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Kadrina valla ajaleht

Segakoori uskumatud seiklused Ameerikas

Kadrina vallavalitsusega võttis kontakti tagasihoidlikuks
jääda sooviv proua Maie, kes elab Tallinnas. Ta soovis
annetada emakeelesamba ümbruse haljastustöödeks 180
eurot, täites nii oma lahkunud ema soovi. Muu hulgas mainis
annetaja oma ema anemoonilembust.
Kooli ümbruse renoveerimistööd peaks emakeelesamba
ümbrusse jõudma lähematel suvedel. Kadrina aednik Marge
Gross on annetusega kursis ning juurdleb, kuis see nähtavaks
teha.
Tuhat tänu tublile Maiele!

Keskkool maakonna teine
Mulluste riigieksamite tulemuste põhjal on Kadrina Keskkool
maakonna teine ja ka Eestis esimeste hulgas.
Eesti koolide pingereas on LääneViru koolidest Vinni-Pajusti gümnaasium 24. kohal. Järgneb 29. positsioonil
Kadrina Keskkool, teatas tulemusi kokku võttev Virumaa Teataja. Tabelis oli
180 kooli.
Delfi edetabelis oli Kadrina Keskkool
üleriigiliselt kohal 37, Vinni- Pajusti aga
25. Selles tabelis oli 174 kooli.

Pomemet Äripäevas parim
Majanduslehe Äripäev Lääne-Viru ettevõtete edetabelis on
Kadrina valla tublimaks Pomemet OÜ platseerudes 16.
kohale. Järgnevad Aru Põllumajanduse OÜ kohal 21, HAKA
Plast OÜ kohal 23, Aru Grupp AS kohal 36 ja Pixner OÜ kohal
37.
Tabeli koostamisel olid aluseks majandusaasta 2015
andmed.

Maakonna parim raamatukogu

Kadrina segakoor pildistas, kuidas Kadrina segakoor Lakewoodi Eesti maja ees poseeris
Eestis on vähe taidluskollektiive, kes võivad väita: „New Yorgis
aplodeeriti meile püsti seistes ja pisarsilmil.“ Aga just sellised –
südamikud ja ülevoolavad - olid USA turneelt tagasi pöördunud
Kadrina segakoori muljed.
Tegemist oli Kadrina valla kollektiivi esmakordse USA turneega.
Vallaveebis ilmus kogu turnee vältel ka 11-osaliseks paisunud
reisiblogi, mida pidas koorilaulja Ain Suurkaev, vallalehe
„Kodukant“ mittekoosseisuline korrespondent USA-s. Ka tema
reisikokkuvõte täies mahus on kättesaadav vallaveebis. Siin aga
kontsentraat koos rohke tänuga.

otse ja vahetult, hingest ja
hingestatult. Nii mõnigi märg
taskurätt suruti pärast kontserti kuulajate ridiküli või
taskusse. Mõnigi mälestushetk möödanikust elati meie
antud sõnumite kaudu oma
piltmäludes uuesti läbi. Isegi
mõne mehe silmis peegeldus
värelevat hinge.

Tänud Teile

***

Tiina Kriisa fotol on me tublid koguhoidjad Aino Kaljo
(vasakult), Gerda Ansi, Ly Pajussaar, Ene Heide, Eha Tingas ja
Tiiu Kaare.
Ulvis toimunud Lääne-Viru raamatukoguhoidja päeval
kuulutati välja maakonna aasta raamatukogu – Kadrina valla
raamatukogu koos filiaalidega. Auhinna andis üle kultuuriminister Indrek Saar. „Aasta meeskonnal Kadrina raamatukogust on keskne roll valla kultuurielus ja ta on kindel partner
kogukonnas. Raamatukogu eestvedamisel käib koos kirjandusklubi, tegutseb kinoklubi, toimuvad kohtumised ja
koolitused. Kadrina raamatukogu töötajad koos Hulja,
Kihlevere, Vohnja ja Viitna filiaalide töötajatega moodustavad
kokkuhoidva ja hästi toimiva meeskonna,“ kiidab LääneVirumaa Keskraamatukogu meie rahvast.
Aasta raamatukoguhoidja kandidaat oli ka Hulja
raamatukoguhoidja Gerda Ansi, kelle puhul hinnati kõrgelt
tema aktiivset ja mitmekülgset tegevust laste lugemisharjumuste kujundamisel ja kohaliku kultuurielu rikastamisel.

Vald majandab ökonoomselt
„Kõige ökonoomsemalt näib /... / majandavat Kadrina vald,
kus on 450 elaniku peale üks ametnik. Järgnevad Tapa vald
381 ja Tamsalu vald 378 elanikuga.“ Nii leidis maakonnaleht
Virumaa Teataja, analüüsides kui palju on valdades elanike
kohta vallateenistujaid. „Kõige rohkem ametnikke elaniku
kohta on Rägavere vallas, kus ametniku kohta tuleb 149
elanikku,“ seisis kokkuvõttes.

Unistada tuleb suurelt. Suurtel unistustel on kombeks väikeses ulatuses täide minna.
Selliselt me segakoori liikmed
lähenesidki maailma vallutamise plaanidele. Oli see kümme või üheksa aastat tagasi,
kui rääkisime esmakordselt
võimalikust kontsertreisist
Ameerikasse? Olen kindel, et
kõvemal häälel arutlesime asja me Walesi kontsertreisil, et
ehk nüüd siis Ameerikasse.
Möödunud laulupeo aegu
olid Eestit külastamas Tamara
Rummi sugulased New Yorgi
kandist ja Kanadast. Püüdsime neile kuidagi meelde
jääda, et ehk viib see soovide
realiseerumiseni ja on ju sealpool suurt lompi vaja abikäsi
reisi organiseerimisel. Väike
kontsert, mille me spontaanselt tookord Kadrioru pargi
nurgakeses andsime, kuhu

Tamara ja Jaani suguvõsa
„puht juhuslikult“ sattus, jättis jälje. Lisaks muidugi veel
eelnev maauurimine Rummide poolt juba New Yorgi Eesti
Majas ja ka Eesti konsulaaresinduses. Midagi suurt läks
liikvele.
***
Esimene USA kontsert sai
antud New Yorgi Eesti Majas,
kus publiku hulgas oli nii
kohapealseid eestlasi ja ameeriklasi, kanadalasi ja ajutiselt
NY viibivaid eestimaalasi.
See on teistsugune tunne,
kui laulad inimestele, keda
elutee on viinud ookeani taha
ja kes meie igapäeva tegemistega siin Eestimaal on kursis
vaid elektroonilisi elutuid kanaleid pidi. Eestlaselt eestlasele, eestlaselt ameeriklasele,

rahva ja nende külalistega poliitikast, kultuurist, majandusest ja muudest ettevõtmistest.
Ühisel õhtusöögil rääkisime
koostööst, selle õnnestumisest. Meenutasime tehtut,
kogetut. Ja mis seal salata, ka
uusi kontsertreisi plaane sai
peetud.

Ka Lakewoodi kontserdi saal
oli täidetud kohaliku eestlaskonnaga. Meid kuulama oli
tuldud kaugemaltki. Reklaamid ja kirjad, mida Eestist
ette saatsime, olid töö teinud.
Ka see kontsert kandis
härduse nooti. Kava laulutekstides leidus sõnumeid,
mis inimestele olulised, puudutavad hinge. Lugusid, mida
mitme tunni järel pärast kontserti sai koos läbi käidud. Kõik
kotid ja paunad said Eestimaale saadetud tervitusi täis
topitud. Tõdesime, et ühisosa,
ühiseid tuttavaid ja sugulasi,
on palju. Oleme väike rahvas,
kelle ees maailm lahti, mida
koos avastame, toetudes teineteise headusele ja abile.
Lõpuks tänukontsert Prozeste majas. Seegi veeres kesköösse koos laulude ja meenutustega. Jutuajamised pere-

Jaan ja Tamara Rummi oma
sugulaste laenamise eest. Tänud Teile Laura, Salme, Christina ja Andrew Prozes meie
hea käekäigu korraldamise ja
toetuse eest. Tänud Teile
Christiina, Helica, Kaarel, Leelo, Linda ja paljud teised meie
tegemiste korraldamise ning
toetuse eest. Aitäh Estonian
Arts and Letters, Eesti Abistamiskomitee, Kadrina vald,
Kultuurkapital ja eelkõige
Sina ise, laulja, kes sa sellesse
kontsertreisi panustasid.
P.S 7. detsembril kell 18
muljetab koorirahvas oma
uskumatutest Ameerika
seiklustest Kadrina
kirjandusklubi saalis. Vaba
pääs.
Ain Suurkaev,
Kadrina segakoori
bassirühma laulja

Ama küla sai naabrivalve
25. oktoobril sündis Kadrina valla neljas naabrivalve
piirkond – Ama.
„Meie koduõue ei tule keegi teine valvama kui
meie seda ise ei tee,“ ütles vastloodud valvepiirkonna juht Kuldar Gorbunov, õhutades teistegi
külade inimesi turvalisuse loomisel aktiivsed olema.
Lisaks andsid asutamisleppele allkirja MTÜ Eesti
Naabrivalve maakondlik arendusjuht Jüri Siim,
Rakvere politseijaoskonna juht Indrek Link ja
Kadrina vallavanem Erich Petrovits.

Pildil on Kuldar Gorbunov ja Jüri Siim
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300 või enamgi eurot – uue
vallaelaniku võit
● Kadrina valla elanike arv oli 1. novembri seisuga
4957. Omaette vallana jätkamise eesmärgist, 5000
elanikust, on puudu veel 43.
Kõigile, kes ennast enne aasta lõppu Kadrina valla elanikuks
registreerivad, pakub Kadrina Spordikeskus võimaluse aasta
jooksul tasuta sportida. Arvestades sportija kuukaardi hinda
– 35 eurot kuus, võib võit olla enam kui 300 euro suurune.
Kuidas end Kadrina valla elanikuna kirja panna?
Registreerumine on lihtne. Selleks võib läbi astuda vallamaja
esimeselt korruselt, esimene uks vasakule, kus teid ootab
vallasekretäri asetäitja Liivi Veide.
Tema vastuvõtu aeg on E, T ja N 9–12 ja 13–15 , telefon 322
5616, e-mail: Liivi.Veide@kadrina.ee
Kaasa võtta isikut tõendav dokument. Kui olete
elamispinna rentnik, on vajalik omaniku nõusolek.
Täpsem info on Kadrina valla internetilehel
www.kadrina.ee. Elukohateate saab ära täita ka kodus
arvutis, et see siis vallamajja kaasa võtta.
Elektrooniliselt saab end elanikuks registreerida ka
portaalis www.eesti.ee , valides rubriigist „Kodu ja
kinnisvara“ punkti „teata uus elukoht“. Aega kulub 5
minutit.

Kas helistada politseisse?
Või mitte?
Kadrina piirkonnapolitseinik Aleksander Klasberg palub
vallarahvale rõhutada: „Ühestki õigusrikkumisest ei tohi
jätta teatamata. Inimene, kes korrarikkumist pealt näeb, võib
proovida seda takistada, kuid vaid juhul, kui see tema enda
elu või tervist ohtu ei sea. Kui seda võimalust pole, tuleb
rikkumisest kohe politseile teatada. Mida kiiremini, seda
suurem on tõenäosus rikkuja tabada.“
Politseinik jätkas: „Tähtis on igasugune info võimalikust
rikkumisest. Sel juhul kontrollib politsei esimesel võimalusel
saadud infot, vajadusel sekkub. Kui tegu on kiireloomulise
probleemiga, tuleb helistada telefoninumbrile 112 valehäbi
tundmata. Muu info saab edastada otse minule: 337 2163,
5866 6612 või e-mailile aleksander.klasberg@politsei.ee .”
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Kadrina vald kutsub külasid ühinema
● Külarahvas sealpool piiri!
Kas kihelkond on koos tugevam? Tasub juurelda.
Kadrina vald tegi ettepaneku
kõikidele ajaloolise Kadrina
kihelkonna ja tänase Kadrina
valla piirialade küladele Kadrina vallaga ühinemiseks.
Kuna paljud meie vallaga
piirnevate külade inimesed on
ennast kas ajaloolistel või
muudel põhjustel just Kadrinaga sidunud, siis võiksimegi
käimasoleva haldusreformi
käigus kaaluda ka piirkonna
haldusjaotuse muutmist eeskätt nende huvidest lähtudes.
Kindlasti võidaksid Kadrinaga ühinemisest need seniste
Vihula ja Haljala valla kogukonnad, kes on oma toimepiirkonnana määratlenud eeskätt Kadrina suuna, olgu
põhjuseks töökohad, Kadrina
Keskkool või meie tervisekeskus. Mida rohkem inimesi
saab kaasa rääkida endale
oluliste teenuste kujundamisel, seda parema tulemuseni me ühiselt jõuame.
Seetõttu oleme avatud
kohtumiseks kõikide külade ja
kogukondadega, kes soovivad leida paremaid lahendusi
meie piirkonna edasiseks
arenguks.
Erich Petrovits,
vallavanem
Jaanus Reisner,
vallavolikogu esimees

Konverents astus kiirteelt kõrvale
Esmakordselt Kadrinas toimunud Põhja-Eesti turismikonverents kandis nime „Kiirteelt kõrvale, avasta väikeste
kohtade võlu!“
Tulime kokku 10. novembril Põhja regiooni turismitegelastega, et üheskoos avastada
väikeste kohtade võlu ja mul
ei ole kahtlust – kõik leidsidki
selle!
Osalejaid ootas ees õdus ja

hubane Kadrina rahvamaja,
kohalike maanaiste valmistatud maitsed ning sõbralikud
võõrustajad. Siinkohal julgustan kohalikku kogukonda
jätkama samas vaimus. Olen
päris kindel, et kui kuulsa
saunaklubi saun oleks ka
kuum olnud, siis oleks pikemakski peatuma jäädud.
Paneeldiskussioonis arutasime, kuidas siiski saada

inimesi kiirteelt kõrvale?! Aus
vastus: mustvalget retsepti ei
ole, ent Põhja-Eestil on olemas
rikkalik loodus- ja kultuuriressurss. Seega oma rikkus
tuleb lükkida külastaja jaoks
atraktiivseks pärlikeeks. Pärlikeed tuleb kohendada vastavalt külastajate soovidele,
seda ikka ja jälle tutvustada.
Päev oli huvitav ja meeldejääv ning omalt poolt tegin

juba kohapeal olles kõik, et
sellest armsast Kadrinast kuuleksid võimalikud paljud inimesed Eestimaal.
Raili Mengel,
MTÜ Eesti Maaturism,
juhatuse esimees ja
tegevjuht

CADrina Kadrina visiitkaardiks!
Oktoobrikuu
lehes
ilmunud pildil olnud Neeruti vana koolimaja tundsid ära
Urmas Leesnurm, Roine Peikolainen, Ainu Kirotbek,
Ilmar Puškin, Harald Rahupõld, Neeme Mangulis, Janek
Rannala, Ats Täht, Urmas Hinno, Marje Rüü, Heino Nurk,
Melanie Liiv, Are Kivimäe, Tõnis Sakk. Kokku 14
nupukat.
Eelmise küsimusega
sai täis teine aasta me mälumängus, kus kõik küsimused
pildi kujul. Tublimad vastajad hooajal olid Harald
Rahupõld ja Neeme Mangulis 9 õige vastusega, järgnesid
8 õige vastusega Ainu Kirotbek, Marje Rüü ja Are Kivimäe.
Kahte parimat vastajat ootavad detsembris vallamajas
auhinnad.

?
Alustame kolmandat
hooaega
Kes kadrinlane on sellel
vanal fotol?
Vastused teatada:
suusõnaliselt taskutelefonile 502 3846, e-postiga
rystom@hot.ee, kirjalikult Koidu 21, Kadrina.
Viimane päev on detsembrikuu viies päev.
Ikka teie Risto Murumägi.

Tänavune, seitsmes Kadrina
Keskkooli CADrina konkurss
– see on midagi enamat kui
esimene arvutijoonestamise
võistlus aastal 2010. Nüüdsel
ITi- ja nutifestivalil, kadripäevasel CADrinal Kadrina
Keskkoolis on vägev potentsiaal saada kogu valda haarava Kadrina kandi tunnuspidustuse visiitkaardiks ja
emapuuks, tuntuse tugisambaks.
Täna tähendab CADrina
juba spordivõistlusi, töötubasid, koolirahva kultuuri-

tippude võimast avapauku ja
joonestamisvõistlust koos
vinge kontserdiga, kuhu kõikjale oodatud Kadrina ja CADrina uudistajad lähedalt ja
kaugelt.
Siit ongi aeg ülevallaliselt
edasi minna: CADrina loodud
tähelepanu fookusse tõmmata
teisigi tublisid tegijaid. Et
lisaks eelmainitud kooli ja
spordihoone sündmustele
toimuksid kogu valla kultuurisfääris tähelepanu äratavad ja pilku püüdvad kadripäevapidustused, mille sarna-

seid mujal ei ole. Ja kes siis
veel kui mitte püha Kadri
nimega vald peaks korraldama näiteks ülemaalist kadrisantide konkurssi või kokkutulekut? Või siis Kadri kultuse teemalised (kunsti)näitused, arutelud, häppeningid?
Muud ettevõtmised vilja-,
karja-, pereõnne suurenda-

miseks? Siin võiks olla võimalusi edasi minekuks, sest
kadripäevaga seotud nišš on
Eesti kultuurikalendris tühi,
ootab täitmist.
Mõnusat mõtlemist, tarmukat tegutsemist soovides

kus selgitati DNA ehitust,
mõõtmist, sadestamist ja
analüüsimist, PCR-meetodit.
Tutvustati ka TÜ õppimisvõimalusi loodusteaduste
suunal.
Õpilaste muljed olid väga
positiivsed: hea, et sai teada
uut ning korrata õpitut; sai
olla tõelise teaduse sees; väga
positiivsed ja sümpaatsed
üliõpilased-juhendajad. Süvenes teadmine, kui tähtis on
laboritöös täpsus, samas ka
see, kui oluline on praktika

nagu meditsiini või kriminalistika puhul teadus. Ka
tudengite emotsioonid olid
väga head, kiideti õpilaste
rahulikkust, viisakust, huvitatust ja aktiivsust, ning teadmisi. Õpetajana tundsin rõõmu koostööst. Pikemalt vallaja kooliveebist.

Rein Sikk

Rändav Bioklass lendas kooli
2. novembril Kadrinat külastanud Rändavat Bioklassi
ootasime üle kahe aasta – nii
pikk järjekord! Olime 76. kool,
kuhu programm jõudnud.
Bioklass on Tartu Ülikooli
projekt, kus õpetajateks, juhendajateks üliõpilased. Projekti eesmärgiks on populariseerida loodusteadusi, tutvustades tänapäevaseid DNA
analüüsi meetodeid, andes
võimaluse töötada kaasaegse
laboriaparatuuriga – valdkondadeks rakendusbioloo-

gia ja biotehnoloogia. Projektiga on seotud 60 üliõpilast,
kes töötavad tasuta.
Meie bioloogiaklass sisustati hämmastavalt kiiresti
kaasaegseks laboriks ning 25
õpilasel 11. ja 12. klassist
avanes suurepärane võimalus
4,5 tunni jooksul teha tõelist
teadust. Õpilased said selga
laborikitlid, kätte kummikindad, rinda nimesildid. Iga
õpilane sai iseseisvalt kõik
katsed kaasa teha. Need
vaheldusid lühiloengutega,

Siret Pung,
Kadrina Keskkooli
bioloogiaõpetaja
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Vallabuss toob Loobu rahva poodi
rääkimata Läsna ja Viitna
inimestest
Alates 2006. aastast toob Kadrina valla buss kaks korda
kuus Läsna ja Loobu rahva
meie pealinna – Kadrinasse
poodi. Bussi lükkas kümnendi
eest sümboolselt liikuma Läsna kultuurijuht Ene Pihol.
Tänaseks on traditsioonilistele
reisiseltskonnale lisandunud
ka Viitna kandi inimesed, sest
poodi seal talviti pole.
8. novembril keeras Toomas Tingas läbi lume ja tuisu
jätkuvalt rooli ja õnnelike
kaubareisijate silmad ja rebenema kippuvad kotid kõnelesid sõnadest enam. Kadrinast ei saa kottidesse mitte
üksnes värsket liha ja salatikraami, mida kohapeal liiklev
kauplusauto ei paku. Vajadusel viiakse kodudesse kogunisti briketilaadung, mis
Viitnal elavale Lydia Kasele
marjaks ära kulus.
Loobu küla mees Viivo
Norvaiš ootas bussi kogunisti
punane lipp pihus. Ise puhus

Koostab Helena Mägi
Pühapäeval, 27. novembril
kell 12.45 Advendiaja avamine keskväljakul
kell 13 Suur kontsert Kadrina Rahvamajas. Esinevad
Kadrina valla kollektiivid.
Neljapäeval, 1. detsembril kell 18
Kadrina kirjandusklubis jõulueelne küünlavalgusõhtu
“Ootus”. Luulet esitab Tiina Mälberg, musitseerivad
Peep Pihlak eri saksofonidel ja Johannes Pihlak kitarril.
Etteregistreerimine tel 325 0107
Kolmapäeval, 7. detsembril kell 16
Huvikeskuse noortekas jõulukaartide valmistamine.
Kolmapäeval, 7. detsembril kell 18
Kadrina kirjandusklubis jagab Kadrina segakoor
muljeid kontsertreisist USA-sse. Etteregistreerimine
raamatukogu@kadrina.ee või tel 325 0107
Viivo ja Ida Norvaiš õnnelikult kaubareisilt naasmas
mõistujuttu, et ei teagi, kas
minna Kadrinasse poodi või
hoopis kuhugi punalippude
all marssima. Igatahes oli läbi
lumesaju vuravale sohvrile
punalipuline peatamismärguanne hästi märgatav.

Ida Norvaiš aga andis
bussirahvale kiirülevaate Läsna külateatri plaanidest, kus ta
ka ise kaasa lööb.
Triiki rahvast ja kaupa täis
buss on kui suure pere iga
kahe nädala tagant toimuv

ratastel kokkutulek, kus kõik
kõiki tunnevad-teavad ja
rõõmsal meelel taaskohtumist
ihkavad.

kerge. Tänasel arvamusliidril
on ka praegu kõigest oma arusaam, tänu millele ta nii kaugele on jõudnud. Lapsepõlvest tänini provokatiivne näitleja nentis: alati tasub oma
arvamusele kindlaks jääda.
Lisaks jutustas ta kogemustest

lavalaudadel ning filmilinal.
Eri vanuses kuulajad esitasid palju küsimusi, eriti huvilised olid väikesed Saaremäe
kehastatud politseiuurija Mikk
Kotka fännid. Nad tulid kohale
väljalõigatud piltidega, millele
autogrammi sooviti. Saaremäe

Kolmapäeval, 14. detsembril kell 16
Huvikeskuse noortekas jõulukaartide valmistamine.

vastas humoorikalt poiste
küsimustele, kas tal on alati
kõik revolvrid vöö vahel kaasas
või kas kõik surnud sarjas “Viimane võmm” saavad päriselt
ka surma.
Lisete Laisaar

Läsnal hakatakse röövima

Maanaiste Selts sündis taas

Pildil näitleja Lea Pallon (vasemal), Ene Pihol ja kunstnik Piret
Mildeberg

Kevadel taasasutatud Kadrina Maanaiste Selts plaanib oma
uues-vanas majas avada käsitöötoa. Kadrina keskväljaku ääres
asuvas majas on korrastamisel ruumid, kus hakkavad
paiknema seltsi kangasteljed ja muud käsitöötarbed. Lisaks on
võimalik sealt aastaringselt soetada meie inimeste tehtud
käsitöötooteid ja muud põnevat.
Selts plaanib hakata korraldama traditsioonilisi käsitöövõtteid tutvustavaid koolitusi ja õpitubasid ning tegeleb
jõudumööda ka oma maja restaureerimisega.
Tahame väärtustada Kadrina inimeste omaalgatust ja
toetada tublisid, kes kogukonnas midagi oma kätega teevad.
Kõik, kes soovivad oma käsitöötooteid müügiks pakkuda, on
lahkesti teretulnud ühendust võtma.
Seltsi tegemistega saab ennast kursis hoida läbi FB-lehe ja
ühendust võtta telefonil 5 860 8008.
Helena Mägi, eestvedaja

Läinud suvel Läsna külateatri poolt etendatud „Kõrboja
peremees“ tõi Loobu küla kolme talu õuedele kokku 740
pealtvaatajat. See näitas, et Eesti näitekirjandus on külateatrile
õige valik. Tuleval suvel on seda etendust võimalus nautida
nendel, kes ei jõudnud seda teha tänavu – aga siis juba järgmistel
õuedel.
Hiljaaegu alustas väike koosseis A. H. Tammsaare austajate
rõõmuks tükiga „Ma armastasin sakslast.“
Lähemal ajal alustab suur koosseis kogupere tüki
„Kardemoni linna rahvas ja röövlid“ õppimisega ja loodame, et
juba kevadel saame etenduse rahvamaja lavale. Suvel
tahaksime kujundada mõne talu õue Kardemoni linnaks.
Läsna rahvamajas on seoses teise lava valmimisega
võimalus väga huvitavalt lavastada. Läsna teatri traditsioon on,
et kõik, kes soovivad osaleda lavastustes, seda ka saavad.
Toredaid rolle jätkub eri vanuses inimestele. Loodame ikka
suurt publiku huvi.
Läsna teatri juht Ene Pihol

Maadlejad Surnumere ääres
Kaks SK Kadrina maadlejat osalesid Iisraelis, Aradis 11.
novembril 2016 toimunud Iisraeli rahvuskangelase tankikomandöri Hanan Baraki X mälestusvõistlusel kreekarooma maadluses. Võistlustel osales 150 maadlejat 11
erinevast riigist. Markus Julius Holmberg saavutas kahe
võidu ja ühe kaotusega kehakaalus -58 kg II koha. Anvar Sild
tuli kahe võidu ja kahe kaotusega kehakaalus –76 kg III
kohale.
Võistluste järel saime külastada ka Surnumerd ja
Jeruusalemma. Sõit Aradist Surnumereni kestis kõigest 30
minutit, kuid selle ajaga laskusime peaaegu 1500 meetrit
allapoole.
Ivar Abner

Laupäeval, 10. detsembril kell 10
Neeruti Seltsi jõulukoosviibimine Pargi tn 3
loodustoas. Oodatud ka seltsiga liituda soovijad.

Rein Sikk

Viimase võmmi autogrammitund
28. oktoobril said kadrinlased
kohtuda Kadrina valla kodaniku, näitleja ja lavastaja, Rakvere teatri peanäitejuhi Üllar
Saaremäega. Ta rääkis lapsepõlvest Kohtla-Nõmmel, kus
kasvades ja koolis käies polnud õpetajatel temaga sugugi

Neljapäeval, 8. detsembril 15-20
Doonoripäev Kadrina Rahvamajas.

Kodanikualgatus: jõeäärne
suusarada
Tõenäoliselt esmakordselt Kadrina valla ajaloos tegutses juba 8.
novembril! Kadrina kandis kaks suusarada. Suusatada sai nii
Pariisi puhkekesuse radadel kui ka vastsel suusarajal Kadrina
alevikus Loobu jõe veeres.
Jõeäärse 1,3 kilomeetri pikkuse raja rajamise initsiaator
Tõnu Rummo palus kiita abilisi. Suur tänu Aru Grupile,
Pixnerile, Pomemetile, Nuka Autole, Kadrina Kraanale,
Kadrina Saunaklubile ja teistele tublidele, kelle abiga on rada
rajatud kaks aastat. Rajale pääseb nii Kadrina veepuhastusjaama kui Tristvere parkla juurest, kus on ka vastav silt.

Neljapäeval, 15. detsembril kell 11-14
Kadrina valla koduste laste jõulumaa Kadrina
Rahvamajas. Vahvaid tegevusi kõigile. Info ja
registreerimine rahvamaja@kadrina.ee või tel 5 900 8823
Neljapäeval, 15. detsembril kell 18
Kadrina Kirjandusklubi saalis Toomas Hussari
mängufilm “Luuraja ja Luuletaja”. Etteregistreerimine
raamatukogu@kadrina.ee või tel 325 0107
Laupäeval, 17.detsembril kell 13
Pensionäride klubi Kuldne Sügis jõulupidu Kadrina
Rahvamajas. Külaliseks vahva tantsurühm Järva-Jaanist.
Reedel, 23. detsembril kell 19
Talvepidu Läsna Rahvamajas. Esinevad kohalikud
taidlejad. Tantsuks “Plaan B”. Laudade ettetellimine tel
521 5276
Pühapäeval, 1. jaanuaril kell 00.30
Uue aasta trall Kadrina Rahvamajas. Pidu teeb N-Euro.
Kohtade broneerimine rahvamaja@kadrina.ee või
tel 5 900 8823
Igal reedel kell 15-17.30
Hulja Raamatukogus “Lastetuba”.

Saaremäe soovitab
Rakvere teatri peanäitejuht, Kadrina
valla Arbavere külas elav Üllar
Saaremäe on nüüdsest Kadrina valla
elanike nimekirjas. Ta jagab igas
vallalehes kultuurisoovitusi.
Jaan Sööt on tulemas Rakvere Teatri kohvikusse oma
kontserdiga „Ilmad hämarad” 9. detsembril kell 20. Soovitan
kohad juba praegu broneerida, pärast võib olla hilja.
8. detsembril aga esietendub Rakvere teatris Astrid
Lindgreni „Lärmisepa tänava Lota“ Ivo Eensalu lavastuses.
Jõululusti kogu perele.

Vastne Noorsportlaste fond jagab esimest korda raha
Täitunud on spordientusiastide ammune soov, loodud on
fond noorsportlaste toetuseks.
Laekunud raha abiga toetatakse treeninguid ja varustuse
soetamist, võistlustel ja tasulistel treeningutel osalemist.
Fondi abist võivad osa saada
Kadrina valla üldhariduskoolides õppivad noored.
Toetuse avaldusi saavad
esitada sportlased, nende vanemad või treenerid kaks
korda aastas – 30. novembrini
ja 31. maini, kas meilitsi
noorsportlased@gmail.com

või paberil. Täpsem info vallaveebist.
Taotlused vaatab läbi neljaliikmeline komisjon koosseisus esimees - Kaul Augasmägi – HAKA Plast OÜ
juhataja, Rait Karus – SA
Kadrina Spordikeskus nõukogu ja vallavolikogu liige,
Rutt Kuusemäe – Kadrina
Keskkooli kehalise kasvatuse
õpetaja ja Margus Martin – SA
Kadrina Spordikeskus juhatuse liige.
Kaul Augasmägi, fondi
loomise initsiaator leidis: „Kui

läbi selle fondi saab spordi
juurde toodud kasvõi üks
noor, on fond oma eesmärgi
täitnud. Mis on aga hetkel eriti
meeldiv ja üllatav: algatust on
toetanud inimesed, kellel sisuliselt puudub Kadrinaga otseside.“
Fondi on võimalik teha
annetusi SA Kadrina Spordikeskus arveldusarvele EE87
2200 2210 6542 2075
(selgitusse märkida - Kadrina
Noorsportlaste Fond).

Fond tänab
annetanuid
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Kaul Augasmägi
HAKA Plast OÜ
Sven Siimar
Erik Jõgi
Margus Martin
AS Reideni Plaat
Aru Põllumajanduse OÜ
Jüri Käen
Aho Augasmägi
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KODUKANT

VOLIKOGU
VALLAVOLIKOGU ARUTAS JA OTSUSTAS
26. oktoobri istung Kadrinas
1. Volikogu võttis vastu Kadrina valla 2016. aasta II
lisaeelarve. Muu hulgas odavnes näiteks Läsna tee
ehitus, Viru tänava rekonstrueerimise summad
kantakse aga Kadrina Rahvamaja juurde rajatava
keskväljaku ja Kooli tänava ehituseks.
2. Volikogu suurendas sünnitoetust ja matusetoetust. 1.
jaanuarist 2017 on matusetoetus 100 eurot ja sünnitoetus
300 eurot.
3. Volikogu võttis vastu Hulja aleviku kinnistute Tõnismäe tee 6 ja 8 detailplaneeringu. Planeering on avalikul
väljapanekul kuni 11. detsembrini Kadrina vallamajas.
Tõnismäe tee 6 ja 8 kinnistud kuuluvad osaühingule
Matsimoka ja detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus, tehnovõrkude asukohad, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtted ning vajalikud piirangud ja
kruntide maasihtotstarbed.
4. Volikogu muutis Kadrina valla „Aasta Tegija“ statuuti,
määrates kandidaatide esitamise tähtajaks 5. detsembri.
5. Kadrina Rahvamaja juhataja Helena Mägi andis
ülevaate rahvamaja tegevusest ja vastas volikogu
liikmete küsimustele.

Kolmkümne sekundi imemasin

Marek Simulmani fotol on Kadrina võistkond: Reio Opromei,
Kristjan Pärnamäe, Rihard Laisaar, juhendaja Karl Meos. Teises
reas Magnar Kaegas ja Mario Kang. Taustal nende ehitatud
masin.
Kadrina Keskkooli 8. ja 9. klassi noormeeste võistkond osales 4.
novembril Tallinna Kultuurikatlas Goldbergi masina ehitamise
võistlusel. See masin koosneb erinevatest, üksteist tööle
panevatest lihtsatest lülidest, näiteks pallid, pulgad, nöörid.
Ülesandeks oli ehitada masin, mis töötab täpselt 30 sekundit.
Meie oma mõõtis välja 26,1 sekundit. Saavutasime 4. koha
üheksa osaleja seast üle Eesti.
Võistlus oli hea võimalus tutvustada ilmarahvale Kadrina
kandi inseneeria-alaseid tegemisi, CADrina võistlust.
Paadikese, mis oli osa masinast, purjedeks oli CADrina logo.
Ehitamiseks kulus palju aega ja materjali. Aega küll kuskilt
juurde ei saa, aga materjaliga aitasid AS Viru Talutehnika, Aru
Grupp AS ja HAKA Plast. Kristjan Pärnamäe vanemad andsid
järelhaagise seadeldise vedamiseks ja Kadrina Keskkool transpordi ning osalemisvõimaluse.
Reio Opromei

Kadrina Kunstidekooli
õpilaste jõulukontserdid
Reede, 2. detsember 17.30 Kadrina Huvikeskuse saalis
kõigile valla muusikahuvilistele ja lapsevanematele
Reede, 9. detsember 15.30 Kadrina lasteaed „Sipsik” lastele
ja töötajatele
Kolmapäev, 14. detsember 12.00 Kadrina Päevakeskuses
külastajatele ja vallavalitsuse töötajatele
Neljapäev, 22. detsember 9.30 Haljala Gümnaasiumis
õpilastele ja õpetajatele
Esinevad klaveri, viiuli, klarneti, saksofoni, flöödi, oboe,
trompeti, eufooniumi, akordioni, käsikellade, kitarri, trummi
ja laulu huvialade ning eelkooli õpilased.
Eri kontsertidel erinev kava
Müüa lõhutud küttepuud kojuveoga. Pikkus ja kogus
vastavalt soovile. Tel 5 647 6346 või 325 0113 õhtuti.
Pakume tööd tehnikahuvilisele mehele veoautode hooldus- ja
remonditöödel. Eeldame iseseisva töö harjumust ja
usaldusväärsust. Pakume väljaõpet, toitlustamist ja toetavaid
kolleege. Võimalik osaline tööaeg, vanusepiiranguid ei ole, palk
kokkuleppel. Töökoht asub Palmses.
Huvi korral helista Margus 5 668 0120, Peeter 5 647 3374
Canter kaubaveod

Toimetaja Rein Sikk
Küljendanud VR Kirjastus

tel: 322 5631 või 501 2487

NOVEMBER 2016

Kes on Kadrina valla aasta tegijad
2016?
● Viis lihtsat sammu, kuidas esitada kandidaati
1. Mõelge, kes on viimasel aastal olnud meie tublimad tegijad
hariduses / kultuuris, spordis, majanduses / ettevõtluses.
2. Mõelge iga kandidaadi kohta lühike, paarilauseline tubliduse
põhjendus.
3. Saatke ettepanek koos põhjendusega kas e-kirjaga aadressile
kadrina@kadrina.ee või tavakirjaga aadressile Rakvere tee 14,
Kadrina 45201.
4. Kandidaate saab esitada 5. detsembri keskööni. Nominentide
nimekirjad ilmuvad vallalehes ja vallaveebis.
5. Hääletada saab vallaveebis ja valla raamatukogudes alates jõuluajast
15. jaanuari keskööni.

Palju õnne!
Juubilarid
Novembris

Stipendiumi eesmärk on tunnustada Kadrina valla koolide õpilasi ja
üliõpilasi edukas uurimis- ja / või teadustöös ning tunnustada ka Kadrina
valla koolide õpilaste uurimistööde juhendajaid.
Kadrina valla haridusstipendiumi on võimalik taotleda Kadrina valla
rahvastikuregistrisse kantud õpilastel ja üliõpilastel, kes on edukad
uurimis- ja/või teadustöös ning kelle uurimis- ja/või teadustöö on olulise
tähendusega Kadrina vallale.
Stipendiumi fond on 3900 eurot. Stipendiumi määrab Kadrina
vallavolikogu, võttes aluseks hariduskomisjoni ettepaneku.
Taotlus tuleb esitada hiljemalt 15. jaanuariks 2017, kas
digitaalallkirjastatult e-posti teel aadressile kadrina@kadrina.ee, saata
postiga: Kadrina Vallavalitsus Rakvere tee 14, Kadrina 45201 Lääne-Viru
maakond või tuua käsipostiga. Konkureerimiseks on vaja esitada:
põhjendatud taotlus, CV ja õppeasutuse soovitus. Stipendiumid antakse
üle vabariigi aastapäeval. Vaata lisa: http: //bit.ly/kadrinastipp. Kokku
on stipendiumi saanud 41 õppurit.

ENDEL TONKA
ILSE LODERAUD
LINDA PUSTAK
LEILI PIHEL
ELGA VASLI
LAINE MOISTO
ZINAIDA MARK
LIIA-MELAINE MAASIK
ENNO ANNI
HELDUR MARTINSON
MÄRT KÕIV
REIN TAMMEMÄE
MARE SOOSALU
HELLA KÜBAR
VALTER LEIARU
ENE KALDAMAA
TOOMAS LOKK
JAAN ALLMÄE
HEILI STERN
EVI VÕRK
IRINA TOMENTŠUK
LEA ROHELSAAR
HEILI PRJADTŠENKO
RAIVO MÄGI
RAELI PIRJO
AGO TINT
KATRIN KADAKAS

Vallaleht ootab vallarahva jõulusoove

Oktoobris
registreeritud lapsed

Aasta 2015 tegijad Kadrina vallas olid
● perekond Inno - Matsimoka lihatööstuse looja ja edendaja
● Mart Suurkivi - Eesti karikasarja võitnud võimekas triatleet
● Kadrina gräfitikunstnikud - Kadrina ja Neeruti bussijaamade
kujundajad
Täpsemalt vallaveebist või oktoobrikuu vallalehest.

3900 eurot haridusstipendiumiteks

Head kadrinlased, Kadrina kandi sõbrad lähedal ja kaugel! Tublid
ühendused, töökad firmad, asised asutused!
Kui teil on kena jõulusoov, vana-aasta lõpu tervitus teistega
jagamiseks, siis pange see juba täna teele aadressile rein.sikk@kadrina.ee,
et jõuaksime selle kenasti ära kujundada ja Kodukandi jõulunumbrisse
panna.
Kenad soovid võib vallamajja tuua või saata ka paberi peal.
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LOORE RAE
BRAIEN PIKKI
KERDO MATTIAS PÄRNPUU
ANNABEL NÕMME
NORA LAVRITS

Minu Kadrina

Raul Rebane
ajakirjanik, konsultant, koolitaja, nõustaja

Mis seob teid Kadrinaga?
Loen ennast virulaseks, Pandivere küla
poisiks. Vanematekodu on naabervallas
Triigi külas alles, seetõttu sõidan abikaasaga igal aastal Kadrinast läbi ligi 40
korda. Kõik see kant koos küngaste,
järvede ja lugudega on tuttav.
Lapsepõlvest on meeles, kuidas
kaotasin Kadrina, Tapa ja Väike-Maarja
kooli matšil hoota kolmikhüppes omavanusele tüdrukule Kadrinast. Tema nimi oli Taisi Karin, hiljem Taisi Pihela. Temast
sai üks Eesti paremaid sprintereid ja hiljem ka Gerd Kanteri tädi. Maailm on pisike.
Me oma seltskonnaga käime igal aastal 23. juunil kell 14 Vabadussõja ausambale lilli panemas. Nii juba 14 aastat. Igal
aastal on eri koht, 2008. aastal käisime Kadrinas. Siin on üks Eesti ilusamaid ausambaid, kus on kangelasi tore meenutada.
Mis on Kadrinas maailma parim, aga kus leidub arenguruumi?
Konsumi poe kulinaarias tehakse eriti head pasteeti ja see on tihti põhjus, miks Kadrinas kinni peame. Mõnikord viime seda
ka tuttavatele linna.
Välise mulje järgi on Kadrina jõukas. Assamalla poolt tulles veehoidla tagant paistev individuaalmajade rajoon näitab,
et asi liigub, see on hästi elus kant.
Siltide fanaatikuna on aga palve, et iga vaatamisväärsuse juures ja kuulsa isiku kodukohas oleks selgitusega silt. Kui
te ise oma loole kaasa ei aita, ei tee seda keegi. Sildid muudavad valla huvitavamaks.
Kuidas saate ise Kadrina elu edenemisele kaasa aidata?
Sellega, et sisendan usku Eesti ja Virumaa elujõusse. Mul on seda lihtne teha, usun selle kandi tulevikku.

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

