See aasta tuleb kevad teisiti, tiu-tiu!

odukant
K
Uus: kuus, kolm, viisteist!

MÄRTS 2017
Nr 3 (274)
Kadrina valla ajaleht

Läsna-Loobu pürib Eestimaa aasta külaks

Kadrina valla raamatukogu avas emakeelepäeval, 14. märtsil
laenutuspunkti Ridaküla seltsimajas, sisuliselt on tegemist
Kadrina valla kuuenda raamatukoguga. Laenutus-punkt on
avatud kord kuus teisel teisipäeval kell 12–19. Võimalik on
teha ettetellimisi telefonile 323 3491 või meilile
Ly.Pajussaar@kadrina.ee

Raamatukogu on Ridaküla endises koolimajas, nüüdse
seltsimajas samas ruumis juba kolmandat korda. Esimesel
laenutuspäeval oli Ridakülas külastusi 10, laenutati 15
raamatut. Fotol on esimene raamatulaenutaja Mare Jeršov.

Pool miljonit tervisekeskusele
Rahandusministeerium tegi 6. märtsil
otsuse Kadrina uue tervisekeskuse rahastamise kohta Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide kaudu. Otsuse
kohaselt on Kadrina projekti kogumaksumus 847 146 eurot. Toetus on maksimaalselt 517 399,50 eurot ja omafinantseering vähemalt 172 466,50 eurot, millele
lisandub mitteabikõlblik summa 157 280
eurot (hambaravi ja apteek).
Kadrina uus tervisekeskus peaks
ajakava kohaselt uksed avama 1. aprillil
2018.
„Just tõhus koostöö Kadrina Tervisekeskusega, mis
kuulub läbi aastate Eesti parimate hulka, oli uue keskuse
sünni garandiks,“ lausus vallavanem Erich Petrovits tänades
kõiki, kelle töö ja vaeva tulemina saame tänapäevase
tervisekeskuse.

Reio Opromei raamatusse
22. veebruaril korraldas haridusministeerium ja rahvusvaheliste Lions klubide Eesti piirkonna organisatsioon piduliku
vastuvõtu ja auhinnatseremoonia heategevusteemalise kirjutamise võistluse võitjatele. Tublimate hulgas oli ka Reio
Opromei Kadrina Keskkooli 9. a klassist, kes saavutas vanemas vanuseastmes II koha. Võitjad selgitati välja 85 töö
hulgast. Reio kirjatüki pealkiri oli „Heategevus. Teistmoodi“.
Kõik lõppvooru tööd koondatakse raamatuks, mida esitletakse 29. aprillil.

Läsna-Loobu kandi sümboleist tegi fotomontaaži Avo Seidelberg
Määravaks osutusid muuseum, ühistöö ja külateater
Novembris välja kuulutatud aasta küla konkursi võitis LääneVirumaal Läsna-Loobu küla ning on esitatud kandideerima
vabariigi aasta külaks. Nii annab vallarahvale teada
kodukandiliikumise Virumaa Lootus juhatuse esimees Peeter
Moisto.
Läsna-Loobu kandist kostvate
vaimustushüüete ja õnnerõkatuste taustal uuris vallaleht, et mis siis täpsemalt
määravaks sai.
Teavet jagas Angela Järvis, MTÜ Virumaa Lootus
juhatuse liige, alustades loomulikult külateatrist. „Seda,
et Läsnal tegutseb suures ja
hubases rahvamajas teater,
mis viib oma etendused ka
teistesse küladesse, teavad
vist küll kõik Lääne-Virumaa
ela-nikud. Kuid see, et valdav
enamus külaelanikest, ning

lisaks ka inimesed kaugemalt,
tegutsevad seal oma vabast
ajast näitlejate, abiliste või
taustajõuna ei ole just tavaline
praktika.“
Järvis jätkas kiidujuttu
sellega, et lisaks teatrile
avastasid hindajad Läsnalt ka
muud moodi tegusa kogukonna. „Ühiselt korrastatakse
rahvamaja ümbrust, korraldatakse erinevaid üritusi, kirjutatakse projekte ning külastatakse põnevaid kohti. Külas
tegelevad mitmed inimesed
käsitööga – kes villa või

kanga, kes klaasi või muude
materjalidega.“
Aga see pole veel kõik!
„Täiesti erakordseks teiste
seas teeb selle küla hoopis
muuseum. Kui paljud külad
saavad öelda, et neil on oma
isiklikest vahenditest ja entusiasmist üleval peetav muuseum, mis sisustatud kohalikest taludest või kaugemaltki
pärit esemetega?“ Nii küsis
Järvis, lisades et ringkäik
muuseumis jättis komisjonile
tõeliselt kustumatu mulje, sest
igaüks leidis sealt esemeid,
mis seotud tema lapsepõlvega
või mälestustega vanavanematest. „Kokkuvõtteks võib
öelda, et Läsna-Loobu külal
on, mida külastajatele pakkuda. Kindlasti ei jõudnud
komisjon tutvuda kõigi küla
võimaluste või tegemistega

ning seetõttu ootame uusi
kohtumisi juba suure põnevusega,“ mainis Järvis.
Aasta küla tiitel jagatakse
välja koostöös Eesti Rahvusringhäälinguga rahvahääletuse teel, klipid külaelust
jõuavad Terevisiooni ja ka
mujale saadetesse.
Oma tegevuse laiemaks
tutvustamiseks valmis FB
kodulehekülg „Läsna-Loobu
küla,“ Selle autor, Kadrina
Rahvamaja kunstiline juht ja
külateatri näitleja Lisete Laisaar mainis, et tiitel pole ainult
neile kahele, Läsna ja Loobu
külale, vaid ka Arbaverele,
Mõndaverele jne.“ Me kõik
hoiame ühte ja see on ehk
kõige olulisem!“
Rein Sikk

Kadrinlased said päästemedalid
Päästeamet andis välja 35 päästeteenistuse medalit, nende
saajate hulgas on ka kaks Kadrinaga seotud tubli meest.
Nimelt: Rakvere politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse noorsoopolitseinik Aleksei Osokin ning Rakvere
päästekomando päästja Hindrek Veidenberg.

Kevadehõnguline natüürmort
Põima küla piimapukiga

Keskkooli tulem maailmatasemel
PISA 2015
Eksamikeskus Innove andis
Kadrina Keskkoolile teada, et
siinse PISA testi keskmised
tulemid ületasid oluliselt muu
ilma, Eesti kui ka maakonna
tulemusi.
Kadrina Keskkooli 39 õpilast osales 2015. aastal Eesti
koolides korraldatud OECD
õpilaste õpitulemuslikkuse
võrdlusuuringus PISA, mille
põhivaldkonnaks oli loodusteadus, väiksemas mahus
lahendasid õpilased ka funktsionaalse lugemise ja matemaatika ülesanded.
Loodusteadustes oli
OECD keskmine punktide arv
493, Lääne-Virumaal 515,
Eestis 534, Kadrinas aga 546.

2015 põhirõhk loodusainetel
Kool
Matemaatika
Loodusained
Lugemine

MK

V

534(34/14)*

500

520

+13*

+10

+1

546(31/12)*

515

534

+24*

19

-7

540(41/21)*

499

519

+28*

-10

+3

* erinevus maakonna ja vabariigi keskmiste tulemustega
* meie, maakonna ja vabariigi keskmiste tulemuste muutus
2012. aastaga võrreldes
Lugemine: OECD 493,
Lääne-Virumaa 499, Eesti 519,
Kadrina 540.
Matemaatika: OECD 490,
Lääne-Virumaa 500, Eesti 520,

Kadrina 534.
„Et meie kooli õpilaste
keskmised tulemused on kõrgemad kui maakonna ja vabariigi keskmised on meie

õpilaste, õpetajate ja lastevanemate märkimisväärse koostöö saavutus!“ Nii tänas panustanuid PISA koolikoordinaator Ingrid Vaikmaa.
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CADrina tänas, wAxXeRs mängis

Kuhu, millal ja kuidas
ehitatakse Kadrina uus
tervisekeskus?
Keskuse rajamine algas 23. jaanuaril 2014, mil volikogu
majanduskomisjon tutvus võimaliku toetusmeetmega
esmatasandi tervisekeskuse rajamiseks. Tänaseks on
rajamist arutatud, otsuseid tehtud ja eri protseduure läbitud
enam kui 40 korral, sealhulgas kümnel korral vallavolikogus
ja komisjonides. Tunnustuseks ja hinnanguks tehtule oli
märtsis saabunud rahandusministeeriumi rahastusotsus.
Tervisekeskusega seotut on arutanud vähemalt 80 inimest.
Tähtsaks tööetapiks oli 2014 augustis allkirjastatud
koostööleping Kadrina Tervisekeskus OÜ-ga uue keskuse
rajamiseks. 2015. aasta septembris võttis volikogu vastu
Kadrina Tervisekeskuse arengukava.
Keskuse asukohana oli algselt kaalumisel kaks asukohta
– Lasteaia 1,Viru 6 ja Viitna tee 6, mille analüüsi alusel
algatas ja kehtestas volikogu 2015 aasta märtsiks Lasteaia 1,
Viru 6 detailplaneeringu, mis on saanud maavalitsuse,
terviseameti heakskiidu, läbinud maavanema järelevalve.
Vastavalt volikogu otsusele on 2015 juunis sõlmitud
hoonestusõiguse leping Lennuki Arenduse OÜ-ga.
Projekteerimishanke võitis OÜ Arhitektibüroo Toomas
Rank. Sõlmitud on ruumide rendi eellepingud Kadrina
Tervisekeskusega, hambaraviga ja Südameapteegiga.
Kuna rahastusotsus on olemas, taotleme volikogult luba
projektijuhi hankemenetluse ja ehituse hankemenetluse
algatamiseks, mis viiakse läbi aprillis–mais. Ehitusega, sh
täna krundil asuva hoone lammutamisega, alustatakse
eeldatavalt juuni keskpaigas. Ajakava järgi peaks hoone
kasutusloa saama 01.04.2018.
Tervisekeskuse hoone omanikuks saab Kadrina vald,
tulevikus korraldab hoone haldamist Kadrina vallavalitsus.
Ikka Teie teenistuses, küsimustele meeleldi vastamas
Erich Petrovits, vallavanem

MURUMÄE

MÄLUMÄNG

Veebruarikuu lehes
ilmunud fotol oli Undla vallamaja (hävinud tulekahjus 11.
05. 1956), mis asus Tapa teel praeguse nn teedevalitsuse
maja koha peal.
Õigesti vastanuid oli 11
Harald Rahupõld, Ainu Kirotbek, Pearu Nukk, Brita Saar,
Jüri Vološtšenko, Marje Rüü, Peeter Viira, Malle Ivask,
Neeme Mangulis, Urmas Hinno, Are Kivimäe.

Uus küsimus
Kes Kadrinaga seotud isik on fotol?

Vastused teatada:
suusõnaliselt taskutelefonile 502 3846, e-postiga
rystom@hot.ee,
kirjalikult Koidu 21, Kadrina.
Viimane päev on kuu viies päev.
Ikka teie Risto Murumägi.

Publikut rõõmustavad Georg Eessaar ja Maxim Gusarov peene nimega bändist
Iti ja NUTIfestival CADrina
tänas 2016. aasta tegijaid ja
kuulutas välja 2017. aasta rammukatsumised 24. novembril. Tänavuseks teemaks on
„Laululava,“ mis kätkeb eneses nii arvutijoonestamise
ülesannet kui annab sisu festivali raames toimuvatele kultuuriettevõtmistele.

7. märtsil huvikeskuse
saalis toimunud tänuüritusel
vaadati üheskoos CADrina
2016 avapaugu salvestust, mis
teenis võimsa aplausi. Koolidirektor Arvo Pani käest said
kiidukirja kõik kaasalöönud,
abistanud, õpetanud. Nutikust sümboliseeriva puust
käekella aga CADrina idee

autor ja usin vedaja Juhan
Viise, kes pälvis tänavu maakonna kõrgeima autasu –
vapimärgi.
Viise rõhutas oma kõnes,
et CADrina on kogu Kadrina
Keskkooli ja ka Kadrina aleviku ning valla ühine ettevõtmine, kus iga kaaslööja on hinnatud ning kiidetud. Ta rõhutas,

et me kõigi tulevik on tehnoloogiast läbi põimunud, alates
loodus- ja humanitaarteadustest kuni reaalaineteni välja.
„Et püsima jääda, peame kõiges olema maailma parimad,“
rõhutas ta.
Meeleoluka tänamise lõpetas krutskilise kontserdiga
koolibänd wAxXeRs.

Leikude küla muutus romaaniks
Kadrina kandi juurtega näitleja ja lavastaja Erni Kask üllitas
debüütromaani „Leikude”.
Tutvustuses seisab, et
„Leikude” on meeldejäävate
tegelaste ja miljööväärtuslike
kirjeldustega romaan kadunud maailmast – 1980ndate

Nõukogude Eesti külaühiskonnast.“
Erni Kask andis vallalehele teada: „„Leikude“ sündis
mitme mõjutaja koostöös sattusin lühikese aja jooksul
lugema Parijõe ja Wimbergi
lastekirjandust, mis polnud
mõeldud lastele. Lihtsama
vastupanu tee oli, et otsustasin
ka ise kirjutada täiskasvanutele mõeldud lasteraamatu
oma lapsepõlvest.
Teisalt hakkasid mälestused kirjutades kohe lahti rulluma ja materjal „lõi” ennast
justkui ise. Eriti kui olin üles
leidnud oma hobifotograafist
onu pildiarhiivi.
Kolmandaks avastasin, et
maailma, mis minu ees uuesti
ja nii teravalt avaneb, enam ei

Erni Kask, foto Gabriela Liivamägi
ole (ja võib-olla polnudki kunagi), sest pole enam süsteemi, riiki, neid hooneid, isegi
paljusid inimesi pole enam ...
Aga kõige kohal hõljub ikka
võõra jaoks poolmaagiline

nimi „Leikude”, mis on alatiseks osa minust, ja mille kohta
ma võõrastele alati selgitusi
pean jagama. Nüüd on need
„selgitused” raamatus.“

Milleks meile korteriühistu?
5. aprilli infotund annab vastuse

Spordikeskuse hostel veebis
broneeritav

Kadrina Vallavalitsus ja OÜ
Kadrina Kommunaal korraldavad koostöös Eesti
Korteriühistute Liiduga 5.
aprillil kell 17 Kadrina
Rahvamajas korteriühistute teemalise infotunni.
Kadrina Kommunaali
halduses on 22 kortermaja 471 korteriga, kus veel puudub
korteriühistu. 2018. aasta alguses jõustuva korteriomandi- ja
korteriühistu seadusega muutub kohustuslikuks korteriomandite majandamine juriidiliselt iseseisva üksusena.
Teisisõnu tekib 1. jaanuarist 2018 igas majas kohustuslikus
korras korteriühistu.
On mõistlik aasta alguseks luua kortermajadesse korteriühistud vabatahtlikult. Siis on inimestel võimalik end kogu
teematikaga kurssi viia, on võimalik valida juhatusse just need
korteriomanikud, keda kõige pädevamaks peetakse.
Infotunnis anname ülevaate, mis uue seaduse tulekuga
täpsemalt juhtuma hakkab ja mida peaks korteriühistut luues
silmas pidama ja kuidas seda majandada. Seetarvis on esinema
palutud Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees, endine
Rakvere linnapea ja Euroopa Elamuvaldkonna Organisatsioonide Ühenduse CECODHAS Housing Europe juhatuse
liige Andres Jaadla.
Tervitab vallavanem Erich Petrovits, kohal on ka Kadrina
Kommunaali spetsialistid.

Sportimisvõimaluste kõrval majutusteenuseid pakkuv
Kadrina Spordikeskus liitis oma pea sajakohalise hosteli
booking.com veebipõhise broneerimissüsteemiga. Tegemist on
populaarse portaaliga, mille lepingupartneriteks on Kadrinas
ka Tristvere Maja ja Madi talu.
„Esimesed broneeringud ei lasknud ennast kaua oodata,“
lausus spordikeskuse juht Margus Martin. „Eelkõige otsivad
mugavat ja soodsat öömaja võimalust välisturistid, kes eri
kultuuri- ja spordiürituste raames Lääne-Virusse satuvad.“

Tankla uksed jälle valla

Kadrina Premium 7 tankla avas 10. märtsil remondi järel
uksed. Sevenoil EST OÜ müügijuht Karin Pommer andis
teada, et kliendid on enda jaoks uuenenud köögiga tanklas
supi ja praed juba avastanud. „Seljanka on hästi vastu võetud,
enim on müüdud praade sealihašnitsliga ja grillvorstiga. Aga
rahva lemmikuks on saanud pelmeenid,“ mainis Pommer.
Ta lisas, et remondi ajal harjusid kliendid tankimiseks
kasutama multitankurit, mis töötab ööpäev läbi.
Tankla on nüüdsest lahti iga päev kell 6–23, kollektiivi
lisandus uus töötaja.
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Sipsiku teatripäev rõkkas rõõmust
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KULTUURIKALENDER
Koostab Helena Mägi
Reedel, 31. märtsil kell 18
MtÜ Kadrina kirjandusklubis kohtumisõhtu – külas
verivärske romaani "Leikude" autor Erni Kask.
Võimalus osta raamat.
Neljapäeval, 6. aprillil kell 18
Kadrina kinoklubis Jaak Kilmi seikluskomöödia
"Sangarid". Pääse 4€, pensionäridele ja õpilastele 3€.
Kolmapäeval, 12. aprillil kell 17
Hulja raamatukogus „Karbi valmistamise õpituba”
Maia Mägi juhendamisel. Registreeri
Gerda.Ansi@kadrina.ee või tel 325 2440. Osalustasu 3€.

Kadrina lasteaed Sipsik korraldas koos Rakvere Teatriga taas heategevusliku teatripäeva, et koguda raha rahvuslike Kadrina
rõivakomplektide täiendamiseks, soetada poistele tantsupüksid ning kõigile tantsijatele peakatted. Vajalik summa saadigi kokku.
Fotodel kuulavad noored lasteaialastest näitlejad noornäitleja Karl Robert Saaremäe õpetusi.

60 testijat, 23 õlut, miljon muljet

Laupäeval, 22.aprillil kell 13
Kadrina rahvamajas pensionäride klubi "Kuldne
Sügis" kevadpidu. Esinevad rahvatantsijad Kadrinast ja
Tapalt, üllatuskülaline.
Laupäeval, 22. aprillil kell 19
Kadrina vald 25 – kontsert huvikeskuses.
Reedel, 28. aprillil kell 15.45–18.00
Kadrina lasteaia Sipsik olümpiamängud kooli
staadionil. Valgete habemetega üllatuskülalised.
Jälgige lisareklaami!
Laupäeval, 29. aprillil
Neeruti seltsi väljasõit rahvamaja juurest kell 9.45,
kogunemine Neeruti mõisa juures kell 10.
Talgutöö Neeruti MKA-l. Autoomanikud võtavad
sõidule jalamehed. Töökindad kätte ja võileib taskusse!
Laupäeval, 29. aprillil kell 21
Kadrina vald 25 – pidu rahvamajas. Tantsuks mängib
ansambel Untsakad.

Õlu teeb õnnelikuks nähtub pildilt, kus degusteerimas ka Taani Kuningriigi esindus
Avo Seidelbergi foto
sild RY esindus, Ukraina
kultuuriseltside saadikud,
sauna- ja õllehuvilisi Sakust,
Sondast, Uljastelt, Tapalt, Tartust, Tallinnast, Rakverest,
Ida-Virumaalt ja Kadrina vallast. Jäädvustas, tarkusi ja
ennustusi jagas õlleajakirja
Pruul toimetus.

Kolm tundi kestnud testimist ilmestas spetsiaalse õllemuusikaga juba neljandat aastat kaasa lööv Kadrina kapell,
kelle eesotsas Margus Laugesaar. Kulinaarseid elamusi
pakkusid Kadrina Maanaiste
Selts, Ukunurga talupagar ja
Ellater Tordid.

Aegade parima saaliheli
kindlustas Liis Ambos huvija noortekeskusest.
Õhtu lõppes rohke muljetamise ja saunamuuseumi
uudistamisega Kadrina külasaunas koos Viitna jahimeeste lähetatud suitsumetsseapõrsaga.

Jätkub raamatukirjutamise
konkurss

Kolmsada huvilist nautis
kööginaisi

Jätkub Kadrina valla raamatukogu korraldatud raamatu
kirjutamise konkurss, milles saavad osaleda kuni 15-aastased
Kadrina valla lapsed. Kirjutada võib üksi või koos sõbraga.
Raamatu maht olgu minimaalselt 2 lehekülge, raamat peab
sisaldama illustratsioone. Sisu võib kirja panna ka näidendina või
värssides. Raamatu võib koostada nii arvutis kui ka käsitsi.
Raamatuid oodatakse Kadrina, Hulja, Kihlevere, Vohnja ja Viitna
raamatukogus aprilli lõpuni.

Kadrina kirjandusklubi korraldatud ansambli Naised
köögis kontserti tuli 10. märtsil huvikeskuse saali vaatama
täismaja, ligi 300 huvilist. Üle seitsme kuu esimese kontserdi
andnud iroonilis-feministlik menutrupp esitles ka oma
liikme Kristiina Ehini vastset luulekogu.
Kontserti, millega tähistati nii naistepäeva kui ka
emakeelepäeva, toetas LEADER programm.

SPORT

Veteranid heitlesid novuses

Maadlejaile kaks medalit

Kadrina Huvikeskuses toimunud kahe seenioride vanuseklassi
Lääne-Virumaa meistrivõistlustel novuse üksikmängus võitsid
35-aastaste ja vanemate veteranide hulgas meistrikullad
kadrinlased: naistest Anne Mäeots ja meestest Hillar Elva.
Meeste pronks kuulus Eerik Väärtnõule Loobult.
60-aastaste ja vanemate klassis saavutas naistest meistritiitli
Tatjana Osokina Kadrinast. Meeste meistriarvestuses tuli
teiseks viljandlasest Kadrina Novus SK liige Kaarel Naarits.

11.–12. märtsil selgusid Väike-Maarja spordihoones Eesti
täiskasvanute meistrid Kreeka-Rooma-, vaba- ja naistemaadluses. Spordiklubi Kadrina oli esindatud viie matimehega
Kreeka-Rooma- ja ühega vabamaadluses.
Mõneti üllatuslikult saavutas neist parima tulemuse just
vabamaadluses võistelnud Kristo Remmelgas, kes tuli kaalukategoorias kuni 97 kg teisele kohale, see oli tema esimeseks
medaliks täiskasvanute arvestuses.
Suurimate lootustega tiitlivõistlustele läinud Kreeka-Rooma
maadleja Kevin Baumann pidi kuni 98 kg kaaluvate meeste
poolfinaalis tunnistama praeguse Eesti esinumbri Ardo
Arusaare paremust ja sai kolmanda koha.
Võistkondlikus arvestuses teenisid Spordiklubi Kadrina
Kreeka-Rooma maadlejad 16 klubi konkurentsis seitsmenda
koha.

Eesti meeste korvpallimeistrivõistluste teises liigas kaasa
löönud Kadrina Karude meeskond lõpetas tänavuse hooaja
kohamängude esimeses ringis ehk 1/8-finaalis.
Raivo Tribuntsovi hoolealused vandusid kahe mängu
summas alla Tallinna Tehnikaülikooli duubelrivistusele, keda
abistavad Eesti meistriliiga esindusmeeskonna mängijad.
Karude ja TTÜ KK II avakohtumine Kadrinas lõppes
tulemusega 80:101 ja teine võõrsil 77:102.
Kui mullu oli kadrinlaste lõppkoht Eesti meeste meistrivõistlustel 18. (26 meeskonna hulgas), siis tänavu on selleks 12.
Võistlushooaega jätkatakse Eesti noorte U18 klassi meistrivõistlustel, kus samuti kindlustati pääs kohamängudele tosina

Toimetab Margus Martin

Karud kohendasid kohta

Rakvere teatri näitleja, Loobu küla Karjapõllu talus
elav Ülle Lichtfeldt jagab nüüdsest igas vallalehes
mõnd mõtet.
Kenal teatrikuul kevadet oodates mõtlen tänumeeles
neile inimestele, kes meid igapäevaselt aitavad.
Näiteks koolibusside juhid, kes me lapsed igal
hommikul, olgu ilm siis milline tahes, ikka Kadrinasse
kooli viivad. Läbi vihmasaju, läbi lumetuisu, mööda
kiilasjääd. Olen väga
tänulik Urmas Innole,
kes peatub meie kandis
iga kodu teeotsas, et
lapsed peale ja maha
saaksid. Me bussijuhid toovad enesega kaasa nii
headust kui hoolivust, aga eelkõige
meile kõigile vajalikku
turvatunnet. Suur suur
aitäh!

Ülle ütleb

Neljanda Kadrinas toimunud
Eesti väikepruulide parima
õlle konkursi võitsid Raasiku
õlletehase ja Lehe pruulikoja
tooted. 25.veebruari konkursil
Kadrina rahvamajas oli kohal
kuuskümmend õlletestijat.
Võitsid ning Rakvere klaasikunstnik Riho Hüti klaasmedalid pälvisid Raasiku õlletehase Verner Hele kergete
õllede kategoorias ja Lehe
pruulikoja Ajakapsel raskete
õllede kategoorias.
Testimist juhtis politoloog,
õlleklubi Gambrinus president Karmo Tüür, keda seovad testimise peakorraldaja
Kadrina Saunaklubiga ammused töised sidemed.
Kuuekümne testija hulgas
oli esindatud viis riiki – Eesti,
Soome, Taani, Moldova ja Ukraina. Teistpidi vaadates ka
diplomaatiline korpus Soome
praeguse ja Moldova endise
suursaadiku näol ja vabariigi
valitsus keskkonnaministrina.
Kohal oli vallavanemaid, volikogude esimehi, Soome-Eesti
õlleühenduse Olutsilda – Õlle-

Laupäeval, 15. aprillil kell 10
Neeruti Seltsi loodustoas „Katriini reisimuljeid
Tulemaalt ja Patagooniast”. Osalustasu 2€.

tugevama hulka ning Lääne-Virumaa Kossuliiga meistriliigas,
kus evitakse häid medališansse.

Vald talimängude esitosinas
Valga võõrustas märtsi alguses järjekordseid Eestimaa talimänge, mis toimuvad sarnaselt olümpiamängudega iga nelja
aasta tagant.
Suurte, üle 2000 elanikuga valdade arvestuses teenis Kadrina edukama Lääne-Viru maakonna vallana 9. (üldarvestuse 12.)
koha. Samuti tublilt esinenud Tamsalu tuli 12. (17.), Vinni 14.
(19.) ja Väike-Maarja 19. (25.) kohale.
Kadrina valla võistkond oli seekord vaid 17-liikmeline, lisaks andis jaanuaris peetud eelturniiril panuse korvpallimeeskond.
Kadrina võistkonda kuulusid Egert Lepiksaar (murdmaasuusatamine, lumelauasõit), Liis-Marii Kaso, Dagmar Lui,
Ragnar Lui, Tõnis Laugesaar, Madis Lepiksaar, Tõnu Rummo,
Indrek Lepiksaar, Ilmar Raap (murdmaasuusatamine), Karmo
Kalamäe ja Raul Pakler (mäesuusatamine), Kairi Manninen,
Siim Arak, Ülle Vilba, Jaanus Lokotar ja Aarne Ruuto (lauatennis).
8.–9. juulil ootavad ees juba Eesti valdade suvemängud,
mida korraldab Vinni.
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KODUKANT

VOLIKOGU
VALLAVOLIKOGU ARUTAS JA OTSUSTAS
23. veebruari istung Ridaküla seltsimajas
1. Volikogu otsustas müüa avaliku suulise enampakkumise korras Kadrina vallale kuuluva korteriomandi
Kiku külas Kiku 1-7, üldpinnaga 31,80 m² alghinnaga
500 eurot.
2. Volikogu muutis määrust „Kadrina valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni kasutamise eeskiri“, kuna
määrusega kehtestatud reovee üldreostusnäitajad olid
liiga madalad.
3. Volikogu andis MTÜ Kadrina Saunaklubi kasutusse
Kadrina jõeäärse avaliku suusaraja kohaliku kogukonna tervise edendamiseks ja liikumisharrastuse
suurendamiseks. Suusarajal hakatakse kasutama
lumepuuduse korral kunstlikult toodetud lund, milleks taotletakse LEADER programmist raha lumekahuri soetamiseks. Selgitusi jagas saunaklubi liige,
spordiaktivist Tõnu Rummo, kes rõhutas klubi aastatepikkust rolli suusaraja korrashoidmisel.
4. Volikogu kehtestas Kadrina valla haridusasutuste juhtide ja pedagoogide töötasustamise alused ja töötasu
alammäärad. Iga õpetaja töökoormus ja vastavalt sellele makstav konkreetne töötasu kuus lepitakse kokku
haridusasutuse juhiga.
5. Volikogu tagas Kadrina ja Hulja aleviku tänavavalgustuse renoveerimise projekti omafinantseeringu summas kuni 81 060 eurot.
6. Volikogu täiendas 25. mai 2016. aasta määrust nr 64
„Liikluspinna ruumikuju ja ametliku kohanime
muutmine“. Sisuliselt oli tegemist volikogu sooviga
lõpetada vaidlus Sauna tänava nime osas: seadusest
tulenevad kohanime määramise toimingud on läbi
viidud ja vajalik nõusolek ministrilt saadud. Viimast
möönis kaasettekande teinud advokaadibüroo SORAINEN vandeadvokaat Carri Ginter.

MÄRTS 2017

Jäätmevedaja vahetub 1. mail,
infopäevad juba 5. ja 6. aprillil
1. maist 2017 vahetub Kadrina vallas jäätmevedaja – jäätmeveoteenust
hakkab osutama Ragn-Sells AS. Alates 1. maist 2017 kaotavad kehtivuse
kõik senised jäätmeveolepingud ja Kadrina Vallavalitsuse korraldusega
antud harvema tühjendamissageduse, jäätmeveoga mitteliitunuks
lugemise load, samuti ühise jäätmemahuti kasutamise kokkulepped, kui
korralduses ei ole märgitud varasemat kuupäeva.
Ragn-Sells AS-i infopäevad toimuvad Kadrina valla
raamatukogudes alljärgnevalt:
kolmapäeval, 5. aprillil
● Hulja raamatukogus kell 10 –12
● Kihlevere raamatukogus kell 12.15 –14
● Viitna raamatukogus kell 15 –17
neljapäeval, 6. aprillil
● Vohnja raamatukogus kell 10 –12
● Kadrina raamatukogus kell 13 –18
Lepingud postiga koju
Enne uue jäätmeveo perioodi algust saadab Ragn-Sells AS
jäätmevaldajatele võimalusel e-posti aadressile (jäätmevaldajate registri
andmed) või selle puudumisel postiaadressile teavituskirja uue
jäätmeveoperioodi kohta, hinnakirja koos lisateenustega, veograafiku
ning eeltäidetud jäätmekäitluslepingu ja sinna juurde kuuluva lepingu lisa
tutvumiseks ja allkirjastamiseks. Jäätmekäitlusleping on eeltäidetud
andmetega ja kui andmed on õiged ja muudatusi teha ei soovita (näiteks ei
soovi rentida konteinerit, kasutada teise kinnistuga ühist jäätmemahutit
ega kasutada muid lisateenuseid), siis jäätmekäitluslepingu
allkirjastamine ja Ragn-Sells AS-ile tagasi saatmine ei ole kohustuslik.
Jäätmekäitluslepingu sõlmimisel
saab aga täpsustada jäätmemahuti tühjendamissagedust (kui soovitakse
minimaalsest tühjendamissagedusest tihedamat tühjendamist),
jäätmemahuti asukohta (kui jäätmeautoga ei pääse kinnistu väravani),
jäätmemahuti rendi- või ostutingimusi, teenuse eest tasumise tingimusi,
lisateenuseid ja muid jäätmeveoga seonduvaid üksikasju.
Automaatne liitumine
Korraldatud jäätmeveoga loetakse automaatselt liitunuks kõik
veopiirkonnas asuvad jäätmevaldajad, nii eramajade omanikud,
korteriühistud, korteriühisused, suvila, elu-, tootmis- ja äriruumina
kasutatava ehitise või korteri omanikud ja ettevõtjad ning jäätmevedajaga
jäätmeveolepingu sõlmimata jätmine ei vabasta jäätmevaldajat
jäätmeveoteenuse eest tasumisest. Juhul kui graafikus märgitud
veopäeval jäätmeid üle ei anta st ei ole jäätmemahutit välja pandud või on
takistatud jäätmemahutile juurdepääs, on jäätmevedajal õigus esitada
jäätmevaldajale tühisõiduarve.
Erisuste soovijad
Jäätmevaldajad, kes soovivad alates 1. maist 2017 taotleda erisusi, peavad
pöörduma aprilli alguses Kadrina Vallavalitsuse poole vastava taotlusega.
Taotlused saata e-posti aadressile kadrina@kadrina.ee või postiaadressile
Kadrina Vallavalitsus Rakvere tee 14, 45201 Kadrina. Taotluste blanketid
on leitavad vallaveebist.
Täpsem info eelmainitud infopäevadelt ja vallaveebist. Vallaveebi
artiklite väljatrükid ja hinnakirjad on ka valla raamatukogudes ja
vallamajas.

Palju õnne!
Juubilarid
Märtsis
MARTA TOIGER

96

MAIMU MAASIK

80

ANNE REMMEL 

75

HELGA LEESNURM

75

ARNOLD RENDOJA

75

MAIE KRUUSMANN

75

AILI AMUR

70

SILVI KIRS

70

VIKTOR VISNAP

70

MIRDZA FEDOSIMOVA

70

MILVI MERILOO

70

MARE KUKK 

65

LEILI MAASIK

65

ANNE SEIL

65

JEVDOKIA UUDEKÜLL

65

URVE VIHERMETS

65

MALLE KONGI

65

TAIMI VAINJÄRV

65

SIRJE KORMAN

60

ASTA KASEARU

60

HELI TRUUVER

60

ENE RÄTSEP

60

Veebruaris
registreeritud lapsed
KAURI KULLAMÄGI
ARABELLA TELVIK
IIDA REMMEL
Juuksur Ingrit ootab juuksurisse lapsi, naisi ja mehi.
Rakvere tee 14, Kadrina.
Olete oodatud! Tel 504 7855.
Ostan parima hinnaga ümmarguste või ovaalsete
kividega merevaigust kaelakee. Aus kaup ja raha
kohe kätte. Helista julgelt! Tel 5871 0351.
Müüa lõhutud küttepuud kojuveoga. Pikkus ja
kogus vastavalt soovile. Tel 5 647 6346 või 325 0113
õhtuti.

Minu Kadrina

Birgit Rae
muusikatoimetaja ja stuudioadministraator ETV saates “Terevisioon”,
toimetaja ETV saadetes “Suud puhtaks” ja “Laulukarussell”

Foto: Kairit Leibold
Mis seob Teid Kadrinaga?
Kadrinasse tulin elama lasteaialapsena, siit algavad mu soojad ja siirad mälestused. Käisin oma koolitee Kadrina Keskkoolis, see aeg on meeles
tegusa, huvitava, aga eeskätt rõõmsana. Elades ja töötades Tallinnas pean Kadrinat ikka ja alati oma koduks – siin on pere, sõbrad, mälestused ja
unistused. Minu kasvamine selleks, kes ma täna olen, algas Kadrinast, kus selleks olid soodsad võimalused ja eeldused olemas. Olen tänulik ja uhke!
Mis on Kadrinas maailma parim, kus aga leidub arenguruumi?
Kadrina on maailma parim koht, et elada hästi, aktiivselt ja rahulikult. Siin on kõik eluks vajalik – ja rohkemgi veel – nii lastele, kooliealistele, noortele
peredele kui ka pensionäridele. Võimalusi ja tegevusi jagub kui linnas, aga vaikust, rahu ja loodust on ka! Kadrina on viimastel aastatel palju
arenenud ja siinkohal tuleb tunnustada mitte ainult kohalikku valitsust, vaid ka aktiivset kogukonda ja kirglikke eestvedajaid. Julgustan veelgi
innukamalt algatama, aitama ja panustama ühistegevusse. Et sünniks õmblusteta ühiskond, nagu viitas aastapäevakõnes president Kersti Kaljulaid!
Kuidas saate ise täna Kadrina elu edendamisele kaasa aidata?
Usun, et nagu kõik noored, kes õpingute ja karjääri tõttu Kadrinast on lahkunud ning ühel või teisel põhjusel tagasiteed ei ole leidnud, võiksid
kanda Kadrina nime uhkusega maailma laiali. Mitte unustada ega häbeneda oma päritolu, vaid vastupidi – Kadrinat teatakse, tuntakse ja
tunnustatakse! Näiliselt justkui vähepraktiline ja tähtsusetu, ent kindlasti arvestatav panus ühtse kogukonna ellu.

Toimetaja Rein Sikk
Küljendanud VR Kirjastus

tel: 322 5631 või 501 2487

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

