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Sinilillelised naiskodukaitsjad

Palju õnne, Kadrina vald 25!
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Kadrina valla ajaleht

President Rüütlilt valla 25. sünnipäevaks
9. aprillil sai Kadrina vald 25-aastaseks. Meenutame, et 1992. aastal 9. aprillil kirjutas toonane Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimees
Arnold Rüütel alla seadlusele endise külanõukogu asemel Kadrina valla moodustamiseks. Koos Kadrinaga said Lääne-Virus
vallaõigused ka Kaarli, Laekvere, Rakke, Rägavere ja Simuna. Nüüd, 25 aastat hiljem allkirjastas president Arnold Rüütel alljärgneva
pöördumise, sünnipäevaõnnitluse Kadrina rahvale, mille originaal on tänaseks jõudnud valla arhiivi.

drina rahvas!

Austatud Ka

Fotol ostab Liis Amboselt sinilille valla bussijuht Toomas
Tingas.
Kadrina naiskodukaitsjad löövad 30. aprillini kaasa heategevuskampaanias „Anname au!“, millega kutsutakse ostma
ja kandma sinilillemärki, mis tähistab tunnustust ja tänu
välismissioonidel käinud meestele ning naistele.
Ainuüksi Kadrina kampaania esimesel päeval, 10. aprillil,
müüsid nad kahe tunniga 80 lille ja 20 käepaela. “Kadrina
rahvas on tubli ja paljud tulid ise juurde ning ütlesid, et on
juba ammu oodanud, mil Kadrinas ka lilli osta saab,” mainis
rõõmuga naiskodukaitsjate juht Seidi Lamus-Tšistotin.

Üheksad talgud tulekul
Kadrina kandis toimuvad mai alguses vähemasti üheksad
talgud, annab teada portaal „Teeme ära.“
Aprilli keskpaiga seisuga on kirjas tööd Neeruti mõisas,
Sootagusel, Jürimõisas, Vanamõisas, Ohepalus, Läsna-Loobu
külades ja Kadrina jõeäärsel suusa- ning terviserajal ning
kiriku juures. Talgud, kuhu oodatakse vähemasti sadat töökat
abilist toimuvad nii 6. kui 7. mail.
3. mail on vallaraamatukogu kirjandusklubi saalis
mõttetalgud jaamahoone tuleviku teemadel. Pikemalt
leheküljel 2.
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Foto: Tiiu Pikkur, Eesti Kirik

Kadrina ja Sõmeru ühendavad robootikas jõu

Korjandus kiriku kütmiseks
Kadrina kogudus alustas korjandust kahe soojuskiirguri ostmiseks, mis peaks kirikus
lahendama probleemi alatise külmaga. „Kirikus ei pea külm olema,“ nentis kirikuõpetaja
Meelis-Lauri Erikson, mööndes samas, et pühakoja kütmine on keeruline, kuna kiriku
sisetemperatuuri muutus mõjub halvasti orelile. Siiski loodab ta, et kiirgurite näol on tegemist
optimaalse lahendusega.
Üks kiirgur maksab 2200 eurot, annetada saab EELK Kadrina Katariina koguduse arvele −
Swedbank EE342200221066429598. Ülestõusmispühade aegsed katsekütmised tutvumiseks
saadud kiirguritega kütsid lisaks kirikule ka optimismi selle lahenduse võimalikkusest.

Soome sünnipäevatab saunas

Kadrina keskkooli robootikatoas toimetatasid pildi tegemise ajal vasakult vaadates Otto Truu, Karl
Lätt, Lisette Järvi, Karl Salumets, Kristo Kurve, Joosep Sidron, Romet Pipenberg ja Karl Gustav
Alexander Kalja, juhendajaks Holger Bremen.
Surinad, vurinad, klõpsud ja
kilked. Ja rohked ohked.
Selline kõlapilt avaneb Kadrina Keskkooli robootikaringis,
kus vahvad juntsud Lego
tükkidest iseliikuvaid ja isemõtlevaid masinaid kokku
panevad.
Tulevikus on loodetavasti
kilkeid aina rohkem ja ohkeid
vähem, sest Kadrina ja Sõmeru valdade koolid, lasteaiad ja
noortekeskused panevad seljad kokku, et koos kasvatada
Eesti parimaid robootika- ja
tehnoloogiaspetsialiste.
Koostöö algas Sõmeru vallavanema Peep Vassiljevi

initsiatiivil selleks, et Sõmerul
Eesti ja ka Euroopa tipptasemel olevad noored robootikud omandatut põhikooli
lõpetades ei kaotaks, vaid
tehnoloogiahariduses edasi
areneks. „Hakkan soovitama
oma õppureile kindlasti jätkata just Kadrina Keskkoolis
õppimisega, kus on CADrina
konkurss ja tugev reaaltehniline suund,“ rääkis Vassiljev.
Kadrina Keskkooli direktor Arvo Pani lisas, et Sõmeru
robootikakogemused kuluvad Kadrinas marjaks ära
kasvõi 24. novembril CADrina
festivali laiendamisel, millele

lisandub ettevõtmine CADrobot Kadrina rahvamajas.
„Kaks väikest peavadki
kokku hoidma,“ mainis koostöö kohta Kadrina Keskkooli
robotiringi juhendaja Holger
Bremen, kelle sõnutsi on
Sõmerult paljugi õppida. Bremeni käe all saab täna keskkoolis robotite ehitamiseks
haridust 40 algklassiõppurit.
Kadrina ja Sõmeru robootikaõpetajad ja noortejuhid
kohtuvad sügisel Vainupea
puhkekeskuses, et koostöö
veelgi detailsemaks viia.
Rein Sikk

Soome 100. sünnipäeva üle-eestiline saunatuur „Soome
saunatab“ algab septembris Kadrina 60-aastasest saunast.
Detsembrini kestval tuuril mööda Eesti kuulsaimaid
saunu löövad kaasa Soome suursaatkonna töötajad ja
teised tuntud Eesti soomlased, rääkimata Soomest
saabuvatest saunalembidest.
Kõigist külastatavatest saunadest jõuab reportaaž kuni
20 000 eksemplaris levivasse ajalehte The Baltic Guide, mis
on soomlaste üks tähtsamaid võtmeid Eesti rikkuste
juurde.

Üllatustega olümpia Sipsikus
Kadrina Lasteaed Sipsik kutsub 28.
aprillil kõiki Hulja ja Kadrina
lasteaias käivaid lapsi ja ka nende
vanemaid Sipsiku
olümpiamängudele. Rongkäik algab
15.45 lasteaia juurest, mängud
avatakse 16.00 kooli staadionil, kus
jätkub sportlikku tegevust kogu
perele. Ka lapsevanemad saavad
proovida kiirust jooksus, osavust
palliviskes ja kaugushüppes.
Publikuks on oodatud kõik
huvilised. Ja tõesti - kohal on
enneolematud Uhked
Üllatuskülalised.
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Kadrina ja Kharagauli ehk
Gruusia koostööpääsuke

APRILL 2017

Mis saab Kadrina raudteejaamast?

Kadrina valla delegatsioon viibis 5.-10. aprillini Gruusias,
Kharagaulis, kus kultuuriprogrammi lisana kirjutati alla
koostöömemorandum, eesmärgiks koostöö arendamine
hariduses, kultuuris ja majanduses. Pole välistatud, et peagi
leiame Kadrina Keskkoolist ka Gruusia õppureid.
Rahvatantsurühmad „Seltsis segasem” ja „Kahevahel”
andsid koos kohalike kollektiividega võimsa ja emotsionaalse kontserdi Kharagaulis ja Tbilisi Ülikoolis. Visiit saigi
teoks eeskätt tänu tublide rahvatantsijate initsiatiivile ja
rahastusele.

Selline nagu pildil, võinuks Kadrina jaamahoone ooteruum välja näha vabaõhumuuseumis
Pildil jäädvustus Kharagauli rajooni koduleheküljelt
„Koostööettepanekud, mis tuginevad inimeste omavahelistele suhetele, on ajas kõige kestvamad,“ sõnas
vallavanem Erich Petrovits.
Valla hariduskomisjoni esimees Mati Tiiter`il oli hea
meel Kharagauli koolide õpilaste siirast soovist õppida edasi
Kadrinas. See avardaks me kooli perspektiivi rahvusvahelisemaks, tugevdaks mainet väljaspool Eestit.
Valla nimel memorandumile alla kirjutanud volikogu
esimees Jaanus Reisner rõhutas, et meil on täna nii võimalused kui ka moraalne kohustus aidata neid, kes seda
tegelikult vajavad. Gruusia on Eestile välispoliitilises plaanis
prioriteetne ning omavalitsuste koostöö avardab meie kõigi
võimalusi.

MURUMÄE

MÄLUMÄNG

Märtsikuu lehes
ilmunud pildil oli Hulja mees Arvo Kruusement
(20.04.1928), Eesti sajandi filmiks nimetatud “Kevade”
režissöör.
Õigesti vastanuid oli 16
Ainu Kirotbek, Roine Pekkolainen, Neeme Vakulenko,
Rein Mee, Eino Nurk, Malle Ivask, Harald Rahupõld, Jüri
Vološtšenko, Brita Saar, Henno Sakk, Pearu Nukk, Urmas
Hinno, Neeme Mangulis, Peeter Viira, Marje Rüü, Are
Kivimäe.

Uus küsimus

Kuna 9. aprillil sai Kadrina vald 25aastaseks, siis palun nimetage kõik
selle aja jooksul ametis olnud
vallavanemad.

Vastused teatada:
suusõnaliselt taskutelefonile 502 3846, e-postiga
rystom@hot.ee,
kirjalikult Koidu 21, Kadrina.
Viimane päev on kuu viies päev.
Ikka teie Risto Murumägi.

Kadrina jaamahoone ei rända
vabaõhumuuseumi, 3. mai
mõttetalgud otsivad lahendust
Kadrina valla ja Eesti Vabaõhumuuseumi ehk EVM-i
kahe ja poole aasta pikkune
koostöö kohaliku jaamahoone
muuseumi teisaldamiseks
jõudis kahjuks lõpule. Tulemusteta, sest võimalik rahastaja Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutus ei pidanud EVM-i
projekti piisavalt peresõbralikuks ja rahastamisväärseks.
Kogu materjal kavandatud,
kuid nüüd ajalukku jäävast
ekspositsioonist koos Kadrina
raudteejaama ja muude objektidega on kättesaadav vallaveebis. Tasub tutvuda.
Mis saab jaamahoonest
edasi? Vallaleht küsis nõu ja
arvamust EVMi direktor
Merike Langilt.
Tema mõtted on järgmised: „Kahjuks ei oska ma Kadrina rahvale midagi tarka välja
pakkuda. Muuseumi pole jaamahoonesse küll mõtet teha,
sellega saaksite ainult halduskulud kaela. Kui te just ei
mõtle välja midagi väga inno-

vaatilist, et Eesti rahvas hakkaks sinna kokku sõitma, siis
ehk oleks perspektiivi, aga
maja on ju väike, ei majanda
ära.
Kontserdid ja teatrid ei
tasuks end ära, hoone ei
mahuta tasuval hulgal pealtvaatajaid. Kadrinas on olemas
koolimaja, kus saab laste
vajadused rahuldatud. Kohviku ja baari jaoks on koht
kõrvaline ja ka väike. Kadrinas on olemas suur rahvamaja. See täidab ilmselt ära
vajadused ringide tööks ja nii
pole ka nn külamaja vaja,
kuigi neid on vanadesse raudteejaamadesse tehtud.
Lasteasutus oleks seal ohtlik, kuna lapsed võivad
raudteele joosta.

Ehk tahaks maja pidada
mõned elustiililiikumised,
näiteks härrasmeesteklubid?
Või tahab keegi selle endale
elamiseks teise kohta teisaldada? See pole muinsuskaitsealune hoone, aga olemuselt ju tore. Siit tuleb ka
uitmõte, et ehk on teie vallas
vaja luua mõnd suuremat
laste mängumaad, kuhu see
hoone üle viia ja siis mingi
kompleksi osana kasutusele
võtta.
Ühesõnaga – kaardistage
oma elanike vajadused ja toimige vastavalt sellele. Vastasel juhul tuleb leppida, et
kõike ei saa maailmas säilitada. Hoone säilib aga vaid
siis, kui katus on korras,
vandaalid ei tegutse ja ruumid

Et jaamahoonega seonduv selgeks rääkida ja ideid
vaagida, toimuvad 3. mail kell 18–20 valla
raamatukogu kirjandusklubi saalis
raudteesõprade mõttetalgud: „Mis saab Kadrina
jaamahoonest?“
Enne seda kell 16–17.45 on jaamahoone huvilistele
tutvumiseks avatud.
Oodatud on konkreetsed äri- või tegevusplaanid.
Vaba pääs.

100 kooli korvpallitas
4. aprillil jõudis Eesti Korvpalliliidu projekt „100 kooli“
Kadrinasse. Projektijuht Martin Rebase eestvedamisel ja
Kadrina Karude kaasabil toimusid põnevad harjutused 160
algklassiõppurile.
Leidis aset kohtumine, kus EKL president Jaak Salumets ja
peasekretär Keio Kuhi uurisid lähemalt kohaliku korvpallielu
käekäigu kohta. Peagi sõlmitakse Hea Tahte Leping EKL-i,
Kadrina valla, keskkooli ning Kadrina Karude vahel, et
edendada korvpallindust Kadrina kandis.

Valge pood kasvas suuremaks
Kevadise pööripäevaga saabusid Kadrina keskuse Valge poodi
uued tuuled. Pood laienes, tootevalik suurenes. Tühi
fuajeeruum, kust ühele poole jäi Omniva teenindus (loe:
sidejaoskond) ja teisale Valge pood, on nüüd kadunud.
Huviline satub kohe müügisaali, kust edasi pääseb ka
sidekontorisse.
Anni Ruusmann Valge poest tutvustas: „Laienenud osasse
paigutatud Conte toodete näol on tegemist Itaalia disaini ja
Valgevene tootmisest pärit sukkpükste ja pesuga.“ Ta lisas tänu
oma klientidele, kes on poe soojalt vastu võtnud ning lubas anda
parima, et pakkuda jätkuvalt meeldivat teenindust ning
rikkalikku tootevalikut kogu perele.

Volbriööl rännatakse trummides
Lauli Loovstuudio korraldab 30. aprilli õhtul Volbriöö
trummirännaku, mille viib läbi Iirimaalt pärit Brian Devaney.
„Rännaku vältel saame osa meditatsioonist, koos
trummimisest, kogemuse jagamisest, lõkkest,“ lubab loovstuudio oma kodulehel, kutsudes rahvast sisemaailma rännule
pikkusega minimaalset kolm tundi.

on köetud.
Meie omalt poolt EVM-iga
teeme aga ära Kadrina jaamahoone ajaloo uuringud Hanno
Talvingu eestvedamisel ja
publitseerime materjalid. On
siis niigi palju kasu meie
sekkumisest. Et kultuuriminister siin veel hoone ületoomise osas midagi aidata
saaks, on olematu lootus, sest
meie ainult ühte hoonet ei
taha, me vajame tervet kompleksi. See on aga kallis ettevõtmine.“
Täna on visionäär Juhan
Viise innustusel moodustamisel initsiatiivgrupp kodanikest, kes soovivad kaasa
rääkida raudteejaama tuleviku teemadel. Oma mõtteid
maja Neeruti Seltsi muuseumina käikuvõtmise vajadusest andis teada Laine Vilippus.
Kellel veel ideid, võtke
lahkesti kontakti:

rein.sikk@kadrina.ee
või 501 2487.
Rein Sikk

Huvilistele on tarvilik registreerimine
lauli.loovstuudio@gmail.com, sest kohtade arv on piiratud.

Golfisimulaator, maakonna esimene
Kadrina golfisõprade seltskond Kadrina EPT (Eriti Pole
Treeninud) avas 20. märtsil spordihoones golfitoa koos
golfisimulaatoriga. See on maakonnas ainulaadne ja esimene.
Simulaator annab võimaluse tubaselt kätt harjutada, sest
mäng toimub justkui päriselt,
seinale projekteeritavatel maailma kuulsaimatel golfiradadel,
kuhu tavaliselt ei pruugita
sattuda.
Pallid on tavapallidest kergemad ja pehmemad, kuid
golfikepid samad, mis väljakutel kasutamiseks mõeldud.
Löögiplatsi ümbruse andurid
arvestavad välja nii löögi kiiruse kui kauguse ning... ennäe
imet – virtuaalpall langebki
seinal nähtavale väljakule, sinna, kuhu sihitud. Tark masin
lisab ka info löögi parameetrite
kohta.
Veebilehelt www.kadrinaept.ee saab lisainfot simulaatori
kasutamise võimaluste kohta. Mänguaja võib tellida ka
telefonilt 5667 4597 või e-maililt info@kadrinaept.ee. Kadrina
valla algajaile mängijaile maksab golfimäng koos juhendajaga 5
eurot.
Fotol nähtav pilt avaneb Kadrina spordihoone teisel korrusel
golfitoas, kus mäng simulaatoril parasjagu käimas.
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Läsna teatripäeval armastas sakslane
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KULTUURIKALENDER
Koostas Lisete Laisaar
Reedel, 28. aprillil kell 15.45–18
Kadrina lasteaia Sipsik olümpiamängud kooli
staadionil koos Uhkete Üllatuskülalistega. Kõik
huvilised oodatud.
Laupäeval, 29. aprillil kell 9.45
Neeruti Seltsi väljasõit rahvamaja juurest,
kogunemine Neeruti mõisa juures kell 10. Talgutöö
Neeruti maastikukaitsealal. Autoomanikud võtavad
sõidule jalamehed. Töökindad kätte ja võileib taskusse!
Laupäeval, 29. aprillil kell 21
Kadrina vald 25 – pidu rahvamajas. Tantsuks
ansambel Untsakad.
Kolmapäeval, 3. mail kell 18
Raudteesõprade mõttetalgud: "Mis saab Kadrina
jaamahoonest?" Kadrina raamatukogu kirjandusklubi
saalis, jaamahoone huvilistele avatud 16−17.45.

25. märtsil oli Läsna rahvamajas teatripäev, kus lavastaja Ene
Pihol ning Ülle Lichtfeldt tõid lavale Tammsaare-Nüganeni
“Ma armastasin sakslast,” osades Lea Pallon, Raido Parve ning
Olev Kaldam, kunstnik Piret Mildeberg. Tehnilisel poolel Heiti
Pihol, Rihard Laisaar ning Kristjan Pärnamäe. 10. aprilli
seisuga oli kaht etendust näinud 120 silmapaari.
25. märtsil meenutati ka teisi külateatri lavastusi ja
näitlejaid, kiideti tublimaid. Ülle Lichtfeldt andis teatripäeval
hoo sisse traditsioonile, millega premeeritakse silmapaistvaimad nais- ja meesnäitlejad rändauhinnaga, mida au hoida ja

Lisete Laisaar

Kunstidekooli edukas konkursiaasta

Koolis
tegutseb
Siil
Kadrina Keskkooli koridorides on taas kuulda
muusikat ja juttu. Kooliraadio, mille nimeks
Siil FM, tegutseb taas.
Raadiot teevad Kristjan Pärnamäe, Kristi
Viita, Silver Ero ja Reio Opromei. Noored
reipad raadiohääled paitavad kõrvu esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel. Siht on kajastada koolis toimuvat – loetakse ette uudiseid ja
intervjueeritakse põnevaid inimesi, kes koolis
toimetavad. Siilid ei pelga ka meloodiaid,
eetrisse jõuab lai muusikaline silmaring.
Raadio tegutseb enamasti vahetundides.
Praegu levivad siilid vaid õpilasnurgas ja
raadiosõlme ukse ees, eks nad laienda veel
oma haaret.
Noored diskorid ja uudistehundid alustavad tasa, aga unistavad suurelt. Saatekava on
välja kujunemas, plaanid vajavad veel haudumist. Siilid ootavad aga vahvaid ideid
juurdegi. Muidugi ka soovilugusid, soovisaade on meil olemas!
Reio Opromei

kanda seni, kuni leitakse järgmised väärilised kandjad.
Naisnäitlejate seas hakkab ringlema kaelakee, mille
esimeseks omanikuks sai Läsna külateatri staažikaim näitleja
Ida Norvaiš. Meesnäitlejate seas hakkab ringlema lipsunõel,
mille esmaomanikuks sai Olev Kaldam.
Ülle Lichtfeldt tõdes: “Läsnal ei ole enam külateatrit, vaid on
Läsna Teater.”

Eesti Muusikakoolide Liit koostöös aineliitude
ja EMTAga korraldab igal aastal muusika- ja
kunstidekoolide ning EMLi liikmeskoolide
õpilastele üleriigilisi konkursse. Kadrina Kunstidekoolist osales puhkpilli- ja klaveri huvialade
konkursil 12 õpilast.
Veebruari- ja märtsikuus esitati õpitut
žüriidele regioonides ja vabariiklikus lõppvoorus. Esmakordselt kooli ajaloos esines
saksofoni huviala õpilane Mirtel Mooses
konkursi lõppkontserdil Tallinna Filharmoonia Mustpeade Maja Valges saalis,
sest saavutas lõppvoorus oma vanuserühmas I koha. Palju õnne, Mirtel!
III koha said vabariiklikus lõppvoorus Adele Jäetma ja Anete Jäetma. Kõigi
õpetaja on Edvin Lips ja kontsertmeister Aime Lips. Diplomi vääriliseks
tunnistati lõppvoorus eufooniumi õpilane Faustin Maurel, tema õpetaja on
Kaido Järvsoo, kontsertmeister Piret Villem.
Klaveriõpilaste regioonikonkursil Jõhvi Muusikakoolis tõsteti meie kooli
õpilastest diplomiga esile Emili Pilve, (õpetaja Liili Põld) ja Krete-Ly Salumäe,
(õpetaja Piret Villem) esinemist.
Olen õpetajatele väga tänulik, sest teiste vabariigi muusikakoolide seas
võime sel õppeaastal oma tulemuste üle tõesti rõõmustada.
Konkurssidel osalemine innustab õpilasi pingutama, võrdlema oma taset
teistega. Tänan lapsevanemaid, kes oma lapsi toetavad, Loodame, et
kaasõpilaste tublid saavutused õhutavad ka teisi õpilasi enam pingutama, hästi
esinema.

Laupäeval, 13. mail kell 10
Neeruti Seltsi loodustoas “Alo reisimuljed Kreekast”.
Osalustasu 2€.
Laupäeval, 13. mail kell 13
Emadepäeva kontsert Läsna rahvamajas. Kohalike
laste tervitus emadele, esinevad Läsna-Loobu külakoor,
külalisena I.N.T.A segakoor. Teeme ise emale kingituse.
Laupäeval, 13. mail kell 12
kirjandusklubi saalis hõbesõlepidu väikeste
vallakodanike auks.
Kolmapäeval, 24. mail kell 10–15
Doonoripäev Kadrina rahvamajas.

Rakvere teatri näitleja, Loobu küla, Karjapõllu talus
elav Ülle Lichtfeldt jagab igas vallalehes mõnd
(kultuuri)mõtet.
Kevad käes ja kindlasti paljudel juba käed mullased
oma aias toimetamisest, nagu minulgi. Küll see on
tore. Aga veelgi toredam on midagi talgute käigus
koos ära teha. Selleks pakub maikuu esimesel
nädalavahetusel toimuv
üleilmne talgupäev
rohkelt võimalusi. Vali
endale sobivad talgud
“Teeme ära”
kodulehelt või
aruta naabritega
ja tee oma talgud.
Meie pere läheb
loomulikult Läsna
rahvamaja manu.
Jõudu ja kena kevadet!

Ülle ütleb

Kaisa Nele Hendla fotol on Lea Pallon ja Olev Kaldam lavalaudadel

Laupäeval, 6. mail kell 10
Neeruti Seltsi kevadkoristus Pargi tn 3 juures.
Töökindad kätte ja tule. Lõpetuseks traditsiooniline
talgupuder.
Muu Kadrina kandi aina täienev talgute info „Teeme Ära”
veebist.

Eve Vunk, direktor

SPORT

Lisaks Laasbergile võistlesid Berliinis veel kadrinlased Reet
ja Ivari Kruusmann.

Toimetab Margus Martin

Rulluisupoiss veeres Berliinis
Kadrina Keskkooli õppur Karl-Martin Laasberg osales Berliinis
37. jooksu poolmaratoni raames toimunud rulluisuvõistlusel.
Starti tulnud 1475 rulluisutaja hulgas oli Eestist 20 sportlast, 13aastane Laasberg oli võistluse noorim.
Rakvere Bont rulluisuklubis harjutav kadrinlane tegi
korraliku etteaste, platseerudes oma vanuseklassis teisele
kohale. Tehnilise ja keerulise distantsi (võistlejatel tuleb ületada
muu hulgas trammirööpaid, sõita Brandenburgi värava all
kivisillutisega kaetud rajalõigul, samuti 100-meetrisel
munakivikattega lõigul) läbimiseks kulus tal aega 42.43.
"Tegemist on väga tubli ja suure tahtejõuga rulluuisutajaga,"
iseloomustas Rakvere Bonti juhatuse liige Reet Kruusmann
noort talenti.
Karl-Marin Laasberg on üks esimesi mullu loodud Kadrina
Noorsportlaste Fondi (KNF) stipendiaate. Toetusega õnnestus
tal läinud aasta lõpus hankida uued rulluisud.

Kadrinlased aitasid Tamsalu
hõbedale
Mitme Kadrina valla mängijaga tugevdatud Tamsalu Tuleviku
saalihokimeeskond saavutas Eesti 35+ saalihokiliigas teise
koha. Kadrinaga seotuist andsid panuse Indrek Lepiksaar,
Janek Vasemägi, Lembit Veskis, Margus Põder ja Janek
Tamm.
Kadrina spordikeskuses kaks korda nädalas treeningutel
higi valavad kadrinlased peavad tõsist plaani liituda uuest
hooajast 35+ saalihokiliigaga oma võistkonnaga, mille üheks
eelduseks on lisaks tahtmisele, mängumeestele ja toetajatele ka
vastava inventari – portede – olemasolu võimlas. Viimased
paraku spordikeskuses puuduvad.
Kes soovib portede hankimisel jõu või nõuga abiks olla,
palutakse ühendust võtta Kadrina saalihokimeeskonna mängija
Indrek Lepiksaarega (tel. 5668 9642) või spordikeskuse juhi
Margus Martiniga (tel. 517 6237).

Noorsportlased saavad taas raha
Mullu spordientusiastist ettevõtja Kaul Augasmägi initsiatiivil
asutatud Kadrina Noorsportlaste Fondi (KNF) järgmise
taotlustevooru tähtaeg on 31. mai.
Nimetatud kuupäevaks saavad Kadrina valla üldhariduskoolides õppivad noored esitada avaldusi sporditoetusteks.
Vastavalt KNF-i statuudile toetatakse nii era- kui ka juriidilistelt
isikutelt annetustena fondi arveldusarvele kogunenud rahaga
valla noorsportlaste treening- ja võistlusvarustuse soetamist,
võistlustel ja tasulistel treeningutel osalemist. Rahaeraldused
otsustab neljaliikmeline komisjon.
Statuudiga saab täpsemalt tutvuda Kadrina vallaveebis.
Avaldusi oodatakse meiliaadressile
noorsportlased@gmail.com, samuti võib neid tuua
paberkandjal Kadrina Spordikeskusesse (Rakvere tee 14,
Kadrina).
Kaheksale esimesele toetusesaajale jagati KNF-ist eelmise
aasta detsembris kokku 1470 eurot.
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KODUKANT

VOLIKOGU
VALLAVOLIKOGU ARUTAS JA OTSUSTAS
29. märtsi istung Ama külas
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

Toimus arutelu AS Kadrina Soojus ja OÜ Kadrina
Tervisekeskus arenguperspektiividest.
Volikogu otsustas taotleda Kadrina valla asustusjaotuse muutmist Ama küla ja Viitna küla lahkmejoone kulgemise osas, et taastada ajalooline Jürimõisa
küla.
Volikogu andis loa korraldada Kadrina Vallavalitsuse
ja hallatavate asutuste valveteenuse tellimine 5
aastaks.
Volikogu andis loa korraldada hange toitlustusteenuse osutamiseks Kadrina Lasteaias Sipsik ja
Kadrina Keskkoolis.
Volikogu andis loa korraldada hanked Kadrina
Vallavalitsusele ja hallatavatele asutustele mootorikütuse, kontori- ja koolitarvete ning korrashoiumaterjalide ostmiseks.
Volikogu andis loa korraldada hange Kadrina valla
2017.−2019. aasta majandusaasta auditi läbiviimiseks.
Volikogu andis loa Kadrina Keskkooli väikebussi
kasutusrendi hanke korraldamiseks.

Kalevipoeg ilmutab
rohemeelsust

APRILL 2017

Palju õnne!

Kauneid kodud kaalukausile
Kadrina Vallavalitsus ootab 15. maiks kandidaate konkursile
„Lääne-Virumaa kaunis kodu 2017“. Kandidaadid esitada e-posti
aadressile kaire.kullik@kadrina.ee või vallamajja aadressil Rakvere tee
14, Kadrina.

Aprillis
HEDVIG LINDSTRÖM

102

LISETTE VEIDE

93

EVGENIA VOLOŠTŠENKO

90

ALIIDE RANDMAA

85

LIA PAJUSSAAR

85

HELGI HÄMARSALU

75

OLEV SUURKAEV

75

URVE KALJA

75

MATI-ALEKSANDER
KLEEMANN

75

TIIT STERN

70

TOIVO MAASIK

70

ÜLO-URMAS HEINSALU

70

Pilt Valdur Soppe ja Zinaida Koortsi maakodust Tirbiku külas 2008. a

EUGEN SASSI

70

Kandidatuuri esitamise eelduseks on see, et kinnistu omanik on andnud
esi-tamiseks nõusoleku. Esitada tuleb ka kinnistu omaniku kontaktandmed.
Konkursi ”Lääne-Virumaa Kaunis kodu” eesmärgiks on osalemine
Vabariigi Presidendi algatatud kodukaunistamise liikumises, eeskujude
seadmine, kodukoha kaunistamise traditsioonide jätkamine ja
arendamine, elukeskkonna puhtamaks, kaunimaks muutmine, töö- ja
elamiskultuuri ausse tõstmise ning väärtustamise läbi.

ARNOLD TREPP

70

MERIKE TREPP

65

MAIRE KARM

65

GUNNAR KASK

65

JAAN KOSKA

65

VELLO PIIGLI

65

EVE MAAMÄGI

60

MEELI HERMSALU

60

ANTS PIIGLI

60

TAMARA
ALEKSANDROVA

60

Erateed saavad toetust
Vallavalitsus kuulutas välja erateede ehitus- ja remonttööde toetuste
taotluste vastuvõtmise.
Kadrina valla erateede ehitus- ja remonttööde teostamise toetust on
õigus saada füüsilisel isikul või isikutel, kelle elukoht rahvastikuregistri
andmetel on Kadrina vald ja kes omavad Kadrina valla haldusterritooriumil erateed või kasutavad erateed teeservituudi või kirjaliku kokkuleppe
alusel.
Taotlusi saab esitada 05. maini.
Täpsem info vallaveebist.
Neerutisse 2003. aastal “Kalevipoja” lavastuse tarbeks rahva ja
suisa Arnold Rüütli osalusel loodud Kalevipoja kuju on
rohetama hakanud, silmist varvasteni aina pakseneva samblaga
kaetud. Ju on põhjuseks soe talv.
Skulptor Seaküla Simson ehk Simson von Seakyll ehk
Aivar Simson oli taiese rohetama minekust siiralt vaimustunud, mainides, et see on tõestuseks, et loodus on looduslikest
materjalidest loodud taiese omaks võtnud ja sellega suisa ühte
heitnud.

Juubilarid

Hajaasutuse programm jagab toetust
Käimas on Lääne-Virumaal hajaasustuse programmi 2017. aasta
taotlusvoor kuhu saavad taotlusi esitada ka Kadrina valdade hajaasustuses asuvate majapidamiste alalised elanikud, kelle elukoht
rahvastikuregistri alusel peab olema sama majapidamine, millele toetust
taotletakse.
Programmist toetatakse järgmisi valdkondi: veesüsteemid, kanalisatsioonisüsteemid, juurdepääsuteed, autonoomsed elektrisüsteemid.
Taotluste esitamise lõpptähtaeg on 30. mai Täpsem info vallaveebist.

STANISLAV KONDRATJEV 60
HELVE AUNAPUU

60

SULEV PIPENBERG

60

KÜLLI RAUDLA

60

Märtsis
registreeritud lapsed
REMI LAAN
LILI DUDER
MADLEEN VILEPILL
RAGNAR RANDOJA

Minu Kadrina

Märt ja Mart Metsjõe
Mart – Eesti Mereväe tuuker, Märt – vabakutseline
kommertstuuker

Mis seob teid Kadrinaga?
Kadrina on mänginud me eluteel väga tähtsat rolli. Hulja
alevikus on me kodukoht. Kadrina on südames Kadrina
Keskkooli, mälestuste ja sõprade näol.
Pärast kooli lõpetamist 2009. aastal oleme tuukriameti tõttu
reisinud tihti tööasjus välismaale, eeskätt Euroopasse, kuid
leidnud alati aega, et tulla tagasi kodukanti.
Mis on Kadrinas maailma parim, kus aga leidub arenguruumi?
Silmapaistvaimad on keskkool, ainulaadne emakeeleausammas ja legendiderohke Neeruti looduskaitseala. Hästi toimib
perearstikeskus, mis on väike, aga usin.
Lisaks tulevad Kadrina kandist, Matsimoka lihatööstusest, maailma parimad suitsusingid, -vorstid ja -lihad ning peale selle on
Kadrinal mitu rahvusvahelise mastaabiga kvaliteetset puidutööstust.
Kadrinat ja kodukanti külastades käime tihti läbi Tristvere kohvikust, et midagi maitsvat hamba alla võtta. Samas leiame, et Kadrinas
oleks arenguruumi mõne väiksema pagariäri/kohviku näol, kus kodukandi inimestel mõnus kohtuda ja kohvitada.
Kuidas saate ise täna Kadrina elu edendamisele kaasa aidata?
Näiteks sellega, et pakume mõne hea idee Kadrina foorumis kaasa rääkides. Kadrina on üks väheseid kohti, mille sotsiaalmeedia
foorumid on hästi tööle lükatud, kus inimesed debateerivad aktiivselt.
Tuleme alati hea meelega tagasi kooli, et jagada õpilastega kogemusi töömaastikult, anda informatsiooni, kuidas oleks võimalik
peale kooli lõpetamist tegeleda millegi huvitavaga.

Toimetaja Rein Sikk
Küljendanud VR Kirjastus

tel: 322 5631 või 501 2487

e-post: rein.sikk@kadrina.ee
Trükiarv 2500 eksemplari

Müüa lõhutud küttepuud kojuveoga. Pikkus ja
kogus vastavalt soovile.
Tel 5 647 6346 või 325 0113 õhtuti.

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

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

