Kadrina tervitab CADrinat ja jõuluvanasid!
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Kadrina valla ajaleht

Kadrina vald sai uued juhid – Madis Viise ja Marko Teiva

15. oktoobril valiti Kadrina vallavolikogu VIII koosseis. I
koosseisu valimised toimusid 1993. aastal.
Hariduslikult on vallavolinikest 10 kõrgharidusega, 9
keskharidusega. Vanuseliselt on keskmine vanus 36,9 aastat.
Vanim vallavolinik on 76-aastane ja noorim 23-aastane.
Naisi valiti volikogusse üks, ükski Kadrina Keskkooli
õpetaja ei osutunud valituks.
Võrreldes eelmise koosseisuga on vahetunud 12 liiget, 7
valitud liiget on olnud ka eelmises koosseisus.
Kõikidesse Kadrina vallavolikogu koosseisudesse alates
aastast 1993 on valitud Aivar Lankei. Aastast 1996 s.o alates
vallavolikogu II koosseisust on osutunud valituks Ülo Kais.

Vallaveebi külastusrekordid
Vallaveebi kadrina.ee aasta jooksul tehtud külastuste arv
ületas 60 000 piiri.
Kui tavaliselt on vallaveebis kuu jooksul 4500-5500
külastust, siis kuu veebikülastuste arv 13. novembri seisuga
oli 7317. Eri külastajaid oli 2120.
Kui viimaste aastate jooksul on vallaveebi aastane
külastuskordade arv olnud vahemikus 30 000 kuni 50 000, siis
viimase aasta külastuste arv oli 13. novembri seisuga 60 742.
Eri külastajaid oli 13 020.
Vallaveeb tänab kõiki lugejaid ja autoreid suurepärase
koostöö eest!

Pöörane seltskond CADrinal
Novembrikuu on 8. aastat ITi ja NUTIfestivali CADrina kuu,
finaalõhtu juhiks läbi aastate ERR-i tipptegija Urmas Vaino.

Kadrina vallavolikogu poolt valitud vastse vallavolikogu
esimehe Madis Viise ja vallavanem Marko Teiva
pöördumised vallarahva poole.
Madis Viise:
„Tänan kõiki, kes valimistel hääle minule andsid ja tänan ka
volikogu usalduse eest.
Valimised on läbi, algab argipäev. Loodan, et vastvalitud
volikogu ei hakka segama vallarahva igapäevaseid toimetusi,
vaid soodustab neid.
Meie ülesanne on tagada stabiilne areng. See pole kerge, sest
valla rahakott on õhuke. Aga ettevõtlikud inimesed ja meie
kooli kõrge tase näitavad, et Kadrina valla rahvas on tark ja
töökas.
Koos teie panusega saame hoida oma elukeskkonna
turvalise ja inimsõbralikuna ja seda arendada. Soovin kõigile
head koostöötahet! Käärime käised üles ja asume tööle!“

Ta leiab: „CADrina on Eestis ainulaadne fenomen. See on
pöörane seltskond ettevõtlusest, omavalitsusest, koolist,
inseneriteaduse fännidest, et ükskõik, mida siin Kadrinas ette
võetakse, see töötab, see innustab noori üle Eesti kaasa
tulema nii joonestuskonkursile kui ka spordivõistlusele. See
on super meeskond ja mul on suur au olla selle liige. Taas ja
taas.“

Põlduritele kingiks jalgrattad
Huljal peakontorit omav Aru Põllumajanduse OÜ kinkis
firma 20. sünnipäeva puhul oma töötajaile jalgrattad.
Hiljaaegu gaasiplahvatusest tekkinud tulekahju järel aitas
firma oma töötajatel soetada ka tuleroaks läinud sõiduautode
asemele uued.
Põllumajandusfirmal on 4 veoautot, 4 Claas ja 2 John
Deere'i kombaini, 12 traktorit. Ettevõtte kasutatavat
põllumaad on kokku 3300 ha, millest omanduses ligikaudu
2000. Rendimaadest 150 ha on metsamaa, mis pakub
põllumeestele tööd talveperioodi metsakasvatustöödel.
Suurema osa põllumaast hõlmab teravili (nisu 50% ja oder
25%), sellele järgneb raps (20%), väike osa on rohumaade ja
vahekultuuride all.
Aru Põllumajanduses on 14 töötajat, firma tegevjuht ja
suuromanik on Andres Lindam.

Kohalike valimiste järel leppisid Kadrina valla valimisliidud Terve Vald, Koduvald ja erakond IRL kokku valla juhtimise põhimõtetes ja
töötasid välja koalitsioonileppe, mis sai allkirjad 23. oktoobril kell 14 Kadrina kohvikus Tristvere. Leppe tähtsamad punktid on 2. küljel

Cadencial 200 koolitatut
Huviklubi Cadencia projekt „Mitmekülgselt tasakaalus isiksus
loob terve kogukonna“, mis on suunatud eeskätt vaimse ja
sotsiaalse tervise toetamiseks, on saanud huviliste poolt väga
sooja vastuvõtu.
Tänaseks on toimunud kolm inspireerivat loengut ning üks
töötuba. Teadmisi on meiega jaganud oma ala tõelised tegijad
Alar Ojastu, Ott Kiivikas, Siret ja Janno Seeder ning Marju
Kullik. Igas loengus on olnud mõnusat äratundmisrõõmu, aga
kindlasti ka uusi tõdemusi ja vaatenurki. Kõlama on jäänud
mõte, et igaüks meist on omalaadne ja seetõttu kindlaid reegleid
ei eksisteeri. Projektist, mida rahastab LEADER, on praeguseks
osa saadud enam kui 200 korral.
Marge Mägi, projekti juht

Neeruti Selts restaureeris
Neeruti Selts korraldas LEADER meetme toel mööbli
restaureerimise õpitoad.
Huvi oli suur – osavõtjaid kokku 19. Koolitajad olid OÜ
Tsunftijänes omanikud Mati ja Tiina Raal – väga tuntud vana
mööbli asjatundjad, kelle sõnul oli koht praktiliseks tööks
ideaalilähedane – Kadrina Keskkooli tehnoloogia- ja tööõpetuse
klass. Selle eest tänu õpetaja Karl Meosile.
Projekti kulul soetati ka mõningaid vajalikke tööriistu, mis
jäävad tööõpetuse klassi kasutusele.
Tiiu Uusküla, MTÜ Neeruti Selts

Jürimõisa küla jälle olemas
Pildistas Tiina Lindam

Marko Teiva:
„Tänan valimisliidu Terve Vald nimel Kadrina kogukonda
toetuse ja usalduse eest, mis päädis 9 mandaadiga Kadrina
vallavolikogus. Valimisliit Terve Vald on verinoor organisatsioon, aga laiapõhjalise koalitsioonileppeni jõudmine näitas
meie küpsust. Tõestasime iseendale ja kogukonnale, et
suudame vastandumise asemel leida ühisosa, suudame
parastamise asemel muuta ja parendada, eelistada koostööd
välistamisele. Tunnen siirast heameelt, et suutsime ületada
isikliku kibestumise ja viha ning seada isiklikest ambitsioonidest ülemaks Kadrina kogukonna huvid.
Vallavanema töös olen seadnud endale kõrgemaks
eesmärgiks suurendada kogukondlikku kaasatust, märgata
abivajajat ning lepitada leppimatud, sest väike Kadrina
kogukond ei saa endale lubada lõhestumist.
Loodan, et üheskoos liigume ühiste eesmärkide poole, sest
Kadrina vald on meie kõigi ühine kodukoht.“

Jürimõisa küla taassündis kohaliku rahva eestvõttel ning
vallavolikogu ja vallavalitsuse tagantlükkel taas, nii näitab seda
kinnitav riigihalduse ministri käskkiri.
Palju õnne taastatud nimega Jürimõisa rahvale!

Laupäeval, 2.detsembril

17. ÜLEMAALINE
JÕULUVANADE KONVERENTS
Kadrinas
Kõik huvilised on sellele sajandi sündmusele Kadrinas
oodatud, sest 50 jõulutaati- ja memme korraga, seda ei
juhtu niipea!
11.00
11.30
13.00

14.00
15.00

16.30
18.15

Advendiküünla süütamine keskväljakul,
jõulurõõmust pakatav rongkäik
Lustlikud tegevused Lasteaed Sipsik õuel
I Jõulumaa meistrivõistlused kooli staadionil
Jõuluvanad külastavad tublisid lapsi Huljal ja
Vohnjas
Koduste laste kohtumine Jõuluvanaga Huvikeskuse
saalis
Heategevuslikult magus jõulukohvik
Noortekeskuses
Jõuluhõngulised töötoad Huvikeskuses
Rõõmsameelne advendikontsert Huvikeskuse saalis
Jõuluvanad jagavad hingesoojust ja advendituld

Lisainfo: Lisete Laisaar tel 5900 8823 või
meil lisete.laisaar@kadrina.ee
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Neerutis põrisevad saed
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Hulja sült toob sära silmisse
Raineri Grupi kulinaaria
täidab potte, laudu ja
kõhtusid

Seni peamiselt matkajate ja laululindude mekaks olnud
Neeruti maatikukaitsealal põriseb tehnika, käimas on
Neeruti muinaslinnuse külastustaristu rekonstrueerimine.
Projekti raames paigutatakse kuulsa Kalevipoja kuju
ligidusse infotahvlid, uuendatakse sillad, teed, trepid.
RMK ja Soome-Eesti Ühisprojekti „Lights on / Valgus
peale“ raames avatakse Neerutis ka võsastunud vaateid ning
liidetakse piirkond Eestit läbivate matkaradade süsteemi nii,
et tulevikus saab tähistatud radasid mööda Neerutist jalgsi
minna Kauksisse, Iklasse või lausa Ähijärvele Lõuna-Eestis.
Neeruti taas tuntuks tegemise tööd on pühendatud Eesti
100. sünnipäevale.

MURUMÄE

MÄLUMÄNG
Eelmises lehes
ilmunud pildil oli legendaarne treener
Valeri Porman, seekord õnnestus
lihtsa pildiga eksitada nii mõnigi
kogenud mälumängusõber, kes arvas
pildil olevat hoopis Erich Petrovitsi.

Õigesti vastasid
Priit Kaare, Kristel Kaseniit, Anneli Sild, Pärtel Soidla,
Peeter Viira, Eino Nurk, Marje Rüü, Neeme Mangulis,
Urmas Hinno, Are Kivimäe, Pearu Nukk ja Harald
Rahupõld.

Eelmise küsimusega lõppes meie mälumängu
kolmas hooaeg. Kõigile 11 küsimusele vastasid õigesti
Neeme Mangulis, Are Kivimäe, Peeter Viira ja Marje
Rüü. Fortuuna käsi valis neist kingitusesaajaks Marje
Rüü. Olete lahkesti oodatud vallamajja seda kätte
saama.
10 õiget vastust oli III hooajal Pearu Nukal, Ainu
Kirotbekil ja Harald Rahupõllul, järgnes 9 õige
vastusega Jüri Vološtšenko.
Kokku tuli eelmisel hooajal õigeid vastuseid 50
inimeselt.
Kolme hooaja kokkuvõttes
on andnud kõige rohkem õigeid vastuseid, nimelt 27
Harald Rahupõld, kellele järgneb 26 õige vastusega
Ainu Kirotbek. Neid mõlemat ootab vallamajas
kingitus. Palju õnne!
23 õiget vastust on Neeme Mangulisel, 22 Are
Kivimäel ja 20 Marje Rüül.

Kui Tiiu ja Ervin Aunapuu
läinud sajandi üheksakümnendate lõpul Hulja vana
lasteaia hoone ära ostsid, ei
osanud nad aimatagi, et seal
peagi kokku keedetav kodune
sült teeb nad tuntuks nii Kadrinas kui Rakveres, VäikeMaarjas ja Viimsis.
Tiiu ja Ervini 20aastane
firma – Raineri Grupp (poja
järgi nimetatud) toob täna
oma kulinaariatooteid liha- ja
vorstipiltidega autoga Kadrinasse kaks korda nädalas –
teisipäeval ja neljapäeval.
Laupäeviti ollakse Viimsi turul. Pidevalt on letid Hulja
vanas lasteaias valminud roogi täis Rakvere Tsentrumis,
Väike-Maarja Georgi poes ja
Hulja koduses Reeda poes,
mis nimetatud legendaarse
müüjanna auks.
Täna pakutakse kuulsale
süldile lisaks pea sama tuntud
pasteeti, liharulle ja uue trendina supipõhjasid, mis perenaiste elu mugavaks teevad.
Vaid potti panemise vaev.
Liha- ja kanarullid on saadaval ka kastmes valmistehtutena. Lisaks marineeritud
kanaliha, hapukapsad, sala-

Fotol on Viivi Rüü süldileemega toimetamas, Ervin Aunapuu ja Aivi Käba seiravad tagaplaanil
tid, kapsarullid.
„Ikka süldi järgi meid
teatakse,“ räägib Ervin Aunapuu Huljal, seistes suure aurava poti kõrval, kus süldileem
valmimas. Viivi Rüü keerutab
kulpi, Aivi Käba laseb käbedalt noal välkuda. Peremees
Ervin lisab, et just naturaalsus,
säilitus- ja kunstlike kallerdusainete puudumine on sül-

Leerimajale
sakslaste abiga
maaküte
EELK Saksa Lunastaja koguduse ja meie
koguduse vahel on sõlmitud leping, mille
järgi nad toetavad rahaliselt leerimaja
kapitaalremonti ning saavad vastutasuks
võimaluse korraldada siin oma üritusi.
Eesti Saksa kogudus eesotsas juhatuse
esimees Frank Borchersiga otsis kohta
Tallinnast väljas, kuid mitte väga kaugel.
Kogudusel on ammu asjalik-sõbralikud
suhted Eesti sakslastega. Alexander Eckert
osales paar aastat tagasi oma firmaga me
oreli remondis, Kadrinat on külastanud ka
Saksa koguduse õpetaja Matthias Burghardt. Nii tundusidki nii Kadrina asukoht
kui ka koguduse leerimaja hästi sobivat.
Nüüd ehitatakse leerimajja maaküttel
baseeruv keskküte. Laienev hostel võimaldab majutada kuni 20 inimest ja võtta külalisi vastu aastaringselt. Maja saab mugavamaks, soojemaks ja seepärast rohkem
kasutust leidvaks.
Leerimajas tegutseb edasi odavriiete
pood, kuid nüüd juba uuenenud ruumides,
mõistagi jätkuvad kõik koguduse tavapärased üritused: pühapäevakool, leerikursus,
piibli- ja palvetunnid, kirikukoori harjutused.
Meelis-Lauri Erikson, Kadrina
kirikuõpetaja

di edu põhjuseks. Perenaine
Tiiu lisab meenutuse, et kunagi olnud neil endises lasteaias
nii pood kui baar, kus mõnikord polnud naistel kliente
oodates muud targemat teha...
kui hakata sülti keetma. Nii
kõik alanud.
Täna annab Raineri Grupp
tööd kuuele inimesele, tooteid
tuleb Huljalt ligi paar tonni

Kadrina Keskkoolis käis külas kirjanik Andrus Kivirähk. Kohtumisel
algklassiõpilastega luges külaline ette naljakaid ja lõbusaid jutte oma raamatutest.
Lapsed said küsida küsimusi ja autogrammi. Keskkooliõpilastega vestles kirjanik
kirjutamisest, raamatutest, lugemisest. Õpilased esitasid jätkuvalt huvitavaid
küsimusi, millele külaline meelsasti vastas. Tunti näiteks huvi, mis kirjanike
loomingut Kivirähk ise loeb ja mida arvab ta sellest, et surnud Ivan Orav tegutseb
edasi lavalaudadel.
Aino Põldaas, Anneli Sild

Kadrina koalitsioonileping
Kadrina valimisliitude Terve Vald, Koduvald ja erakonna IRL koalitsioonileping sõlmiti 22. oktoobril.
Partnerid lubasid tagada valla juhtimisel kodurahu ja leppisid
kokku Kadrina valla stabiilse arengu tagamise aastatel 2017–2021 tuues
olulisemate eesmärkidena välja 10 punkti.
1. Ehitame valmis Kadrina uue tervisekeskuse piisava finantsvõimekuse
korral.
2. Alustame Kadrinasse uue ja kaasaegse hooldekodu rajamist.
3. Säilitame toimiva haridusstruktuuri vallas.
4. Suurendame huvihariduse toetamist.
5. Toetame väikeettevõtluse arengut vallas.
6. Edendame vallas terviseliikumist ja sportlike eluviise.
7. Jätkame vallas elukeskkonna heakorrastamist ja turvalisuse suurendamist.
8. Leiame lahendused erivajadustega kogukonnaliikmetele.
9. Jätkame mittetulundussektori toetamist valla eelarvest.
10. Töötame ühiselt valla elanikkonna huvides ja selle suurenemist silmas
pidades.

Saame tuttavaks: vallavolikogu
esimees Madis Viise

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.

Rein Sikk

Kivirähk tõi tõe Oravast

Neljanda hooaja esimene küsimus

Kes on pildil?

kuus. Sealiha pärineb kõik
Hulja tapamajast.
Tõesti, pelgalt 500 elanikuga Hulja on lausa Eesti
lihapealinn, kus tegutsevad
Raineri Grupile lisaks ka
Matsimoka lihatööstus ja kohalik tapamaja. Ju teist nii
lihalembi asulat Eestis pole.

Kadrina valla vastne vallavolikogu esimees Madis Viise pani enesetutvustusena
kirja alljärgneva.
„Esimesed eluaastad elasin Vaekülas, kuid samal ajal olin seotud ka Kadrina
kandiga. Kõik oma lapsepõlve suved olen veetnud Võduvere külas, Neeruti
mägedes, kus on elanud minu esivanemad. Minu vanaisa ja isa on käinud Kadrina
koolis, nii ka mina ise ja minu lapsed. Oleme abikaasaga kasvatanud üles kaks tütart.
Pärast Kadrina Keskkooli lõpetasin EPA veterinaariateaduskonna. Esimene
töökoht peale keskkooli lõppu oli Kalevipoja kolhoos. Enne sõjaväeteenistust
töötasin aasta Kadrina EPT-s autojuhina. Peale kõrgkooli lõppu olen töötanud
Audru Karusloomakasvanduse peaarsti ja tootmisdirektorina, hiljem FIE-na –
veterinaarravimite maaletoojana, AS Vetcare peadirektorina ja pikka aega Aru
Grupi müügijuhina. Moodustasime oma majaelanikega ühe esimestest korteriühistutest Kadrinas, olin selle esimene esimees.
Vabal ajal meeldib looduses viibida, reisida, matkata ja ka ise oma
sõpruskonnale matku korraldada. Terve elu on saatnud mind muusika ja sport.
Pikka aega olen laulnud ansamblites ja koorides. Olen läbinud mitmel korral Tartu
suusamaratoni aga ka Murmanski maratoni ja kõige viimasena Vasaloppetti. Pikim
jalgrattaretk oli mööda vanade roomlaste teed üle Alpide.“
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Cris Poll: 100 kilomeetrit mudas, nii kui niuhti!

Võrumaa Spordiliidu fotol on Cris Poll finišis

„Olen üliõnnelik tänavuse
Haanja100 ultra võitja! Aeg
9.08. Rada tehniliselt raske ca
100 tõusumeetriga ringi kohta! Lume ja pori segus jooks
pani vaimu ja füüsise korralikult proovile!“
Nii teatas Kadrina kandi
ultrajooksja Cris Poll oma
Facebooki küljel. Kiidame ja
õnnitleme!
Raske võistlus mägisel
rajal toimus Haanjas 6,67
kilomeetri pikkusel ringil.
Kokku läbis 100 kilomeetrit 47
osalejat. Lühidistantsil ehk
maratonil pani jaksu proovile
25 võistlejat.
Esimesed kaks meest katkestasid võistluse ning umbes
poole jooksust kolmandat
kohta hoidnud Cris Poll (SK
ProRunner) võitiski nii sajakilomeetrisel distantsil ajaga
9.08.22 esimese koha. Poll
edestas teisena lõpetanud
konkurenti lausa 20 minutiga,
kuid tema tulemus jäi samas
Rait Ratassepa möödunudaastasele võidutulemusele

alla täpselt tunni võrra.
Kadrina kandi usin ultrajooksja osales ka 1.–2. juulil
Põhja-Iirimaal Belfastis toimunud 24tunni jooksu maailmameistrivõistlustel, kus
kokku tegi kaasa seitse eestlast. Neist parimana sai Cris
Poll meestest 70. koha. Ta
suutis ööpäevaga läbida
212,198 kilomeetrit, mis oli
mehe uus isiklik rekord. Polli
varasem isiklik rekord oli
2014. aastal Soomes Espoos
sisehallis joostud 206,992 km.
Veebruaris 2018 kavatseb
Poll tähistada Eesti Vabariigi
100. sünnipäeva Soomes, sisehallis 24 tunni jooksul.
2011. aastal portaalile
Jooksja antud usutluses mainis Poll ultrajooksmise põhjusena järgmist: „Juba ammu
kiskus mind miski ultrajooksu
poole. Võib-olla ka see, et
võistlustel kiiremad vennad
eest ära jooksid, aga kui joosta
oleks 100–150 km, siis nad
enam nii kiiresti ehk ei jookseks.“

Raamatukogurahvas väisas Kadrinat
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KULTUURIKALENDER
Koostas Helena Mägi
Reedel, 24. novembril kell 13–22
VIII ITi ja NUTIfestival CADrina spordikeskuses,
rahvamajas, keskkoolis ja huvikeskuses.
Laupäeval, 25. novembril kell 14
Kadrina valla raamatukogu kirjandusklubi saalis
luulepärastlõuna " LUULELEKE" nii noortele kui
vanadele.
Neljapäeval, 30. novembril kell 18
Hulja raamatukogus kuusepärgade meisterdamise
töötuba. Info ja registreerimine tel 325 2440 või
Gerda.Ansi@kadrina.ee.
Laupäeval, 2. detsembril kell 11–18
Kadrinas ja mujal vallas 17. Ülemaaline Jõuluvanade
Konverents. Päev täis enneolematult vahvaid tegevusi
kogu perele! Jälgi eelinfot veebist ja FB-st.
Kolmapäeval, 6. detsembril kell 12.30–16
Doonoripäev Kadrina Rahvamajas.
Kolmapäeval, 6. detsembril kell 18.30
Kadrina Huvikeskuses loeng „Tõhus haljastus –
rohefaktor“. Lektor Arvi Altmäe.
Laupäeval, 9. detsembril kell 18
Kadrina Pasunakoori 20. sünnipäeva kontsert
Kadrina Rahvamajas.
Neljapäeval, 14. detsembril kell 18
Kadrina valla raamatukogu kirjandusklubi saalis
jõulueelne salongiõhtu. Musitseerivad Tuuli TaulVelling ja Teet Velling.
Laupäeval, 16. detsembril kell 10
Neeruti Seltsi jõulukoosviibimine, kuhu on oodatud
kõik seltsi liikmed ja seltsi tegevusest huvitatud
inimesed.
Laupäeval, 16. detsembril kell 13
Kuldse Sügise jõulupidu Kadrina Rahvamajas. Külas
on Jõuluvana ja vahvad esinejad.
Esmaspäeval, 1. jaanuaril kell 00.30
Uue aasta trall Kadrina Huvikeskuses. Pidu teeb
ansambel Karavan.
Info ja kohtade broneerimine 5 900 8823 või
rahvamaja@kadrina.ee.

alustuseks me raamatukogu
juhi Ene Heide põhjalikku
ülevaadet sellest, kuis raamatukogu Kadrina valla
vaimlist ja kultuurilist arengut
toetab.
Vallavanem Erich Petrovitsi tervituse järel rääkis
kirjandusklubi juhataja Jaanus Reisner raamatukogude
rolli muutumisest ajas. Võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtle-

mise volinik Liisa Pakosta
rääkis ka naiste õigustest ja
ebavõrdsest kohtlemisest. Külas oli tänavuse hitt-teose
„Eesti argielu“ autor, vabaõhumuuseumi teadusdirektor
Heiki Pärdi.
„Õppida oli Kadrina väikeselt, südikalt ja töökalt naiskonnalt väga palju: eelkõige
ettevõtlikkust, julgust, head
koostööd ja suhtlemisoskust,

mille tulemusena on Kadrina
valla inimestele loodud väga
meeldiv keskkond, kus nautida
heal tasemel kultuuri- ja lugemiselamusi. Kolleegid pidid
tunnistama, et Kadrina võib
oma raamatukogu üle uhke
olla küll,“ mainis ettevõtmise
järel tunnustavalt Lääne-Virumaa Keskraamatukogu peaspetsialist Lea Lehtmets.

Kadrina-Valmiera-Rujiena-Tallinn-Viljandi-Kadrina
Vaevalt olid kooli uksed pärast kooli aastapäeva üritusi
sulgunud, kui õpetajaid ootas
töine nädal Lätis.
Kokku said seitsme kooli
õpetajad Hispaaniast, Itaaliast, Poolast, Bulgaariast, Lätist ja Eestist. Arutasime
tegevusi Erasmus+ projekti
“Let's Tune in to Europe“
raames, maikuist kohtumist
Poolas ja üleeuroopalist galakontserti Itaalias. Kahe aastaga on õpetajatel ja õpilastel
olnud võimalus kohtuda, osaleda põnevates töötubades,
tutvuda eri kultuuridega, luua
ja esitada muusikat, õppida
tundma teisi koolisüsteeme,
arendada võõrkeeleoskust.
Rujienas olid päevad töised: lisaks koosolekutele tutvuti koolide, lasteaia ja ettevõtetega. Anti ülevaade hari-

Rakvere teatri näitleja, Loobu küla, Karjapõllu talus
elav Ülle Lichtfeldt jagab igas vallalehes mõnd
(kultuuri)mõtet.
Valimised läbi, õnnitlused võitjatele! Uued tuuled ...
Samas läheneb jõuluaeg, säilitagem kainet mõistust,
ei pea poode tühjaks ostma ...
Väisakem koduteatrit, kus
saab kaasa elada
Timbu-Limbu
tegemistele või
seigelda
hämarduvas
talveõhtus tagasi
inglite juurde ...
Ja ega tali taeva
jää ...
Päikest päeva!

Ülle ütleb

Lääne-Virumaa parimaks raamatukoguks kuulutatud Kadrina valla raamatukogu võõrustas 31. oktoobril meie maakonna raamatukoguhoidjaid.
Nii tähistati raamatukoguhoidjate päeva, mille käigus
nii mõnigi maakonna raamatukoguhoidja külastas esmakordselt Kadrina varamut.
Toatäis tublisid koguhoidjaid, nagu fotol näha, kuulas

Reedeti kell 15–17.30 Hulja raamatukogus
meisterdamistunnid lastele.
1.–22. detsembrini Kadrina valla raamatukogus
kohalike käsitöömeistrite tööde jõulueelne
näitus-müük.
Neeruti Seltsi loodustoas näitus – PUU UNE AJA
MÄRK – kummalised leiud puidus. Leidja/autor
Katriin Reinsoo.

Vallaleht ootab taas jõulusoove
Head kadrinlased, Kadrina kandi sõbrad lähedal ja kaugel!
Vasakul noorteorkestri juht Gvido Brencevs Lätist, paremal Gianluca Sartori Itaaliast

Tublid ühendused, töökad firmad, asised asutused!

dussüsteemist, täiendõppe
võimalustest täiskasvanuile.
Külalisi võttis lahkelt vastu
kohalik vallavalitsus. Osalesime ekskursioonil Riias, külastasime Turaida muuseumkaitseala. Sügava mulje jättis

Kui teil on kena jõulusoov, vana-aasta lõpu tervitus teistega
jagamiseks, uue aasta innustus tublidele tunnustuseks, siis
pange see juba täna teele aadressile rein.sikk@kadrina.ee, et
jõuaksime selle kenasti ära kujundada ja vallalehe jõulunumbrisse panna.

Rujiena õpilaste kontsert.
Programmis oli ka sõit
Eestisse. Käisime Tallinnas,
külastasime Kadrina Keskkooli ja lasteaeda Sipsik. Muusikaõpetajad said osa ekskursioonist Estonia klaveri-

vabrikusse. Lahemaa Rahwamuusikud ning Viljandi Pärimusmuusika ait andsid aimu
eesti rahvakultuurist.
Ebe Abner
Signe Ojasalu

Kenad soovid võib vallamajja tuua või saata ka paberi peal.
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Haridusstipendiumid ootavad
jagamist

VALLAVOLIKOGU ARUTAS JA OTSUSTAS
25. oktoobri istung Kadrinas
1. 13 poolthäälega valiti vallavolikogui esimeheks Madis
Viise. Teine kandidaat Raido Parve kogus 5 häält. 13
poolthäälega valiti vallavolikogu aseesimeheks Üllar
Saaremäe. Teine kandidaat Raido Parve sai 5 häält.
2. Volikogu kuulas ära ja võttis vastu vallavalitsuse
lahkumispalve.
8. novembri istung Kadrinas
1. 11 poolt ja 7 vastuhäälega valiti vallavanemaks Marko
Teiva. Teine ülesseatud kandidaat Aivar Lankei ei
andnud nõusolekut kandideerimiseks.
15. novembri istung Kadrinas
1. Volikogu kehtestas abivallavanema ametikoha.
2. Volikogu kehtestas vallavalitsuse liikmete arvu 5 ja
struktuuri.
3. Volikogu kinnitas vallavalitsuse liikmed: Marko Teiva,
Karl Lindam, Jaan Stern, Erich Petrovits ja Jaanus
Reisner.

Kes on Kadrina valla aasta
tegijad 2017?
Kandidaate saab esitada 5. detsembrini
Kadrina vallas valitakse taas kolm Aasta Tegija auhinna
laureaati. Iga tegija saab 1000 eurot auhinnaraha.
Tunnustused määratakse kultuuri/hariduse, majanduse/
ettevõtluse ja spordi kategooriates. Kandidaate võib esitada
igaüks: eraisik, sõpruskond, ühing või firma.
Kandidaatide rahvahääletusele mineva nimekirja – igas
kategoorias viis nominenti – paneb kokku Kadrina Vallameedia
Nõukoda kooseisus Raimo Maasik, Margus Martin ja Mati
Tiiter. Hääletada saab nii vallaveebis kui valla raamatukogudes.
Rahvahääletuse tulemused kantakse volikogule ette
jaanuari lõpus, misjärel volikogu kinnitab aasta tegijad. Nii
tegijad kui kõik nomineeritud saavad avalikult kiita Eesti
Vabariigi sünnipäevaaktusel veebruaris.
Viis lihtsat sammu, kuidas esitada kandidaati
1. Mõelge välja, 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
jõuluajast 15. jaanuari keskööni.
Aasta Tegijad 2016 olid
●
Metallituba OÜ – Kihlevere tööstushoone ehitajad ja
seinamaali loojad
●
Läsna Külateater – lavastuse „Kõrboja peremees”
etendajad
●
Valeri Pormann – pikaajaline, järjepidev ning
tulemuslik treener
Aasta Tegijad 2015 olid
● perekond Inno – Matsimoka lihatööstuse looja ja
edendaja
● Kadrina gräfitikunstnikud ehk ühendus Seinategu –
Kadrina ja Neeruti bussijaamade kujundajad
● Mart Suurkivi – Eesti karikasarja võitnud võimekas
triatleet
NB! Isikut või ettevõtet, kellele on omistatud „Aasta Tegija”
auhind, ei saa auhinna kandidaadiks uuesti esitada enne kolme
aasta möödumist.

Taotlus esitada hiljemalt 15. jaanuariks 2018 kas digitaalallkirjastatult epostiga aadressile kadrina@kadrina.ee või saata posti teel Kadrina
Vallavalitsus Rakvere tee 14, Kadrina 45201 Lääne-Viru maakond või tuua
käsipostiga.
Stipendiumi määrab Kadrina vallavolikogu võttes arvesse
hariduskomisjoni ettepanekut. Stipendium(id) antakse üle vabariigi
aastapäeval.

Noorsportlased saavad toetust
Kadrina valla noorsportlaste fond toetab taas
noorsportlaste treeningettevalmistust, võistlus- ja
treeningvarustuse soetamist, osalemist nii valla
sisestel kui ka väljaspool Kadrina valda toimuvatel
tasulistel treeningutel ja sõidukulude kompenseerimist.
Avaldusi toetuse saamiseks võivad esitada nii
sportlased ise, nende vanemad või treenerid kuni 30.
novembrini kas meilitsi noorsportlased@gmail.com, kaul@hakaplast.ee või
lähetada paberil aadressile HAKA Plast OÜ, Tööstuse 35, Kadrina 45201.
Lisainfo vallaveebist.

Juubilarid
Novembris
ENDEL TONKA

93

ILSE LODERAUD

91

LAINE TALPAS

90

VALVE NAARITS

85

HERBERT-VOLDEMAR MESI

85

ELLE HALLASTE

80

EEVI MÄHKÜLL

75

ILMAR SINIALLIK

75

MATI MURUMAA

70

REIN OJASTE

70

ENE PIHEL

65

ANU HOPPENSTIEL

65

OLGA MÜNTSER

65

VÄINO KÜTT

65

AVO MUMM

60

EHA PEETS

60

LEINI SAAVER

60

TALVI PAKKI

60

AHTO VAKSMAN

60

Oktoobris
registreeritud lapsed
ANNABEL TOMING
HEILY SOORAND
HANNAH SOORAND

Minu Kadrina

Andrew Prozes
Ärijuht ja investor, kes on tegutsenud peamiselt
info- ja tehnoloogiakompaniide, aga ka MTÜde
juhtimisel näiteks firmades Cott Corporation,
Scribestar, TransUnion, Ethoca, Corporate Risk
Holdings, Synaptive, Asset International. Koos
abikaasa Lauraga toimetab ta Greenwichis,
Connecticutis; New Yorgis ja Atlantas, reisides
regulaarselt ka Andrew vanemate sünnimaale
Eestisse. Enam infot: http://andrewprozes.com.

Mis seob teid Kadrinaga?
Mu armas täditütar Tamara Rummi elab
Kadrinas koos oma toreda abikaasa Jaaniga. Mu
naine Laura on väga lähedane Tamara ja
Jaaniga, me kohtume regulaarselt.
Tänavu käisin Kadrinas septembris ja mul
avanes järjekordne õnnelik võimalus taas
kuulata Kadrina segakoori esinemist. Ka
Tamara laulab seal!
Mu pere ootab alati kohtumisi Tamara ja Jaaniga ning nende laste Uku, Minna ja Martaga, ning lisaks ka Uku naise
Marleeniga ja nende kenade laste Kaspari ning Oskariga.
Mis on Kadrinas maailma parim?
Loomulikult on Kadrina maailma parim, sest mu maailma parimad sugulased elavad siin. Aga see pole veel kõik!
Kadrinas on suurepärane spordikeskus, mille basseinis ujumist olen vägagi nautinud. Mulle on sügava mulje jätnud
nii Kadrinas tehtav tubli töö kui ka siin kohatud vahvad võimalused oma elu edendada, mida Kadrina pakub rohkesti
oma rahvale.

Mälestame
VÄINO AASA
12.06.1939 - 29.09.2017
ELVI ALTMÄE
07.01.1929 - 27.10.2017

Toimetaja Rein Sikk
Küljendanud VR Kirjastus

● Fondis on 3900 eurot
Kadrina valla haridusstipendiumi eesmärk on tunnustada Kadrina valla
koolide õpilasi ja üliõpilasi edukas uurimis-, teadus- ja/või praktilises ning
loovtöös.
Lisaks tunnustada ka tööde juhendajaid kuni 100 € ulatuses tunnustust
leidnud töö kohta. Stipendiumifond 2018. aastal on 3900 eurot.
Haridusstipendiumi on võimalik taotleda Kadrina valla rahvastikuregistrisse kantud:
1) õpilasel, kelle töö valmimisest taotluse esitamise hetkel ei ole
möödunud rohkem kui kaks aastat;
2)
üliõpilasel, kelle uurimis-ja/või teadustöö on vallale olulise
tähenduse ja/või praktilise väärtusega.
3) Erandkorras saab taotluse esitada hea õppeedukusega ja Kadrina
vallale olulise tähendusega uurimis- ja/või teadustöö teinud
Kadrina valla koolis õppiv õpilane, kelle rahvastikuregistrijärgne
elukoht ei ole Kadrina vald.
Stipendiumi taotlemiseks tuleb kandidaadil esitada:
1) põhjendatud taotlus;
2) CV;
3) õppeasutuse soovitus;
4) taotleja kinnitus valmisolekuks esitleda oma tööd Kadrina
Keskkooli Teaduspäeval.

Palju õnne!

tel: 322 5631 või 501 2487

Kuidas saate ise Kadrina arengule kaasa aidata?
Eelmisel aastal oktoobris olin koos oma naise Lauraga sponsoriteks Kadrina segakoori reisile New Yorki, New
Jersey`sse ja Connecticutti.
Nende laulud, nende meeliülendavad hääled ja väga eriline kontsert New Yorgi Eesti Majas olid mu eelmise aasta
tippsündmused.

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

