odukant
K
Kuueliikmeline vallavalitsus
11. aprillil toimunud volikogus tegi Kadrina valla uus
vallavanem volikogule ettepaneku moodustad kuueliikmeline vallavalitsus. Salajase hääletuse tulemusel valiti
vallavalitsuse uuteks liikmeteks Kairit Pihlak, Andres
Nukk, Raido Parve, Marko Teiva, Jaan Stern ning Ain
Suurkaev. Edu ning ühist meelt uuele vallavalitsusele!

Leht koju kätte, kõikidele!
Head lugejad!
Annan teada, et alates aprillikuu lehest hakkab Omniva
Kadrina valla ajalehte Kodukant viima kõikidele Kadrina
valla elanikele otse postkasti. Kaovad ära jaotuspunktid, kuid
kes ei ela Kadrina vallas, aga siiski soovivad uudistega kursis
olla saavad lehe kätte vallamajast.
Täpsustava informatsiooni ning küsimuste korral
pöörduda e-posti aadressil lisete.laisaar@kadrina.ee või
telefonil 32 25 631, 59 008 823.
Kaunist kevadet!

Vallas taas üks küla rohkem
9. aprillist jõustus Vabariigi Valitsuse otsus, millega taastati Kadrina
valla ajalooline Kolu küla. Algatuse küla taastamiseks esitas
volikogule Malle Reimann ning volikogu võttis vastava otsuse
vastu juba eelmisel aastal. Varasemalt on Kadrina vallas taastatud
Sootaguse ja Jürimõisa külad.
Kolu mõisa omanik Jaanus Reisner ütles valitsuse otsust
kommenteerides, et ajalooliste külade ja külanimede taastamisel on
oluline roll kodukoha ajaloopärandi ja kultuuri säilitamisel.
“Nõukogude ajal toimunud külade meelevaldse liitmise eesmärgiks
oli just kogukonnatunde väljajuurimine meie inimeste mälust.
Rõõm on tõdeda, et inimesed siiski mäletavad ja ka hoolivad oma
kodukülast”.

Kadrina Noorsportlaste
Fond kevadvooruks valmis
Kadrina Noorsportlaste Fondi
kevadvooru avalduste esitamise
tähtaeg on 1. mai. Tegemist on
Kadrina Noorsportlaste Fondi
neljanda taotlusvooruga. Eelnevates voorudes on toetatud
Kadrina valla üldhariduskoolides õppivaid noorsportlasi
kokku 6115 euroga.
Kadrina valla noorsportlaste
fondi eesmärk on toetada noorsportlaste treeningettevalmistust, võistlus- ja treeningvarustuse soetamist,
osalemist valla sisestel kui ka väljaspool Kadrina valda
toimuvatel tasulistel treeningutel ja sõidukulude kompenseerimisel.
Toetust saavad taotleda Kadrina valla üldhariduskoolides õppivad noored. Avaldusi saab esitada kaks korda
aastas: 1. maiks ja 1. novembriks. Taotlus esitatakse
paberkandjal sihtasutuse juhatusele või e-posti aadressil
noorsportlased@gmail.com. Täpsem info vallaveebis.

Nr 4 (286)
Kadrina valla ajaleht

Kairit Pihlak on Kadrina valla ajaloo esimene naisvallavanem
Oma esimesel kohtumisel
volikoguga ütlesid, et
soovid valda edasi viia,
rohkem silmapaistvamaks
teha? Millised on sinu
muljed seoses Kadrinaga
ning kuidas meie valda veel
rohkem silmapaistvamaks
muuta?
Kadrina vallal on alati olnud
hea maine. Kui ma osutusin
valituks, siis väga paljud
inimesed üle Eesti, kes mind
õnnitlesid, teadsid kohe, mis
koht on Kadrina. Kellelgi ei
tekkinud küsimust, et kus või
mis vald see on. Paljudel oli
mingi seos Kadrinaga, kes oli
siit pärit, kellel elas sõber või
sugulane siin, külmaks ei
jätnud see vald kedagi. Samuti
tekkis mul tunne, et Kadrina
valda teatakse võrreldes mõne
muu Eesti vallaga väga hästi.
Minu jaoks oli meeldiv, et sain
Kadrina kohta nii palju positiivset tagasisidet.
Veel rohkem silmapaistvamaks muutmise juures pidasin silmas seda, et siin vallas
on nii palju ägedaid asju. Ma
olen selle lühikese aja jooksul
käinud mitmetes huvitvates ja
omanäolistes kohtades, mida
saaks ühiselt, jõud ühendades,
rohkem esile tõsta. Teha rohkem koostööd ja leida selliseid
nurki, mida veel välja tuua ja
tutvustada. Nii saabki silmapaistvamaks.
Oled välja öelnud, et hindad
kõrgelt külakogukondi ja
kodanikualgatusi. Milliste
külakogukondade,
kodanikualgatuste üle
vallavanemana kõige
uhkem oled?
On suur au olla vallavanema
vallas, kus on Eesti parim
küla. See on selline tõeline
lisakingitus. Ma olen Läsna
Teatrit ja Läsna-Loobu külaliikumist jälginud juba varem,
see on kindlasti asi, mille üle
uhke olla. Eelmisel nädalal
käisin ma sellises suurepärases ja üllatuslikus kohas
nagu Ridaküla Seltsimaja. Keset kaunist loodust asub vana
maja, mis on kodanikualgatuse korras ilusaks tehtud.
Ridakülast ei teadnud ma
varem tõesti midagi, seega oli
see minu jaoks väga vahva

üllatus. Ma usun, et taolisi
postiivseid üllatusi leidub siin
vallas veel. Ja muidugi Vohnja
Lasteaed-Algkool. Siiani teadsin ja olin kuulnud, et Vohnjas
on kool, aga nüüd kui ma seal
käisin, ütlen – selleks, et saada
hea haridus ei pea sa käima
kuskil eliitkoolis. Vohnja kool
on unistuste kool ja õnnelike
laste kool. Ma olen täiesti
veendunud, et sealt saab parima hariduse. Haridust ei tee
klaasist luksuslikud ehitised,
haridusest teevad hariduse
eelkõige need inimesed, kes
selle sisu loovad. Kuigi mu
külas-käik sinna oli ainult
põgus, siis oli tunda, kuidas
seal suhtutakse lastesse ja
õppimisse. Lisaks on puhas
luksus, kui lapsed saavad
päeva veeta turvalises ja looduskaunis keskkonnas, väikeses ja sõbralikus seltskonnas,
õppida palju õues ja süüa head
toitu. Lapsed on haaratud
sisukatest ja loomingulistest
tegevustest ilma, et oleks vaja
uurida nutitelefoni.
Mis võiks olla see miski,
mida Kadrina saaks
hariduses pakkuda, mida
kusagilt mujalt ei saa?
Kindlat suunda ei oska ma
täna välja tuua. Üks asi on
suund, mida õpetada, teine asi
on see, mis tõmbaks tähele-

Aprill on lasteaias südamekuu
Kadrina lasteaias toimub ridamisi erinevaid tervist
edendavaid sündmusi. 2. aprilli lumisel hommikul
kella 7.00-9.00 tervitasid Kadrina rühmade õpetajad
õues lapsevanemaid ja lapsi, kinkisid neile kleebise
ning soovisid ilusat südamekuud. Juhiti tähelepanu
alumises koridoris olevale suhkrunäitusele. Kõigile
tuttavate ja enamtarbitavate jookide ja maiustuste
suhkrusisaldus oli välja arvutatud ning näitlikustamiseks valge suhkru kogus toote kõrvale väikestesse purkidesse pandud.
Terve aprillikuu vältel toimub palju huvitavaid
tegevusi. Juba on toimunud näiteks kogu lasteaiapere hommikuvõimlemine, kus võimlesid nii
suured kui väikesed Sipsikud. Või hoopis lõbus
varbavõimlemine, kus saali kogunesid kümmekond

APRILL 2018

töötajat, et võimelda koos liikumisõpetaja Maaritiga, kes näitas ette ja rääkis, mida kõike saab ise teha
oma jalgade heaks. Ka tervislik toitumine on väga
tähtis. Rühmade meeskonnad valmistasid erinevaid
tervislikke toite, mida said kõik maitsta. Pärast
retseptidega tutvumist koguti need kokku lasteaia
kogumikku. Kiidusõnad said kõik degusteerijad
kirja panna külalisteraamatusse. Külalisteraamatu
kujundasid Pätu rühma lapsed.
Soojade ilmade saabumisega toimuvad matkad
loodusesse. Hooli oma tervisest!
Tervisedenduse õpetaja
Urve Ringmets

panu mitte ainult Kadrinas ja
Lääne-Virumaal, vaid tekitaks
uudishimu üle kogu riigi. See
peaks olema midagi sellist,
mida kusagilt mujalt ei leia.
Üks, mille peale mõte liigub
on uute õppemetoodikate
praktiseerimine. Maailm
muutub meie ümber kiiremini
kui kunagi varem ja ka
hariduse arendamisel peab
sellega arvestama. Kes ütles,
et näiteks tund peab olema
kindlasti 45 minutit pikk või
õppimiseks peab istuma klassides. Neid küsimusi on palju,
aga neid võikski õhku visata.
Vallavanemana ei ole minu
ülesanne siin otseselt midagi
muuta, aga kindlasti on võimalik luua tingimusi ja toetada neid inimesi, kes soovivad uuenduslike protsesse
eest vedada.
Millised nägid välja sinu
esimesed päevad uuel
tööpostil?
Tutvusin inimeste ja nende
igapäevase tööga. Oleme

läbirääkimiste tulemusel
pannud kokku tänasel hetkel parima meeskonna.
Aeg näitab, kuidas koostöö
sujuma hakkab. Valmistusin esimeseks vallavalitsuse
istungiks. Külastasin asutusi,
suhtlesin erinevate inimes-

tega. Uuel inimesel, uuel kohal võtab asja sisse elamine
natukene aega, aga mingisugune pilt on juba kujunenud. Siin on mida teha, aga
on ka millest õppida. Inime3sed on väga toredad ja ma
näen, et nad teevad oma tööd
pühendunult ja on koostööaltid.
Uue vallavanema
saabumisega käib kaasas ka
uue vallavalitsuse loomine,
kuidas meeskond välja
kukkus?
Oleme läbirääkimiste tulemusel pannud kokku tänasel
hetkel parima meeskonna.
Aeg näitab, kuidas koostöö
sujuma hakkab. Minu kogemused Rakvere linnavalitsusest on sellised, et alati tuleb
leida üksmeel, mis on ka
mõistlik. Ma olen pigem seda
meelt, et asju tuleb arutada nii
kaua kuni tekib konsensus.
Minu sõnum Kadrina rahvale oleks, et koostöös peitub
jõud. Väikeses kogukonnas on
loomulik, et kõik tunnevad
kõiki ja vallavalitsus on inimestele lähedal. Suhtlemine on
eduka koostöö juures väga
oluline, paljud asjad lahenevad
juba rääkimise abil. Ma loodan,
et tekib hea kontakt vallarahvaga ning minuga jagatakse
nii muresid kui rõõme.
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Hajaasustuse programmi 2018.
aasta taotlusvoor
EAS-i hajaasutuste programmi kaudu rahastatud toetuse abil
on võimalik saada toetust järgmistele valdkondadel:
veesüsteemid, kanalisatsioonisüsteemid, juurdepääsuteed
ja autonoomsed elektrisüsteemid.
Hajaasutuse programmi taotlusvoor on avatud 9. aprill
kuni 11. juuni 2018. Taotleja elukoht rahvastikuregistri
alusel peab olema sama majapidamine, millele toetust
taotletakse ja rahvastikuregistrikanne ei saa olla hilisem kui
01.01.2018.
Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigi- ja
kohalike omavalitsusüksuste eelarvetest. Toetuse summast,
mis on maksimaalselt 66,67% konkreetse toetusprojekti
abikõlblikest kuludest, tuleb 50% riigilt ja 50% kohalikelt
omavalitsustelt. Toetuse maksimaalne suurus on 6500 eurot
ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja rahaline
oma- ja kaasfinantseering abikõlblike kulude osas peab
olema vähemalt 33,33%. Maksimaalse toetuse summa
arvutamisel võetakse arvesse ka ajavahemikus 2012-2016
hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa.
Kontaktisik Kadrina vallas on ehitus- ja majandusspetsialist Meelis Suvi, telefon 322 5625, e-post
Meelis.Suvi(ät)kadrina.ee

Hää õlu 2018
Laupäeval, 17. märtsil toimus Kadrina Rahvamajas viies
Eesti väikepruulikodade õllekonkurss „Hää õlu“. Kadrina
Saunaklubi eestvedamisel said 52 osalejat ritta seada 23
erinevat käsitööõlut.
Kergete õllede kategoorias osales 14 käsitööõlut,
raskete õllede kategoorias 4. Õllenautijate käest said enim
punkte Raasiku pruulikoja Tume ning Tankeri õlletehase
Checkmate. Sel aastal, Eesti Vabariigi juubeli auks, hindas
erižürii EV100 sünnipäevaks pruulitud viit käsitööõlut,
mille seast parimaks valiti Lehe pruulikoja Mägi Eile Saar
Must.
Sündmusele lisas värvi showtrupp Cadencia ning
meeleolumuusikat mängis Kalev Pallon lõõtsa ning
mandoliiniga. Valla IT-spetsialist, Aare Purk, kes on ühtlasi
ka võlur köögis, tõi õllesõpradele proovimiseks huvitavaid
maitseelamusi, näiteks õllelinnastes ja suitsulinnastes
küpsetatud oliivid, linnasemajoneesis vutimunad, veiniga
marineeritud ja suitsutatud sea põseliha ja palju muud
põnevat.
Kas tuleb ka kuues Eesti väikepruulide õllekonkurss
„Hää õlu“, seda näitab tulevik.

MURUMÄE

MÄLUMÄNG
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Kesta kaua, Kadrina!
1992. aasta 9. aprillil kirjutas
Arnold Rüütel, olles Eesti
Vabariigi Ülemnõukogu esimees alla seadlusele endise
külanõukogu asemel Kadrina
valla moodustamiseks. Selle
aasta 9. aprillil sai Kadrina
vald 26. See on ühe väikese
valla jaoks väga kõrge vanus.
Siin on 26 põhjust, miks on
kadrinlaste arvates Kadrina
vallas hea elada.

5.

6.

7.
1. Kadrina on väike ja armas
kohakene.
2. Kadrinas on vaikne ja
rahulik, ei ole suurt linnakära.
3. Kõik teavad kõiki, inimesed on sõbralikud ja heatahtlikud.
4. Siin on ilus loodus, palju
järvi, võrratud Kalevipoja
künnivaod, ilusad rabad ja
rabasilmad laugastena.
Alati on võimalus minna
loodusesse ennast laadima. Leiab marju ja seeni.
Päikesevõtmise ja ujumise

8.

9.
10.

11.
12.

13.

võimalused, meri pole
kaugel.
Kadrinas on head sportimisvõimalused, siit sirguvad tublid sportlased.
Siin on ergas raamatukogu
ja kirjandusklubi, lahe
külakõrts Tristvere, nupukas Neeruti Selts ja lustiline Läsna rahvas, Eesti
parim saun ja saunaklubi
samuti.
Kadrinas on kõik kiviviske
kaugusel.
Kadrinas on keskkool,
kust saab hea hariduse.
Õpetajad on väga toredad
ja vastutulelikud.
Siin on vaikne liiklus.
Meil on vabatahtlikud
päästjad, nende olemasolu
muudab siin elamise turvalisemaks.
Meie ettevõtted on tuntud
üle kogu Eesti.
Kui mujal on väikesed
postkontorid suletud, siis
Kadrinas on see alles.
Kadrinas on imeilus kirik.

18.-24. märtsini viibisid Kadrina Keskkooli rahvatantsijad
tantsurühmast Meie Vahel Hispaanias Zalamea de la Serenas.
Eestlasi võttis vastu Hispaania külm kevad ja sooja südamega
hispaanlased.
Kadrina noortel oli külakostiks kaasas valik rahvatantse,
mida esitati kolmel korral nii kohalikus kultuurikeskuses kui ka
naaberkülas Esparragosa de la Serenas.
Lisaks tantsimisele mahtusid Hispaanias veedetud nädalasse veel mitmed põnevad tegevused: osalemine koolis
korraldatud töötubades ja ise ühe tantsulis-mängulise töötoa
läbiviimine, matkamine ja linnuvaatlus Monfragüe looduspargis, reis Andaluusia pealinna Sevilla, UNESCO maailmapärandi nimistusse kuuluva väikelinna Cáceres külastamine.
Kõige emotsionaalsem kogemus oli meistriklass kohalikus
flamenkostuudios Carmen.
Nüüd ootame külla oma hispaanlastest sõpru, et näidata
neile oma kodu - Eestit ja Kadrina Keskkooli. Hispaania
õpilased ja õpetajad viibivad Kadrinas 23.-29. aprillini.

23.

24.

25.
26.

foto Kristjan Pärnamäe

Kadrinasse Otto Strandmani plats

Jaanus Lokotar

puhul seal avakõne.
Riigikantselei eestvedamisel on tänaseks tähistatud
mälestuskividega kõikide
kunagiste riigivanemate sünnikohad ja nii on ka Vandus,
kunagise koolimaja asukohal
mälestuskivi seal sündinud
riigimehele.
Leiame, et Kadrina võiks
meie kandist pärit riigimehe
mälestuse jäädvustamiseks
riigi sajandal sünnipäeval ka
enamat teha. Sellest tulenevalt
teeme ettepaneku kõikidele
vallakodanikele, kes Otto
Strandmani mälestust oluli-

seks peavad, ühineda ettepanekuga volikogule, andmaks meie uuele keskväljakule Otto Strandmani nimi.
Ettepanekuga liitumiseks
saab anda allkirju kõikides
valla raamatukogudes, Kadrina kirikus, Neeruti Seltsis ja
Kadrina Maanaiste Seltsi
majas.
EELK Kadrina Katariina
kogudus
Kadrina Maanaiste Selts
Kadrina Kirjandusklubi
Neeruti Selts

Eestlase luterlikule kultuurile ei ole isikunimede
põlistamine kohanimedes üldiselt niisama omane
nagu katoliiklikumates maades. Kui me sellise
nimetamise aga siiski ette võtame, siis on see juba ise
erakordne akt ja siis on tegu tõepoolest võimsa isikuga
meie kultuuri või aja loos. Eesti esimese põhiseadusliku
valitsuse juht Otto Strandman on kahtlemata niisugune
erakordne "tüvipersoon" Eesti riikluse loos. Ja kus
mujal oleks loomulikum tema nime väärilist jäädvustamist alustada, kui ta oma kodukohas. Seal, kust
algas ja kus lõppes saatuse tahtel tema maine tee.
Kadrinas! Esinduslik uus plats aleviku keskel on suure
riigimehe mälestuse vääriline. Strandman oli terve
Eesti suurmees, aga oli ta ju lõpuks ka lihtsalt
kadrinlane.

Auhinna Kadrina Maanaiste Seltsilt on võitnud Urve Stern.
Auhinna saab kätte Maanaiste Seltsi majast, aadressilt Viru tn
14b.

Uus küsimus
Kus asub ainus Kadrina vallas inimeste
transpordiks mõeldud töötav lift?

Ikka teie, Risto Murumägi.

22.

Signe Ojasalu

Õigesti vastajaid oli seekord rohkesti, nimelt 24: Olev
Suurkaev, Harald Rahupõld, Juta Vahula, Ainu Kirotbek,
Toomas Rummo, Peeter Viira, Ülle Viru, Valve Lindam,
Eino Nurk, Neeme Mangulis, Kaido Kalamäe, Jaan
Rummi, Roine Pekkolainen, Ats Täht, Linda Vinter, Marje
Rüü, Sirje Pikk, Jüri Vološtšenko, Pearu Nukk, Jaan
Stern, Are Kivimäe, Õie Kumpan, Helve Mäekivi ja Urve
Stern.

Kõigi õigesti vastanute vahel loositakse välja auhind Kadrina
Maanaiste Seltsilt.

21.

redele, hea rahulik koht,
kus lapsi kasvatada.
Kadrina vallas on toredad
külad ja külakogukonnad.
Head arenguvõimalused:
muusika- ja kunstikool,
spordikeskus, huviringid.
Lisaks Kadrina Keskkoolile on Kadrina vallas ka
hea haridusega teatrilembene Vohnja LasteaedAlgkool, mida väärtustatakse.
Kadrinal on tugev ajalugu,
siit on alguse saanud paljude tublide ja säravate
inimeste elutee.
Kadrina on minu kodu ja
KODU on parim paik.
Paremat kohta ei oskakski
tahta. Hoiame ja kaitseme
kodukohta!

Meie Vahel Hispaanias

Eelmises lehes
ilmunud pildil oli jefreitor Tõnis
Sakk, pilt aastast 1963.

Vastused teatada:
telefonil 502 3846, e-postiga rystom@hot.ee, kirjalikult
Koidu 21, Kadrina. Viimane päev on maikuu viies päev.

14. Kadrina inimesed on aktiivsed, loovad vahvaid
kodanikualgatusi.
15. Tervisekeskuses on meeldiv kollektiiv ning suurepärane arstiabi.
16. Kadrinast saab igas suunas liikuma ühistranspordiga. Bussi- ja rongiliiklus
on piisavalt tihe, et ka ilma
autota saab asjad aetud.
17. Lasteaed Sipsik on ilus ja
värviline, hea ning tugev
haridustee algus.
18. Kadrinas on nii mõnigi
vaatamisväärsus: mitmed
mõisad ja monumendid,
mida turiste ligi tõmmata
võiks.
19. Kadrinas on piisavalt töökohti elanikele.
20. Ideaalne paik noortele pe-

Riigivanem Otto Strandman
on vaieldamatult kõige väljapaistvam riigimees, kes meie
kihelkonnast pärit. Vandus
kooliõpetaja peres sündinud
Strandman oli Eesti Vabariigi

peaminister ja sõjaminister
ning aastatel 1929-1931 riigivanem. Strandman viibis riigivanemana ka Kadrina Rahvamaja avamisel 1930. aastal
ning pidas selle pidupäeva

Akadeemia peatoimetaja
Toomas Kiho
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Läsnal käisid röövlid
Läsna Teater tähistas sel aastal
teatripäeva 31. märtsil Läsna
Rahvamajas, tuues publikuni
norra näitekirjaniku ThorbjØrn Egneri kogupereetenduse „Kardemoni linna rahvas ja röövlid“. Osades olid
Raido Parve, Rihard Laisaar,
Kristjan Pärnamäe, Lisete
Laisaar, Olev Pipenberg, Õnne Kiviperk, Aleksandra
Saar, Kert Pärnamäe, Margus
Liiman, Olev Kaldam, Kalev
Pallon, Kairi Pärnamäe, Heli
Napp, Heiti Pihol, Lea Pallon, Andrus Schasmin. Lavastuse juhiks oli Ene Pihol,
nõu andis Ülle Lichtfeldt,
kunstnikutöö au kuulus Piret
Mildebergile. Läsna Teatri
jaoks oli säärane teatripäev
esimene, eelnevalt on peetud
teatripäeva Läsna Külateatri
nime all. Teatri nimi muutus
eelmise aasta teatripäeval, mil
Ülle Lichtfeldt selle kvaliteedi
märgina välja kuulutas.

KULTUURIKALENDER
Neljapäeval, 03. mail kell 12.30-16
Doonoripäev Kadrina Rahvamajas.
Reedel, 04. mail kell 19
Läsna Rahvamajas Kuusalurahva Teater etendusega
„Armastus, pulm ja abielu“. Pilet eelmüügist 6€/4€,
kohapealt 8€/6€.
Laupäeval, 05. mail kell 10
Sootaguse küla talgupäev külaplatsil. Kaasa töökindad.
Talgulistele toitlustus ja hea seltskond.
Laupäeval, 05. mail kell 10
Kadrina kiriku leerimaja aia rajamine. Kaasa võtta
kindad, reha labidas. Talgulistele tee ja kohv, talgusupp.
Jesper, Jonatan ja Kasper lõviga. Foto Piret Mildeberg
Kardemoni rahvas ja röövlid võeti hästi vastu nii laste
kui ka täiskasvanute seas.
Laste suurteks lemmikuteks
olid loomad, keda etenduses

oli palju: lõvi, papagoi, kaamel, eesel, hobune. „Minule
etendus väga meeldis, kohe
väga-väga. Kõige rohkem
meeldisid muidugi röövlid,

Naismehhanisaatorite kokkutulek
2. juunil tulevad Kadrina Rahvamajja kokku meie riigi naismehhanisaatorid. See kokkutulek on juba kuueteistkümnes. Esimene kokkutulek toimus 2001. aastal Jõgevamaal.
2005. aastal võõrustas Kadrina
vald kokkutulekut esimest
korda, toimus see Vohnja mõisas ning oli järjekorras viies.
Pea igas maakonnas on tublisid naismehhanisaatoreid, kes
huviga ootavad taas kokku
saamist. Sündmusele on oodatud kõik naised, kes töötavad
või on töötanud traktoristina
või autojuhina. Kadrinas tutvustatakse meie valda, kohtutakse erinevate külalistega

ning nauditakse taidlejate esinemisi. Kokkutuleku raames
valmib kohalike entusiastlike
maameeste abiga temaatiline
pink, mis sümboliseerib hakkajate naiste töid ja tegemisi.
Pink kingitakse Kadrina vallale ning loodetavalt leiab see
sobiva koha avalikus kasutuses.
Kokkutuleku peakorraldajal Enn Ambosel tuli hiilgav idee lisada sündmusele
veidi vunki ning pakkuda ka
vallarahvale toredaid elamusi
läbi maalähedase perepäeva,
mis saab toimuma laupäeval,
2. juunil algusega kell 12.00
Kadrina staadionil. Koha-

SPORT
Rulluisutaja tipus
Kadrina rulluisutaja Karl-Martin Laasberg sai 8. aprillil
Berliinis sõidetud hooaja avavõistlusel, 21 kilomeetrit pikkusel
poolmaratonil, oma vanusearvestuses võidu. „Berliini võistlus
läks hästi, sain esimese koha oma vanusegrupis ja 31. koha
üldarvestuses, ajaga 39.41 min. Tunne oli väga ja ilm oli
mõnusalt soe,“ annab tubli võidumees teada. Lisaks KarlMartinile olid võistlustules ka kadrinlased Siim Kruusmann,
kes tuli võistlusel 4. kohale ning Reet Kruusmann 44. kohaga ja
Ivari Kruusmann 55. kohaga.

Võrkpall on võrratu
Lõppes 5-etapiline vabariiklik noorte võrkpalliturniir „Rakvere
karikas”. V etapil osales 26 meeskonda ja ka sel korral jäi
võitmatuks Kadrina Keskkooli I meeskond. Kadrina Keskkooli

likud talunikud ja ettevõtted
panevad tutvumiseks välja
vanaaegseid tööriistu, masinamürakaid, mis meie põldudel vuravad. Sündmusel pakuvad elevust väiksemad
koduloomad, saab teha ponisõitu ning toimuvad temaatilised võistlused lastele ja
peredele. Meeleolu loovad
särtsakad tsirkusenumbrid ja
kohalikud esinejad. Tore
raamatukogupere paneb püsti
jututelgi, kus tutvustatakse
uusi raamatuid, toimub ettelugemine, tunnustatakse tublisid raamatukirjutajaid. Perepäeval osalenutele pakutakse
vana aja pidupäeva kombe

enim tahaks välja tuua Jesperi
tegelaskuju, keda mängis
Rihard Laisaar. Soovitan kõikidel vaatama minna,“ ütles
Läsna Teatri usin külastaja.
kohaselt vardas küpsetatud
liha.
Kõik usinad näputöölised,
tervisetoodete müüjad, leivaja lihameistrid ja teised kauplejad on igati oodatud perepäeva raames toimuvale laadale osalema. Plaanis on ka
vahva kohvikuala, kuhu on
müüma oodatud nobedad
kodukokad olenemata soost ja
vanusest. Oma kauplemise
soovist anna palun teada Liisile telefonil 5 555 6354.
Oleme väga tänulikud
kõigile, kes on perepäeva ja
naismehhanisaatorite kokkutuleku õnnestumisele õla alla
pannud.
Marge Mägi

Laupäeval, 05. mail kell 10
Neeruti Seltsi kevadkoristus-talgutöö Neeruti maastikukaitsealal. Neerutisse sõit oma autodega, jalamehed
võetakse peale. Kokkusaamine Järvelagedal. Võileib
taskusse ja töökindad kätte!
Pühapäeval, 06. mail kell 11
Kadrina saunasõprade puutalgud sauna juures. Kaasa
võtta mootorsaed, kirved, rehad, töökindad. Talgulistele
soe supp ja prii saun.
Pühapäeval, 06. mail kell 11
Läsna-Loobu küla talgupäev Läsna Rahvamaja juures.
Võta kaasa tavapärased talgutööriistad. Talgulistele aasta
küla vääriline vastuvõtt.
Laupäeval, 12. mail kell 10
Neeruti Seltsi huvireis Tartusse Eesti Rahva Muuseumi. Väljasõit rahvamaja juurest. Registreerimine
telefonil 5 552 5314. Osalustasu 10€, eine muuseumis
omal kulul.
Laupäeval, 12. mail kell 12
Kadrina Rahvamajas hõbesõlepidu väikeste vallakodanike auks.
Pühapäeval, 13. mail kell 15
Emadepäeva kontsert Läsna Rahvamajas. Esinevad
kohalikud taidlejad. Teeme koos emale kingituse.

II meeskond sai 6. koha ja III võistkond oli 13. Kõik viis etappi
võitnud Kadrina I meeskond sai ka kokkuvõttes esikoha karika
ja mängijad kuldmedalid.
Kadrina Keskkooli I meeskonnas mängisid: Sten Umerov,
Andreas Uusküla, Marten Romet Rindberg, Gert Ruuto,
Gregor Vool.

Kaljuronimine
Eestis selgitati esmakordselt üle 60 noore ronimissportlase seast
välja osavamad noored kaljuronijad. Kõik Nelsoni klubi ronijad
oli erakordselt tublid. Kaljuronimise Eesti Noorte Meistrivõistlustelt saavutas Nelsoni klubi 4 esikohta kuuest
võimalikust.
Nelsoni klubi esindaja Ly Riks võitis N16 vanuseklassi, Sille
Nagel jõudis finaali ja saavutas 5. koha. Krislin Kirss saavutas 8.
koha, Elina Nuiamäe 9. koha. M12 vanuseklassis võitis Eesti
Meistritiitli Urmo Nagel. N12 vanuseklassi võit kuulus Janelle
Rannalale, 8. koha saavutas Kertu Liise Kooli. N10 vanuseklassi võidu võttis Sofia Merilo, Anna-Liisa Ots saavutas 5.
koha ning Triinu-Liis Saaren 6. koha. M10 vanuseklassi 8 koha
saavutas Revor Mägi, kes oli võistluste noorim.

Meeldetuletus lemmikloomade omanikele
Üha sagedamini on pöördutud Kadrina Vallavalitsuse poole,
andes teada hulkuvate lemmikloomade kogunemiskohtadest
Kadrina alevikus (AS Plokk ümbrus, Viru tänav, aiamaade
piirkond). Suure osa nendest moodustavad korteritest ja/või
eramajadest tänavale lastud kassid. Reeglina on õue lastud
lemmikloomad kiibistamata või neil puudub kontaktandmetega kaelarihm, registreering valla kantseleis või üleriigilises
lemmikloomade registris. Soovimatute järglaste saamise
vältimiseks on jäetud emasloomad steriliseerimata ja
isasloomad kastreerimata, mis lisaks hüljatud loomade arvu
vähendamisel, mõjub positiivselt ka looma vaimsele ja füüsilisele tervisele.
Lemmikloomade pidamine Kadrina vallas toimub Kadrina
vallas kehtiva koerte ja kasside pidamise eeskirja kohaselt.
Lemmiklooma omaniku kohustused:
· registreerima lemmiklooma Kadrina Vallavalitsuse kantseleis või lemmikloomaregistris riigiportaali www.eesti.ee
kaudu, märgistama (kiip, infoga kaelarihm) valla haldusterritooriumil peetavad koerad ning tiheasustusaladel korterist ja eramaja territooriumilt väljapääsemise (tänavale,
haljasalale, staadionile ja mujale avalikesse kohtadesse)
võimalusega peetavad kassid kümne päeva jooksul peale
omandamist või alates looma kahekuuseks saamisest;
· vaktsineerima kahe kuu vanuse lemmiklooma ja hilisemad

vaktsineerimised tegema veterinaararsti poolt määratud
tähtajal;
· tagama loomale liigikohased pidamistingimused ja piisavas
koguses vett ning toitu;
· järgima veterinaar-, sanitaar- ja hügieeninõudeid, sealhulgas
koristama koheselt lemmiklooma poolt tekitatud reostuse
tänavatel, haljasaladel, mänguväljakutel ja teistes avalikes
kohtades, kaasa arvatud korterelamu trepikojas;
· jälgima, et koera või kassi pidamine (haukumine, ulgumine,
näugumine, märgistamine jms) ei häiriks avalikku korda ja
teiste isikute rahu ja heaolu.
· võtma tarvitusele meetmed, et välistada looma ära jooksmine
ja inimestele või teistele loomadele kallaletungimise
võimaluse;
· lemmiklooma kadumisel viivitamatult korraldama looma
otsimise, teavitades looma kadumisest kohalikku omavalitsust ja varjupaika;
· lemmiklooma omanik kannab täielikku vastutust looma
poolt tekitatud kahju eest.
Hulkuvate loomade püüdmiseks tellib Kadrina Vallavalitsus teenust MTÜ Virumaa kodutute loomade varjupaigast.
Keskkonnakaitsespetsialist
Lea Uueni

TÄNAME
Kadrina valla sotsiaaltöötajad avaldavad tänu kaitseliitlasele ja
Jõepere vabadussõja mälestusmärgi rajamise algatajale Urmas
Leesnurmele, kes ennastsalgavalt ulatas abikäe neile, kes seda
vajasid.
Vöökudujate tantsijad ja lauljad ning segarühm Kahevahel
tänavad Kadrina kultuurikomisjoni ja Kaul Augasmägi Riia
sõidu toetamise eest, kus Kadrina kollektiivid esinesid Eesti 100
sündmusel Riia Eesti majas.
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VOLIKOGU

Palju õnne!

Olen oodanud sind

VALLAVOLIKOGU ARUTAS JA OTSUSTAS
21. märtsi istung Kadrinas
1. Vallavanema valimine, kandidaatideks Kairit Pihlak ja Aarne
Laas. Toimus hääletamine, mille tulemusel sai Kairit Pihlak 8
häält, Aarne Laas 6 häält, kehtetuid sedeleid 3. Viiakse läbi
kordushääletus, mille tulemusel sai Pihlak 8 häält, Laas 7 häält,
kehtetuid sedeleid 2. Volikogu ei suutnud vallavanemat valida.
2. aprilli istung Kadrinas
1. Vallavanema valimine, kandidaadiks Kairit Pihlak. Viiakse läbi
salajane hääletus. Kairit Pihlak sai 18 poolthäält. Volikogu võttis
vastu otsuse, Kairit Pihlakust sai Kadrina vallavanem.
2. Volikogu võttis vastu otsuse katta teise kohaliku omavalitsuse
üldhariduskoolide tegevuskulude osalemise.
3. Volikogu võttis vastu riigi poolt vallale noorte huvihariduse ja tegevuseks eraldatud täiendava toetuse taotlemise, andmise ja
kasutamise põhimõtted.
4. Volikogu võttis vastu otsuse pikendada vallavanema asendaja,
Jaan Sterni, volitused.

Onu Rullu
tervitan jälle sind kevad
varsti kärudega sõidavad tänaval
talvel sündinud lapsed
on nemad
lapsi sünnib ka suvel ja sügisel
kuid parim aeg kevad
sest miniseelikus kõndides
on kaunid ka nemad
emad
iga kevad on imeline see kordub küll iga aasta
ja lume alt ilmub taas välja ka palju sodi ja saasta
tervitan jälle sind kevad
iga kevad on imeline

11. aprilli istung Kadrinas
1. Volikogu võttis vastu otsuse moodustada kuueliikmeline vallavalitsus.
2. Volikogu kinnitas uue vallavalitsuse koosoleku. Vallavalitsuse
liikmeteks on Kairit Pihlak, Andres Nukk, Raido Parve, Ain
Suurkaev, Marko Teiva ja Jaan Stern.
3. Volikogu võttis vastu otsuse vallavanema töötasu ja hüvitise
määramiseks.
4. Volikogu kinnitas Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu üldkoosoleku esindajateks Kairit Pihlaku, kelle asendajaks on Jaan Stern
ning Madis Viise, kelle asendajaks on Üllar Saaremäe.

hing rõõmustab taas särab päike
ja allikast voolab veenire
taas kevad
tärkamas loodus
minu usk mets vesi ja liiv
kõik mis mullast on loodud
see jõuab ka minuni

IN MEMORIAM

AIVAR LANKEI
12.02.1961-02.04.2018

LISETTE VEIDE
EVGENIA VOLOŠTŠENKO
EVI KARI
VOLDEMAR PIISKOPPEL
HELMI SAAREMETS
HELGI RUSSAK
VILMA REINSAAR
HARALD OSTRAT
HELMI VAIGRE
UNO ALLMÄE
KALJU AMBOS
REIN KUKK
MARET MUUSIK
MAIMU PIIGLI
MALL MÖLLER
ELVE NAHKUR
KAUL AUGASMÄGI
VÄINO ALLESE
VILLU KAKKO
TAIMI TAMM
EERIK VÄÄRTNÕU
OLEV HANSSON
URMAS PIHT
SULEV TOPKIN

94
91
85
85
80
80
80
70
70
70
70
65
65
65
65
65
65
65
60
60
60
60
60
60

Märtsis registreeritud lapsed

02. aprillil Toonela teele asunud
Aivar Lankei oli õpetaja, treener,
vallavanem, spordi- ja kultuurifunktsionäär. Selliseid inimesi ei
kasva tosinate kaupa puul.
Vaatamata oma vastuolulisele
isiksusele peavad väga paljud
temast lugu. Aivar Lankei oli
vallavanem, kel olid prioriteedid paigas, kes teadis, mis on
koduvalla jaoks oluline.
Õpetaja ja treenerina oli ta südameasjaks süstida iga
lapse sisse liikumispisik. Selleks sai tema algatusel loodud
MTÜ Spordiklubi Kadrina.
Lankei ei talunud ülekohut ja reetmist. Inimestega
suhtlemisel ei teinud ta vahet, kas tegemist on lihtsa
külaelaniku või peaministriga. Tema jaoks olid inimesed
ühtmoodi võrdsed.
Kadrinlased jäävad Aivar Lankeid mäletama kui
meest, kelle tegemised puudutasid mitmete põlvkondade
käekäiku. Legendi, keda kuulati, austati, imetleti. Treenerit, kes ei osanud puhata ning tegi kõike südamega,
jagas õpetussõnu nii treeningul kui trenni väliselt.

AMANDA PÜVI

Ostan täitemulda Kadrinas.
Telefonil 511 6310,
514 7845

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

Aitäh Sulle, Aivar Lankei!

Minu Kadrina

Mälestame
SVETLANA REEMET
24.11.1954 – 14.03.2018
LAINE-MIRALDA MÄLBERG
30.09.1919 – 13.03.2018
MARIE JÜRJEV
27.05.1929 – 20.03.2018
HEDVIG LINDSTRÖM
05.04.1915 – 21.03.2018
ELMAR VULLA
11.04.1929 – 26.03.2018
AIVAR LANKEI
12.02.1961 – 02.04.2018

Toimetaja Lisete Laisaar
Küljendanud VR Kirjastus

Juubilarid aprillis

tel: 322 5631 või 5 900 8823

Karmen Mänd
moedisainer

Mis seob teid Kadrinaga?
Minu lapsepõlvekodu on Kadrinas, veetsin seal
oma kooliaja ning tulen ikka ja jälle hea meelega
Kadrinasse, et külastada oma vanemaid ja
sugulasi. Kadrina Keskkooli laval näitasin
klassikaaslaste abil oma esimesi loomingulisi
katseid ja koeraga paisjärve ääres jalutades tegin
esimesi maailmas rändamise plaane.
Mis on Kadrinas maailma parim, aga kus leidub veel arenguruumi?
Kadrinas on väärt õpetajatega suurepärane kool ning seal pakutav haridus on minu teekonnal igat pidi abiks olnud. Igal kohal
on omad head ja vead ning areng ei lõppegi ju mitte kunagi. Minu suhe Kadrinaga on hetkel väga nostalgiline ja kodumail
märkan alati ainult positiivseid muutusi. Lisaks sellele naudin ma ka paljusid asju, mis veel vanaviisi olema tunduvad, sest see
teeb Kadrina minu jaoks ainult kodusemaks.
Kuidas saate ise Kadrina arengule kaasa aidata?
Olen alati oma juurte üle väga uhke olnud. Kuhu iganes mu teekond mind viinud on, räägin alati Kadrinast, sellest südamele
lähedasest alevikust, kust minu retk kord alguse sai.

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

