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Kadrina valla ajaleht

Läsna kostitas hõõguva armuga

Kadrina valla aasta tegija, Huljal tegutsev Matsimoka
lihatööstus avas tootmishoone juurdeehituse. Lisaruumi tuli
ka II korruse kontoripinnana.
Lindi lõikas läbi maaeluminister Urmas Kruuse kiites
tubli väiketootjat. Tähtsa päeva eel olid lihameistrid valmis
saanud ka uue toote – pasteedi. Lisaks on nomenklatuuri
tulnud sült.
Lihatööstuse pind enne juurdeehitust oli 95,1 m², peale
juurdeehitust on aga 253,8 m². Leader toetus hoone
renoveerimiseks ning tootmise alustamiseks oli 37 959 eurot,
PRIA toetus aga 81 264 eurot. Kokku on OÜ Matsimoka
investeerinud - ca 600 000 eurot.

Ühinemise rahvaküsitlus
toimub oktoobris
Kadrina, Haljala ja Vihula
valdade ühinemise asjus toimub elektrooniline rahvahääletus 28.-30. oktoobril. Lõpliku
otsuse võimaliku ühinemise
asjus langetavad volikogud.
Rahvahääletuse tulemus on
otsustajate jaoks informatiivse väärtusega.

Ühendvalla volikogus 21
saadikut
Kadrina, Vihula ja Haljala esinduste ühinemisläbirääkimistel,
mis toimusid 16. augustil Kadrinas, leppisid komisjonid
kokku, et ühisesse 2017. aasta oktoobris valitavasse
volikogusse tuleb 21 liiget.
Küsimused ühendvalla nimest ja vallamaja asukohast jäid
lahtiseks. Vihula ja Haljala soovi osta või rentida Rakverre
vallamaja ei pidanud Kadrina mõistlikuks rahapaigutuseks.
Kadrina soovi jätta valla nimeks suurima ühineja – Kadrina
nimi ei toetanud Vihula ja Haljala.
Pole välistatud, et nii vallamaja asukoht kui valla võimalik
nimi pannakse rahvahääletusele.

Raido Parve mängitud Katku Villut ja Lea Palloni rolli – Kõrboja Annat pidasid pealtvaajajad loomulikeks ja siirasteks kehastusteks.
Külateatri „Kõrboja
peremehest“ võib saada
suuremgi hitt kui mullusest
„Täismängust“
Läsna küla Tagapere talus
esietendunud „Kõrboja peremees“ tõi sulnist suvekirge
kogema, Tammsaare teksti
tunnetama ja mõnusaid maiusi, külarahva küpsetisi mekkima 227 inimest.
See lavastus, Eesti oma Ro-

meo ja Julia tragöödia oli
Läsna kandi näitemänguema,
lavastaja Ene Piholi elu unistus. Ta kuulutas esietenduse
järel osalisi hoolega kiites, et ei
saanud enne Kõrboja armastuse lugu lavastama hakata
kui Kõrboja Anna kehastaja,
kohalik neiu Lea Pallon oli
piisavat suureks ja elukogenuks kasvanud. Oluline oli
talle ka lavapartneri – Kadrina
lasteaednikust Raido Parve

leidmine, kes võttis oma õlule
Katku Villu piinad ja võitlused.
Nii 21-liikmeline trupp kui
eelkõige peaosalised kogesid
esietenduse järel publiku
suurt ja sooja tunnustust. Lavastaja Ene Pihol kiitis lisaks
oma küla päris näitlejannat,
kunagi Rakvere teatris Annat
mänginud Ülle Lichtfeldti,
kes hea nõuga abistas. Õige
pisut oli toeks ka oma küla

Tervisekeskus tunnistati rahakõlbulikuks
Sotsiaalministeerium andis teada, et esmatasandi tervisekeskuste projekte
hinnanud valikukomisjon teeb valitsusele ettepaneku kinnitada kõik 59
projekti investeeringute kavva.
Sisuliselt tähendab teade, et Kadrina uus tervisekeskus, mis planeeritud
krundile Lasteaia 1 / Viru 6, on riigipoolsele rahastusele lähemal kui kunagi
varem.
Kadrina taotlusel oli kirjas, et tervisekeskuse hind on 935 061 eurot,
finantseeringut taotleti 517 400 eurot.
Lääne-Virust esitati uue tervisekeskuse rajamiseks neli projekti. Lisaks
Kadrinale küsisid investeeringuabi Rakvere, Tapa ja Väike-Maarja.

päris kultuuriminister Indrek
Saar. Lisaks tunnustas lavastaja küla kunstnikku Piret
Mildebergi ehk Pirrust, kes
osalejaile riideid soovitas ja
oma kunstnikukäe ja -silmaga
avitas.
Etenduse teeb eriliseks ja
ajas muutuvaks seegi, et seda
etendati kolmes Läsna küla
taluõues, nimelt lisaks Tagaperele ka Pealispõllul ja Pihlamäel.

60 osalejat 50.
kokkutulekul
Kõnnu küla 50. kokkutulekul, mis toimus 30.
juulil, oli ligi kuuskümmend osalejat. Meenutati vanu aegu, mängiti akordioni ja kitarri,
rahvas laulis kaasa. Mekiti piknikuroogi.
Üheskoos otsustati, et järjepannu 51.
Kõnnu küla kokkutulek toimub juba järgmisel, 2017. aastal, 29. juulil. Ikka kell 14 Kõnnu
küla platsil.

Kooliaasta algab 5.
septembril

Ühinemine toob ühislehe

Kadrina Keskkoolis algab 2016/2017. õppeaasta erakorraliselt
5. septembril seoses ehitustööde tähtaja pikenemisega.

Kadrina, Haljala ja Vihula valdade ühinemise kohta teabe
levitamiseks ilmub kolme valla ühine ajaleht tiraažiga 4500
eksemplari. Leht jõuab kolme valla postkastidesse oktoobri
alguses.

Kooliaasta ava-aktused
toimuvad järgmiselt:
avaaktus 2.–12. klassidele kooli siseõues. Järgneb
klassijuhataja tund.
10.00 esimeste klasside (ka 12. klass) avaaktus Kadrina
Huvikeskuse saalis

8.45

Üllitis teavitab, mis ühinemisega seoses muutub ja annab
ühteheitmise vedajaile sõna unistamaks, milline on uus vald
aastal 2020. Loomulikult tehakse tutvust kõigi kolme ühineva
vallaga nii vaatamisväärsuste kui majanduse ja ürituste koha
pealt. Leht toob ära nii ühinemist tutvustavate rahvakoosolekute kava kui ka õpetuse, kuidas osaleda oktoobri
lõpu rahvahääletusel ühinemise asjus.

Vihmase ilma korral toimuvad aktused Kadrina
Huvikeskuse saalis:
8.45 aktus 2.-7. klassidele
10.00 aktus 1. klassile ja 8. - 12. klassid

Ehitustööde käigus sai Kadrina lumivalge koolihoone ümbrus
uue tänavakatte ja haljastus enneolematu ilme. Uusi detaile
lisandus ka siis kui leht juba trükis oli.

Kadrina Kunstidekoolis algab õppetöö
esmaspäeval, 5. septembril kell 12.00 huvikeskuse saalis.
Ootame avaaktusele kõiki uusi ja endisi õpilasi. Pärast
aktust kohtumine õpetajatega.
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Vallavalitsus maksab
huvihariduseks toetust
Kadrina Vallavalitsus toetab Kadrina vallas elavate üldhariduskoolis õppivate 6–19-aastaste laste ja noorte
huvihariduse omandamist erialadel, milliseid ei ole Kadrina
vallas võimalik omandada ja pakkuda. Toetust saab taotleda
üheks õppeaastaks ühele erialale. Toetuse summaks kuus on
maksimaalselt 30 eurot.
Toetuse otsustab vallavalitsuse komisjon. Õppimist
huvikooli ettevalmistus- ja lisa-aastaklassis ei toetata.
Toetamisele ei kuulu üritustel, laagrites ning võistlustel
osalemine ja huviharidusega seotud muud kulud (riietus,
sporditarbed, õppevahendid jms).
Toetuse taotlemiseks esitab õpilase seaduslik esindaja
vallavalitsusele taotluse, mille leiab vallaveebist alajaotusest
BLANKETID/KODANIKULE/„taotlus huvihariduse
toetamiseks väljaspool Kadrina valda“. Taotlus tuleb esitada
hiljemalt 30. septembriks kas paberkandjal valla kantseleisse
või e-posti aadressil kadrina@kadrina.ee .
Lisainfo: 322 5600, õigusakti tekst Riigi Teatajas:
http://bit.ly/kadrinahuviharidus

Valge pood avas uksed

Järva-Jaani ettevõtja Kadri Kangron ostis ära Kadrina
keskuses asuva nn postimaja ja avas seal Valge poe. Eesti Post
ehk Omniva jätkab teise tiivas rentnikuna.
Kangron rääkis vaimustunult, et nii kui ta müügil olevat
maja nägi sai ostuplaan selgeks. Pealegi oli Kadrina kui
kohanimi Kadrile sümboli tähenduses.
Järva-Jaanis samuti kaupust omav Kangron rõhutas, et
tänu vastsele pole saavad kadrinlased oma kodupaigast nüüd
riideid osta. Eelkõige lapsed ja naised. Üht - teist on ka
meestele. Lisaks on saadaval voodipesu. Poe emand rõhutas,
et müügil on hea Vene kosmeetika.
Maja keskpaigas, otse peaukse vastas kavatseb Kadri
Kangron lilli müüma hakata.

MURUMÄE

MÄLUMÄNG
Juunikuu lehes
ilmunud pildil oli tänase
Kadrina alusepanija
Enno Põllu (1936-1994)

Õigesti vastasid
Ülle Koort, Urmas Hinno, Ülle Visnapuu, Ainu Kirotbek
ja Are Kivimäe

Uus küsimus:
Kus meie kodukandis on tehtud see foto?

?
Vastused teatada:
suusõnaliselt taskutelefonile 502 3846, e-postiga
rystom@hot.ee, kirjalikult Koidu 21, Kadrina.
Viimane päev on septembrikuu viies päev.
Ikka teie Risto Murumägi.
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Üks Kadrina, kaks õpilasmalevat
Töösuvest rühmajuhi
pilgu läbi
Mitu noort oli sel suvel
malevarühmades?
Kahes rühmas töötas ühtekokku 28 noort. 7. klassi
lõpetanuist moodustatud 11liikmelise rühma tööandjaks
oli Kadrina vald. Nad tegid
tööd ühel nädalal juunis ja
teise augusti alguses. Tööd
olid seotud heakorraga – rohiti paisjärve ümber kulgevat
kergliiklusteed ja Kadrina
kirikaia Vabadussõjas langenute mälestusmärgi ümbrust.
Teine, veidi vanematest
noortest moodustunud 17liikmeline rühm töötas RMK
alluvuses. Nende tööks oli
kahe viimase juuli nädala
jooksul metsaistikuid rohida.
Kuidas noored hakkama
said?
Noored olid tublid. Usun, et
tööandjadki jäid tulemustega
rahule. Kadrina rahvas saab
nooremate tööd ise hinnata –
selleks on vaja minna nende
hooldatud objektidele. Vanema rühma jaoks oli kõige
keerulisem hommikul vara
ärgata. Tööle sõitsime kell 7
hommikul, kuna palavusega
on keskpäeval risuses ja rinnuni rohuga metsas väga
raske.
Nooremate rühma liikmed
said teha sellist malevatööd,
nagu mina oma malevapäevadel – kõplamist. Mitte küll

Tublid noored rohijad paisjärve veerel.
kõblates peedi- ja porgandivagusid, vaid tunduvalt kivisemat pinnast.

väärtust. Metsas töötanud
noored said kindlasti juurde
ka teadmisi loodusest.

Mida noored tööga juurde
õppisid?
Olen püüdnud õpetada neid
mitte ainult tööl käima, vaid
ka tööd tegema. Hindan
täpsust, töökust ja kokkulepetest kinni pidamist. Loodan, et õpetasin seda ka neile.
Lõunapauside ajal rääkisime
ka sellest, milline on Eesti
palga- ja maksusüsteem.
Usun, et need, kes on raske
tööga endale taskuraha teeninud, oskavad rohkem hinnata
ka oma vanemate tööd ja raha

Miks ma rühmajuhina tööd
teen?
EÕM tähistab sellel suvel oma
50. sünnipäeva. Olen olnud ise
nii õpilas- kui üliõpilasmalevas. Teen seda, et malevatraditsioon jätkuks ja noortel
oleks võimalus endale taskuraha teenida. Olen leidnud
endale toredad tööandjad
RMK-st. Samuti on olnud
heaks ja toetavaks koostööpartneriks Kadrina vald ja
MTÜ Kadrina Lastekaitse
Ühing. Suur aitäh neile nii

minu kui kõigi minu poolt
juhendatud 15 rühma 243
noore poolt. Ilma nende abita
ma poolt puhkuseajast malevale ei pühendaks.
Kas Kadrina õpilasmalev
jätkab ka järgmisel suvel?
Kui kõik hästi läheb, jätkan
RMK alluvuses töötava rühmaga. Huvilistel palun jälgida
teateid e-koolis 2017. aasta
kevadel!
Kõiki malevlasi ja
koostööpartnereid tänades
Rutt Kuusemäe
2005–2016 Kadrina
malevarühmade rühmajuht

Neeruti tee saab lahti septembris
Neeruti mõisa taastav MTÜ
Neeruti Mõisa Park ei pidanud kinni lubadusest avada
Neeruti mõisa läbiv HuljaNeeruti tee esmaspäeval, 15.
augustil.
11. maist alates mõisa territooriumil kinni olev Hulja
Neeruti tee on suletud seoses

truupsildade taastamisega.
MTÜ Neeruti Mõisa Parki
esindav advokaadibüroo
LEXTAL teatas: „Seoses ilmastikuoludega ei ole olnud
võimalik truupsildade ehitust
plaanijärgselt korraldada.“
Vallavanem Erich Petrovits leidis kirja kommentee-

rides, et põhjused, miks 11.
maist alates suletud olnud
teed ei saanud 15. augustiks
avada, on natukene otsitud.
„Ka ilusate ilmadega pole seal
alati väga vilgast tegevust
näha olnud,“ mainis ta.
Erakorraliselt kogunenud
vallavalitsus lubas mõisa

arendajail mõisa juure solevat
vallateed suletuna hoida 1.
septembrini.

Ridakülas korraga 42 eri rahvust

Kadrina tänab apteegi hoidjat

Juuli lõpul toimus Ridaküla 14. külapäev, mida külastasid USA
sõdurid, kes tõid näha ka oma tehnikat. Rahva rõõmuks tehti
sellega lõbusõitu. Meil oli külas kogunisti 42 erinevast rahvusest
sõjaväelast!
Võisteldi võrkpallis. Söödi külasuppi, maitsti nii kohalike
kooke kui ka ameeriklaste külakosti. Ühiselt nauditi esinejaid ja
tõmmud poisid lõid ka ise Ladina-Ameerika rütmide järgi
tantsu lahti. Kohalikud noored said näidata keeleoskust,
võõrastamist ei olnud. Toimus suur rahvaste segunemine.
Külapäeva korraldamist aitas rahastada KÜSK.
Ene Milvaste

29. juulil sulges uksed Kadrina nn vana apteek. 41 aastat
apteegis töötanud legendaarne proviisor Malle Kongi läks
pensionile.
Ta esimene tööpäev oli Kadrinas 1975. aasta 1. märtsil.
Teeneka daami lahkumine tõi letile lillesülemeid ja tuppa
tänajaid.
Kadrina kiidab koloriitset apteekrit, meie tervise hoidjat läbi
nelja kümnendi.
Kadrina uus apteek tegutseb Konsumi kaupluses.

Mida ja miks Viitnal kaitstakse
Keskkonnaamet annab teada, et koostamisel on Viitna maastikukaitseala
kaitsekorralduskava, millega kirjeldatakse kaitstavaid loodusväärtusi,
nende mõjutegureid ja kaitsemeetmeid
ning koostatakse tegevuste tabel, kus
vajalikud tegevused on määratletud
koos tõenäolise läbiviimise aja ja
maksumusega.
Kaitsekorralduskava eelnõu avalikustamise koosolek toimub 2. septembril kell 15 Kadrina vallavalitsuse
2. korruse saalis, Rakvere tee 14,
Kadrina.
Oodatud on maaomanikud, kohalikud elanikud, ettevõtjad ja teised asjast
huvitatud.
Lisainfo: Maret Vildak,
Keskkonnaameti kaitse planeerimise
juhtivspetsialist, 325 8400,
maret.vildak@keskkonnaamet.ee .

Arhiivifoto Neeruti Seltsi kogust: fotograaf H. Kruusvaldi abikaasa ja poeg Viitna järvel
1936. aastal.
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Mõnusad noored noorteka laagris

Neeruti Seltsi suur konverents

Kadrina Noortekeskuse ehk
noorteka suvelaager toimus
18.-22. juulil. „Kokku oli
tulnud mõnus seltskond 3.-4.
klassi lapsi,“ nentis üks korraldajaist Marge Mägi. Ta lisas:
„Täname kõiki, kes andsid
oma panuse laagri kordaminekuks – Tristvere tegi
maitsva kõhutäiega tuju
heaks, Tapa Buss sõidutas
meid sujuvalt seiklusparki,
Raido andis ronimisseinal
turvatunde, Heli tutvustas
Lauli Loovstuudios savi
hingeelu, Helena aitas nõu ja
jõuga, kus vaja ning Merit oli
usin filmija ning monteerija.
Täname ka Eesti Kultuurkapitali ning Kadrina Lastekaitse Ühingut.“

Neeruti Seltsi ja Viru Instituudi korraldatav konverents
pealkirjaga „Kadrina kihelkond läbi aegade“ leiab aset 17.
septembril 2016 algusega kell 12 Kadrina rahvamajas.
Tähistame ettevõtmisega Neeruti Seltsi 15. sünnipäeva.
Konverents, mille kaaskorraldajateks on Kadrina raamatukogu,
keskkool, vallavalitsus, rahvamaja, toob avalikkuse ette mõned
tahud Kadrina kihelkonna möödanikust.
Külalisesinejad on folklorist Ingrid Rüütel ning ajaloolane
Uno Trumm. Pilguheit tehakse ka Neeruti Seltsi 15 aasta
tegevustele, millele lisanduvad väljapanekud meie kohalike
koduloolaste Eduard Leppiku ja Richard Tammiku pärandist.
Müügil on ka Tammiku mahukas raamat „Kadrina kihelkond
läbi aegade“ hinnaga 10 eurot.
Konverents saab avalöögi Neeruti Seltsi loodusfotograafi
Alo Põldmäe arvult 7. loodusfotode näitusega „Pilvedest
sõltub.“ Ei puudu üllatused. Ürituse sissepääs on vaba,
kuulama-vaatama oodatakse kõiki, kes Neeruti Seltsist, koduuurimuslikust tegevusest ning oma kodukohast vähegi
huvitatud on.
Merit Mägi fotol on laagrilised Tristvere kohviku taga.
Neeruti Selts ja Tiiu Uusküla

Kuraditosin
treeningumasinat ootab

Kadrina välitrenažööride park täienes. Hiljuti paigaldati
Kadrina Keskkooli staadionile täiendavad trenažöörid, kokku
on nüüd välijõusaalis 13 erinevat elementi.
Uutest treeningmasinatest ilmestavad jõusaali surfilaud,
kahepoolne tõmmatavate käepidemetega tool, kõndimisraam,
lõuatõmbamispuu, kahe rattaga õlamasin, vöökoha treenimisseade ning kolmemeetrine poom.
Hanke võitja – Rammumehe OÜ poolt viimati tarnitud
välijõusaali elemendid läksid Kadrina vallale koos transpordi ja
paigaldusega maksma viis tuhat eurot.

Viies Robin väisas Vohnjat
Vohnjat kaunistavad sild ja
mängumaja
Vohnja Lasteaed Algkooli ja Tapal resideeruvate USA sõdurite
koostöö jätkub. Lisaks oma varustuse tutvustamisele püstitasid
sõjamehed Vohnja kooli õuele laste mängumaja ning ehitasid
üle jõe silla, et lastel oleks turvalisem liigelda. Samuti tehti
koolimaja ette kõnnitee.
„Loodan, et järgmine sõjameeste vahetus ehitab kõnnitee
kõrvale aia,“ rääkis töistest suhetest vaimustunud koolijuht
Õnne Kiviperk.

1. juulil tähistati Vohnjas suurejooneliselt vibu- ja loovuslaagri
5. sünnipäeva. Sünnipäevale eelnenud 5-päevases laagris
meisterdati vibulaskmiseks vajalikke vahendeid, tehti
viltimistöid ja klaasvitraaži. Töid juhendasid Õnne Kiviperk,
Tiina Poopuu ja Kadi Koort. Laagri viimasel päeval kutsuti
kohale pered ning etendati neile Robin Hoodi teemaline
näidend laulude, tantsude ja vibulaskmisega. Vibulaskmises
said kätt proovida ka huvilised publiku hulgast, võitjad krooniti
kuldsete tammepärgadega. Laagri tegemisi toetasid KÜSK ja
Kadrina Vallavalitsus.
Monika Roosimägi

Erni Kask toob piraadid
CADrinale
Kadrina ITi- ja nutifestivali CADrina
meeskonnaga on liitunud Kadrina
Keskkooli vilistlane, näitleja ja
lavastaja Erni Kask. Tema ülesandeks on lavastada 25. novembril
toimuvate pidustuste avapauk, mis
eelneb mereteemalisele arvutijoonestamise võistlusele.
„Noortega koostöös oleme leidnud avalöögi teema –
„Kariibi mere piraadid“. Abiks on mul Tarmo Kesküll, kellega
koos olen aastaid laulnud meeskvintetis RAMMM, keda ma
usaldan muusikajuhina ja kes oli mulle abiks ka Rakvere Teatri
lavastuse „Romaan” juures. Ilmselt lisandub professionaale ka
teistelt aladelt – video, live-muusika, make-up,“ selgitas Kask.
Avapaugu põhiraskust kannavad Kadrinas muusika ja
tantsuga tegelevad noored.

Saaremäe soovitab
Rakvere teatri peanäitejuht, Kadrina
valla Arbavere külas elav Üllar
Saaremäe jagab igas vallalehes
kultuurisoovitust, et aina kirevamaks
muutuvast kultuuri-ilmast sotti
saada.
Rakveres on avatud Teatrikino. Juba ainuüksi Raul Vaiksoo
arhitektuuriline lahendus on vaatamisväärsus omaette.
Kindlasti leiab kinokülastaja ka endale meelepärase filmi.
Teatrisoovitus: Eesti Draamateater, „Becket ehk Jumala au.”
Jean Anouilh´ näidend räägib Thomas Becketi ja kuningas
Henry II omavahelisest vastasseisust, mis tekkis, kui
kuningas nimetas oma kantsleri ja lahutamatu sõbra
Canterbury peapiiskopiks. Kust jookseb piir isiklike ja
ideoloogiliste vastuolude vahel? Kas ja kuidas seisus
kohustab, kuidas amet inimest muudab? Kas tähtsam on
sõprus või ametiga kaasnevad põhimõtted ja kohustused?
Küsimus Jumala aust võib kuninga ja kiriku vaatepunktist
olla väga erinev.

SPORT
Toimetab Margus Martin

Nelsoni süstatrio aerutas Lätis
Huviklubi Nelson kärestikuaerutajad osalesid Valmieras Aldis
Klavinsi mälestusvõistlustel süstaslaalomis, kust naasti
mitmete auhinnaliste kohtadega.
Kolmest nelsonlasest edukaim oli naiste süstaklassi
üldarvestuses kolmanda (35+ klassis lisandus hõbe) koha
saavutanud Külli Raudsalu. Kanuuklassis noppis Raudsalu
veel teisegi naiste üldarvestuse pronksi.
Argo Raudsalu teenis meeste kanuuklassis kokkuvõttes
seitsmenda ja oma vanusearvestuses (35+) teise koha.
Kolmanda Nelsoni sportlasena konkureerinud Ago
Kastemäe sai ühesüstal üldkokkuvõttes 19. ja vanuseklassis 45+
neljanda koha.
Finaalsõitude lõppedes selgitati välja veel parimad
slalomistid SUPidel ehk aerulaudadel. Lõbusal ja paljudelt
osavõtjatelt korralikku ujumis- ning aerulauale ronimise oskust
nõudnud alal võttis Külli Raudsalu naiste konkurentsis teise
koha.
Aldis Klavinsi mälestusvõistlusi on tema sünnilinnas
Valmieras korraldatud juba mitmeid aastaid. Klavinsi näol oli

tegemist lootustandva süstasõitjaga, kes osales 1996. aastal
Atlanta olümpiamängudel ja saavutas seal 21. koha. Noore
mehe eluküünal kustus traagiliselt neli aastat hiljem Saksamaal
toimunud autoõnnetuses.

Kadrina mehed taovad laupäeval
rannavutti
Spordiklubi Kadrina rannajalgpallimeeskond jõudis Unibet
Rannaliiga esiliiga põhihooaja viimasel viiendal etapil Pärnus
esikaheksasse ja kindlustas sellega koha finaalturniirile.
Enne seda peetud eelviimasel etapil heastasid kadrinlased
samuti senise kahvatu seeria ja jõudsid finaali, kus tunnistasid
SK Augur Permiso 3 : 1 paremust.
Veerandfinaalis alistati omakorda 2 : 2 viigiga lõppenud
mängus Schöttli Keskkonnatehnika penaltiseerias 2 : 1.
Poolfinaalis saadi magus 2 : 0 võit hilisema kolmanda koha
omaniku Politsei üle.
Lõpuspurdiga teenitud tõhus punktilisa tõstis Lääne-Viru
maakonna ainukese rannajalgpallitiimi finaaljõuprooviks
punktitabeli seitsmendale reale.
Favoriidina läheb finaaletapile vastu Nõmme BSC Olybet B.
Võidumõtetega lähevad jõuproovile vastu ka SK Augur
Permiso, Smarten Logistics, BSC Pjarnu Tradehouse jt.

Kadrina Keskkooli staadionil toimus traditsiooniline Eesti
Jalgpalliliidu ja Rimi suvelaager, millest võttis osa 27
jalgpallihuvist noort nii koduvallast kui kaugemaltki. Laagri
korraldamisel lõid kaasa ka Kadrina Spordiklubi ja Rakvere
Jalgpalliklubi Tarvas. Vuti tegid mõnusaks uued väravad, mille
ostmist rahastas KÜSK.
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Palju õnne!

VOLIKOGU
Juubilarid
Juulis

VALLAVOLIKOGU ARUTAS JA OTSUSTAS
29. juuni istung Pariisi puhkekülas
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

Volikogu kinnitas Kadrina valla 2015. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande.
Volikogu täiendas valla teede ja tänavate nimekirja kahe Kallukse teel asuva teelõiguga.
Volikogu taotleb Kadrina valla munitsipaalomandisse Vohnja külas asuvat Mänguplatsi
maaüksust, mida kohalik kogukond näeks mänguväljaku ja haljasalana. Lisaks taotleb volikogu
munitsipaalomandisse kaht Kallukse tee lõiku.
Volikogu määras Loobu külas asuva Väike-Loore katastriüksuse jagamise tulemusena tekkivatele
katastriüksustele sihtotstarbed: Väike-Loore katastriüksusele jääb elamumaa sihtotstarve ja uue,
tekkiva Koidu tee katastriüksusele transpordimaa sihtotstarve.
Volikogu algatas Mäo küla spordi- ja treeningkeskuse arendusala detailplaneeringu.
Kadrina valla arengukava aastani 2035 läbis volikogus I lugemise.
Volikogu võttis vastu Kadrina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskirja, Kadrina
valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirja ja Kadrina valla reovee kohtkäitluse ja
äraveo eeskirja.
Volikogu delegeeris lastekaitseseaduses ja sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud kohaliku
omavalitsuse ülesanded vallavalitsusele arvestades menetluse spetsiifikat, kiiret reageerimise
vajadust ja menetlustähtaegasid.

Tähtis teave reovee ja kanalisatsiooni kohta
Nagu volikogu artiklis kirjas, võeti vastu kolm olulist ühisveevärki, reovett ja kanalisatsiooni puudutavat
määrust. Seoses sellega rõhutan: ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga liitumise taotlused tuleb esitada ASile Kadrina Soojus - Rakvere tee 11, Kadrina, e-post soojus@kadrina.ee , tel. 322 5991.
Kinnistutel on lubatud kasutada reovee kogumiseks ainult lekkekindlaid kogumismahuteid, mille
tühjendamine tuleb tellida reovee äraveo ja purgimisteenust osutavalt ettevõttelt, millel on leping veeettevõtjaga purgimisteenuse osutamiseks. Kinnistul tekkinud reovett on lubatud purgida üksnes reovee
puhastusseadme purgimissõlme.
Reovee äraveo teenuse osutaja on kohustatud väljastama kliendile/tellijale igakordselt dokumendi
purgimisteenuse osutamise kohta, kuhu on märgitud kuupäev, kinnistu nimi ja aadress ja purgitava
reovee kogus. Dokumenti tuleb säilitada 2 aastat.
Kuivkäima tühjendamiseks peab kasutama selleks ettenähtud pugimissõlme ning tellima teenust
osutavalt ettevõttelt purgimisteenuse. Kuivkäimla sette komposteerimine, laialilaotamine või maasse
kaevamine on valla tiheasustusaladel keelatud.
Reovee kohtkäitlusrajatiste (kogumismahutid, septikud, omapuhastid, imbsüsteemid jne)
paigaldamine ja rajamine toimub ehitusseadustiku, veeseaduse ja nende rakendusaktide alusel.
Lea Uueni, keskkonnakaitse spetsialist

Arenduskoda pakub raha
Arenduskoja LEADER projektitaotluste sügisvoor on avatud
perioodil 12.–21. september 2016.
Projektitaotlusi saab esitada meetmetesse M 1.1 –
Elulaadiettevõtluse toetus ja M 1.2. – Mikro- ja väikeettevõtete
arendamine. Arenduskoja kodulehel asuvad taotlejat abistavad
materjalid – meetmelehed, MTÜ Arenduskoda LEADER
projektitoetuste hindamismetoodika ja kriteeriumid, LEADER määrus 2014–2020 jms.
Taotlusi võetakse vastu läbi E-PRIA elektroonse keskkonna.
Taotlejaid nõustab projektide konsultant-spetsialist Tiina Vilu (telefon: 515 5249.
e-mail: tiina@arenduskoda.ee).
Info on leitav ka arenduskoja kodulehelt www.arenduskoda.ee .

Juubilarid

ÜLO MARK

85

Augustis

EVI PIHELGAS

85

ASTA UIBO

92

ELDUR ELLER

80

LJUBOV SÕSTER

92

LEMBIT RAIK

75

ZINAIDA LAGENBERG 90

VEERA SUUK

75

ARVO SARAPUU

90

ENE VAHESAAR

75

VILMA KIPPEL

85

HELVE MEOS

75

VAIKE KIRSS

85

REET AAVIK

75

HILJA TINGAS

85

VELLO URBAS

70

LINDA PIRAK

80

VAIKE TAMPIK

80

LIIVI LOMP

80

HENNO RUMMO

80

ELLE MÄETAM

75

OLEV NUKK

75

ALEKSANDRA ALLESE 70
LYDIA KASK

70

JAAK TULP

70

EVALD ENDOJA

70

HELDA AVERINA

70

ILSE LIBERT

70

RAIVO KULL

70

VILMA ARUOJA

75

ÜLO KARP

70

HELGE VALVIK

75

JAAN LAIG

70

MARTA TARASSOVA

70

SIRJE MÖLDRE

65

EMILIA FLOREN

70

ÕNNE PÄRS

65

RAUL SILLA

70

AURELIE KANG

65

IRENE SAKS

70

TOOMAS TALVE

65

ATS ANNIMÄE

65

KERSTI PIIGLI

65

ARVO KIIS

65

ENN PROOSA

65

MAIE MURUMAA

65

KÜLLI MÄEKIVI

65

MAI VOLOŠTŠENKO

65

VAIKE RATSOV

65

MARGIT KARI

65

IRINA FJODOROVA

60

LINDA KASELA

65

ÜLLE LAURI

60

JAAK AREN

65

ANATOLI KAASIK

60

OLEV ARGOS

60

Juunis
registreeritud lapsed
JAKOB SALUMETS
NIKITA OSSIITŠUK

Minu Kadrina

LISANDRA LAUSMAA
GEORG PILT

Kristel Kuusik
Mikkeni lambatalu perenaine
Mis seob teid Kadrinaga?
Mind seob Kadrinaga perekond, olen siin
sündinud ja kasvanud, nostalgiaga mõtlen
tagasi lapsepõlveradadele. Täna elavad siin
minu vanemad ja sugulased, sõpru on
Kadrinasse jäänud vähe. Elan praegu
Pärnumaa - Läänemaa piiril, kus kadakate
vahel kasvatan ja aretan põlist eestlast - Kihnu maalammast. Kadrina kanti satun harva ja siiski pigem
töiste tegemistega seoses: müün laatadel maavillast käsitööd, mille valmimisele aitavad kaasa mõned
Kadrina memmed. Pärast ülikooli töötasin kümmekond aastat Tallinnas peamiselt juhiabi
ametikohal, tänaseks olen väikeettevõtja ja tegutsen Mikkeni lambatalu nime all.
Mis on Kadrinas maailma parim?
Maailma parim on Kadrinas kindlasti kool ja kogukonnatunnetus. Kadrina Keskkool on järjepidevalt
arenenud, pakub konkurentsivõimelist haridust, mis annab tugeva aluse edasisteks õpinguteks.
Mõtlen siiani tänutundega tagasi oma õpetajatele. Kõrvaltvaatajana on jäänud mulje, et Kadrina
rahvas tegutseb ühtse tugeva kogukonnana. Kadrina maine ja tuntus on hea. Kadrina kohta ei pea
kunagi seletama, kus see asub või mis koht see selline on, kõik teavad, selle üle on hea meel.
Kuidas saate Kadrina elu edenemisele kaasa aidata?
Elu on viinud mind Kadrina radadelt Eestimaa teise serva, puutun siinse elu-oluga kokku enamasti
vaid sotsiaalmeedia vahendusel. Pakun aeg-ajalt koostööd siinsetele käsitöömeistritele, kelle tööd
hindavad kõrgelt Mikkeni lambatalu kliendid üle maailma.

Toimetaja Rein Sikk
Küljendanud VR Kirjastus

tel: 322 5631 või 501 2487

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

TOOMAS MATSISELTS 60
ENDEL TREIMAN

60

OLEV KARU

60

Juulis
registreeritud lapsed

CLAUDIA PÜVI

VANESSA VAIMETS

TRISTAN EMBERG

ZOE INDRE

ROLAND LAAGUS

RAUNO LEESNURM

Au ja kiitus, Heli Napp!
Tahan väga kiita Läsna rahvamaja juhatajat
Heli Nappi ja ta abikaasat Peetrit!
Olime nende juures rahvamaja õuel
veteranide orienteerumise MM-võistluse
parklaga ja sellist toetavat ning abivalmis
suhtumist annab tänapäeval tihtipeale
tikutulega otsida. Saime kohapeal oma
tiimile öömaja, lehmakookide vahel
laveerimiseks kummikud, korralikud
madratsid külje alla ja ka magamiskotid.
Oli tore, et saime jääda võistluse eelsel
õhtul Läsnale ööbima ja ei pidanud tõusma
kell 4, et kella 6-ks kohale jõuda. Saime
keeta kohvi. Meid aidati ning toetati igati,
ka suhtlemisel kiusliku lehmapidajaga.
Kahju on vaid sellest, et üle platsi on
nüüd üks päris porine sõidutee, mida
taevataat vihmaga meil aitas sisse sõita, see
polnud nii küll planeeritud.
Lugupidamisega, parklatiimi nimel
Katrin Viilu

Ostan talu või vahetan korteri vastu
(Raplamaal, heas korras, 1. korrus).
Juurdemaksu võimalus. Tel: 527 3229
Korralikud pensionärid otsivad
pikemaks ajaks Kadrinasse / Huljale
üürikorterit, ideaalis võiks korter olla 2toaline. Kellel on korter üürile pakkuda
võib helistada telefonil: 5821 2725
Müüa lõhutud küttepuud kojuveoga.
Pikkus ja kogus vastavalt soovile. Tel
5647 6346 või 325 0113 õhtuti.
Kadrina avalik saun, aadressil
Sauna tn 5 töötab taas alates
28. augustist pühapäeviti.
Naised kell 14 – 18,
mehed alates 18.30.
Erikokkulepped
võimalikud,
tel 5 646 5177

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

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

