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Kadrina valla ajaleht

Kadrina katlamajale kasvas ... korsten

Lääne-Viru maavalitsuse andmeil oli eelmise aasta detsembri
lõpu seisuga maakonna suurim kool Rakvere Reaalgümnaasium, kus õppis 911 õpilast. Rakvere Gümnaasiumis oli
lapsi 817 ja maakonna suuruselt kolmandas koolis – Kadrina
Keskkoolis 569.
Algkoolides õppis Lääne-Virumaal kokku 60 last, nendest
kõige enam ehk 24 noort õppurit Vohnja Lasteaed-Algkoolis.

Aastalõpp oli pritsimeestel
töörohke
Kadrina vabatahtlik päästekomando tegi detsembris 2015
kogunisti 20 väljasõitu. Arv on rekordiline, kuna keskmiselt
tehakse 10 – 15 väljasõitu kuus.
Aasta jooksul tegid Kadrina pritsimehed 139 väljasõitu,
mullu oli 115. Samas mäletatakse aegu, mil väljas käidi kõigest
60 korra ringis.

Kirikuõpetaja Erikson teeb
raadiosaateid
EELK Kadrina koguduse õpetaja
Meelis-Lauri Erikson on alates
läinud septembrist teinud kristlikus Pereraadios raadiosaadet
„Vaikuse vägi“.
Saate autor tutvustas, et
„Vaikuse vägi“ on Jumala sõna
puhkamiseks. „Mitte õpetamiseks, arutlemiseks, vaid puhkamiseks. Iga saate alguses on
lihtsad juhendid, kuidas seda
teha,” lisas Erikson. Pühapäeva
öösiti üle nädala eetris olev
sugestiivne raadiosaade on
järelkuulatav Pereraadio veebist.

Meelis-Lauri Erikson

Vald sai enam tulumaksu
Maakonnaleht Virumaa Teataja andis teada, et enamiku
Lääne-Virumaa valdade tulumaksu laekumine 2015. aastal oli
tunamullusest, 2014. aastast suurem. Mitmete puhul oli
enamlaekumise protsent ka Eesti keskmisest - 8,1st üle.
Andres Pulver kirjutas: „Lääne-Virumaal läks sellest
paremini lisaks Vinnile ka Haljala (10,7%), Vihula (10,5%),
Viru-Nigula (9,3%),Kadrina (9,1%), Rakke (9,1%), Rakvere
(8,6%) ja Laekvere (8,4%) vallal ning Rakvere linnal (8,2%).“
Kadrina vallavalitsus lisab, et meie enamlaekumine
võrreldes 2014. aastaga oli summaliselt 243 209 eurot, kuigi
plaan oli veelgi suurem.

Kadrinlased rahvusvahelises
uuringus
„Kadrina vald on valitud osalema rahvusvahelises uuringus,
mille Eesti poolne korraldaja on Tallinna Ülikool,“ andis teada
valla arendusnõunik Kaire Kullik.
Uuringu eesmärgiks on mõista paremini inimeste vajadusi
ning tundelaadi, et luua programme ja kujundada poliitikaid,
mis oleks rohkem vastavuses kohaliku piirkonna kultuuriga.
Küsimustik on jaanuari lõpuni kättesaadav veebilehel
www.okokok.info , kust tuleb valida Eesti lipp ning sellel
klikkida. Vastamiseks peab olema vähemalt 18-aastane.
Küsimustiku täitmiseks kulub koostajate andmeil kuni 35
minutit.

Gunnar Kaldmaa ja katlamaja kaks korstent. Kadrina tänane reaalsus.
Nii mõnigi kadrinlane ja Kadrina külastaja on eneselegi
üllatuseks kesk alevit korraga
seisma jäänud ja silmi nühkinud. No tõsi, mis tõsi, ei ole
silmapete – Kadrina katlamajale on kasvanud uus,
hõbedaselt särav korsten! Kui
vana korsten kõrgub 45 meetrini, siis uus on 30-meetrine.
Täpsemalt selgitas korstna
kasvamist aga Kadrina Soojuse juhataja Gunnar Kaldmaa.
Tegelikult pole oluline mitte
niivõrd uus korsten ise kui
selle alla, katlamajja jääv agregaat, millel nimeks suitsugaaside pesur.
Suitsugaaside pesur muudab Kadrina katlamaja energia- ja keskkonnasäästlikumaks, pestes läbi suitsugaasid
ja takistades sel viisil tahmaosade lendumist korstnast
välja. Samaaegselt püüab see

pesur kinni ka osa korstnast
väljuvat soojust, suunates
selle tagasi küttesüsteemi. Nii
suureneb katlamaja võimsus.
Täpsustame. Kui varem
läksid keskküttekatlast tulevad gaasid otse vanasse korstnasse, siis tulevikus hakkavad
need kõigepealt hoopis läbima pesurit. Sisuliselt läheb
kogu koldest tulev suits pesuris läbi veepilve. Kuni 160kraadised suitsugaasid jahtuvad seal kuni 50-kraadiseks.
Lisaks soojusele jäävad veepilve maha ka gaasides sisalduvad kahjulikud ained.

Gaasiga kokku puutunud
vee tempeatuur tõuseb umbes
viis kraadi. See, niiöelda
tasuta saadud temperatuuritõus muutub eriti oluliseks
külmadel päevadel. Siis on
vaja meie puiduhakkel töötavale katlale lisaks tööle panna
ka õliküttel töötav katel. Kuna
õliküte on keskkonnakahjulikum kui puiduküte, võidab
gaasipesuri töölehakkamisest
meid ümbritsev õhk, sest
õlikatel käivitub soojema vee
tõttu hiljem.
Uude korstnasse minev
madalama temperatuuriga

Suits ehk suitsugaas
Hõljuv segu peamiselt õhust, veeaurust ja tahketest
osakestest. Tekib kütuste põlemisel. Suitsu koostis
oleneb kütuse liigist ja põletamisviisist. Suits kahjustab
organisme, ehitisi, seadmeid jm.
Vikipeedia

gaas võimaldab kauem töökorras hoida ka Kadrina katlamaja vana korstnat, mille
esimene noorus ammu möödas.
„Suitsugaaside pesuri
hind on 360 000 eurot, millest
ise tasusime 180 000, ülejäänud summa tuli Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusena,“ selgitas Gunnar Kaldmaa. Pesurit paigaldab AS Agrosilva. Tööd peavad ühel pool olema jaanuari
lõpuks. Kadrina lähiümbruses
töötab suitsugaaside pesur
näiteks ka Tamsalus.
Lähiajal on Kadrina Soojusel ja Kaldmaal aga veel uusi
uudiseid tulemas, nimelt algab uue põlvkonna veemõõtjate paigaldamine.
Rein Sikk

Eve Vungi muusikalapsed paitasid sportlaste kõrvu
Kadrina valla spordirahvas mahtus tavapäraselt Lääne-Viru
maakonna spordiaasta säravamate tegijate hulka.
2015. aasta tublima spordipere tiitliga pärjati Rakvere
Targas Majas toimunud maakonna sporditähtede austamisüritusel perekond Rummo (ema Sille, isa Tõnu, poeg PeeterErik, tütred Triin ja Inger). Omad nominendid olid kadrinalastel
lisaks nii meeste (3. koht Margus Sirvel), neidude (2. koht
Merili Sirvel) kui ka meesveteranide (3. koht Toomas Tuuna)
arvestuses.
Kodukandi tublidele tegijatele pakkusid Rakvere esindushoone uhkes saalis muusikalisi vahepalu Eve Vungi juhitud
Kadrina Kunstidekooli tragid õpilased ja pedagoogid.
Sirveleid spordigalal esindanud pereisa Margus avaldas
heameelt, et aasta sportliku pere tiitel läks täkkesse. „Õigesse
kohta,“ nentis ta rahulolevana. Muide, artiklit kirjutava
reporteri telefonikõne tabab Margus Sirvelit magusal hetkel –
siis kui mees valmistub parasjagu suurepärast talveilma
nautima ja õhtusele suusaringile minema.
Et Kadrina triumf oleks täielik, selle eest kandsid aasta lõpus
hoolt Eesti Spordiaasta Tähtede suurejoonelisel peol Tallinnas
Nordea kontserdimajas isa-poeg Alar ja Mart Seim.
Esimene, Kadrinaski treenerileiba maitsnud mees säras riigi
parima (tõstespordi)treenerina ning teine, sünnijärgsed aastad
Kadrinas elanud tõstmise MM-i hõbe, parima meessportlase
tiitli pälvinuna.
Margus Martin

Ain Liiva fotol on maakonna parim spordipere Kadrinast. Alates
vasakult ema Sille, poeg Peeter-Erik, isa Tõnu, tema ees tütar Inger,
küljel tütar Triin.
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Vallaveebis käis 15 000
külalist 107 riigist

Jaanuaris 2015 käivitatud Kadrina vallaveebi külastuste
loendusprogramm Google Analytics annab võimaluse vaadata
tagasi läinud veebiaastale. Jaanuarist detsembri lõpuni 2015
käis vallaveebis www.kadrina.ee 15 444 külalist. Nad
vaatasid veebi külgi kokku 43 847 korral. Keskeltläbi käiakse
vallaveebi vaatamas 3500 – 4500 korda kuus. Pooleteise aasta
eest oli see arv umbes 1300.
Päevane vaatamiskordade arv kõigub vahemikus 20 – 240,
olenevalt aastaajast ja nädalapäevast.
Vallaveebis käis külalisi 107 riigist, 10 riigist oli külastusi
enam kui 100. Eestile järgnesid külastuste arvult USA ja
Soome.
Vallaveeb muutub aina pildirohkemaks, erinevaid pildiga
uudiseid ilmus aasta jooksul ligi 250. Esmakordselt läksid
veebi vaatamiseks ka videolood. Neid oli 16. Erinevaid
kuulutusi ja tööpakkumisi ilmus 50 ringis. Veebi läks
lugemiseks ka veerandsada pikemat lugu Kadrina kandist.
Facebooki Kadrina kogukonnas oli aastavahetusel 2280
liiget. 2014 sügisel oli neid 1600.
Alates 2016. aastast on valla ajalehe Kodukant tiraaž 250
eksemplari võrra suurem, kokku siis 2250. Lisalehed lähevad
jagamisele Kadrina kauplustesse, kust üllitis kaob tihtipeale
poole päevaga.
Tänan kõiki, kes end Kadrina kandi toimetamistega kursis
hoidnud läbi vallameedia.
Topelt tänan neid, kes vallameediat oma tähelepanekute,
kirjatööde, fotode ja nuputamisülesannetega aidanud.
Head uut meedia-aastat! Iga tähelepanek valla elust 2016
on taas tuhandest teretulnud.

17 tonni kaalub Kadrinas valminud sõel
Kadrina metalliettevõttes TB
Works OÜ on valmimas trummelsõelad, millest igaüks kaalub ... 17 tonni. Tegemist on
Soomes projekteeritud mobiilsete sõelumismasinatega,
mida tarnitakse üle ilma,
kogunisti Austraaliasse. Pöörlev trummel võimaldab sõelumise käigus eraldada sõklaid teradest kui kosta kujundlikult. Trummelsõelu kasutatakse mulla, liiva, kruusa,
puiduhakke, erinevate kaevandustoodete ja jäätmete
sorteerimiseks.
Kadrinas valminud trummelsõela mõõdud töötamise
asendis on: pikkus 15,3
meetrit, laius 6,9 meetrit ja
kõrgus 4 meetrit.
Fotol seadistab masinat spetsialist Aarne Vahesalu.

Kadrina vallas elab 4959 inimest
1. jaanuari 2016 seisuga oli Kadrina vallas 4959 inimest. Aasta tagasi oli see arv 5018.
2015. aasta jooksul sündis 43 uut vallakodanikku. Surmasid oli 49.
2015. aasta jooksul registreeris end Kadrina valda 169 inimest. Vallast lahkujaid oli 222.

Valla elanike arv asulate kaupa
Asulad elanike arvuga enam kui 100 on märgitud värviliselt

Rein Sikk

MURUMÄE

MÄLUMÄNG
Eelmine küsimus oli:
kes Kadrinaga seotud isik on pildil?

?

Jõulukuu küsimus
pakkus
äratundmisrõõmu
paljudele. Pildil oli omal
ajal kõige raskemaks
peetud eestlane (327 kg),
Kadrinas elanud Alviine
Pedriks (1893-1938),
keda rahvas kutsus ka
Teemaja Paksuks.

Õigesti vastasid
Vahur Leemets, Hermo
Sakk, Annelii Peikolainen, Peep Lepiksaar, Ants Piilberg,
Ingela Siniallik, Küllike Mõisa (Sihver), Taimo Meelind,
Kaire Kullik, Ainu Kirotbek, Merlin Rosar, Helve
Piiskoppel, Enno Rummo, Jüri Vološtšenko, Harald
Rahupõld, Taavi Nukk, Neeme Mangulis, Enno Uibo, Ats
Täht, Ester Mölder, Volli Pärli, Tarmo Piiskoppel, Enn
Laansalu, Peeter Suurkivi, Tiiu Lausmaa, Heino Nurk,
Elvi Suurkivi (Undla), Merit Tammemägi, Kaljo Orupõld,
Tuuli Kaugerand. Kokku 30 õiget vastust on meie
mälumängu rekord.
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Ama küla
Arbavere küla
Hulja alevik
Hôbeda küla
Härjadi küla
Jôepere küla
Jôetaguse küla
Kadapiku küla
Kadrina alevik
Kallukse küla
Kihlevere küla
Kiku küla
Kôrveküla küla
Lante küla
Leikude küla
Loobu küla
Läsna küla
Mõndavere küla
Mäo küla
Neeruti küla
Ohepalu küla

Mehed
69
21
230
34
16
21
41
74
976
3
102
54
15
16
51
29
18
7
13
23
9

Naised
50
19
243
32
17
20
48
46
1178
1
84
51
19
12
41
27
16
3
6
20
9

Kokku
119
40
473
66
33
41
89
120
2154
4
186
105
34
28
92
56
34
10
19
43
18

Mehed
Orutaguse küla
12
Pariisi küla
14
Põima küla
23
Ridaküla küla
76
Rõmeda küla
18
Salda küla
43
Saukse küla
10
Tirbiku küla
44
Tokolopi küla
15
Udriku küla
16
Uku küla
18
Undla küla
49
Vaiatu küla
37
Vandu küla
18
Viitna küla
38
Vohnja küla
78
Võduvere küla
37
Võipere küla
33
Täpselt määratlemata elukoht
57
Kokku
2458

Naised

Kokku

7
9
19
75
11
45
17
42
19
11
16
34
32
12
32
67
37
26

19
23
42
151
29
88
27
86
34
27
34
83
69
30
70
145
74
59

48
2501

105
4959

Rongireisijad püstitasid rekordi

Uus küsimus:

Millist kohta meie kodukandist näete sellel vanal fotol?
Vastused teatada:
suusõnaliselt taskutelefonile 502 3846, e-postiga
rystom@hot.ee, kirjalikult Koidu 21, Kadrina. Viimane
kuupäev on kuu viies päev.
Ikka teie Risto Murumägi.

2015. aastal tehti kokku 18 400 rongireisi, mis algasid või lõppesid Kadrinas. Seda oli pea 24% enam, kui 2014. aastal, mil reise oli
14 900, teatas rongifirma Elron kommunikatsiooni- ja turundusjuht Mai Vahtrik.
„Täname Kadrina rahvast selle usalduse eest ja püüame ka edaspidi võimalikult kiiret, mugavat ja täpset teenust pakkuda,“
lisas ta.
Andres Tuzbergi, tavalise rongireisija foto.
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Neeruti Selts üllitas Viitna kandi mälestused
Ülevaade 80-liikmelise
ühenduse aastast
MTÜ Neeruti Selts tähistas
2015. aasta 17. septembril oma
13. sünnipäeva. Liikmete arv
oli 82. Kõik, mida aastaks
kavandasime, selle ka ära
tegime.
Pikad loodusretked viisid
huvilisi nii kodulähedastesse
paikadesse, näiteks Loobu jõe
kallastele Kadrinas, kui ka
kaugemale, näiteks LääneViru põhjarannikule. Traditsioonilised olid kevadine ja
sügisene jalgrattaretk. Huvireis viis tutvuma Tamsalu
linnaga.
Loodusõpitoad sisaldasid
ka tegevustubasid – taaskasutusena paberi valmistamine, mosaiikkeraamika,

salvrätitehnika koos krakleega. Külalisesinejate teemadeks olid: Antarktika, Kambodža, Tai ja Austraalia.
Lisaks kodumaine mahepõllumajandus.
Koduloo õpitoad kandsid
alapealkirja „Inimese lugu.“
Sellesse mahtus nii üksikisikute keerulisi elulugusid
kui ka üldisemat laadi –
näiteks uudismaal viibinute –
meenutusi. Koduloo õpitoad
olid seltsi tegevuste reas alles
kolmandat aastat, kuid üldsuse huvi nende teemade vastu õigustas valikut igati.
Uus toimetis
Üle paari aasta ilmus ka
Neeruti Seltsi toimetis „Mälestuskilde Viitnalt“, sest Viitna kandi vanim elanik Elmar

Vakra (90) oli lahkelt nõus
oma noorusmälestused kirjasõnasse andma. Töö sai tehtud
Viitna raamatukogutöötaja
Aino Kaljo lahkel kaasabil.
Kadrina Keskkooli viiendate klasside õpilastele suunatud projekt „Kevadpäev looduses“ toimus juba kümnendat aastat. Seekord viibiti
Neeruti maastikukaitsealal,
kus saadi huvitavat loodusõpet.
Vaatamata alaliselt ametis
olevate retkejuhtide puudumisele suutis Neeruti Selts
oma entusiastlike liikmete
kaasabil siiski pakkuda loodusretkejuhi teenust, peamiselt Neeruti maastikukaitsealal, kümnekonnale grupile,
lisaks ka retked teemal „Kultuurilooline Kadrina.“

Neeruti Seltsi esindajad
võtsid osa huvipakkuvatest
koolitustest ja konverentsist:
SA Virumaa Muuseumid konverents Balti Raudtee 145
Palmse mõisas; Viru Instituudi infopäev Rakveres ja
Pärimuspäev Väike-Maarjas;
arhiivitöökoolitus Tallinnas.
Kokku osaleti meie tegevustes 880 korda, sh õpilasprojektides oli 422 osalust.
Loodustoa tubastes tegevustes oli 442 osalust 78 tegevustunniga.
Neeruti Selts on alati avatud kõigile. Liituda võib igaüks. Täpsem teave veebis:
www.neerutiselts.ee .

Koostab Helena Mägi
Laupäeval, 30. jaanuaril kell 14
Kadrina raamatukogus luulepärastlõuna "Luuletuur".
Laupäeval, 30. jaanuaril kell 18
kohtumisõhtu Kadrina Rahvamajas. Külas on Contra.
Räägime luulest ja spordist ja kõigest muust, mis jutuks
tuleb.
Neljapäeval, 4. ja 11. veebruaril kell 18
linastub Kadrina kirjandusklubi saalis Kadri Kõusaare
uus film "Ema".
Kolmapäeval, 10. veebruaril kell 15
Huvikeskuse noortekeskuses meisterdamine –
mõeldes sõbrale. Juhendaja Heli Preismann.
Neljapäeval, 18. veebruaril väljasõit kell 10 rahvamaja juurest
Neeruti Seltsi huvireis - Tallinna Lennujaama ja
lennujuhtimiskeskusesse.
Eelregistreerimine tel 555 25314 või neerutiselts@hot.ee

Tiiu Uusküla,
seltsi juhatuse esimees

Läsna rahvamaja müüdi 66 euro eest
Läsna Rahvamajas tehti Eestis
enneolematut piparkoogitööd. Kahe päevaga ehitati 23
piparkoogimaja, mis kõik ka
reaalselt Läsna ja Loobu
külades olemas. Ettevõtmine
toimus Kultuurkapitali Lääne-Virumaa ekspertgrupi
eraldise abil.
Sisuliselt ehitas iga pere
valmis oma kodu piparkookidest koopia. Lisaks võeti
küla kujundamiseks appi
kõikvõimalikud söödavad
abiained alates meest, siirupist ja roheliseks toonitud

Fotol on kaubaks läinud piparkookidest rahvamaja, päris hoone
üsna täpne koopia.

Kuused lendasid tulega
taevasse

Kolmapäeval, 24. veebruaril kell 13
Kadrina Rahvamajas Eesti Vabariigi 98. aastapäeva
pidulik tähistamine. Tunnustatakse tublimaid. Esineb
RAMMM – Rakvere Akadeemiline Midagi Meeskoori
Moodi.

kookoshelvestest. Ehitajaid oli
35, kõige noorem aastane.
Niisama läbikäijaid veel 15
ringis.
26. detsembril oli rahvamajas Talvepidu koos oksjoniga, kus rahvamaja ostis
oksjonil Vihula vallavanem
Annes Naan 66 euro eest.
Oksjoni viis läbi Erik Väärtnõu.
„Kuna piparkoogi õpitoa
vastu oli suur huvi siis tuleb
seda ka tänavu korraldada,“
arvas kohalik kultuurijuht
Heli Napp.

Laupäeval, 27. veebruaril
kell 17 - 20 Kadrina Rahvamajas ja
kell 20 - 24 Kadrina saunas
kolmas ülemaaline väikeõllepruulide toodangu
konkurss "Kadrina hää õlu 2016" rahvusvahelise žürii
osalusel ja Kadrina Saunaklubi korraldusel.
Info tel. 5 646 5177, degustatsiooniks registreerumine:
ylo.kais@galogaasid.ee .
Kolmapäeviti kell 19
Kadrina Huvikeskuses Hatha jooga algajatele.

Noored moodustasid volikogu

Kadrina Rahvamaja kutsus rahvast 9. jaanuaril
tuletõrjemaja juurde, lauluväljaku veerele
ühisele kuuskede põletamisele. Hoolimata
krõbekülmast ilmast oli huvilisi hulgi.
Rahvamaja kunstiline juht Lisete Laisaar
kirjutas ettevõtmise järel sotsiaalmeedias:
„Suur ait äh k õikidele, k es t alvisest
jaan(uar)ipäevast osa võtsid. Tule äärest käis
läbi ligi 100 inimest, kes loodetavasti kõik
veidikene soojust hinge said. Eriliselt suured
tänud lähevad Tristverele sooja supi eest ning
kõikidele suurtele ja väikestele tublidele
abilistele, kes aitasid ühiselt kogutud kuused
süüdata. Tekkis tõeline ühtsuse tunne! “

Saaremäe soovitab
Rakvere teatri peanäitejuht, Kadrina vallas,
Arbavere külas elav Üllar Saaremäe
jagab alates nüüdsest igas vallalehes
mõnd kultuurisoovitust, et aina
kirevamaks muutuvast kultuuriilmast paremat sotti saada.

Eelmise aasta lõpust tegutseb Kadrina vallas Noortevolikogu, mille eesmärgiks
on esindada noorte huve valla otsuste kujundamisel. Kuna järgmistel kohalikel
valimistel 2017. aastal algab hääleõigus 16. eluaastast, on põhjendatud ka
Noortevolikogu tegevuse alustamine.
Volikogusse kuuluvad Regina Sundejeva, Helena Mägi, Morten Birk,
Janno Jaagumets ja Kevin Jõgiste.
Meil on plaanis kutsuda Kadrinasse esinema eri elualade spetsialiste, teha
koostööd teiste noortevolikogudega. Samuti edastada noorte seisukohti
vallavalitsusele ja volikogule.
Tegevusse on oodatud osalema kõik valla noored ja kooliõpilased. Täpsemat
infot saab tulevikus noortevolikogu FB lehelt ja valla kodulehelt.
Praegu peame plaani, kuidas täpsemalt tegutseda. Tahaksime kaasa rääkida
arengukava koostamisel, kirjutame ja positiivse vastuse korral viime läbi
noorteprojekte – nii kohalikke kui rahvusvahelisi jms.

Minu esimesed soovitused on kinost ja muusikamaailmast.
On valminud uus kodumaine mängufilm „Ema”. Peaosas
Rakvere teatri näitleja Tiina Mälberg. Nukker ja südantliigutav linateos.
Muusika – mõne aja eest lahkus meie hulgast David
Bowie, kelle viimane plaat "Blackstar" ilmus tema 69.
sünnipäeval, 8. jaanuaril. Imeline kingitus siiajäänutele selle
rockiajaloo vaieldamatu geeniuse poolt.

Helena Mägi, noortevolikogu asutajaliige

SPORT
Toimetab Margus Martin

Vinni-Rakvere talvejooksusarja
esimesel etapil saavutas kadrinalastest Cris Poll 10kilomeetrisel distantsil meeste arvestuses teise koha ajaga 37.27.
Naiste klassis teenis Helemai Valge (mõl. SK ProRunner) sama
pikal võistlusmaal ajaga 46.24 viienda ja Mare Mändla 49.10-ga
kuuenda koha. Jooksjad trotsisid paarikümnekraadist külma.

Balti poiste korvpalliliiga
(BBBL) Kadrina Spordikeskuses peetud kuni 13-aastaste
vanuseklassi etapi võitis Tartus tegutsev Erkmaa Korvpallikool,
kes teenis täisedu neli võitu. Nelja Eesti ja kolme

välisvõistkonna konkurentsis läbi viidud turniiri kaugeimad
külalised olid kahe tuhande kilomeetri tagant tulnud Samara
(Venemaa) korvpallipoisid.

Lääne-Viru rahvaliiga
võrkpallivõistlustel
algas uuel aastanumbril teine mängudering. Kadrina SK oli
esimeses alagrupis turniiri poole peale jõudes Tõrremäe järel ja
Laekvere ees teisel kohal ning jätkab heitlust kõrgemate
kohtade nimel. Teisest alagrupist liitusid nendega Ambla SK, 1.
jalaväebrigaad, SVK I ja Tamsalu. Teise ringi avamatšis
vandusid kadrinalased Tõrremäele alla 1:3.
Kadrina Keskkool heitleb maakonna rahvaliigas 8.-14. koha
mängudel. Avaringis said koolipoisid kaks võitu ja neli kaotust.

Eesti valdade talimängud
toimuvad tänavu 27.-28. veebruaril Põlvas. Meeste korvpallis
eelneb finaalturniirile valikvõistlus, millest võtab osa ka Hulja ja
Kadrina Karude meeskondade mängijatest koostatud Kadrina
valla esindus. Korvpallurite alagrupilahingud olid 17. jaanuaril
Antslas, kus kohaliku ja Kadrina valla kõrval tegid kaasa veel
Põlva, Vastse-Kuuste, Märjamaa ja Torma. Grupist
finaalvõistlusele pääsenud kolm paremat tiimi ei olnud
vallalehe trükkiminekuks veel teada.

Tamsalu-Neeruti suusamaratoni
korraldav mittetulundusühing Huviklubi Nelson otsib appi
vabatahtlikke, kes on nõus toredasse, 7. veebruaril toimuvasse
spordiüritusse panustama. Abikäsi vajatakse erinevates
valdkondades. Kel soovi kaasa lüüa, palutakse ühendust võtta
meilitsi nelson@nelson.ee või telefonil 5649 5439.

Liuväli ootab tritsutajaid
Teisipäeval, 5. jaanuaril poole kolme paiku oli Kadrina koolimaja taga uisuväljakul kaks
esimest tritsutajat, märkimaks talvise spordiplatsi valmis saamist.
Talvelustile eelnes 1. jaanuari keskpäevast käinud tihe kastmistöö. Uisuvälja rajamise
idee sündis kodanikulagatusena spordisõprade Vahur Leemetsa ja Raido Nageli
veebivestlusest. Usinalt lõid kaasa Rutt Kuusemäe, Lembit Liiv ja Jaak Kirsipuu. Kiitus
kõigile!
Kokku pandi maha kümmekond kihti jääd.
Talverõõmude nautimiseks on Kadrina kandi suurim valik taskukohase hinnaga kasutatud uiske saadaval Hujal nii Männi äris kui ka Vikerkaare poes.
Viimati oli uisuväljak Kadrinas kahe aasta eest. Kunagi aga peeti meie liuväljal kogunisti Kadrina ja Hulja vahelisi hokivõistlusi.

4

KODUKANT

VOLIKOGU

JAANUAR 2016

Poolsada kauplejat jõululaadal

16. detsembri istung Arbavere puhkekeskuses
1. Toimus valla 2016. aasta eelarve esimene lugemine.
Eelarvet tutvustanud vallavanem Erich Petrovitsi sõnul
on tegemist arengueelarvega, milles oluline osa
investeeringutel. Põhitegevuse tulud on plaanitud 5,1
miljonit eurot, kulud 4 779 175 eurot. Oluline muudatus
on kultuuri valdkonnas, kus kultuuriürituste raha
antakse otse vastavatele allasutustele. Varem oli
rahastamine projektipõhine. Uued töökohad on
Kadrina Huvikeskuses - noorsootöö spetsialisti
ametikoht ja rahvamajas - kunstilise juhi ametikoht.
Investeeringuteks on plaanitud 2016. aastal võtta laenu
573 000 eurot.
2. Volikogu võttis vastu valla 3. lisaeelarve, võttes arvele
sihtotstarbeliselt laekunud toetused ning eraldised.
Volikogu vähendas laenude tagasimaksmise summat
seoses nende refinantseerimisega. Lisaks vähendati
2015. aasta prognoositud tulumaksu laekumist 120 000
euro võrra.
3. Volikogu kinnitas Kadrina Kunstidekooli arengukava
aastaiks 2016 -2025. Arutelul tekitas elevust direktor Eve
Vungi info, et kool pakub tulevikus muusika- ja
kunstiharidust ka täiskasvanutele.
4. Volikogu määras Jõepere külas riigi omandisse
jäetavatele maaüksustele sihtotstarbed ja kohaaadressid.
5. Volikogu otsustas taotleda munitsipaalomandisse
elamumaa Ridakülas.
6. Volikogu andis vallavalitsusele loa riigihanke
„Elektrienergia ostmine“ korraldamiseks kaheks
aastaks. Varem on seda tehtud igal aastal.
7. Volikogu määras vallavalitsuse liikmele Jaan Sternile
kui palgalisele valitsuse liikmele töötasu ja hüvitise.
8. Volikogu kinnitas Kadrina valla Noortevolikogu
põhimääruse. Täpsem info tänases lehes.
9. Ehitus- ja majandusspetsialist Meelis Suvi tutvustas
Kadrina keskväljaku ja tervisekeskuse plaane.
10. Vallavanem Erich Petrovits informeeris volikogu
Kadrina, Vihula ja Haljala vallajuhtide kokkusaamisest
haldusreformi teemal.
11. Avaliku teabe spetsialist Rein Sikk tutvustas
vallameedia nõukoja välja valitud Aasta Tegija
kandidaate, kelle nimekiri ilmus valla detsembrilehes.

Käsitöö kuulsus kasvab
Kadrina valla raamatukogus toimus taas jõulueelne käsitöö
näitusmüük, mis osutus varasemast populaarsemaks.
Osalenud meistreid oli 35, tööde müügist laekus 1602,8 eurot.
Kõige rohkem osteti ehteid – kõrvarõngad, rahvuslikke
prosse, kaelaehteid, aga ka sokke, ökoseepe, kuusevõrseekstrakte, nohusalve. Lisaks veel päkapikke, lõnga, lambanahku, ehtelaekaid, karpe, jõulukaarte, kindaid, vilditud
esemeid, kootud mütse, salle.
Näitusmüük oli avatud 18 päeva, huvilisi 1134. Paljud
külastanud soovisid, et ettevõtmine muutuks traditsiooniliseks.
Oleme rõõmuga nõus näitusmüüke jätkama ka järgnevatel
aastatel.
Ene Heide, raamatukogu direktor

Kadrina rahvas tänab kõiki, kes meie
uusaasta saluudi heaks annetasid!
Pixner
Pomemet
RTR Teenused
Kadapiku Agro

Stallmen
Ama Ait
Alo Laaniste
Näpi Veok

Indrek Kalja
Sulev Kaasik
Kadrina vald
Kadrina Kommunaal
Olge terved!

Toimetaja Rein Sikk
Küljendanud VR Kirjastus

tel: 322 5631 või 501 2487

Juubilarid
Jaanuaris

VALLAVOLIKOGU ARUTAS JA OTSUSTAS
25. novembri istung Kadrinas
1. Volikogu algatas Kadrina valla arengukava koostamise
aastani 2035 ja moodustas juhtrühma.
2. Volikogu muutis määrust
„Korruptsioonivastase
seaduse rakendamine“, mis tuleneb valla kohustusest
kajastada majandusaasta aruandes seotud osapooltega
tehtavad tehingud.
3. Volikogu kehtestas maamaksumäärad 2016. aastaks
jättes need 2015. aasta tasemele.
4. Volikogu määras Kadrina valla õpilastele tasuta
sõidukaartide väljastamise, koolitranspordi kasutamise
ja koolisõidukulude hüvitamise korra. Uues redaktsiooni on kirjas magnetkaartide kasutusele
võtmine.
5. Vallavanem Erich Petrovits informeeris volikogu
Omniva pakiautomaadi paigaldamisest Kadrina
Konsumi kaupluse juurde, riigivanem Otto Strandmani 140. sünniaastapäeva tähistamisest ja lumetõrje
korraldusest.

Palju õnne!

Teist korda Kadrina spordihoones toimunud jõululaat tõi kokku üle
viiekümne kaupleja ja palju rahvast. Esimese Kadrina laada muljed olid
kauplejate ringis hästi levinud ja kauplema tulla soovijaid oli rohkem kui
spordihoone saal võimaldas.
Hea meel oli sel korral näha ka kohalikke kauplejaid. Kui esimesel
laadal oli neid kaks, siis sel korral kaheksa. Kadrina valla inimestele oli
müügimeeter soodsama hinnaga ning pensionäridele lausa tasuta.
Püüdsin kauplejaid laadale valida nii, et esindatud oleks väga
erinevad kaubagrupid. Lisaks rikkalikule käsitööle on siiski pisut vaja ka
tööstuskaupa. Just tööstuskauba müüjad olid esimesed, kes andsid üle
soovi ka järgmisel korral tagasi tulla. Aga kindlasti kohtute uuesti ka
paljude käsitöö ja toidukraami pakkujatega.
Tänan väga Kadrina rahvast sooja suhtumise eest. Eriline tänu
tublidele noortele tantsijatele ning nende juhendajatele toreda kontserdi
eest. Selle aasta jõulukuu teisel pühapäeval kohtume jälle!
Eha Neito, laadakorraldaja, Kirevene Mulk OÜ juhataja
Telli Eesti lipud, mastivimplid
ja lipumastid
E-poest: www.lipuvabrik.ee .
Garanteeritud kaalukaotus
koduse tervisliku toitumise abil.
Arstide heakskiit! Alates vaid
6.90 kuu. Liitu: www.erikorgu.ee
Ostan väiksema (kuni 10 ha)
metsamaa, mis võib olla
osaliselt raiutud ja koormatud
hüpoteegiga.
Võib pakkuda raieõigust.
Tel: 5638 9588,
kivilo1@hotmail.com .

Küttepuud ja toidukartul
Simunast! Tel: 515 7741.
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215,
514 5215, info@est-land.ee .
Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku
Hulja Koguduse
jumalateenistus on igal
pühapäeval algusega kell 11,
palvekoosolek esmaspäevast
laupäevani algusega kell 20
aadressil Tõnismäe 18, Hulja alevik.
Pühapäevakool kuni 12aastastele lastele toimub
jumalateenistuse ajal.
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Detsembris
registreeritud laps
SANDRA GUSEVA

Minu Kadrina
Karin Truuver
Suur tänu heale naabrile
Kadrinas Aasa tänav 26 elav Olli
tänab oma tubli naabrit,
perekonda Liiv, kes on alati talle
abiks ja toimetulekul toeks
olnud, alates kasvõi
lumelükkamisest.
Tantsurühm Vöökudujad tänab
Arvo Pani abivalmiduse eest.

Kihlevere lapsed tänavad
ja kiidavad
Kihlevere raamatukogu saatis
kiidukirja tänuga jõuluvana
kingikottide kosutamise eest.
Kirjas seisis: „Erja Järvis, Rein
Kaubi, Triin Toming, Aarne
Ruuto, Kuno Kõrgend –
Kihlevere lapsed tänavad teid.“
Jõuluvana külastas Kihlevere
lapsi 22. detsembril.

e-post: rein.sikk@kadrina.ee
Trükiarv 2250 eksemplari

Tartu Ülikooli geograafia
doktorant, andmetöötluse
spetsialist,
geoloogiakonverentside ja
geoloogia sügiskooli
korraldaja. Uurib doktoritöös
444 miljonit aastat tagasi
toimunud kliimamuutust ja
sellest põhjustatud ühte
suurimat
väljasuremissündmust elu
ajaloos.
Mis seob teid Kadrinaga?
Olen Kadrinas üles kasvanud. Käisin siin lasteaias ja koolis, ka mu vanemad elavad siin.
Kuigi praegu elan ja töötan Tartus, pean oma „õigeks koduks“ siiski Kadrinat.
Mis on Kadrinas maailma parim, aga kus leidub veel arenguruumi?
Maailma parimaks kohaks teeb Kadrina see kodune tunne, mis mul iga kord alevisse sisse
sõites tekib. Siin on piisavalt rahulik ja vaikne, et hing linnaelust puhata saaks, samas
toimub siin päris palju põnevaid üritusi – filmiõhtud raamatukogus, iga-aastane CADrina
võistlus koolis ja muidugi saunaklubi üritused, millest isa mulle vahel räägib. Väga
positiivsed nähtused on ka spordirada jõe ääres ja kergliiklusrada.
Siiski võiks siin toimuda rohkem kogu Kadrina rahvale mõeldud kultuuri- ja
spordiüritusi – võimalusi ilusa spordihoone ja kultuurimaja näol ju on.
Kuidas saate ise Kadrina elu edenemisele kaasa aidata?
Kui peaks vajadus või võimalus tekkima, teen seda kindlasti.

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

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

