odukant
K
Lapsed raamatukokku

Rein Sikk “Minu Virumaa”

Kadrina valla viis raamatukogu kutsuvad registreerima lapsi
raamatukogus lugejateks. Kõik uued väikesed lugejad saavad kingituseks Eesti Vabariik 100 meene. Raamatukogud
tuletavad meelde, et lugemine annab tarkust, laiendab
silmaringi, arendab mõttetööd ning loovust ja mis peamine,
lugeda on mõnus!

“Virumaa on Eesti, on kõige
eestim Eesti. On Eesti kuubis.
Hüpermega, supermega Eesti.
Siin, Virumaal on kõik, mis
Eestiga seostub, hoopis
suurem, hoopis kirglikum,
hoopis vägevam kui kusagil
mujal. Virumaa on Eesti
kontsentraat, mis väetatud nii
põlisrahva higi ja verega kui
ka külaliste kirglikkusega.”

“Hää õlu” tuleb taas
Sel korral oma 5. toimumisaastat tähistav väikepruulide
konkurss “Hää õlu” tuleb taas.
Eelmisel aastal võidutses kergete õllede kategoorias
Raasiku õlletehase Verner Hele ning raskete õllede
kategoorias Lehe pruulikoja Ajakapsel. Mullu osales 23 õlle
testimisel 60 meest-naist Eestist, Soomest, Taanist, Moldovast
ja Ukrainast.
Milliseid üllatusi toob Eesti Vabariik 100 õllepruulijate
tootevalikusse saab näha 17.märtsil kell 17 Kadrina
Rahvamajas toimuval “Hää õlu 2018” konkursil ning
järgneval traditsioonilisel leili võtmisel Kadrina saunas.

Vohnja Lasteaed-Algkool
pidurüüs
Vohnja LasteaedAlgkooli pere meisterdas Eesti Vabariik 100 auks ilusa
dekoratsioon, mis
nende koolimaja
kaunistab.
“Soovisime oma
maja kodumaa sünnipäeva puhul kaunistada. Ühisel
arutelul leidsime, et
teeme sel korral midagi hoopis õue, et
terve kogukond sellest osa saaks. Meie
seinavaip on sinisel
taustal, mis sümboliseerib selget taevast meie laste kohal, mustad laste
kujud tähistavad
Eesti tulevikku
ning on ühtlasi Vasakult Vohnja lapsed Rita Enola, Eva,
meie kooli süm- Derek, Madis ja Maribel.
boliks. ŠablooniFoto Tiina Poopuu
deks olid meie oma
lapsed Paul Jakob,
Mathias ja Rutt Eleanor. Valgetest roosiõitest on tehtud
EV100 logo ning vasakul ääres on kujutatud Kadrina
seelikutiipu,” annab idee ja teostuse autor Vohnja kooli
direktriss Õnne Kiviperk teada.

Õnnitlused stipendiaatidele
Kadrina haridusstipendium sai kuus uut laureaati. Nendeks
on:
• Roberta Kirsch praktilise tööga „Kadrina Keskkooli
õpilaste saavutused spordis 2015.-2016. õppeaastal“ ja
juhendaja Rutt Kuusemäe.
• Johanna Angela Bremen uurimistööga „Minu suguvõsa
nimed“ ja juhendaja Liivi Heinla.
• Anett Altmäe uurimistööga „Jalgratastega fosforiidisõjast Eesti Vabariiki de facto“ ja juhendaja Evelin Tiiter.
• Kristel Rannala uurimistööga „Rein Siku isikustiil“ ja
juhendaja Liivi Heinla.
• Mariliis Tiiter, kelle Tallinna Ülikooli muusika pedagoogika eriala 2017. aasta bakalaureusetöö kandis nime
„Koorilaulus kasutatavate õppemeetodite efektiivsus
reper-tuaari õppimisel mittenooditundjate seas“ ja
juhendaja Marit Mõistlik-Tamm.
• Hanno Tikkerbär, kelle Tartu Ülikooli, meditsiiniteaduste valdkonna, sporditeaduste ja füsioteraapia
instituudi füsioteraapia eriala 2017. aasta magistritöö
kandis nime „Alaselja ja alajäseme piirkonna ülekoormusvigastuste registreerimine Eesti kergejõustiklastel 12-nädalase suvise treeningperioodi vältel“ ja
juhendajad Mati Arend, Priit Kaasik.
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Kadrina valla ajaleht

Kust tuli mõte selline
raamat kirjutada?
Mõte tuli Epp Petronel, kes
tahtis Eesti 100 eel “Minu”sarjale natukene särtsu anda.
Kuna see sari on 100 raamatut
juba välja andnud, siis tekkis
neil mõte lisada “Minu”-sarja
raamatuid ka erinevatest Eesti
paikadest. Seni on ilmunud
“Minu Narva” ja “Minu
Tallinn”, nüüd siis ka “Minu
Virumaa”.
Mis sind pealinna poisina
Virumaale tulles esimesena
võlus?
Kõik oli jube põnev ning kohe
tekkis suur kihk seda kõike
siin avastama hakata. Eluolu
Kadrinas, Rakveres kui IdaVirumaal. Ma tõesti tundsin
ennast siin kui Metsikusse
Läände mineja, ainult kui
Ameerikas on Metsik Lääs on
meil Metsik Ida. Mida rohkem
ma aga Virumaad avastasin,
seda paremaks see läks.
Emakeeleausammas,
külasaun, Neeruti
Kalevipoeg ja hulga
erinevaid monumente. Tood
raamatus välja just need
Kadrina vallaga seotud
kohad, millest selline valik?
Ju on need minu jaoks tähtsad
olnud. Seda raamatut kirjutades panin ma endale kaks
kriteeriumit, esiteks, see on
minu subjektiivne arvamus
Virumaast ning teiseks tahan
ma ära mainida just neid
inimesi, kelle puhul oleks
oluline, et nende nimi kirjasõnas alles hoitud saaks. See
on minu tänu nende tublide
tegude eest Virumaa heaks.

Rein Siku raamatu
“Minu Virumaa”
esitlus toimub
neljapäeval, 22. märtsil
kell 18 Kadrina
raamatukogu
kirjandusklubi saalis.
Kohapeal raamatu
soetamise võimalus.

Lääne-Viru aasta teod
1. veebruaril anti üle Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu
ja Virumaa Teataja korraldatud konkursi “Lääne-Viru
aasta tegu 2017” autasud kõikidele tublidele tegijatele.
Enim hääli kogusid ning Lääne-Viru aasta
tegudeks said Kersti Loite raamatuga “Virumaa
rahvarõivad” ning Rakvere haigla oma erakorralise
meditsiini osakonna (EMO) põhjaliku uuendamisega.
Isikuteo kategoorias hoidis Kadrina valla lippu
kõrgel Jõepere Vabadussõja mälestusmärgi rajamise
algatuse eest tunnustuse saanud Urmas Leesnurm
ning ühisteo kategoorias II koha saanud Läsna-Loobu
küla Eesti Aasta Külaks valimine.

Pildil Läsna Rahvamaja juhataja Heli Napp ja Urmas
Leesnurm tunnustustega

Kas Virumaal leidub veel
paiku, mida uurida-puurida?
Neid kohti on maa ja ilm,
alates siit Kadrina kandist,
lõpetades Tudulinnaga, kus
ma oma suved veedan. Kindlasti ei ole ma kõikidesse Kadrina valla küladesse sattunud.
Neid avastamata paiku ja
kuulmata jutte tuleb kogu aeg

juurde ning alati saab veel
rohkem süvitsi minna.
Millise lausega võtaksid
“Minu Virumaa” kokku?
See on raamat maailma parimast paigast. Kui ma siia tulin,
siis ma ei teadnud seda veel,
nüüd olen ma sellest aru
saanud.
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100 päeva Kadrina
vallavanemana
9. veebruaril 2018 lõppes minu töötamine Kadrina
vallavanemana. Kuigi see periood jäi lühikeseks, sai tehtud
nii mõndagi.
Tänan kõiki toetajaid, kes on mulle andnud teadmise ja
kindlustunde, et olen ajanud õiget asja Kadrina vallas ja teen
seda ka edaspidi.
Kadrina on minu kodu ja mina jään Kadrinasse. Jääge
Teie ka!

VEEBRUAR 2018

Aasta Tegijad 2017: Aru Põllumajanduse OÜ, Cris Poll ning LäsnaLoobu külakogukond
Rahvahääletusel selgusid konkursi “Kadrina valla Aasta Tegija 2017” võitjad.
Internetis hääletanuid oli 494, raamatukogudes hääletanuid oli 59 ning hääletussedeli vallamajja saatnuid oli 9. Kokku oli
hääletanuid 562, eelmisel aastal oli 625.
Kõiki tublisid konkursi laureaate ja nominente tänatakse 24.veebruaril kell 13 Kadrina Huvikeskuses. Palju õnne kõikidele
aasta tegijatele ning suured tänud hääletajatele!
Majanduse valdkonnas tuli
võitjaks Aru Põllumajanduse OÜ –
personali heaolu eest seisja – kogudes
158 häält.
“Aru Põllumajanduse meeskond
tänab Kadrina valla inimesi, kes meid
tunnustasid. Meil on tubli, töökas ja
sõbralik kollektiiv. Meie mehed oskavad maailma tipptasemel tehnikaga
väga head tööd teha. See tunnustus on
meie meeskonnale meeldivaks tähelepanuavalduseks. Täname teid, kes
meie tegemisi märkavad. Edu meile
kõigile Kadrina valla ettevõtjad!“ –
Andres Lindam

Lugupidamisega
Marko Teiva
Kadrina endine vallavanem

Foto Rein Sikk

Spordi valdkonnas tuli võitjaks Cris Poll – ultrakõva ultrasportlane, Haanja
100 võitja ja Raudmees – kogudes 171 häält.
“Ma tänan kõiki, kes on minu tegemistele kaasa elanud. See on suur
tunnustus ning näitab, et minu teod on inimestele korda läinud. Olles juba 12
aastat jooksnud, olen kogenud väga erinevaid hetki – võimsaid õnnestumisi
ning raskeid ebaõnnestumisi. Mul on tõsiselt hea meel, et minu ümber on palju
toetavaid inimesi – toetav perekond, motiveerivad sõbrad ning tugev
seljatagune kolleegide näol. Ma tänan kõiki treenereid, kelle käe all olen saanud
treenida! Aitäh, HAKA Plast OÜ, Aqva Hotel & Spa ning hooaja põhitoetaja
advokaadibüroo Reinmaa & Partnerid OÜ. Tänu teile olen ma jõudnud sinna,
kus ma täna olen ning liigun edasi sinna, kuhu tahan jõuda!” – Cris Poll

Täispikk ülevaade tehtust www.kadrina.ee lehel.

MURUMÄE

MÄLUMÄNG
Alustuseks vabandused, kuna eelmises
lehes ilmunud detsembrikuu küsimuse
õige vastuse August Viibergi foto
(paremal) oli segi läinud novembrikuu
vastuse pildiga (Matti Reemet), veel kord
vabandused!

Eelmises lehes
ilmunud fotol oli
Marko Teiva, Kadrina
endine vallavanem

Foto Rein Sikk
Õigesti vastanuid
oli 16: Anette-Meribel Teiva, Roine Pekkolainen, Ainu
Kirotbek, Gabriel Kaseste, Ene Kaldamaa, Jalmar
Soorand, Jüri Vološtšenko, Janek Rannala, Harald
Rahupõld, Peeter Viira, Arvo Püvi, Marje Rüü, Neeme
Mangulis, Margus Einard, Are Kivimäe, Enn Laansalu

Kultuuri ja hariduse valdkonnas tuli võitjaks Läsna-Loobu külakogukond – konkursi Eesti Aasta Küla 2017 tiitli võitja –
kogudes 183 häält.
“Suured tänud meie armsale külarahvale ning kõikidele hääletanutele-kaasaelajatele, tänu kellele me nii kaugele üldse jõudnud
oleme. Läsna-Loobu tähelend on olnud kõrge ja särav, me ei suuda seda siiani uskuda! Tulge teie meile ikka külla, eriti suvel, sest
suved meie külas on veel eriti ilusad!” – Heli Napp

Kanna helkurit!
Uus küsimus

Ühel varahommikul märkasin
tee ääres sõitmas kahte jalgratturit, kes vaevu märgatavad olid. Ilm oli hämar, väljas
olid mõned külmakraadid,
teed kattis „must jää“. Jalgratturid nägid vaeva, et oma
sõiduvahendeid teel hoida.
Pidasin politseisõiduki kinni
ning läksin noormeestega rääkima. Mind kurvastas, et ratastel puudusid vajalikud helkurid ja tuled, helkurid puudusid ka noormeestel. Andsin
neile vajalikud vahendid enda
ja liiklusvahendite nähtavaks
tegemiseks.
Novembri- ja detsembri-

kuus kontrollisid Tapa ja
Kadrina valla noorsoopolitseinik Anni Kruuse ning piirkonnapolitseinikud Aleksander Klasberg ja Martin Mikola kuues Kadrina ja Tapa valla
koolis õpilaste helkureid ja
nende kasutamist. Nii suurtes
kui väikestes koolides oli helkuri kasutamise tulemus ühene – helkur puudus pooltel.
Eelmisel aastal viis politsei
Tapa Gümnaasiumis läbi
projekti „Helkur – Mulle ja
Sulle“. Projekti lõpus olid
praktilised katsed helkuri
nähtavusest läbi autojuhi silmade. Tookordne katse leidis

aset õhtuhämaruses, väljas oli
tuiskas. Kõigil osalenutel
avanes võimalus näha ja võrrelda helkurita ja helkurita
ning heledates riietes inimest.
Selgus tõsiasi helkuri olulisusest. Tagasisides selgus, et
paljud katsetel osalenud õpi-

Kes on see kadrinlane pildil?

Ettepanek valla avatud juhtimise kokkuleppeks

Vastused teatada:
telefonil 50 238 46, e-postiga rystom@hot.ee, kirjalikult
Koidu 21, Kadrina. Viimane päev on märtsikuu viies päev.

Valimisliit Puhas Kadrina tegi 12. veebruaril toimunud kohtumisel volikogus
esindatud osapooltele ettepaneku sõlmida Kadrina avatud juhtimise kokkulepe, mis
kaasaks juhtimisse kõik voli-

Kõigi õigesti vastanute vahel loositakse välja auhind Kadrina
Maanaiste Seltsilt.
Ikka teie, Risto Murumägi.

kogu liikmed, olenemata valimisliidust või erakonnast.
Valimisliidu Puhas Kadrina esindaja Risto Murumägi
ütles, et juhtimiskriisi ületamiseks on oluline kaasata valla
arengusse kõik volikogus

esindatud osapooled, olenemata nende politilistest eelistustest. „Oluline on, kas tahetakse seista Kadrina valla
huvide eest” rõhutas Murumägi.
15. veebruari kohtumisel

lased kannavad helkurit just
tänu läbiviidud katsetele.
Hooli iseendast, kanna
helkurit, sest nii oled nähtav
ning teistele eeskujuks!
Anni Kruuse
noorsoopolitseinik

lükkas valimisliit Terve Vald
ettepaneku tagasi. Osapooled
jõudsid siiski ühisele seisukohale, et Kadrinale uue vallavanema leidmiseks kuulutatakse välja avalik konkurss.
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Hõissa, Vohnjas olid vastlad!

KULTUURIKALENDER

11. veebruaril rõkkas Vohnja suur kelgumägi nagu vanal heal ajal.
Umbes kaheksakümmend lustijat oli tulnud vastlaid tähistama.
Mõõtu võeti kelguvõistlustes, kus noorim võistleja oli 3-aastane,
vanim üle 60. Elevust pakkus pere kelgusõiduvõistlus. Muide, kelk
ei pea olema plastikust, hästi sobib ka vana žiguli kapott, mille
rooliks on laste jalgratta raam. Kui kohale jõudis perekond Kirsch
ja poni Mäkk, kõlasid laste rõõmsad kilked. Julgemad said sõita
buraaniga. Usinad näpud said meisterdada vastlavurri. Kõhtu
täitis Vohnja kooli kokatädi Jaanika valmistatud hernesupp ja
magus kringel. Usun, et trallitajatel on rõõm rinnas veel vähemalt
jaanipäevani!
Tuhat tänu kõigile annetajatele, kes panustasid vastlapäeva!
Suur kallistus kogukonnale, kes pani õla alla ning aitäh, armsad
lapsed ja teie vanemad, kes te tulite vastlapäeva nautima!
Olgu see vahva üritus märgiline kingitus Eesti Vabariigi 100.
sünnipäevaks, tõestamaks, et elu Eesti külades on jätkusuutlik!
Foto Anneli Meibaum

Anneli Meibaum

Petrovitsile Päästeteenistuse Medal

Sõbrapäeval, 14. veebruaril külastas Kadrina Keskkooli ning
Lasteaed Sipsikut haridusminister Mailis Reps, pildil Arvo
Pani (vasakul) ja Erich Petrovitsi vahel. Taga täies ilus kogu
koolipere poolt punutud patsid, millest saadi kokku "Meie
kirju Eesti". Idee autor õpetaja Kersti Tarkmees.

Foto Õnne Tikerpalu

Magus kingitus Eestile

Eesti Vabariigi sünnipäevaks kokkupandud retseptiraamatus
“Eesti 100 torti” on esitatud ka Kadrina valla tordimeistri Terje
Lopetiene šokolaadi-beseekihtidega toorjuustutort.
Kõik sai alguse sotsiaalmeedias välja käidud ideest, teha
Eestile kingituseks tublide magusameistrite retseptidega
raamat. “Lugesin seda üleskutset ning vastasin sellele. Minu
üllatuseks osutuski minu retsept valituks ja nii ma selle
projektiga liitusingi. Väga tore ettevõtmine on olnud,” ütleb
Lopetiene. Veel lisab ta, et ühe kõige eestilikuma küpsetise
märksõnadeks on naturaalsus ja kodumaine tooraine, kuid kui
on olemas oskused kohaliku tooraine kombineerimisel välismaisega, siis miks mitte ka seda kasutada.
Eesti 100. sünnipäeva puhul kingivad retseptide autorid
oma küpsetised tublidele kodanikele ning ettevõtetele, tänades
neid panuse eest meie riigi heaks. Terje Lopetiene kinkis oma
tordi Rakvere kogukonnamajale, kus tegeletakse puuetega
inimestega, pakkudes neile tegevust ja tööd ning seda enamasti
vabatahtlikult.

SPORT
Võidukad Kadrina Karud
5. veebruaril tegid Meistriliiga nädala avalöögi Tamsalu/JaKon
Ehitus ja Kadrina Karud. Tamsalu meeskond võitles platsil
Karudega kõvasti, kuid pidi lõpuks siiski vastase 78:75
paremust tunnistama. Karude meeskonnas enim korvi tabanud
mängija oli 26 punktiga Allan Ehte, kellele järgnes Germo
Veide 16 punktiga. Sellega on Kadrina Karud võitnud kolm
järjestikust mängu.

Meistrid suusarajal
Kadrina Keskkooli õpilane Ragnar Rooba osales 3.-8.
veebruaril Bulgaarias suusaorienteerumise noorte Euroopa
meistrivõistlustel. Individuaalselt saavutas Ragnar lühirajal 11.
koha, sprindis 19. ning tavarajal 17. koha. Teateorienteerumises
saavutas Eesti võistkond, mille koosseisu kuulus ka Ragnar
Rooba 4.koha.
10.-11. veebruaril toimusid Põlvas suusaorienteerumise
Eesti meistrivõistlused lühi- ja tavarajal. M16 klassis tuli

Rakvere teatri näitleja, Loobu küla, Karjapõllu talus
elav Ülle Lichtfeldt jagab Vabariigi sünnipäevakuul
(kultuuri)mõtet.
EV 100 raames on üleskutse teha kingitusi. Isegi
ilmataat on helde olnud ja lund puistanud, ärge
jätkem võimalust kasutamata ja kas või korra suusad
alla panna.
Ka kultuuriprogramm on mitmekesine ja rikkalik –
erinevad teatrid teevad koostööd, et tuua välja EV
100 sünnipäevaks pühendatud lugusid. Nii ka meie
koduteater, Rakvere teater, kus 9. märtsil esietendub
lavastus "Lahus", mis räägib loo Kanada
väliseestlastest ja 13. aprill esietendub koostöös
tantsuteater Fine 5-ga "Puudutada kuud",
lavastab teatri uus
kunstiline juht Peeter
Raudsepp.
Kuna nii suurt
juubelit minu
silmad enam ei
näe, siis istutasin
ma mitu puud
ehk nemad
näevad...
Ilusat sünnipäeva kõigile!

Ülle ütleb

Päästeamet andis välja 26 Päästeteenistuse Medalit, mis
omistatakse keerukatel päästetöödel ülesnäidatud vapruse eest
või teenete eest päästealal.
Kadrina valla vabatahtlikud päästjad esitasid Erich
Petrovitsi Päästeteenistuse Medali kandidaadiks, tuues välja
tema toetuse priitahtlike pritsumeeste tegevuses ning hoolitsuse üleüldise Kadrina valla turvalisuse tagamisel. “Ta on seadnud eesmärgiks valla kodude muutmise tuleohutuks, motiveerides vallas nii laste kui täiskasvanute ohutusalase teadlikuse tõstmist tule- ja veeõnnetuste ära hoidmiseks,” on teda
esitades välja toodud.
Petrovits ise sõnab: “On väga meeldiv, kui sinu tegemisi
märgatakse. Olen liigutatud ning üllatanud ja tänan neid, kes
selle mulle usaldasid”. Varasemalt on saanud sama tunnustuse
ka endised vallavanemad Ain Suurkaev ja Aivar Lankei.

mõlemal distantsil Eesti meistriks Ragnar Rooba. Tavarajal N14
klassis võitis hõbemedali Liis-Marii Kaso. Mõlemal distantsil
tuli 4. kohale Aigi Einmaa. Kõik võistlejad õpivad Kadrina
Keskkoolis.

Kadrina võrkpallurid tublid ka
mujal
Pärnus toimunud Eesti Võrkpalliföderatsiooni karikavõistlustel
U-18 vanuseklassis saavutas kuue tugevama meeskonna
turniiril III koha Rakvere Spordikooli meeskond. Pooled
võistkonna liikmetest on Kadrina Keskkooli õpilased: Aleks
Uusküla, Martin Stadnik, Oliver Lankei, Gustav Lankei ja
Jürgen Lankei.

Laupäeval, 24. veebruaril kell 10
Eesti Vabariik 100 – pärgade asetamine Vabadussõja
mälestussambale.
Kell 10.45
Eesti Vabariik 100 – kontsert-jumalateenistus Kadrina
kirikus. Esinevad Kadrina Segakoor ja Janakkala segakoor.
Kell 13
Eesti Vabariik 100 – kontsert-aktus Kadrina
Huvikeskuses. Tunnustatakse tublisid, esineb ansambel
Noorkuu.
Kell 18
Eesti Vabariik 100 – Presidendi vastuvõtt Tristvere
kohvikus. Suurel ekraanil EV100 pidupäevavastuvõtt ja
kontsert ERM-is.
Kell 19
Eesti Vabariik 100 – Kadrina Segakoor kutsub Kadrina
Noortekeskusesse tantsuõhtule ansambliga Rekontra.
Neljapäeval, 1. märtsil kell 18
Huviklubi Cadencia kutsub Kadrina Huvikeskusesse
kursusele Hiina meditsiini algtõed - tervise parandamine
läbi energiatöö. Loeng tutvustab erinevaid võimalusi oma
tervise parandamiseks. Koolitajaks Dr. Tiia Liivalaid, Tervise
Alkeemia. Info telefonil 5 855 1161.
Reedel, 2. märtsil kell 20
Pühapäeval, 4. märtsil kell 19
Kinoõhtu Läsna Rahvamajas. Linastub film
“Klassikokkutulek 2: Pulmad ja matused”. Pilet 4€/3€.
Neljapäeval, 8. märtsil kell 19
Kinoõhtu Läsna Rahvamajas. Linastub film “Rohelised
kassid”. Pilet 4€/3€.
Laupäeval, 10. märtsil kell 10
Neeruti Seltsi õpituba. Muuseumitund – Mis järgnes
Eestis Rootsi ajale? Lektor ajaloolane Uno Trumm,
osalustasu 2€.
Neljapäeval, 15. märtsil kell 19
Kinoõhtu Läsna Rahvamajas. Linastub film “Ahto.
Unistuste jaht”. Pilet 4€/3€.
Reedel, 16. märtsil kell 18
Kadrina kirjandusklubi ja vallaraamatukogu kutsuvad
Läsna teatri lavastusele "Ma armastasin sakslast”
kirjandusklubi saalis. Registreerimine 325 0107 või
raamatukogu@kadrina, osalustasu 1€.
Laupäeval, 17. märtsil kell 10
Neeruti Seltsi õpituba. Rahvakalendri tähtpäevad –
käädripäev, osalustasu 2€.
Laupäeval, 17. märtsil kell 17
Kadrina Saunaklubi KSK korraldab “Hää õlu 2018” –
viies Eesti väikepruulide konkurss Kadrina Rahvamajas.
Registreerimine ylo.kais@galogaasid.ee, osalustasu 25€.
Neljapäeval, 22. märtsil kell 18
Kadrina kirjandusklubi ja vallaraamatukogu kutsuvad
Rein Siku raamatu "Minu Virumaa" esitlusele kirjandusklubi saali. Kohapeal raamatu soetamise võimalus.
Registreerimine 325 0107 või raamatukogu@kadrina.ee.
Neljapäeval, 22. märtsil kell 18
Huviklubi Cadencia kutsub Kadrina Huvikeskusesse
kursusele Hiina meditsiini algtõed - Hiina meditsiini
toitumisteraapia, toitumist kasutatakse nii tervise üldiseks
tugevdamiseks, kui ka haiguste profülaktikaks ja raviks.
Koolitajaks Dr. Tiia Liivalaid, Tervise Alkeemia. Info telefonil
5 855 1161.
Neljapäeval, 22. märtsil kell 19
Kinoõhtu Läsna Rahvamajas. Linastub film “Logani
õnn”. Pilet 4€/3€.
Neljapäeval, 29. märtsil kell 18
Neeruti Seltsi korraline üldkoosolek loodustoas.

Kreeka-Rooma maadluses
meistritiitlid

Neljapäeval, 29. märtsil kell 19
Kinoõhtu Läsna Rahvamajas. Linastub film “Viimane
kuningas”. Pilet 4€/3€.

Valgas toimusid Eesti meistrivõistlused naiste-, vaba- ja KreekaRooma maadluses. Kokku näitasid rammu 157 sportlast.
Kreeka-Rooma maadluses tulid oma kaalukategoorias kullale
SK Caaro maadlejad Erkki Alak (kuni 82 kg) ja Kevin Baumann
(kuni 97 kg).

Laupäeval, 31. märtsil kell 19
Läsna Rahvamajas teatripäeva tähistamine. Esietendub
Läsna teatri kogupereetendus “Kardemoni linna rahvas
ja röövlid.” Pilet 5€.
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KODUKANT

VEEBRUAR 2018

VOLIKOGU

Palju õnne!

MINU MAA

VALLAVOLIKOGU ARUTAS JA OTSUSTAS

Juubilarid veebruaris

Vesikas – Kadrinast pärit räppar, kodanikunimega
Priit Kaare

31. jaanuari istung Kadrinas
Enne päevakorraeelnõu arutelu palus sõna Valimisliidu Puhas Kadrina
liige Risto Murumägi, kes luges ette umbusaldusavalduse vallavanem
Marko Teivale.
1. Volikogu tunnistas kehtetuks Kadrina Vallavolikogu määruse nr 4.
2. Vallavolikogu tunnistas kehtetuks 2016. aasta 25. mai määruse nr 64
„Liikluspinna ruumikuju ja ametliku kohanime muutmine”, millega
määrati Tehnika tänava osale kohanimeks Sauna tänav.
3. Volikogu võttis vastu määruse Asendus- ja järel-hooldusteenuse
osutamise tingimused ja kord. Asen-dus- ja järelhooldusteenuse
osutamise korraldamine ja rahastamine antakse üle kohalikele
omavalitsustele. Asendushooldusteenust osutatakse edaspidi
hooldus-peres, perekodus ja asenduskodus.
4. Volikogu võttis vastu määruse Kadrina valla poolt korraldatavate
sotsiaalteenuste kord. Teenuste loetelus on lahti selgitatud teenused,
mida Kadrina Vallavalitsus ei osuta, kuid on vajadusel valmis neid
osutama: varjupaigateenus, turvakoduteenus, isikliku abistaja teenus.
5. Volikogu kinnitas Kadrina valla eelarvest maksmisele kuuluva lapse
sünnitoetuse ja matusetoetuse määra, millega on matusetoetuse
suurus keskmiselt 250 eurot ja sünnitoetus 400 eurot.
6. Volikogu võttis vastu määruse Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine Kadrina vallas.
7. Volikogu võttis vastu otsuse asutada jäätmeseadusest tulenevalt
jäätmeregistri ning vastu võtma registri põhimääruse.
8. Volikogu kehtestas Kadrina valla haridusasutuste juhtide ja
pedagoogide töötasustamise alused ja töötasu alammäärad.
9. Volikogu määras Kadrina valla haridusstipendiumid.
10. Volikogu kinnitas „Aasta Tegija 2017” auhinna laureaadid: Aru
Põllumajanduse OÜ, Cris Poll ja Läsna-Loobu külakogukond.
11. Volikogu otsustas mitte maksta hüvitisi seoses volituste tähtajalise
lõppemisega.

See on ontika pank, suur ja väike taevaskoda
ehalkivi letipeal ja liigirohked puisniidud
see on seto kuningriik ja eepos kalevipojast
vana tallinna liköör ning olematu rongiliiklus
see on piusa koobastik ja harju-viru platoo
nõiakaev tuhalas ja lõhnaelamused kehras
see on valaste juga ja epu-kakerdi soo
kiviõli tuhamäed ning alutaguse metsad
see on põlevkivitööstus ja läänemere kilu
nelijärve seitse järve, pääsuke ja rukkilill
see on viljandi folk, võsu rand ja laulupidu
kadrioru lossipark ja piiriäärne narva linn
see on matsalu laht ja kaali meteoriidikraatrid
ainulaadne kaika kuplistik ja kasari jõgi
see on rahvas, kultuur, ajalugu ning maastik
see on sini-must-valge, tammeoks ja kolm lõvi!

9. veebruari erakorraline istung Kadrinas
Päevakorras oli vallavanemale umbusalduse avaldamine. 10
poolt ning 6 vastu häälega avaldati umbusaldus vallavanem Marko
Teivale. Kuni uue vallavanema valimiseni määrati vallavanema
asendajaks vallavalitsuse liige Jaan Stern.

Omniva palub kaasa
mõtlemist

Armas Kodukandi lugeja, kui

TRISTVERE KOHVIK

sina, sinu naaber, hea sõber,

pakub tööd:

sugulane või kogukonna liige

•
•
•

tegeleb millegi vahvaga, mida
Kus võiksid asuda meie valla kirjakastid? Omniva korrastab
kirjakastide võrgustikku, et paigutada kirjakastid nähtava-tesse
ja käidavatesse kohtadesse, kus inimestel oleks neid mugav
kasutada. Kirjakastid on olnud praegustes asukoh-tades juba
pikki aastaid, kuid inimeste liikumisteed ja harjumused võivad
olla selle aja jooksul muutunud. Kirjakastide võrgustiku
uuendamine lähtus eelmisel aastal läbi viidud uuringust, kus
ilmnes, et inimesed soovivad kaste näha kohtades, kus nad
niikuinii käivad – poe, vallamaja, raamatukogu juures.
Omniva palub vallaelanikel saata kirjakastide paremate
asukohtade osas ettepanekuid kuni 06. märtsini aadressile
info@omniva.ee.

MÜÜA SAETUD LÕHUTUD KÜTTEPUUD KOJUVEOGA. PIKKUS
JA KOGUS VASTAVALT SOOVILE. KONTAKT 56 476 346 VÕI
ÕHTUTI 32 50 113.
OSTAN VANU TSAARIAEGSEID JA ESIMESE EESTI VABARIIGI
AEGSEID (KUNI 1945) POSTKAARTE JA FOTOSID. PAKKUDA
VÕIB KA MUUD VANAVARA. TULEN ISE JÄRGI. TELEFON 5 812
8287.

OSTAN NÕUKAAEGSEID MÄNGUASJU JA PORTSELANIST
KUJUKESI. TELEFON 5590 6683.

Mälestame
ELDI KALM
24.09.1930 – 13.01.2018
OLLI VILBERG
06.10.1930 – 10.02.2018

Toimetaja Lisete Laisaar
Küljendanud VR Kirjastus

tel: 322 5631 või 5 900 8823

oleks tore ka teistega jagada,

KOKK
ABIKOKK
TEENINDAJA

siis anna sellest teada helistades 5 900 8823 või kirjutades
lisete.laisaar@kadrina.ee.

Lisainfo 515 6451
tristvere@gmail.com

HELGA KÜTT
SELMA-MIRALDA PEBERG
VALDEK KÕUE
ELGA KUIVASTE
ASTA TAMM
AURELIE-ELISABETH
SAMMELSELG
ALMIDA KÜBAR
HEINO ÕUNPUU
EHA VIIBERG
HELLE ESCHBAUM
MAIDO PROOSA
MATTI PUKK
ÕIE METS
RIHO SKROMAN
ANNE KASTEMÄE
EMMELI KASK
SILVI KASS
EKATERINA RUZU
ARNOLD VAAREND
KAIA RON
EHA KUSTAVSON
VALENTINA TOIKKA
OLEG NUKK
HELJU VÄRS
TAMARA KUUSIK
HANS JAAKSON
URVE METSMAN
ELLE PAAVEL
ANTS NILLER
HEIKI KIIK
VALDUR RANNIIT
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Jaanuaris registreeritud lapsed
MAARJALIL LVOV
TREVOR HUGO VILMRE
MANFRED MESI
SAMUEL TABO
SIGRID PAKLER

Minu Kadrina

Indrek Saar
Eesti Vabariigi kultuuriminister, poliitik, näitleja

Mis seob Teid Kadrinaga?
Kadrina vallas, Loobu külas on minu kodu.
Ühtlasi käib minu tütar Kadrina Keskkoolis.
Kuid seos kodukandiga on juba lapsepõlvest.
Minu vanaema elas Neerutis ja töötas kohalikus
siirupivabrikus. Tal oli alati meie jaoks varutud
lehmakommi ning loomulikult saime ka
tärklisesiirupit limpsida. Nii, et Kadrina on
minu jaoks juba lapsest saati olnud üks magus
kant.
Mis on Kadrinas maailma parim, aga kus
leidub veel arenguruumi?
Kõige olulisemad on ikka inimesed. Kadrinas
asub maailma kõige parem Läsna-Loobu küla ja
rahvamaja, kus käivad koos äraütlemata
toredad inimesed. Nendega koos on alati lõbus
ja armas. Leili võiks teinekord mõõdukamalt
visata...

Foto Riigikantselei

Kuidas saate ise Kadrina arengule kaasa aidata?
Katsun kogukonna tegemistes kaasa lüüa, kui vähegi võimalik. Vabariigi juubeliüritustest mitut tähistan just Kadrinas.

e-post: lisete.laisaar@kadrina.ee
Trükiarv 2500 eksemplari

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

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

