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odukant
K
Kadrina rahvas tänab
ilutulestiku eest

JAANUAR 2018
Nr 1 (283)
Kadrina valla ajaleht

Päästjatel 140 väljasõitu

Kadrina tänab annetajaid aastavahetuse ilutulestiku eest.
Aitäh teile: Pixner OÜ, Pomemet OÜ, RTR Teenused, Nuka
Kaubad, Brek OÜ, Sedaksi OÜ, Ruuto Katused OÜ, Rono
Design OÜ Paadisaunad, Tinman OÜ, Kadrina Kommunaal,
Kadrina vallavalitsus ja Alo Laaniste, Risto Murumägi, Janno
Jäätma, Indrek Kalja, Urmas Leesnurm.

Kiitus Vohnja kooliperele
Vohnja Lasteaed-Algkooli pere sai kiidukirja, kus seisis:
„Olin südamest liigutatud kui käisin Kadrina hooldekodus
uue aasta esimestel päevadel vaatamas enda 94. aastast ema
Ainot ja hooldajad näitasid, kui toredad jõulukaardid sai iga
sealne elanik teie kooli õpilastelt! Suur-suur tänu sellise
tähelepanu ja idee eest!“ Allkiri: Maano Männi.

Raido Nagel tõi majja kustutid
Priitahtliku pritsimehe, arboristi ja tubli kodaniku Raido
Nageli pisike ponnistus tõi Kadrina Rakvere tee 3
kortermajale kingituseks tulekustutid.
Nimelt registreeris ta ühistu osalema Päästeameti
tuleohutuskampaaniasse, mis puudutas suitsuandurite
olemasolu kõikides korterites. Nii sai ka terve maja koos
Päästeametiga läbi käidud ja korteritesse, kus andur puudus,
need paigaldatud.
Tõhusa tegevuse tulemina võitis maja tulekustutid koos
kapi ja vastava infotahvliga kaheksasse trepikotta.

Pirruse lehmad Tapa
raamatukogus
27. veebruarini on Tapa linnaraamatukogu mõlemal korrusel
Piret Mildebergi ehk Läsna külas Sassipoja talus tegutseva
Pirruse näitus „Ammuuuseum”.
Tegemist on osaga Pirruse lehmakogust, mis hõlmab
Eesti tarvaid, India seebusid, Hispaania härgi, Tiibeti jakke –
kõiki veiseid, keda ajast aega austatud.
Pirrus tutvustab: „Minu Ammuuuseumis on kolm osa:
pilte, objekte ja raamatuillustratsioone Eesti kunstnikelt,
mänguasju meilt ja mujalt, reisimälestusi Indiast, Nepalist ja
Hispaaniast.“

Raivo Saare fotol on peaaegu kõik Kadrina priitahtlikud pritsimehed koos väikeste abilistega meie oma pritsimaja taustal.
Aasta 2017 oli sündmusterohke. Väljakutseid päästesündmustele oli 140, oma valla piires 36. Üks tõsisem põleng oli
märtsikuus, aga palju oli liiklusavariisid, murdunud puid ning
mitmel korral ka toidu kõrbemisi ning korstnas tahma põlemist.
Jaanipäevaks saime kätte päästeauto SUSI, mille töökorda
seadmine ja varustusega komplekteerimine võttis aega. Nüüd
on ta korras, teeb esimesi väljasõite.
Septembrikuus alustasid ehitusfirma Oto töömehed
garaažiboksi ümberehitusega ja novembrikuus sai SUSI juba
uude kodusse.

Urmas Leesnurm ja Läsna-Loobu –
maakonna nominendid
Lääne-Viru Omavalitsuste
Liidu ja Virumaa Teataja korraldataval Lääne-Virumaa aasta teo konkursil pääses 16
nominendi hulka kaks Kadrina kandi tubli tegu. Palju õnne!
Isikuteo kategoorias pälvis
tunnustuse Urmas Leesnurm
(all fotol) kui Jõeperesse Vabadussõja mälestusmärgi rajamise algataja. Lehes seisis:
„Kaitseliitlane Urmas Leesnurm aitas koos mõttekaaslaste ja abilistega püstitada
Kadrina vallas Jõeperes mä-

Me meeskond täienes nelja mehe ja kahe naisega, kes kõik on
läbinud 36tunnise koolituse ja võivad osaleda päästetöödel.
Tegutsemist alustas Kadrina Tuletõrje Seltsi Naissalk.
Tänan vallavalitsust ja -volikogu, Ida Päästeteenistust,
ehitusfirma Oto töömehi. Aga ka Aru Grupi töölisi, kelle käe all
valmis depoohoonele uhke nimesilt. Ja loomulikult kõiki valla
elanikke, kes meid on igati toetanud.
Arne Kastemäe
Kadrina valla vabatahtliku päästekomando ülem

Juhan Viise keskendub põhitegevusele
Aasta hakatuse usutlus,
vastab Aru Grupi omanik ja
juht Juhan Viise
Milline oli 2017. aasta Aru
Grupile?
Meeskond oli tubli.
Müügimaht kasvas 20 %,
lisandus uusi ostjaid,
tegelesime tarkvara- ja
tootearendusega.

Nii see algas – väikesed läsnaloobukad tervitasid paduvihma
kiuste 8. juunil žüriid.
lestusmärgi Vabadussõjas langenud Eesti sõjameestele.“
Teisena läks meie vallast
lõpphääletusele Läsna-Loobu
ühisteo kategoorias. Lehes seisis: „89 elanikuga ühendküla
Läsna-Loobu võitis aasta küla
tiitli Kodukandi liikumise
korraldatud konkursil, edestades osalejaid kõigist Eesti
maakondadest. Läsna-Loobu
teatri-, muusika- ja käsitööning koostöölembene kogukond võitis ka televaatajate
lemmiku tiitli, kogudes 2232

häält. Tegemist pole mitte
üksnes Kadrina kandi ääremaaküla võiduga ülemaalises konkurentsis, vaid Lääne-Virumaale ja siinsele külaelule toodud olulise positiivse mainega.“
Hääletamine kestis veebis
ja maakonna raamatukogudes
7. jaanuarini.
Lääne-Virumaa aasta teo
auhinna võitjad kuulutatakse
välja 1. veebruaril Rakvere
Buena Vista sohvaklubis algaval tseremoonial.

Mis on 2018. teoksil?
Rahvusvahelised kliendid
ootavad järjest kiiremat
tarnet, kõrgemat kvaliteeti ja
soodsamat hinda. Aru Grupp
areneb, et turuga sammu
pidada. Jooksval aastal tuleb
hüppeliselt investeerida nii
tarkvaradesse,
juhtimissüsteemi,
seadmetesse kui
tootmishoonetesse.
Kas põhitöö kõrval jääb
aega ka muuks nagu
Kadrina vaksalihoonele uue
elu andmine, CADrina ja
Kadrina Keskkooli
reaalõppe suuna toetamine?
Selle aasta plaanidesse ei mahu kahjuks Kadrina vaksalihoone projekt, Kadrina Keskkooli
tegemistes olen valmis jõudumööda koolijuhtidele kaasabi osutama, kui see vajalikuks osutub.
Konkurents turgudel nõuab täit keskendumist põhitegevusele. Enamus plaanitud
investeeringutest on juba käivitunud ning need tuleb ellu viia. Kollase koera aasta tuleb töine.
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154 saabunut, 256 lahkunut

JAANUAR 2017

Kaks erilist kalendrit

1. jaanuaril 2017 oli Kadrina vallas 5068
elanikku. Aasta jooksul registreeris end
Kadrina valla elanikuks 154 inimest, lahkus
256. Sünde oli 41, surmasid 49.
1. jaanuaril 2018 oli Kadrina vallas 4958
elanikku.
„Kadrinas ja Väike-Maarjas eelmise aasta lõpus
korraldatud kampaania elanike arvu suurendamiseks ei
kandnud vilja ning just need kaks valda kaotasid koos
Vinniga elanike arvust suhteliselt kõige rohkem,“ kirjutas
Virumaa Teataja.

Nemad juhivad meid
Kadrina vallavolikogu koosseis peale asendusliikmete
ametisse asumist
Ülo Kais
VL Puhas Kadrina
Gert Kaso
VL Terve Vald
Rein Kaubi
VL Terve Vald
Alo Laaniste
VL Terve Vald
Aivar Lankei
Eesti Keskerakond
Ene Milvaste
VL Terve Vald
Risto Murumägi VL Puhas Kadrina
Helena Mägi
VL Koduvald
Andres Nukk
VL Puhas Kadrina
Raido Parve
VL Puhas Kadrina
Mati Tiiter
VL Koduvald
Marger Pormann VL Terve Vald
Aleksei Osokin VL Koduvald
Tõnu Rummo
VL Puhas Kadrina
Üllar Saaremäe Isamaa ja Res Publica Liit – volikogu
aseesimees
Marge Schwindt VL Terve Vald
Edgar Tamm
VL Terve Vald
Holger Bremen VL Terve Vald
Madis Viise
VL Terve Vald – volikogu esimees

MURUMÄE

MÄLUMÄNG
Tagantjärgi
kõigile head uut aastat!
Eelmises lehes
ilmunud pilt pakkus seekord
äratundmisrõõmu paljudele
põlistele kadrinlastele. Pildil oli
August Viiberg (1933-1983),
kunagise kaupluse "Võit"
pikaaegne juhataja.

Õigesti vastajaid
oli 17: Harald Rahupõld, Urve Stern, Olev Suurkaev, Ene
Kaldamaa, Ainu Kirotbek, Peeter Viira, Marje Rüü, Eino
Nurk, Melaine Liiv, Neeme Mangulis, Aili Paal, Vaike Abi,
Jüri Vološtšenko, Riina Rokka, Urmas Hinno, Tõnis Sakk,
Are Kivimäe.

Uus küsimus

Kes tuntud kadrinlastest kergitab pildil saunakerist?
Vastused teatada:
suusõnaliselt taskutelefonile 502 3846, e-postiga
rystom@hot.ee, kirjalikult Koidu 21, Kadrina.
Viimane päev on veebruarikuu viies päev.
Ikka teie Risto Murumägi.

Kadrina vallas jäädvustati aasta 2017 tippsündmused kahele vahvale kalendrile, mõlema autoriks Avo Seidelberg.
Esimesel neist on Kadrina Keskkooli 115. sünnipäeva tähtsündmuse – 1939. aastasse viinud ajarännaku ühed peategelased –
ajastutruudes riietes pedagoogid.
Teisele, teadaolevalt ajaloo esimesele Eesti-Soome saunasõpruse kalendrile on jäädvustatud Soome 100. sünnipäeva saunatuuri
algus Kadrinas koos suursaadik Kirsti Narineni ning paljude teiste oluliste Eesti-Soome sillaehitajatega.

Põnev bioanalüütika töötoas

Smuutidega Pärnusse ja
Tartusse
Kadrina Keskkooli esimesel minifirmal, smuutide tootjal Motivatsioonilaks läks aasta kenasti. Meie smuutide valik on piirdunud viiega
viies eri värvis: roheline,
kollane, lilla, roosa ja
oranž. Motiveerivad lauseid topsidel on erinevaid, näiteks: „Leia enda
kirg”, „Kvaliteet on parim äriplaan”.
Oleme smuutisid
müünud Kadrina, Pärnu, Tartu ja Rakvere laatadel-üritustel.
Osalesime Lääne-Viru Arenduskeskuse müügikoolitusel ja
Eesti õpilasfirmade koolitusel, kus lisaks müügile õpetati nii
juhtimise, raamatupidamise kui ka tootearenduse saladusi.
Anita Algus
üks minifirma eestvedajaist

Detsembri lõpus osalesid 12.
klassi õpilased rakendusbioloogia kursuse raames bioanalüütika töötoas, mis leidis aset
Kadrina Keskkoolis tänu ettevõtte Civitta Eesti AS noortekeskuste projektile.
Õpilased tutvusid bioanalüütiku elukutsega virtuaalreaalsete prillide abil, osaledes
justkui ise bioanalüütikuna
haigla labori töös. Tutvustati
bioanalüütika eri valdkondi:
hematoloogia, kliiniline keemia, toksikoloogia, mikrobioloogia, molekulaardiagnostika, patoloogia jt. Järgnes
praktiline töö rühmades.
Kaks koolitundi möödusid kiiresti ja huvitavalt ning
mitmekesiselt ja lõbusalt,
õpilaste hinnangul isegi liiga

lihtsalt. Kuid juhendajad olid
sõbralikud ja innustavad,
kiitsid meie õpilaste aktiivsust. Ülevaade bioanalüütiku
elukutsest on nüüd täiesti
olemas ning ka edasiõppimise
võimalused teada (Tartu Kõrgem Meditsiinikool; Tartu
Ülikool näiteks läbi bioloogia,
mikrobioloogia, geenitehnoloogia õppekava; nüüd lisandub ka Tallinna Kõrgem
Meditsiinikool). Ka tavainimestena on huvitav teada,
mida tehakse edasi meie vereproovidega ja muude analüüsidega, mida uuritakse haiglate laborites.
Siret Pung
bioloogiaõpetaja

Kadrina valla elanikkond külade ja alevike kaupa
Kadrina valla täpsusega
Ama küla
Arbavere küla
Hulja alevik
Hõbeda küla
Härjadi küla
Jõepere küla
Jõetaguse küla
Jürimõisa küla
Kadapiku küla
Kadrina alevik
Kallukse küla
Kihlevere küla
Kiku küla
Kõrveküla
Lante küla
Leikude küla
Loobu küla
Läsna küla
Mõndavere küla
Mäo küla1
Neeruti küla

Kadrina põletas 6.
jaanuaril
Tuletõrjemäel
jõulukuuski.
Rahvamaja juhataja
Helena Mägi pildistas
ja lisas tänumeelselt:
„Suur tänu kohalikele
priitahtlikele
pritsimeestele, kes
jälgisid, et kuuskede
põletamisel oleks kõik
kontrolli all. Aitäh, et
olemas olete ja nii
ennastunustavalt
teiste turvalisuse eest
hoolt kannate!“

mehed
50
57
26
221
33
18
22
43
11
72
1009
3
97
53
12
16
45
29
18
7
5
24

naised
48
36
19
246
33
15
21
44
10
45
1172
1
78
48
15
12
31
28
16
4
11
19

kokku
98
93
45
467
66
33
43
87
21
117
2181
4
175
101
27
28
76
57
34
11
26
43

Ohepalu küla
Orutaguse küla
Pariisi küla
Põima küla
Ridaküla
Rõmeda küla
Salda küla
Saukse küla
Sootaguse küla
Tirbiku küla
Tokolopi küla
Udriku küla
Uku küla
Undla küla
Vaiatu küla
Vandu küla
Viitna küla
Vohnja küla
Võduvere küla
Võipere küla
Kadrina vald kokku

mehed

naised

kokku

8
12
14
29
74
23
42
11
20
48
15
14
19
29
43
16
33
75
33
41

6
9
11
21
75
14
44
18
18
40
19
12
16
23
36
12
24
67
33
28

14
21
25
50
149
37
86
29
38
88
34
26
35
52
79
28
57
142
66
69

2480

2478

4958
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Kool kogus laadaga 330 eurot sünnimaa sünnipäevaks

KULTUURIKALENDER

22. detsembril toimus Kadrina Keskkoolis suur Jõululaat. Kaubaks küpsetisi,
käsitööd, hoidiseid ja muud põnevat,
mida läbi kahe korruse müüs üle
kaheksakümne tubli õpilase.
Võimalus oli osaleda vahvates töötubades, kus sai näiteks meisterdada või
tantsida.
Meelelahutust pakkusid näidend,
jõulukino, kontsert, põgenemistuba ja
aeroobika- ning akrobaatikaetendus.
Maitsenaudinguid pakkusid õpilaste ja
kooli töötajate kohvikud.
Jõululaat oli heategevuslik, eesmärgiks koguda raha Kadrina Keskkooli
Eesti Vabariik 100 sündmuste korraldamiseks. Kokku saime rõõmustavad 330
eurot.
Suur tänu kõikidele laadal osalenutele – õpilastele, lapsevanematele, kooli
tööta-jatele ja külastajatele. Oli tõeliselt
tore laadamelu!

Koostas Helena Mägi
Laupäeval, 3. veebruaril kell 10
Neeruti Seltsi õpituba – vestlusring psühholoogiga:
“Mis on stress ja kuidas sellega toime tulla“.
Kolmapäeval, 7. veebruaril kell 18
MTÜ Kadrina kirjandusklubi kutsub Hulja kinoklubisse.
Linastub Priit Pääsukese debüütmängufilm "Keti lõpp".
Registreerimine tel 325 2440 või Gerda.Ansi@kadrina.ee .
Neljapäeval, 8. veebruaril kell 18
MTÜ Kadrina kirjandusklubi kutsub Kadrina
kinoklubisse. Linastub Priit Pääsukese
debüütmängufilm "Keti lõpp". Registreerimine
tel 325 0107 või raamatukogu@kadrina.ee .
Neljapäeval, 8. veebruaril kell 19
kinoõhtu Läsna Rahvamajas. Linastub „Paha lugu“.
Reedel, 9. veebruaril kell 15
Hulja raamatukogus Eesti teemaline meisterdamine
lastele.
Laupäeval, 10. veebruaril
Neeruti Seltsi õpitoa retk Tallinna vanalinna – Pikk
tänav ja Lai tänav. Väljasõit Rahvamaja juurest kell 10.
Registreerimine telefonil 5 552 5314.

Kristi Aimla
Kadrina Keskkooli huvijuht

786 korda Neeruti Selts
Neeruti Seltsi aasta 2017,
oli seltsi 16. tegevusaasta.
Liikmeskond on pool tegevusajast olnud stabiilselt kaheksakümneliikmeline. On lahkujaid, liitujaid. Seitsmeliikmeline juhatus on koostanud
teostatava tegevuskava. Muudetud maksestatuut kehtib
alates 01.01.2017 – aastamaks
10€, pensioniealistele 5€. Osalus õpitubades 2€ ja bussiretkedel 10€.
Leader meetmete toel on
2016. aastast käsil 2 projekti:
„10 retke korraldamine“ ja
„Muuseumitundide ja mööbli
restaureerimise õpitubade korraldamine.“ Möödunud suvele
langes koguni 2 retke – üks
Karula Rahvuspargis ja teine
Saaremaale Sõrve kanti. Sinna
võeti kaasa jalgrattad, mis
kolmepäevastel retkedel võimaldas paikkondi eriti hästi
uurida. Päevased retked viisid
Tallinna vanalinna ja Elva
linna koos Tõravere observatooriumiga.

Üllatavalt suur huvi oli
vana mööbli restaureerimise
vastu. Kadrina Keskkooli
poiste tehnoloogia- ja tööõpetuse klass oli selleks ideaalne paik – nii väitis ka
juhendaja OÜ Tsunftijänes
omanik Mati Raal. Muuseumitundides aga kuulati
pilguheite möödanikule.
Seltsi oma vahenditega
aset leidnud õpitubade teemaks olid rahvakalendri tähtpäevad, mille meenutamine ja
taasavastamine on igati tarvilik.
Muljed ja retked
Huvitavad on alati on reisimuljed – seekord Alo Põldmäe Kreeka ja Katriin Reinsoo Tulemaa. Teoks sai ka
sisukas retk Raasiku kanti,
mida tutvustas sealt pärit endine vallavanem Erich Petrovits.
Traditsiooniline talgutöö
Neeruti maastikukaitsealal
viis nn krahvi haua korras-

tamisele. Koristustalgud Pargi
tn 3 on loomulikud nii kevadel
kui ka sügisel.
13 aastat toimib projekt
„Kevadpäev looduses,“ mis
on viiendate klasside õpilastele suunatud Neeruti kauni
looduse tutvustamise päev.
Alates loodustoa loomisest
väisavad seda kõigi õpiastmete õpilased.
Meie loodustoas Pargi tn 3
sai lisaks püsinäitusele looduse mitmekesisusest nautida ka lühinäitusi: Enn Laansalu loodusfotod ja Katriin
Reinsoo „Puu une aja märk“.
16. septembril toimus
ühiskonverents Viru Instituudiga Kadrina Rahvamajas,
teemaks Kadrina kandist,
Mõndavere külast pärineva
mehe Peeter Schneideri osalus 100 aasta tagustes sündmustes Peterburis. Koostöö
Viru Instituudiga oli viljakas –
nende kutsel osaleti kaheksal
väga huvitaval üritusel.
Möödunud 2017. aastat

Esmaspäeval, 12. veebruaril kell 10-16
Silmakontroll Kadrina Rahvamajas. Vajalik
etteregistreerimine telefonil 5 698 1972.
Neljapäeval, 15. veebruaril
Eesti Vabariik 100 - MTÜ Kadrina kirjandusklubi
kutsub Kadrina Huvikeskuse saali Eesti 100.
sünnipäevale pühendatud õhtule.
kell 17 näituse "Sokikirjad Eesti erinevatest
kihelkondadest" avamine ja sünnipäevatordi söömine,
kell 18 kontsert "Siiri Sisask - Eesti 100".
Reedel, 16. veebruaril kell 19
Tristvere kohvikus Suur Sõbralik Sõbrapäeva
õhtusöök, kõiki sõpru ja sõbralikke inimesi lähedalt ja
kaugelt kutsub õhtustama valimisliit Puhas Kadrina.
Tiiu Uusküla
iseloomustavad Neeruti Seltsi
ajaloos järgmised arvud: tegevustes osalusi 786, loodustoa
seinte vahel osalusi 428 ja
loodustoa kasutusaega 86
tundi. Loodusretkejuhi teenust osutati seitsmel korral
kokku 196 osalejale.
Tiiu Uusküla
MTÜ Neeruti Selts
juhatuse esimees

Kunstidekoolis pulbitseb loome
Kunstidekoolis möödus õppeaasta esimene pool toimekalt.
Juba 20. septembril tervitasime endist klaveriõpetajat
Silvi Ugastet 80. sünnipäeva
puhul kontserdiga. Seejärel
pälvis puhkpilliõpetaja Edvin
Lips Eesti Kultuurkapitali
helikunsti sihtkapitali preemia.
Rahvusvahelise muusikapäeva kontsert näitas, et ka kuu
jooksul on võimalik tore kontsert ette valmistada. Keskkooli
115. aastapäeval üllatasime
õnnitluslaulu esitusega eri
noorte muusikute esituses.
Kunstiõpilased kujundasid
sünnipäevapildi „Liiliad“.
Lõime kaasa CADrina
avapaugul. Õpetajate üleriigilisel XIV muusikapäeval Rakvere Gümnaasiumis osales
akordioniõpetaja Margus Laugesaar. Toredasti võeti vastu
kontsert maakonna raamatukogutöötajate päeval vallaraamatukogus.
Kunstiõpilased osalesid
Eesti Panga kunstikonkursil
kahe-eurose mündi kujundamiseks üldlaulupeo 150. aastapäeva tähistamiseks. Kunstiõpilaste toredad joonistused
on huvikeskuse fuajees.

Laupäeval, 17. veebruaril kell 12
Huviklubi Cadencia kutsub Kadrina Huvikeskusesse
loodusliku käsitöökosmeetika valmistamise töötuppa.
Juhendaja Marju Kullik.
Registreerimine telefonil 5 855 1161.
Laupäeval, 24. veebruaril kell 10
Eesti Vabariik 100 - Kadrina kompanii pidulik rivistus
ja pärgade asetamine Vabadussõja mälestussambale.
kell 10.45
Eesti Vabariik 100 - kontsert-jumalateenistus Kadrina
kirikus. Esinevad Kadrina Segakoor ja Janakkala segakoor.
kell 13
Eesti Vabariik 100 kontsert-aktus Kadrina
Huvikeskuses. Tunnustatakse tublisid, esineb ansambel
Noorkuu.
kell 18
Eesti Vabariik 100 - Presidendi vastuvõtt Tristvere
kohvikus, suurel ekraanil EV100 pidupäevavastusvõtt ja kontsert ERM-is. Päevakohased hõrgutised. Ilusad
inimesed.

* * *
Kadrina Noortekeskuses on 14. veebruarini võimalus
meisterdada sõbrapäevakaarte.
Hulja raamatukogus veebruari kestel Eesti teemaline
viktoriin lastele ja täiskasvanutele. Tublimatele preemiad.

Digiaktiivse kirikuelu aasta
Käsikellade ansambel. Vasakult Jürgen Lankei, Gustav Lankei, Oliver Lankei ja Mihkel Eslon.
Pildistas Eve Vunk.
Meie neidude saksofonikvartett esines Rakvere Rahvamajas naiskodukaitse pidulikul kontsertaktusel.
XVI Jaan Paku noorte
muusikute kammeransamblite festivalil Rakvere Gümnaasiumis esinesid Kadrinast
neli ansamblit – lõppkontserdile pääsesid klaveriduo
Helena Victoria Viise ja Leegi
Brigitte Kais, ning saksofonikvartett Keitlin Meribel
Mägi, Anete Jäetma, Mirtel
Mooses ja Gerda Lee Allikma.

Jõulukuu oli tihe – kontserdid lasteaias „Sipsik“,
huvi- ja päevakeskuses ning
Lasila Põhikoolis, esineti ka
rahvamajas ja lasteaia lauluringide kontserdil. Klaveriõpetaja Piret Villemi õpilaste
ühiskontsert koos Rakvere
Muusikakooli õpilastega võeti
tänuga vastu.
Internetikonkursil “Klaveriloomad. Elu muusikas”
osales omaloomingulise palaga „Mälestused“ IV klassi
klaveriõpilane Leegi Brigitte
Kais. Talle omistati peapree-

mia omaloomingulise pa-la
eest. Selleks on omanime-line
osa kontsert-etenduses “Klaveriloomad. Elu muusikas”,
osalemine filmi- ja salvestussessioonil, mille tulemust esitletakse kontserti-del üle Eesti.
Ees ootavad EV100. sünnipäeva üritused, toredad kontserdid, näitused.
Eve Vunk
Kadrina Kunstidekooli
direktor

Tänan kõiki koguduseliikmeid, kes olnud oma kirikuga. Kõiki,
kes liikmeannetusega koguduse igapäevaelu toetanud. Oleme
küll teie kõigi abiga mõndagi suutnud paremaks teha, kuid ka
koguduse igapäevakulud vajavad katet. Suur aitäh teile!
Mullu jaanuaris toimusid meil korralised koguduse
juhtorganite valimised. Koosseisud jäid põhiliselt samaks.
Veebruaris alustas ilmumist koguduse häälekandja Eluläte,
mida on märgatud ka laiemas avalikkuses. Kogudus on olnud
digikanalites – facebookis ja vallaveebis aktiivne. Koguduse
õpetaja on jätkuvalt teinud saateid Pereraadiole. Jätkunud on
iganädalased piiblitunnid ja pühapäevakooli tunnid lastele.
Eesti Saksa koguduse abiga sai leerimaja keskküttesüsteemi.
Annetajate abiga sai kirikusse ostetud diisliküttel soojuskiirgur,
mis kiriku sisekliimat inimeste jaoks kindlasti talutavamaks
muutis. Kirik on tavapäraselt olnud avatud suvekuudel ja
mõnikord muudel aegadel. Kirikus on toimunud kontserte.
Kogudus täienes kümne liikme võrra. Hoolimata rahalistest
raskustest läheme julgelt edasi alanud aastaga. Tänavu on
plaanis alustada iganädalaste Taizé-lauludega palvustega ja
kevadise leerikursusega 1. veebruaril. Jääge meiega!
Meelis-Lauri Erikson, EELK Kadrina koguduse õpetaja
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KODUKANT

VOLIKOGU
VALLAVOLIKOGU ARUTAS JA OTSUSTAS
22. novembri istung Kadrinas
1. Volikogu määras töötasu ja hüvitise volikogu esimehele,
vallavanemale ja palgalistele vallavalitsuse liikmetele.
Volikogu esimehe Madis Viise töötasuks määrati
1000 eurot kuus. Vallavanem Marko Teiva töötasuks
määrati 2000 eurot kuus. Lisaks hüvitatakse mõlemale
isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamisega seotud
kulud kuni 335 eurot kuus ja mobiiltelefoni kasutamise
kulud kuni 40 eurot kuus.
Palgalistele vallavalituse liikmetele määrati töötasuks 235 eurot kuus ja isikliku sõiduauto kasutamise
kompensatsiooniks 64 eurot kuus. Palgalised vallavalitsuse liikmed on Karl Lindam, Jaan Stern ja Jaanus
Reisner.
2. Volikogu moodustas alatised komisjonid, valis neile
esimehed ja aseesimehed ning kinnitas koosseisud.
3. Volikogu võttis vastu Kadrina valla 2017. aasta lisaeelarve.
4. Volikogu algatas Vaiatu küla elanike soovil endisaegse
kohanime – Kolu küla – taastamise .
5. Volikogu määras Laanemaa katastriüksuse jagamisel
tekkivatele uutele katastriüksustele sihtotstarbed.
6. Volikogu tunnistas kehtetuks 2007. aasta 27. detsembri
otsuse “Maa munitsipaalomandisse taotlemine”, kuna
lagunenud ja kasutusest välja langenud hoone juurde ei
saa maad munitsipaliseerida.
7. Volikogu määras riigi omandisse jäetavatele maaüksustele sihtotstarbed ja koha-aadressid.
8. Volikogu müüs kinnisasja.
19. detsembri istung Kadrinas
1. Toimus Kadrina valla 2017. aasta eelarve I lugemine.
2. Volikogu kehtestas maamaksumäärad 2018. aastaks
jättes need 2017. aasta tasemele.
3. Volikogu muutis Kadrina valla põhimäärust volikogu
esimehe ametikoha ja vallavanema asendamise osas
ning volikogu esimehe ametikoha tasuliseks muutmise
osas.
4. Volikogu nimetas esindajad Lääne-Viru Omavalitsuste
Liidu üldkoosolekule.

800 jõululemburit raamatukogus
Kadrina jõulueelsel näitusmüügil osales töödega 40 inimest. Kolme nädala
jooksul toimus raamatukogus vahva jõulumöll, mille kestel külastas meid
700 – 800 inimest, kes imetlesid kauneid käsitöid ja püüdsid oma
jõulukingivarusid täiendada.
Müüsime rohkelt sokke, kindaid, ehteid, keraamikat, kalendreid,
ravimteesid, mänguasju. Ettevõtmine võeti väga hästi vastu. Arvestades,
kui palju tööd ja vaeva oli nähtud näputöödega, olid hinnad sümboolsed,
inimesed soovisid pakkuda rõõmu, teha midagi head.
Rahulolu oli südames nii käsitööde valmistajatel kui jõulukingituste
ostjatel. Ka raamatukogu sai oma teenuseid reklaamida ja aktiivselt
lugemisvara kaasa poetada.
Ettevõtmine toimus raamatukogus juba kolmandat korda ja kui huvi
jätkub, siis oleme taas kordamas.
Ene Heide, Tiiu Kaare

Suur tänu ja head aega!
Head lugejad! Teie käes olev Kodukandi number on viimane, mille
toimetasin. 26. jaanuar 2018 on minu viimane tööpäev Kadrina valla
avaliku teabe spetsialistina.
Lahkudes tänan kõiki ausaid, tublisid ja säravasilmseid kadrinlasi,
kellega koos suutsime kasvatada pea 4 aasta jooksul Kadrina vallaveebi
loetavust 5 korda ja vallalehe tiraaži 25%, rääkimata ligi 1500 igapäevase
jälgijaga sotsiaalmeediakanali loomisest, tuhandete heade, elu edendavate uudiste rahvani toomisest.
Mulle oli suureks auks ja võimaluseks töötada koos teiega! Meie
tõhusat ja aaterohket koostoimetamist Kadrinas jäävad meenutama
mitmed tähtsündmused, mida sain mõneti toetada: Kultuuritooli
kampaania, Ristisalu kavandi valmimine, lahenduste otsimine jaamahoone päästmiseks, aasta tegija konkursi uuestisünd rahvahääletusena,
CADrina muutumine aina säravamaks festivaliks, Soome 100 ülemaalise
saunatuuri algus koos üleilmse saunaorganisatsiooni presidendiga,
ülemaaline jõuluvanade konverents, Läsna-Loobu saamine Eesti aasta
külaks, vaatamisväärsuste TOP10 valimine, Kadrina kandi kokaraamatu
sünd, fotoveebi käimapanek, sadade rariteetsete jäädvustuste rahvale
kättesaadavaks tegemine.
Oli rõõm koos teiega panustada.
Rein Sikk

Hariduskomisjon
Esimees Holger Bremen, aseesimees Mati Tiiter, liikmed
Liina Suurkivi, Eva Kaarin Viise, Terje Sander, Monica
Jaanimets, Maiu Essi, Anu Faehlman, Viive Tuuna, Alo
Laaniste.
Maaelukomisjon
Esimees Rein Kaubi, aseesimees Alo Laaniste, liikmed
Elmar Uke, Anneli Meibaum, Ülo Kais, Janne Kübar, Ene
Milvaste, Väigo Pihlak, Gert Kaso, Raido Nagel.
Revisjonikomisjon
Esimees Raido Parve, aseesimees Tõnu Rummo, liikmed:
Aivar Lankei, Andres Nukk.
OSTAN VANU TSAARIAEGSEID JA ESIMESE EESTI VABARIIGI
AEGSEID (KUNI 1945.A.) POSTKAARTE JA FOTOSID. PAKKUDA
VÕIB KA MUUD VANAVARA. TULEN ISE JÄRGI. TEL 5 812 8287.
Ostan nõukaaegseid mänguasju ja portselanist kujukesi.
Tel: 5590 6683.

ARVED ANNI
MARTIN KESTERSON
ELMAR TAMM
MARIE-ELVINE VIILVER
ERIKA ARULA
ILMAR MERISALU
MALLE KAASIK
MALLE PÄRNAMÄE
IVI LOBJAK
SIRJE ROOSI
LEILI PÕLDARU
LENNE VINT
JAAN KARI
JÜRI VOLOŠTŠENKO
JAAN ÕISPUU
JEVGENIA ALTSAAR
ENNO KUKK
TIIU MUSTONEN
SIRJE TIPP
IRJA TOLLA
NATALIA ANOSOVA
ALAR TOODRE
NIKOLAI ANDRONOV
AARE KRUGLOV
EDVIG KULLAMÄGI
REET KALDE
ÜLO TOOME
ARE KIVIMÄE
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Minu Kadrina

Seidi Lamus-Tšistotin
Ajalehe Kuulutaja peatoimetaja, Kadrina
Naiskodukaitse jaoskonna looja ja endine juht,
aasta naiskodukaitsja tiitli nominent.

Mis seob Teid Kadrinaga?
Kuigi olen Tapa valla Moe küla elanik, seob
mind Kadrinaga eelkõige abikaasa, kes on
Huljalt pärit. Iganädalased ämma-äia
külastusedki viivad Huljale ja elasime isegi
paar aastat seal, et majaomaniku raskest
koormast puhata.
Praegu on Kadrina Keskkoolis õppimas minu
kaks suuremat poega, kes kuuluvad siinsesse
noorkotkaste rühma. Loodetavasti seab
pesamunagi oma sammud vanemate vendade
jälgedesse.
Poolteist aastat tagasi olin see, kes kutsus taas
ellu Naiskodukaitse Kadrina jaoskonna.
Mis on Kadrinas maailma parim, aga kus leidub veel arenguruumi?
Kadrinas on väga hea kool ja CADrina, mis on vähemalt haridusvallas üks kõva sõna. Aga naabervalla elanikuna tundub
mulle niikuinii, et Kadrinas on kõik paremini – ikka on hea seal, kus meid pole. Mõnikord panevad mõned mured ja
arutelud kõrvaltseisjat muigama, aga ju siis on kohalikele väga olulised, kui nii palju emotsioone üles kütavad.

Mälestame
OLGA MÄNDLA
10.10.1937 – 07.12.2017

Toimetaja Rein Sikk
Küljendanud VR Kirjastus

Juubilarid
Jaanuaris

ARON RUBERG
OLIVER JOHN ERM
ANDRE KIRSS
KRISTOFER MUMM

Majanduskomisjon
Esimees: Madis Viise, aseesimees: Mati Tiiter, liikmed:
Marge Schwindt, Holger Bremen, Rein Kaubi, Raido Parve,
Tõnu Heide, Andres Nukk.

Sotsiaalkomison
Esimees Marge Schwindt, aseesimees: Aleksei Osokin,
liikmed: Raido Parve, Heili Tammemägi, Evelin Annsoo,
Sirje Eirand, Jaanika Kirs, Iiri Aasa, Merli Vilms, Hannely
Piiskoppel.

Palju õnne!

Detsembris
registreeritud lapsed

Kadrina vallavolikogu komisjonid

Kultuuri- ja spordikomisjon
Esimees Mati Tiiter, aseesimees: Üllar Saaremäe, liikmed:
Jaan Rummi, Helena Mägi, Marger Pormann, Madis Viise,
Liis Ambos, Andres Lindam, Heli Napp, Õnne Kiviperk.

JAANUAR 2017

tel: 322 5631 või 501 2487

Kuidas saate ise Kadrina arengule kaasa aidata?
Kiidan igal võimalusel Kadrina kooli – seda nii lapsevanema kui ka pedagoogina. Kuigi selle lehe ilmumise päevaks ma
enam Naiskodukaitse Kadrina jaoskonna esinaine pole, jään naiste tegemisi-toimetamisi ikka toetama. Tööalaseltki hoian
Kadrinas toimuval pilku peal ning püüan seda Kuulutaja lugejatele edastada ka väljapoole Virumaa piire.

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

