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Avatud rattapark on juba
populaarne
3. juulil sai Kadrina Terviseraja rattapark piduliku avapaugu.
Avamisel sai näha vägevaid lende, lahedaid trikke. Päeva
juhtis Raido Parve, esines Vesikas.
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Kadrina valla ajaleht

Suvi oli noortele kadrinlastele helge
Pole kahtlustki, et sel aastal
kostitas suvi kõiki imeilusate
soojade ilmadega, rõõmsa ja
tuju ja liigsel hulgal sääskede
ja parmudega. Vaatamata viimastele lendevatele tüütutele
putukatele möödus suvi noorte kadrinlaste jaoks põnevalt,
sest laagrite ja malevate pakkumisi tuli justkui uksest ja
aknast. Olgu nendeks siis
Kadrina noortekeskuse ja
Ridaküla seltsimaja ühised
noortelaagrid Vainupeal või
malevad või hoopis nutivabad
Kadrina Maanaiste Seltsi loovuslaagrid. Tegevust jagus
kõikidele ning naerul näol
jäädi uut suve ja uusi laagreid
ootama.
Koostöös sünnib suur asju
Kadrina noortekeskuse ja Ridaküla seltsimaja koostöös
toimusid sellel aasta kolm
noortelaagrit Vainupeal, kus
jätkus kohti 96 noorele vanuses 7–16 eluaastat. Laagrites
avastati loodust, käidi sõitmas
SUP-laudadega, seiklemas
seikluspargis, avastamas
Energiakeskuses, kümblemas
kümblustünnis ning veel palju
muud. „Igaühele leidus midagi,“ sõnas noorsootööspetsia-

Foto: PRTKR
Trikimeistreid jagus nii avamisel kui sellele järgnenud
päevadel. Foto: Vallo Vahesaar
Avatud rattapark 2020. aasta Kadrina valla kaasava eelarve
võitja ning on kurvidest ja lainetest koosnev sõidurada, mis
ühendab endas mängu- ja spordiväljakut. Rattapargi
valmimisse on oma panuse andnud ka 1. Jalaväebrigaad
Tapalt. Tänu nende pioneeride panusele tuleb kogu rattarada
planeeritumast uhkem. „Tegemist on ainulaadse rajaga,
mida Eestis seni polnud,“ ütles projekti autor ja ehitustööde
juhataja Hevent Ehitus OÜ tegevjuht Henri Kalm.
Rattapargis sõites on kiivri kandmine kohustuslik,
võimaluse korral kasuta ka lisakaitsmeid. Talvisel ajal saab
mäge kasutada kelgu või tuubimäena. (KK)

Meeldetuletuseks 1. klassi
astujale

Esimesse klassi astujaid toetatakse 70 euro suuruse
toetusega. Eelnevalt kehtinud pere sissetulekust mittesõltuvate sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korra
alusel oli Kadrina vallas koolimineku toetus ette nähtud
koolitarvete komplektina. Koolitarvete komplekti maksumus on seni jäänud suurusjärku 25 eurot lapse kohta.
Esimesse klassi astuvate õppurite lapsevanemad saavad
toetust taotleda alates 20. juunist kuni 20. septembrini.
Toetuse saamise aluseks on lapsevanema avalduse, mida on
juba 20. juunil võimalik teha elektroonilise vormi kaudu ka
Kadrina valla kodulehel. (KK)

Koostöös sünnib imesid. Foto: erakogu
Juulis ja augustis toimunud millegi valmistamine on palju
Kadrina Maanaiste Seltsi nuti- põnevam kui asjade ostmine”,
seadmevabad loovuslaagrid sõnas Mägi.
osutusid taaskord väga menuNoored said laagris prookateks. Kolmepäevaste laag- vida Marge Mägi juhendarite kavas oli peamiseks tee- misel ka savist kruuside valmaks traditsiooniliste käsi- mistamist ning Jaanus Reistöövõtete tutvustamine ning neri kaasabiga erinevate puitaaskasutus ja meisterdamine. dust esemete meisterdamist.
Laagrite eestvedaja Helena Lisaks käidi tutvumas Neeruti
Mägi sõnul on tore tõdeda, et Seltsi tegemistega ning Kolu
lastel on huvi päriselt oma mõisapargist varandust otsikätega midagi valmis teha. mas.
Maanaiste Selts tänab kõiki tublisid laagris osalejaid ja
nende vanemaid usalduse
eest. Täname ka “kokatädi”
Merit Mägi, Tiiu Uusküla ja
Tiia Holmi Neeruti Seltsist
ning vahvat laagrikoera Zepet
aktiivse panuse eest.
Põdrakanepine malevasuvi

Populaarne laager otse Kadrina südames. Foto: erakogu
list Helene Kristine Viita.
Kõik tegevused olid kooskõlastatud koolis õpetavate
õppeainetega. „Tegevused
aitasid kaasa teadmiste kujunemisele nii eesti keeles, matemaatikas, kui ka näiteks loodusõpetuses,“ sõnas Viita.
Juba esimesel minutil bussiga
Vainupeale sõites oli tunda
elevust ning ootust eesootava
laagri osas. Küll tuli ette ka
plaani muudatusi, kuid see
kedagi ei heidutanud. „Noorte tagasiside laagrile oli väga
positiivne ning oodatakse juba väga uut,“ oli Viita õhinas.
Laagrite toimumist toetas
Haridus- ja Teadusministeeriumist eraldatud õpihuvilaagrite korraldamise projekt,
mistõttu oli laager osalejale
tasuta.
Maanaiste nutivabad
loovuslaagrid olid ülipopid

“Põnevad tegevused aitavad
noortel nutiseadmed kõrvale
jätta ja see on praegusel ajal
ülimalt oluline. Lisaks arendada ka käsitööoskusi ning
veenduda, et oma kätega

Järjekorras 20. Kadrina malevarühm lõpetas oma kahenädalase tööperioodi 6. augustil. Maleva rühmajuht Rutt
Kuusemäe sõnul ollakse RMK
alluvuses metsas kuuse- ja
männiistikuid rohitud juba 16
aastat. „Selle perioodi jooksul
on üks asi jäänud alati samaks
– taskuraha teenides leitakse
endale kamraadid,“ muigas
Kuusemäe. „Sel aastal vedas
meil ilmaga, tööperiood jäi
kuumalaine ning vihmaperioodi vahele. Kahest nädalast

Huvi malevasuvede vastu ei rauge. Foto: erakogu

tõmbas vihm täielikult vee
peale vaid ühele päevale,“
lisas ta.
Kogemuse võtab kokku
mitmeaastase malevakarjääriga Madli: “Kaks nädalat
malevatööd on läbi ja sellega
lõppemas ka minu kolmas
malevasuvi. Iga kord kahtlen,
kas lähen järgmisel aastal
tagasi, kuid kevade saabudes
olen esimene, kes avaldus
näpus end kirja panema läheb.
See töö pole küll meelakkumine, aga saadav kogemus,
seltskond ning palk inspireerivad mind igal aastal tagasi
minema.” Sel aastal sai
malevlaste jaoks märksõnaks
põdrakanep. „See lendas suhu, ninna ning igale poole,
kuhu vähegi võimalik,“ sõnas
Madli. „Inimesi oli meil sel
aastal küll rühmas vähem,
kuid kollanokad ehk esimese
aasta malevlased said kenasti
hakkama. Vingumist oli vähe,
nalja sai palju – Mihkel ja
tema kaks vasakut kinnast –
ning saime omavahel väga
lähedaseks. Vanad kalad
abistasid nooremaid ning kõik
olid väga tublid.”
Kogu rühma poolt läheb
suur aitäh Ilmar Paalile, Tarvo Liivile ja Tauri Tomsonile
RMKst, bussijuht Guido
Kärdlale ja Kadrina Lastekaitse Liidule.
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Neeruti Seltsil ees
kuues konverents
MtÜ Neeruti Selts loomisest möödub 17. septembril 2021 20
aastat. Selle tähistamiseks kannab käesoleva aasta konverents 18. septembril Kadrina rahvamajas algusega kell 12
pealkirja „Vabaühendused ühendavad meid“. Konve-rentsi
õnnestumisele aitab endiselt kaasa MTÜ Viru Instituut. Kadrinas tegutsevad edukalt paljud vabaühendused. Sellest
kõnelevad nende eestvedajad. Konverents on kuulajatele
tasuta. Oodatud on kõik huvilised nii lähedalt kui ka
kaugemalt. Vastavalt seadusele vajalik vaktsineerimispass.
Väljatrüki saab tasuta teha raamatukogus. (KK)

Aru Põllumajanduse
eestvedamisel tehti ajalugu
Augustikuu alguses, 10.–12. augustil toimusid Aru
Põllumajanduse OÜ eestvedamisel Huljal suur kombainide
võrdlus, kus osalesid Claas'i, New Hollandi, John Deere'i ja
Case IH kombainitootjate kombainid.

Kadrinlane Karl Lindam, Aru Põllumajanduse OÜ
arendusjuht otsustas maailma tasemel kombainid Kadrina
valla põldudele kutsuda. „Kõik käivad oma kombaine
pakkumas ja räägivad, et need on parimad. Panime nad siis
proovile, et välja selgitada, milline neist meie põldudel parim
on,“ sõnas Lindam.
Võrdluse eesmärgiks oli välja selgitada kombainide
eelised ja erinevused teraviljakasvatajatele Põhja-Eesti
tingimustest. Võrdluse käigus koristatakse talirapsi ja rukist
ning võrreldakse kombainide tehnilisi omadusi. Võrdluses
mõõdetaks kombainide tootlikkust, kütuse ja AdBlue kulu,
terakadu, pooliku tera protsenti punkris ja põllul, prügisust,
põhu- ja aganalaotuse kvaliteeti, heedri lõikekvaliteeti ja
tööseisakuid, lisaks valmis finantsvõrdlus. (KK)
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Kadrina vald saavutas suvemängudel 12. koha
Kadrina valla sportlased esinesid tublisti 46. Eesti omavalitsuste suvemängudel, mis
seekord toimusid Käärikul.
Väiksemate omavalitsuste
arvestuses (kuni 8000 elanikku) saavutas Kadrina vald 12.
koha 26 valla konkurentsis.
Traditsiooniliselt jõudis poodiumile meie vallavanem Kairit Pihlak, kes väikeste omavalitsuste grupis naiste arvestuses tuli poodiumi teisele
astmele. Ülejäänud seltskonnast kohaliselt parima
tulemuse eest hoolitsesid meie
3x3 korvpallurid, kes saavutasid 5. koha. Kadrina mängis
koosseisus Hendrik Kerm,
Marcus Merimaa, Marko Kuhi, Janari Alavere. Uue alana
kavas olnud 3x3 korvpallis oli
kokku 23 võistkonda.
Kergejõustikus oli meie
valla ultramaratoonar Cris
Poll 5000 m jooksus 12. Meesveteranide arvestuses oli taaskord stardis Ilmar Raap, kes
traditsiooniliselt tegi kaasa
väga mitmel alal. 800m jooksus oli Ilmar viies, kaugushüppes kuues, kuulitõukes 11,
odaviskes kaheksas ning kettaheites 13.
Meie tublid võrkpallurid
saavutasid Kadrina võrkpal-

Kadrinlased võrkpalliplatsil Foto: JÕUD
lurid 23. võistkonna konkurentsis 10. koha. Võrkpallurid
astusid üles järgmises rivistuses Martin Stadnik, Tõnu
Rummo, Aleks Uusküla, Tanel Uusküla, Oliver Lankei,
Gustav Lankei, Raigo Pärs,
Deivid Armulik, Kaspar Pomerants.
Orienteerumises olid meie
vallast stardis Kalmer Koosapoeg, Rein Kriks ja Tarmo
Maasing. Parima tulemuse
eest hoolitses Rein, kes oma

vanuseklassis oli 10. Tarmo oli
oma vanuseklassis 30. ning
Kalmer 29.
Kui eelmistel mängudel
Paides võeti mälumängus alavõit, siis seekord kahjuks nii
hästi ei läinud ja pingutuse
tulemuseks jäi 14–16. koha
jagamine. Meie võistkonnas
anti üles Risto Murumägi,
Tõnis Sakk, Urmas Hinno,
Ennu Kaljurand ja Kairit
Pihlak.
Teise uue alana oli neil

mängudel kavas omavalitsuste spordijuhtide võistlus,
kus Kadrina Spordikeskuse
juht Robert Salep saavutas 22.
koha.
Täname kõiki sportlasi,
abilisi ja kõiki asjaosalisi. 14.
Eestimaa talimängud toimuvad 4.–6. märtsil 2022. aastal
Ida-Virumaal.
Robert Salep

Tõeline minifestival Eesti festivalimaastikul
Pärast piiranguid võtsime julguse kokku, et ikkagi teeme
Moosekants Kadrinas 2021.
Ootamatult sattusime olukorda, kus konkurents Eesti
ürituste korraldamise maastikul oli väga suur, esinejate
hinnad laes ja võitlus külastajate osas armutu. Aga meie
erineme – oleme jätkuvalt mini ja tahame olla mini, sest
kogu festival mahub ära vana
hoone paemüüride vahele.
Eriilmelised esinejad

Juunikuu lehes ilmunud pildil
tantsisid Kadrina kooli
kauaaegne direktor (1941–1961)
Elmar Kanter ja Linda Kanter.

Õigesti vastanuid oli 24: Peeter Viira, Eino Nurk, Urve
Stern, Ainu Kirotbek, Linda Vinter, Elsi Viise, Eve Ader,
Ants Lampe, Mihkel Eller, Vaike Abi, Kalju Vasemägi,
Malle Ivask, Marta Tarassova, Tõnis Sakk, Urmas Hinno,
Kristiina Palumäe, Anne Kütt, Jüri Vološtšenko, Urmas
Leesnurm, Sirje Pikk, Ants Piilberg, Are Kivimäe, Neeme
Mangulis ja Merle Lauri.
Tänan kaastöö eest proua Tiiu Lausmaad.

Uus küsimus

Kes on pildil?
Vastused teatada:
telefonil 502 3846, e-postiga rystom@hot.ee, kirjalikult
Koidu 21, Kadrina. Viimane päev on septembrikuu kümnes
päev.
Ikka teie, Risto Murumägi

Festival algas seekord hoopiski telesaate ülesvõtmisega.
Nimelt lindistas TV3 Taavi
Libe juhendamisel üles “Laulupere” saate, kus astusid
lavale kaks Lääne-Virumaa
toredat laulupere – meie Kadrina valla laulupere perekond
Meos ning Kurestiku laulupere Miila külast. Salvestamine toimus nii festivalialal
kui ka Kadrina laululaval.
Kuidas kõik välja kukkus saab
ehk TV3-s sügisperioodil vaadata ja kuulata.
Taavi Petersoni versioon
Ruja lauludest oli äge. No ei
tea, kust see hääl sellel poisil
tuleb ja seda kõike anda nii
edasi, et justkui Alender ise
laulaks. Samas nähes kui palju
emotsionaalselt Taavi seda ise
läbi elab ja kuulajale edastab,
ei imesta, et lavatagune Taavi
on vaikne ning endassetõmbunud. Aga natuke läks sassi
ka, kuid nii puhtalt sellest
välja tulla. „Rikkusin hea
kontserdi ära,“ pahandas ta
ise, kui salmide järjekord sassi
läks. Ei nõustu, väga hea oli.
Kuldkõri Marten Kuningas oli seekord kohal oma
sõbra David Bowie muusikaga, nii ta seda üleastumist
alustas. Igal juhul hakkasid
tantsuplatsile ilmuma ka esi-

Kirsiks tordil oli ansambel Wiiralti esinemine. Foto: Kalev Lilleorg
mesed väikesed tantsijad, kes
lihtsalt otsustasid elada oma
elu ja neil oli ka küsimusi
kitarriga esinevale Martenile.
Õhtu naelaks seekord siis
Tsoi kultus. Janno Reim,
Stanislav Bulganin ja Timur
Ilikajev, kes esitasid vene
kultusbändi KINO laule. See
tõi lava ette juba rohkem rahvast ja no kaasaelamist oli
hullult. Selgelt oli näha, et
suurem osa festivalikülastajatest ootas just seda etteastet.
Legendaarse looga „Peremen“ oma esitusele võimas
punkt.
Õhtu viimane ansambel
Wiiralt pidi lavale saamist
ootama pool tundi rohkem,
kui kava ette nägi, kuid see ei
kahandanud nende esitust
kohe üldsegi mitte. Emajõe
rokkarid panid ägedalt. Wiiralt, kes on seganud oma
Nashville soundi lugudega
Eesti unistuste elu ja reaalsuse
vahel laiutavast lõhest, sobis
nostalgiakeskuse müüride vahele ideaalselt. Festival oli
ametlikuks esitluspeoks Emajõe rokkarite Wiiralt “Tuli-

vesi” vinüülile ja samal päeval
ilmuvale “Live” digialbumile.
Nende tagasiside nostalgiakeskusele: „Ja olles enda
arvates näinud kõikvõimalikke lavasid, siis leiad kõige
lahedama lava Kadrinas, kus
tiibklaver nurgas, raamaturiiulid seina sisse ehitatud,
Pärsia vaibad maas ja narmastega põrandalambid siin-seal.
Ägedus!“
Edasi jätkus kesköö paiku
Ahto Külveti Psühhodisko.
Enamus festivalirahvast oli
ilmselt väsinud, kuid plaadikeerutaja pilli järgi käis tants
kella kaheni öösel. Oli põnev
ja meeleolukas tantsuöö, kus
kõlas nostalgiline muusika
mida Shazam ei tunne ja
Spotify ei mängi ja seda kõike
otse reaalselt plaadimängijalt.
Oli ka muud
Festivali alale olime seekord
kavandanud erinevaid tegevusi, et saaks tulla koos perega. Seega olid kohal batuut,
ponid, näomaalija, muinasjutuvestja, õhupallimüüja.

Festivali ametlik toitlustaja oli
Sushi Tiger oma tuntud headuses tervislike toitudega.
Päris käsitöö-vaadiõlut ning
käsitöö-vaadisiidrit pakkus
JUHUS, mis voolas otse Tabivere tuulikust festivalile. Heli
oli minifestivalil üritusel muidugi vali justkui Weekendil.
Selle eest kandis hoolt Ants
Viermann koos oma meeskonnaga.
Festivali melust saab ülevaate Nostalgiakeskus Kadrina Facebooki lehel. Nostalgiakeskus Kadrina meeskond tänab meie hooandjat Kadrina
Kultuurikoja kujul ja personaalselt selle juhti Ahto-Lembit Lehtmetsa, kes nõu ja
jõuga meiega kaasas käib.
Lisaks täname vabatahtlikke,
oma pereliikmeid ja väiksemaid abistajaid, kes siin seal
leidsid aega kaasa lüüa. Loomulikult tuleb eraldi välja
tuua ka ilmataati, kes selleks
päevaks suurepärase ilma
organiseeris.
Festivali melu vahendas
Tiina Raudla
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Mälestades Anne Peäsket
22. juunil saatsime Anne viimsele teekonnale Tallinnas, Peeteli kirikus, oli palavust sama
palju kui ärasaatmisele tulnuid. Oli tavatult väga kuum
jaanieelne ilm.
Dramaturgias, et välja selgitada, milline on üks või teine
tegelaskuju oma natuurilt, tuleb välja noppida ajalooline
taust, millal tegevus toimub(s), viited, mida tema
kohta öeldakse teiste poolt ja
repliigid, kus ta endast ise räägib. Meenutagem.
On kohane ajalooliselt
märkida, et Anne seos Kadrina kandiga sai alguse juba
1971. aastal. Oma 60. sünnipäeva intervjuus Kodukandile (2006) rääkis Anne järgmist: „…Meil on/oli üks, peamiselt muusikute kamp, kes
nooruses fanaatiliselt mägimatkamist harrastas. Toomas Tummeleht, Helju Tauk, Vilve Käsper, Arne Vahuri, neli Peäsket
(Anne, Tiiu, Toivo ja Raivo), Alo
Põldmäe, ka Toomas Rohtma.
Millalgi 1970ndatel pakuti
Heliloojate Liidule puhkebaasiks
kunagist Jakob Westholmi suvemaja Neeruti mägede naabruses
(Alt-Naela talu). Liit kaalus ja
kaalus ja leidis, et merd siin pole,
teid ka peaaegu mitte, maja
vajanuks piisavalt palju putitamist, ja loobus. Matkakamp aga
võttis selle omaks ja 71. aastast
hakkasimegi nii suvitama kui ka
sageli talvituma Neerutis. Hing
ihkab tänagi veel suuri mägesid,
kuid ihu pole Neerutist enamaks
enam võimeline.“
Nö püsikadrinlaseks hakkas Anne koos suurte muutustega nii riigi-, töö- kui ka isiklikus elus. Aastanumber oli
siis 1993. „…Kadrinasse jõudes
alustasin lasteaiast, kus õpetasin
lapsi tõsist muusikat kuulama,
lausa Šostakovitšit, näiteks…
Püüdsin lastele seletada, mida ja
kuidas kuulata. Tulemus oli
rabav… säravaid aruandeid
koostada ei andnud. Huvilisi oli
vähe… Ometi leidsin kaks last –
Susan-Elisabeth Eessaare ja Kaarin Lehemetsa“ (intervjuust
Õpetajate Lehele, 2007). „Kadrina Kunstidekoolist tuli pakkumine õpetaja kohale. Võtsin
vastu, aga kuidas mu põlved
värisesid kui ma esimesse tundi
läksin. Ma polnud ju kunagi lapsi
õpetanud. Täna võin öelda, et
võib-olla pidanuks ammu varem
just õpetamisega algust tegema,
sest see on sadu kordi tänuväärsem tegevus… Piisab, kui mainida selliseid suurepäraseid õpilasi nagu Katrin ja Kaarin Lehemets, Kaidi Sõrm, Susan-Elisabeth Eessaar või Maria Tiimus ja
Sandra Tappo.“ (intervjuust
Kodukandis, 2006)
Samasuguse tõsidusega
asus ta ka vanemat generatsiooni harima – Kadrina rahvamajas muusikaklassika
loenguid ja kuulamisi organiseerima. Paraku ei olnud
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Neljapäeval, 2. septembril kell 18
MTÜ Kadrina kirjandusklubi kutsub kunstiõhtule
"Skulptuuri areng ja uued kunstivormid 20. sajandil".
Oodatud on kõik kunstihuvilised. Registreerimine 325
0107 või raamatukogu@kadrina.ee. Kaasa palume võtta
COVID tõend ja isikut tõendav dokument. Üritus on
tasuta, toetab LEADER.
11.–12. september 09–19
Kadrina vanavara- ja käsitöölaat Kadrina lauluväljakul.
Kadrina Kirikukoor, juhendaja Anne Peäske (esimeses reas keskel) aastal 2010
meie rahvas seesuguse repertuaariga eriti sinapeal ja
sellestki ettevõtmisest piisas
aastaks. Aga Annet selline
pooltegevus(etus) ei rahuldanud. Tihe ja tulemuslik teletöö
ei saanud unarusse jääda ning
muusikaline olemus tahtis
teostamist ja jätkuvat aktiivsust.
Seda pakkus Annele teine
Anne (Nõgu) Rakveres, kes
asutas Kauri Kooli. Ta jätkas
muusikaõpetajana Rakveres,
algul Kauri Koolis, hiljem
Muusikakoolis, aga ka muusikast/muusikutest kirjutajana
ning kontserdielu korraldajana. Kuid ta jäi ikkagi ka
kadrinlaseks.
90-ndate alguseks oli Anu
Korsar Kadrina kirikukoorile
uued jalad alla kasvatanud ja
noorenduskuuri teinud. Ta
naases Rakverre, sealse kiriku
juurde toimetama. Kadrina
koori võttis üle selleaegne
kiriku organist Ago Tint. Hariduselt puhkpilliorkestri dirigendina mõlgutas tema aga
mõtteid ka pasunakoori taastamisest, mida ta hiljem tegigi.
Koorilaulja Eva aga kutsus
Annet koori laulma. Oli ju
Anne noorpõlves laulnud
sellises tuntud ansamblis
nagu Collage. „Kunagi ühel
päeval ütles Eva (Vakulenko,
sopran), et kas ma ei tahaks koori
laulma tulla. Olin teadlik, et
hääle tekitamine on mul häälepaelte seisundi tõttu pisut problemaatiline, et ma võin küll tahta
laulda fa# aga välja kostub ikkagi
mi. Ago Tint, toona organist ja
koorijuht, ütles ja soovitas, et
poleks paha ka teine dirigent. Nii
saigi ja jäigi ja hakkas meeldima…”. Ja tegelikult – veel
milline dirigent!
Süüvimata üksikasjades-

se, miks Anne vahepealsed 23
aastat TV-le ja raadiole „raiskas“, avastas ta taas koori
juhatamise Kadrinas. Valu ja
vaev Türnpuu-nimelise meeskooriga, oma kauge diplomitööga ja sellega seotud repertuaari õpetamisega asjaarmastajate kollektiivile, said
unustatud, sest „… Meeldib see
vaimsus ja olemine, meeldib see
professionaalne suhtumine, mille
poole minagi olen püüelnud.
Koguduse segakoor õpib väga
kiiresti, õhkkond on mõnusalt
huumorimeelne. Me käime koos
ja esineme sagedamini kui kõik
teised Kadrina koorid kokku, kuid
me pole üksteisest tüdinud. Kõik
see on andnud teatud vilumuse ja
taseme. Oleme ühe helikandjaga
maha saanud ja aeg oleks järgmine ette võtta. Suurepärane
koostöö on olnud pasunakooriga
ja unustamatud meie ühised
suvised kontsertreisid. Ka lauljate pereliikmed on meid meie
tegevuses toetanud, mille eest
neile kõigile sügav kummardus…“
2007. a saab Annest kohaliku elu edendajana Valgetähe
V klassi teenetemärgi kandja.
Tegelikult väärinuks ta hoopis
tähtsamat teenetemärki ja
märksa laiahaardelisema elutöö eest.
Koorid koos on külastanud kõiki Katariina kogudusi
ja laulnud/mänginud paljudes kirikutes, osalenud vaimulikel laulupidudel, praostkondade päevadel ja teenistustel oma kirikus. 2008. aasta
algusse jäi vallatu meelelahutussaade Laululahing
ETV-s. Anne juhtimisel käidi
laulmas Haapsalu Koraalimaratonil ja saavutati Hõbediplom Maarjalaulude konkursil Narvas.

In Memoriam

Anne Peäske
09.11.1946 – 14.06.2021

Väga intensiivne ja aktiivne elulaad paratamatult ka
kulutas ja sundis ikka aeg-ajalt
korrektiive tegema. Kadrinas
ei piirdunud Anne ainult
koori juhtimisega, kaugel
sellest. Ta oli Neeruti Seltsi
üks asutajaliikmetest, ta oli
Kadrina Vallavolikogu kultuurikomisjoni liige ja toonase
vallavanema Aivar Lankei
alaline „tülitaja“ neis küsimustes, mis kultuurielu puudutasid. Ta oli teadlik, et sõja
päevil leidis siinmail aset üks
eriliselt traagiline juhtum Eesti sõduritega, kes haavatutena vene tankide roomikute
alla jäid. Nende mälestuseks
korraldas ta 2000. a bussijaama ette mälestusmärgi.
Tema initsiatiivil sai leerimajja
soliidne klaver, selle restaureerimine ja terve rida kontserte sellel ja selle ümber.
Rahvavalgustuslik tehatahtmine ei jätnud teda iial maha.
2013. aasta, 9. juunil oli
Kadrina kirikus kontsert,
Anne head aega kontsert „Mu
süda usub õnne“, kus kirikukoori kõrval esinesid ka Anne
perekondsed Mihkel, Rahel,
Jakob ja Jana. Anne otsustas
rahmeldamisest rahuneda ja
iseenesele pühenduda. Jäid
tunnid lastele Rakvere Muusikakoolis. Koori ees jätkas
järgmised 5 aastat taas Anu.
Koos harjutasime ja käisime
ära ka suurel Juubelilaulupeol. Muidugi olime neil
päevil ka Anne külalisteks. Ta
ootas meid alati.
„Kui inimene läheb, jäävad temast maha tuhk ja
teemant,” ka see on Anne
lausung. Tänaseks on Annest
tõepoolest jäänud nii tuhk kui
ka teemant. Õigemini – tuhk ja
hulk teemante ja, paraku,
peame kasutama teda meenutades minevikuvorme. Väljaarvatud mitmuse vorm sõnast
„jääma”. Anne teemandid jäävad alles ja kestma kõigisse,
kel temaga sidemed olid. Ja
neid on veel mitu põlve…
nende seas paljud Kadrina
kandi inimesed.
Kirikukoori nimel kirja
pannud
Harald Rahupõld

Laupäeval, 11. septembril kell 16
Kadrina kihelkonnapäevad Kadrina lauluväljakul.
Esinevad kihelkonna parimad rahvakultuurikollektiivid.
Pühapäeval, 12. septembril kell 17
Kadrina rahvamajas kontsertkava „ Kas kõnnib
mannekeen”. Kavas paremik Vello Orumetsa poolt
populaarseks lauldud lauludest Merle Lilje ettekandes ja
lisaks ka hulgaliselt meenutusi ühistest reisidest ja
Orumetsast, kui suurepärasest kolleegist ja sõbrast. Pilet
kohapeal 4€/8€.
Laupäeval, 18. septembril kell 12
Neeruti Seltsi ja Viru Instituudi koostöös konverents
„Vabaühendused ühendavad meid“ Kadrina rahvamajas. Räägivad MTÜ-de esindajad, külalisesineja
kaugemalt. Sissepääs vaba, vajalik vaktsineerimispassi
ettenäitamine. Kõik on oodatud!
Vohnja raamatukogu ootab lapsi erinevatesse
töötubadesse alates 3. septembrist kell 12–16, Kihlevere
raamatukogu alates kell 15–17, Hulja raamatukogu alates
10. septembrist kell 15.00–17.30.

KOV valimistest
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 17.
oktoobril 2021. Valimisnädal algab esmaspäeval ja koosneb
kuuest eelhääletamise päevast ning lõpeb pühapäeval,
valimispäeval. Eelhääletamise perioodil on võimalik oma hääl
anda elektrooniliselt.
Kadrina Vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks
on 19.
Valimiste korraldamine vallas on kohaliku omavalitsuse
volikogu valimise seaduse alusel pandud ülesandeks
vallasekretärile, kes ühtlasi on ka valla valimiskomisjoni
esimees. Komisjoni esimeheks on vallasekretär Marika
Mardõkainen. Valimiskomisjoni liikmed on Meelis Salm,
Mare Kukk, Lea Matusorg, Tiina Nirgi ja asendusliikmeteks
Merlin Rosar, Ene Heide.
Valla valimiskomisjon asub Kadrina vallamajas aadressil
Rakvere tee 14, Kadrina alevik.
Dokumentide vastuvõtt toimub vallasekretäri kabinetis,
+372 322 5604, marika.mardokainen@kadrina.ee. Kadrina Valla
Valimiskomisjoni tööaeg on ajavahemikul 18. august kuni 15.
september 2021 igal tööpäeval kell 14–15, 07.–09. septembril
15–18, 17. oktoobril 09–20. Alates 16. septembrist esmaspäeviti
kell 14–15.
Kadrina Vallavolikogu valimisteks on moodustatud üks
valimisringkond, mille piiriks on Kadrina valla piirid.
Hääletamine toimub kahes valimisjaoskonnas. Valimisjaoskond nr 1 hääletamisruum asub kõigil eelhääletamise
päevadel ja valimispäeval Kadrina rahvamajas (Viru tn 14
Kadrina alevik). Valimisjaoskond nr 2 hääletamisruum asub
teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva ja valimispäeval
Hulja raamatukogu ruumes (Tõnismäe tee 18 Hulja alevik).
Valijate arvestust peetakse Eestis rahvastikuregistris.
Valijate nimekirja kandmiseks peab hääleõiguslikul isikul
olema rahvastikuregistris tema elukoha aadressiandmed.
Valijate nimekiri koostatakse rahvastikuregistris olevate
andmete alusel valimispäevale eelneva 30. päeva seisuga.
Alates 2021. aastast võetakse kasutusele elektrooniline
valijate nimekiri ja valija ei ole enam seotud konkreetese
valimisjaoskonnaga. Valimiste korraldus muutub senisest
enam paberivabaks. Valimisjaoskonna hääletamisruumis
kontrollitakse elektroonilisest valijate nimekirjast valija hääleõigust. Hääletamissedeli saamisel antakse allkiri.
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel saab valija
valimispäevale eelneval reedel ja laupäeval ning valimispäeval
hääletada ainult oma elukohajärgses valimisringkonnas
asuvates valimisjaoskondade hääletamisruumides. Kui isikul
elukoha aadress registris puudub, saab ta esitada rahvastikuregistrile elukohateate. Elukohateate saab esitada kirjalikult või
elektrooniliselt. Samuti tuleks toimida ka elukohta vahetades,
kuna vastasel korral jääb valija valijate nimekirja oma endise
elukoha aadressiandmete alusel.
Palume hääleõiguslikel isikutel kontrollida üle oma rahvastikuregistri andmed. Kehtivaid elukohaandmeid saate kontrollida e-rahvastikuregistris.
Täpsemat teavet valimiste kohta leiab valla kodulehel
www.kadrina.ee/kov-valimised-2021. (KK)
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KODUKANT

VOLIKOGU
VALLAVOLIKOGU ARUTAS JA OTSUSTAS
30. juuni istung Vainupeal
1. Volikogu kinnitas Kadrina Vallavalitsuse ja
tema valitseva mõju all olevate üksuste 2020.
aasta konsolideeritud majandusaasta aruande.
2. Lõpetati Kadrina valla põhimääruse kinnitamise esimene lugemine.
3. Volikogu määras volikogu liikmete arvuks 19
ja moodustas valla territooriumile üle valimisringkonna.

4. Volikogu oodustas 5-liikmelise Kadrina valla
valimiskomisjoni. Esimeheks vallasekretär
Marika Mardõkainen, liikmeteks Meelis
Salm, Mare Kukk, Lea Matusorg ja Tiina
Nirgi. Asendusliikmed on Merlin Rosar ja
Ene Heide.
5. Volikogu andis nõusoleku Tapa linnas asuva
korteri-omandi müümiseks.

Vii oma aia- ja haljastusjäätmed jäätmejaama
1. oktoobrist kuni 30. oktoobrini 2021 on Kadrina valla elanikel võimalik tuua Kadrina jäätmejaama juurde
(Raua tn 2, Kadrina) paigaldatud konteineritesse biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid ning puude ja
põõsaste oksi. Biolagunevaid jäätmeid võetakse vastu jäätmejaama lahtioleku aegadel (E ja R 10–17, K
11–16, L 10–15) ning toojal tuleb endal tühjendada kilekottides toodud biolagunevad jäätmed konteinerisse
ja tühjad kilekotid tuleb võtta kaasa või anda jäätmejaama. Puude ja põõsaste oksad tuleb toojal paigutada
eraldi teise konteinerisse. (KK)

Algab uue üldplaneeringu koostamine
Kadrina Vallavolikogu 26. augusti 2020. aasta
otsusega nr 136 algatati Kadrina valla üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline
hindamine (KSH). Üldplaneering koostatakse kogu
Kadrina valla territooriumile.
Kadrina valla üldplaneeringu üldiseks eesmärgiks on valla territooriumi ruumilise arengu
põhimõtete ja suundumuste määratlemine ning
maa-aladele otstarbekaima ja jätkusuutlikuima
kasutusviisi leidmine, võttes aluseks olemasolevate
ja perspektiivsete ressursside parima kasutusviisi.
Keskkonnamõju strateegiline hindamise eesmärk on hinnata keskkonnakaalutlusi Kadrina valla
üldplaneeringu koostamisel ja kehtestamisel.
Samaväärselt oluline on hinnata üldplaneeringuga
kaasnevaid võimalikke olulisi mõjusid majanduslikule, sotsiaalsele ja kultuurilisele keskkonnale,
aidates kaasa põhjendatud ja tasakaalustatud
otsuste langetamisele ning tagada säästva arengu
põhimõtete järgimist.
Kadrina valla üldplaneeringu kehtestaja on
Kadrina Vallavolikogu. Kadrina valla üldplanee-

ringu koostamise ja KSH korraldaja ülesandeid
täidab Kadrina Vallavalitsus kui ametiasutus.
Vastavalt riigihanke tulemustele on Kadrina valla
üldplaneeringu ja KSH koostaja OÜ Hendrikson &
Ko.
Otsusega on võimalik tutvuda Kadrina
Vallavalitsuse kui ametiasutuse kantseleis (asukoht
Rakvere tee 14, Kadrina alevik, Kadrina vald)
tööajal ning elektrooniliselt ametiasutuse dokumendiregistri kaudu, millele on tagatud juurdepääs
Kadrina valla veebilehelt www.kadrina.ee.
Kadrina Vallavalitsus palub isikutel või neid
ühendavatel organisatsioonidel, kes soovivad enda
personaalset kaasamist üldplaneeringu koostamisse, teatada oma soovist Kadrina Vallavalitsusele
kirjalikult postiaadressil Rakvere tee 14, Kadrina
alevik, Lääne-Virumaa või e-postil
kadrina@kadrina.ee. Teates tuleb märkida nimi,
soovitav teabe saamise viis (elektrooniline või
kirjalik) ning sellest lähtuvalt postiaadress või eposti aadress ning soovi korral kontakttelefon. (KK)

AUGUST 2021

Palju õnne!

Palju õnne!

Juubilarid
Juulis

Juubilarid
Augustis

ÜLO MARK

90

VAIKE LIIVAK

92

EVI PIHELGAS

90

VALVE ELLAMAA

92

LEMBIT RAIK

80

VAIKE KIRSS

90

VEERA SUUK

80

HILJA TINGAS

90

ILSE LIBERT

75

LINDA PIRAK

85

ÜLO KARP

75

LIIVI LOMP

85

JAAK TULP

75

VILMA ARUOJA

80

VELLO URBAS

75

OLEV NUKK

80

MARTA TARASSOVA

75

LYDIA KASK

75

EMILIA FLOREN

75

JAAN LAIG

75

ATS ANNIMÄE

70

HELDA AVERINA

75

MATI LAIDVEE

70

AURELIE KANG

70

MAIE MURUMAA

70

KÜLLI MÄEKIVI

70

MAI VOLOŠTŠENKO

70

TOOMAS TALVE

70

MARGIT KARI

70

VAIKE RATSOV

70

JAAK AREN

70

ANATOLI KAASIK

65

OLEV ARGOS

65

IRINA FJODOROVA

65

LIDYA KUNINGAS

65

ALLI LILLE

60

ENDEL TREIMAN

65

ALAR URBAS

60

OLEV KARU

65

AARNE ROOSIMÄGI

60

TOOMAS MATSISELTS

65

AHTO MAKRJAKOV

65

ALAR PALMAR

60

AIN LEESNURM

60

HANNELY PIISKOPPEL

60

REIN KALMET

60

KALLE KARUS

60

ENE PORMANN

60

HELLE-MARLE
PIISKOPPEL

TERJE PUKK

60

60

LEMBE KALJUMÄE

60

VINETA TREIMAN

60

AARE BIRK

60

STEPHEN ANTHONY
NOBLE

60

Juunis registreeritud lapsed
MIRLE KLEE
KERDO ELLER
MATEO TEPPAN

Juulis registreeritud lapsed

DENVER BAIKOV

MARIO RANDMA

HENRY AUNAPUU

ROBERT LAANEMAA

MADLI SALUJÄRV

JESPER EESSAAR

RAMON TUUR

KARL-SANDER RANNIIT

1. augusti seisuga on Kadrina valla
elanike arv 4794.

NB! Kes ei soovi, et teda õnnitletakse
vallalehes, palun sellest teada anda
telefonil 322 5631.

Korstnapühkija 5560 4046
Korstnapühkija Tarmo 5664 4440

Mälestame
OÜ ESTEST PR ostab
metsa- ja põllumaad.
Kontakt 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee

ELLEN LIND
08.07.1933 – 28.06.2021
HELGA KULLAMÄGI
09.06.1927 – 04.07.2021
VILMA TEESSAR
01.10.1929 – 05.07.2021
ELVI ORAV
10.12.1944 – 15.07.2021

Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

Toimetaja Lisete Laisaar
Küljendanud VR Kirjastus

Caaro SK maadlusklubi ootab
lapsi treeningutele Kadrina
spordikeskusesse:

VALDEK KÕUE
14.02.1926 – 27.07.2021

E-R kell 17.30–19.30 (kõik huvilised)
P kell 17.00–18.30 (kõik)
E, K, N kell 15–16 (1–4 klassi lapsed)

KUSTEN KIRSCH
24.09.1941 – 28.07.2021

Treenerid:
Marger Pormann 518 9060 ja

ILME KUUS
06.01.1937 – 01.08.2021

tel: 322 5631 või 5900 8823

e-post: 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

