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Mis oleks kui läheks aastaks
Ameerika Ühendriikidesse õppima?
see, mida ma ootan kõige
rohkem. Ameerikas on suur
rõhk pandud kooli ühtsus
tundele ja ühistegevustele,
neid loodan samuti täiel
rinnal kogeda.

Just sellise mõtte peale tuli Kaisa Nele Hendla, uudishimulik 17-aastane noor inimene,
kelle suurimaks sooviks on veeta õppeaasta
välismaal. Praegu õpib Kaisa Nele Kadrina
Keskkooli 11. klassis ning tegeleb vabal ajal
kõikvõimalike asjadega - laulab kolmes kooris nii Kadrinas, Rakveres kui Tallinnas, õpib
trummimängu, tegeleb fotograafiaga ning
võtab osa rahvusvahelistest projektidest.
Nüüd on ta otsustanud järgmise õppeaasta veeta Eestist eemal. Miks? Seda küsime
tema enda käest.
Kaisa Nele, oled otsustanud
järgmisel õppeaastal minna tarkusi koguma välismaale, miks?
Idee välismaale minna
on mu peas tiirelnud juba
aastaid, aga sellel suvel re
gistreerisin ennast lõpuks
ära ning esitasin endale elu
suurima väljakutse – minna
aastaks Ameerika Ühendrii
kidesse õppima. Võtan seda
kui elamust, mille käigus
õpin ennast rohkem tund
ma ning omandan palju uusi
kogemusi. Selle eesmärgi
poole liikumine on muut
nud mind enesekindlamaks,
julgemaks ning sihikindla
maks igas valdkonnas. Kui
on olemas organisatsioon,
kes suudab päriselt tagada
parima kogemuse välismaal,
miks jätta see võimalus siis
kasutamata? Suure tõuke
andsid kindlasti ka sõbrad,

kes on saanud ülimalt posi
tiivseid kogemusi vahetus
õpilasena.
Miks
just
Ameerika
Ühendriigid?
Kui aus olla, siis Amee
rika Ühendriigid polnud
minu algses „riikide nime
kirjas”, aga mida aeg edasi,
seda ahvatlevamaks see mu
jaoks muutus. Sealne koo
lisüsteem ja tase on hoopis
midagi muud kui Eestis.
Sealsed inimesed elavad
täiesti teistsugust elu ning
see muudab asja veel põne
vamaks, arendab korralikult
silmaringi ja empatiaat.
Mis Sa arvad, miks noored välismaale õppima lähevad?
Ma usun, et noored taju
vad, kuivõrd võimaluste
rohke on tänapäeva maailm.

lühidalt
Kihlevere postipunk lõpetab
tegevuse

V

ähese külastatavuse tõttu lõpetab uuest aastast tee
nuse osutamise Kihlevere postipunkt. Pärast 29.
detsembrit on kohalikel elanikel võimalik postitee
nuseid tarbida kirjakandja vahendusel või külastada ümber
kaudseid postiasutusi ja pakiautomaate.
Kihlevere piirkonna elanike saadetised jõuavad edaspidi
Kadrina postipunkti, kuid soovi korral on võimalik ka posti
punkti saabunud saadetised tasuta ümber suunata või kirja
kandjaga tasuta koju tellida. Alternatiivina saab kasutada ka
Kadrina pakiautomaati.			
Omniva

Sussid jalga ja... jalgpalli mängima!

K

Kas Sul on mingi lause,
mille järgi elad?
Ühel loengul öeldi mei
le, et inimesed suudavad
teistelt inimestelt võtta ära
esemeid, kuid nad ei ole
iial võimelised ära võtma
inimeste kogemusi ning
mälestusi. Sealt tekkis mu
pähe lause: „Ela hästi!” ehk
elan kogemuste nimel, nagu
ma ka eespool mainisin.

adrina ja Moe meeskond on osalenud juba 8 aastat
Soomes Vesantos sussijalgpalli MM-il. Kohalikud poi
sid on sussijalgpallis (susside ning kummist palliga
jalgpall) Kadrina valda edukalt esindanud turniiridel, millest
võtab tavaliselt osa üle 150 võistkonna. Põhjanaabrite juurest
on koju toodud mitu kuld-, hõbe- ja pronksmedalit! “Oleme
rõõmsad, sest meid on taas märgatud. Nimelt on Eestimaa
mängus meie kohta küsimus,” rõõmustab mängija Reio
Mändla.
Kas teie teadsite enne, millisel spordialal on Kadrina ja Moe
meeskond tulnud maailmameistriks? Justnimelt sussijalg
pallis, tuues sellega nii Eestile kui Kadrina vallale palju tähe
lepanu ja meediakajastust. Ühtlasi on sussijalgpalli meistrid
saanud kajastust ka populaarses raadiojaamas Kuku, just
viktoriiniküsimuste näol. (KK)

Foto Kaisa Nele Hendla
Nad on leidnud just neile
meelepäraseid õppimisvõi
malusi välismaal. Igaühel
meist on midagi siin elus
teistele edasi anda, aga sel
leks tulebki maailmas ringi
rännata, et teadmisi kogu
da. Tunnen, kuidas Eestis
olles hakkab kõik kuidagi
vaikselt korduma ning sel
leks, et ma suudaks ka eda
sipidi kastist välja mõelda,
otsustasin vahetusaasta ka
suks.
Välismaalt naastes soovin
oma kogemusi jagada koha

liku kogukonna ning teiste
eestlastega, kellel on mi
nuga samalaadsed huvid.
Julgustaksin nende uudis
himu maailma avastamises.
Usun, et mida rohkem maa
ilmas rännata, seda rohkem
on meil Eesti ühiskonnale
tagasi anda just enese koge
muste läbi.
Mida loodad saada õppeaastalt välimaal?
Uued tutvused ja elamu
sed, uus kultuur ning ing
lise keele parendamine on

CADrina – teel
tulevikku

9.

CADrina on teoks
saanud ning enne
veel, kui saame juu
belisündmuse korraldamise
juurde asuda, on hea mõelda
tagasi sel aastal toimunule.
23. novembril oli Kadrinas
juba hommikust saadik teist
moodi päev. Hommik algas
CADcupiga Kadrina spordi
keskuses, kus korvpalli tule
vikulootused meilt ja mujalt
mängisid
emotsionaalsel
võistlusel. Samal ajal toimus
koolis väikestele robootika
sõpradele CADroboticsi huvi
tavad töötoad. Töötubade ajal
selgitati võistlejate seast välja
finalistid, kelleks olid Tallin
na Tehnikaülikooli ja Tallinna
Tehnikakõrgkooli üliõpila
sed, Nõo Reaalgümnaasiumi
õpilased ja Kadrina Keskkooli
vilistlased.
Põnev finaalshow sai meie
õpilastelt võimsa avalöögi.
Minevikuhõngulise ja tulevi
kumaigulise etenduse lavas

tasid Jaune Kimmel ja Tarmo
Keskküll Rakvere Teatrist.
Erilised tänud kuuluvad õpi
laste juhendajatele Elene Altmäele, Kätlin Rosenblatile ja
Raido Nagelile. Urmas Vaino
kõrval tegi vinge õhtujuhi de
büüdi meie õpilane Liis Lillemägi. Muusikalisi vahepalu
pakkusid Emily J ja Panbeats
ning õhtu lõpetas Terminaator.
Tänavuse CADrina võidu viis
kaasa täpseima raketi joones
tanud Tallinna Tehnikaüli
kool.
Suurimad tänusõnad kõiki
dele CADrina sündmuse õn
nestumisele kaasa aidanutele
ja lahketele toetajatele, kelle
abiga saime läbi viia just nõn
da meeleoluka päeva! CADri
na on jätkuvalt teel tulevikku
ning kohtumiseni 2019. aasta
novembris toimuval juubeli
sündmusel.
Kristi Aimla

Mille kaudu sa Ameerikat
avastama lähed?
Tänu ASSE õpilasvahetu
se programmile mul selli
ne võimalus üldse tekkis.
Nende personaalne ja siiras
lähenemine tagab väga pal

judele õpilastele võimsa ko
gemuse ükskõik kus maail
ma otsas.
Välismaale õppima minek
ei ole aga odav lõbu. Minu
projekti maksumus on pea
aegu 9000 € ning keskkooli
õpilasena pole mul just kuigi
palju võimalusi kooli kõr
valt tööd teha, et selle jaoks
raha koguda. Loodan, et
leian häid ja heasüdamlik
ke inimesi, kes aitavad mul
unistuse täita. See on mulle
tohutu rõõm ning suur abi,
sest iga toetus loeb! Olen
rõõmuga nõus projektist pi
kemalt rääkima ja küsimus
tele vastama 5303 5131 või
kaisanele@gmail.com. (KK)
Kui ka Sina soovid
noore inimese unistuse
täitumisse panustada,
siis Kaisa Nele Hendla
arvelduskonto number on
EE692200221057603035.

Foto Kaisa Nele Hendla

Liikuv noortekas

O

ktoobrist alustas Ri
daküla
Seltsimajas
ja Vohnja koolimajas
tegevust liikuv noortekas.
Eesmärgiks on hoogustada
noorte tegevust ka meie valla
külades. Oma tegevuse pla
neerimisel lähtume sihtrüh
ma soovidest ja vajadustest.
Nõnda oleme igati avatud ja
paindlikud ning valmis oma
alal laienema. Noortele pa
kub mitut laadi tegevusi hea
südamlik ja särtsakas Hellika.
„Minu jaoks on selline ette

võtmine esmakordne. Samas
olen ülimalt rahul, et julgesin
hüpata võõrasse keskkonda.
Olen väga õnnelik, et saan
kokku armsate ja toredate
lastega ning saame koos õp
pida uusi asju. Ootan väga
kõiki endaga koos tegutsema
ning ideid, mis võiks kõigile
meeldida,“ ütleb Hellika.
Marge Mägi

Hellika rõõmsate laste
keskel
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Kes neist on Kadrina valla
Aasta Tegija 2018?
Taas saab Kadrina vald kolm aasta tegijat kolmes kategoorias - ettevõtluse/majanduse, kultuuri/hariduse ning spordi valdkonnas. Järgnevalt on välja toodud nominendid, kelle hulgast valitakse rahvahääletusega selle aasta Kadrina valla tublimad. Valimine kestab 15. jaanuarini
ning seda saab teha nii kodulehel www.kadrina.ee, kõikides raamatukogudes kui ka lehest välja lõigatud hääletuslehe abil.
Võitjaid ning kõiki nomineerituid tunnustatakse 24. veebruaril Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamisel.

ETTEVÕTLUSE/MAJANDUSE VALDKOND

1.

Kaul Augasmägi – Kadrina Noorsportlaste Fondi ellu
kutsuja. Augasmägi on loonud Kadrina Noorsportlas
te Fondi, läbi mille toetatakse Kadrina noori sportlasi.
Enneolematult toreda kingituse tegi Augasmägi fondile,
kui lasi kevadel oma firma Haka Plast OÜ aastapäeva puhul
kingituste asemel teha firmadel annetusi hoopis Kadrina
Noorsportlaste Fondi. (Foto vallaveebist)

2.

Kersti Kaubi – usin väikeettevõtja. Kersti Kaubi on
oma imemaitsvate ja huvitavate tortide ning eripal
geliste ja suus sulavate suupistetega rõõmustanud
paljusid kadrinlasi. Kaubi on lisanud kõva konkurentsi Kad
rina toitlustusmaastikul. (Foto vallaveebist)

3.

Kersti ja Georg Lužkov – Hõbeda kitsefarmi eest
vedajad. Pereettevõte pakub vahvaid farmikülastusi
ning pidevalt uuenevat juustuvalikut. Jõud on ühen
datud ka Valgejõe Veinivillaga, pakkudes koostöös huvitavaid
maitseelamusi. Need sajad inimesed, kes avatud talude päeval
farmi külastasid, avastasid enda jaoks Hõbealliku talu kaudu
Kadrina valla eduka ettevõtmise. (Foto erakogu)

Kiitust väärivad ka:

4.

Rono Design OÜ – paadisaunade meister. LääneVirumaa aasta toote konkursi nominent, Helsingis
Putini-Trumpi kohtumise ajal eksponeeritud Kad
rinas sündinud paadisaunaga suurt tähelepanu tõmmanu.
Kadrina kandi toode pole kunagi varem selle maailma väge
vaile nii ligidal olnud! (Foto vallaveebist)

5.

Jaanika Post ehk Maatervise OÜ – Kadrina valla kõige
populaarsema käsitööleiva autor. Tema leib on kuum
kaup nii Kadrina Maanaiste Seltsi poes kui ka Eesti
laatadel. Tootevalikus leiab ka kooke, torte, kringleid, küpsi
seid ja hoidiseid. Lisaks tegutsemisele Maatervise OÜ-s, on
Post kõikide Vohnja Lasteaed-Algkooli õpilaste lemmik, pak
kudes neile koolikokana parimat kodust koolitoitu.
(Foto Tiina Poopuu)

◆ Kadrina Tervisekeskuse kollektiiv – abivajajate
kiired abistajad
◆ Pomemet OÜ – tootmisprotsessi täiustajad, tööta
jate meisterlikeks koolitamine
◆ Kadrina vabatahtlik päästekomando – vabatahtli
kult professionaalne päästekomando
◆ KÜ Rakvere tee 3 – korterelamu renoveerimine,
tuleohutuse ja turvalisuse eest seismine
◆ Enn Ambos – põllumajanduses elutöö teinute tun
nustaja, Kadrinas toimunud 16. Vabariikliku Nais
mehhanisaatorite kokkutuleku korraldaja
◆ Ülo Kais – „Kadrina Hää Õlu“ peakorraldaja
◆ Raineri Grupp OÜ – kliendisõbralik lihatööstus

KULTUURI/HARIDUSE VALDKOND

1.

Evelin Tiiter ja
Liivi Heinla – ai
nulaadsete luge
mike väljaandjad, „Päri
mus maastikul, maastik
pärimuses”
projekti
eestvedajad. Projekti
käigus valmis Kadrina
kultuuriloo
lugemik
„Kadrina lugemik 2”.
Lisaks toimus ajarän
nak „Kadrina kooli ava
mise päev 1939. aastal”
ning valmis Kadrina
valla interaktiivne kaart
www.avastakadrina.ee,
mis pakub võimaluse
huvilistel õppida Kad
rina valla kultuuripärandit. Tegemist on kultuuriloolise ning pe
dagoogilis-kodu-uurimusliku projektiga, mis räägib olulistest
paikadest ning loob õppematerjali ja -meetodi nende paikade
tundma õppimiseks. (Foto vallaveebist)

2.

Üllar Saaremäe ja Neeruti
Mõisateater – teatri looja, edu
ka suvelavastusega Kadrina
Eesti kultuurikaardile panija. 2018. aas
tal lõid kaks tubli meest Üllar Saaremäe
ja Ander Ild Neeruti Mõisateatri. Sel
suvel nägi ilmavalgust teatri esmalavas
tus, Toomas Kalli „Pargivaht“. Lugu on
kirjutatud spetsiaalselt Neeruti mõisas
mängimiseks ning tõi publikuni fakte
ajaloost. Etendusse kaasati palju Kad
rina valla inimesi, alustades külarahva/kooriga, keda kehasta
sid Kadrina segakoori liikmed ja tublid abilised, ning lõpetades
akendel eksleva
varjuga.
(Fotod erakogu)

3.

Kadrina Keskkool ja 58. lend – edukad riigiek
samite tulemused. Kadrina Keskkooli 58. lend
saavutas väga head riigieksamite tulemused,
mis tõstsid Kadrina Keskkooli 29. kohale vabariiklikus
koolide edetabelis. Antud saavutus on tulnud järjepide
va, ühise ja eduka koostöö tulemusena, milles mängivad
olulist osa Kadrina Keskkooli õpetajad. (Foto erakogu)

4.

Rein Sikk –
„Minu Viru
maa“ raamatu
autor. Oma viiendas
raamatus „Minu Viru
maa” on Sikk jäädvus
tanud Kadrina kandi
nüüdisajaloo. Raama
tus on olulisel kohal
nii Kadrina emakee
leausamba rajamise,
Neeruti
Kalevipoja
ehitamise, Kadrina sauna arengu, aga ka paljude Kad
rina kandi mälestusmärkide ning inimeste lood kuni
Kadrinas toimunud ülemaalise jõuluvanade kokkutu
lekuni välja. Rein Siku varasemateski raamatutes on
olulisel kohal olnud Kadrina kultuuriloo jäädvustamine
tulevaste põlvede tarvis. (Foto vallaveebist)

✂

Kadrina valla Aasta Tegija 2018
Hääletusleht

Täidetud hääletusleht tuua või saata hiljemalt 15. jaanua
riks vallamajja või mõnda Kadrina valla raamatukokku.
Raamatukogus ja selle filiaalides on ka kohapeal hääleta
mise võimalus. Elektrooniline hääletusleht on vallaveebis
www.kadrina.ee.
NB! Igas kategoorias saab valida vaid ühe tegija.

5.

MTÜ Kadrina Kirjandusklubi – valla kultuurielu mitme
kesistajad. Kadrina kirjandusklubi ja kinoklubi on viimase
kümmekonna aastaga suutnud oluliselt elavdada kogu valla
kultuurielu, tuues siia esinema mainekaid kultuuriinimesi, korral
dades kultuurisündmusi ning pakkudes filmielamusi. Tänu Kadrina
kirjandusklubi aktiivsetele eestvedajatele ja toetajatele on uue ilme
saanud Kadrina raamatukogu hoone ja kirjandusklubi ruumid ning
käivitatud kinoklubi ka Huljal. (Foto erakogu)

Kiitust väärivad ka:
◆ Karl Meos – Lääne-Virumaa aasta õpetaja põhi
koolide kategoorias
◆ Lisete Laisaar – tubli Kadrina vallalehe toimetaja
◆ Kadrina Keskkool – joonestusvõistluse CADrina
eduka läbiviimise eest
◆ Helena Mägi ja tantsurühm Vöökudujad – enne
olematu lavashow eest, rõõmu ja sära jagajad
◆ Kadrina raamatukogu – Kadrina seltsielu keskus
◆ Raimo Maasik – CADrina korraldaja ning pühen
dunud õpetaja

◆ Laine Treimann – Kadrina Keskkooli visiitkaart,
südamega oma töö tegija
◆ Andres Nukk – Kalevipoja kolhoosi esimeeste mä
lestuspingi, Saunanaise pingi looja
◆ Pearu Nukk – hõimupäeva ja EV100 küünalde
aktsiooni ellukutsuja
◆ Heino Sutting, Enn Ambos – naismehhanisaato
rite pingi rajamine
◆ Avo Seidelberg – Kadrina vallalehe Kodukant ku
jundaja 2014-2018
◆ Heli Napp – Läsna-Loobu seltsielu edendaja

SPORDI VALDKOND

1.

Anet Sirvel – meister jalgrattasõidus. Anet Sirvel
on pärit perekonnast, kelle liikmete soontes voolab
sportlaseveri. Möödunud aastate kõvade tulemuste,
Eesti U16 vanuseklassi meister nii maantee- kui eraldistar
dist sõidus, kõrval on Sirvel oma vanuseklassis 2018. aasta
kolmekordne Eesti meister jalgrattaspordis. (Foto erakogu)

ETTEVÕTLUSE/MAJANDUSE VALDKOND
 Kaul Augasmägi – Kadrina Noorsportlaste Fondi
ellukutsuja, sünnipäevakingituste asemel fondi an
netaja
 Kersti Kaubi – usin väikeettevõtja
 Kersti ja Georg Lužkov – Hõbeda kitsefarmi eestve
dajad
 Rono design OÜ – paadisaunade meister
 Jaanika Post ehk Maatervis OÜ – Kadrina valla kõige
populaarsema käsitööleiva autor

KULTUURI/HARIDUSE VALDKOND
 Evelin Tiiter ja Liivi Heinla – ainulaadsete lugemike
väljaandjad, „Pärimus maastikul, maastik pärimu
ses” projekti eestvedajad
 Üllar Saaremäe ja Neeruti Mõisateater – teatri loo
ja, eduka suvelavastusega Kadrina viija Eesti kultuu
rikaardile
 Kadrina Keskkool ja 58. lend – edukad riigieksamite
tulemused
 Rein Sikk – „Minu Virumaa“ raamatu autor
 MTÜ Kadrina Kirjandusklubi – valla kultuurielu
mitmekesistaja

SPORDI VALDKOND
 Anet Sirvel – meister jalgrattasõidus
 Raivo Tribuntsov ja Kadrina Karud – Kadrina Karu
de kõrgtasemele viimine
 Rein ja Eha Kriks – tubli orienteerumisperekond
 Raido Nagel ja ronijad – Kadrina ronimisseina
maakonna parimaks muutmine
 MTÜ Kadrina EPT – uue golfisimulaatori soetami
ne, golfimängu edendamine
Aitäh hääletamise ning omade toetamise eest!

✂

Kiitust väärivad ka:

3.
2.

Raivo Tribuntsov ja Kadrina Karud – Kadrina Karude
kõrgtasemele viimine. Tribuntsov pakub nii kohalikele
kui ka kaugema kandi poistele ja tüdrukutele väljundit
heal tasemel korvpalli mängimiseks. Lisaks on Raivo Tribuntsov
tekitanud palju elevust, tuues võistkonna treeneriks teeneka tree
neri Andres Sõbra. Kadrina Karud on äratanud tähelepanu ning
neid teavad peaaegu kõik, lisaks on nad toonud saali hulgaliselt
rahvast kaasa elama. (Foto vallaveebist)

4.

Raido Nagel ja ronijad – Kadrina roni
misseina maakonna
parimaks muutmine. Tubli
priitahtliku pritsimehe, ar
boristi ja muidu kõrgustes
ronija Raido Nageli ning
teiste usinate ronijate koos
töös muudeti Kadrina huvi
keskuses asuv ronimissein
maakonna, kui mitte üle Eesti
parimaks
ronimisseinaks.
Uuendatud sein paneb iga ro
nija uusi katsumusi ületama.
(Foto Kaisa Nele Hendla)

Rein ja Eha Kriks – tubli orienteerumispere
kond. Rein ja Eha Kriks on legendaarne pere
kond, kes on nakatanud nii oma lapsi kui ka
sõpru orienteerumispisikuga. Nende kodusel riiulil on
erivärvilisi medaleid seinast seina. Meie valla tõelised
orienteerumismeistrid! (Foto Arvet Mägi, erakogu)

5.

MTÜ Kadrina EPT – golfisimulaatori soe
tamine, golfimängu edendamine. Kadrina
EPT (Eriti Pole Treeninud) kannab olulist
rolli golfimängu propageerimisel, arendamisel nii
Kadrina kui Lääne-Virumaa elanike hulgas. 2018.
aasta lõpus paigaldati spordikeskusesse uus, rohkem
võimalusi pakkuv golfisimulaator. Eelmise aasta
lõpus korraldati heategevusturniir, millega toetati
Kadrina valda sündinud kaksikuid. Lisaks korralda
takse golfivõistlusi ning tegeldakse muude spordi
aladega. (Foto erakogu)

◆ Tõnu Rummo – eestvedaja Kadrina uue terviseraja
valmimisel
◆ Eric Marcus Jaanimets – heal tasemel noor kardi
sõitja
◆ MTÜ SK Caaro – tegevuse laiendamine Rakvere ja
Haljala valda, märkimisväärsete tulemuste saavu
tajad
◆ Rein Eensalu – aktiivne sporditegelane
◆ Enes Kita – tubli korvpallur, eesti keele perfektselt
selgeks õppinu
◆ Maarit Vaikmaa ja Urve Ringmets – lasteaaia Sip
sik ümber maailma käimise projekti eestvedajad
◆ Endel Treiman – Hulja spordielu vedamine koda
nikualgatuse korras
◆ Markus Julius Holmberg – rohkete medalitega
maadleja
◆ Avo Vaher – hobiklassi karikas rallispordis
◆ SK Kadrina jalgpallimeeskond – eduka aasta eest
nii saali-, ranna- kui ka murujalgpalli meeskonda
dega Eesti meistrivõistlustel
Kokku esitati 45 tegijat, kelle hulgast valis nominendid välja
Kadrina Vallameedia Nõukoda koosseisus Ülle Visnapuu, Liivi
Heinla, Triin Toming, Robert Salep ja Rein Sikk.
Kandidaatide esitajaid oli 16 ja mõni peale: Ülle Koort, Helvi
Tamm, Pearu Nukk, Risto Murumägi, Mati Tiiter, Rutt Kuuse
mäe, Robert Salep, Andres Taimla, Lisete Laisaar, Kristo Rem
melgas, Kärt Maasik, Marko Teiva, Joonas Lepikson, Krista Kir
simäe, Rein Sikk, Kadrina Keskkooli matemaatika ainekomisjon
ning tagasihoidlikud vallakodanikud. Aitäh märkamast Kadrina
valla tublisid tegijaid!
Möödunud aastal oli üllatuslikult nii esitatavate kui esitajate arv
sama.
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Murumäe
mälumäng
Eelmises lehes ilmunud pildil oli Salda
küla elanik, spordiühing “Jõud” aulii
ge, kolmekordne üleliiduline maanoorte
meister odaviskes (1953, 1954, 1955) Juta
Peetermann – hiljutine juubilar, kellele
tagantjärgi palju õnne!
Õigesti vastanuid oli 6: Neeme Mangulis,
Ainu Kirotbek, Lenne Vint, Peeter Viira,
Marje Rüü ja Are Kivimäe.
Auhinna Kadrina Maanaiste Seltsilt on
võitnud Ainu Kirotbek. Auhinna saab kät
te Maanaiste Seltsi majast, aadressil Viru tn 14b.
Uus küsimus:

Kus Kadrina vallas on see foto tehtud?

Vastused teatada:
Telefonil 502 3846, e-postiga rystom@hot.ee, kirjalikult
Koidu 21, Kadrina. Viimane päev on jaanuarikuu viies päev.
Kõigi õigesti vastanute vahel loositakse välja auhind Kadri
na Maanaiste Seltsilt.

Palju õnne!

Kultuurikalender

Juubilarid detsembris

HELGA SUURKIVI		
ALVINE SOORAND		
JUTA PEETERMAN
		
ZINAIDA ALEKSANDROVA
EINAR UUSKÜLA
		
AINO ORGMETS 		
JAAK VEIDERPASS
		
JOUKI OSTONEN 		
MARE-MALL ALLIKSAAR		
ERICH-EDUARD METS 		
VAMBOLA KORKMA		
MARE MILVASTE
		
LEMBI KAIS
		
AIN FAELMANN 		
KALJU VILU			
RALF JEGOROV			
ENE KALLAST
		
MATI KASTEMÄE		
VIRVE PULLERITS		
URVE VENE			
HEIDO SAAVER			
JELENA TŠISTOTINA		
ÜLLE ANTONOV			
MARI ONTON			
HILJA ALBO			

95
90
85
85
85
85
80
80
75
75
70
70
70
70
70
70
70
65
65
65
60
60
60
60
60

NOVEMBRIS REGISTREERITUD LAPSED:
LENNA KIVIBERG
KENNERT POPS
MIRKE PIPENBERG

Ikka teie Risto Murumägi

volikogus

21. novembri istung Kadrinas
Volikogu liikme Rein Kaubi avalduse alusel on tema voli
tused volikogu liikmena lõpetatud. 21. novembrist on vo
likogu liikmeks järgmine asendusliige, kelleks on Marge
Schwindt.

Kes ei soovi, et teda õnnitletakse vallalehes,
palun sellest teada anda telefonil 322 5631.

Teisipäeval, 1. jaanuaril kell 01
Kadrina huvikeskuses uue aasta
trall ansambliga Tulv.
Kohtade broneerimine 5860 8008 või
rahvamaja@kadrina.ee. Pilet 10€.
Kolmapäeval, 2. jaanuaril kell 10
Hulja kinoklubis linastub lastele
animafilm „Talvelugu“.
Osalustasu 4€/3€.
Neljapäeval, 3. jaanuaril kell 12
Kadrina kinoklubis linastub lastele
animafilm „Talvelugu“.
Osalustasu 4€/3€.
Neljapäeval 3. jaanuaril ja reedel
4. jaanuaril kell 11
Mängupäevad Hulja raamatukogus.
Oodatud on kõik võistlushimulised
lapsed ennast lauamängudes proovi
le panema.

3. Volikogu otsustas katkestada otsuse eelnõu „Valla
ametiasutuse struktuuri ja teenistuskohtade koossei
su kehtestamine“ arutelu ning jätkata eelnõu arutelu
ga järgmisel istungil.
4. Seoses Rein Kaubi volituste lõpetamisega, valis voli
kogu uue maaelukomisjoni esimehe, kelleks sai Ene
Milvaste.
5. Volikogu muutis 2018. aasta 25. aprilli otsuse nr 39 „Vo
likogu alatiste komisjonide moodustamine ning nen
de esimeeste ja aseesimeeste valimine“ seoses volikogu
maaelukomisjoni uue esimehe valimisega.

Toimetaja:
Lisete Laisaar
		
322 5631, 5900 8823
		Lisete.Laisaar@kadrina.ee
Kujundus:
Küljendus:

Ajakirjastus OÜ
Kalurileht OÜ

Laupäeval, 12. jaanuaril kell 10
Neeruti Seltsi loodustoas, Pargi tn
3, õpituba teemal „100 aasta tagune
Vabadussõda Virumaal“. Külaliseks
ajaloolane Egon Mets. Toetatud LE
ADER-meetme poolt. Osalustasu 2€.

Neeruti Selts soovib seltsi liikme
tele ja seltsi sõpradele puhkamis
rohket jõuluaega ja teguderohket
saabuvat uut aastat!
Ammutage ikka jõudu loodusest,
et hästi puhata ja veel paremini
tegutseda!

Härra Jaanus Reisner,
prouad Ene Heide, Tiiu Kaare ja
Ene Kaldamaa!
Olete ikka päikesevalgust eneses
kandnud ja soojust teistele edasi
andnud! Soovime Teile imede
küllast jõuluaega ja nauditavaid
kordaminekuid uuel aastal.
Kirjandusklubi ürituste ja teatri
ühiskülastuste osavõtjad

Õnnitleme Kadrina Keskkooli
juhtkonda ja pedagooge eduka
töö eest lõppeval aastal. Soovime
teile imelist jõuluaega ning uueks
algavaks aastaks mitmekülgset
säravat mõttetööd õppetöö
juhtimisel ja teostamisel!
Kadrina õpetajate-pensionäride
seltsing

Klassijuhatajad Harry Laiv ja
Anneli Raud.
Kuuselatv on koolilaes
küünlasära hõng ...
Lehvib üle saalilae
laulu lõbus lõng.

Lp. Kadrina Vallavolikogu ja
Vallavalitsus!
Soovime teile kauneid jõule ning
jätkuvat jõudu ja tahet meie
valla elanike eluolu juhtimisel ja
parendamisel!
Soovime oma õpilastele,
lapsevanematele, õpetajatele,
kooli pidajale, koostööpartneritele
ning kõigile muusika- ja
kunstihuvilistele kaunist
aastavahetust ja loomingulist
uut aastat.
Kadrina Kunstidekool

Väljaandja:
Kadrina vallavalitsus
		Rakvere tee 14, 45201 Kadrina
		322 5600
		kadrina@kadrina.ee
		www.kadrina.ee

Neljapäeval, 10. jaanuaril kell 18
Kadrina kinoklubis linastub Toomas
Kirsi uus mängufilm „Õigus õnnele“.
Registreerimine 325 0107 või raama
tukogu@kadrina.ee.
Osalustasu 5€/3.50€.

Pühapäeval, 13. jaanuaril kell 12
Kadrina huvikeskuses looduslike
puhastusvahendite valmistamise
Reedel, 4. jaanuaril kell 18
Kadrina raamatukogu saalis kaunite töötuba. Vajalik registreerimine
5855 1161. Osalustasu 2€.
laulude tund Rakvere ansambliga
AAkolm. Laulavad Liis Lillemägi,
Neljapäeval, 17. jaanuaril kell 18
Anne-Ly Linde ja Jane Sepajõe.
Kadrina huvikeskuses loeng teemadel stress, depressioon, läbipõlemiReedel, 4. jaanuaril kell 18
ne. Osalustasu 2€.
Läsna rahvamaja kinos linastub
kogupere seiklusfilm „Lotte ja kaduLaupäeval, 19. jaanuaril kell 10
nud lohed“. Osalustasu 5€/4€.
Neeruti Seltsi loodustoas, Pargi tn 3,
õpituba teemal „2019 kui eesti keele
Pühapäeval, 6. jaanuaril kell 15
aasta“. Külalisteks pedagoogid Liivi
Kadrina huvikeskuses näärikontHeinla ja Evelin Tiiter.
sert „Jälle?! Näärid“. TTÜ Akadee
Osalustasu 2€.
miline Naiskoor, TÜ Meeskoor,
instrumentaalansambel Riivo Jõgi
juhendamisel, näärivanaks kehastub
Kalle Sepp. Pilet 5€, koolieelikud
tasuta.

1. Kadrina vallavolikogu lõpetas „Kadrina valla ühisvee
värgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks
2018-2029“ esimese lugemise.
2. Volikogu kehtestas Mäo küla spordi- ja treeningkes
kuse arendusala detailplaneeringu.

Kolmapäeval, 9. jaanuaril kell 18
Hulja kinoklubis linastub Toomas
Kirsi uus mängufilm „Õigus õnnele“.
Registreerimine 325 2440 või
Gerda.Ansi@kadrina.ee.
Osalustasu 5€/3.50€.

Hea Merlin,
soovime Sulle rahulikku
jõuluaega ja säravat uut
aastat!
Kadrina Päevakeskuse pere

Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

Ilusat jõuluaega ja
toredat aastavahetust.
Kadrina Keskkooli
11. klassi õpilased
Soovin Lootusvälja
talurahvale terviserohket
uut aastat.
Sauna tänava klient
Ikka puhast hinge
ka uuel aastal!
Valimisliit
Puhas Kadrina
Ilusat pesemist
uuel aastal!
Vihaga, kuid vihata!
Kadrina Saunaklubi

MÄLESTAME..
ÜLO AAS
23.12.1948 – 15.11.2018
LAINE TIPP
18.11.1930 – 17.11.2018
LEMBIT VOOL
26.05.1947 – 16.11.2018
JAKOB LUKKEN
17.07.1937 – 23.11.2018
ARVED ANNI
20.01.1927 – 29.11.2018

