odukant
K
Kadrina on viiekümne esimene
Kadrina vald on Eesti kahesaja viieteistkümne omavalitsuse
hulgas võimekuselt 51. kohal. Nii selgitas välja Siseministeeriumi iga-aastane uuring. Täpsem analüüs tuleb järgmises
lehes.

Kõigi maade kadrinlased, ühinege!
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Kadrina tervisekeskus Eesti tipus,
silmapiiril terendab uus hoone

Kuus õpetajat maakonna tipus
Lääne-Virumaa aasta õpetaja tiitli pälvis Kadrina Keskkoolis
33 aastat töötanud Karl Meos. Tema töö hinnati maakonna
parimaks põhikooliõpetaja kategoorias. Poistele tehnoloogiaõpetust jagav ehk tööõpetuse tunde andev Meos oli kutsutud
ka Tartusse, aasta õpetaja galale „Eestimaa õpib ja tänab.“
Aasta õpetaja tiitlile esitati Kadrinast kandideerima aga
kogunisti kuus õpetajat. Lisaks Meosele lasteaiaõpetajate
kategoorias lasteaia Sipsik õpetaja Anu Faelmann - Klaus.
Põhikooliõpetajate kategoorias bioloogiaõpetaja Eve Kanger.
Gümnaasiumiõpetajajate kategoorias vene keele õpetaja Erika
Saaren. Klassijuhataja kategoorias Mai Fäelmann. Haridusjuhtide kategoorias õppealajuhataja Ingrid Vaikmaa.

Koduvald sai ainulaadse
koduloolugemiku
26. septembril esitlesid Evelin Tiiter (pildil vasakul) ja Liivi
Heinla Kadrina ainulaadset koduloolist lugemikku.
Teadaolevail andmeil on tegemist maakonnas ainulaadse
üllitisega, mis sai rariteediks ilmumise järel.
Põhjus lustida ehk kuhu kadus Marge? Vastust teavad pereõed Mall Merisalu vasakul ja Urve Vene. Pereõde Marge Arandi on nimelt
tähtsa tunnustusvaiba taga peidus. Foto Rein Sikk

Sajaleheküljeline raamat pakub popis ja noortepärases
vormis lugemiseks nii koduloolist infot, kohalegende kui ka
õpilaste omaloomingut. Raamat kummutab jõuliselt arusaama, et kodulugu peab olema pikk, lohisev ja natuke igav,
leidsid esitlusel osalenud.
Raamatut trükiti projektipõhiselt 300 eksemplari, seda ei
müüda, vaid kasutatakse koolis õppematerajalina. Küll aga on
lugemik kättesaadav valla raamatukogudes. Õpetajad ei
välista ka järgmise koduloolugemiku kokkuseadmist õpilaste
abiga.

Kadrinas uus
piirkonnapolitseinik
Kadrina piirkonnapolitseinik Aleksander Klasberg
annab teada: „Minust sai 1.
oktoobrist piirkonnapolitseinik, kelle teeninduspiirkonnaks jäävad nii Tapa kui
ka Kadrina vald. Kadrinas,
aadressil Rakvere tee 14 on
mu vastuvõtuaeg iga kuu
teise nädala teisipäeval kell 9
- 10. Minu kontakttelefonid
on 337 2163 ning 5 866 6612.“
Klasberg rõhutas, et kui
olukord nõuab politsei kohest sekkumist, patrulli väljasaatmist, siis tuleb eelkõige
kasutada politsei lühinumbrit 110. Meilitsi on piirkonnapolitseinik kättesaadav aadressil:
aleksander.klasberg@politsei.ee.
Kadrina Keskkooli direktor, abipolitseinik Arvo Pani
lisas, et hetkel on vallas viis aktiivset abipolitseinikku, kes on
läbimas koolituse teist taset. Kui see läbitud, saavad
abipolitseinikud vallas patrullida ka ilma politsei juuresolekuta.

Soe soovitus kõigile Kadrina
tervisekeskuse külastajaile.
Rääkige oma mujal elavaile
tuttavaile, kuidas meil terviseasjad käivad. Kuis päevaga on
võimalik perearsti või õe jutule saada, kuis tarviliku retsepti hankimiseks kulub mõni
tund, kuis tohtrid on kättesaadavad nii meilitsi kui telefonitsi. Rääkige, kuis keskus
tegutseb hommikul kella
seitsmest, et anda eelregistreerunutele võimalus juba
varahommikul tohtri jutule
saada.
Kogege – eelmainitu tundub paljudele uskumatuna,
pea ilmvõimatuna. Samas
võib siit leidagi põhjuse, miks
Kadrina tervisekeskus on teist
aastat järjest Eesti neljakümne
parima perearstipraksise hulgas. Kui võtta taustaks LääneVirumaad kummitav perearstinappus, on tunnustus
igati asjakohane.
„Meil oli 20 aasta eest
julgus reorganiseerida Kadrina haigla, osta oma raha eest
välja Rakvere tee 1 maja
korterid, alustada ühiselt
tegutsemist perearstikeskusena. Saime innustuse toonastelt vallajuhtidelt Enno Põllult
ja Peeter Rongalt, kes olid oma
mõtetes ajast ees.“ Nii räägi-

vad vaheldumisi lauseid seades Kadrina perearstid.
Täna tegutseb neid kolm,
kõik ka keskuse osanikud –
Astrid Inno, Laili Konist ja
Heli Truuver. Kokku on praksises neli ja pool tuhat kindlustatud ja pooltuhat kindlustamata inimest. Lisaks tohtritele
on ametis pereõed Marge
Arandi, Mall Merisalu, Laina
Kuuskla, Iiri Aasa ja Urve
Vene ning registraator Taima
Lomp. Lapsepuhkusel on
pereõde Tiina Lõõbas.
Just pereõdede tegevust
peavad arstid ülioluliseks. See
annab neile enam vabadust
raskemate, enam aega vajavate juhtumitega tegelda. „Ärgu
inimene ehmugu kui esmalt
võtab teda vastu pereõde, neil
on piisavalt pädevust nõustamiseks,“ julgustavad tohtrid

Konist ja Truuver.
Arstid panevad patsientidele südamele, et kui vähegi
võimalik, tasuks oma külastus
ette registreerida, nii on tõbise
jaoks rohkem aega. Samas
kedagi tagasi ei saadeta. Eriti
aga ägeda haiguse puhul tasuks kontakti võtta juba varahommikul, et ravi alustamine
ei viibiks. „On juhuseid, et
lõunaks oleme patisendi juba
haiglasse suunanud,“ meenutab Astrid Inno.
Uus maja
Tänaseks on Kadrinas avalikult läbi arutatud uue tervisekeskuse detailplaneeringu eskiislahendus. Võimalik keskus hakkaks asuma aadressil
Lasteaia 1/Viru 6. Praegu
risustab seal alevikku läinud
sajandi elumaja ahervare koos

Lääne-Virumaal tegutseb Eesti tippneljakümnest neli
perearstipraksist. Lisaks Kadrinale Sõmeru perearst OÜ,
Eraarst Kersti Veidrik Rakveres ja Perearst Mall Lepiksoo
Väike- Maarjas. Nii on välja selgitanud Eesti Perearstide
Seltsi žürii.
Eesti 40 parimat perearstipraksist tegutseb Tallinnas,
Harjumaal, Põlvamaal, Tartus ja Tartumaal, Lääne-Virumaal,
Raplamaal ja Jõgevamaal. Olgugi, et enese ülesandmine
konkursile on vabatahtlik, tundub siiski uskumatu, et enam
kui pooltes maakondades pole ühtegi kõrgelt tunnustatud
perearstipraksist.

Kaalul oli rohkem kui elu
Sandra Kukk keskkooli 1. klassist teeb võimlemissaalis kokkukukkunud
õpetajale südamemassaaži. Aga see pole veel kõik. Sünnitaja rahvamajas,
rabanduse saanu Tristvere kohvikus, kaablirulli alla jäänu Haka Plastis,
kraavisõitnu viadukti all, poodu Hulja mõisas. Need olid situatsioonid,
mille lahendamist ja elude päästmist harjutasid 25. septembril Kadrinas
suurejoonelisel kiirabiõppusel ehk traumapäeval osalenud 12
kiirabibrigaadi. Üks neist kogunisti Leedust. Peakorraldaja Põhja-Eesti
regionaalhaigla jaoks oli see juba neljateistkümnes traumapäev.
Kadrinas toimusid aga nii esinduslikud kiirabimeistrivõistlused esimest
korda. Kaalul polnud üksnes elu, mitte üksnes mängunuku mänguelu.
Kaalul olid paljud eluks vajalikud oskused, mida koolilapsedki said
õppuste käigus harjutada.
Foto Rein Sikk

võsaga. Kokku on planeeritava ala suuruseks enam kui
5000 ruutmeetrit, mis võimaldab rajada nii ühekorruselise
hoone koos apteegiga, aga ka
piisava suurusega parkla Viru
tänava veerde. Nii hoone kui
kogu ala projekteerimise teeb
raske-maks, samas tulemuse
pildili-selt huvitavaks see, et
maa-ala kõrguste vahe on ligi
kolm meetrit.
Vallas tegutsetakse täna
eesmärgiga saada Kadrina
perearstikeskusele riiklik finantseering, mida on igasse
maakonda lubatud paarilekolmele tervisekeskusele.
„Kõik tingimused on meie
poolt täidetud,“ rõhutab vallavanem Erich Petrovits.
Kui nii mitmestki teisest
vallast on perearstid Soome
lahkunud, siis kuis Kadrinas
on see teisiti läinud? Hetk
vaikust perearstide puhketoas
tunnistab, et küsimus on
nendegi jaoks ühel või teisel
kombel aktuaalne olnud. „Inimesed on meid valinud, meid
usaldanud. Meie kahekümne
aasta töö on siin. Ei saa niisama lihtsalt ära joosta,“ tuleb
vastus kui ühest suust.
Rein Sikk
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Gorbatšova uuris Kadrina
pesupulbrit
Telelegend Mati Talviku autorisaate Ajavaod 28. septembril
ETV eetris olnud osa käsitles keemiatööstuse Mayeri 125.
sünnipäeva. Märkimisväärne osa saatest rääkis Kadrinas
tegutsenud Flora tsehhist. Sõna said selle endine juhataja Heili
Streimann ja Flora tegevust uurinud keskkooli vilistlane Riin
Olvet. Näha sai unikaalseid kaadreid, kuidas Raissa
Gorbatšova uudistab kaupluses Kadrinas toodetud pesupulbrit BIO EST. Saade on järelvaadatav ETV koduküljel.

Gordoni kool parandab
peresuhteid
Kadrina vald sai Hasartmängumaksu nõukogult toetuse
Gordoni perekooli koolituste korraldamiseks. Tegemist on
USA psühholoogi Thomas Gordoni nime kandvate kursustega, mille eesmärgiks on aidata vanematel omandada
mõtteviis ja suhtlusoskused, mis võimaldaks neil parandada
suhteid oma laste ja teiste oluliste inimestega.
Kohtutakse kaheksal laupäeval kokku kolmeks tunniks.
Läbi teooria ja paraktika lahendatakse väärtuskonflikte lapse
ja vanema vahel, arendatakse enesekehtes-tamisoskusi.
Kümne pere koolitajaks on staažikas Kadrina Keskkooli
psühholoog Tiiu Kerm.

Andrus Vaarik õpetas kaifima
Elamusaasta projekt tõi Kadrina Keskkooli humanitaar sotsiaalsuuna õppuritele külla näitleja ja saatejuhi Andrus
Vaariku ning torupillimuusiku, ansamblite Ro:Toro, Trad.
Attack ja Paabel liikme Sandra Sillamaa. Kohtumisel panid
esinejad õpilastele südamele, et nad naudiksid kultuuri, sest
kultuurielamus on kaif, millele ei järgne pohmelli. Soovitati
leida üles oma kõige-kõigem hobi ja teha sellest endale
elukutse. Oluline on tänapäeva uue narkootikumi –
digimaailma kõrval mitte unustada raamatute lugemist.
Vaarik ja Sillmaa rõhutasid, et ilma ilukirjandust lugemata
oleksid nad ehk sama head näitleja ja muusik, kuid kindlasti
mitte sama õnnelikud inimesed.
Liivi Heinla
emakeeleõpetaja

Keskkooli kogemus
rahvusvahelisel seminaril
25. - 27. septembrini Tallinnas toimunud rahvusvahelisel
õpetajate seminaril nimega PDW 2014 esinesid 22 riigist
saabunud 122 osalisele ka kadrinlased – inglise keele õpetaja
Merike Sikk ja tema endine õpilane, tänane Tartu Ülikooli
arvutiteaduste õppejõud Tauno Palts.
Arutelul, mille teemaks oli programmeerimise lõimimine
õppekavaga tutvustasid kadrinlased oma kogemusi rahvusvahelises arvutite abil suhtlemise projektis eTwinning,
millega on Kadrinas täna hõivatud enam kui kümme õpetajat.
Lisaks Kadrina kogemuste tutvustamisele korraldas Tauno
Palts ülipopulaarseks osutunud töötoa, kus kohalolijad ise
appide ehk nutirakenduste tegemist proovisid.

Eakate mänguväljak, miks ka
mitte
Kadrinasse, kus avalikud mänguväljakud pigem ajast ja arust
kui modernsed, on vaja uusi tuuli. Neid käisid väljakute
müügi ja paigaldusega tegeleva firma Fixman Eesti OÜ
korraldatud seminarireisil kogemas valla arendusnõuniku
kohusetäitja Kaire Kullik ja ehitusspetsialist Inga Suvi.
Riias külastati Lucavsala rekreatsiooniala, mis on 2013.
aasta suurim arendusprojekt Läti mänguväljakute valdkonnas. Piirkond oli aastaid räämas ja osaliselt kasutusel
aiamaadena. Nüüdseks on Daugava jõe kaldal aga väljakuid
igale eale - lastele, noorukitele, seenioridele ja ka erivajadustega lastele. Ehkki paik asub Riia servas, käib linnarahvas
seda meelsasti kasutamas.
Elevust pakkusid digitaalväljakud, näiteks puutetundlike
läbipaistvate paneelidega pallisein, mis annab mängijale
soorituse täpsusest tagasisidet nii valguse kui helidega.
Uudsena tundusid erinevad ronimisrahnud, -kuubikud ja seinad. Toredad olid spordiseadmed ja tegevusväljakud
eakatele, mis loodud nende liikumisharjumusi ning füüsilisi
eeldusi arvestades.
Laste ja noorte telerite ja arvutite eest õue liikuma
meelitamiseks peame selleks looma kaasaegsed võimalused,
nentisid reisil käinud, mõtted Kadrina tulevikule suunatud.
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Vanaproua kingib Kadrinale tammesalu
Võduvere küla Sonne talu 90aastasel perenaisel Laine Viesel on fantastiline idee. Nimelt
soovib ta Kadrina alevikule
kinkida tammesalu. Just sellise sajatammelise salu, millest
on rääkinud nii president kui
riigikantselei seoses Eesti
Vabariigi sajanda sünnipäevaga, mis saabub 2018 aastal.
Kingituse põhjus on tegelikult proosaline. Nimelt kõrgub Laine kodutalu aias neli
tammepuud, mis rohket tõrusaaki annavad. Narr ja kurb on
aga peenardest vahetpidamata noori tammevõsusid
välja kiskuda, et põlluviljadele
ruumi teha. Kuuldes üleskutseid rajada Eesti sajandaks
sünnipäevaks sajatammelised
salud jõudiski eluaegne kaubandustöötaja Laine mõtteni,
et ta annaks heal meelel Kadrinale, oma sünnivallale, ära
suure hulga tammevõsusid, et
need väärika tuleviku leiaksid. Kas just sadakond, on
iseasi, aga kümneid leiaks
peenraveertelt ja põõsaste
alustest kindlasti.
Seda rääkides, aatemõtet
mõlgutades, seisab Laine

proua oma suurte tammede
all, sammaldunud katusega
väärika sauna ees. Just sellesama sauna, mille ees meie
kuulsaim kodu-uurija Eduard
Leppik koos oma koolivenna
Lennart Meriga poseeris. Sel
taustal on tähtis meenutada ka

seda, et Leppiku 90. sünniaastapäeva tähistamiseks toimusid nii Kadrinas kui VäikeMaarjas meeleolukad tänu- ja
mälestusüritused.
Tänaseks on Laine Viese
lennukas idee Neeruti seltsi
vahendusel jõudnud ka valla-

majja, kus tekitab arutelusid
teemal – kuhu siis tammevõsud kasvama panna, kuhu
salu rajada. Kui Kodukandi
lugejail on väärt ideid, paluks
neist lahkesti teada anda.

Kuidas päästa kinnikasvav Assuan?
Jätkuks eelmises Kodukandis alanud diskussioonile paisjärve saatusest
Ma ei poolda kalakasvataja
Ilme Posti mõtet likvideerida
Kadrina kinnikasvav paisjärv,
et taastada kunagine forellijõgi. Samuti hoidun senitehtud tööde lauskritiseerimisest, sest soovin pigem vaadata tulevikku. Minu mõte
oleks leida kompromiss halbade ja väga halbade lahenduste vahel.
Pakun välja, et jätaks
ülemise kolmandiku Assuanist – ca` 5 hektarit – selliseks,
nagu ta täna on. Vohav taimestik korjaks veest väetised
ja mürgid. Toimiks loodusliku
biofiltrina. Selles padrikus
sigineks kalad ja kasvaks maimud. Lodistagu seal pardid ja
krooksugu konnad. Luigepaar poegadega kõigele krooniks!

Assuani alumine ehk alevikupoolne osa – ca`10 hektarit – vajab aga süvendamist
ehk setete eemaldamist. Järve
sügavuseks võiks saada umbes kolm meetrit, nagu on
kirjas olnud ka projekteerimistingimustes.
Minu ligikaudsete arvestuste järgi oleks paisjärvest
vaja välja pumbata ligikaudu
150 000 kuupmeetrit setteid.
Eestimaistel firmadel on selliste tööde tarvis juba ammu
olemas ujuvkopad koos sisseehitatud mudapumba ja uju-

vate paindvoolikutega. Kuhu
aga väljapumbatavad setted
panna? Allpool paisu on küllalt jäätmaad, et rajada imbväli. Järve rajamise nõukaaegses projektis oli kirjas
väide, et taoline vedel ollus
tiheneb ja kahaneb poole aasta
jooksul poole võrra. Hiljem
kasvagu seal kuusik või kaasik.
Paisjärve maht suureneks
süvendamise järel 400 000
kuubini. Väheneb küll veevahetuse kiirus, kuid kahaneb
samas ka põhjani läbisoo-

Sõrm pani Koslepi kinni
Kadrina harrastuskalastaja Arvo Sõrm sai sel sügisel
viieteistkümnendat korda toimunud mandrimeeste ja
saarlaste kalapüügivõistlusel individuaalarvestuses esikoha.
Ta püüdis kuus haugi, kogukaaluga 11 kilo. Saaremaalt pärit
Sõrm on osalenud Koslepil 13 korda olles alati oma päritolu
tõttu saarlaste võistkonnas. Sõrmele kuulub ka Koslepi kõigi
aegade suurima kala rekord. Haug kaalus kaheksa kilo.

jeneva veepeegli pind, kogunisti poole võrra. Kokkuvõttena peaks järvevee keskmine
suvine temperatuur veidi langema. Alumine jahedam kiht
peaks jahutama ka pindmist
soojenenud vett. Järve lisandub igal ööpäeval minimaalselt 4000 kuupmeetrit
vett.
Lõpetan aga papa Kiire
sõnadega Jorhile: „Nüüd, mu
poeg ... kui oleme nii palju
kahju kannatanud ... ei saa me
seda asja ometi pooleli jätta!“
Edu kaasamõtlejatele
mõistliku lahenduse leidmiseks, sest rahvas on ümber
järve kulgeva jalgraja ning
võrkpalliväljakuga järve taas
avastanud! Poolele teele pidama jääda ei saa.
Arvo Sõrm
harrastuskalastaja

Fotovõistlusel algas publiku lemmiku valimine
Kadrina valla esimesele fotovõistlusele nimega „Minu Kadrina, sügis 2014“ oli lehe
trükkimineku ajaks saadetud 8 autori 19 üksikfotot ja samuti 8 autori 8 seeriat. Kokku
44 valla eluolu jäädvustust. Fotosid on fotoveebis aadressil www.kadrina.ee/pildid
vaadatud enam kui 2000 korda. Fotosid võib aadressile fotod@kadrina.ee saata 31.
oktoobrini. Täpne võistlusjuhend oli eelmises Kodukandis.
Jätkuvalt on eriti oodatud fotod igapäevasest Kadrina valla eluolust ilmtingimata
koos inimestega, sest selliseid veel napib.
Käivitunud on publiku lemmikfoto valimine. Hääletamiseks talita alljärgnevalt:
1. Mine valla fotoveebi küljele ja www.kadrina.ee/pildid ja ava võistlusfotosid
sisaldavad galeriid.
2. Kliki piltidel, et neid suurelt vaadata.
3. Leia pildikasti alt paremast nurgast rubriik „Add comments,“ mis maakeeli
tähendab kommetaaride lisamist.
4. Pane kirja oma nimi, lisa meeldivale pildile kiitev hinnang.
5. Kiitvad hinnangud summeeritakse, kõige enam meeldimisi saanud pilt ongi
publikupreemia võitja.
6. Hinnata võib nii paljusid pilte kui ihatakse. Hindama võib kutsuda ka oma
sõbrad ja tuttavad.
7. Hindamine kestab 10. novembrini.

Südamlik sügis kartulipõllul. Foto Kadri Otsepp.

Võistlustöö: „Seeneline Tatjana Naumova.“
Foto Anastasia Mägi
Autor lisas: „Pildil on minu ema, ta elab
Ridakülas aastast 1989. Sellest ajast oleme olnud
Kadrina valla inimesed. Ema on pidanud mitut
ametit - on olnud aastaid lüpsja kui ka seatalitaja,
on olnud pesunaine kui ka hooldaja. Mõnda aega
tagasi oli ta aktiivne külaelu edendaja ning pidas
Ridaküla elamute haldaja ametit. On kolme lapse
ema ja viie lapselapse vanaema. Tänu temale
tunneme häid söödavaid seeni.“
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Saueagu Lavritsad said ministrilt kiita
Siseminister Hanno Pevkur
tunnustas vabariikliku konkursi Eesti kaunis kodu raames Lääne-Virumaa silmapaistvamaid heakorrastatud
kodusid ning kinkis neile
rahvusvärvides mastivimplid. Kadrina vallast sai tunnustuse Aksel ja Mare Lavritsa Saueaugu talu Võduvere
külas.
1938. aastal valminud talu
ostsid Lavritsad enesele koduks 1968. aastal ja on seda
jõudumööda kõpitsenud. Täna Go Bus`i nimega firmas
sohvriametit pidav Aksel
Lavrits hankis talu taastamiseks vajaliku summa Soomes töötades. Tema abikaasa
Mare on viieteistkümnendat
aastat Kadrinas kalmistuvahiks, kelle hoole all on aastaringselt rahula heakord.
Lavritsad on tunnustuse ja
mastivimpli üle rõõmsad,

kuid mainivad tagasihoidlikult, et nende kodus pole küll
midagi nii erilist, mis suurt
tunnustust vääriks. Samas
hakkab silma loodussõbralik
taaskasutus, näiteks lagunenud adrast on saanud talusildi
hoidja, kunagisest raketibaasi
metallkorupist lillepeenra
ümbris ning ajahambast puretud loorehast kogunisti lillealus.
„Tegelikult oligi vana
mastivimpel kulunud, nii et
siseministri kingitus kulus
marjaks ära,“ lisab pererahvas.
Tegelikult peaks Lavritsate
perekonnanimi olema Laurits,
kuid aegade segaduses on see
tänase kuju saanud. „Lauritsapäeva peame augusti alguses
sellegipoolest,“ kostab pererahvas kuulsale pühakule viidates.

Kardina ja Tapa vallaveebid
maakonna tipus
Andmekaitse inspektsiooni audit selgitas, et Kadrina ja Tapa
valdade interneti koduleheküljed on maakonna parimad
riiklike kohustuste täitmisel. Kümnepunktilises skaalas
saavutasid Kadrina ja Tapa üheksa punkti.
Inspektsioon viis läbi kõigi 215 omavalitsuse võrgulehtede
seire. Kontrolliti asutuse kontaktteabe leitavust, privaatsuspoliitikat, riigihangete infot. Lisaks ametijuhendite, eelarve,
põhimääruse, arengukava ning palgaandmete avalikustamist
ja dokumentidele juurdepääsu. Et lisaks riigile oleks vallaveebiga veelgi enam rahul ka lihtinimesed, ongi nüüd ellu
kutustud Kadrina ja maakonna esimesed veebitalgud.
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Neeruti Seltsi
VEERUD
PIKK LOODUSRETK
1. november looduses
KODUNURGARETK
Loobu jõe kallastel Kadrina
lähistel.
Algus rahvamaja juurest
kell 10, pane jalga
kummisäärikud!
Osalustasu ei ole.

LOODUSÕPITUBA
8. november loodustoas
algusega kell 10
MAHEPÕLLUNDUS
külas spetsialist EVE ADER
põllumajandusministeeriumist
Osalustasu 2 €,
seltsi liikmele 1.50 €.

www.neerutiselts.ee
neerutiselts@hot.ee
Loodustuba
Pargi tn 3 Kadrina

KODULOOÕPITUBA
15. november loodustoas
algusega kell 10
INIMESE LUGU
Uudismaal viibinute lugu.
Osalustasu 2 €,
seltsi liikmele 1.50 €.

NÄITUSED
Endiselt vaadatav loodustoas
MÄRKA MÄRKE LOODUSES
Uus rahvamajas: Alo Põldmäe
loodusfotod
POLAARPÄEVA ÖISED
KASED

Lasteaednikud õppisid liiklemist
Kaheksateist Kadrina ja Hulja lasteaedade õpetajat ja
õpetajaabi said liikluskoolitust. Tegemist oli Maanteeameti poolse õppepäevaga, mis käsitles ohutut
liiklemist, näiteks nii vöötraja kui raudtee ületamist.
Lisaks liikluse reguleerijale ohutuse tagamist, laste
eripärast tulenevatest liiklusohtudest ülesaamist. Nii
saidki kadrinlased näha gruppi helkurvestistatud
naisterahvaid, kelle ees kõndis grupijuht sildiga „Stopp,
lapsed.“ Õpejatate seltskond käis mitu korda üle
keskkooli esise vöötraja edasi-tagasi, peatades hoolega
autosid, kuni kõigil oli selge, kuidas koos lasterühmaga
liigeldes tagada maksimaalne ohutus.
„Koolituse lõppedes tegid kõik osalenud testi, mille
edukalt läbisid,“ lisas õppealajuhataja Maia Mägi.

Tähelepanu, veebitalgud!
Igaühel on võimalus valla internetiväravat veel paremaks
teha
Kadrina vallas algasid veebitalgud, mille eesmärgiks on
Kadrina valla interneti kodukülje www.kadrina.ee paremaks ja
atraktiivsemaks tegemine.
Talgutele on oodatud ja ette kiidetud kõikvõimalikud
ettepanekud Kadrina valla interneti kodukülje arendamiseks.
Vallaveeb, valla virtuaalne visiitkaart on ju interneti teejuht
meie kõigi kodupaiga juurde. Selle tähtsust ei saa alahinnata.
Riik tunnustas Kadrina veebi just talgute käivitamise ajal kui
läbipaistva valitsemise head näidet, kuid mida soovivad
Kadrina internetiküljel lisaks ametlikule infole näha
koolinoored, ettevõtjad, haridus- ja kultuuritegelased,
vabakonna esindajad, eakad lugejad? Lisaks Kadrina huvilised
lähemalt ja kaugemalt? Nüüd tuleks see välja öelda. Tegutseda,
et just vallaveeb oleks Kadrina valla esimene ja kõige tähtsam
virtuaalinfo allikas.

Veebitalgutel osalemiseks palun lahkesti vastata kolmele
küsimusele:
1. Kuidas olete rahul veebiküljega www.kadrina.ee ?
Täpsustuseks: milline on üldmulje, millised aga
probleemid ning millistena näeksite lahendusi?
2. Mida konkreetselt tuleks veebiküljel www.kadrina.ee
muuta, et see oleks Kadrina ajakohaseks ja väärikaks
virtuaalvisiitkaardiks?
Täpsustuseks: kas ja millised muudatused oleksid
vajalikud veebi kujunduses, milliseid rubriike, alajaotusi
lisada, millistele teistele veebikülgedele kindlasti viidata?
Kas kajastada enam koduloolisi materjale? Millistesse
võõrkeeltesse ja milline osa materjalidest tuleks tõlkida?
Millist infot veel oleks vaja? Kui suur osakaal võiks olla
fotomaterjalil?
3. Kuidas te ise saate kaasa aidata veebikülje
www.kadrina.ee paremaks muutmisele?

Täpsustuseks: millisest uudiste ja sündmuste kajastamise
abi oleks teil endil pakkuda, milliste sündmuste kajastamisel
suudate fotoaparaadiga abistada, milliseid olulisi koduloolisi
või muid materjale sooviksite anda vallaveebis teistelegi
tutvumiseks? Muudki naksakad ettepanekud on teretulnud.
Vastuseid, ettepanekuid ja kõikvõimalikke arvamusi
ootame meilitsi rein.sikk@kadrina.ee või telefonitsi 322 5631 ja
501 2487 kuni novembri lõpuni.
Avame diskussiooni ka kogukonnaleheküljel Facebookis.
Aasta lõpuks teeme ettepanekutest kokkuvõtted ja hakkame
neid ellu viima.
Tänusõnad Rutt Kuusemäele, Ene Heidele, Marko Teivale,
Jaanus Põldmaale, Vahur Leemetsale ja Jaanus Sveitelile,
kes on juba oma arvamusi veebitalgutele saatnud. Kaasa
on löönud isegi Keila linna pressiesindaja Valdur Vacht.

SPORT
Toimetab Margus Martin

Jürgen Ringmetsa mälestati
korvpallimängudega
Hulja korvpallimeeskonna varalahkunud palluri Jürgen
Ringmetsa mälestuseks korraldati läinud kuu lõpus Kadrinas
nelja meeskonna osalusel korvpalliturniir.
Võitjakarika teenis kahel viimasel hooajal Euroopa Noorte
Korvpalliliiga (EYBL) kuni 15- ja kuni 14-aastaste vanuseklassi
esikohaomanik Virumaa Pallimängude Kool. Treener Vaido
Rego juhendatavad Virumaa PK korvpallurid alistasid tulises
finaalis 71:63 (poolaeg 34:36) idavirulaste Iisaku Korvpalliklubi.
Kolmanda koha teenis samuti tasavägise heitluse järel
Spordiklubi Aaspere, kelle paremus väljakuperemeeste Hulja
vastu väljendus lõppskoorina 98:91 (36:46).
Poolfinaalid kujunesid ühepoolsemateks – Virumaa PK
võitis 83:60 SK Aaspere ja Iisaku jaks käis tulemusega 87:67 üle
Huljast.
Meeskondade parimateks tunnistati ja said Jürgen
Ringmetsa mälestusturniiri eriauhinnad OÜ-lt Liliina Rivo
Täheste (Virumaa PK), Taivo Pällo (Iisaku KK), Kerdo Kullamäe
(SK Aaspere) ja Martin Murumägi (Hulja).

Jalgpallipäev pani spordihoone
kihama
Kadrina Keskkooli kehalise kasvatuse õpetaja Rutt Kuusemäe
initsiatiivil jõudis 6. oktoobril spordihoonesse Eesti Jalgpalli

Liidu kooliprojekt „Jalgpall kooli!“
Energiliste treenerite Rauno Tutki ja Aleksandra Ševoldajeva (mõlemad Tartu JK Tammeka) juhendamisel tegid
pallimänguga tutvust ühtekokku 160 1.-3. klasside last. Kool sai
kingituseks kümme jalgpalli, eraldussärgid ning õpetajad
uhiuued õpikud „Jalgpall õpetab.“
EJL-i noorteprojektide juhi, endise rahvuskoondise
mängumehe Teet Allase sõnul soovib alaliit õhutada lapsi enam
liikuma ja sportima, mitte ainult kitsalt jalgpalliga tegelema.
„Septembri algusest kuni tänaseni on EJL-i algatusega ühinenud rohkem kui 140 kooli üle Eesti,“ märkis Allas. LääneVirumaal käidi enne Kadrinat külas Tamsalus.

Noored on usinad harjutajad
Septembris-oktoobris käivitusid Kadrina koolis ja spordihoones
aktiivsemalt laste ja noorte maadlus-, lauatennise-, korvpalli-,
ujumise-, kergejõustiku-, võrkpalli-, laskmise- ning jalgpallitreeningud. Viimane on olnud meeldiva üllatusena väga
osalejaterohke, kogudes teisel treeningukorral kahes grupis
lasteaia lõpurühma lastest kuni kooli 4. klassi õppuriteni lausa
44 huvilist.
Spordiklubi Kadrina ja Rakvere Jalgpalliklubi Tarvas
koostöös korraldatavaid treeninguid juhendab maakonna
jalgpalli esindusmeeskonna abitreener Reijo Kuusik.
„Väga toredad ja asjalikud lapsed,“ kiitis treener oma
hoolealuseid. „Peamine, et neil jaguks indu usinalt harjutada.
Mulle pakub nendega tegelemine igal juhul rõõmu.“
Juba praegu käivad ettevalmistused kevad-suviste
harjutamistingimuste parandamiseks: vald panustab kooli
staadioni murukatte hooldusesse ja klubid tegelevad uute
jalgpalliväravate hankimisega.

Lauatennisesarja peaauhinnaks
on korralik teler
Kadrina LTK karikasari lauatennises sai 5. oktoobril Kadrina
spordihoones suurepärase alguse – teist hooaega korraldatava
võistlussarja avaetapile kogunesid rekordilised 34 mängijat.
Korraldajatele valmistas erilist rõõmu noormängijate, keda oli
võistlemas 16, suur hulk. Karikasarja esimese etapi esikoht
kuulus Eesti edetabeli kuuendale numbrile Aleksei Nikonorovile (Maardu LTK), kes alistas finaalis reitingutabeli 17.
numbri Allan Kottise (LTK Kalev) 3:0. Kolmas koht kuulus
Kristo Kaukülale (Rakvere LTK Pinx) 3:2 eduga Johannes Kanti
(LTK Kalev) üle.
Eriauhinnad teenisid Johannes Kant (parim veteran),
Johannes Ruuto (parim noormängija), Adelina Zulfukarova
(parim naismängija) ja Jaanus Lokotar (parim Kadrina mängija).
Järgmine etapp toimub pühapäeval, 9. novembril. Kadrina LTK
karikasarja peaauhind on FULL HD 40 ` teler.

Õpetajad alistusid õpilastele,
kuid võitis sport
Kadrina Keskkooli 4.-.12. klasside vahel toimunud teatejooksuvõistlusel läbi Kadrina osales 21 võistkonda, mis olid
koostatud viiest poisist ja viiest tüdrukust. Lisaks neile lõi kaasa
rohkearvuline õpetajate võistkond. Ühtekokku silkas jooksudistantsil 240 inimest.
Traditsioonilise õpetajate päeva spordiüritusena peeti maha
samuti võrkpallimatš õpilased versus õpetajad, mille numbriline resultaat andis 2:0 paremuse õppuritele.
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KODUKANT

VOLIKOGU
VALLAVOLIKOGUS ARUTATI JA
OTSUSTATI
24. septembri istung Kadrina Keskkoolis
1. Toimus eelnõu Kadrina valla eelarvestrateegia 2015 –
2018 teine lugemine ja kinnitamine.
2. Volikogu andis vallavalitsusele loa korraldada lihthange kolmeks aastaks valla jäätmete kogumispunktile
haldaja leidmiseks.
3. Volikogu kinnitas Kadrina valla lemmikloomade
registri põhimääruse. Register võetakse kasutusele
Kadrina vallas registreeritud loomade kohta informatsiooni kogumiseks, järelevalveta loomade omanike
kiireks leidmiseks ja seaduses nõutud vaktsineerimiste
jälgimiseks. Praeguseks on registreeritud 160 lemmiklooma.
5. Volikogu võttis vastu Udriku külas asuva Udriku mõisa
arendusala detailplaneeringu.
6. Volikogu kooskõlastas maakonna teemaplaneeringu
jalg- ja jalgrattateede osas. Perspektiivne on Rõmeda –
Viitna kergliiklustee.
7. Kadrina Keskkooli direktor Arvo Pani tutvustas volikogu liikmeile koolimaja, näitas nii remonditud kui ka
remonti vajavaid ruume. Ta juhtis tähelepanu koolimaja
ja huvikeskust ühendava galerii võimalikule ohtlikkusele ning uuringute vajadusele. Ühtaegu tegi Arvo Pani
kokkuvõtte kooli õpitulemustest.
8. Vallavanem Erich Petrovits andis teada, et Maanteeametiga on sõlmitud kokkulepe Kadrina-Hulja kergliiklustee Rakvere-Pärnu maanteelt ülemineku ehitamise
rahastamiseks. Tänavu sügisel veel ehitusega ei alustata,
hetkel tegeleb vallavalitsus maaküsimusega.

Vald valib aasta tegijat
Vallamajja oodatakse ettepanekuid, kes võiks saada „Aasta
Tegija” auhinna tänavuste tublide tegude eest. Auhind
määratakse isikule või ühendusele, kes oma töö ja tegevusega
on silma paistnud valla arendamisel, tõstnud valla mainet ja
toonud paikkonnale tuntust.
Kandidaate võivad esitada kõik Kadrina valla elanikud ja
institutsioonid.
Ettepanekud koos põhjendustega tuleb esitada kirjalikult
valla kantseleisse või digitaalselt allkirjastatuna e-posti
aadressile kadrina@kadrina.ee. Kandidaate saab esitada 1.
novembrini. Tegija valib välja vallavolikogu.
Kadrina aasta tegijad läbi aastate
Et abistada „Aasta Tegija 2014“ otsijaid - leidjaid toome
siinkohas ära varasemate laureaatide nimed ja tublid teod.
2004
Kadrina Rahvamaja segakoor – vabariikliku
Tuljaku võistulaulmise võitmise eest.
2005
Helga Lukas – Kadrina hariduselu edendamise,
koolituste ja konverentside korraldamise eest.
2006
Richard Tammik – raamatu „Kadrina kihelkond
läbi aegade“ eest.
2007
jäi välja andmata.
2008
Tõnis Tulp, Priit Randman – orienteerumise
maailmameistrivõistluste võitmise eest.
2009
Ivi Lehtmets – rekordarvu
rahvatantsukollektiivide tantsupeole viimise eest.
2010
Juhan Viise – ettevõtluse edendamise ja Kadrina
Keskkoolis tehnoloogiaõpetuse arendamine eest.
2011
Mart Suurkivi – triatlonisarja üldvõidu ja
duatlonisarja hõbemedali eest.
2012
Tõnis Laugesaar – suurepäraste saavutuste eest
orienteerumises.
2013
Ene Heide, Tiiu Kaare – raamatukogu
edendamise ja kirjandusklubi arendamise eest.

OKTOOBER 2014

Otto Ameri perekond
tänab

Palju õnne!
Juubilarid

Kadrina Keskkooli aastail 1963 – 2000 juhtinud Otto
Ameri bareljeef avati koolimaja seinal teeneka
koolipapa 80. sünniaastapäeval, 23. septembril.
Sündmuse järel saabus Kodukandi toimetusse
Otto Ameri perekonda esindava Milvi Ameri
tänukiri. Seal seisab: “Tänu teile, Kadrina kooli
juhtkond, kogu koolipere, korralduskomisjon,
vilistlased, kadrinlased, kes te Otto Ameri bareljeefi
avamise tema 80. sünniaastapäeval korraldasite ja
oma osavõtuga selle sündmuse soojaks ja meeldejäävaks muutsite. Otto Ameri viimased sõnad
viimast töölõiku Vainupeal lõpetades olid: ”Siis jääb
mu süda rahule...” Ma usun, et ta võis rahulikult,
tagasi vaatamata päikese loojangusse astuda …”

Oktoobris
MELITTA REINVEE

91

SELMA SAAR

91

IDA FLOREN

91

ESTER-ELMA

CADrina otsib koostööd ettevõtjatega
Kadrina Keskkoolis 21.novembril viiendat korda toimuv vapiüritus – arvutijoonestamise võistlus CADrina otsib veelgi tihedamat koostööd ettevõtjatega, kelle
tulevikuedu võiks sõltuda tänaste koolinoorte oskustest.
Täna on kooli peapartneriteks Aru Grupp AS ja Jeld-Wen Eesti AS, kuhu tehakse
õppekäike, seal toimuvad praktikatunnid. Samuti on hea koostöö Kadrinast pärit
ettevõtlike inimestega, kes õpetavad inseneritööks vajalikke aineid: turundus – Mati
Tiiter; ärindus – Meelis Annus; organisatsiooni juhtimine ja käitumine – Ain Suurkaev,
Asko Talu.
Kutsume aina enamaid ettevõtjad oma koostöösoovidest märku andma. Pakkuge
võimalusi õppekäikudeks ja praktikaks.
Kontakt: raimo@kadrina.edu.ee; telefonid 322 5677, 514 5548. Raimo Maasik,
Kadrina Keskkooli reaal-tehnilise õppesuuna juht.

Märt Meos sai nädala näoks
Ajaleht Postimees kuulutas septembri lõpul nädala näoks Kadrina Keskkooli vilistlase
Märt Meose. „Pedas näitejuhtimist õppinud ning mõned aastad Rakvere ja VAT Teatris
näitlejaleiba mekkinud, seejärel oma produktsioonifirma R.A.A.A.M. loonud Märt
Meos on „süüdi“ selles, et Tallinnas Telliskivi loomelinnakus avati Vaba Lava teatrimaja,“ seisab lehes.
Postimees jätkab, et just Meose eestvedamisel on saanud nelja aastaga teoks hull
idee, mis muudab Eesti teatripilti. Nüüdsest nimelt on Tallinnas olemas teatrisaal, mida
igal seda soovival trupil on võimalik rentida.

Kinoklubi kassarekord purunes
Ilmar Raagi kõige film “Ma ei tule tagasi”, mille esilinastus toimus 18. septembril
üheaegselt nii Kadrinas, Tallinnas kui Narvas, korduslinastus publiku tungival soovil
26. septembril. Film, mida kokku vaatas Kadrinas 98 filmihuvilist, purustas kõik
senisned Kinoklubi kassarekordid.
Senini oli kõige rohkearvulisema vaatajaskonna saanud Ilmar Raagi “Kertu” - 72
huvilisega. Järgnesid Eesti - Gruusia ühistöö “Mandariinid”- 41 vaatajat ja Martti Helde
“Risttuules” - 31.
Ka 16. oktoober läheb ajalukku ühtaegu nii Tallinnas kui Kadrinas toimunud Katrin
ja Andres Maimiku filmi “Kirsitubakas” esilinastusega.
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Septembrs Kadrina vallas
registreeritud lapsed
NORBERT LAASBERG

Ene Heide

ELEONORE PUUSEPP

Minu Kadrina

JOANNA KIVIBERG
MADIS ENNUS

Aivo Normak

Küsimus suurele ringile

Eesti Olümpiakomitee liikumisaasta 2014
projektijuht

Arturi šašlõkibaar otsib
ettekandjad. Info: 5 629 8277

Mis seob teid Kadrinaga?
Peamiselt mälestus kooliajast, kooliõed ja vennad ning peretuttavad. Kolisin
Kadrinasse 1985. Kadrina etapp sai läbi
1996, pärast keskkooli lõppu, kui alustasin
õpinguid Tartus. Kuigi kolisin Kadrinasse
alles 7 - aastaselt ja elukohaks oli see mulle
vaid 11 aastat, siis küsimusele "Kust sa pärit
oled?" vastan alati, et Kadrinast. Siin kogetu
ja õpitu on aidanud mind elus väga palju.

Müüa küttepuud
(38cm lepp) 33 euri rm.
Kohaletoomine Viitna kandis hinna
sees, koormasse mahub korraga
2,5rm. Kontakt: 5 566 9878

L
L

1870. aastal koos raudteega sündinud Kadrina jaamahoone
on Vikipeedia hinnagul üks kaunemaid Eestis. Läinud
sajandi lõpust seisab see aga tühjana ja laguneb.
Mida jaamahoonega peale hakata?
Kas Kodukandi lugejail on ettepanekuid? Kui jah, siis
antagu lahkesti teada. Järgmises lehenumbris võtame
teema pikema käsitluse alla. Seniks hääd juurdlemist.

Toimetaja Rein Sikk
Küljendanud VR Kirjastus

tel: 322 5631 või 501 2487

Mis on Kadrinas maailma parim?
Minu jaoks kooli staadion. Seal veedetud tunnid ja päevad on mulle pakkunud ja
õpetanud palju. Staadion oli minu jaoks koht, kus arenesin inimesena, sain ennast
mulle sobival viisil realiseerida, vajadusel leidsin sealt ka vajalikku vaikust.
Milles on veel arenguruumi?
Loodan, et Kadrina on samavõrd kokkuhoidev ja hoiab oma inimesi, niisamuti kui
tehti seda ajal, kui mina siin elasin. Täiskasvanute kogunemispaik oli Kadrina saun.
Noorte jaoks oli selleks Pargi tänava ja Rakvere tee ristis üks viltune puu, „kodutute
puu“, mis asula noori ühte liitis ja ühes rütmis tegutsema suunas. Puu tõmbas noori
kokku. Oli luuremängu staabiks, kohtumispaigaks hilisõhtusel salakohtingul või
paigaks, kus koguneti, et üheskoos minna EPT või kooli pallimängusaali lustima.
Aina hoogu koguval digi- ja sotsiaalmeedia ajastul soovin, et Kadrina nooredki
leiaksid endale päris koha, kus sõltumata huvidest või põhjustest vabadel
momentidel ikka silmast - silma trehvatakse. „Vanakooli“ kadrinlasena soovin, et
kaasaja noored õpiksid teineteist rohkem ja päriselt tundma. Mis omakorda aitab
kauem mäletada ja toob hilisemas elus meid kõiki ikka ja jälle kodukohta tagasi.

e-post: rein.sikk@kadrina.ee
Tiraaž 2000 eksemplari
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Lauli Loovstuudios leidub tegemisi
suurele ja väiksele, noorele ja vanale.
Keraamika, loengud, loovteraapia,
sünnipäevad koos koos töötoaga
jne. Info: www.varviline.com ,
www.facebook.com/lauliloovstuudio
Osalemissoovist teada andmine:
lauli.loovstuudio@gmail.com .

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

e-post: kadrina@kadrina.ee

