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Vallas kogunisti kümned talgud

Millest laulavad reha ja labidas?
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Kadrina valla ajaleht

Garderoobitädi idee pani riidehoiu särama

Valla talguhooaja teeb laht Neeruti Selts, kutsudes 30. aprillil
Neeruti maastikukaitseala koristama. Väljasõit rahvamaja
juurest kell 10.
Neeruti Selts talgutab ka ülemaalisel talgupäeval, 7. mail,
mil vallas on kogunisti üheksad talgud. Neeruti Selts loob
korda loodustoas ja tuletõrjemaja ümbruses. Veel on talgud
Ridaküla seltsimaja ja Neeruti mõisa ümbruses. Lauli
Loovstuudios luuakse iluaeda.
Kadrinas oodatakse rahvast koristama nii kalmistut kui
rajama terviserada Loobu jõe äärde. Sellega tegi mullu algust
ja tänavu jätkab saunaklubi. Lisaks on võimalik kaasa lüüa
Hulja aleviku ja Vohnja mõisa aida ümbruse koristamises.
Ohepalu külas tehakse korda puhkeala.
Täpsem info ja talgutele registreerimine
www.teemeära.ee.

Pakiautomaat tuleb, side jääb
Postifirma Omniva paigaldab Kadrina Konsumi kaupluse
juurde pakiautomaadi. Firma kommunikatsioonispetsialist
Mattias Kaiv andis teada, et täpne paigaldamise aeg selgub
lähinädalatel, kuid eeldatavasti on 16. maiks automaat
olemas. „Neile, kellel pakiautomaadi kasutamise kogemus
puudub, on abiks meie klienditeeninduskeskus telefoninumbril 661 6616,“ mainis Kaiv.
Ta lisas, et Kadrina postkontori sulgemist praegu plaanis
ei ole.

Ministeerium otsib puurauke
Keskkonnaministeerium saatis vallarahvale palve anda teada
avatud ja mahajäetud geoloogilistest puuraukudest. „Sellised
puuraugud võivad mõjutada piirkonna põhjaveerežiimi ja
–kvaliteeti, avaldades kahjulikku mõju kaevudele ning
allikatele. Keskkonnaministeeriumil on kavatsus need
puuraugud ohutustada tampoonimise teel,“ seisab kirjas.
Kadrinas ootab hiljemalt jaanipäevaks teateid vallavalitsuse
meil kadrina@kadrina.ee ja telefon 322 5600.

Kuldsed sügised kohtuvad
kevadel
Laupäeval, 7. mail kell 13.00 kohtuvad Kadrina Rahvamajas
Aegviidu, Ardu, Imavere ja Kadrina pensionäride klubid,
kõigil nimeks Kuldne Sügis. Iga klubi tutvustab oma tegemisi
ja esitab veerandtunnise kultuuriprogrammi. Järgneb ühine
tantsuring, mille muusikat mängib Kadrina kapell. Kõik
Kadrina pensionärid on 1,5 eurose tasu eest lahkesti oodatud.

Neli kuud Hulja teeremonti
Maanteeamet teatab, et Lante – Tõrremäe tee taastusremont
koos Hulja aleviku ohutustamisega algab mais ja kestab neli
kuud. Töid teostab AS Teede REV-2. Teelõigu kate on vana ja
tekkinud on 12 millimeetri sügavused roopad. Teostatakse
asfalteerimistööd, ehitatakse ümber ristmikke, asula keskele
tuleb ohutussaarega ülekäigurada. Liiklejail tuleb arvestada
liikluspiirangutega.

CADrina tuleb Taukari ja
küsitlusega
Kadrina Keskkooli
vapiüritus – ITi ja
nutifestival CADrina
kulmineerub 25. novembril arvutijoonestamise järgselt KarlErik Taukari kontserdiga. Vallalehe ilmumise ajal, aprilli lõpus on aga veebis käimas CADrina
teemaline küsitlus, teemaks festivali tuntus ja võimalikud
arengud. Muuhulgas saab välja pakkuda ka kaasõhtujuhti
Urmas Vaino kõrvale ning anda hinnang mullusele üritusele.
Küsitlus toimub CADrina uue meediakava raames.

Pildil on vaid murdosa sadadest kõnekatest gräfitidetailidest
Kadrina Keskkooli garderoobitädi Melaine Liiv on see,
kellele võlgneme tänu kogu
Eestis ainulaadse riidehoiugräfiti sünni eest. Just tema
peas lõi särama jumekas idee
kooli garderoobi seinte katmisest joonistustega ja nii ta
siis direktori juurde sammud
seadiski. Hea mõtte sünni taga

oli oma osa ka Kadrina valla
aasta tegija – ühenduse Seinategu kujundatud kohalikul
bussijaamal, mis inspiratsiooni andis.
Kevadvaheajal muutuski
kooli riietehoid tundmatuseni. Kunstnikud leidsid, et
töömahu poolest oli tegemist
ilmselt kõige suurema ühis-

projektiga, kus tegevust jagus
kõigile neljale.
RUU mainis: „Eesmärk oli
luua koridorides elujaatav,
positiivne ning toetav keskkond. Vanasõnad on õpilastele julgustavaks, motiveerivaks sõnaks nii päeva alustuseks kui lõpetuseks.“
FOPHKIN lisas: „Mõnus

oli oma endises koolimajas
midagi teha ja sellises mastaabis eriti. Loodan, et see projekt
paneb omakorda aluse veel
suurematele projektidele. Tänud kooli juhtkonnale toetuse
eest!“
Kuulsust koguv riidehoiugräfiti leidis käsitlemist ka
Aktuaalses Kaameras.

Kadrina + Haljala + Vihula + Rakvere = 11 500
30. märtsil koos olnud Kadrina vallavolikogu otsustas
kell 17.11 ühehäälselt teha
ühinemisläbirääkimiste ettepaneku Vihula, Haljala ja
Rakvere vallavolikogudele,
alustamaks konsultatsioone
uue omavalitsuse moodustamiseks.
Otsuse seletuskirjas seisis,
et territooriumilt kuuluvad
kõik omavalitsused samasse
geograafilisse piirkonda, neil
on ühine piir ja kultuuriruum
jäädes ajaloolise Kadrina, Haljala, Rakvere kihelkonna ala-

dele. Kadrina, Vihula, Haljala
ja Rakvere valla ühinemisel
moodustuks ligikaudu 11500
elanikuga ja 1029 km² pindalaga omavalitsusüksus.
Ühtaegu moodustas volikogu ühinemisläbirääkimisteks komisjoni, kuhu kuuluvad Jaanus Reisner, Mati
Tiiter, Tiina Murumägi, Erich
Petrovits, Marika Mardõkainen, Aili Purk ja Arvo Pani.
Lehe trükkimineku ajaks
polnud naabrid veel Kadrina
ettepanekule vastanud.

Ühinemisselgus saabub mais
Kadrinalt ühinemisettepaneku saanud Vihula, Haljala ja
Rakvere vallal on seadusejärgne kohustus vastata ettepanekule
hiljemalt kahe kuu jooksul. Seega, mai lõpuks on selge, kellega
ühinemisläbirääkimisi pidama hakkame. Sellest tulenevalt
saame kujundada täpsemad seisukohad läbirääkimistel.
Läbirääkimistel koostatav ühinemisleping läheb
kinnitamiseks kõikide osapoolte volikogudesse, kus tehakse
lõplik otsus ühinemise osas. Eeldusel, et volikogud
ühinemislepingu heaks kiidavad, toimuksid 2017. aasta
kohalikud valimised juba uue ja ühise valla piires.
Ühinemisläbirääkimised ei saa olema kindlasti lihtsad, ent
pikemas ajalises perspektiivis on kõikidel võimalus sellest võita,

tulenevalt tugevamast ja suutlikumast omavalitsusest.
Meie jaoks tähendab see esmalt oma ajaloolise identiteedi
säilitamist ja võimekuste suurendamist. Suurem omavalitsus ei
tähenda, et kohalikud otsused liiguksid kaugele, pigem peaks
suurenema külade ja mittetulundusühingute võime kogukonna
teemadel kaasa rääkida ning teisalt vähenema bürokraatia.
Kokkuvõtteks – me ei peaks nägema haldusreformis ohtu
oma külade või valla tulevikule, pigem otsigem sellest
protsessist välja võimalused, mis aitaks veel tugevamaks saada.
Jaanus Reisner,
vallavolikogu esimees
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400 inimest sai verest abi
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Hommikupuder Viitnal muhumännalise kampsuniga

7. aprillil Kadrinas toimunud doonoripäeva külastas 45 tubli
inimest. Kadrinast lahkusime enam kui 20 liitri hinnalise
verega.
Mullu käisime Kadrinas kolm korda. Doonoripäevi
külastas kokku 155 inimest, kes tegid 135 vereloovutust.
Saime Kadrina inimeste abil oma verevarudesse täiendust
üle 60 liitri. Kui arvestada, et iga vereloovutusega on
võimalik aidata vähemalt 3 inimest, siis võib julgelt öelda:
Kadrina doonorite abil on aidatud enam kui 400 abivajajat.

Tõstame tänutundes esile Urve Pappet, kes on doonor
1995. aastast ja teinud 65 vereloovutust.
Urve Pals,
PERH-i verekeskus

MURUMÄE

MÄLUMÄNG
Märtsilehes
oli fotol Hulja
mõisa häärber.

Õigesti vastas
kakskümmend seitse mälumängurit: Helle Pohla, Roine
Pekkolainen, Melaine Liiv, Urve Murumets, Mirja Vool,
Maimu Pella, Tea Niinep, Ats Täht, Ainu Kirotbek, Marika
Mardõkainen, Harald Rahupõld, Jüri Vološtšenko, Ants
Piilberg, Neeme Mangulis, Heino Nurk, Aillar Laanemägi,
Helina Truu, Thea Tamm-Kolli, Helmi Urbalu, Tiiu
Lausma, Margus Einard, Rein Mee, Piret Voogre, Ülo Kais,
Jaan Rummi, Marje Rüü, Are Kivimäe.

Uus küsimus:

?
Kes Kadrinaga seotud isik on sellel vanal fotol?
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.

Paljudel Kadrina kodanikel
pole aimugi, et me valla
suveniirilett Viitna kõrtsi
Toidutares on Eestis eriline.
Üsnagi unikaalne, kuna suveniirikaup käib seal sellest
hoolimata, kas müüja Kertu
Orgus on juba kohal või veel
mitte. Seega – kes soovib, võib
juba hommikul kell 7 pudru
kõrvale osta muhumännalise
kampsuni, hunnitu helkuri
või kogunisti kena korvi.

Meeneleti pidaja ja müüja
Kertu saab nimelt Toidutare
rahvaga nii hästi läbi, et nad
avitavad suveniirihuvilist
rõõmsasti. Peaasi, et klient
lahkuks õnnelikuna.
Kertu firma nimi on Viitna
Villane ja ta võttis selle üle
oma ämmalt.
Võsuperes elav Kertu pakub täna Viitnal müügiks nii
kohalike, Kadrina valla inimeste käsitöid kui meeneid

mujalt Eestist, lisaks Leedust.
Põhiostjaks on turist, kelle
hulgas aina rohkem hiinlasi.
Tavapärastest soomlastest,
sakslastest rääkimata. Pool
gruppi sööb, teine pool sahmib suveniiridega.
Samas on suurenemas
nende eestimaalaste hulk, kes
eelistavad oma Tallinna teel
kiiret ja personaalset suveniiriabi just Viitnal. Sest milleks pealinna poodides kingi-

tuse pärast rüselda.
Oma kaupa pakkuma on
teretulnud kõik kohalikud
meenevalmistajad, eriti veel
kui nad teevad midagi nii
erilist, mida Kertul veel letil
pole.
Facebooki sõbrad saavad
Viitna Villase küljel ka ekaupa teha. Galerii müügiloleva kraamiga on tutvumiseks väljas.

Aru uued trepid käisid ehitusmessil
Aru Grupp AS osales Tallinnas 6. - 9. aprillini toimunud messil „Eesti
Ehitab 2016". Esitleti uut trepilahendust ning modifiseeritud
ukse- aknatoodangut. Erilise tähelepanu osaks said
renoveeritavate hoonete tarbeks loodud täispuidust siseuksed,
soojapidavad lükanduksed ning klaas- ja metallpiiretega trepid.
Huvilisi oli Eestist, Šveitsist, Venemaalt, Jaapanist ning juba
tavapäraselt ka Soomest ning mujalt Skandinaaviast.
Aru Grupi töötajate hinnangul on ehitusmess oluline

eelkõige koduturul kontaktide kindlustamise seisukohalt ning
samuti töötab mess ka turu informeerimise vahetu kanalina
ettevõtte tooteuuenduste osas. Messi külastas seekord üle 35
000 inimese. Tellimusi Aru Grupile tuleb!
Juhan Viise,
juhatuse esimees

Vallavalitsus teatab plaanist muuta liikluspinna nime
MTÜ Kadrina Saunaklubi nimel esitas
Ain Suurkaev taotluse Tehnika tänava
osaliseks muutmiseks Sauna tänavaks, et
jäädvustada ajaloo tarbeks Kadrina sauna rolli tervise edendamisel ja kultuuris.
Taotluse kohaselt muutuks senine Tehnika tänava osa, mis hõlmab aadressikohti Tehnika tn 1 - 6 (kaasa arvatud)
Sauna tänavaks. Seoses liikluspinna nime
muutumisega on vajadus korrastada ka
garaažide aadressil Tehnika tn 7a, 7b ja 7c
numbrid. Kadrina Vallavalitsus juhindub tänava nime muutmisel asjaolust, et
muutuksid võimalikult väheste kinnistute aadressid.
Tänava nime muutmise kohta on
võimalik arvamust avaldada kuni 6.
maini 2016 e-posti aadressile
kadrina@kadrina.ee või kirjalikult
Kadrina Vallavalitsusele Rakvere tee 14,

Võimalikud aadressimuutused
Vana aadress
Uus aadress
Tehnika tn 1
Sauna tn 1
Tehnika tn 2
Sauna tn 2
Tehnika tn 3
Sauna tn 3
Tehnika tn 4
Sauna tn 4
Tehnika tn 5
Sauna tn 5
Tehnika tn 5a
Sauna tn 5a
Tehnika tn 6
Sauna tn 6
Tehnika tn 7 a
Tehnika tn 1
Tehnika tn 7 b
Tehnika tn 3
Tehnika tn 7 c
Tehnika tn 5

Sauna tänav (muudetav kohanimi)

Tehnika tänav (säiliv kohanimi)

Kadrina 45201. Kõiki kinnistu omanikke,
Nime muutmise kohta teeb lõpliku
keda aadresside muutmine puudutab otsuse Kadrina Vallavolikogu.
otseselt, teavitatakse kirjalikult.
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Vohnja võõrustas ja võitis

Koostab Helena Mägi
Kolmapäeval, 27. aprillil kell 18
Kadrina saunas Lahtise ukse õhtu - jutuks Sauna tänav,
saunamuuseum, saunaklubi sünnipäev.
14. aprillil peeti Vohnjas Aino Paju
nimelist maakondlikku algklasside
teatripäeva, kus osalesid Kunda,
Rakvere, Tapa ja Vohnja algklasside
teatritrupid. Võitjaks osutus Vohnja
Lasteaed-Algkooli lavastus
„Krokodill Gena ja Potsataja“. Fotol
on Kunda Ühisgümnaasiumile
eripreemia viinud lustlikud ja julged
jänesed.

Spordihostel täitus
loomadega

Reedel, 29. aprillil kell 14
Kadrina Rahvamajas Laulukarusselli Kadrina eelvoorkontsert Laululohe.
Esmaspäeval, 2. mail kell 16
Kadrina Huvikeskuse noortekas meisterdamine
emadepäevaks.
Teisipäeval, 3. mail kell 20
Kadrina Huvikeskuses ansambel DAGÖ kontsert.
Laupäeval, 7. mail kell 12
Hõbesõlepidu väikeste vallakodanike auks
kirjandusklubi saalis.
Reedel, 13. mail
Hiphop kultuuri õhtu Huvi- ja noortekeskuses.
Kell 15 stencil töötuba, kell 17 hiphop tantsu töötuba ja
DJ töötuba, kell 19 lõpetamine.

Kadrina Spordikeskuse hostel muutus
looduspildinäituseks, andis teada
Kadrina Spordikeskuse juht Margus
Martin. Ta lisas: „Ain Liiva
looduspildid on kogutud mitmelt
poolt kodumaakonnast, ka Kadrina
vallast ja kaugemaltki. Nirk jäi
näiteks tema kaamera ette Rakvere
Tammikus, kurg Peipsi ääres, rebane
Väike-Maarja kandis. Kadrina
Spordikeskus otsustas Ain Liiva
loodus- ja loomapiltidega
värskendada hosteli siseilmet.
Klientidele-külastajatele on silmailu
ja äratundmisrõõmu rohkem, oma
maja inimestest rääkimata.”

Laupäeval, 28. mail väljasõit kell 9 rahvamaja juurest
Neeruti Seltsi pikk loodusretk „Aidu karjäär ja teisi
kohti Ida-Virumaal“.
Eelregistreerimine 5 552 5314 või neerutiselts@hot.ee

„Uhti, uhti“ – poolakad rõkkama

Küsitlus sai 184 vastust

Pühapäeval, 29, mail Kadrina sauna ees alates 17.30
Kadrina Saunaklubi 15. sünnipäev: Kadrina puhkpill,
saunamuuseum, kõned, kingitused, Bonzo.

Virumaa tütarlastekoor naasis
Poolast hõbediplomiga. Täpsustan: 10.–14. märtsini viibis
Poolas 10 Kadrina valla tüdrukut, kes laulab Virumaa tütarlastekooris. Osalesime Gdanskis koorifestivalil. Kokku oli
koore 24, neist Eestist 4.
Virumaa tütarlastekoor
võistles lastekooride kategoorias. Esitasime konkursil 4
laulu. Kaks oli eesti keeles, üks
ungari ja üks inglise keeles.
Lisaks konkursile esinesime
kahes kirikus, kus oli pikem
kava.
Koorijuhi Ly Ipsbergi
sõnul laulsime konkursil paremini kui kunagi varem. Ka
tüdrukutel endil tuli laulmise
ajal lausa kananahk ihule.
Saime aru kui tublid me oleme

Kogukonna rahulolu küsitlus toimus 18. veebruarist 1. aprillini
Kadrina valla uue arengukava koostamise raames. Elektrooniliselt vastajaid oli 161. Paberile kirjutas raamatukogudes oma
vastused 23 inimest, neist Kadrinas 14, Huljal 4 ja Vohnjas 5.

Neljapäeval, 19. mail ja reedel, 20. mail kell 18
Triin Ruumeti tragikomöödia „Päevad, mis ajasid
segadusse“ kirjandusklubi saalis.
Reedel, 20. mail kell 11.40
Kadrina Huvikeskuse saalis Kadrina Kunstidekooli
õpilaskontsert Kadrina Keskkooli algklasside
õpilastele.
Reedel, 20. mail kell 18
Kadrina Huvikeskuse saalis Kadrina Kunstidekooli
kevadkontsert-lõpuaktus.

olnud ja kui vägevad dirigendid meil tegelikult on. Õnnestunud esinemine sai ka vääriliselt tasutud: saavutasime
hõbediplomi.
Kui meie tulemus teatati,
oli näha paljude tüdrukute silmis õnnepisaraid. Saavutatu
on väärtuslik seda enam, et
meie koor käib proovis koos
vaid kaks korda kuus, samas
kui paljud festivalil osalenud
koorid harjutavad vähemalt
ühe korra nädalas.
Galakontserdil võeti meid
publiku poolt väga hästi vastu, kui laulsime „Uhti, uhti
uhkesti”, mille esitasime koos
asjakohaste liigutustega. Publik naeris ja plaksutas.
Liis Lillemägi,
koolinoorest koorilaulja

SPORT
Toimetab Margus Martin

Kadrinas pärjatakse meistrid
Suvise Sprite 3x3 tänavakorvpalli Eesti meistrivõistluste hooaja
alguseni on jäänud pisut rohkem kui üks kuu.
Üle Eesti toimuvate etappide nimistus on teist aastat järjest
Kadrina nn. boonusturniir, kus laupäeval, 4. juunil jagatakse
lisaks Eesti meistrivõistluste punktidele esmakordselt ajaloos
välja Lääne-Viru maakonna meistrimedalid.
Kadrina keskkooli kõrval asuvatel korraliku tehiskatte ja
uute tagalaudade ning korvirõngastega väljakutel toimuvat
turniiri korraldab Kadrina Spordikeskus koostöös SK Kadrina ja
Lääne-Virumaa Spordiliiduga.
Võisteldakse neljas noormeeste – U13 (s 2003-2005), U15 (s
2001-2002), U18 (s 1998-2000) ja kahes täiskasvanute
(mehed/naised amatöörid) klassis.

Jalgpalli suvelaagrid kutsuvad
Algas registreerimine Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) ja Rimi
suvelaagritesse, millest kaks toimuvad sarnaselt mullusega
Kadrinas spordikeskuse ja Rakvere JK Tarvas koostöös.
Laagrites on juhendajateks EJL-i koolitatud noortetreenerid,

Kokku oli vastajaid 184 ja see on igati tubli tulemus. Tänan
kõiki vaevanägijaid!
Vastajatest 64 olid mehed ja 120 naised. Kõige enam
vastanuid oli vanuses 25–49 (51,6%) ja 50–64 (21,7%).
Kooliealiste arvamus on esindatud 4,3%-ga. Piirkondlikult oli
alevikest 132 (71,74%) vastajat ning küladest 52 (28,26%).
Laias laastus oli teenustega rahulolu vasta-vuses kasutussagedusega. Mida vähem teenust kasutati, seda kehvem oli
rahuolu teenusega, aga mida sagedamini teenust kasutati, seda
parem oli rahuolu.
Küsitluse tulemused seotakse arengukava sisuga. Nendega
saab tulevikus tutvuda nii arengukava avalikul arutelul kui
vallaveebis ja vallalehes.
Kaire Kullik,
arendusnõunik

kes tagavad kvaliteetse treeningu ühildades selle mängulõbuga.
Eelnev kokkupuude jalgpalliga pole vajalik. Laagritesse
oodatakse 6-12aastaseid lapsi.
Laagri hind on 75 eurot. Hinna sees on jalgpallivarustus, mis
sisaldab lühikeste varrukatega ning mängija eesnimega särki,
lühikesi pükse ja põlvikuid. Tagatakse vesi ja puuviljad kogu
päev jooksul, soe lõunasöök (v.a reedel), ekskursioonipäev A.
Le Coq Arenale ning diplom ja meened mälestuseks.
Esimesed laagrid leiavad aset 13.-17. juunini, teised 8.-12.
augustini. Lisainfo veebilehel jalgpall.ee/suvelaagrid .

Hulja loovutas korvpallitrooni
Lääne-Virumaa Kossuliiga meistrivõistlused kulmineerusid
finaalmängudega Rakvere spordihallis. Esiliiga põhihooaja
edukaim korvpallimeeskond Hulja pidi paraku tunnistama
vastaste paremust nii poolfinaalis kui ka pronksimatšis.
Esimeses vannuti kehva visketabavuse tõttu 63:89 alla Simuna
Artistonile ja teises, märksa tasavägisemas heitluses 75:82
Tamsalu/JaKon Ehitusele. Kossuliiga meistriliigas pälvis tiitli
Väike-Maarja Päästekool, esiliigas oli parim kundalaste SK
KNT.

Matimees võidutses kodus
SK Kadrina noored maadlejad näitasid oskusi Tallinn Open
turniiril. Edukama kadrinlasena naases Kevin Baumann
juunioride kreeka-rooma maadluse kaalukategooria kuni 96 kg

Eelinfo: 18.-22. juuli laager 3.-4. klassi lastele,
25.-29. juuli laager 5.-6. klassi lastele.
Info noortekeskusest telefonidel 5 855 1161, 5 555 6354.

Saaremäe soovitab
Rakvere teatri peanäitejuht, Kadrina
vallas, Arbavere külas elav Üllar
Saaremäe jagab igas vallalehes mõnd
kultuurisoovitust, et aina kirevamaks
muutuvast kultuuri-ilmast paremat
sotti saada.
Eesti filmil tundub olevat edukas aasta. Süsimusta
huumoriga vürtsitatud tragikomöödia “Päevad, mis ajasid
segadusse” tegevus toimub 1990. aastate teises pooles. Triin
Ruumeti esimene täispikk linateos, filmi peaosades
Hendrik Toompere Jr ja Juhan Ulfsak.
Maikuus mängib Rakvere teater viimaseid kordi „Üks
pealuu Connemaras” Tooma talus Lahemaal. Teid viiakse
musta ja veel mustema huumoriga rännakule salapärasel ja
veidral Iirimaal.
Saigi veidi mustahuumoriline soovitus.

võiduga. Esikoha saavutamiseks pidi ta alistama neli vastast.
Hõbeda lisas õpilaste hulgas Markus Julius Holmberg,
kelle kaalukategoorias (kuni 59 kg) võistles koguni 36 noort ning
pronksi naistemaadluses Vija Altmäe (kuni 32 kg).
Bulgaarias toimunud Euroopa kuni 23-aastaste meistrivõistlustel piirdus Kevin Baumann kaalukategoorias kuni 98 kg ühe
matši ja 14. kohaga. Enne seda testis Kadrina maadluslootus
vormi Ungaris, kus sai kahe võidu ja ühe kaotusega teise koha.

Koolipoisid pallisid miniliigas
Võrkpalli miniliiga (4.-6. klassid) idaregiooni finaalturniiril
pälvis Kadrina Keskkooli poiste võistkond Väätsa Põhikooli ja
Narva Greenholmi Gümnaasiumi järel kolmanda koha.
Pronksises tiimis mängisid Sten Umerov, Andreas Uusküla,
Marten Romet Rindberg, Karl Martin Laasberg ja Gregor
Vool. Juhendas õpetaja Jaan Rummi.

Süstasõitjad avasid hooaja
Aprilli esimesel pühapäeval peeti Jägala jõel, joast 200 meetrit
allavoolu Balti karikavõistluste avaetapp süsta- ja kanuuslaalomis. Naiste ühesüstal saavutas Külli Raudsalu meie
parimana lõppkokkuvõttes 2. koha. Meeste ühekanuul teenis
Argo Raudsalu 3. koha.
Ago Kastemäe, kes kvalifikatsioonijärgselt paiknes 5.
positsioonil, pidi lõpuks nooremate konkurentide üleolekut
tunnistama ja leppima 8. kohaga.
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KODUKANT

VOLIKOGU
VALLAVOLIKOGU ARUTAS JA OTSUSTAS
30. märtsi istung Kadrinas
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

Volikogu määras Mihkli ja Oti kinnistute jagamisel
tekkivatele uutele katastriüksustele sihtotstarbe maatulundusmaa.
Volikogu muutis valla eraparklate ehitamise toetamise
korda seoses ehitusseadustiku muudatustega.
Volikogu kehtestas valla eelarvest hoolekandeteenuste
eest maksmise korra seoses riigi seaduste muutumisega.
Volikogu kehtestas hoolduse seadmise, hooldaja
määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise korra. Lisaks ka sotsiaaltoetuste määramise ja
maksmise korra, valla poolt korraldatavate sotsiaalteenuste korra, riigi rahastatava lapsehoiuteenuse
rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise korra, valla
sotsiaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise korra
ning pere sissetulekust mittesõltuvate toetuste
määramise ja maksmise korra.
Volikogu võttis vastu valla 2016. aasta lisaeelarve.
Muudatused investeeringute osas on järgmised:
suurendati Kadrina Lasteaed Sipsik õueala rajamiseks
plaanitud raha 30 000 euro võrra; suurendati bussijaama
ja raudteejaama ühendamise eelarvet 45 000 võrra;
eraparklate toetamiseks plaanitud raha suurendati 7 000
euro võrra. 2016. aastaks kavandatud vallamaja fassaadi
remont summas 30 000 eurot lükati edasi järgmisse aastasse.
Volikogu andis nõusoleku Kadrina alevikus Viru
tänava, Kauba tänava ja Rakvere tee munitsipaalomandisse taotlemiseks, mis võimaldaks seal hõlpsamini ehitada parkimiskohti ja kõnniteid ning teha
muid töid.
Volikogu tegi ettepaneku Vihula, Haljala ja Rakvere
vallavolikogule alustada läbirääkimisi uue, ühinenud
omavalitsuse moodustamiseks. Moodustati läbirääkimiskomisjon. Täpsemalt vallalehe esiküljel.

Tarviline jäätmeinfo suurpuhastajaile
Kadrina valla jäätmete kogumispunkt
Raua tänav 2 on avatud
esmaspäeval 11 - 18
kolmapäeval 11 - 16
reedel
11 - 18
laupäeval
10 - 15

Riiklikel pühadel kinni. Jäätmetooja
peab paigutama kohaliku töötaja
juhendamisel eelsorteeritud jäätmed
õigesse konteinerisse/kohta. Jäätmete
toomine kogumispunkti aia äärde või
värava taha on keelatud. Videovalve!

Jäätmete kogumispunktis võetakse Kadrina valla elanikelt tasuta vastu
alljärgnevat: ohtlikud jäätmed; elektri- ja elektroonikaseadmed; asbesti
sisaldavad jäätmed, sh eterniit; plastpakendid; klaaspakendid; metallpakendid;
paber- ja kartongpakendid; vanapaber ja -papp; plastid, penoplast, kilekotid,
kanistrid; tekstiilijäätmed (rõivad) pakitud kuni 240 L kilekottidesse;
suuremõõtmelised jäätmed - kapid, lauad, toolid, diivanid, kušetid,WC-potid,
kraanikausid; vanarehvid, aknaklaas.
Täpsem info vallaveebist, aitab ka telefon 515 5417.

Ohtlike jäätmete kogumisring Kadrina vallas
Lääne-Viru Jäätmekeskus korraldab Keskkonnainvesteeringute Keskuse
toetusel Lääne-Viru maakonnas ohtlike jäätmete kogumisringi. Kadrina vallas
toimub ohtlike jäätmete kogumisring pühapäeval, 8. mail 2016.
Kellaaeg
10.00-10.15
10.20-10.35
10.50-11.05
11.25-11.40
12.10-12.25
12.40-12.55
13.00-13.15
13.35-13.50

Peatuskohad
Rõmeda küla (teerist)
Viitna bussipeatuse juures parklas
Loobu metskond (parkla)
Vohnja kaupluse parkla
Pariisi küla (talli ees)
Salda küla (ridaelamute juures)
Udriku küla (enne ristumist Pärnu-Rakvere mnt-ga)
Ridaküla (ridaelamute juures)

VASTU VÕETAKSE alljärgnevaid jäätmeid: pliiakud, patareid, värvijäätmed,
õlijäätmed, õlifiltrid, ohtlike ainete jääke sisaldavad pakendid, elavhõbedalambid,
elavhõbe, vanad ravimid, kemikaalid, taimekaitsevahendid. Komplektsed
elektroonikaseadmed – arvutid, monitorid, elektrilised kodumasinad, külmikud
jne.
VASTU EI VÕETA vanarehve, mittekomplektseid elektri- ja elektroonikajäätmeid,
segaolmejäätmeid.

Hulja Lootuse matkad – liigume koos
Lootuse poole!
Stardime Tõnismäe 18, Hulja lasteaiahoone
juurest pühapäeval, 1. mail kell 11
Läheme 11-kilomeetrisele matkale ehk
raudteeringile: Hulja - Kadrina – Hulja.
Kadrinast start poolteist tundi varem
kergliiklusteed mööda stardipaika.
Tasuta kohvilaud. Saab laenutada
kõndimiskeppe.
Info: endel.treiman@gmail.com

Kõnnime koos!
Müüa HOBUSE KÕDUSÕNNIKUT (turbaga). 40
liitrine kott 2.50 eur. Kadrinast 11km. Mob. 5693
7935.

Kui teil napib aega või oskusi
haljastustöödega tegelemiseks, siis
aitame rõõmuga plaane pidada,
kevadisi hooldus- ja rajamistöid
teostada.
Lisaks teeme hoonesiseseid
remonttöid (tapeetimine, plaatimine,
värvimine).
Vaata meie tegemisi www.rohelahe.ee
Tel 5 361 5999
info@rohelahe.ee
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Lisette Veide – 92!
Päikese valgust eneses kannad,
soojust teistele edasi annad.
Lillede ilust naeratust võtad.
Rõõmsalt elus edasi tõttad.
Palju õnne!

Juubilarid
Aprillis
HEDVIG LINDSTRÖM

101

LISETTE VEIDE

92

PAUL KIVIMETS

85

SILVI KALDA

80

ILSE MAIDLA

80

LEHTE-MAI SIISPOOL

80

JAAN STERN

75

HELGA KASTEMÄE

75

LINDA TAMM

75

REET KARP

75

TIINA ALLIKAS

75

MAIE SEPPO

70

JUTA VAHULA

70

ANTS KRUUS

70

TIIU LAUSMAA

70

TAIMI PÕDER

70

RUTI TIITS

70

ASTA ROHEMÄE

70

AARE TAMM

65

REIN MAAMÄGI

65

KAJA FUCHS

60

MIHKEL HEIDE

60

RALF VJUGIN

60

MAIE PUUSEPP

60

Märtsis
registreeritud lapsed
JAAGUP EESSAAR
KRISTELLA KASELEHT
RANET ILVES
JOOSEP AAS

Minu Kadrina
Sven Salep

Müüa lõhutud küttepuud kojuveoga. Pikkus ja
kogus vastavalt soovile.Tel 5647 6346 või 325 0113
õhtuti.

Hawaii Expressi hulgimüügijuht,
Rakvere kaupluse juhataja

Koerte ja kasside tasuta vaktsineerimine
marutaudi vastu toimub iga kuu kolmandal
kolmapäeval kell 10 – 12 Kadrina Rahvamajas.
Info: 513 7662. Volitatud veterinaararst Vilve AlaPaal.

Mis seob teid Kadrinaga?
Kadrinasse tulin pärast sõjaväge.
Mõtlesin, millega tegelema hakata, kus
elada ja võrkpalli mängida. Kroonu
tellitud Rahva Häälest leidsin Eesti
NSV võrkpallimeistrivõistluse esiliiga
turniiritabeli, kus esireal oli Kadrina
võistkond. Rakvere kodule kõige
lähem punt, korralik tase. Läksin
ennast pakkuma, võeti vastu ning nii
Kadrinasse otsaga jõudsingi. Mängisime esiliigas koos 1987– 1992.
Käisin Rakverest Kadrinas trennis
edasi-tagasi kokkupandava rattaga.
Trennikaaslased arvasid, et olen
segane, aga üldfüüsiline taust oli nii
hea, et probleeme ei tekkinud.

Annan üürile 1-toalise kõigi mugavustega
möbleeritud korteri Tartus. Tel: 513 7662.

Palju õnne!

Kui sain Kadrinas ühikatoa, jäid sõidud ära. Aga siis sai lisaks trennile veel öösiti Kadrina
ujulas salaja ujumas käidud.
Elasin Kadrinas 20 aastat, töötasin EPT-s ja ka Kadrina Kommunaali tegevjuhina. Poeg
lõpetas kooli, läks ülikooli, kolis Kadrinast ära, pärast seda kolisime ka ise Rakverre. Meil
naisega mõlemal töökohad Rakveres, transpordiküsimuste lahendamine muutus raskeks.
Mis on Kadrinas maailma parim, aga kus leidub veel arenguruumi?
Kadrina: moniliitne, parim koht noorele perele, kõik maailma asjad on käe-jala juures. Kool,
lasteaed, ujula, võimla, kauplused, võimekas omavalitsus, saunaklubi, emakeele ausammas,
keskkool. Saaks inimesi tagasi Kadrinasse, piisavalt palju on ära mindud, kooliõpilaste arv on
langenud.
Kuidas saate ise Kadrina kandi elu edenemisele kaas aidata?
Hoian end tegemistega kursis läbi ajakirjanduse ning tuttavate, paljud Kadrina inimesed on
minu kliendid nii suvel kui talvel.

Toimetaja Rein Sikk
Küljendanud VR Kirjastus

tel: 322 5631 või 501 2487

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

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

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

