.
mai. (KK)

Teistmoodi “Teeme ära!”
4. mail, rahvusvahelisel tuletõrjujate
päeval toimusid Kadrinas Virumaa
päästeala noorteringide õppepäev ja
ohutustalgud vallarahvale „Päästjatega sõbraks“.
Mõte tutvustada Kadrina kandi
inimestele just talgute korras vabatahtlike päästjate tööd ja töövahendeid ning anda vee- ja tuleohutusalast
infot tekkis Päästeliidu üldkogul, kus
üks „Teeme ära!“ organisaator esinemas käis ja selgus, et talgutel võib olla
väga mitu palet ning üheks alaliigiks
on ohutustalgud.
Kuna sel päeval oli plaanitud õppepäeva raames noortekeskuse, pritsumaja ja järve äärde demosid, mille
nägemine tuleb kasuks igale inimesele, ning punased autod äratavad nii
või naa huvi, siis talgute raames pandi
igasse kohta lisaks ainult vallarahvale
mõeldud infopunkt, kus külastajad
said täita erinevaid ülesandeid ning
jagati ohutusalast infot ja infolehti.
Noortekeskuse juures oli jalgrattateemaline infopunkt, kus selgitati,
miks on vaja kanda kiivrit ning kuidas
seda õigesti pähe panna. Munakiivrite
abil näidati, mis võib juhtuda peaga,
kui kiiver pole korrektselt kinni, sai la-

hendada liiklusteemalist ristsõna ning
julgemad said teha ka vigursõitu.
Pritsumaja juures sai kehastuda
päästjaks – panna selga roobad ja pähe
kiivri ning õpetati ka tulekustutit kasutama, s.t õigesti hoidma ja suunama
ning jälgima ka tuult, et ennast välitingimustes kustutamisel ohtu ei seataks.
Paisjärve ääres sai harjutada abivajajale päästerõnga viskamist ning
tutvuda Aasukalda maa- ja merepäästekomando auto ja varustusega.
Kaheteistkümnest võimalikust tal-

gutöökohast sai täidetud 11. Siinkohal
suur tänu kõigile talgulistele ja eriti
Aasukalda vabatahtlikele, kes kandsid
põhiraskust kahes infopunktis ning
võtsid kaasa ka oma punased autod!
Nende tublide inimeste vahel, kes
külma ja tuulist ilma trotsides läbisid
kõik kolm infopunkti, toimus ka õnneloos ning kolm meenekotti on tänaseks võitjatele kätte toimetatud.
Anneli Nagel,
Kadrina Tuletõrje Seltsi
naissalga liige

Ei tea, kui kiiresti need tublid tuletõrjujad ikka riided selga saavad? Foto: Helle Volter
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Emadepäeva eelne
sõlepidu
11. mail toimus Kadrina rahvamajas traditsiooniline
emadepäeva eelne hõbesõlepidu. Sel korral oli kutsutud 22 last, kellele anti kauniks kodukandi mälestuseks kunagi Kadrina kandist leitud sõle ainetel tehtud
sõled. Vahval koosviibimisel esinesid Pille Riin, Lisbet,
Emili ja Reti Jasmiina, kelle õpetajad on Lea Leisson
ja Liili Põld. Imemaitsva tordi valmistas Kersti Kaubi. Suur tänu Piret Voogrele, kes rahvamaja lilleiluga
täitis! Esimese pidupäeva püüdis pildile Kaisa Nele
Hendla. On rõõm, et sündmus on väikeseks alguseks
millelegi suurele, sest just sellel sündmusel kohtutakse esimest korda oma sõpradega - lasteaiakaaslaste ja
pinginaabritega.
Marge Mägi

Kadrina EPT avas
golfihooaja Ojasaarel
MTÜ Kadrina EPT korraldas 27. aprillil hooaja avavõistluse Ojasaare golfiväljakul. Avavõistlust korraldati juba neljandat korda. Võistlema tuli kokku 34 golfisõpra üle kogu Eesti.
Mängiti löögimängu 18 rajal erinevates võistlus
klassides. Meestest oli parim Taavi Viirpalu Niitvälja
Golfiklubist ja naistest võidutses Liis Tarum Ojasaare
Golfiklubist. Kadrina mängijatest tegi parima tulemuse Venno Jaakma, kes jäi neljandale kohale. Auhinnad ja meened panid välja Matsimoka, Nuka Auto ja
Würth, Stonecom.

Foto: Kert Loide

Täpsemad tulemused ja pildid ning lisainfo Kadrina
EPT kohta asub kodulehel www.kadrinaept.ee.
Järgmine MTÜ Kadrina EPT korraldatav golfivõistlus on Ojasaare Öö 2019, mis leiab aset 21. ja 22. juunil.
Võistlusele registreerimine kestab 19. juuni kella 18.00ni Kadrina EPT veebilehel.
Marek Tank

MURUMÄE

MÄLUMÄNG

Alustan vabandustega – eelmises lehes ilmunud õigete
vastajate hulka oli sattunud Sulev Suurkaev, õige on loomulikult Olev Suurkaev.
Eelmises lehes ilmunud pildil oli Kadrina Tarvitajate
Ühisuse maja aadressil
Viru 16. Praegu asub seal
Valge pood.
Õigesti vastanuid oli 17: Kätlyn Siniallik, Urmas Hinno,
Peeter Suurkivi, Harald Rahupõld, Urve Stern, Ainu
Kirotbek, Jüri Vološtšenko, Ats Täht, Marje Rüü, Peeter
Viira, Neeme Mangulis, Valter Leiaru ja Are Kivimäe.
Auhinna Kadrina Maanaiste Seltsilt on võitnud Peeter
Suurkivi 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 juunikuu viies
päev.
Kõigi õigesti vastanute vahel
loositakse välja auhind Kadrina
Maanaiste Seltsilt.
Ikka teie Risto Murumägi
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Vohnja Lasteaed-Algkool 25
20. aprillil tähistas Kadrina
valla pisikene mõisakool,
Vohnja Lasteaed-Algkool
oma 25. aastapäeva. Pidupäeval oli nii vilistlastel kui
teistel külalistel võimalus
osaleda erinevates tegevustes, mis aitasid käia läbi
mõisakooli ajaloorada. Helgete aegade meenutamiseks oli välja pandud suurel hulgal pildialbumeid,
kust kõik endale tuttavaid
nägusid ja sooje mälestusi
leidsid. Lisaks fotomeenutustele said külalised panna
ennast proovile vibulaskmises, mis oli kokku liidetud väikese viktoriiniga mis värvile laskja pihta sai,
selle järgi vastati ka küsimusele. Küsimused puudutasid Vohnja kooli ajalugu.
Vibulaskmises võidutseski
Vohnja Lasteaed-Algkoolile, üks alusepanijaid, Malle

Reimann, kes laskis kõik
kolm noolt märklaua keskele.
Kontsert-aktuse alguses
kuulsid külalised taaslavastatud telefonikõnet Malle
Reimanni ja tema abikaasa
Heinrich Reimanni vahel,
mis tõi publikuni ehedad
emotsioonid 25 aasta tagusest ajast, mil Heinrich tegi
Mallele ettepaneku Vohnja
kool rajada. Veel kõlasid
kontserdil praeguste kooli
ja lasteaia õpilaste laulud,
luuletused, tantsud. Südamlikkust lisasid kenad
etteasted vilistlastelt. Vilistlastena astusid laval üles
Henry ja Elizabeth Erenbus, Tuuli-Maria Vill, Saara Suurkivi, Alvar Laupa
ja Liis Ambos. Õnnesoove
armsale koolimajale edastasid nii valla esindajad, endised õpetajad, vilistlased

Vilistlaste ja praeguste koolilaste kokkuliitmisel kõlas kaunis
Vohnja kooli laul. Foto: Kodukant

Kadrina valda esindanud Mati Tiiter sõnas oma kõnes, et vald
teeb kõik selle nimel, et Vohnja kool veel kaua kestaks.
Foto: Kodukant

kui ka pikaaegsed Vohnja
kooli sõbrad ja pöidlahoidjad. Vilistlase Tuuli-Maria
kõne tõi paljudele saalis
olijatele pisara silma. „Mitte kuskil mujal ei ole sellist
ühtehoidmist ja lastega tegelemist. Ma ei vahetaks
neid mälestusi näitlemisest,
laulmisest,
tantsimisest,
kokatädi Urve maitsvatest
toitudest ja sõpradest, kes
siiamaani on minu kõrval,
mitte millegi vastu,“ sõnas
Vill.
Direktor Õnne Kiviperk
meenutas ja tänas kõiki, kes
on aidanud Vohnja Lasteaed-Algkooli arengule kaasa, ning kinkis neile Vohnja
mõisas käsitööna valminud
savist kruusid. Õpetajate
kiitmiseks sobib hästi Tuuli-Maria kõnest pärinev
mõte: „Nende õpetajate

jaoks ei ole sa lihtsalt õpilane klassiruumis, vaid nad
teavad, kes sa oled, mis sulle meeldib ja ei meeldi ning
nad teavad, mis on sinu potentsiaal. Iga kord, kui ma
koolimajja sisse astun või
õpetajaid näen, tuleb soe
tunne südamesse. Sa oled
alati oodatud ja sind ei ole
unustatud.“
Meeleoluka
aastapäevaõhtu lõpetas ansambel In Mood, kes pani
jala tatsuma nii suurtel kui
ka väikestel.
„Igast hetkest saab kord
legend, jäägu teisse alati
usk, et iga vaev on õiget
eesmärki väärt. Iga päev
teie elus alaku rõõmuga ja
lõppegu rahuga!“ - nii lõpetas piduliku koosviibimise
Vohnja Lasteaed-Algkooli
direktor Õnne Kiviperk.
(KK)

Heategevuslik tuluõhtu Sipsiku moodi
3. mail toimus Kadrina huvikeskuses lasteaia Sipsik
hoolekogu
korraldatud
heategevuslik
tuluõhtu.
Sellel oli võimalik kõikidel
külalistel panustada Kadrina ja Hulja lasteaia mänguväljakute sisustamisse.
Tuluõhtut juhtisid Kadrina valla kodanikud näitlejad Ülle Lichtfeldt ja Üllar
Saaremäe.
Meeleolukale
koosviibimisele andsid särtsu juurde SK Caaro maadlejad, kes näitasid, milliseid
trikke aegade jooksul on
õpitud. Imekaunist muusikalist vahepala pakkusid Kadrina Kunstidekooli
klaveri- ja saksofoniõpilased ning improteater Ruutu10 improviseeris vahvasti. Üllatusesinejaks oli
showtrupp Cadencia, kes
tõi lavale tantsukava ABBA
lugudest. Õhtu lõpus pani
jala keerutama Karl Meos.
Saalis viibijatel oli võimalik mänguväljakute sisustamisse panustada meeleolukal oksjonil pakkumisi
tehes. Oksjonil läks müüki
mitu Rakvere Teatri rekvisiiti, Ülle Lichtfeldti isiklik lehvik ja kõrvarõngad,
millega näitlejanna mängis
Rakvere Teatri etenduses
“Kaasavaratu”, lisaks teoseid kunstnikelt Piret ja

Jüri Mildebergilt ning Teet
Suurelt, kaunis graveeritud vaas Riho Hütilt ning
puidust kellad ja laud puidutöömeister Indrek Laisaarelt.
Tuluõhtu õnnestumisse
andsid panuse ettevõtjad
ja eraisikud. Eriliselt tänab
lasteaia Sipsik hoolekogu
järgmisi inimesi: Ülle Lichtfeldt, Üllar Saaremäe, Marger Pormann, Karl Meos,
Marge Mägi, Liis Ambos,
Riho Hütt, Teet Suur, Piret
ja Jüri Mildeberg, Indrek
Laisaar, Kadrina Kunstidekool, Cadencia, Rakvere Gümnaasium, Rakvere
Teater, Kaupmees, Avo Seidelberg. Ürituse laua katsid
Grossi Toidukaubad, Matsimoka, Hõbeda kitsefarm,
Stadnik Toitlustus ja Päts.
Tuluõhtu korraldasid lasteaia hoolekogu liikmed Kaire Jaakson, Kristin Reinaas,
Marge Schwindt, Monica
Jaanimets, Getter Renel ja
Villu Vaimets.
„Tuluõhtut
hakkasime
planeerima alates jaanuarist. Tihedad kooskäimised
ja kokkukasvamised, palju
arutelusid, läbitud kilomeetreid ja suurepäraseid
hetki oli nii palju. Me olime
nii üllatunud, kui hea meelega tulid meie toetajad kaa-

Õhtujuhid Ülle Lichtfeldt ja Üllar Saaremäe oksjonil müügiks
läinud Rakvere teatri rekvisiitidega. Uueks õnnelikuks omanikuks
lauahõbedast kroonidele sai Kadrina vallavanem Kairit Pihlak.
Foto: Avo Seidelberg

sa mõttega teha head laste
jaoks! Kui käes oli 3. mai
õhtu, külalised kohal ning
pidu kogus hoogu, vaatasime külaliste emotsioone
ja õnnelikke silmi, naervaid
suid, oli kananahk ihul. Me
oleme nii rõõmsad, et meil
on selline kogukond, kuhu
on uhke kuuluda! Meie
südames on siiani tohutu

tänutunne iga külalise vastu. Aitäh kõigile, kes tulid
ja panustasid!“ sõnas Kaire
Jaakson, üks tuluõhtu korraldajatest.
Praeguseks on toetusi kogunenud juba 4234 eurot,
mille eest otsustas hoolekogu soetada Hulja mänguväljakule võrkpüramiidi.
(KK)

PS! Hea kadrinlane! Kui sinagi soovid aidata lasteada
Sipsik Kadrina ja Hulja rühmade mänguväljakute mitmekülgsemaks ja arendavamaks muutmisel, siis saad seda
teha ülekandega Kadrina Vallavalitsusele:
Swedbank - EE76 2200 0011 2018 4216
SEB Pank - EE20 1010 5020 0947 9007
Selgituseks palume märkida “Toetus lasteaia Sipsik mänguväljaku atraktsioonide soetamiseks”.
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Kanged „Niskamäe naised“
Märtsikuus, mis on tuntud
ka kui teatrikuu, tõi Läsna
teater lavale soome-eesti
kirjaniku Hella Wuolijoe
näidendi „Niskamäe naised“. Esietendus toimus
30. märtsil ning sellest ajast
alates on antud viis etendust täissaalile. Lavale astuvad Ida Norvaiš, Raido
Parve, Lisete Laisaar või
Kadri Sammelselg, Katrin
Väärtnõu, Lea Pallon, Kalev Pallon, Andrus Schasmin, Olev Pipenberg, Olev
Kaldam, Ene Pihol, Õnne
Kiviperk ja Aleksandra
Saar.
27. aprillil toimus Rakvere Teatri väikeses majas

XIV Lääne-Viru Näitemängupäev, millest võtsid osa
neli Lääne-Virumaa harrastusteatrit: Roela näitetrupp
Kartoffel, Rakvere trupp
Karakter, Haljala Rahvamaja näitering ja Läsna teater.
Näitemängupäeval vaatas
etendusi 3-liikmeline zürii,
kuhu kuulusid Ülle Lichtfeldt, Urmas Lennuk ja Tiit
Alte.
Kadrinlased
võivad
Läsna teatri näitlejate üle
uhkust tunda, sest viiest
auhinnast toodi koju neli.
Parimaks naisnäitlejaks valiti Ida Norvaiš, eripreemia
tugevate naiste duelli eest
said Lisete Laisaar ja Lea
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Laupäeval, 1. juunil kell 11
3x3 Kadrina Quest 2019 ehk 3x3 tänavakorvpalli
Eesti meistrivõistluste avaüritus Kadrina
korvpalliplatsil.
Laupäeval, 1. juunil kell 11
Kadrina lauluväljakul lastekaitsepäeva
tähistamine MTÜ Kadrina Tuletõrje Seltsi
naissalga eestvedamisel.
Niskamäe vanaperenaist kehastanud Ida Norvaiš peent linnapreilit Ilona Ahlgreni kehastanud Lea Pallonile Niskamäe naiste
elutarkust sõnamas. Foto: Kaisa Nele Hendla

Pallon, parima lavastaja tiitli sai Ene Pihol ning Grand
Prix ehk peaauhinna pälvis
parima lavastusena Läsna
teatri „Niskamäe naised“.
Vaid parima meesnäitleja

tiitel läks Haljalasse ning
selle sai endale Margus Punane. Traditsiooni kohaselt
korraldab järgmisel aastal
näitemängupäeva
Läsna
teater. (KK)

Kevadkoristused algasid
Päike paistab kõrgelt, päikesekiired paitavad põski ning õhtud on täis linnulaulu ja
elevust tärkavast kevadest. Sulanud lume
alt turritavad lisaks selga sirutavatele rohukõrtele välja ka sügisel koltunud lehed
ja muu, mis silma riivab. KÜ Lasteaia 3 otsustas kutsuda kokku kõik majaelanikud ja
oma maja ümbrusele enne pühi kevadine
suurpuhastus teha.
Oma osa maja ümbruse korrastamisse
andsid kõik majaelanikud. Ehkki koristuspäev oli plaanitud 18. aprillile, siis oma
panuse andsid paljud ka päev-kaks varem.
Lastele valmistas suurt heameelt nende
joonistustest avatud näitus ja ilmetu tänavaposti ussiks muutumine.
KÜ Lasteaia 3 tänab kõiki majaelanikke
suurepäraselt tehtud töö eest ning kutsub
üles kõiki oma koduümbrust korras hoidma!
Annika Soots

Teisipäeval, 11. juunil kell 9.30
Kadrina Keskkooli rongkäik ja aastalõpu aktus
lauluväljakul 1.-8. ja 10.-11. klassile.
Reedel, 14. juunil kell 19
Mõnus suvetrall Läsna rahvamajas.
Neljapäeval, 20. juunil kell 17
Kadrina Keskkooli 9. klasside lõpuaktus
huvikeskuse saalis.
Reedel, 21. juunil kell 17
Kadrina Keskkooli 12. klasside lõpuaktus
huvikeskuse saalis.
Reedel, 21. juunil kell 20
Ridaküla jaanituli. Tantsurõõmu pakub KV Bänd.
Pühapäeval, 23. juunil kell 19.30
Jaaniõhtu Kadrina laululaval. Kell 19.30
tegevused lastele ja batuut, kell 21 ansambel
Meie Mees, järgneb disko.

Kadrina aleviku vee- ja
kanalisatsioonitorustiku
rekonstrueerimine ning
laiendamine

Käib töö ja lõbu koos! Foto: erakogu

Koolinoored Leedus sõprusfestivalil
9. mai varahommikul algas pikk
bussisõit Leetu sõprusfestivalile.
9 tundi hiljem võeti meid ja lätlasi Josvainiais tantsu ja kõnedega
vastu. Samal õhtul toimus kontsert, kus saime nii meie kui ka lätlased ja leedukad oma tantsu- ja
lauluoskusi näidata.
Ka ülejäänud kaks päeva olid sisutihedad. Näiteks tutvusime Josvainiai kooli ja Kédainiaiga. Väljasõitu Trakai linnusesse ootasime
pikisilmi, kuid kohapeal selgus,
et giid inglise keelt ei valda. Seega
toimus ekskursioon vene keeles ja
uusi teadmisi saime loodetust vähem, kuid huvitav oli sellegipoolest.
Hästi jäi meelde õhtune orienteerumine. Igas punktis olid huvitavad ülesanded. Näiteks tuli
pildistada, puslet kokku panna
või peast arvutamisega oma halle ajurakke liigutada. Samuti oli
orienteerudes võimalik välismaa
noortega suhelda, kuigi keelebarjäär raskendas seda kohati.
Toimusid ka mitmesugused
võistlused. Esimene oli Euroo-

pa-teemaline internetipõhine viktoriin ning meie kui e-riigist pärit
eestlased võtsime võidu. Laskmisvõistlusel nii hästi ei läinud. Hoolimata sellest, et iga võistkonnaliige sai vähemalt korra pihta, tuli
leppida kolmanda kohaga.
Tutvusime ka kohaliku toidukultuuriga. Leib oli tavalisest valgem ja morss lahjem. Süüa saime

üldjuhul palju ning nii mõnelegi
jäi arusaamatuks, miks enne praadi suppi pakuti.
Sõprusfestivaliga jäid osalenud
rahvatantsijad rahule ning loodetavasti on kahe aasta pärast Lätis
toimuv üritus veelgi parem.

Eeloleval suvel teostatakse ka Kadrina ühisveevärgi
ja -kanalisatsioonitorustiku projekt. Rekonstrueerime halvas tehnilises seisukorras oleva veetorustiku,
et tagada veevarustussüsteemi töökindlus. Torustiku
väljavahetamisel väheneb veekadu, paraneb kvaliteet
ning hüdrantide ja veevõrgu ringistamisega tagatakse
parem tuletõrjeveevarustus. Projekti käigus ehitatakse
290 meetrit uut veetorustikku ning rekonstrueeritakse
4,5 kilomeetrit.
Rekonstrueerimisele kuulub amortiseerunud veetorustik Rakvere teel, Pargi, Nooruse, Kalevipoja ja
Tööstuse tänaval koos liitumispunktidega. Rekonstrueeritav kanalisatsioonitorustik, ca 1,56 km, asub
Rakvere teel, Kalevipoja, Pargi, Lasteaia ja Viru tänaval. Asendamisele kuulub Viru reoveepumpla (raamatukogu juures), mis on amortiseerunud ning mille
tootlikus ei ole piisav.
Projekteerimise ja ehitustööde hankes tunnistati
edukaiks Kinnisvaraehitus OÜ ja Eesti Veeprojekt OÜ,
omanikujärelvalvet teevad Estpil OÜ ja Korbovek OÜ.
Projekti juhib Europolis OÜ. Projekti rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus Ühtekuuluvusfondist.
Projekti kogumaksumus on ligikaudu 698 000 eurot.
Omaosalus tagatakse Kadrina valla poolt antud laenust ning Keskkonnainvesteeringute Keskusest võetavast laenust.

Margit Kerov,
Kadrina keskkooli õpilane

Gunnar Kaldmaa,
AS Kadrina Soojus juhataja
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VOLIKOGU

VALLAVOLIKOGU ARUTAS JA OTSUSTAS
24. aprilli istung Kadrinas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Volikogu kiitis heaks Lääne-Viru maakonna
arengustrateegia 2030+.
Volikogu kiitis heaks Lääne-Viru maakonna
arengustrateegia tegevuskava perioodiks 2019-2022.
Volikogu võttis vastu otsuse hallata Loobu paisjärve ja
Loobu paisrajatist.
Volikogu võttis vastu Kadrina valla koerte ja kasside
pidamise eeskirja muutmise.
Volikogu valis rahvakohtunikukandidaadid.
Volikogu nimetas Euroopa Parlamendi valimisteks
jaoskonnakomisjoni liikmed.
Volikogu esimees Madis Viise võttis tagasi eelnõu
„Volikogu aseesimehele töötasu määramine“.

Kadrina NATO test pidas
esimest juubelit
Laupäeval, 11. mail toimus Kadrinas viies võistkondlik
NATO test, mida korraldati enese proovile panekuks ja
Kadrina Noorsportlaste Fondi toetuseks. Tänavune test
tõi kokku 12 võistkonda: neli triatlonklubi 21CC võistkonda, neile lisaks HAKA Plasti, Aru Grupi, Kaitseliidu Viru
maleva, Kadrina Saunaklubi, Kadrina keskkooli, Kadrina
noorsportlaste, Cris Polli treeningute liikmete ja perekond
Augasmägi võistkonna.
NATO testil saavutas esikoha triatlonklubi 21CC võistkond, kuhu kuulusid Marko Albert, Aho Augasmägi, Jane
Oidekivi ja Helge Alt. Teise koha saavutas samuti 21CC klubi võistkond koosseisus Johannes Sikk, Armin Angerjärv ja
Kaarel Trepp. Kolmas koht jäi aga Kadrinasse. Pronksiväärilise koha teenis välja HAKA Plasti võistkond koosseisus
Cris Poll, Tõnno Kask, Eiko Onga ja Marti Kees. (KK)

NATO testil näidati tugevust käte kõverdamises, istesse tõusus
selili lamangust ning 3200 meetri jooksus. Foto: Margus Martin

Terviserada täieneb
Kadrina Terviserajale lisandub sportimisvõimalusi. Lähiajal rajatakse 9 korviga discgolfirada, mis pakub meeleolukat ja looduslähedast elamust suurtele ja väikestele.
Rada sobib nii algajatele kui ka edasijõudnutele.
Discgolf on mäng, kus mängijad peavad võimalikult
väheste visete arvuga spetsiaalse lendava taldriku viskama discgolfi korvi. Mängu võitjaks on see, kes väikseima
visete arvuga läbib etteantud raja.
Lisaks discgolfirajale paigaldatakse terviseraja lähedusse välitreeningu park ehk jõulinnak, mis pakub spordihuvilistele mitmekülgseid võimalusi. See on mõeldud
kasutamiseks igal ajal ning sobib ideaalselt pärast jooksuringi terviserajal jõuharjutuste tegemiseks.
Maris Aros

Mälestame
INGRID VILBERG
16.07.1953 – 5.04.2019

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

Kodukant

mai 2019

Meeldetuletuseks
lemmikloomade omanikele
Kevade saabudes on üha rohkem
pöördutud Kadrina Vallavalitsuse
poole, andes teada pidevalt hulkuvatest kassidest. Suure tõenäosusega on tegemist kodukassidega, keda
omanikud korteritest ja eramajadest
välja avalikele aladele hulkuma lasevad. Selliselt peetavad kassid on
enamasti kiibistamata või puudub
kontaktidega kaelarihm, registreering. Samuti on jäetud soovimatute
järglaste saamise vältimiseks emasloomad steriliseerimata ja isasloomad kastreerimata.
Kadrina vallas kehtiva koerte ja
kasside pidamise eeskirja kohaselt
loetakse hulkuvaks lemmikloomaks
loomapidaja juurest lahti pääsenud
või lahti lastud loom, kes viibib
omaniku või looma eest vastutava isiku juuresolekuta väljaspool
loomapidajale kuuluvat või tema
kasutuses olevat territooriumit, või
märgistamata loom, kelle omanikku
ei ole võimalik tuvastada. Hulkuvate loomade varjupaika suunamiseks
pöörduda keskkonnaspetsialisti Lea
Uueni poole lea.uueni@kadrina.ee
või 322 5620, 5342 2783. Iga varjupaika viidud hulkuva kassi või koera eest tuleb vallavalitsusel lisaks
igakuisele püsitasule tasuda ligikaudu 70 €.
Lemmiklooma on lubatud pidada loomapidajale kuuluvas või tema
valduses olevas ehitises või territooriumil, mis peab olema piiratud
viisil, et oleks välistatud looma territooriumilt väljapääsemine ja inimeste või teiste loomade ründamise
võimalus.
• Lemmikloom tuleb registreerida
Kadrina Vallavalitsuse kantseleis või ise lemmikloomaregistris

www.llr.ee ja märgistada (kiip,
kaelarihma küljes info omaniku
kontaktandmetega) valla haldusterritooriumil peetavad koerad
ning tiheasustusaladel korterist
või eramaja territooriumilt väljapääsemise (tänavale, haljasalale,
staadionile, aiamaadele ja mujale
avalikesse kohtadesse) võimalusega peetavad kassid kümne päeva jooksul pärast omandamist või
alates looma kahekuuseks saamisest.
• Kahe kuu vanune lemmikloom
tuleb vaktsineerida ja hilisemad
vaktsineerimised tuleb teha veterinaararsti poolt määratud tähtajal.
• Lemmikloomale tuleb tagada liigikohased pidamistingimused ja
piisavas koguses vett ning toitu.
• Lemmiklooma pidamisel tuleb
järgida veterinaar-, sanitaar- ja
hügieeninõudeid, sealhulgas koristama kohe lemmiklooma tekitatud reostuse tänaval, haljasalal,
mänguväljakutel ja teistes avalikes kohtades, kaasa arvatud korterelamu trepikojas.
• Jälgima, et koera või kassi pidamine ei häiriks avalikku korda ning
teiste isikute rahu ja heaolu.
• Lemmiklooma kadumisel viivitamatult korraldama looma otsimise, teavitades looma kadumisest
kohalikku omavalitsust
(322 5600, 322 5620) ja varjupaika
(5309 0510).
• Lemmiklooma omanik kannab
täielikku vastutust looma poolt tekitatud kahju eest.

Palju õnne!
Juubilarid
mais
ÕIE-ANETTE KARRI		
95
LAINE JAAKMA		
92
ALEKSANDER REINSAAR
90
ELLI KREUTZWALD		
85
ENDA LUžKOVA		 85
AINO VELTRI			85
HELJO ROOSIMÄGI		
85
ASTA HABAKUK		
85
VALVE TUUL			80
TIIT KARP			75
MALLE INNO 		
75
MAI TILLISOO		
75
MARIKA MURAKAS		
75
ANTS RAIK			75
TIIU KORMOŠ		
70
JAAN KANG			70
HELLE MESI			70
MATI JAAKMA		
70
SVETLANA KIKKAS		
70
PEETER KLEESMAA		
70
EDDA VALDMETS		
65
LEO RATSOV			65
LEMBIT PAE			60
ESTA LULLU			60
SILVI VÄÄRTNÕU		
60
EHA LADERLICH		
60
SIGRIT PEETS			60

Aprillis registreeritud
lapsed:
SÄDE-LIIS KUKK
MARLEEN KAžURO
LISELL BAUMANN
MARILEEN VILEPILL
Kes ei soovi, et teda õnnitletakse vallalehes, palun
sellest teada anda telefonil 322 5631.

Lea Uueni,
keskkonnaspetsialist

Korstnapühkija

5560 4046

Minu Kadrina

Signe Koht
Jakob Westholmi gümnaasiumi kantselei juhataja
Mis seob Teid Kadrinaga?
Olen Kadrinaga seotud sünnist saati, siin kasvanud ja koolis käinud ning
nüüd, kui mu Kadrinas käimised aina nukramaks muutuvad, mõtlen rohkem Kadrina peale.
Mis on Kadrinas maailma parim, aga kus leidub veel arenguruumi?
Minu jaoks on maailma parim Kadrina kool. Kuna olen juba emapiimaga
kooliga seotud, siis olen alati kooli tegemisi jälginud ning kaugelt vaadetes
näib, et koolil läheb hästi. Tänutundega meenutan oma eesti keele õpetajaid, sest õige ja ilus eesti keel tuleb koolist kaasa. Üha enam tuleb metsas
käies meelde kehalise kasvatuse õpetaja Vello Heinsoo, kellega käisime
palju Neeruti mägedes orienteerumas. Tema õpetusi järgin nüüdki veel
Foto: erakogu
orienteerumas käies. Karismaatiline ja huvitav isiksus oli meie klassijuhataja Tõnis Sakk. Jätkuks vaid rohkem niisuguseid mõjukaid ja autoriteetseid õpetajaid ka tänases Kadrina koolis.
Kuna minu lapsepõlve kodud on olnud surnuaia lähedal, on mulle südamelähedane ka Kadrina surnuaed ja
mitte ainult jõulude ajal. Kunagi ammu-ammu, kui Kadrina kiriku torni katust parandati, käskis töömees meil
sõbrannaga Knüpfferi risti juurde lilled istutada, et saaksime torni ronida. See ettevõtmine tasus end ära, sest
vaatepilt kirikutornist oli imeline ja tuleb meelde veel praegugi. Kadrina on nüüd väga palju arenenud, suurel
hulgal on juurde tekkinud ehitisi. See näitab, et Kadrina elab hästi, aga kindlasti on veel nii mõneski kohas
arenguruumi.
Kuidas saate ise Kadrina arengule kaasa aidata?
Otseselt ma Kadrina arengule praegu kaasa aidata ei oska, aga kiidan alati takka, kui keegi Kadrinast head räägib, ja olen huvitatud kõigest, kus saavad kokku toredad mälestused ja tänane Kadrina.

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

