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Kõigi maade kadrinlased, ühinege!
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Kadrina valla ajaleht

Staaart! Silmad säramas, lihased pingul

Haljala vallavolikogu otsustas nõustuda Kadrina
vallavolikogu ettepanekuga alustada läbirääkimisi, et moodustada Kadrina, Vihula, Haljala ja
Rakvere valdade ühinemise tulemusena uus
omavalitsusüksus.
Otsuse poolt olid kõik 13 istungil viibinud Haljala
vallavolinikku.

Kergliiklustee sai
kilomeetripostid
Kadrina Keskkooli 8. klassi õpilased Tauri Altmäe ja Sander
Schmidt mõõtsid ja tähistasid loovtöö käigus kergliiklusteed.
Asfaldile said 500 meetri jooned ja tähised. Paremale
teeservale aga kollased kilomeetripostid asukohaga 1. km, 2.
km ja 2,9 km. Viimane neist asub tee ristumiskohal
Pärnu–Rakvere maanteega.
Teed mõõdeti nii GPSi, meetrise hargi kui ka mõõdulindiga, mis andis kõige täpsema tulemuse. Tee alguspaigas
on teadetetahvel, kus kirjas tee kasutamise kord.
Rutt Kuusemäe,
kehalise kasvatuse õpetaja, töö juhendaja

Kool kasvatab kirjandimeistreid
Maakondlikul põhikoolide kirjandivõistlusel „Kirjutaja 2016"
osalenud Kadrina Kesk-kooli noored olid võidukad. Carmen
Jastremski (7.a klass) saavutas 1. koha nooremas rühmas (6.-7.
klass). Reio Opromei (8.a klass) saavutas 1. koha vanemas
rühmas (8.-9. klass). Pille Riin Erikson (9.a klass) sai
ergutuspreemia.
Võitnute emakeeleõpe-tajad on Anneli Raud, Liivi Heinla
ja Ebe Abner. Mõle-mate võidutööde teemaks oli
nutitelefonist vaba elu või vähemasti ... päev.
Maakonnaleht Virumaa Teataja avaldas täies mahus,
eriküljel, Carmeni ja Reio võidutööd.

Kadrina räpparid võlusid Tartu
Maratoni
Muusikalembesed spordimehed ja spordilembesed
muusikamehed on kindlasti kursis, et Eesti Olümpiakomitee
ja Eesti Autorite Ühing korraldasid koostöös Muusika-aastaga
möödunud suvel „Eesti spordilaulu” konkursi.
Konkursile laekus kokku 46 lugu, millest finaali jõudsid
viis - teiste hulgas ka „Spordiminutid”, esitajaks Kadrina
juurtega räpiduo Vesikas & Fofkin. Nüüd, üle poole aasta
hiljem on loole Klubi Tartu Maraton kaasabil valminud
vahva video, kus võib näha klippe Tartu maratonide
arhiivimaterjalidest.
Meeliülendav ja kõrvuliigutav taies on vaatamiseks
vallaveebi videosektsioonis.

Juuksuritoast sai salong

Kolmas Kadrina Paisjärve
jooks aprilli viimasel päeval
lummas kauni ilmaga. Tillujooksul oli 47 osalejat ja minijooksul 46 osalejat. Ühe järveringi ehk 2,5 km pikkusel
noortejooksu lõpetas 28 noor-

sportlast, kahe järveringi ehk 5
km pikkuse rahvajooksu 61.
Kolm tublimat olid Chris Poll,
Mart Suurkivi ja Aleksandr
Kuleshov.
Ring pikkusel kõnnidistantsil aega ei võetud, regist-

reerunuid oli 31. Kokku seega
üle 200 sportliku inimese.
Uuel aastal teeme jälle, lubas
lõpetuseks peakorraldaja, huviklubi Nelson juht ja vallavalitsuse liige Vahur Leemets.
Mitmedki kohalolnud tõ-

desid, et Kadrina Paisjärve
jooks on kena ja sportliku
pereüritusena end kohapealsesse spordi- ja kultuurikalendrisse kinnistanud.

Tiigimuda varjas mõiniku purskkaevu

Kadrina juuksurid Ülle Koort ja Ingrit Jaagre kolisid uude,
oluliselt avaramasse ruumi, mis on nüüd igati
salongivääriliselt kujundatud. Sisuliselt liiguti vallamaja,
Rakvere tee 14 piires ühe koridori võrra spordihoone poole.
Suurema soengu tegemise või pisema lõikuse aeg tasub
kindlasti eelnevalt kokku leppida.

Vallavanem vastab, teie küsige!
Kadrina ajalehe Kodukant juuninumbris, mis jõuab lugejateni
jaanipäevaks, vastab huviliste küsimustele vallavanem Erich
Petriovits. Eelkõige on oodatud Kadrina kandi laiemat
arengut puudutavad huvitundmised.
Küsimused vallavanemale lehes vastamiseks saata
meilitsi aadressile rein.sikk@kadrina.ee , samas võib need
edasi öelda ka telefonile 322 5600.

Aprillis algasid Neeruti mõisa pargis veestiku rekonstrueerimistööd. Puhastatakse pargis olevad kaks tiiki, paigaldatakse
olemasolev kuivendussüsteem torustikku ning rekonstrueeritakse tiikide ühendused (truubid) Loobu jõega. Projekti
kogumaksumuseks on 53 979,04 eurot, projekti toetab SA KIK
Keskkonnaprogramm.
Väike vabakujunduslik Neeruti park on rajatud 19. sajandil,
suuremad kujundused pärinevad 20. sajandi algusest. Kui peahoone esist lagedat muruväljakut piirab ringtee ning selle
külgedele jäävad üksikud puuderühmad, siis mõisatagust
pargiala kaunistavad lisaks ajaloolistele pargipuudele kaks
tiiki.
Legendi kohaselt kaunistas pargi valitsejamaja poolset tiiki
metallist purskkaev, mis töötas tinast toruühenduse abil.
Veestiku rekonstrueerimistööde käigus sai legendist aga
reaalsus ning mudasest tiigipõhjast toodigi välja ajaloolise
purskkaevu purunenud konstruktsioon.
Iidne leid puhastati ning viidi restauraatorite käe alla, et ta
peatselt taas Neerutisse tuua – siis juba terve ja uhkena!
Neeruti mõisas jätkuvad tööd nii peamajas kui ka pargis ja
pargi ümbruses. Hoone on saanud osaliselt uue katuse, toimub
taastatud akende ja uste paigaldamine ja kommunikatsioonide
raja-mine. Võsast on puhastatud Loobu jões asuv 2 hektari

Fotol on unikaalne purskkaev tiigist väljavõtmise järel
suurune saar, toimub saare planeerimine ja puhkevõima-luste
loomine.
Pargi veestiku rekonst-rueerimistööd jõuavad lõpule 30.
juunil.
Tiina Vilu,
MTÜ Neeruti Mõisa Park projektijuht
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Kadrina neiud võeti
teadlaste perre
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Abituriendid istutasid jõulukuuse

28. – 29. aprillil peeti Tallinnas Kultuurikatlas õpilaste
teadusfestivali, mis on õpilasteaduse tähtsündmus. 15. korda
toimuvale konkursile esitati sel aastal 159 tööd 65 koolist,
lõppvooru pääsesid 43 kooli õpilased, oma uurimust kutsuti
tutvustama ka Helen Proosa ja Anna-Liis Post Kadrina
Keskkoolist.
Helen uuris Kadrina kandi mägede nimede etümoloogiat, allikateks Rahvaluulearhiivi ja Eesti Keele Instituudi
andmebaasid. Anna-Liisa teemaks olid Kadrina kohtade
hüüdnimed.
18-liikmelisest žüriist intervjueerisid me tüdrukuid
komisjoni esimees, riigikogu liige Krista Aru, haridusministeeriumi peaspetsialist Imbi Henno ja Tartu Ülikooli
vanemteadur Katre Talviste.
Kadrina tüdrukute tööd jäid silma Ajaloomuuseumile,
kes hindas mõlemat eripreemiaga. Anna-Liis sai ka Tartu
Ülikooli eripreemia.
Väärikate inimeste huviorbiidis olemine, kogemine, et
sinu tööd on huviga lugenud ja sellest huvitavat leidnud
ministrid, muuseumide juhid, teadlased, kõik see andis
noortele usku, et nende tehtu on oluline. Et neid loetakse juba
teadlaste perre kuuluvaks.
Liivi Heinla, emakeeleõpetaja, tööde juhendaja

Kultuuriminister kultuuriööl
kultuuritööl
22.-23. aprillil toimus Kadrina Rahvamajas esimene
Noortevolikogu korraldatud sündmus, milleks oli
Kultuuriöö noortele. Sündmusel osales 32 noort vanuses 14 20.
Koos Kadrina vallas elava kultuuriministri Indrek
Saarega arutleti, kust ja kui palju tuleb raha kultuuri ja spordi
toetuseks. Teine Kadrina kandi mees, näitleja ja lavastaja
ning Rakvere teatri kunstiline juht Üllar Saaremäe rääkis
tööst teatris ja teles. Ühiselt mängiti läbi sisseastumiskatsed
Lavakasse. Toimus ajurünnak teemal: „Minu unistuste
Kadrina“.
Vallavolikogu esimees Jaanus Reisner viis läbi viktoriini,
millega testis noorte teadmisi Kadrina ja kultuuri teemadel.
Kell 3 öösel astus meie ette ansambel Bombillaz, kes tantsitas
noori varaste hommikutundideni.
Helena Mägi, noortevolikogu esimees

MURUMÄE

MÄLUMÄNG
Aprillikuu lehes
ilmunud fotol oli Harald
Faelmann (1920 – 2001),
„Kalevipoja” kolhoosi väga
pikaaegne esimees.

Õigesti vastasid
Harald Rahupõld, Neeme Mangulis, Tiiu Lausmaa, Marje
Rüü, Jüri Vološtšenko.

Uus küsimus:
Mis on sellel 2001. aastal Kadrina vallas tehtud 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.

Neljapäeval, 21. aprillil kell 14.35 alustasid Kadrina Keskkooli 56. lennu abituriendid asula jõulukuuse istutamist.
Kambja vallast Kadrinasse jõudnud ligi neljameetrise Serbia kuuse püstipanek ja kastmine võttis aega ligi tunni. Koos mullaga läks
puu juurte alla laegas abiturientide salasoovidega.
Loodetavasti pole Kadrina keskusse jõuluilu toomiseks vähemasti poolesaja aasta jooksul enam vaja metsast kuuski langetada.
Kuusk sai püsti rahvamaja ja Risti poe vahelisele platsile. Kuuse ümbruse kujundamine Kadrina keskväljakuks algab suvel.

CADrina sai vastanuilt kiita
Kadrina Keskkooli tunnussündmuse, ITi- ja nutifestivali
CADrina toimkond korraldas
küsitluse saamaks teada,
kuidas levib arvutijoonestamise konkursi kohta käiv
info. Küsitlust levitanud
noortevolikogu ja õpilasomavalitsuse liikmed said
kahe nädalaga kokku 79
vastust, neist 81 % Kadrina

vallast.
Enamik küsitletuist oli
CADrinast kuulnud, eriti
läbi Facebooki kanali. Oluliseks osutus sõprade poolt
räägitu, ületades kodulehekülje tähtsust. Eelmisele CADrina konkursile
antud hinnete hulgas domineerisid head ja väga
head.

Küsimuses, kas Urmas
Vaino kõrval peaks olema
veel teine õhtujuht, läksid

arvamused lahku. Pakuti nii
ülemaaliselt tuntud superstaare kui arvati, et abiks võiks
olla keegi Kadrina koolinoor.
77 % vastanuist sooviks ka
tulevikus CADrinal osaleda.
Tänavune CADrina toimub kadripäeval, 25. novembril. Keskkoolis luuakse CADrina kajastamiseks spetsiaalne
meediagrupp.

Raamatukogus saab pauku ja magada
Olen Hulja raamatukogus
töötanud pool aastat ja võin
öelda: koguhoidja amet meeldib. Hulja inimesed on sõbralikud ja lahked. On hea meel,
et mind on kogukonda vastu
võetud.
Soovin omalt poolt panustada kohalikku ellu ja tuua
rohkem inimesi raamatukokku ja raamatu juurde.
Kuna raamatukogu on kultuuriasutus, kus peale raamatute laenutamise võib muudki
huvitavat ette võtta, siis ongi
meil toimunud vahvaid üritusi.
Külas käis logopeed ja
tõlkija Liina Velner. Ettevõtmisel „Teeme keemiat”
nägime vahvaid katseid. Projektis „Lastekirjandus ületab
uudiskünnise”, tegid lapsed
uudsklippe. Tublid olid Liis-

bet Vilu, Elise-Helene Pohla
ja Anna-Maria Kais.
Aprilli lõpul veetis viis
tüdrukut lõbusägeda öö Hulja
raamatukogus. Loeti raama-

tuid, räägiti anekdoote, tantsiti diskot, vändati videoid,
küpsetati muffineid ja hommikusöögiks pannkooke.
Täiskasvanutele on plaa-

Vanavara ladu pakub nostalgialaksu
Kadrinas, Viru tänava alguses, endises
siirupivabrikus avas uksed Vanavara
ladu. Tegemist on kauplusega,
millesarnast pole siinkandis veel nähtud,
sest hiigelsuur hoone on otsast otsani täis
nostalgiat. „Meil on kõike alates roosast
nööbist kuni rohelise traktorini välja,"
ütles müüja Ahti Maripuu.
Täpsustagem – saadaval on nii
kümne, poolesaja kui ka saja aasta
vanuseid põllutööriistu ja köögiriistu,
tarbeesemeid, raamatuid, aksessuaare,
mööblit ja mida kõike veel! Vajab
rõhutamist, et kogu kokkukogutud
vanavara on eelkõige just Virumaise
päritoluga, nii pole üldsegi välistatud, et
leiate lao varudes tuulates ja tarvilist eset
hankides midagi sellist, mis teid suisa
kõvahäälselt kõnetab. Kaupa tehes saab
tingida ka.

nis hakata korraldama filmiõhtuid.
Gerda Ansi,
Hulja raamatukoguhoidja
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Suur NATO test Kadrina staadionil
Kodukandi noorsportlased saavad 28. mail toetusfondi

Koostab Helena Mägi
Kadrinas tegutseva ettevõtte
HAKA Plast OÜ tegevjuhi
Kaul Augasmägi initsiatiivil
ja mitmete koostööpartnerite
kaasabil toimub laupäeval, 28.
mail Kadrina Keskkooli staadionil teist aastat järjest omalaadne sportlik jõukatsumine,
millel üllas eesmärk.
Jätkatakse mullu alguse
saanud traditsiooni, kus osalejad läbivad kaitseväe üldfüüsilise testi, mida paljud
kutsuvad suupärasemalt
NATO testiks. Eelkõige füüsilise vormi, kuid samas ka
võistlejate vaimu tugevalt
proovile panev sportlik mõõduvõtt ei ole kergete killast.
See koosneb kolmest alast,
mida sooritatakse kindlate
puhkepausidega: kahe minuti

Kolmapäeval, 25. mail kell 19
Kadrina Segakoori kevadine kontsert Kadrina
Rahvamajas.
Pühapäeval, 29. mail kell 18
Kadrina sauna juures Kadrina Saunaklubi 15.
sünnipäev koos Kadrina Pasunakoori ja Kõrsik
Bonzo ülesastetega. Kingitused, üllatused.
Reedel, 17. juunil kell 17
Kadrina Huvikeskuse saalis 9. klasside lõpetamine.
Laupäeval, 18. juunil kell 14
Kadrina Huvikeskuse saalis 12. klasside lõpetamine.
Laupäeval, 18. juunil kell 20
Suve alguse pidu Läsna rahvamajas. Rahvast tantsitab
ansambel Tuulebant.
jooksul käte kõverdamine
toenglamangust, kahe minuti
jooksul istesse tõus selili

lamangust käed kukla taga
sõrmseongus ning lõpetuseks
3200 meetri jooksus.
Sama test on näiteks kasutusel Kõrgemasse Sõjakooli
sisseastumiskatsetel, samuti
sooritavad seda kaitseväes
ajateenijad ja tegevväelased.
HAKA Plasti kollektiivi
meesliikmed läbisid testi
mullu individuaalvõistlusena, kuhu kaasati ka mõned
külalised. Üritus õnnestus
igati ja loogilise sammuna
otsustati see aasta hiljem
korraldada atraktiivse võistkondliku mõõduvõtuna.
Üleskutsele tänavusel võistlusel osaleda ja anda ühes
sellega oma panus Kadrina
valla noorsportlaste toetusfondi, leidis positiivse vastukaja mitmelt poolt.
Korraldajad rõhutavad:
sportliku ürituse eesmärk
pole selgitada üksnes konkreetse võistluse võitjat, vaid
pöörata tähelepanu ning panna alus Kadrina Noorsportlase Fondile. Teisisõnu – loodava toetusfondi abiga osutub
edaspidi võimalikuks pakkuda tuge tublidele ja perspektiivikatele Kadrina valla noorsportlastele nende eesmärkide
saavutamisel.

Võistkondliku NATO testi
algus on Kadrina Keskkooli
staadionil 28. mail kell 10.
Tasuta ürituse raames toimub
ka põnnide (2-5-aastaste) 100
m ja laste (6-10-aastased) 400
m jooks.
Vahepausidel aitavad tuju
hoida Cadencia tantsurühm ja
Kadrina Pasunakoor.
Margus Martin

Värvikad esinejad
Värvikamatest tiimidest,
kes kaasa on lubanud
teha, võib märkida triatloniklubi 21CC, kes paneb
välja nii meeste, naiste kui ka
neidude tiimi. Esimeste hulgas komplekteeris neljaliikmelise võistkonna Kaitseliidu
Viru malev, kel on Kadrinas
väga aktiivne ja sportlik liikmeskond. Oma tiimid on
kirja pannud samuti Kadrina
Keskkool, Rakvere kergejõustikuklubi ViKe, tarkvarafirma Codeborne,
Kõrgem Sõjakool eesotsas
endise tuntud mitmevõistleja Indrek Kaseoruga, 1. jalaväebrigaad,
mõistagi HAKA Plast jpt.

Uskumatu: võistlustoetus sai kokku kolme päevaga
Kadrinast pärit 21-aastane tubli orienteeruja
Tõnis Laugesaar, kes õpib Tartu Ülikoolis
geograafiat, palus kogukonnalt abi Tšehhis
Euroopa meistrivõistlustel osalemiseks.
Rahalise panuse sai anda veebikeskkonnas
www.stardipaik.ee. On kiiduväärne, et juba
kolm päeva peale üleskutse esitamist, 29.
aprilli lõunaks, oli vajalikust summast koos
104% ehk 1 145 eurot.
Tõnis Laugesaar tänas sotsiaalmeedias
kõiki abista-jaid ja lisas, et EM-il käimisest üle

jääv toetus läheb kasutusse augusti
alguses Ungaris toimuvatel Üliõpilaste
maailmameistrivõistlustel osalemi-seks.
Hiljaaegu saadeti annetuste abiga
Kadrinast võitlema ka maadleja Kevin
Baumann.
Spordi ühisrahastusplatvorm Stardipaik tegutseb 2014. aastast. Stardipaiga
vedajate sõnul oli Laugesaare toetusprojekt kõigi aegade kõige kiiremini
täitunud unistus.

Neljapäeval, 23. juunil
Kadrina laululaval jaanõhtu.
Kell 19.30 batuut ja tegevused lastele.
kell 21 mängib tantsuks ansambel Onud, järgneb disko.
Õhtut juhib Ilja Golomb.
Rõmedal, šaslõkibaari Artur juures
kell 20 „Jaanipäeva rock 2016“ ansamblite The
Tuberkuloited ja Dingo osalusel.
Reedel, 1. juulil kell 20 – 04
Kadrina Tristvere kohviku 2. sünnipäeva pidu.
Lisainfo: tristvere@gmail.com või FB-s.
Lastelaagrid:
18. - 22. juuli 3.-4. klassi lastele,
25. - 29. juuli 5.-6. klassi lastele.
Kavas on loomingulised, sportlikud, meelelahutuslikud,
arendavad tegevused ning väljasõidud. Registreerimine
1. juulini huvikeskuse FB lehel või telefonidel 5855 1161,
555 6354.

Saaremäe soovitab
Rakvere teatri peanäitejuht, Kadrina
vallas, Arbavere külas elav Üllar
Saaremäe jagab igas vallalehes mõnd
kultuurisoovitust, et aina kirevamaks
muutuvast kultuuri-ilmast paremat
sotti saada.
Eesti mängufilm „Polaarpoiss” – kiidan ja soovitan noore
režissöör-stsenaristi Anu Auna esimest täispikka tööd.
Veidi reklaami ka Rakvere teatrile – 16. juunil esietendub
Raivo Trassi käe all Andrus Kiviräha „Maailma otsas”.
Etendusepaigaks Margeri hoov Rakveres Pikal tänaval.
Kaasa teeb kogu trupp ja mitmeid külalisi.

Kadrina rannavolleplats on avatud
Maikuu alguses pandi kohalike spordientusiastide poolt Kadrina
Paisjärve ääres asuvale rannavolleplatsile üles võrkpallivõrk ja
maha piirid.
Paar aastat tagasi Eesti Võrkpalli Liidu ja Credit 24 ühisprojekti
„Võrguplatsid korda!” raames Kadrinasse rajatud volleväljak,
millesse panustas tublisti ka Kadrina vald, on avatud kõikidele
võrkpalliharrastajatele.
Viie aastaga on „Võrguplatsid korda!” projekti raames rajatud
Eestis 60 uut võrkpalliväljakut. Lääne-Virumaal saab tänavu
projekti uue partneri, Oma Ehitaja AS-i kaasabil volleplatsi Karepa.

SPORT
Toimetab Margus Martin

Pedaalijad kodus ja piiri taga
Rattasportlastest õdedel Merili ja Anet Sirvelil (mõl. Kalevi
Jalgrattakool) on käes tihe võistlusperiood. Juunis 14-aastaseks
saav Anet Sirvel võistles noorte velotuuril Tour de Himmelfart
Taanis, kus ta saavutas U16 vanuseklassi neidude arvestuses 11.
koha.
Merili Sirvel konkureeris Euroopa XCO meistrivõistlustel
Rootsis Huskvarnas, kus teenis juunioride klassi 35 lõpetaja
hulgas 28. koha. Kogemuste ammutamise koha pealt vajaliku
mägirattavõistluse stardipositsioon ei olnud 17-aastasel
rattaneiul kiita, mistõttu kulus tehniliselt keerulisel rajal palju
energiat.
Mõlema tüdruku isa Margus Sirvel (RR Siplased/Laada
Cafe) pedaalib pikkade põllutööpäevade kõrvalt edukalt
kodumaiste rattamaratonisarjade etappidel. Mai alguses
peetud MTBEST sarja 2. etapil Mulgimaal saavutas ta 50 km
pingutuse kokkuvõttes 5. koha. Samal positsioonil oli Margus
Sirvel samuti aprillikuisel avaetapil Elvas.

M60 klassis mõlemal etapil parimaks osutunud Toomas
Tuuna (RR Siplased/Later) lõpetas Elva Rattamaratoni
üldjärjestuse 71. ja Mulgi Rattamaroni 62. positsioonil.

Kadrinlastega jalgpallinaiskond
võidunoppel
Eesti naiste jalgpallimeistrivõistluste teises liigas on peetud
kolme vooru kohtumised.
Rakvere JK Tarvas naiskond, kelle rivistusse kuuluvad kaks
Kadrina mängijat – väravavaht Eliise Poopuu ja poolkaitsja
Annika Remmelgas – pole senistes matšides kaotusekibedust
tundnud.
Kahe hooaja vahel suurema pereheitmise läbi elanud ja
mitmest olulisest pallurist ilma jäänud JK Tarvas suutis
avavooru kohtumise TÜ Fauna Female`i vastu kallutada
koduväljakul enda kasuks minimaalse 1:0 (poolaeg 0:0) eduga.
Teises voorus alistati võõrsil FC Jokeri ja Kuusalu ühisnaiskond
9:0 (5:0). Kolmandas taas koduplatsil Tallinna FC Infonet 5:2
(5:1).
Kadrinlased on kõikides kohtumistes kuulunud naiskonna
algkoosseisu.

Jalgpallinaistele on Rakveres kaasa elanud hulgaliselt
poolehoidjaid. Kahe mängu keskmine on seni ligi 50
pealtvaatajat, rohkem, kui enamikes naiste meistriliiga
mängudes.

Maratoniks timmiv Poll võitis
Vändras
Ultrajooksud mõneks ajaks jätnud ja oluliselt lühematel
distantsidel uued sportlikud eesmärgid seadnud kadrinlane
Cris Poll saavutas mai alguse Vändra jooksumaratoni raames 8
km pikal distantsil esikoha. Lõpuajaks märgiti 27.45.
Varasematel aastatel Vändras valdavalt poolmaratone
jooksnud Poll polnud siiski ainuke, kes kodukandi
pöidlahoidjatele rõõmu valmistas. Naiste arvestuses tuli samuti
8 km pikal võistlusmaal ajaga 38.47 võitjaks Helemai Valge.
Cris Polli selle hooaja esimene suurem eesmärk on joosta
edukalt Riia maratoni. Juunikuus on mehe võistlusplaanides
Eesti meistrivõistlused poolmaratonis.
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KODUKANT

VOLIKOGU

Eterniidi kogumine Kadrina jäätmete
kogumispunktis

VALLAVOLIKOGU ARUTAS JA OTSUSTAS

Kadrina Vallavalitsus korraldab Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel ja
koostöös AS-ga Eesti Keskkonnateenused Kadrina valla elanikelt
kodumajapidamistes seisma jäänud eterniidi ühekordse kogumise Kadrina
jäätmete kogumispunktis, asukohaga Raua tn 2, Kadrina alevik.
Kodumajapidamistes seisma jäänud väikestes kogustes eterniiti
(allesjäänud üksikud eterniiditahvlid, katkised tükid, kokku mitte üle 20
tahvli ) on võimalik tasuta ära anda reedel, 3. juunil 2016 kell 11 - 18 ja
laupäeval, 4. juunil kell 10 - 15.
Kui konteineris on veel ruumi (eelnevalt helistada tel 515 5417 ja küsida, kas
konteinerisse veel mahub), võetakse eterniiti vastu ka esmaspäeval, 6. juunil
kella 11st.
Suurtes kogustes (kogu maja, kuuri, lauda jne katus) ja firmadelt
eterniiti vastu ei võeta.
Suuremates kogustes eterniiti saab ise viia lähimasse prügilasse, Lääne-Viru
Jäätmekeskusesse, asukohaga Piira küla, Vinni vald (täpsem info www.lvjk.ee )
või tellida vastav teenus jäätmekäitlusluba omavalt ettevõttelt.
Eterniidi toojad registreeritakse ja toojatel tuleb kohaletoodud eterniit ise
korralikult konterinerisse laduda.
Lea Uueni, keskkonnaspetsialist
tel 322 5620, 5342 2783

27. aprilli istung Kadrinas
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

MAI 2016

Volikogu kinnitas Kadrina valla haridusasutuste juhtide
ja pedagoogide töötasustamise alused ja töötasu alammäärad. Tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2016 on Kadrina
põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammääraks
täistööajaga töötamise korral 958 eurot kuus. Volikogu
tõstis Vohnja Lasteaed-Algkooli direktori direktori
töötasu 100 euro võrra kuus.
Volikogu otsustas taotleda Kadrina valla munitsipaalomandisse maaüksused Kadrina ja Hulja alevikus,
Vohnja ja Salda külades, mis on kasutusel mängu- ja
lipuväljakuna, külaplatsidena ja millised võiksid
kasutust leida haljasaladena.
Volikogu otsustas taotleda munitsipaalomandisse käesoleval ajal korterelamute elanike köögiviljamaana
kasutuses olevad maa-alad.
Volikogu otsustas taotleda munitsipaalomandisse
Kihlevere külas Mõisa tee 11 asuva kortermaja vahetus
läheduses asuva ühiskasutuses oleva kuuri aluse maa.
Volikogu otsustas taotleda munitsipaalomandisse Sirgu
- Lante tee pikkusega 34 m ja Päri - Mõtte tee pikkusega
480 m. Nimetatud teed on enamuses mõõdetud
eramaade koosseisu ja kinnistute omanikega on
sõlmitud eratee avaliku kasutamise lepingud.
Volikogu muutis määrust „Avalikult kasutatava tee ja
kergliiklustee kinnitamine Kadrina valla kohalike teede
nimekirja”, asendades teede nimekirjas tee nimetusega
„Paemurru-Aaviku” teega nimetusega „Kolu-Laoniidu
tee”.
Volikogu täiendas valla kohalike teede nimekirja
Tammissaare teega pikkusega 0,35 kilomeetrit, asukohaga Kõrvekülas.
Volikogu otsutas võtta laenu 2016. aasta investeeringute
finantseerimiseks summas 588 000 eurot. Laenu
tagasimaksmise tähtaeg on kolm aastat alates 1.
jaanuarist 2020. Laenu võtmiseks korraldatakse riigihange.

Sotsiaaltranspordi teenuse hinnad
Kadrina Vallavalitsuse poolt korraldatud või valla sotsiaalsõiduki kasutamisel
kehtivad alates 1. juunist 2016 järgmised hinnad:
● veoteenuse tasu 0,20 eurot ühe kilomeetri kohta,
● ooteaja tasu 3 eurot ooteaja iga tunni kohta,
● abistamis- või saatmisteenuse tasuks 5 eurot kord.
Teenuse saaja tasub valla poolt esitatud arve alusel.

Päeva esimesel poolel on saadaval
kaldakruus.
Päeva teisel poolel on saadaval
purustatud kruus.
Täiendav info:
telefon 508 9634

Juubilarid
Mais
ELFRIDE-MARIE
MÄEPÕLD

95

ÕIE-ANETTE KARRI

92

ALMA AMBOS

85

AINO NEIDRE

80

EVI SUKK

75

JAAK VIDEVIK

70

YURY MARYUNICH

65

MAIE KUUSKLA

65

RAISSA PALK

65

JÜRI TIMM

65

OLEV KALDAM

60

AARE PLUTUS

60

ÜLO JAAGRE

60

RAIVO KÄRDLA

60

Aprillis
registreeritud lapsed

Vald pakub teeomanikele kruusa
Laupäeval, 28. mail alates kella 8st on
kõigil Kadrina valla erateede omanikel võimalus saada tasuta kruusa
Soomukse karjäärist.
Äravedamine ainult oma transpordiga, autole laadib kruusa Kadrina
Kommunaal.

Palju õnne!

Andres Nukk,

GREGOR UUSKÜLA
ENDRICO RADIK
TRISTAN LUSTUS
CRISTOFER ROHTLA

Arturi baari suur kontserdisuvi
Läinud aastal jaanipäeva suurejooneliselt Metsatöllu kontserdiga tähistanud populaarne Arturi
šašlõkibaar Rõmedal võtab tänavu kontserditegevuse ette kolm korda suuremalt.
„Jaanipäeva Rock“ toimub 23. juunil ning laval on rokilegendid The Tuberkuloited Eestist ning
Dingo Soomest. Tuleshow tuleb jaanipäeval Tuleteater Kelfiriuselt.
„Juulišokk“ toimub 16. juulil ning laval on Shanon ning Tanel Padar & The Sun.
13. augustil tähistatakse kontserdiga Arturi baari sünnipäeva, laval on Uku Suviste ja Karl Erik Taukar.
Korraldajad lubavad eri üllatusi, taevast täidavad ilutulestikud, laval on tantsushow.
Kõik peod algavad kell 20, pilet maksab 15 eurot, allameetrimeestele tasuta. Alati on lõpetuseks
öödisko. Täiendavat infot saab veebilehelt http://www.arturbaar.eu/ ja Arturi baarist, mis
teatavasti on Rõmedal avatud ööpäevaringselt.

Juubel: Läsna rüütel saab kümneseks
2006. aasta kevadel taluõuel korda luues sattus vaatevälja meie
rauakoluhunnik. Seal olid ka mõned vanad põllutööriistad.
Selliseid ei saa niisama heast peast vanarauda viia ja nii sündis
mõte neid avalikus ruumis eksponeerida.
Kutsusin omaküla kunstnikud Piret ja Jüri Mildebergi
külla. Leidsime, et oleks hea teha skulptuur meenutamaks
rüütlit, kes oleks külateatri sümboliks ja see kuju üles seada
Läsna rahvamaja õuele.
Cervantese Don Quijote suutis mõelda ju taluhüti lossiks,
lambakarja vaenlase sõjaväeks ja lihtsa talunaise oma unelmate
kaunitariks. Seega on õilis rüütel just see, kes sobib sümboliks
külale ja teatrile, kus tihti peale lennuka mõtte muud ei olegi.
Nii mõtlesimegi.
Läsna rüütli kujundus on Piret ja Jüri Mildebergi looming,
teostasid Jüri Mildeberg, Margus Viilver ja Heiti Pihol.
Kuju avamist tähistati pidulikult teatrietendusega „Raudne rüütel“, kus oli külalisnäitlejaks Rüütli osatäitjana Margus
Grosnõi Rakvere teatrist ja kaasa lõi kogu Läsna näitetrupp
ning lisaks veel flamenkotantsijad Kolgast.
Pidulikel hetkedel süüdatakse kuju peas tuled. Möödasõitvad pruutpaarid võivad annetada rüütlile pruudi sukapaela ja loota õnne ja viljakust.
Ene Pihol, Läsna külateatri juht

Suvel

27.06 – 12.08.2016

avatud 8.00 - 16.00
Perearsti vastuvõtule palume

Olete oodatud Kadrina Saunaklubi
15. sünnipäevale pühapäeval,
29. mail kell 18 Kadrina sauna ette!
Õhtu naelaks
Kõrsik Bonzo kontsert
Päev läbi tasuta saun kõigile!

endiselt ette registreerida
telefonil 325 0920

Toimetaja Rein Sikk
Küljendanud VR Kirjastus

Müüa lõhutud küttepuud kojuveoga. Pikkus ja kogus
vastavalt soovile. Tel.5647 6346 või 325 0113 õhtuti.

tel: 322 5631 või 501 2487

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

Minu Kadrina
Teet Koitjärv
Keskkonnaameti nõunik

Mis seob teid Kadrinaga?
Kadrina on minu jaoks kogu aeg
olemas olnud. Olles sündinud
Tapal ja elanud kogu koolipõlve
Lehtses olen ma kogu oma elu
teadnud Neerutit ja Kadrinat.
Tulles aga tööle Lahemaa
Rahvuspargi administratsiooni
ning elades Viitnal tunnetasin
ma algul Kadrinat isegi vähem
kui varem. Tasahilju muutus
Viitna üha rohkem ja rohkem
Kadrina valla osaks. Tugev kool
ning tulevikku suunatud
pilkudega vallajuhid sidusid
mind rohkem ühte Kadrina arenguga - valla arengukava ja üldplaneeringu koostamisega,
volikogu ja vallavalitsuse liikmena. Korras teed tõid Viitna lausa Kadrina kõrvale. Nüüdki,
elades Tapal, on Kadrina valla piiri ületades tunne, et olen jõudnud koju. Ma olen harjunud
kodukanti võtma laiemalt, kui vaid üks küla või üks vald ning ka Kadrina kuulub tänaseni
sellesse.
Mis on Kadrinas parim, aga kus leidub veel arenguruumi?
Olen alati pidanud Kadrina suureks tugevuseks head gümnaasiumiharidust ning asjalikke ja
mitmekülgseid ettevõtjaid. Kadrinas pole üleliia virisetud, vaid on ikka leitud mõistlik viis
oma kodukanti edasi arendada. See viimane iseloomujoon, tundub mulle, olles lugeja ka
Kadrina Facebooki grupis, kipub aga vist kaduma... Liiga palju on nääklemist ja negatiivsust
igapäevaste tillukeste olmeteemade ümber ja napiks hakkab jääma positiivset ellusuhtumist.
Kuigi Facebooki grupp pole päris elu, peegeldab ta seda siiski. Eriti neile, kes igapäevaselt
kohapeal ei ela.
Kuidas saate Kadrina kandi elu edenemisele kaas aidata?
Aktiivselt ma hetkel Kadrina elu edendamisega ei tegele. Küll aga hoian silma peal Kadrina
kandi elu-olul ning süda läheb soojaks, kui üleriigiliselt Kadrina nimi kõrva kostub.

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

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

