odukant
K
14 võistkonda NATO testil
Kolmandat korda Kadrinas toimunud võistkondlikul NATO
testil oli noorsportlaste hüvanguks jõudu katsumas 14
võistkonda. Võistkondlik NATO test koosneb toenglamangus käte kõverdamisest, istesse tõusust selililamangust
ja 3200 meetri jooksust.
Edukaim Kadrina tiim oli neljanda koha saanud HAKA
Plasti võistkond 895 punktiga.

CADrina võitlus tuuleveskitega
23. novembril toimub IT- ja nutifestival CADrina 2018, mille
meelelahutusprogrammi peaesinejaks on Terminaator.
Avapaugu lavastavad Tarmo Kesküll ja Jaune Kimmel,
kuidas nad selle lahendavad saab näha juba sügisel. Vihjeks
võib öelda, et esmakordselt tuuakse publiku ette viikingid ja
kosmosetegelased. Usinad joonestajad peavad maha võitluse
tuuleveskitega.

Hulja võimas auto-moto klubi
9. juunil toimus Rakvere laululaval viimane Rakvere
Romuralli, mille starti oli kogunenud 30 võistlejat. Antud
romuralli tegi eriliseks asjaolu, et 30 võistlejast 11 kuulus
Hulja Auto-Moto Klubi harrastusvõistkonda. Esimesele
kohale sõitis ennast Hulja noormees Igor Kamenshchikov,
teisele kohale tuli samuti Hulja võistkonnast Arvo Jalakas,
kolmas koht läks Märjamaale.

Naismehhanisaatoritelt
uhke pink

Pildil pingi autor Heino Sutting
2. juunil Kadrinas toimunud perepäeva raames avati 16.
Vabariiklik Naismehhanisaatorite Kokkutulek, millest
võtsid osa pea 60 hakkajat naistraktoristi ja -autojuhti. Lisaks
vahvale perepäevale ning lõbusale koosviibimisele,
ilmestasid kokku tulnud naismehhanisaatorid Kadrinat ühe
omanäolise üllatusega, kinkides meie vallale temaatilise
pingi, meenutamaks nende toredat kokkutulekut. Kadrinas
toimunud naismehhanisaatorite kokkutuleku toimumise
eest tuleb tänada perekond Ambost, kes tublid naised meile
külla kutsus.

hakkajat noort: Reele, Sille ja
Urmo. „Peame tulevikus jälgima, et hooga valesse autosse ei
jookseks,“ muheles Nagel.
Nagel, kes Polli joonistamisel tundide kaupa silma
peal hoidis, pole kunagi
kellegi tööd nii pingsalt kõrvalt jälginud. „See on ikka
uskumatu, mida vaba käe ja
aerosoolvärvidega võimalik
teha on,“ ütles Nagel ning
lisas, et väljakutsele sõites on
kohe kahju ust kinni tõmmata.
Ka Kevin Poll ei ole kiidusõnadega kitsi. „Seda seinamaa-
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Kadrina valla ajaleht

Põnevust pakkuv Neeruti Mõisateater
Kui Üllar Saaremäe vabakutselise teed käima hakkas, ütles ta
mulle, et nüüd on aeg Kadrina vallas midagi ära teha. „Tuld,“
nagu talle meeldib öelda. Nüüd nad Ander Ildiga koos tulistama
hakkavadki, sest loodud sai Neeruti Mõisateater ning sel suvel
tuuakse vaatajateni teatri esimene lavastus „Pargivaht“.
Kuidas tekkis mõte luua
mõisateater?
Ma olin Anderile juba mõnda
aega mitte küll lubanud, aga
olnud nõus ideega, tema mõisa midagi luua. Tema mõte oli
teha Neerutis mõni suveprojekt Rakvere Teatri või mõne
teise trupiga. Eelmisel aastal
ütles Ander mulle, et olen
nüüd vaba mees, kas teen ära
või mitte. Mõtlesin, et miks
mitte ja nüüd me siin olemegi
– eesmärgiga Neeruti Mõisateatrist teha visiitkaart Neeruti mõisale.
Miks just Neeruti
Mõisateater?
Kui juba, siis juba! Miks me
hakkame keerutama nimedega Teater Täht või Teater
Värav. Neeruti Mõisateater
kõlab uhkelt ning tegevus
toimub Neeruti mõisas ja on
otseselt sellega seotud, siis
niimoodi see valik tehtud sai.
Me ei plaani mujal etendusi
anda kui ainult Neerutis. Ei
teki hetke, kus Neeruti Mõisateatri trupp sõidab ringi nagu
Rakvere Teater seda paraku
tegema peab. Võib-olla 78
aasta pärast räägitakse meist
Anderiga nagu kahest Jakob
Liivast, kes otsustasid keset
põlde teatri teha.
Küll aga saame me Neeruti
mõisa ümbrust pakkuda teistele, mis minu meelest on isegi
lahedam. Mõisal on kõrvalhooneid, kuhu saab tulevikus
tekitada katusega lava või
muud põnevat. Minu mõte
vana rokifännina haaras seda
kohe – mõtle, kui Iron Madeni
kontsert oleks Neerutis! Tuleb
mõelda suurelt, see muidugi
ei tähenda, et alati kõik õnnestuks.
Kuidas Mõisateater teistest
teatritest eristub?
Shakespeare´i ja Tšehhovit
tehakse igasugustes erikohta-

Tuletõrjemajas Susises
Kadrina priitahtlike pritsimeeste truu hoone sai juunikuu esimesel nädalavahetusel
uhke lisaelemendi. Kõik sai
alguse sellest, kui Kadrina vabatahtlik päästja Raido Nagel
käis teistele meestele naljaga
pooleks välja mõtte, vastselt
reno-veeritud hoone tagaseina
Susile sõber joonistada. „Mõeldud-tehtud,“ ütles Nagel. Kadrina Huvi- ja Noortekeskuse
korraldamisel ning Kevin Polli
juhendamisel toimus tuletõrjemajas seinamaalingu õpituba, millest said osa kolm
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lingut oli suurepärane teha,
sest juba vastuvõtt oli tasemel.
Kohale jõudes olid päästjad,
eesotsas Raidoga, ruumis ettevalmistused juba ära teinud,“
ütles Poll ning lisa, et noored
oli väga tublid. „Tundub, et
Seinateo kunstnike rühmitus
peab järelkasvul silma peal
hoidma, sest nende seast sirguvad tulevased koostööpartnerid,“ teatas Poll.
Nii Kevin Poll kui ka
vabatahtlikud pritsimehed tänavad kõiki, tänu kellele Susi
sõbra sai.

des, meie tuleme välja spetsiaalselt selle koha looga, mis
puudutab mõisa ja selle ümbrust, kuid ka laiemalt Kadrina
valda. Kadrina kant on väga
vinge kant! Meie loo on kokku
pannud Toomas Kall, kes on
ülimalt hea näitekirjanik. Toomas on olnud väga põhjalik,
sest ühe lavastuse kokkupanemise jaoks on aeg olnud äärmiselt lühikene. Sellise projekti ettevalmistus võiks olla
miinimum 2 aastat, meie oleme praktiliselt aastaga jõudnud praegusesse hetke. Aasta
tagasi oli meil idee, aga puudus näidend, rääkimata osalistest.
Ma olen pärast Lavakunstikooli lõpetamist olnud
25 aastat ühes või teises
kutselises teatris ning tean, et
ühe lavastuse publikuni toomiseks on spetsiaalsed töökojad, müügi- ja turundusosakonnad, kus kõik tegelevad konkreetse valdkonnaga,
praegu teeme selle kõik ise.
Kes Kadrina kandi inimestest publikuni tuuakse?
Kreutzwaldi poeg, kes oli esimene Kadrina jaamaülem ja
Reiner Brockmann, kes kirjutas esimese teadaoleva eestikeelse juhuluuletuse ning oli
ühtlasi Kadrina kirikuõpetaja.
Muidugi ka mõisarahvas, kes
on mõisast läbi käinud oma
traagiliste ja vähem traagiliste
saatustega.
See saab olema üks väga
pull suvi! Mul on väga hea

Kaunis Neeruti mõisapark ootamas õige pea teatri- ja
mõisahuvilisi
meel, et olen leidnud sellist
jõudu ja õhinat, mida ma
mäletan endas olevat kuskil
Lavaka aegadel, noore näitlejana, kes ei tea, kuidas asjad
käivad, aga tahtmine on suur.
Ma võiksin praegu jalad seinale visata ja oodata uusi
aumärke, aga ma tahan tegutseda!
Meie jutuajamisega liitub
Üllari poeg Karl Robert
Saaremäe, kes teeb samuti
lavastuses kaasa.

Esmalavastus „Pargivaht“
Toomas Kall
Lavastaja Üllar Saaremäe.
Osades Ines Aru, Lauri Nebel, Ülle Lichtfeldt, Karl
Robert Saaremäe, Henessi Schmidt, Margus Grosnõi,
Indrek Apinis jt .
Etendused Neeruti mõisapargis 27., 28., 29. juulil, 3., 4.,
5., 10., 11., 12., 18., 19. augustil.

„Hästi ootusärev aeg on, see
on selline vaese teatri vorm,
kus sisu peab olema tugev, ei
pea niiväga vormile rõhuma,“
ütleb Karl Robert.
„Mulle meeldis see, et sa
ütlesid, vaese teatri vorm.
Olen täiesti nõus, aga ma olen
kindel, et meil on kõige kallim
dekoratsioon, mis ühel projektiteatril olla saab – vast renoveeritud Neeruti mõis, juugendlik uhkus, millele on
raske midagi vastu panna,“
põrutab isa Üllar vastu.
Kõik need õhtud ei ole
pelgalt etendus, plaanis on
pikemat sorti ettevõtmine,
elav muusika, baarid. Ees
ootavad väga kaunid ja pikad
suveõhtud. Pärast etendust ei
saadeta kedagi koju, vaid saab
mõnusalt muljeid vahetada,
muusikat kuulata.
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Noored sportlased said toetust
Kadrina Noorsportlaste Fondi komisjon, koosseisus Kaul
Augasmägi, Rutt Kuusemäe, Rait Karus, Kalev Trumm ja
Margus Martin, rahuldas 18 toetuse taotlust summas 2940
eurot. Toetust eraldati järgmistele Kadrina valla
üldhariduskoolides õppivatele spordinoortele: Arleen
Klopp, Rosabel Klopp, Andreas Uusküla, Revor Mägi,
Keitlin Meribel Mägi, Remo Valdmets, Karl-Martin
Laasberg, Eric Marcus Jaanimets, Janelle Rannala, Gregor
Vool, Matteus Miilpalu, Gregor Pilt, Sten Ruutpõld, Keiti
Ruutpõld, Siim Arak, Mihkel Arak, Kairi Manninen ja
Robin Klaus.
Fondi järgmise taotlusvooru tähtaeg on 1. november.
Taotlus esitatakse paberkandjal sihtasutuse juhatusele või eposti aadressil noorsportlased@gmail.com. Täpsem info
vallaveebis.

Eliitkomando Kadrinas
Ida regiooni vabatahtlike päästjate kutsemeisterlikkuse
võistlusel „Ida regiooni vabatahtlike päästjate eliitkomando
2018“, kus selgitati välja regiooni parim vabatahtlik
päästekomando, väljus tulest võitjana Kadrina vabatahtlik
komando. Võistlus korraldati Ida päästekeskuse päästepiirkondade ja valmisolekubüroo ühistööna ning osalema oli
kutsutud regiooni kõik 14 vabatahtliku komandot. Nelja
meeskonna seast kerkis võidule Kadrina meeskond, kuhu
kuulusid Lembit Liiv, Erkki Aug, Raido Nagel ning Jaak
Kirsipuu.
Võistluses tuli reageerida viiekordse kortermaja põlevale
pööningule, kuhu pääses läbi lukus oleva pööninguluugi,
mida oli võimalik avada vaid mootorsaega. Samuti tuli
võistluses reageerida tööstushoones puhkenud tulekahjule,
kus oli suur oht ka teistele hoonetele. Sündmuskohal tuli
tagada katkematu vesivarustus ning päästetööde jätkusuutlikkus.

MURUMÄE

MÄLUMÄNG
Eelmises lehes
ilmunud pildil sõitis rattaga NSV
Liidu meistersportlane jalgrattaspordis Einar Sander (1933-2008).

Kadrina lapsed Soome laagrisse?
Õigesti vastajaid oli 8: Pearu Nukk, Neeme Mangulis,
Peeter Viira, Eino Nurk, Marje Rüü, Are Kivimäe, Kaido
Kalamäe. Enn Laansalu.
Auhinna Kadrina Maanaiste Seltsilt on võitnud Kaido
Kalamäe. Auhinna saab kätte Maanaiste Seltsi majast,
aadressilt Viru tn 14b.

Uus küsimus

-16. juuni varahommikul võttis
Kadrina esindus koosseisus
vallavanem Kairit Pihlak,
vallavolikogu esimees Madis
Viise, hariduskomisjoni esindaja Mati Tiiter ning kooli
direktor Arvo Pani ühed huvijuht Kristi Aimlaga, ette tee
Kadrina valla sõprusvalda
Janakkalasse. Külastamise
põhjuseks oli soov tutvuda
nende poolt pakutavate suvelaagrite võimalustega. Ühtlasi
oli hea võimalus uuel vallavanemal esmakordselt kohtuda Janakkala juhtidega.
Janakkalas viidi meid nende kaunisse laagripaika, kus
suvel laagritegevus toimuma
hakkab ning pakuti võimalust

Pildil on vasakult Mati Tiiter, Kairit Pihlak, Kristi Aimla ja Arvo
juba sel aastal mõnel vabatahtlikul abilisena laagrist osa
saada. Edaspidi on plaan, et
meie valla lapsed saaksid
osalema hakata Soomes, Ja-

nakkala vallas toimuvates
laagrites, mis oleks neile kindlasti toredaks vahelduseks,
avardaks silmaringi ning tugevdaks valdade sõprussuh-

Jäätmejaam sai uue hoone
Mis hoone on pildil?
Vastused teatada:
telefonil 502 3846, e-postiga rystom@hot.ee, kirjalikult
Koidu 21, Kadrina. Viimane päev on augustikuu viies päev.
Kõigi õigesti vastanute vahel loositakse välja auhind Kadrina
Maanaiste Seltsilt.
Ilusat suve kõikidele!
Ikka teie, Risto Murumägi.

Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel valmis juunikuus Kadrina
jäätmejaama jäätmete kogumiseks uus hoone ning uus piirdeaed. Lisaks
liugväravale rajati juurde käsitsi avatav tiibvärav ning asfalteeriti seni
kasutamata muru- ja kruusakattega territoorium. Projekti tulemusena laienes
jäätmejaama kõvakattega territoorium 200 m² võrra, mis võimaldab
paigaldada lisakonteinereid ning ohtlike jäätmete võimaliku lekke korral on
pinnase ja põhjavee saastumine välistatud. Uude hoonesse paigaldatakse
kaks multilift konteinerit, mille täitumisel saab operatiivselt ilma ümberlaadimiseta korraldada jäätmekonteinerite tühjendamise. Jäätmejaama
ümber rajatud keevispaneelaed välistab kõrvaliste isikute pääsemise
territooriumile väljaspool lahtioleku aegasid.
Kadrina jäätmejaama laiendamise projekti kogu-maksumuseks oli 48 327,79
eurot, millest KIK toetus 40 125, 41 eurot ja valla omafinantseering 8 202,38 eurot.

teid veelgi.
Lisaks käisime kohalikus
vallamajas, kus Janakkala
toimimisest meile kena ülevaade anti. Päeva lõpetas tuur
nende lausa kadedusttekitavas ja eriti funktsionaalses
uues perekeskuses, mis ühendab nii sotsiaal- kui perearstikeskust.
Võtsime Soomest kaasa nii
mõnegi hea idee ning tegutseme jõudsalt selle suunas, et
meie lastel avaneks enneolematu võimalus osaleda
laagrites üle lahe olevate
sõprade juures.
Kristi Aimla
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Sipsiku personal kõndis jalgsi ümber maakera!
Alustasime aasta alguses 30
naisega ja lõpetasime täpselt
31. mail – seega on võimalik 5
kuuga koos personaliga teha
tiir ümber Maa, millega õnnestub saada parem töövõime, vastupidavus ja figuur.
Igale töötajale kinkis Kadrina Lasteaed Sipsik liikumiskalendri, kuhu sai sammulugeja, aktiivsusmonitori või
mobiilirakenduse abil oma
sammud sisse märkida. Minimaalne liikumise hulk täiskasvanutel on 10 000 sammu
päevas, kiirus enamasti 5 - 6
km/h ehk pea 100 sammu
minutis. Iga täiskasvanu
peaks päevas käima 8 km.
Positiivset mõju tervisele
avaldab liikumine, mis on
mõõduka koormusega, toimub sageli ja on korduv,
positiivse mõjuga tervisele ja
tervisevormile. Käimine omab
kasulikke mõjusid ja ei põhjusta tervisekahjusid, sobib
igas eas ja kehalises vormis
inimesele.

KULTUURIKALENDER
Laupäeval, 23. juunil kell 11
Maakaitsepäev Kadrina Keskkooli ümbruses.
kell 13.15 pärgade asetamine Vabadussõja mälestussamba jalamile
kell 14.00 võidutule saabumine ja jagamine.
Laupäeval, 23. juunil kell 18
Võduvere küla 15. kokkutulek ja jaanipäeva
tähistamine. Loterii, üllatused, tantsumuusika ansamblilt
KV bänd.

Meie elu on muutunud
istuvamaks, liikumine on vähenenud. Lasteaia 23 töötajat
tahtsid seda muuta ning kogusid üle ühe miljoni sammu!
Neli töötajat aga kaks korda
rohkem ehk pea 2 miljonit
sammu 5 kuuga! Kõige rohkem liiguvad jalgsi majahoidja Vaide Pilv, õpetajad
Vilma Tammsalu ja Ly Järv.
„Kahemiljonisammujad“ on
ka õpetaja-abi Eve Uusküla ja
Hulja õpetaja Aidi Sivard.
Soome teadlased ütlevad,

et üks tund värskes õhus
kehalist koormust tõstab töövõimekust kuni 3 tundi! Kadrina Lasteaed Sipsik liitus
2016. aastal Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikuga, millega soovime väärtustada tervist, olla eeskujuks
lastele ning teha endale üks
liikumisanalüüs.
Liikumiskalendrid elavad
oma elu edasi ning ärgitavad
igapäevaselt õue kõndima ja
samme koguma! Täname
meie motiveerijaid ja toetajaid

Henri Sipra ja AS Mefo, Terje
Muuli ja ILUUM, SA Kadrina
Spordikeskus, Kadrina Lasteaed Sipsik, Sille Hurt ja
ilusalong Elis, Kaja Hallik ja
AS Päts.
Soovime kõigile kerget
jalga ja ilusat suve,
Projekti “Sinu sammud
loevad – liikuv Kadrina
Lasteaed Sipsik” eestvedajad
Maarit Vaikmaa ja
Urve Ringmets

Kadrina Keskkooli edukas õppeaasta
Meie õpilased olid lõppeval
õppeaastal tublid õppurid ja
aktiivsed osalejad erinevatel
võistlustel, konkurssidel ja
olümpiaadidel. Kadrina Keskkoolis oli 1. juuni seisuga 603
õpilast. Hindeid sai 474 õpilast, nendest 180 lõpetas klassi
neljade ja viitega. 26 õpilase
tunnistust kaunistasid aasta
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lõpus ainult viied. 1. ja 2.
klasside õpilased olid tublid ja
rõõmsameelsed õpingukaaslased oma vanematele kooliõdedele ja -vendadele.
Meie kooli 13 õpilast esindasid vabariigi olümpiaadidel
Lääne-Virumaad kuues aines.
Väga tublid olid Annika Viiksaar (12. klass) 5. koht bioloo-

gias ja Gerda Jamsja (9. klass)
6. koht bioloogias. 5. koha
eesti keeles saavutas Margit
Kerov (11. klass), 6. klassi
õpioskuste meeskond koosseisus Janeli Kang, Rosabel
Klopp, Christian Leis, Sille
Nagel, Kert Pärnamäe naasid
vabariigist samuti viienda
kohaga.

Kosutavat ja päikselist suve, koguge jõudu ja uusi
teadmisi raamatutest, internetist, vanematelt! Aitäh kõigile
õpilastele, neid juhendanud
õpetajatele ja lastevanematele
abi ja toetuse eest!
Ingrid Vaikmaa
õppealajuhataja

Kontsert Kadrina raudteejaamas
4. - 8. juulil on muusikalisel teekonnal mööda kodumaad
puhkpillikvintetid Estica ja Vanemuise Kvintett, andes kokku
14 kontserti üle Eesti. “Teekond” on EV100 muusika programmi
kuuluv kontsertsari, mis sümboliseerib muusika kaudu Eesti
Vabariigi kasvamist ja arenemist 100 aastaseks saamiseni.
Kontserdisarja raames kõlab Eesti heliloojate looming
erinevates raudteejaamades üle Eesti. Nii läbib muusikaline
rong Haapsalu, Risti, Vaivara, Kadrina, Karuse, Rapla, Türi,
Elva, Viljandi, Tartu, Keila, Tapa ja Valga raudteejaamad ning
Tallinn-Väike depoo.

Teekond teeb peatuse Kadrina raudteejaamas, neljapäeval 5.
juulil kell 20:05, kus viib helirännakule Estica Kvintett.
„Puhkpillikvinteti instrumendid on igaüks omamoodi kaunitar.
Me tahame näidata, kui helisevalt ilusad ja kõlavad võivad olla
pillid, mis pannakse mängima inimese sisemusest väljuva
õhujoaga. Puhkpillimäng on ju mingis mõttes nii lähedane
inimhääle tekitamisele,” ütleb puhkpillikvineti Estica liige ja
oboist Heli Ernits. “Tahaksime, et inimesed märkaksid, kuidas
puhkpillihääl on väga väljendusrikas ja võib puudutada
inimhinge.“ Kontsert on kuulajatele tasuta!

Puudega inimestele eluruumi kohandamine
Puudega inimestele eluruumi kohandamiseks toetuse määramise korra eesmärk on reguleerida puuetega inimeste eluruumi
kohandamise tingimusi. Kohandamist taotletakse erivajaduse
katmiseks eluruumi sissepääsuks, hoone välisukse ja eluruumi
vahelise käigutee kohandamiseks, lävepakkude eemaldamiseks, hügieenitoiminguteks ning köögitoiminguteks.
Toetust saab taotleda sügava puudega isik või tema seaduslik esindaja, kui isiku puue on tuvastatud ja olemas on sellekohane kehtiv otsus. Eluruum peab asuma Kadrina valla haldusterritooriumil, taotleja peab olema rahvastikuregistrijärgne,
taotleja tegelik elukoht on tema omandis või kaasomandis ning
taotleja kasutab eluruumi alaliselt ja aastaringselt või on Kadrina
Vallavalitsuse omandis olev ruum, mis on antud või antakse
üürilepingu alusel kasutusse sügava puudega isikule.
Taotlemisel tuleb esitada lisaks taotlusele koopia taotleja
isikut tõendavast dokumendist, vajadusel esindusõigust
tõendavast dokumendist; koopia puude raskusastme tuvasta-

SPORT
Kadrina Karud täienesid
Kadrina Karud andsid alates 24. maist ainulaadse võimaluse ka
tütarlastel Lääne-Virumaal korvpalli mängida. Kadrina Karud
täienesid ning avasid esimese tüdrukute grupi, kuhu olid
oodatud tütarlapsed olenemata vanusest. Uue grupi loomisega
tervitati ka uut treenerit, kelleks on Anastassia Ptitsõna.

Karud lõpetasid hooaja
Kadrinas toimunud rahvusvahelisel sõprusturniirilt „Karude
karikas“ võtsid osa meeskonnad Eestist, Soomest ja Leedust.
Vanusegrupis U18 tegi puhta töö ning riputas kaela kuldmedalid Kadrina Karude meeskond, kes mängis antud turniiril
Andres Sõbra käe all. U16 vanusegrupis kaotas Kadrina
Karud/SportKunda finaalis lisaajal Leedu meeskonnale ning
sai kaela hõbemedalid.

mise otsusest; eluruumi omaniku või kõigi kaasomanike
nõusolek kohandamise tegemise kohta; korteriühistu üldkoosoleku otsus või kaasomanike kirjalik nõusolek, kui kohandatakse ühiskasutuses olevaid ruume; eluruumi omandiõigust
või kaasomandiõigust tõendav dokument; hinnapakkumine
vähemalt kahelt kohandamise hinnapakkujalt ning ehitusteatis
või ehitusluba ja vajadusel ehitusprojekt.
Mitme taotluse olemasolul koostab valla sotsiaalala ametnik
taotluse ja paikvaatluse alusel pingerea. Maksimaalne toetuse
suurus on 1800 eurot, kui Vallavalitsus taotleb eluruumi
kohandamiseks rahalisi vahendeid fondidest, võib toetuse
summa olla suurem. Toetus on taotlejale ühekordne ning kui
kohandamise tööde tegelik maksumus ületab valla toetust, peab
kohanduse saaja katma ülejäänud summa omaosalusena.
Taotlus esitada koos vastavate lisadega Kadrina
Vallavalitsusele posti teel Rakvere tee 14 või digitaalselt
allkirjastatult aadressil kadrina@kadrina.ee.

Aegade parim koht minivõrkpallis
3. juunil lõppes Võru Spordikooli väliväljakutel kolm päeva
kestnud kuni 14 aastaste noorte minivõrkpalli Eesti meistrivõistluste finaalturniir, millest võttis osa 20 poiste ja 20
tüdrukute võistkonda. Kadrina Keskkooli poisid pääsesid
alagrupist edasi mängima kohtadele 1.-8.
Päikese ja tuulega võideldes kaotati kolm mängu napilt,
kolm mängu võideti ning saavutati lõpuks Eesti meistrivõistlustel 5. koht, mis on Kadrina noorte võrkpallurite seni aegade
parim koht minivõrkpallis Eesti meistrivõistlustel. Kadrina
Keskkooli meeskonnas mängisid: Sten Umerov, Andreas
Uusküla, Marten Romet Rindberg, Kert Pärnamäe, Gert
Ruuto ja Gregor Vool.

Eriline kolmas koht
7.-10. juunil toimus Soomes 34. maailma suurim noorte võrkpalliturniir Power Cup. Kadrina Keskkooli D-vanuseklassi
minivõrkpallimeeskond võitis alagrupis 6 mängu ja kaotas
Soome meistritele. Vahegrupis võidetud 4 mänguga pääseti
poolfinaali, kus tuli vastu võtta kaotus Läti meeskonnalt. 3.-4.

Laupäeval, 23. juunil kell 19.30
Jaaniõhtu Kadrina laululaval. Tegevused lastele,
batuut.
kell 21.00 ansambel L'Dorado, järgneb disko. Õhtut
juhib Margus Grosnõi.
Laupäeval, 30. juunil kell 18
Läsna Teatri etendus „Kardemoni linna rahvas ja
röövlid“ Loobu külas, Pealispõllu talus. Viidad juhatavad
teed. Avatud talukohvik. Pilet 5€/3€.
Pühapäeval, 1. juulil kell 11
Surnuaiapüha Kadrina kalmistul.
Reedel, 6. juulil kell 20
Tristvere kohviku 4. sünnipäeva tähistamine.
Reedel, 20. juulil kell 10
Üle-eestiline avatud talude päev. Kadrina vallas võimalik külastada järgmisi talusid:
• Pealispõllu talu, Loobu külas – hobitalu, kus tegeletakse
lambakasvatuse ja käsitööga
• Suuretüki talu, Loobu külas – hobitalu, kus tegeletakse
linnu- ja lambakasvatusega
• Pihlamäe käsitöötuba-muuseum, Loobu külas, Pihlamäe talus – käsitöötuba-muuseum
• Hõbeda kitsefarm, Hõbeda külas, Hõbeallika talus –
kitsekasvatus, kitsepiimast juustu ja jäätise valmistamine
Reedel, 20. juulil kell 19
Kadrina kirikus kontsert – Priit Rusalepp (trompetil) ja
Külli Erikson (orelil), kavas on Garšnek, Kareva, Eller, Mägi.
20.-22. juulil
Neeruti Seltsi Leader-meetme toetatud retk Kurese
kanti. Kohalesõit bussiga, Kurese kandis liikumine kaasa
võetud jalgratastel. Osalustasu 20 eurot. Eelregistreerimine ja info 5 552 5314.
Neljapäeval, 9. augustil kell 19
Kontsert kodumaised viisid – Eesti 100 Kadrina kirikus.
Duo Ingmar Simson-Valtin (viiulil) ja Ines Maidre (orelil).
27. juuli - 19. august
Neeruti Mõisateatri suvelavastus "Pargivaht" Neeruti
mõisas.
13. – 17. august
Noortekeskuse laager 4. - 5. klassidele. Kavas
loomingulised, sportlikud, arendavad, meelelahutuslikud, õpetuslikud ja humoorikad tegevused ja väljasõidud. Laagri maksumus 35€. Info ja registreerimine
telefonidel Marge, 5 855 1161 või Liis, 5 555 6354.
20. – 24. august
Noortekeskuse laager 2. – 3. klassidele. Kavas
loomingulised, sportlikud, arendavad, meelelahutuslikud, õpetuslikud ja humoorikad tegevused ja väljasõidud. Laagri maksumus 35€. Info ja registreerimine
telefonidel Marge, 5 855 1161 või Liis, 5 555 6354.
koha mängus võideti Läti II meeskonda ja saavutati 38
meeskonna konkurentsis III koht. Tulemuse teeb eriliseks, et
ainult Kadrina poistest koosnev meeskond ei olnud sellel
turniiril medalit võitnud. Paljud kadrinlased on saanud medali
Rakvere Spordikooli meeskonda kuuludes. Nii mängisid
Rakvere Spordikooli B-vanuseklassi meeskonnas Aleks
Uusküla ja Martin Stadnik, kes said samuti III koha.
Kadrina D-vanuseklassi pronksises meeskonnas mängisid:
Sten Umerov, Andreas Uusküla, Marten Romet Rindberg
(meeskonna parim mängija sel turniiril), Gert Ruuto, Gregor
Vool ja Andreas Sepp.

Huljal alustas maadlustrenn
Maikuu lõpus postitas Huljalt pärit Andi Grigorjev kadrinlastele
üleskutse tuua oma eel- ja algkooliealised lapsed maadlustrenni.
Plaan oli alustada, kui kokku saadakse 5-6 huvilist, kuid juba
kolmandal treeningul oli huvi pea kolmekordne. „Suured tänud
Caaro SK treeneritele Valeri ja Marger Pormannile, kes meid
kiiresti uute mattidega aitasid. Lisaks on mul hea meel, et saame
abi põrandamaterjali näol Aru Grupp AS-ilt. See teeb meie
võimalused paremaks,“ ütleb treener Grigorjev.
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KODUKANT

VOLIKOGU
VALLAVOLIKOGU ARUTAS JA OTSUSTAS
30. mai istung Kadrinas
1. Volikogu võttis vastu puudega inimestele eluruumi kohandamise toetuse määramise korra.
2. Volikogu andis nõusoleku V.P.Haldus OÜ-le Hõbeda külas asuva
Teeäärse kinnistu omandamiseks.
3. Volikogu andis loa järgmiste riigihangete korraldamiseks:
• Kadrina Vallavalitsuse ja selle allasutuste hoonete kindlustamine tähtajaga kolm aastat;
• lume- ja libedusetõrje teenuse tellimine tähtajaga neli aastat;
• trükiteenuse tellimine tähtajaga kolm aastat;
• raamlepingu alusel hankelepingu sõlmimine kütuse ostmiseks tähtajaga kolm aastat;
• raamlepingu alusel hankelepingu sõlmimine kontoritarvete ostmiseks
tähtajaga kolm aastat.
4. Volikogu otsustas osaleda Linnade ja Valdade Liidus ning nimetas üldkoosolekule esindajatena Madis Viise, asendajana Üllar Saaremäe ning
Kairit Pihlaku, asendajana Jaan Sterni ning liidu volikogusse Madis
Viise, asendajana Kairit Pihlaku.
5. Volikogu garanteerib projekti „Tööle saamist parendavad tugiteenused Lääne-Virumaal“ omafinantseeringu perioodil 2018–2020 summas 13 939 eurot.
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Keskkonnainvesteeringute
Keskusel uus taotlusvoor
Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) avas taotlusvooru eraisikutele ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks või reovee kogumise nõuetekohase mahuti
paigaldamiseks üle 2000 tarbijaga piirkondades. Toetust
saavad küsida Kadrina alevikus asuvate kinnistute
omanikud.
Taotluste vastuvõtt algas 5. juunil 2018 ning toetust
antakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi vahenditest,
meetme töötas välja Keskkonnaministeerium.
Lisainfo Keskkonnainvesteeringute Keskuse kodulehel
http://www.kik.ee või KIK-i juhtivkoordinaatorilt Tiiu
Noormaa (tiiu.noormaa@kik.ee, 627 4121).
Lääne-Virumaa projektikoordinaator Krister Randver
(kri ster.randver@kik.ee, 627 4195).

Meeldetuletuseks kinnistute omanikele
“Kadrina valla heakorraeeskiri“ ning „Kadrina valla reovee kohtkäitluse ja
äraveo eeskirja“ kohaselt on kinnistute omanikud kohustatud:
· hoidma korras ning teostama heakorratöid kinnistul ja kinnistuga piirneval
puhastusalal ning rakendama meetmeid kinnistu reostamise/risustamise
vältimiseks;
· kinnistu reostamisel/risustamisel on reostaja/risustaja kohustatud selle
puhastama, kui reostajat/risustajat ei ole võimalik kindlaks teha, peab ala
korrastama selle omanik;
· niitma muru, pügama hekki ning korraldama põõsaste ja puude kärpimist,
mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad liiklust reguleerivat
tehnilist vahendit, takistavad jalakäijate või sõidukiga liikumist;
· hoidma korras hoone fassaadi ja fassaadielemendid;
· ühiskanalisatsiooniga mitteliitunud kinnistutel tekkiv reovesi tuleb koguda
lekkekindlasse kogumismahutisse ning tellida reovee äraveoks
purgimiskohta teenus purgimisõigust omavalt ettevõttelt;
· tagama reovee ja fekaalide kogumismahuti korrasoleku, veepidavuse,
õigeaegse tühjendamise ja ümbruse hooldamise;
· omama reovee või kuivkäimla kogumismahuti tühjendamist tõendavat
dokumentatsiooni ning säilitama reovee ja fekaalide äraveo dokumente
kaks aastat ning vajadusel esitama need järelevalve teostajale;
· kasutusel mitteoleva ehitise omanik on kohustatud tagama ehitise ja sinna
juurde kuuluva krundi heakorra ning vältima hoone varisemisohtlikkust,
sulgema sissepääsud hoonesse ja krundile, paigaldama teavitustahvlid.

Palju õnne!
Juubilarid juunis
LEIDA TOMP

92

LEIDA AMBOS

91

HELGA KULLAMÄGI

91

ÕIE RAUDOJA

91

PAUL VALDLO

85

ALLA KUKK

85

MARIA WUNDERLICH

80

MIA-MAIE MITT

80

KALJU SEPP

80

ANTS LEPIKSAAR

75

AIVE VIISU

75

LEIDA KIVISALU

75

URVE-MALLE PÕLDOJA

70

TIIU KASTEMÄE

70

VALDUR SOPPE

65

MERIKE EHAVALD

65

ENNO JERŠOV

65

IIA KASKLA

65

ELSA BENDER

65

RIINA AREN

65

LIIVI VEIDE

65

HARRY PÄRNASTE

60

ANNE VAHESALU

60

ÜLLAR PRUAL

60

ENN VILTROP

60

HILLAR KUUSEOKS

60

Mais-juunis registreeritud lapsed
SIRLIKA-MAIBEL SAAR
GREGOR-MATTIAS LAUSMAA
NORA INDRE
Kõnnu küla 52. kokkutulek toimub laupäeval, 28.
juulil kell 14. Info Mare Vainokivi, telefon 5 198 6965.

KENNETH ARVISTE
MIA-ELIZA GRIGORJEV
RASMUS SUURKIVI

NB! Müratekitavate tööde teostamisel (niitmine, trimmerdamine,
puude saagimine jne) palume arvestada naabritega ning antud töid
teostada kellaaegadel, mis naabreid kõige vähem häiriks.
Lea Uueni, keskkonnaspetsialist

REBEKA KONTKAR

Hõbeda kitsefarm otsib osalise töökoormusega
lüpsjat/abitöölist. Lisainfo telefonil 508 2846.

LOVIISE-ANET PUKK

HELEENE SISAS

Minu Kadrina

Mälestame
MATTI SAU
30.06.1950 – 19.05.2018
KALEV JAANSOO
12.02.1975 – 21.05.2018
ASTA TAMM
10.02.1927 – 02.06.2018
MARGIT PALLON
08.08.1948 – 03.06.2018
ELVI-LEONTIINE RAADO
09.04.1930 – 03.06.2018
TOIVO JÄETMA
30.09.1951 – 06.06.2018
AINO ÕUN
06.07.1935 – 08.06.2018
ÕNNE PÄRS
04.07.1951 – 14.06.2018

Toimetaja Lisete Laisaar
Küljendanud VR Kirjastus

Anda üürile toitlustushoone.
Kontakt Andres Nukk, 508 9634.

tel: 322 5631 või 5 900 8823

Robert Salep
Aqva Spordikeskuse müügijuht, spordientusiast

Mis seob teid Kadrinaga?
Kadrinaga seob mind lapsepõlv, koolitee ning
palju erinevaid mälestusi. Elasin ja õppisin
Kadrinas veidi rohkem kui 20 aastat. Kadrinast
omandasin palju õpiku- ja elutarkust, sain väga
palju eluks tarvilikku. Omandanud erinevaid
kogemusi, kogesin esimesi raskuseid ja võite.
Paljud minu sõbrad on pärit Kadrinast ja selle
lähiümbrusest.
Mis on Kadrinas maailma parim, aga kus leidub veel arenguruumi?
Minu arvates on Kadrinas maailma parim kool. Kadrina Keskkool on valla süda ning selle pärast tullakse siia isegi kaugelt
kohale. Kadrina koolist saadud haridus on väga hea ja kvaliteetne. Kuigi ma ei ela juba aastaid enam Kadrinas, hoian ennast
kohalike sündmustega kursis ning selle põhjal tundub mulle, et arenguruumi on inimeste omavahelises suhtlemises. Kuigi
tänapäeva moodne tehnika pakub mitmeid erinevaid võimalusi sideme hoidmiseks, on tunne, et järjest vähem liigub vajalik
informatsioon sealsete inimeste vahel. Lõppkokkuvõttes ei tule see kellelegi kasuks.
Kuidas saate ise Kadrina arengule kaasa aidata?
Kadrina arengule aitan kaasa osalemistega erinevatel kohalikel tegevustel ja sündmustel. Eriti meeldis mulle Huviklubi
Cadencia poolt tehtud projekt, mis tõstis esikohale vaimse ja füüsilise tervise ning kõik, mis sellega kaasneb.

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

