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Kadrina valla ajaleht

Kadrina Karude uskumatud seiklused Itaalias

Selgunud on üle-euroopalise Best In English / Parim inglise
keeles võistluse tulemused. 100 Euroopa parema hulka jõudis
Kadrina Keskkoolist 2 õpilast, nimelt Liisbet Leemets ja
Johanna Angela Bremen.
Võistlusel, mis toimus 30. novembril 2016, osales 8104
õpilast 373 koolist 27 riigist. Koos Tšehhi Vabariigi koolidega
osales 15 107 õpilast, 683 kooli ja 28 riiki.
Kadrina Keskkoolist osales 35 õpilast 10.-12. klassist ja
kõigil läks hästi. Koolide pingereas, kus arvesse läksid 10
parema õpilase tulemused, hõivas meie kool 20. koha ( koos
Tšehhi koolidega 27. koha).
Kuna võistluse korraldajaks on Tšehhi Vabariik, kust
osaleb väga palju koole, ongi arvestused objektiivsuse
huvides tehtud nii koos Tšehhiga kui ilma.
Hegi Soosaar, inglise keele õpetaja

Talv tõi uued tahvlid ja tulbad

„Hää õlu 2017“ tulekul
Kadrina kandi talvine tunnustegu, Kadrina Saunaklubi
korraldatav ülemaaline väikepruulide konkurss „Hää õlu
2017” on neljandat korda tulekul. See toimub 25. veebruaril
kell 17 Kadrina rahvamajas ja seejärel külasaunas.
Traditsiooniliselt löövad kaasa Kadrina taidlejad ja toidutootjad.
Kadrina „Hää õlu” võistlust teatakse – tuntakse käsitööõllede
paisuvas ilmas kui Eesti maarahva
maitse kokkuvõtet, mis vürtsitatud mitmete välisekspertide,
Kadrinas alati osalenud eri riikide
esindajate, sh ka suursaadikute
kogemustega.
Mullu oli õlletestijaid 56, nii mehi kui naisi. Erinevaid
nesteid prooviti ära 17. Enamus testijaist saabus Kadrina
kihelkonnast, aga ka Rakverest, Uljastelt, Sakust, Tartust,
Järvamaalt, lisaks külalised Soomest, Moldovast, Taanist,
Ukrainast.

Kadrina tanklahoone remondis,
kütust saab ikka
Premium 7 annab teada, et veebruaris on Kadrina
tanklahoone remondis, et parandada toidukäitlemise
tingimusi, et tulevikus pakkuda ka praade, suppe ja salateid.

Uus, õuele paigaldatud multitankur võimaldab remondi
perioodil jätkuvalt tankida diislikütust ja bensiini, välja
arvatud erimärgistatud diislikütust.
Suvel on kavas rajada väliterritooriumile päevavarjudega
istumisala, et kliendid saaks ka õues einestada.

Kooli sünnipäev saabub sügisel
Kadrina kooli 115. ja Kadrina Keskkooli
60. aastapäeva tähistamine ning
vilistlaste kokkutulek toimub 7.
oktoobril 2017. aastal.
Täpsem info tulekul. Jälgige kooli- ja
vallaveebi, sotsiaalmeediat, rääkimata
vallalehest! Ja öelge kuupäev kindlasti ka
koolisõbrale edasi.

Hetk peale Rooma alistamist, Karud ja fännid. Seda ajaloolist fotot on nüüdseks Facebooki keskkonnas vaadatud ligi 6500 korda.
Vähe on Kadrinaga seotud inimesi, kes võiks väita: „Me
purustasime Rooma.“ Kaksteist Kadrina Karude korvpallivõistkonna liiget tegidki seda 3. jaanuaril, osaledes Itaalias,
Palestrinas kadrinlaste esimesel välisturniiril, kust naasesid
kilbiga – kolmanda kohaga.
Karude treener ja juht Raivo
Tribuntsov on ühtaegu ka
karude ristiisa. Ta ütles 2.
jaanuaril koos noorkorvpalluritega Itaaliasse minnes muigelsui, et Kadrina Kadrid vist
poiste võistkonnale ei kõlvanuks, aga karud – miks ka
mitte! Peaasi hoopis see, et
Kadrinas aasta eest vedama
hakatud korvpalliõpingud ei
hääbuks, vaid kosuks, et karudest saaks üks kogukonna
kenadest sümbolitest.
Turniir Palestrinas oli
karudele esimene välisvõistlus. Sõit sai teoks tänu Tribuntsovi ja itaalia aktivisti,
Eesti fänni Massimo Guerrini
12-aasta pikkuse sõprusele.
Guerrini oli esmakordselt
Eestis 1995. aastal, 22 aastat
tagasi ja on sest saati Eesti –
Itaalia sillal kokku viinud
sadu inimesi, kirjastanud
eestikeelseid raamatuid – näiteks vanu, unikaalseid Liivimaa kaarte. Guerrini töö
Palestrinas kohaliku korvpalluri, autoõnnetuses hukkunud Tonino Iaia mälestusturniiri korraldajana oligi
põhjuseks, miks kadrinlased

nääriajal kevadehõngulisse
Itaaliasse jõudsid.
„Mis riik see mängib?“
Nii küsisid itaallased turniiri
alguses Karude viskehoogu ja
Eesti lippu nähes. Oli põhjust
imestuda – korvpallipeo peremehed ehk siis Palestrina
võistkond Pallacanestro Palestrina oli alla vandumas
miskitele välismaalastele, kelle lipp värvidega sinine, must

Massimo Guerrini
ja valge oli laotatud kohaliku,
600 pealtvaatajat mahutava
spordihalli pinkidele.
Esimese mängu lõppskoor
74:53 oli üllatuseks nii Palest-

rina rahvale kui mõnetigi ka
kadrinlastele, kelle hulgast
vähemasti asjatundmatu allakirjutanu ausalt tunnistas, et
aeglase ugrimugri rahva ja
tormakate itaallaste kohtumine oleks võinud lõppeda ka
10:100 peoperemeeste kasuks.
Rooma hävitamine aga on
läbi aastatuhandete olnud paljude kurjaks sooviks. Kadrina
Karude korvpallurid soovisid
ent lihtsalt oma elu esimese
välisturniiri käigus vastu panna võistkonnale nimega Lido
di Roma. Tulemuseks oli 66:53
meie kasuks ning garanteeritud poolfinaali koht.
Järgnes ka allajäämisi ning
lõppkokkuvõttes korralik kolmas koht kuue osavõtja hulgas. Kõrgeim koht, mis Eesti
võistkond seal eales saavutanud!
Ja vähe veel! Artur Konontšuk võitis kolmepunktivisete võistluse ja Lauri Mets
tunnistati kogu turniiri kõige
väärtuslikumaks mängijaks.
Hinnates kõrgelt kogetut ja
saavutatut mainis treener Tribuntsov, et suutsime enesele
tähelepanu tõmmata, suutsime itaallased Eesti korvpallist
rääkima panna, suutsime oma
mängustiiliga ka eeskätt
emotsioonidest lähtuvaist
võõrustajast üle olla.

Karude edust liigutatute ja
edu soovinute hulgas olid
Kadrina vallavanem Erich
Petrovits, Riigikogu liige ja
endine maavanem Einar Vallbaum ja Eesti Vabariigi peaminister, ammune korvpallifänn Jüri Ratas, kellega juhuslikult lennukis kohtusime,
rääkimata Kadrina Keskkooli
direktor Arvo Panist, kes
bussiga karudele Talinnasse
vastu tuli. Kõiki pöidlapidajaid pole võimalik ära märkida, üles lugeda, ainuüksi sotsiaalmeedias oli neid tuhandeid.
Kokku on Kadrina vallaveebis võistlusreisi galeriides
151 fotot, tasub üle kaeda.
Youtube videokeskkonnas on
aga vaadatav Prantsumaalt
pärit Kadrina Karu Faustin
Maureli lustakas reisiülevaade pealkirjaga “From Estonia
to Italia.”
Rein Sikk
PS. Sellest, kuis Kadrina
karud otsustasid jaanuariöös
Itaalia hotelli basseinis
kümmelda, räägitakse
Palestrinas veel tulevikuski.
Nii uskumatu tundus
aastavahetuse lummuses
itaallastele see eesti poiste
külmakarmatus.

Merili Sirvel – maakonna
parim noor naissportlane
Lääne-Virumaa Spordiliidu korraldatud pidulikul
tunnustusüritusel langes tähesära traditsiooniliselt
ka Kadrina valda – 2016. aasta parimaks nooreks
naissportlaseks tunnistati jalgrattaspordiga tegelev
17-aastane Merili Sirvel.
Aasta parima noore meessportlase kandidaatide
hulgas oli kadrinlastest esindatud veel kreekarooma maadleja Kevin Baumann ning spordiveteranide kategoorias novuse mängija Hillar Elva.
Parima meessportlase tiitli noppis Kadrinas
tegutseva huviklubi Nelson aerutaja Argo Raudsalu.

Foto: Ain Liiva

Aastavahetuse eel pandi Kadrinasse üles kaks uut
teadetetahvlit, mis paiknevad rahvamaja ja Konsumi parkla
juures. Teateid saab sinna riputada iga soovija, olgu siis
tegemist ürituse korraldaja, teenuse pakkuja või kadunud
kodulooma otsijaga. Klaasialune tahvlite osa on mõeldud
Kadrina valla allasutuste, ühingute teabe jaoks. Tahvlid
valmistas Kihlevere metallifirma BREK OÜ.
Lisaks pandi püsti kaks Kadrina aleviku olulistele
objektidele viitvate siltidega tulpa, mille abil saab külaline
teada, kus asuvad kool, huvikeskus, raamatukogu,
raudteejaam, spordikeskus, vallamaja jne. Silditulbad
seisavad Kadrina bussijaama ringtee ääres ning nn kodutute
ristis - Rakvere tee ja Pargi tänava nurgal.

Fotol on paremal maadlustreener Marger Pormann, Merili Sirvel ja Kevin
Baumann
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KULKA aastapreemia Alo
Põldmäele
Kohtla-Järve Kultuurikeskuses anti 20. jaanuari õhtul üle
Eesti Kultuurkapitali aastapreemiad 2016. aasta tegevuse
eest. Helikunsti valdkonnas
sai preemia Kadrina kandi
muusikaline südametunnistus, Neeruti meeleolude nootidesse ja fotodele jäädvustaja
Alo Põldmäe. Teda hinnati
väljapaistva helilooja ja heliloomingu õpetajana, kes on
andnud hindamatu panuse
Eesti klaveriehituse ajaloo
jäädvustamisse.

Täname ja kiidame: Kadrina jätkab iseseisvalt
Vallajuhtide aasta hakatuse kiri
2. jaanuari 2017 seisuga oli
meie valla elanike registris
5068 inimest, mis tähendab, et
loodetud 5000 vallakodaniku
piir on tublisti ületatud. Kadrina vald jätkab seega tugeva
ja iseseisva omavalitsusena.
On liigutav ja tähendusrikas, et üleskutsele liituda või
taasliituda me kogukonnaga
reageerisid sedavõrd paljud.
See näitab selgelt, et meie

Alo Põldmäe

Kadrina Keskkooli 8. klassi õpilane Laura Pruul on üllitanud
luuleraamatu nimega „Reaalne unistaja,“ mida võib leida
kõigist hästivarustatud raamatukauplustest.
Autor ise sõnab avavärssides: „Ma ei looda kuulsust ega
tuntust. Aga see tunne kui
saad oma mõtteid jagada,
saad sellega täieliku rõõmu
tagada.“
Raamatu kaanel seisab
lisaks: „Autor on täiesti
tavaline, samas andekas 14aastane Lääne-Virumaa
tüdruk, kelle põhiliseks
kireks on kirjutamine.“
Luuleraamat ongi
kirglik, tuubil täis teismelise suuri tundeid ja
ehedat maailmavalu,
lootuses loomulikult helgele homsele.

MURUMÄE

MÄLUMÄNG
Detsembrikuu
lehes

ilmunud pildil oli Huljalt umbes 1 km Rakvere poole asuv
nn. Sitamäe rist. Väidetavalt pärit Põhjasõja aegadest.

inimesed hoolivad oma kodukoha ajaloolisest pärandist
ning soovivad ka selle tulevikku ühiselt panustada. Täname
kõiki, tänu kellele on just
Kadrina vald meie maakonnas
kõige enam oma elanike arvu
suurendanud omavalitsus.
Aasta lõpul saabus vallamajja ka enam kui 60 elanikuga Haljala valla Auküla
rahva esindajate soov liituda

tulevikus Kadrina val-laga.
Täname Auküla rahvast usalduse eest!
Aasta 2017 tuleb meie
kandi rahvale sünnipäevarohke – Kadrina vald 25,
Kadrina lasteaed Sipsik 40,
Kadrina saun 60, Kadrina
Keskkool 115. Kakskümmend
aastat tagasi, 1997, said valla
äriühinguteks Kadrina Hooldekodu, Kadrina Kommu-

valla
täpsusega
Ama
küla
Arbavere küla
Hulja
alevik
Hõbeda
küla
Härjadi
küla
Jõepere
küla
Jõetaguse küla
Kadapiku küla
Kadrina
alevik
Kallukse
küla
Kihlevere küla
Kiku
küla
Kõrveküla küla
Lante
küla
Leikude
küla
Loobu
küla
Läsna
küla
Mõndavere küla
Mäo
küla
Neeruti
küla
Ohepalu
küla
Orutaguse küla

Mehed
53

Naised
41

Kokku
94

68
25
238
36
17
23
43
71
1028
3
99
54
14
16
50
28
19
8
16
23
8
12

51
20
251
32
14
22
48
47
1196
1
80
53
15
12
41
27
15
3
11
21
6
9

119
45
489
68
31
45
91
118
2224
4
179
107
29
28
91
55
34
11
27
44
14
21

Naised
12
21
75
13
48
17
39
17
12
16
33
35
12
26
77
34
29
2532

Kokku
26
46
151
36
91
26
85
32
27
36
83
76
31
61
158
68
67
5068
4959

Liikumine aasta jooksul
sündis
sisse

42
311

suri
54
välja 190

Kas Kadrina valla buss
on maakonnas kõige
kenam?
Üsna eriline küll, sest mujal LääneVirus pole silma hakanud oma
kihelkonna seelikutriipude bussile
panemist. Bussiseinalt leiab ka viite
ka valla infoallikale:
www.kadrina.ee .

Matsimoka käis maailma suurimal
toidumessil

Rongireisijaid
kolmandik enam
„Kadrina peatust kasutati eelmisel, 2016. aastal
hinnanguliselt 21 900 korral, s.o 29% rohkem kui
2015. aastal,“ nii andis vallalehele Kodukant
teada rongifirma Elron müügi- ja arendusjuht
Ronnie Kongo.

Uus küsimus
Kes Kadrinaga seotud isik on
sellel fotol?

?
Viimane päev on
detsembrikuu viies päev.
Ikka teie Risto Murumägi.

Head jätkuvat töökat
aastat!
Jätkuvalt Teie teenistuses:
Erich Petrovits,
vallavanem
Jaanus Reisner,
vallavolikogu esimees

Mehed
Pariisi
küla
14
Põima
küla
25
Ridaküla
küla
76
Rõmeda
küla
23
Salda
küla
43
Saukse
küla
9
Tirbiku
küla
46
Tokolopi
küla
15
Udriku
küla
15
Uku
küla
20
Undla
küla
50
Vaiatu
küla
41
Vandu
küla
19
Viitna
küla
35
Vohnja
küla
81
Võduvere küla
34
Võipere
küla
38
Kadrina
vald
2536
Kadrina vald
aasta tagasi - 01.01.2016

Õigesti vastasid
Neeme Mangulis, Ainu Kirotbek, Harald Rahupõld, Are
Kivimäe, Heino Nurk, Andres Nukk, Andres Lindam,
Hannes Kaldmaa, Pearu Nukk, Jüri Vološtšenko, Peeter
Viira, Melanie Liiv, Marje Rüü, Tiiu Lausmaa, Margus
Einard, Urmas Hinno

Vastused teatada:
suusõnaliselt taskutelefonile
502 3846, e-postiga
rystom@hot.ee,
kirjalikult Koidu 21, Kadrina.

naal, Kadrina Sport ja Kadrina
Soojus.

Kadrina valla elanike arv seisuga 01.01.2017.
Kadrina

Kaheksandik üllitas
luuleraamatu

JAANUAR 2017

Matsimoka üks eestvedajad Sten Inno andis teada Hulja lihatööstuse
tegudest Berliinis.
Nimelt: „Matsimoka käis maailma suurimal toidumessil Grüne Woche
tutvustamas kohalikku toidukultuuri. Sõitsime ise kohale ning meie lett oli Eesti
esinduse alal, aga eraldi teistest tootjatest.
Melu meie leti ees oli suur ning saksalaste lemmikuks osutusid suitsuvorstid värske
küüslauguga ning loomulikult meie suitsuliha.
Lisaks toidu tutvustamisele kohtusime ka Maaeluministeeriumi töötajatega ning
uue maaeluministriga, kes oli Matsimoka tegemistega hästi kursis.”

JAANUAR 2017
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Neeruti Selts: tegus aasta tulekul

Koostab Helena Mägi
Pühapäeval, 29. jaanuaril kell 19
Riigikogu esimees Eiki Nestor on külas Kadrina
saunas
Reedel, 3. veebruaril ja neljapäeval, 9. veebruaril kell 18
linastub Kadrina Kinoklubis Andrus Kivirähki
romaanil põhinev film "November".
Osavõtust teatada tel 325 0107 või meilile
raamatukogu@kadrina.ee
Teisipäeval, 7. veebruaril kell 16
Sõbrapäeva kaartide meisterdamine Kadrina
Noortekeskuses
Laupäeval, 11. veebruaril kell 9
Neeruti Seltsi retk Tallinna vanalinna. Väljasõit
Rahvamaja juurest. Osalustasu 10€, vajalik
eelregistreerimine 5 552 5314 või neerutiselts@hot.ee
Fotomeenutus Neeruti Seltsi sünnipäevakonverentsist
mel esinemine. Ajaloolase
Uno Trummi ettekande teemaks oli „Kadrina raudteejaama ajalugu.“ Ülevaade
Neeruti Seltsi 15 aasta tegevustest tuli juhatuse esimehelt. Seltsi olid õnnitlema
tulnud mitu kohalikku sõsarseltsi, vallavalitsuse esindajad, kool ja hulk sõpru.
Seltsis on stabiilselt 80
liiget. Seltsi arengukavas esinevad märksõnad – looduse
vahendamine erinevatele sihtgruppidele, õpitoad, kirjastustegevus, huvireisid, õpilasprojektid – märgivadki kõike

Meie põllud Maaülikooli
jõulukaardil

toimunut.
Leader-meetmete toel on
alustanud kaks mitmeaastast
projekti. „10 retke korraldamine“ sisaldab 4 külaskäiku
Tallinna, 1 Soome lahe äärde, 1
Lõuna-Eestisse ja 4 kolmepäevast kahe ööbimisega jalgrattaretke mitmesse Eesti kaunisse paika.
Teine Leader projekt sisaldab õpitubasid, mille teemaks
nii muuseumitunnid kui ka
vana mööbli restaureerimine
kogenud juhendaja käe all.
Lisaks leiavad aset õpitoad
rahvakalendri tähtpäevade

taaselustamiseks.
Neeruti Seltsi tegevused
on alati avatud kõigile. Liituda võib igaüks. Avalik teave
on ajalehtedes Kodukant ja
Virumaa Teataja ning mitmel
pool kuulutustel. Üksikasjalik
tegevusaruanne ja muu teave
on kättesaadav seltsi kodulehel www.neerutiselts.ee –
tutvuge!
Tiiu Uusküla,
MTÜ NS juhatuse esimees

Neeruti Selts kutsub
veebijalutuskäigule
Neeruti Seltsil valmis Tiiu Uusküla eestvedamisel ja
taganttõukamisel unikaalne veebijalutuskäik. Teisitisõnu
pakutakse koduloohuvilisele võimalust arvuti tagant tõusmata
käia läbi kultuurilooline teekond Viitna teed ja Viru tänavat
mööda kuni Kadrina raudteejaamani.
40 minutit fotosid Kadrina ajaloost koos kommentaaridega
on nüüd kättesaadavad Youtube videokeskkonnas, kuhu
materjal laaditud. Täpsema lingi leiab vallaveebist, otsisõnaks
videokeskkonnas sobib aga „viitna teed.“

Käsitöötuba tänab

Kadrina Keskkooli 11. klassi õpilase Marelle Mägi loodusfoto
oli valitud Eesti Maaülikooli tänavuse elektroonilisele
jõulukaardile. Jäädvustus pärines tema koduülesandest EMÜ
loodusteaduste koolis, kus Kadrina noored kaasa löövad.
Siret Pung, bioloogiaõpetaja

SPORT
Toimetab Margus Martin

Kergejõustiklased kulla ja
hõbedaga
Lääne-Viru maakonna noorte A-, B- ja juunioride vanuseklassi
talvistel meistrivõistlustel kergejõustikus osalenud Kadrina
sportlased naasid Rakveres toimunud jõuproovilt kuld- ja
hõbemedaliga.
Kirke Külmhallik sai esikoha neidude A-klassi 60 m
jooksus ajaga 8,44 sekundit, edestades hõbedaomanikku
juuspeene eduga – ühe sekundituhandikuga.
17-aastasele Kadrina Keskkooli 10. klassi õpilasele, kes
harjutab Rakvere Spordikoolis treener Mikk Jooritsa käe all, oli
see ühtlasi esimeseks võistluseks pärast aastapikkust
vigastuspausi.
Poiste B-vanuseklassi 60 m tõkkejooksus tuli Gregor Pilt
teisele kohale ajaga 9,56 sekundit. Neljandad kohad lisas 13-

Kadrina Maanaiste Seltsi käsitöötoa esimene tegevuskuu on
olnud meile üle ootuste edukas. Täname käsitöömeistreid ja
kõiki, kes tee me majja üles leidnud. Kogu käsitöö müügist
saadud tulu läheb meie maja remondiks. Nii oleme eriti
tänulikud kõigile, kes oma jõuluostudega aitasid kaasa ilusama
Kadrina sünnile.
Käsitöötoast leiab kohalike meistrite loomingut edaspidi
aastaringselt. Kui kellelgi on soovi käsitööd müügiks pakkuda,
siis olete oodatud ühendust võtma. Kontakt 5860 8008 ja
maanaisteselts@gmail.com
Oleme aadressil Viru tn 14b avatud esmaspäeval,
teisipäeval, kolmapäeval ja reedel kell 10-17, neljapäeval 10-18 ja
laupäeval 10-15.
Helena Mägi

aastane Pilt oma kontosse sama pikal tõketeta sprindidistantsil
ajaga 8,26 sekundit ning kaugushüppes, kus tema parimal katsel
mõõdeti tulemuseks 5 meetrit ja kaks sentimeetrit. Kadrinas
harjutava Gregor Pildi treeneriks on Ülle Kink.

Münter Rakveres, Poopuu
Tallinnas
Eesti jalgpallimeistrivõistluste esiliiga hooajaks vormi koguv
Rakvere JK Tarvase meeskond, kelle ridadesse kuulub
kadrinlane Taavi Münter, alustas treeningmänge.
Premium liiga mullune debütant, selleks aastaks esiliigasse
langenud JK Tarvas kohtus Eesti Jalgpalli Liidu taliturniiri
avamatšis Tallinnas EJL-i sisehallis esiliiga mulluse neljanda,
Maardu Linnameeskonnaga, kes alistati tulemusega 3:1
(poolaeg 1:0). 24-aastane äärekaitsja Münter tegi rakverlaste eest
kaasa täismängu.
Nii Taavi Münter kui ka kahe hooaja vahel klubi vahetanud
ja Rakvere JK Tarvase naiskonnast Tallinna FC Levadiasse
siirdunud 17-aastane väravavaht Eliise Poopuu tegid mõlemad
kaasa detsembris Tartus korraldatud EJL-i aastalõputurniiril.
Premium liiga klubide hulgas kaheksa kaotust saanud ja ühe

Laupäeval, 18. veebruaril kell 10
tasuta nahatöötuba Hulja raamatukogus.
Nahajääkidest erinevate asjade valmistamist õpetab Elis
Teterin. Osavõjate arv piiratud, eelregistreerimine
telefonil 325 2440 või meilile Gerda.Ansi@kadrina.ee
Neljapäeval, 23. veebruaril kell 16-18
lastedisko Kadrina Noortekeskuses. Kostüüm eestlaste pidu. Oodatud on lapsed neljanda klassini
Reedel, 24. veebruaril kell 13
Eesti Vabariigi 99. aastapäeva tähistamine Kadrina
Rahvamajas. Päevakohased kõned, tänatakse
tublimaid, esineb Mari Jürjens
Reedel, 24. veebruaril kell 17
Presidendi vastuvõtt Tristvere kohvikus. Kõik
aatelised huvilised teretulnud!
Laupäeval, 25. veebruaril kell 17
Kadrina Rahvamajas ja hiljem kell 20 Kadrina saunas
„Hää õlu 2017“ - neljas Eesti väikepruulide parima
õlle konkurss Kadrina Saunaklubi KSK korraldusel. Info:
5646 5177, kirjapanek ylo.kais@galogaasid.ee

Rakvere teatri näitleja, Loobu külas, Karjapõllu talus
elav Ülle Lichtfeldt jagab nüüdsest igas vallalehes
mõnd olulist (kultuuri)mõtet.
Kutsun teid kõiki Rakvere teatrisse vaatama vastset
lavastust armastusest, sõprusest, lojaalsusest ja
truudusest, kus ka ise kaasa löön.
Nimeks on „Küllus“
alapealkirjaga „Metsiku
Lääne naised“ ja
lavastajaks Filipp Los
Venemaalt, Moskvast.
Temaga oli väga
hea koos töötada,
ta kohe lööb
näitleja selja sirgu. Ja
ärge „Õnne 13“ unustage,
just tulin taas võtetelt.

Ülle ütleb

MTÜ Neeruti Selts tähistas
2016. aasta 17. septembril oma
15. sünnipäeva. Pidulikkust
lisas Kadrina rahvamajas aset
leidnud ühiskonverents Viru
Instituudiga, kelle kaasabil sai
saalitäis kohaletulnuid – nii
seltsi liikmeid kui ka sõpru –
kuulata kahte suurepärast
ettekannet.
Folklorist Ingrid Rüütlilt
kuulati ettekannet „Muinasusundi reliktidest ja poeetiliste kujundite tähendusest
Kadrina regilauludes,” mida
täiendas folklooriansambli
Kadrina Kadrid kõrgel tase-

viigi (JK Narva Transiga 2:2) teinud JK Tarva meeskonna ühe
kahest väravast sel jõuproovil lõi Münter.
Seitsme tiimiga naiste meistriliiga turniiril kaitses Eliise
Poopuu FC Levadia väravasuud. Tema koduklubi saagiks jäi
kaks võitu, kaks viiki ja kaks kaotust, mis reastas naiskonna
Tallinna FC Flora ja JK Pärnu järel kolmandale kohale.

Heatasemeline pinks Kadrinas
Johannes Ruuto mälestusele pühendatud lauatenniseturniiril
Kadrina Spordikeskuses saavutas poolesaja võistleja hulgas
esikoha Sergei Danilov.
Kadrina Lauatenniseklubi edukamana sai Jaanus Lokotar
kokkuvõttes 14. ning parima Kadrina mängijana Aarne Ruuto
27. koha.
„Nii tugevatasemelist lauatenniseturniiri pole LääneVirumaal ammu mängitud ja nähtud,“ tähendas võistlemise
kõrvalt ühtlasi mälestusturniiril peakohtuniku ametit pidanud
Pekka Laidinen. „Võib öelda, et Eestiski ei kohta väga palju
ühtlaselt tugeva tasemega turniire – esiviiekümnest oli kohal
kuus ja esisajast üksteist mängijat pluss üks naiste esikümne
mängija.“
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KODUKANT

VOLIKOGU
VALLAVOLIKOGU ARUTAS JA OTSUSTAS
30. novembri istung Kadrinas
1. Volikogu andis loa korraldada riigihange „Teenuste
kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveo teenuse
osutamiseks Kadrina vallas.“
2. Volikogu määras riigi omandisse jäetavatele maaüksustele sihtotstarbe ja koha-aadressi Ridaküla, Salda
ja Pariisi külades.
3. Volikogu määras Nõmme-Kai katastriüksuse jagamisel
tekkivatele uutele katastriüksustele sihtotstarbed alljärgnevalt: Nõmme-Kai katastriüksuse sihtotstarbeks
elamumaa, Nõmmemäe katastriüksuse sihtotstarbeks
maatulundusmaa ja Kallaku katastriüksuse sihtotstarbeks maatulundusmaa.
4. Volikogu määras Matsi-Tõnu katastriüksuse jagamisel
tekkivatele uutele katastriüksustele sihtotstarbed alljärgnevalt: Matsi-Tõnu katastriüksusele sihtotstarbeks
maatulundusmaa ja Kuivati katastriüksusele sihtotstarbeks tootmismaa.
5. Volikogu algatas asustusjaotuse muutmise seoses
Undla ja Leikude küla elanike taotlusega endisaegse
küla nime - Sootaguse taastamiseks.
6. Volikogu otsustas müüa avaliku suulise enampakkumise korras vallale kuuluv Kadrina alevikus Kalevipoja
8 - 30 üldpinnaga 52,7 m² asuv korteriomand alghinnaga
10 000 eurot.
7. Volikogu kehtestas maamaksumäärad 2017. aastaks,
jättes need eelmise aasta tasemele.
8. Volikogu kehtestas Kadrina valla jäätmehoolduseeskirja ja korraldatud jäätmeveo rakendamise korra.
22. detsembri istung Tallinnas,
Ukraina Kultuurikeskuses
1. Toimus Kadrina Valla 2017. aasta eelarve I lugemine.
Põhitegevuse tulud on plaanitud ~ 5,4 miljonit eurot,
kulud suuruses 5 162 650 eurot. Personalikulude
suurenemine on plaanitud 8,9 % võrreldes 2016. aastaga.
Suureneb õpetaja töötasu alammäär täistööajaga
töötamise korral 1 000 euroni kuus ja lasteaia õpetaja
töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral
kõrgharidusega õpetajale 900 euroni kuus ja kesk-eri
haridusega õpetajale 840 euroni kuus.
2. Volikogu otsustas suurendada tervisekeskuse projektis
omafinantseeringut seoses mitte abikõlbulike kulude
suurenemisega. Keskuse ehitamisel kujuneb toetuse
reaalseks suuruseks 517 400 eurot ja Kadrina valla
omafinantseeringuks jääb 400 000 eurot. Kuna hoones
asuvad apteegi ja hambaravi ruumid ei ole abikõlbulikud, tuleb nende ehitamise eest maksta vallal. Et
vähendada valla finantseeringu koormust on
vähendatud apteegi pinda 80 m²-lt 45 m²-le.
3. Volikogu algatas asustusjaotuse muutmise seoses Ama
küla elanike pöördumisega ajaloolise Jürimõisa küla
nime taastamiseks.
4. Volikogu otsustas anda kasutusse pärimise teel koos
kohustustega omandatud Kadrina korteriomand
üldpinnaga 42,20 m² perele, kelle praegused elamistingimused ei vasta alaealiste laste arengule ja
vajadustele ja kellel endal puuduvad korteri omandamiseks majanduslikud võimalused.

Avalik väljapanek
Ajavahemikul 30.01.2017 kuni 14.02.2017 on võimalik
Kadrina vallavalitsuse kantseleis (Rakvere tee 14, Kadrina
alevik) ning Kadrina valla veebilehel www.kadrina.ee tutvuda
volikogu otsuse eelnõuga Jürimõisa küla ennistamiseks, Ama
ja Viitna külade lahkmejoonte muutmise ettepaneku ja
lahkmejoonte kirjeldusega.
Kõigil asjaomasel territooriumiosal elavatel alalistel
elanikel või kinnisasja omanikel on õigus kahe nädala jooksul
pärast eelnõu väljapanekut esitada eelnõu kohta kirjalikult
Kadrina Vallavalitsusele ettepanekuid, arvamusi ja proteste.
Täpsem info Lea Uuenilt tel 322 5620 või
e-post lea.uueni@kadrina.ee

Jõuluvana tänab Kihlevere kohalikke sponsoreid
METALLITUBA OÜ
BREK OÜ
MELSEN OÜ
SAAREMETSA OÜ
RUUTO KATUSED OÜ
KIHLEVERE MÕIS
FORMING AS
SUUR - SUUR AITÄH TEILE!
ILUSAT NING TÖÖDE ROHKET UUT
AASTAT TEILE KÕIGILE!
Juuksur Ingrit kutsub uuel aastal
nii vanu kui uusi kliente juuksurisse
Rakvere tee 14, Kadrina.
Olete oodatud! Tel 504 7855

Toimetaja Rein Sikk
Küljendanud VR Kirjastus

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

tel: 322 5631 või 501 2487

JAANUAR 2017

Vallameedia aasta: 476 uudist ja
artiklit
Just nii palju infot jõudis aasta jooksul lugejateni läbi vallaveebi
www.kadrina.ee uudiste rubriigi.
Kokku külastati aasta jooksul vallaveebi 47 706 korda. Mullu oli see
number 43 847.
Külastajaid oli 12 903, kokku 85 riigist. Kõige enam Eestist, Venemaalt,
Soomest, Norrast, USA-st, Inglismaalt.
Päevas on vallaveebil külastusi 20 – 280, kuus keskmiselt 4500 – 5500.
Keskmiselt on külastaja vallaveebis veidi üle minuti. Nii teatab
loendusprogramm Google Analytics.
Sajandi uhkuseks ja nuhtluseks peetud sotsiaalmeedium Facebook
arvutas aga välja, millised uudised Kadrina kandi rahvale eriti meeldivad
ja mitu korda on neid vaadatud.
Kadrina Kandi uudiste FB lehe TOP 7 postitused 2016
1. Üllar Saaremäest sai Kadrina valla elanik (1.11) 6030 vaatamist
2. Järgmine ülemaaline jõuluvanade konverents toimub Kadrinas (15.12)
5981
3. UNISTUSE TÄITUMINE: Kadrina vallas on 5033 elanikku! (15.12)
3907
4. Kadrinast bussiga ... otse Ameerikasse. Tutvu me segakoori
uskumatute seiklustega ... (25.10) 3444
5. Intervjuu reedel toimuva CADrina vaimse isa Juhan Viisega (23.11)
3418
6. Kadrina jõulusoov täitus! Vald ületas 5000 piiri (20.12) 3211
7. CADrina on kui oma laps, räägib Kadrina Keskkooli huvijuht (24.10)
3168

Palju õnne!
Juubilarid
Jaanuaris
HILMA MOOR

90

ARVED ANNI

90

ILME KUUS

80

ELGI TARTO

80

ELLE UIBO

80

AILI PRINS

80

MALLE VARIMETS

75

LUULE KIKERPILL

75

KALJO VASEMÄGI

70

VIIVI LAANISTE

70

JUHANNES KAUS

70

LINDA VINTER

70

VELLO ROHTLA

65

INGRID VAIKMAA

65

TIIA VEETSMAN

65

KOIDU EILAND

65

MIKHAIL TARASOV

65

Kadrina Spordikeskuse FB lehe TOP 7 postitused 2016
1. Kadrina Spordikeskuse hosteli valvekaamera jäädvustas… (01.07)
7959 vaatamist
2. Sprite Streetball 2016 boonusturniir Kadrinas - fotogalerii (04.06) 4785
3. 40 last ja neli treenerit alustasid täna päikesepaistelises Kadrinas…
(13.06) 4203
4. Spordiklubi Kadrina ja Spordiklubi Wiru Swim koostöös algavad…(07.10) 4046
5. Laupäeval Kadrina Keskkooli staadionil toimunud võistkondlikul
NATO testil… (29.05) 3714
6. Korvpallipoisid võitsid Felix Cup turniiri (02.05) 3126
7. Kadrina noorsportlased saavad toetusfondi (19.05) 2892

VITALI MOTŠUGOVSKI

60

IRI RIST

60

HILJA SIKK

60

LEA LEISSON

60

RUTT KUUSEMÄE

60

AIVAR VALLIMÄGI

60

ALEKSANDR KALITJUK

60

Tänukiri Tundmatule Naisele

TREVOR KUKK

Kodukandile helistas Liana Tõntsel ja palus kirja panna alljärgneva:
„Reedel, 13. jaanuaril olin koos Viitna kandi tuttavatega Kadrinas
poodides käimas. Grossi poe ees libisesin ja kukkusin ja kohe nii õnnetult,
et maandusin ühe auto esiratta ette.
Vaatasin, poest tuli õnneks kolm meest välja ... ent nad ei pööranud
mulle miskit tähelepanu. Aga siis saabus noor naine, ta mitte üksnes ei
aidanud mind püsti vaid võttis lausa sülle ja tõstis autoistmele.
Tuhat tänu talle!
Ma kahjuks olin siis nii endast väljas, et ei osanud ta nimegi küsida.
Aga nüüd soovin kogu vallarahva ees edasi anda tänu sellele
Tundmatule Naisele, kes mulle mu õnnetuses appi tuli. Palju tänu. Ilmas
on ikka häid inimesi!“

MARIBEL KALJU

Detsembris
registreeritud lapsed

KAIMO ELLER
Kadrina tänab aastavahetuse saluudi heaks
annetanuid!
Aitüma aitamast: Pixner OÜ, RTR Teenused, Sedaksi
OÜ, Lauri Auto, Nuka Auto, Kadrina vald!
Müüa 3 meetri pikkuseid küttepuid - kask ja lepp
Tel 528 5600

Minu Kadrina

Timo Ruuto
chef

Mis seob teid Kadrinaga?
Kadrinas on mu juured. Olen käinud Sipsiku lasteaias, olen
Kadrina Keskkooli 2005. aasta vilistlane. Ja olenemata sellest, et
olen 10 aastat elanud Tallinnas ning nüüdseks kolinud Tartusse,
on minu ametlik elukoht Kadrina vallas.
Olen Padaäss OÜ asutaja, chef, toitlustusnõustaja, pakun
peakoka teenust. Hetkel töötan põhikohaga Tartus Pierre
kohvik-restoranis.
Mis on Kadrinas maailma parim, kus aga leidub veel arenguruumi?
Kadrinasse on alati hea tulla koju puhkama, teha sauna ja lõõgastuda, siin on mu vanemad, sõbrad ning siin on hea rahulik.
Tunnen ikka uhkust, kui loen ajakirjandusest, et Kadrinas on parimad õpetajad ja ka parimad õpilased, keda on tunnustatud
ja kes paistavad silma oma teadmiste ja leidlikkusega erinevatel aladel. Kadrina on arenenud ja areneb kindlasti omas tempos
edasi.
Kuidas saate ise täna Kadrina elu edenemisele kaasa aidata?
Eks ma ikka aitan kui keegi oskab seda küsida ja mina oskan aidata.
Näiteks koostöös Tristvere majaga pakkusime detsembri alguses välja võimaluse õhtustada tõelises restoranimiljöös.
Jäin ise Tristvere kohvikus toimunud üritusega väga rahule, Anna ja Piret muutsid saali üheks õhtuks väga peeneks ja
kauniks kohaks, mille miljöö oligi võrdväärne tipprestoraniga. Road tulid hästi välja, tänud kokkadele, kes aitasid, kliendid
võtsid road omaks, mis on väga hea näitaja minu meelest, külastajad oskavad ja saavad heast toidust aru.

e-post: rein.sikk@kadrina.ee
Trükiarv 2500 eksemplari

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

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

