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Marge Mägi – maakonna loomingupreemia laureaat

Kadrinast pärit diplomaat Martin Roger
saab Eesti 98. sünnipäeva puhul
Valgetähe ordeni.
Presidendi kantselei pressiteates
seisab: „Eesti tunnustab riigiametnikke, kes on seisnud meie
riigi huvide eest. /.../ välisministeeriumi Ida-Euroopa ja KeskAasia büroo direktor, välissuhtluse edendaja Martin
Roger, kes on tegutsenud Eesti välispoliitilistele eesmärkidele
rahvusvahelise toetuse kindlustamisel silmapaistva professionaalsuse ja järjekindlusega.”

Kaks haridusstipendiumi
määratud
Kadrina valla haridusstipendiumid said Anett Altmäe (400
eurot) ja ta juhendaja Evelin Tiiter (200 eurot). Samuti KaisaKristina Kivirand (400) ja juhendaja Rutt Kuusemäe (200).
Anett Altmäe uurimus oli küüditatute Siberist tagasituleku kohta. Üks osa sellest oli Anetti vanaema perekonna
lugu. Töö kandis pealkirja „Elu pärast Siberit”. Uurimus, mis
avaldatud ka veebipõhises õpilaste teadusajakirjas Akadeemiake, on saanud mitu auhinda.
Kaisa-Kristina Kivirand koostas uurimuse „Suusatamisest Kadrina Keskkoolis aastatel 1960-1990“. Hetkel õpib
ta Tartu Ülikooli füsioteraapia eriala 1. kursusel.
Kokku laekus neli taotlust. Kadrina valla haridusstipendiumite eesmärk on „tunnustada Kadrina valla koolide
õpilasi ja üliõpilasi edukas uurimis- ja/või teadustöös.“

Kadrina CADrina toimub
kadripäeval
Järjekordne Kadrina Keskkooli vapiüritus, arvutijoonestamise konkurss CADrina toimub Kadrina kaitsepühaku
Katariina mälestuspäeval, kadripäeval 25. novembril. Suure
tõenäosusega on tänavuseks teemaks meri, pühendatuna
merekultuuri aastale. Veebruari lõpuni kestab sajaeurose
auhinnafondiga konkurss CADrinaga veebikülje ja äpi
kujundamiseks. Täpsem info Facebookist.

Kodukandi värvid torusallil
Kadrina on saanud enesele
torusalli ehk buffi, mis
kujundatud meie rahvariideseeliku värvides. Sall
sündis kingituseks kuue
riigi noortele, kes osalevad
Erasmus+ kolm aastat
kestvas projektis EU-topia.
Kohtumise aeg Kadrinas
oli 16. - 20. veebruar.
Salli disainis Kadrina
Keskkooli 11. klassi õpilane Julia Ruzu, kelle
loomet kannavad nüüd
kaelas Portugali, Saksamaa, Itaalia, Türgi, Iirimaa
ja Itaalia Kadrinas käinud
õpilased ja õpetajad.

100 000 eurot maaelu toetuseks
MTÜ Arenduskoja üldkoosolek kiitis 29. jaanuaril heaks
rahvusvahelise koostööprojekti LEADER perioodiks 2014 –
2020. Projekti nimeks on „Kestlik ettevõtlus maal!“
Juhtpartneriks on MTÜ Arenduskoda, kuhu kuuluvad
Vihula, Kadrina, Tapa ja Kuusalu vald ja Loksa linn.
Partnerid Eestist on Ida-Harju Koostöökoda ja Rohelise
Jõemaa Koostöökogu. Partnerid Soomest on Sepra, Pirkan
Helmi ja Linnaseutu, partnerid Lätist on Lielupe ja Liepaja.
Projekti orienteeruv eelarve on 100 000 eurot, millest
toetused moodustavad 85%.

Vasakul, peegli veeres seisva Marge Mägi kõrval on vaid väike osa suure Cadencia tantsijaist: Maria Mäe, Marion Maasing, Karolin
Krasnov, Katriine Vasemägi, Carmen Jastremski, Kaisa Kastemäe, Maris Kerov ja Lisete Jürgens.
Kultuurkapitali Lääne-Virumaa ekspertgrupi loomingupreemia sai Kadrina huvi- ja
noortekeskuse juht Marge
Mägi. Tema tegevuse juures
pidasid hindajad eriti oluliseks kahtteist aastat tantsurühma Cadencia juhendamist,
mis tipnes mullu tantsuetendusega „Aja lugu.“
Kommenteerib laureaat:
„Tunnustus on alati väga
armas. Kuigi minule on protsess ja sellest tulenevad emot-

sioonid ning õppetunnid alati
palju suurema tähendusega,
on ikka rõõm kui sinu tegemisi märgatakse. Eriliselt heameelt valmistab preemia nimetus „Looming“, sest olen
ennast alati määratlenud kui
loomeinimene, olen kunstiinimese tüüpi.
Samas jagan arvamust, et
loomingu ja loomisega saab
vabalt ja mõnuga tegeleda alles siis kui ei pea enam ennast
kellelegi või millegi pärast

tõestama. Tänan kogu hingest
märkajaid ning Kultuurkapitali ekspertgruppi! Tore
on olla „toekam tera” nagu
nimetas kõiki nominente Rakvere linnapea Mihkel Juhkami.
Sellel hooajal midagi suurt
plaanis ei ole. Cadenciaga
võtame vabalt. Teeme täpselt
seda, mida hing hetkel ihkab
ning suvel on soov end premeerida ühe mõnusa laagriga.
Edasised plaanid on sega-

sevõitu. Sellisel moel ma tõenäoliselt ei jätka. Kui hobist
saab tahtmatult töö, siis on aeg
asju ümber hinnata. Tunnen,
et käes on hetk, kus uutele ja
vaimsematele suundadele
tuleb ammendunud tegevuste
lõpetamisega võimalus anda.
Lähen optimistlikult edasi
ning ootan huviga, mida elul
pakkuda on, sest kõik mis
peab, see tuleb, ja just õigel
ajal.“

Palju õnne, valla Aasta Tegijad 2015!
Vallavolikogu kinnitas jaanuariistungil Kadrina Valla Aasta
Tegija auhindade saajad 2015. aasta tegude eest. Esimest korda
valiti auhinna saajad rahvahääletusel.
Majanduse valdkonnas võitis perekond Inno – Matsimoka
lihatööstuse looja ja edendaja 225 häälega. Teine oli Kadrina
Tervisekeskuse kollektiiv – kolmandat aastat Eesti absoluutses
tipus püsija. Kolmandale kohale jõudis Pomemet – aasta
koolitussõbraliku ettevõtte tiitli saaja.
Spordi valdkonnas võitis Mart Suurkivi – Eesti karikasarja
võitnud võimekas triatleet 151 häälega. Teine oli Tiit Karp –
jahilaskmise Euroopa tipp. Kolmandale kohale jõudis perekond
Sirvel – spordielu väsimatud edendaja.
Kultuuri ja hariduse valdkonnas võitsid Kadrina
gräfitikunstnikud ehk ühendus Seinategu – Kadrina ja
Neeruti bussijaamade kujundajad 218 häälega. Teine oli
Lembit Liiv – vabatahtlikkuse edendaja, 1000 väljasõitu teinud
harrastuspritsimees. Kolmandale kohale jõudis Kadrina

Vohnja mõis sai
möllutoa
Õnne Kiviperk, Vohnja lasteaedalgkooli direktor, andis teada
vahva sõnumi. „Vohnja lasteaedalgkool avas mõisa teisel korrusel
lasteaia- ja koolilaste jaoks toa, kus
saab nii puhata kui ka möllata. Toa
põrandal on võimlemismatid,
seintel on pehmendused ja laes
ripub poksikott. Seinaliistud on
värvitud Kadrina triibuseeliku
motiividel. Puhkamiseks ja möllamiseks on hulk isevalmistatud
patju. Möllutuba kasutatakse
usinalt ning rõõmsaid kilkeid
kõlab tihti.“
Pildistas Tiina Poopuu

Keskkool – aegade parima eksamitulemuse saavutaja.
Võitjaid ja nominete austatakse 24. veebruaril kell 13
Kadrina Rahvamajas toimuval Eesti Vabariigi sünnipäevaaktusel. Iga võitjat ootab 1000 eurot auhinaraha.
Aasta tegijate selgitamiseks oli võimalik 2015. aasta
detsembri lõpust 15. jaanuarini hääletada 15 nominendi poolt,
kes valiti välja vallameedia nõukojas. Kokku oli nõukojas
arutlusel kogunisti 41 tubli tegijat.
Internetis hääletanuid oli 521, raamatukogudes hääletanuid
oli 98, hääletussedeli vallamajja saatnuid oli 11. Kuna üks
hääletussedel osutus kehtetuks, oli kokku kehtivaid hääli 629.
Statistiliselt oli seega hääletanuid 12,7 % valla elanikest,
kuigi samas pole tõestatud, et kõik hääled üksnes
vallakodanikelt tulid.
Korraldajad tänavad ja kiidavad kõiki hääletanuid, kõiki
hääletamisele kaasa aidanuid ja kõiki kandidaate esitanuid.
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Küsitlus: kas olete rahul
eluga Kadrina vallas?
Kadrina valla inimeste hoiakute ja arvamuste teadasaamiseks on koostatud kogukonna rahulolu küsitlus, mis on
väga oluline Kadrina valla arengukava koostamisel. Küsitlus
kajastab kohaliku elu erinevaid valdkondi ning selle täitmine
võib aega võtta ligikaudu 15 minutit. Enamus küsimusi on
valikvastustega, kuid mõningatele küsimustele tuleb vastata
ka pikemalt.
Küsitlus on leitav Kadrina valla kodulehelt arengukavade alajaotusest ning paberkandjal valla raamatukogudest.
Taustaks meenutan, et algas Kadrina valla arengukava
aastani 2035 koostamine. Töörühmade koosolekud on
avatud kõigile soovijatele, nende toimumise ajad on
avalikustatud valla kodulehel arengukavade alajaotuses.
Lisainformatsiooni saab valla arendusnõunikult või
töörühma juhilt.
Töörühmad ja kontaktid on järgmised:
● Haridus – Arvo Pani, arvo@kadrina.edu.ee, 509 4734
● Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid – Raido Parve,
raido.parve@kadrina.ee, 5 559 8767
● Sport – Margus Martin, sport@kadrina.ee , 517 6237
● Kultuur, vaba aeg – Mati Tiiter,
mati.tiiter@kadrina.ee, 5 332 8694
● Ettevõtlus, turism – Kaire Kullik,
kaire.kullik@kadrina.ee , 322 5617
● Elukeskkond – Meelis Suvi, meelis.suvi@kadrina.ee ,
322 5625
● Juhtimine ja koostöö – Erich Petrovits,
erich.petrovits@kadrina.ee , 528 0878
Kaire Kullik, arendusnõunik

MURUMÄE

MÄLUMÄNG

Jaanuaris
küsitud kõlakoda asus Viitnal, Pikkjärve ääres. Valmis 1933
aastal ja hävis sõjapäevil.
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Täname ja kiidame tegijaid
Aasta Tegija spordi valdkonnas:
Mart Suurkivi Eesti karikasarja võitnud võimekas triatleet

Tallinna Tehnikaülikoolis õppiv südikas
kadrinlane on aastaid
treeninud ja edukalt
võistelnud erinevatel
Eesti ja Baltikumi suurematel jõuproovidel
triatlonis ja duatlonis.
Mart Suurkivi spordiaastat jäi kaunistama
väärtuslik Eesti triatloni (jooks, rattasõit ja
ujumine) karikasarja
üldvõit, aga samuti
vastne vabariigi meistritiitel duatlonis.

Aasta Tegija majanduse valdkonnas:
Perekond Inno
Matsimoka lihatööstuse looja ja edendaja
Huljal tegutsev Innode pere firma Matsimoka OÜ (pildil vasakult
Sten, Jan ja Aivar) avas mullu kevadel vanasse talli ehitatud
moderniseeritud lihatööstuse, kus valmivad kohalikust toorainest
suitsutatud vorstid ja singid, mis ei sisalda säilitus- ja lisaaineid.
Tasemel turundus on Matsimoka nähtavaks teinud nii laatadel kui
Tallinna, Rakvere ja Tartu kaubanduskeskustes. Kliendid
hindavad, et Matsimoka müüjad tunnevad tootmistehnoloogiat ja
suudavad tooteid ka sisukalt tutvustada.

Mart Suurkivi tänab
Aasta Tegija tunnustus tähendab minu jaoks väga palju –
järelikult on Kadrina kandi inimesed minu tegemisi jälginud
ning kaasa elanud. Suur tänu! Samuti loodan, et ehk leiab
triatlonist rääkides rohkem kadrinlasi tee selle mitmekülgse
ning põneva suvise spordiala juurde. Kolm ala eraldi võivad
nüristavaks muutuda, seega parem on neid kõiki korraga
teha. Nii et triatlon massidesse, see on jõukohane igaühele!
Samuti annab tunnustus lisamotivatsiooni treeninguteks, et ka kõige tuulisematel ning vihmasematel ilmadel
end õue vedada. Loodetavasti tuleb suvine võistlushooaeg
sama rõõmupakkuv kui eelmine. Ootan ilusat tulemust
esmakordselt toimuvalt Otepää 70.3 (poolpikk triatlon)
võistluselt, kus jagatakse pääsmeid ka MM-ile. Lähiaastail
loodan täita ka iga triatleedi suure unistuse – täispika
triatloni.
Triatlon on individuaalala, kuid sellegipoolest üksi
hakkama saada on raske. Minu suurimaks toeks on abikaasa
Liina, kes need pikad trennid senini välja on kannatanud
ning kellega saan jagada nii häid kui halbu emotsioone – ta on
mul alati olemas. Samuti on oluline ka perekonna ning
sõprade toetus.

Matsimoka tänab
Kadrina valla Aasta Tegijaks saamine on Matsimoka perele suur
tunnustus. Meie jaoks on väga oluline kohaliku kogukonna toetus.
Valla Aasta Tegijaks valimine kinnitab meile, et teeme õiget asja
ning annab enesekindlust toota üha uusi ja huvitavaid tooteid.
Lisaks annab antud toetus meile kindlust, et naturaalsete,
lisaaineteta lihatoodete valmistamine on meie jaoks õige tee.
Ettevõtte üks asutajatest Sten Inno oli antud uudisest teada
saades Itaalias salaamide valmistamise koolitusel. Tegemist on
meistrikursusega, mille lõpetajad saavad nimetuse „chef of
butchery“. Kursusel õpetatakse Itaalia traditsioone, söögikultuuri
ning salaamivalmistamise peensusi.
13ndal veebruaril avasime Tartu Kaubamajas Eesti esimese
kvaliteetlihapoe. Veebruari lõpus avame samasuguse müügikoha
ka Rakvere Põhjakeskuses. Neis poodides on olemas lisaks
traditsioonilistele Eesti suitsulihatoodetele ka salaamide
valmistamise kapid, kus inimesed saavad jälgida salaami vorstide
valmimisprotsessi.

Aasta tegija kultuuri ja hariduse valdkonnas: Kadrina grafitikunstnikud –
Seinategu tänab

Kadrina ja Neeruti bussijaamade kujundajad

Õigesti vastasid
kolmeteist mälumängurit: Ainu Kirotbek, Mirja Vool,
Maido Laaniste, Enno Rummo, Otto Võsa, Arvo Sõrm, Are
Kivimäe, Heino Nurk, Mare Lulla, Taimo Meelind, Ülle
Visnapuu, Brita Saar, Harald Rahupõld.

Ühenduses Seinategu tegutsevad Kadrina päritolu
kunstnikud Kevin Poll, PRTKR, RUU ja INSEIN, kes on
kodanikualgatuse korras ära värvinud Kadrina ja Neeruti
bussijaamad, muutes need paikadeks, mida käiakse
vaatamas kaugemaltki. See tänavakunst on järjeks Kadrina
Rahvamaja kuuri ja laululava kirjamisele. “Seinategu” astus
kevadel üles Rakvere Galerii näitusel „Seinategu“. Nad on
üllitanud luulekogusid, korraldanud luuleüritusi.

Kadrina valla Aasta Tegija tiitel tähendab meile väga palju.
Ennekõike seda, et inimesed saavad aru, et grafitikunsti on
võimalik linnapilti lisada ja seeläbi kodukohta ilusamaks muuta.
Meil on siiralt hea meel, et rahvale meie projektid korda on läinud
ning vallavalitsus meie ideed alati vastu võtnud ning heaks on
kiitnud.
Oma tehtud tööde eest tunnustust saada on alati väga meeldiv
ja julgustav ning motiveerib asju veel suuremalt ette võtma.
Loodame, et see tunnustus toob kaasa ka uusi ja huvitavaid
projekte.
Tulevikuplaanide osas on meil kõigil natuke erinevad
eesmärgid: kel arendada edasi oma käekirja, kel veel rohkem
eksperimenteerida. Aga kindlasti on meil kõigil plaanis sel aastal
veel produktiivsem olla kui möödunud aastal.
Täname Kadrina inimesi tunnustuse ja vallavalitsust suurepärase
koostöö eest! Uute tegudeni!

Uus küsimus:

Jaanuar tõi kütmisrekordi
ja suured arved

Kes on fotol need Kadrinaga seotud isikud?
Vastused teatada:
suusõnaliselt taskutelefonile 502 3846, e-postiga
rystom@hot.ee, kirjalikult Koidu 21, Kadrina. Viimane
kuupäev on kuu viies päev.
Ikka teie Risto Murumägi.

Jaanuar 2016 tõi Kadrina Soojusele viimaste aastate
kütmisrekordi, selgitas ettevõtte juhataja Gunnar Kaldmaa. „Jaanuari keskmine temperatuur mõõdetuna
katlamaja juures oli -8,3 kraadi ning minimaalne ööpäeva
keskmine -23,9 kraadi. Soojuse müügi võrdluses 2009 2016 on jaanuar 2016 teisel kohal. Esimesel on 2010
jaanuar ning kolmandal 2012 detsember,“ lisas Kaldmaa.
Samas oli detsembris 2015 aastal kõige väiksem soojuse
tootmine, sest ööpäeva keskmine oli siis +2,8 kraadi.
Detsembri ja jaanuari kütmise oluline vahe oli
põhjuseks, miks veebruaris saabunud küttearve võis
vallakodanikke ehmatada ning tekitada eksiarvamuse
äkitselt tõusnud küttehinnast.
„Soojusenergia hind kehtib alates 01.01.2009 ja on
kinnitatud vallavalitsuse määrusega. Seoses vee- ja
kanalisatsioonihinna kooskõlastamisega Konkurentsiametis 2012 aastal kontrolliti ka soojusenergia
tootmisega seotud kulutusi ja hinda. Soojusenergia
müügihind on 56,63 eurot/MWh kohta ilma käibemaksuta,“ selgitas Kaldmaa, lisades et Kadrina küttehinnad on Eesti keskmised. Olenevalt maja olukorrast on
küttehinnad väga erinevad alates 0,76 eurost ruutmeetrile kuni 2,5ni 2016 jaanuaris.

Arengukava algas koolitusega
Kadrinas toimus 21. jaanuaril valla arengukava uuendamise koolitus.
Osalesid volikogu liikmed, ametnikud, eri organisatsioonide
esindajad – kokku enam kui 30 inimest.
Eesmärgiks oli, et arendustegevus vallas oleks enam eesmärgistatud,
süsteemsem, elanikke kaasavam. Tean, üks tavapäraseid hädasid on
selles, et igaüks ajab oma kitsast valdkonda, nägemata suurt pilti.
Seega pean tähtsaks tõhusat koostööd eri valdkondade, inimeste,
ametkondade vahel. Luua mitmekihilise valitsemise mudel, mille
keskmes on Kadrina kasvav võimekus teenida oma elanikke.
Eriti oluline on seda silmas pidada omavalitsusreformi ajal. Tähtis
on, et kohalikud saaksid rohkem ise oma elu üle otsustada. Viimane
peaks olema sisuline lähenemisviis omavalitsuse tuleviku
kujundamisel. Ühine jagatud visioon ja tegevusjuhis, et vald oleks
ettevõtlik, hooliv ja turvaline – kindel kodu, kus elada.
Kadrina vald on oma poliitiliselt stabiilse arendustegevusega
loonud hea platvormi elanike huvide esindamiseks. Sümbioos
rikkalikust aja- ja kultuuriloost, väärt elukeskkonnast, võimalustest
eneseteostuseks, hea kättesaadavus ja kodanikuaktiivsus on Kadrina
valla edu eeldused. Laia kaasatute ringi, toetavaid inimsuhteid ning
tarka tegutsemist nende kasutamisel!
Rivo Noorkõiv,
konsultatsiooni- ja koolituskeskuse Geomedia koolitaja
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Hallipäised õppurid saavad nüüd kunstidekooli astuda
Alates uuest õppeaastast on
Kadrina Kunstidekool nõus
vastu võtma ka täiskasvanud
muusikaõppureid. Meie vastses arengukavas aastani 2025
ongi kirjas täiskasvanuile
mõeldud võimalus õppida
muusikat. Kuigi kool on
mõeldud põhiliselt noortele
õppureile, peaksid kõik soovijad, vanusest hoolimata, saama muusikat õppida. Paljudes
maailma riikides on see
võimalik ja ka Eestis õpetatakse täiskasvanutele muusikat mitmel pool.
Muusikaõpe on kallis – seda
teavad kõik, kes asjaga kursis,
tegemist on ju individuaalõppega. Loomulikult tasub
täiskasvanud õppija oma hobiga tegelemise kulud ja
muretseb pilli ise, kuid kui
vald leiab võimalusi ja vahendeid täiskasvanud õppija toe-

tamiseks, on see ainult positiivne.
Meie kool soovib pakkuda
kõigile, east olenemata, võimalusi oma muusikalise talendi avastamisel ja arendamisel.
Loomulikult peaksid olema
selleks ka teatud eeldused, et
rõõmu musitseerimisest või
koosmusitseerimisest tunneksid kõik osapooled.
Muusikaõppe alustamine
täiskasvanuna nõuab kindlasti suurt pingutust, aga pakub ka paljude uute vaimsete
väärtuste avastamist. Seega –
kui tunnete muusikaõpingute vastu huvi, siis anname
soovijale juba uuel õppeaastal selleks võimaluse.

“Erialad Kadrina Kunstidekooli muusikaosakonnas on klaver,
viiul, klassikaline kitarr, trummid, flööt, saksofon, klarnet,
trompet, oboe, vokaalõpe, akordion,” selgitab Eve Vunk.

Eve Vunk,
Kadrina Kunstidekooli
direktor

buss mis sõitis Rakverest Kadrina
hakkas tundma ennast Kadrina
hakkas jooksma kadrisanti
tantsima laulma ja pilduma manti
reisijad kes sõitsid Kadrina liini
tundsid tulvamas adrenaliini
Kadrinas - näidates žesti laia
sõitis buss otse rahvamajja
rahvamajja suurde ja laia
siin oli tema jaoks palju ruumi
oli ka palju tüdrukuid kuumi
buss aina laulis ja pildus manti
Kadrina buss tantsis kadrisanti

Toetuste infopäev on Kadrina raamatukogus 10. märtsil kell 17. Sügisvooru
infopäev toimub augustis.
Lisainfo veebilehelt arenduskoda.ee .

Valda saabus 535 uut veemõõtjat
AS Kadrina Soojus osales ülemaalises veearvestite ühishankes, mille tulemusena
oleme asunud paigaldama firma Kamstrup
ultraheli abil andmeid edastavaid veearvesteid.
Välja vahetatakse kinnistute ja kortermajade peaveemõõtjad, kokku 535 mõõtjat.
Projekti maksumus on 48 177,35 eurot,
millest 7 226,60 eurot rahastatakse AS
Kadrina Soojus omavahenditest.
Veearvestid paigaldatakse olemasolevasse veemõõdusõlme, kui see vastab

Ujumise noortesarja auhind
Kadrinasse
Kadrina Keskkooli 7. klassi poiss Matteus Miilpalu oli edukas
Eesti Ujumisliidu (EUL) noortesarja teisel etapil Kohtla-Järvel,
kust naases oma vanuseklassi eriauhinnaga.
Wiru Swim ujumisklubis harjutav Miilpalu näitas parimat
resultaati (464 FINA punkti) poiste vanema vanuseklassi 400
meetri kompleksujumises, kus ta teenis 14-aastaste ujujate seas
esikoha ajaga 5.04,17. Teise alana startis ta 100 m liblikujumises,
saavutades ajaga 1.07,16 teise koha.

Reedel, 26. veebruaril kell 19
Disko Kadrina Huvikeskuse noortekas.
Laupäeval, 27. veebruaril kell 17 - 20
Kadrina Rahvamajas ja 20 - 24 Kadrina saunas
kolmas ülemaaline väikeõllepruulide toodangu
konkurss "Kadrina hää õlu 2016".
Pühapäeval, 28. veebruaril kell 19
Kadrinas saunas Isamaa ja Res Publica Liidu esimees,
sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna, teemaks: „Kust
leida 2 000 000 eestlast?“
Neljapäeval, 3. märtsil ja reedel, 4. märtsil kell 18
Kadrina kirjandusklubi saalis linastub Rene Vilbre uus
film „Klassikokkutulek“.
Laupäeval, 5. märtsil kell 10
Neeruti Seltsi loodusõpituba – teeme ise ilupaberit.

Esmaspäeval, 14. märtsil
Emakeelepäeva tähistamine Kadrina valla
raamatukogus, külas kooli algklasside õpilased.

● Meetmed „Kogukonna investeeringute toetus“, „Aktiivne ja tegus kogukond“,
„Ajaloo- ja kultuuripärandi väärtustamise investeeringute toetus“ ja
„Kultuuripärandi hoidmine“ projektitoetuse taotlusi saab esitada läbi E-PRIA 4.
kuni 17. aprillini.
● Meetmed „Elulaadiettevõtluse toetus“ ja „Mikro- ja väikeettevõtete arendamine“
projektitoetuse taotlusi saab esitada läbi E-PRIA 12. kuni 21. septembrini.
● Meetme „MTÜ Arenduskoda koostöö ja jätkusuutlikkus“ voor avatakse 4.
aprillil ja jääb jooksvalt avatuks strateegiaperioodi lõpuni.

Toimetab Margus Martin

Neljapäeval, 25. veebruaril kell 18
Kadrina kirjandusklubi saalis Manfred Vainokivi uus
film "Punane varietee".

Laupäeval, 12. märtsil kell 15
Naistepäeva kontsert „Meestelt naistele” Kadrina
Rahvamajas.

MTÜ Arenduskoda võtab vastu LEADER strateegia meetmete
2016. aasta toetuste projektitaotlusi

SPORT

Koostab Helena Mägi

Laupäeval, 12. märtsil kell 10
loodustoas Neeruti Seltsi kodulooõpituba – vaatame
koos fotosid Ida-Virumaast, autor Ilmar Mesi.

Vallalehte Kodukant saab nüüd vabalt võtta ka
vallamaja koridori seinal olevast plastmassist lehetaskust. See asub 1. korruse fuajees, otse vallaelu
kajastusi tutvustava meediaseina vastas.
Lehetaskus on värske vallaleht olemas ka siis kui
see muudest jaotuspaikadest lõpeb. Samast võib leida
ja samasse võib jätta vallarahva jaoks olulist
jaosmaterjali. Plastikust lehetasku Kodukandiga on ka
saunas seinal.
Koolimajas on aga Kodukant nüüdsest lugemiseks
suisa seina peale kleebitud. Sein asub õpilasnurgas.

Margus Konnula alias Contra
luuletus, pühendatud Kadrinale.
Maailma esiettekanne 30. jaanuaril
Kadrina rahvamajas, mil toimus
kohtumine kuulsa postiljonist,
ajakirjanikust ja jooksuhullust
luuletajaga.

KULTUURIKALENDER

Neljapäeval, 10. märtsil kell 17
Kadrina Huvikeskuse noortekas tüdrukuteõhtu juuksur õpetab tegema huvitavaid soenguid ja patse.

Kodukant pesitseb
lehetaskus ja õpilasnurgas

Kadrina buss
tantsis
kadrinsanti
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nõuetele. Paljud veemõõdusõlmed tuleb
ümber ehitada, sest nad on halvas seisus.
See kehtib eriti kortermajade veemõõdusõlmede kohta.
Kuna uue veemõõtja saavad kõik
eramud, hakatakse neis tulevikus rakendama ka automaatset näitude edastamise
süsteemi. Korteriomanikud jäävad oma
veenäite edastama, nii nagu varemgi.
Gunnar Kaldmaa,
Kadrina Soojus, juhataja

Jalgpallineiu pürgib Eesti
koondisse
Rakvere Jalgpalliklubi Tarvas naiskonna põhiväravavaht, 16aastane Eliise Poopuu arvati Eesti naiste U19 koondise
kandidaatide hulka.
Koondis valmistub traditsiooniliseks Kuban Spring jalgpalliturniiriks, mis peetakse märtsis Venemaal, Sotšis.
Kadrina Keskkooli 10. klassi õpilase Poopuu kõrval
pürgivad koondise kahele väravavahi kohale veel kaks
konkurenti. "Võimalus on olemas, püüan anda endast parima,"
lausus Eliise Poopuu, kelle jaoks jäi möödunud hooaeg
tervislikel põhjustel sisuliselt vahele. Neiu sõnul on praeguseks
tervisehädad ületatud ja motivatsioon kõrge.
Koondis on Poopuu sõnul seni kogunenud kahel korral,
lisaks osales ta ühel spetsiaalsel väravavahtide treeningul. Enne
Venemaale sõitva koondise kinnitamist harjutatakse ühiselt

Neljapäeval, 17. märtsil, kellaaeg täpsustamisel
Kadrina Huvikeskuse noortekas on külas
foorumteater. Käsitletakse teemat „noor
virtuaalmaailmas”.
Laupäeval, 19. märtsil kell 19
Läsna rahvamajas Mere aastale pühendatud stiilipidu
– videodisko.
Teisipäeval, 29. märtsil kell 17
Kadrina Huvikeskuse noortekas poisteõhtu – külas
päästeameti spetsialistid.
Neljapäeval, 31. märtsil kell 18
Neeruti Seltsi korraline üldkoosolek
loodustoas Pargi tn 3.

Saaremäe soovitab
Rakvere teatri peanäitejuht, Kadrina vallas,
Arbavere külas elav Üllar Saaremäe
jagab igas vallalehes mõnd
kultuurisoovitust, et aina kirevamaks
muutuvast kultuuriilmast paremat
sotti saada.
Rakvere teatris esietendus suurepärase vene dramaturgi
Vladimir Žerebtsovi „Ausammas“ Filipp Losi lavastuses.
Halenaljakas lugu väikesest inimesest ja tema ootustest.
Samas ka terane pilguheit meie idanaabri tänapäeva.
Muusikast soovitaksin ansambli Untsakad kolmikplaati
„Kullafond”, mis annab suurepärase ülevaate selle
folkpunkloori esitava seltskonna loomingust.

veel 20. veebruaril ja 4. märtsil Eesti Jalgpalli Liidu (EJL)
jalgpallihallis Tallinnas.
„Eliise on kohusetundlik harjutaja ja asendamatu mängija,”
tähendas Rakvere JK Tarva tegevjuht ja ühtlasi naiskonna
peatreener Reijo Kuusik. "Enda õpingute ja treeningute kõrvalt
annab ta kodukandi Kadrina valla lastele jalgpallitrenne.
Möödunud suvel aitas ta juhendajana Kadrinas läbi viia samuti
EJL ja Rimi lastelaagreid.”

Baumann kaitses meistritiitlit
Eesti juunioride meistrid kreeka-rooma maadluses selgusid
Haapsalus.
Kaalukategoorias kuni 96 kg, kus konkurentsis oli kaheksa
matimeest, saavutas esikoha Kevin Baumann (Spordiklubi
Kadrina), kes kaitses sellega mullust tiitlit. Tänavu alistas
kadrinlane teel meistritiitlini kindlalt kolm vastast.
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KODUKANT

VOLIKOGU
VALLAVOLIKOGU ARUTAS JA OTSUSTAS
27. jaanuari istung Kadrinas, mis kestis 2 tundi ja 45 minutit
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

Lääne-Viru maavanem Marko Torm rääkis
haldusreformi käigust.
Volikogu kinnitas Kadrina Keskkooli arengukava
aastani 2025. Selle eel informeeris direktor Arvo Pani
volikogu, et valla taotlusele riigigümnaasiumi rajamiseks pole ministeeriumilt senini vastust saabunud. Kooli
arengukava on suunatud õpilaste arvu suurendamisele,
ka välismaalaste õppima asumisele. Rõhk on insenertehnilisel haridusel, teistest koolidest eristumisel. Probleemiks on noorte õpetajate ning loodus- ja reaalainete
õpetajate puudus.
Volikogu määras riigi omandisse jäetavatele maaüksustele sihtotstarbe ja aadressi. Nimelt Ohepalu külas
Männimetsa, sihtotstarve maatulundusmaa ja Viitna
külas Sinilille, sihtotstarve maatulundusmaa.
Volikogu kinnitas Läsna külas asuvale riigi omandis
olevale Hane maaüksusele uue sihtotstarbe – maatulundusmaa.
Volikogu võttis vastu Kadrina valla 2016. aasta eelarve.
Pikemalt märtsilehes. Arutelu käigus soovis volikogu
liige Marko Teiva suurendada lasteaia Sipsik investeeringuid 100 000 euro võrra vähendades samavõrra
keskkooli investeeringut. Volikogu lükkas ettepaneku
tagasi.
Volikogu kinnitas valla ametiasutuse struktuuri ja
teenistuskohtade koosseisu.
Volikogu määras palgalistele vallavalitsuse liikmetele
töötasu 215 eurot.
Volikogu kinnitas Kadrina Valla Aasta Tegija 2015
auhinna saajad, kes valiti välja rahvahääletusel.
Pikemalt külgedel 1 ja 2.
Volikogu määras Kadrina valla haridusstipendiumite
saajad, täpsemalt küljel 1.

Esimees Jaanus Reisner informeeris volikogu Loksa
linnast saabunud ühinemisettepanekust. Vallavanem Erich
Petrovits vastas Marko Teiva järelepärimisele Kadrina
Rahvamaja toolide annetusaktsiooni, valla allasutuste
töötajate tööle võtmise ja Neeruti küla teede asjus.

Valla vanim töömees sai 80
Kadrina Soojuse katlaoperaator, valla
ettevõtete vanim töötaja Roine Pekkolainen sai jaanuaris
80. Katlamajas kiidetakse teda kui töökat
tehnikasõpra, kelle
jaoks pole küsimuseks toimetada ka
mitme arvutiga. Lisaks teatakse Roinet
tubli rattasõitjana, kelle jaoks maakonnas liiga pikki vahemaid
ei ole. Keeruline elusaatus, mis viinud ta läbi Soome ja Läti on
teinud Roinest sõbraliku ja mõistva inimese, toreda kamraadi.
Palju õnne!
Vallalehe toimetusse saabus tähtsa sünnipäeva järel ka
juubilari enese tänukiri.
„Südamlik tänu kõigile: sugulastele, töökaaslastele, saunaklubile ja vallavalitsusele, kes mind juubelil meeles pidasid. Eriline
tänu veel Tristvere kohviku perele, õhtujuht härra Karl Meosile ja
Cadencia neidudele, kes mu juubeli väga meeldivaks muutsid!
Lugupidamisega, Roine Pekkolainen“

Abiks puudega lapse vanemale
Käivitus projekt, mille eesmärgiks on pakkuda ja sügava
puudega lastele tugiteenuseid – lapsehoid, tugiisik ja toetava
teenusena transport, vähendades seeläbi vanemate hoolduskoormust ja takistusi tööhõives osalemisel.
Teenused on suunatud raske ja sügava puudega kuni 17aastastele lastele, kelle vanemad ei saa osaleda tööhõives, kuna
laps vajab ööpäevaringset hooldust ja järelevalvet ning on
kodus vanema hooldamisel.
Vanemad, kelle lapsed vajavad lapsehoiu- ja/või tugiisiku
teenust ning teenusele sõitmiseks transporditeenust, saavad
pöörduda oma piirkonna koordinaatori, kohaliku omavalitsuse
sotsiaalosakonna või teenusepakkuja poole. Lääne-Virus on
koordinaatoriks Kersti Suun-Deket:
kersti.suundeket@sotsiaalkindlustusamet.ee, tel: 327 8371 või 5346 7887.
Teenust pakub MTÜ Tapa Vabatahtlike Tugikeskus,
kontaktisik Ene Augasmägi, tel: 5598 0670 või e-mail:
tapa.vabatahtlik@gmail.com. Täiendav info on lehel:
www.vabatahtlik.com.
Ene Augasmägi

Toimetaja Rein Sikk
Küljendanud VR Kirjastus

tel: 322 5631 või 501 2487
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Kes mäletab ingerisoomlastest
Miina-peret?
Pöördun teie poole seoses oma
perekonna loo selgitamisega. Mu
isa oli ingerisoomlane, perenimega
Miina, sõja lõppedes 9-aastane.
Umbes 1946 põgenes pere Eestisse,
Kadrina ümbruskonda. Mu onu
Arvo sündis Kadrina haiglas 5.
märtsil 1947 ja ristiti Kadrina
kiriklas 25. mail. Sünnitunnistusele
on märgitud isa Simo elukohana
Undla vald, Valgma küla, mis on
praeguseks liidetud Jõepere külaga, Neerutist üle kilomeetri lõuna
suunas. Neeruti ümbruses elanud
inimesed olid Arvole vaderiks:
perekond Vaidmetsad, Arnold
Noor, Eduard Paimla ja Linda
Hiie.
Mõned inimesed on arvanud mäletavat, et Neeruti koolis käis sõjajärgsetel
aastatel lühiajaliselt Nikolai või Kolja nimeline poiss, kes tõenäoliselt võis olla
mu isa.
Vanaisa Simo oli varem töötanud raudteel, kuid kaotanud tööõnnetuses jala.
Soomes Miina-peret mäletanud inimeste jutu järgi tuli ta ka puujalaga väga hästi
toime. Peale õnnetust jalaga sai Simost kingsepp. Arvo sünnidokumendi
andmetel ta Kadrinas kingsepatööd ei teinud, vaid käis taludes talutöödel
abistamas. Sama tegi vanaema Maria.
Mul on foto, mis peaks olema võetud Kadrinas või selle ümbruskonnas 1947.
aasta kevadel või suvel, võib-olla koguni Arvo ristsetel. Keskel istuv naine on
Maria Arvoga, käsi päikese kaitseks silmade ees olev poisike võiks olla tollal 11aastane Nikolai.
Oleksin väga õnnelik, kui keegi mäletaks Miinade perekonna viibimist
Kadrinas, oskaks selle kohta natukenegi rohkem teavet anda. Kuigi ma ise eesti
keelt ei oska, on mul Eestis sõpru, kes mind perekonna loo uurimisel aidanud.
Seega võib mulle vastata eesti keeles, aadressil marikam@tlu.ee . Mu oma aadress
ja telefoninumber on ajalehe toimetuses.
Svetlana Zhulnikova, Petrozavodsk
Müüa kuivi saetud ja lõhutud
küttepuid (30cm, 40cm, 50cm).
Tel. 504 5632.
Müüa 3-m küttepuid.
Miinimumkogus 10 rm.
Tel. 507 4553.
Müüa tooreid küttepuid (lepp,
sanglepp, kask, kuusk). Mõõdud
vastavalt kliendi soovile.
Tel. 504 3246.
Müüa lõhutud küttepuud
kojuveoga. Pikkus ja kogus vastavalt
soovile.
Tel. 5 647 6346 või 325 0113 õhtuti.

Palju õnne!
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Jaanuaris
registreeritud lapsed
ROMEO MAASIKAMÄE
Müüa kuivi kütteklotse.
Tel. 501 3862.

RAUL ROOTS

Minu Kadrina
Taavi Ojasalu
lendur
Mis seob teid Kadrinaga?
Olen sündinud Rakveres. Esimesed elukuud veetsin
Kadrinas vanaema ja vanaisa (Tiiu ja Enno Põllu) majas,
mida ma täna kutsun oma koduks. Kadrinasse sai päriseks
kolitud, kui ma olin 9-aastane ja alustasin õppimist Kadrina
Keskkooli 3. klassis. Sellest ajast saati, kui keegi küsib, kust
ma pärit olen, on vastuseks Kadrina.
Edasi sai mindud ülikooli Tartusse, täpsemalt
tolleaegsesse Tartu Lennukolledžisse ning tänaseks on mul
ka teine kodu, mis asub Läti pealinnas Riias. Siin töötan ma
lennuki kaptenina Läti riiklikus lennufirmas AirBaltic. Väga
tihti, kui lendame Riiast Peterburgi, viib lennuplaan meid
Lääne-Virumaa ja Ida-Virumaa piiri lähedalt üle ja siis, silmad krimpsus, otsin alati üles ka Kadrina.
Mis on Kadrinas maailma parim, aga kus leidub veel arenguruumi?
Ei ole teist sellist kohta nagu Kadrina, Kadrina ise on maailma parim. Tänapäeva kiires maailmas on nii hea vahetevahel
Kadrinasse peitu pugeda. Mida aeg edasi, seda väiksemaks muutuvad ajaliselt vahemaad eri punktide vahel liikudes. Ses
suhtes on Kadrinal ideaalne asukoht, piisavalt kaugel suurest lärmist ja samas piisavalt lähedal. Viimane kord läks mul rongi ja
lennukiga Kadrinast Riiga reis kõigest 2,5 tundi!
Arenguruumi leidub kindlasti vallajuhtidel, kelle ülesandeks on leida võimalusi väljarände vähendamiseks ja Kadrina
elujõulisuse suurendamiseks.
Kuidas saate ise Kadrina kandi elu edenemisele kaas aidata?
Ausalt öeldes ma aktiivse Kadrina propageerimisega Lätis ei tegele, aga kindlasti olen oma siinsete sõprade ja kolleegide silmad
avanud uue ja huvitava turismisihtkoha näol. Tahaksin rohkem panustada Kadrina arengusse, äkki see nišš on mul veel
avastamata.

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

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

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

