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Robert Salep – mees, kes paneb
Kadrina Spordikeskuse särama
saa võistelda erasektoriga,
kuid aina kvaliteetsemat
teenust tahaksime me sellegi poolest pakkuda.

Robert on mees, kes ei karda rumalaid küsimusi. Ausalt öeldes on Robert just täpselt
selline inimene, kelle käest rumalate küsimuste küsimine mitte mingisugust julgust ei
vaja. Ta on heasüdamlik ning lahke inimene,
kes võimaluse korral alati nõu või jõuga aitab. Kes veel ei tea, juhib Robert Salep alates septembrist Kadrina valla spordielu, mis
hakkab aina kõrgemalt lendama!
Robert, kes Sa selline oled?
Olen Kadrinas sündinud ja kasvanud ning siin
omandanud hea hariduse.
Olen inimene, kes on saatuse tahtel ringiga taas tagasi Kadrinasse jõudnud,
juhtides siinset spordikeskust. Kui ma 2007. aastal
Kadrinas keskkooli lõpetasin, asusin õppima Tallinna
Ülikooli Rakvere kolledžisse
alushariduse pedagoogiks.
Kuna õppisin kaugõppes,
asusin samal ajal tööle Aqva
Spasse. Pärast 5 aastat spaas
olin oma väikese lapsega
vanemapuhkusel 1,5 aastat
ning seejärel jõudsingi tööle spordivaldkonda. Esialgu
olin Rakvere Spordikeskuse
müügijuht, siis Aqva Spordikeskuse müügijuht ning
nüüd Kadrina Spordikeskuse juhataja. Vabal ajal teen
sporti. Selle aasta augustis
täitsin ühe oma suure unistuse läbides Tallinna täispika triatloni. Sain kätte kaua
ihaldatud Raudmehe tiitli!

Olid 20-aastaseni kadrinlane, pärast seda viis tee
sind Rakverre. Kas pead
ennast ikkagi kadrinlaseks?
Ma arvan küll, et võin ennast julgelt kadrinlaseks pidada. Tutvusringkond siin
elamise ajast on säilinud
ning olen endise kodukoha
käekäigul kogu aeg silma
peal hoidnud. Mulle läheb
korda, mis siin tehakse.
Mis Sind Kadrina juures
võlub, et jätsid töö Rakveres ning tulid tagasi Kadrinasse?
Kadrina juures võlub esmalt nostalgia, minu lapsepõlve maa. Olen Kadrina valda alati väga kõrgelt
hinnanud, siinne haridus
on Eestis tipptasemel. Töö
kohapealt meelitas mind
siia väljakutse teha midagi suurt ja vägevat, samuti
võimalus astuda ametiredelil senisega võrreldes üks
samm ülespoole.

lühidalt

Bussid rongiliikluses

A

lates 12. novembrist kuni 8. detsembrini on
muudatusi Narva-suunaliste rongide sõiduplaanides. Remonditööd Kadrina-Tapa raudteelõigul jätkuvad ning Rakvere reisidel kasutatakse
osaliselt asendusbusse. Kadrina-Tapa raudteelõigu
remonditööd jätkuvad, Tallinna-Rakvere liinil teenindame reisijaid endiselt Tapa ja Rakvere vahelisel lõigul
asendusbussidega. Asendusbusside peatuskohad on
Tapal bussipeatus “Tapa 3” Tapa bussijaamas, Kadrinas
Posti ja Aia tänava ristmikul ning Rakveres bussipeatus
“Raudteejaam” Jaama tänaval. (KK)

Traditsiooniline hõbesõlepidu

I

sadepäeva eel peeti Kadrina rahvamajas traditsioonilist hõbesõlepidu, mis on pühendatud väikestele
vallakodanikele. Ajaloolise väärtusega hõbesõle sai 33
last, kes viimase poole aasta jooksul Kadrina valda on
registreeritud. Hea meel on tõdeda, et lisaks tublidele
üksiklastele on Kadrina vallas ka kaks paari kaksikuid
juures. Kadrina ajalugu ulatub sajandite taha, Kadrina
tuleviku loome koos lastega. (KK)

Mis oled jõudnud siin töötamise ajal juba ära teha?
Tahaks loota, et neid ära
tegemisi on juba nii mõnigi olnud, aga eks seda peab
teiste käest küsima. Ise loen
kõige suuremaks kordaminekuks Kadrina valla spordi kodulehe loomist, mis
kogu valla spordielu ühte
koondab, et spordihuvilistel
oleks kõik kergesti leitav.

Mõte, mis alati naerusuisel Robertil meeles mõlgub, pärineb ühelt suusareisilt, kus grupijuht lausus: „Peaasi, et pulli
saab.“ Foto: Kodukant
Millised on Sinu arvaKunagi ei
tes Kadrina spordielu
plussid ja miinused?
tohi karta
Kadrina spordi suur
pluss on hakkajad ja teo- küsida rumalaid
tahtelised inimesed, kes küsimusi, kui asjast
kogu südamest tahavad
midagi ära teha, mitte aru ei saa. Asjadest
ei oota käed rüpes, et peab ju ometi aru
õnn neile sülle jookseks.
Arvan, et miinus on kõi- saama!
kidel omavalitsustel ja
kus vajaks investeeringut,
ühingutel ühine – finantsilised võimalused võiksid et praegu pakutavaid teenuolla suuremad. Spordikes- seid paremaks muuta. Me ei

Vallas uus töötaja –
arendusspetsialist
Riina Sooäär

N

ovembrikuu algusest
alustas Kadrina Vallavalitsuses tööd uus
arendusspetsialist, kelleks
on Riina Sooäär. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna.
Suure kogemustepagasiga uus arendusspetsialist on
töötanud Politseiametis Rahapesu andmebüroo peaspetsialistina, Kunda Linnavalitsuses arendusnõuniku
ning ka linnapeana. lisaks
Kohtla-Nõmme Vallavalitsuses vallavanemana ning Jõhvi
Vallavalitsuses abivallavanemana.
„Kõikides omavalitsustes
olen läbivalt tegelnud arendustöö, projektide kirjutamise ning juhtimisega. Töö
tegemises olen orienteeritud
tulemusele,“ ütleb Sooäär.
Lisaks peab Riina Sooäär

lugu reisimisest ja tervisespordist. (KK)

Riina Sooäär, töös orienteeritud tulemusele ning
tulemused tulevad tublid!
Jõudu uuele ametnikule!
Foto: Kodukant

Kuidas plaanid Kadrina
spordielu muuta, mitmekesistada?
Olen ambitsioonikas inimene ehk tahan ja soovin
palju teha. Plaan on teha
meie spordikeskuses väikseid ehituslike muudatusi.
Plaan ja soov on teha ka omanäolisi spordiüritusi, mis
rikastaksid meie valla spordielu veelgi. Plaan on teha
mitmesuguseid sportlikke
üritusi, mis võiks traditsiooniks saada ning pakkuda valla elanikele võimalust sportida nii üksi kui ka perega. Üks
üritus on tulemas jaanuari
alguses ning on just peredele
mõeldud. Täpsem info tuleb
detsembris.
Kuidas leidsid üleüldse
tee spordini?
Tee spordini leidsin tänu

vanematele, kes saatsid
mind kunagi treener Sirje
Eirandi käe alla ujumistrenni. Isa eeskujul olen järjest
rohkem olnud seotud korvpalli ja rattasõiduga.
Miks on Kadrina sinusugusele noorele ja hakkajale
inimesele ideaalne paik?
Kui oled vähegi hakkaja
inimene, pakub Kadrina
suurepärast võimalust oma
ideid ja soove ellu viia. Pead
vaid ainult ise piisavalt julge
olema, et seda teha. Kadrina on ka Rakverele suurepäraselt lähedal, et kui on soovi teha midagi pärast tööd
või kui on vaja tööle sõita
Kadrinasse.
Kas Sul on mõni moto,
mille järgi elus sammud?
Ei saa just öelda, et mingi
moto järgi elus sammun,
kuid tooksin siinkohal välja
paar põhimõtet, millest juhindun. Olen suur kellafriik
ja hilinemist ei salli - kunagi
ei saa olla liiga vara kohal,
kas sa oled kohal õigel ajal
või jääd hiljaks. Üks hea
mõte pärineb ühelt suusareisilt, kus meie grupijuht lausus: „Peaasi, et pulli
saab.“ Ja viimaseks, kunagi
ei tohi karta küsida rumalaid küsimusi, kui asjast
aru ei saa. Asjadest peab ju
ometi aru saama! (KK)

Vallalehel uus tegija

O

ktoobrikuus kuulutas Kadrina Vallavalitsus välja hanke
„Kadrina valla lehe Kodukant
väljaandmiseks 2018-2021“.
Hankes osales viis pakkujat,
kelle seast osutus edukaks
Kalurileht OÜ. „Kalurilehe
OÜ inimesed on tegelnud
ajalehtedega kakskümmend
aastat ning oleme teinud lehti nii riigile, omavalitsustele
kui andnud välja erialaseid
ajalehti,“ ütleb Kalurileht OÜ
enda kohta. Ka Vinni Koduvalla Sõnumid on Kalurilehe
OÜ
toimetada-tegutseda.
Kadrina valla ajalehe põhja on kujundanud Marimai
Kesküla. Praegu on vallale-

he jaoks tegemist muutuste
ajaga ning ei tasu ehmatada,
kui Kodukant on teinud läbi
uuenduskuuri.
Kodukant
kirjutab ikka kodukandi lugudest, sest nagu öeldakse,
siis mõned asjad siin ilmas ei
muutu kunagi!
Kadrina vald tänab Avo
Seidelbergi pikaajalise ning
suurepäraselt sujunud koostöö eest. Seidelbergi välja
pakutud ning loodud seelikutriip, mis kaunistab Kodukanti, on rõõmustanud kadrinlasi juba aastaid. Aitäh,
Avo, imeliselt hästi tehtud
töö eest!
Lisete Laisaar
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Kadrina valla tegijad aastal 2017 olid Aru Põllumajanduse

OÜ, Läsna-Loobu külakogukond ja Cris Poll. Aga kes on tegijad
aastal 2018? Anna neist teada! Foto: Kodukant

Märgakem! Kes on
Kadrina valla aasta
tegijad 2018?
Kadrina vallas valitakse taas kolm Aasta Tegija auhinna
laureaati. Iga tegija saab 1000 eurot auhinnaraha. Tunnustused määratakse kultuuri/hariduse, majanduse/ettevõtluse ja spordi kategoorias.
Kandidaate võib esitada igaüks. Rahvahääletusele mineva tublide nimekirja paneb kokku Kadrina Vallameedia Nõukoja uus kooseis, kuhu kuuluvad Ülle Visnapuu,
Liivi Heinla, Triin Toming, Robert Salep ja Rein Sikk.
Rahvahääletuse tulemused kantakse volikogule ette jaanuari lõpus, misjärel volikogu kinnitab aasta tegijad. Nii
tegijad kui kõik nomineeritud saavad tunnustatud vabariigi aastapäeval.
Esita kandidaat nõnda:
1) leidke enda jaoks see tubli tegija kultuuri/hariduse,
spordi, ettevõtluse/majanduse valdkonnas;
2) kirjutage kandidaadi kohta lühike, paarilauseline
tubliduse põhjendus;
3) saatke ettepanek koos põhjendusega e-kirjaga aadressile: kadrina@kadrina.ee või tavakirjaga aadressile:
Rakvere tee 14, Kadrina 45201.
NB! Neid, kellele on omistatud Aasta Tegija nimetus,
ei saa auhinna kandidaadiks uuesti esitada enne kolme
aasta möödumist.
Kandidaate saab esitada 5. detsembrini. Nominentide
nimekirjad ilmuvad vallalehes ja vallaveebis. Hääletada
saab vallaveebis ja valla raamatukogudes 15. jaanuarini.

Kadrina vald – tubli
pääste toetaja
Kolmapäeval, 31. oktoobril
toimus Saku Priitahtlike
Pritsimeeste juures Päästeliidu eestvedamisel tänuüritus vabatahtliku pääste
toetajatele, mille käigus
tunnustati ka Kadrina Vallavalitsust kui kohaliku, Kadrina Vabatahtliku Pääste
toetajat.
“Vallal on juba aastaid olnud kohalike pritsimeestega hea koostöö. Oleme Vallavanem Kairit Pihlak,
uhked nende inimeste üle, käes vabatahtliku pääste
toetaja tänukiri ning rinnas
kes päästevaldkonda veavad vabatahtliku pääste märk.
ning vabatahtlikku tööd tee- Foto: Kodukant
vad. Kui meil poleks vabatahtlikke päästjaid, poleks meil kedagi toetada,” sõnas
Kadrina vallavanem Kairit Pihlak.
Kadrina vabatahtlik päästja Raido Nagel kiidab samuti
kohalikku omavalitsust. „Kadrina vald on alati meie eest
seisnud, nüüd sai see taas ära märgitud,“ lausus Nagel.
(KK)

Hõimupäev
õnnestus igati
2011. aastal kuulutas Riigikogu oktoobrikuu kolmandal
laupäeval tähistatava hõimupäeva riiklikuks tähtpäevaks. 20. oktoobril tähistati Kadrina vallas kodanikualgatuse korras ning EV 100 raames hõimupäeva UgriMugri Kadrina vald 2018.
Tänan vallavanemat Kairit Pihlakat, härrasid Juhan Viiset, Tarvo Lõhmust ja Andre Algpeusi pooldava toetuse
eest! Aitäh tublidele naistele! Aitäh Lisete Laisaar ja Anna-Margarita Nukk! Tore, et olite abiks Vesikas ja Fofkin
ning ansambel In Mood koosseisus Toomas Krall ja Peep
Pihlak!
Onu Rullu

Eesti tiim pealpool pilvi, Triglavi rahvuspargis. Foto: erakogu.
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Sloveenias turvalist
internetti otsimas

uidas internetis nii
toimetada, et ei peaks
ühtegi klikki hiljem
kahetsema.
21.-27. oktoobrini viibisid
Kadrina Keskkooli õpilased
Maris Kerov, Maria Elisabeth Bremen, Liis Lillemägi ja Tanel Kesamaa ning
õpetajad Merike Sikk, Hegi
Soosaar ja Holger Bremen
Erasmus+ programmi raames Sloveenia Kranj linnas.
Projekti „Internet: Under
my skin“ seekordse kohtumise teemaks oli interneti
turvalisus. Peale Eesti ja
Sloveenia osalevad projektis
ka Tšehhi, Hispaania ning
Portugal.
Esimesel päeval tutvusime Kranj gümnaasiumi ja
linnaga ning toimus ka pidusöök Erasmus feast, kus
saime maitsta teiste rahvaste roogasid ning oma toite
pakkuda. Eesti toitudest
oli meil kaasas kama, must
leib, sprotid, šokolaad, kae-

raküpsised ning Kadrina
kandi suitsuvorst. Kõik Eesti toidud said väga kiiresti
otsa, eriti läks välismaalastele peale kama.
Ette tuli valmistada kolm
esitlust. Esiteks enda riigi,
kooli ja kodukoha tutvustus,
teiseks näited internetialastest õigusrikkumistest oma
riigis ning esitlus erinevatest autoriõigustega seonduvatest mõistetest. Teiste
riikide esitlusi kuulates saime teada, milliseid internetiga seonduvaid seaduserikkumisi on toimunud,
ning samuti õppisime palju
interneti turvalisuse kohta.
Külastasime ka Sloveenia
pealinna Ljubljanat. Seal
käisime Sloveenia Tehnoloogiapargis ARNES, kus
meile räägiti interneti turvalisusest ning sellest, kuidas kõik, mida me internetis teeme, talletub sinna.
See pani vägagi mõtlema,
kuidas saaks internetis nii

toimetada, et ei peaks ühtegi klikki hiljem kahetsema.
Samuti tutvusime linnaga,
ning külastasime künka otsas asuvat Ljubljana kindlust.
Saime näha ka Sloveenia
imeilusat loodust. Külastasime Triglavi rahvusparki,
kus meil oli võimalus imetleda vaadet Vogeli mäelt.
Tanel: „Kõige meeldejäävam
mälestus Sloveeniast on
minu jaoks ilu, mis sellesse väiksesse riiki mahub.
Arvan, et ei unusta kunagi
päeva, kui läksime mägedesse. All oli pime ja pilvine, kuid kui tõstukiga läbi
pilvede tõusime, säras päike ja ümberringi olid ainult
mäed, mille keskel pilvemeri.” Samuti käisime maalilise Bledi järve ääres, kus saime ringi käia ning ümbrust
imetleda. Selle järve keskel
asub riigi ainus saar. Lisaks
oli meil võimalus proovida
kuulsat Sloveenia kreemi-

kooki ja ronida alla 1200
trepiastet Planica maailmakuulsa suusahüppemäe
tornist.
Viimasel päeval räägiti
meile veel interneti turvalisusest ning tegime postreid,
kus pidime nädala jooksul
kogutud teadmisi rakendama. Õhtul oli õpilaste ja
õpetajatega pidu, kus saime väiksed kingitused ning
tantsisime Sloveenia rahvatantse.
Liis ja Maria Elisabeth:
“Kõige rohkem jääme igatsema toredaid inimesi, keda
reisi jooksul tundma õppisime ja keda soovime kunagi
kindlasti taas kohata, ning
Sloveenia imeilusat mägist
maastikku.”
Järgmine kohtumine on
juba veebruaris - talvises
Eestis.
Maris Kerov,
Kadrina Keskkooli 11. klassi
õpilane

Kadrina EPT golfarid lõpetasid
hooaja

K

adrina EPT ehk Eriti
Pole Treeninud golfarid lõpetasid hooaja
meeleoluka võistlusega, mis
toimus 20. oktoobril Ojasaare golfiväljakul. Kokku
oli võistlemas 35 mängijat,
kellest 20 on pärit või seotud
Kadrinaga. Hea uudisena
noppisid Kadrina golfarid
võistluselt ka mitu medalit.
Naiste arvestuses jäi teisele kohale Helju Lust. Meeste
open-arvestuses sai teise
koha Raido Palmar ning
kolmandaks jäi Alar Palmar. Bogey poiste arvestuses sai esikoha Karel Kirsimäe ning Marek Tank teise.
Duubel meeste arvestuses
kuulus kolmas koht Kert

Tublid meesgolfarid Raido Palmar
(vasakul), Mihkel Lekk ja Alar Palmar.
Loidele. Tripla meistrite arvestuses oli Argo Alas teine
ning Mattias Gross kolmas.
Hooaeg võeti kokku pidulikul autasustamisel Tristvere kohvikus. Võistluse

Tublid naisgolfarid Helju Lust (vasakul), Marin
Lehtmets ja Saara Simonen. Fotod: Liis Tarum

kokkuvõtet saab lugeda
Kadrina EPT kodulehelt
www.kadrinaept.ee.
Ilmad jahenevad ning
Kadrina EPT kolib talveks
spordihoone sisegolfi ruu-

mi, kus asuval simulaatoril
saab mängida ning uueks
välihooajaks harjutada.
Marek Tank

Eelmises lehes ilmunud pildil oli Raivo Mägi,kuuekordne
Eesti meister tõstmises.
Õigesti vastanuid oli 14: Helju Lust, Merike Trepp, Vineta Treiman, Marje Rüü,
Tõnu Rummo, Edi Edgar Talimaa, Rutt
Kuusemäe, Ülle Nõmm, Peeter Viira,
Urmas Hinno, Ainu Kirotbek, Nadežda
Krivonogova ja Are Kivimäe.
Eelmise küsimusega lõppes ka meie mälumängu neljas hooaeg. Kõigile 11 küsimusele vastasid õigesti Neeme Mangulis
ja Peeter Viira - mõlemaid ootab vallamajas väike kingitus.
10 õiget vastust andsid lõppenud hooajal Marje Rüü ja Are
Kivimäe, kellele järgnesid 7 õiget vastust andnud Jüri Vološtšenko, Ainu Kirotbek, Harald Rahupõld ja Urmas Hinno.
Nüüd siis viienda hooaja
avaküsimus:

ootavad jagamist
Kadrina valla haridusstipendiumi eesmärk on tunnustada valla õpilasi ja üliõpilasi edukas uurimis-, teadus- ja/või
praktilises ning loovtöös, lisaks tunnustada tööde juhendajaid.
Haridusstipendiumit 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:

Kes on pildil?

1)
2)
3)
4)

Vastused teatada:
telefonil 502 3846, e-postiga
rystom@hot.ee, kirjalikult
Koidu 21, Kadrina.
Viimane päev on erakorraliselt
detsembrikuu kümnes päev.

põhjendatud taotlus;
CV;
õppeasutuse soovitus;
taotleja kinnitus valmisolekuks esitleda oma tööd
Kadrina Keskkooli teaduspäeval.

Taotlus esitada hiljemalt 15. jaanuariks 2019 kas digitaalallkirjastatult e-postiga aadressile: kadrina@kadrina.ee
või posti teel: Kadrina Vallavalitsus, Rakvere tee 14, Kadrina
45201 Lääne-Viru maakond.
Stipendiumi määrab Kadrina vallavolikogu võttes arvesse
hariduskomisjoni ettepanekut. Stipendium(id) antakse üle
vabariigi aastapäeval.

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

Läsna teater tööhoos

M

ihklipäeva paiku kogunes
Läsna teatri pere, et vaadata
tagasi suvistele ühisreisidele
ja etendustele, jagamaks muljeid ning
meenutamaks toredamaid seiku. Näiteks möödunud suvel sai Läsna teater
Võsul Jaanioja talus „Kõrboja peremeest“ ette kandes esimese vihmaga
mängimise kogemuse. Oli huvitav!
Ühisel meenutusõhtul lepiti kokku
esialgsed plaanid sügis-talviseks hooajaks.
25. novembril kell 15.00 linastub
Läsna rahvamajas Eesti Vabariik 100
raames valminud lühifilm „Viljaterast
leivani“ koos temaatilise luulepõimiku
esitamisega, mille kannavad ette Läsna teatri näitlejad. Lühifilmi autoriks
on Läsna teatri näitleja Kristjan Pärnamäe. Ootame kõiki huvilisi osa saa-

ma prii pääsmega esilinastusest.
Läsna teater alustab publiku rõõmuks ka uue näidendi õppimisega.
Seekordseks tükiks on eesti päritolu
soome kirjaniku Hella Wuolijoe näidend „Niskamäe naised“. Lugu on,
nagu nimigi ütleb, Niskamäe naistest, kes valitsevad nii oma kodu kui
ka mehi. Esietenduseni loodetakse
jõuda varakevadel teatripäeva paiku.
Kunstnikutöö on lubanud teha Piret
Mildeberg.
Lisaks uuele tükile on töös ka eelmiste hooaegade etendused: A. H. Tammsaare „Ma armastasin sakslast“ ning
„Kardemoni linna rahvas ja röövlid“,
mida kavatsetakse viia külalisetendustena lähiümbruse kultuuriasutustesse. „Kõrboja peremees“ etendub
vabas õhus ka tuleval suvel, kuid siis

N

toimus tuline heitlus Rakvere spordikooli maadluspoiste (Artur Laks, Handreas Järvi ja Rasmus Tanel)
ja Hulja Lõvide meeskonna
(Rasmus Reisenbuk, Lauri
Kais ja Mark-Daniel Kustavson) vahel. Lastevanematel
jätkus toetavaid hüüdeid ja
hõiskeid viimsete sekunditeni välja, sest tasavägine
mäng hoidis pingeid üleval.
Lõppseisuks jäi 5:4 Rakvere
poiste kasuks.
Vähese osaluse tõttu toimus korvpallivõistluse asemel raskuste viskamine,
kusjuures viiekilogrammine topispall oligi korvpalliga väga sarnane. Korvpallikarika omanikuks sai
Igor Kamelckov, kes heitis
korvpallisarnast topispalli
seitsmest eri asendist kõige
kaugemale. Teiseks jäi Aleks
Stanovoi ja kolmandaks tuli
Christopher Malvers.

Pühapäeval, 25. novembril kell 15
Läsna rahvamajas EV 100 raames valminud lühifilmi „Viljaterast leivani“ esilinastus koos temaatilise luulepõimiku
esitamisega. Tasuta.
Teisipäeval, 27. novembril kell 18
Vohnja raamatukogus jõulupärgade valmistamise töötuba.
Kohtade arv piiratud, registreerimine 323 3491 või lypajussaar@kadrina.ee. Tasuta.
Teisipäeval, 27. novembril kell 18
Kadrina huvikeskuses koolitus „Tervendav massaaž“.
Juhendaja Alar Krautman. Osalustasu 2€.
Neljapäeval, 29. novembril kell 18
Kadrina kirjandusklubis klubiõhtu, külaliseks Marko
Pomerants oma uue raamatuga “Minu ministeeriumid”,
võimalus soetada raamat. Registreerimine 325 0107 või
raamatukogu@kadrina.ee. Tasuta.
Laupäeval, 1. detsembril kell 12
Kadrina Spordikeskuses saalijalgpall. Vastamisi Kadrina ja
Äksi wolves.
Laupäeval, 1. detsembril kell 15
Kadrina Spordikeskuses Saku II Liiga korvapallivõistlus.
Vastamisi Kadrina Karud ja Haapsalu Spordikool.
Pühapäeval, 2. detsembril kell 12.30
1. advent - advendiküünla süütamine keskväljakul, järgneb
kohalike kultuurikollektiivide kontsert Kadrina rahvamajas.
Neljapäeval, 6. detsembril kell 15
Kadrina noortekeskuses jõuluteemaline meisterdamine.
Neljapäeval, 6. detsembril kell 18
Kadrina kirjandusklubis jõulueelne klubiõhtu “Kui tähed
säravad”, külas LEND Teater Elvast.
Registreerimine 325 0107 või raamatukogu@kadrina.ee.
Tasuta, toetab LEADER.
Pühapäeval, 9. detsembril kell 12.00
Kadrina Spordikeskuses saalijalgpall. Vastamisi Kadrina ja
Narva United FC U19.
Pühapäeval, 9. detsembril kell 13,00
2. advent - Kadrina Kunstidekooli II advendi jõulukontsert
„Meil tali jälle käes“ Kadrina rahvamajas.

Vabariigi President Arnold Rüütel
on öelnud: „„Rukis on maja peremees,“
ütles vanasõna, mille vaimus õppisid
lapsed maast-madalast leiba ja leivavilja pühaks pidama“.
Foto: Kristjan Pärnamäe
tõenäoliselt viimast korda, kuna meie
„Kõrboja“ on mängukavas juba neljandat hooaega. Tulge meid ikka vaatama!
Ene Pihol,
Läsna teatri juhendaja

Hulja Cup 2018 - visadus viib sihile!

oorte koolivaheaja
sisustamine liikumistegevustega ja
hea õhkkonna loomine algavaks koolisemestriks - see
eesmärk sai igati täidetud
laupäeval, 27. oktoobril Huljal toimunud spordipäeval.
Kahe kilomeetri pikkune
jooksukross mätlikul rohumaal, kus lõpusirge eel
kõrgub tehismägi, nõuab
tõelist visadust. Karika
,,Visa hing 1“ omanikuks
ehk kuldmedali jooksis endale kaela Aleks Stanovoi.
Greete-Lisett Alakule kuulus hõbemedal ja Karoliina
Kaldmaale pronksmedal.
Lauri Kais võitis endale
,,Visa hing juunior“ karika
ning kuldmedali, edestades
Rakverest pärit hõbemedalile rühkinud Handreas Järvit ning pronksi saavutanud
Artur Laksi.
Võistkondlikus jalgpallis

Kultuurikalender

Teisipäeval, 11. detsembril kell 11
Kadrina valla raamatukogus mudilastele lasteteater Lepatriinu lavastus “Kõige helgem päev”. Tasuta.
Neljapäeval, 13. detsembril kell 18
Kadrina valla raamatukogus kontsert “Jõuluvalgus” - esinevad MTÜ Kultuuriringi lapsed ja Võhma segakoor.
Info 526 0186. Osalustasu 1€.
Reedel, 14. detsembril kell 20
Viitna kõrtsis esineb Jüri Homenja. Info ja kohtade broneerimine 520 9156 või info@viitna.eu. Pilet 5€.
Laupäeval, 15. detsembril kell 10
Neeruti Seltsi jõulukoosviibimine Pargi tn 3 loodustoas. Külaliseks Jõuluvana. Oodatud on kõik seltsi liikmed ja sõbrad.
Laupäeval, 15. detsembril kell 13
Kadrina rahvamajas Kadrina valla eakate jõulupidu.
Tantsuks mängib ansambel Mahe, vahvad üllatused.
Laupäeval, 15. detsembril kell 12
Kadrina Spordikeskuses saalijalgpall. Vastamisi Kadrina ja
Jõgeva SK noorus-96.
Neljapäeval, 20. detsembril kell 10
Kadrina rahvamajas beebikooli ja koduste laste jõulupidu.

Tublid poisid ja tüdrukud said vahval päeval meele lahutatud, medalid kaela ja õhtul magama minnes kindlasti ka
hea une. Foto autor: Endel Treiman
Pärast raskeid jõupingutusi kulusid marjaks ära
värsked saiakesed, koogid
ja salatid Hulja Nelipühi
koguduse ruumides. Piljardimängu ning hea ja parema maiustamisega lõppeski
Hulja Cup 2018.
Hulja noorte soov on õhtuti ja nädalavahetuseti
kasutada rohkem koguduse ruume, sest väljas läheb
aina külmemaks ning pime-

dad õhtud väikeses alevikus
muutuvad igavaks. Rauno
Roosipuu, kes oli ka Hulja
Cup 2018 korraldusmeeskonnas, on valmis Hulja
noortega tegelema ning kogudus on valmis igati sellist
algatust toetama. Järgmine traditsiooniks muutuv
EKNK Hulja Koguduse üritus, Hulja lumelinne ehitamine toimub veebruaris.
Endel Treiman

Laupäeval, 29. detsembril kell 19
Läsna rahvamajas vana aasta trall. Esitusele tuleb A.Tšehhovi „Abieluettepanek“, laulab Läsna-Loobu külakoor. Tantsuks
mängib „Meelis Band“. Laudade broneerimine 521 5276.
Pilet 5€.
Teisipäeval, 1. jaanuaril kell 01
Kadrina huvikeskuses uue aasta trall ansambliga Tulv.
Kohtade broneerimine 5860 8008 või
rahvamaja@kadrina.ee. Pilet 10€.
Hulja raamatukogus 1.-21. detsembrini Kadrina valla kohalike käsitöömeistrite tööde näitus-müük. Töid võtame vastu
novembrikuu teisest poolest nii Kadrina kui Hulja raamatukogus.
Info 325 0107 Kadrinas või 325 2440 Huljal.
Hulja raamatukogus igal reedel kell 15.00-17.30 meisterdamine ja mänguderohke “Lastetuba”.

3
Kadrina valla ajaleht kodukant I Nr 10 (292) I November 2018

Murumäe
mälumäng

Haridus
stipendiumid

Kadrina valla ajaleht kodukant I Nr 10 (292) I November 2018

4

Palju õnne!

volikogus

Juubilarid novembris

15. oktoobri istung Kadrinas
1. Volikogu võttis vastu Kadrina valla arengukava aastateks 2018-2035.
2. Volikogu kinnitas Kadrina valla eelarvestrateegia
aastateks 2019-2022.
3. Volikogu otsustas maksta seoses volituste tähtajalise lõppemisega Jaanus Reisnerile 3 kuu ulatuses ja
Erich Petrovitsile 1 kuu ulatuses hüvitist.
4. Volikogu valis volikogu aseesimehe, kelleks sai
Andres Taimla.
5. Volikogu valis volikogu kultuuri- ja spordikomisjoni aseesimehe, kelleks sai Mati Tiiter.
6. Volikogu muutis 2017. aasta otsust nr 8 „Volikogu
alatiste komisjonide moodustamine ning nende
esimeeste ja aseesimeeste valimine“, seoses volikogu kultuuri- ja spordikomisjoni uue aseesimehe
valimisega.

Elektrilevi
kiire internet
igale poole

E

lektrilevi plaanib üle Eesti alates 2019. aastast rajama hakata kiire interneti võrku ja järgmise viie aasta jooksul tuua see ligi 200 000 kodusse, kus praegu
puudub kvaliteetne internet. Selleks, et oma plaane täpsemini koostada ning tuua kiire internet inimesteni, kes seda
kõige rohkem vajavad, kogutakse sooviavaldusi, mis aitaksid Elektrilevil võrgu rajamise plaane teha.
Sooviavaldusi saab esitada interneti teel aadressil https://
www.elektrilevi.ee/kiireinternet. Et avaldusi saaksid esitada ka need, kellel puudub ligipääs internetti, on võimaluse
esitada avaldusi pabervormil raamatukogudes Kadrinas,
Huljal, Kihleveres, Vohnjas ja Viitnal. (KK)

Kadrina vallal
uus koduleht
Kadrina vallal on uus koduleht, vana veebiaadressiga. Kadrina vald liitus kohalike omavalitsuste teenusportaaliga
KOVTP ning alates novembrikuu keskpaigast on võimalik
kõikidel huvilistel uuel leheküljel vajalikud toimingud teostada. Kui uus kodulehekülg tekitab segadust, siis Kadrina
valla teabe toimetaja (322 5631) ning sekretär (322 5600) aitavad neid hea meelega lahendada ning on uuel kodulehel
teejuhtideks. Kadrina valla uus kodulehekülg asub aadressil www.kadrina.ee. (KK)

Jõulusoovid
vallalehte
Head kadrinlased, sõbrad lähedal ja kaugel, tublid ühendused, firmad, asutused! Kui teil on hingel kena jõulusoov, vana-aasta lõpu tervitus, mida soovite jagada, siis pange see
juba täna teele aadressil: lisete.laisaar@kadrina.ee. Kenad
soovid võib vallamajja tuua või saata ka paberi peal. Soove
ootame 10. detsembrini. (KK)

Väljaandja:
Kadrina vallavalitsus
		Rakvere tee 14, 45201 Kadrina
		322 5600
		kadrina@kadrina.ee
		www.kadrina.ee
Toimetaja:
Lisete Laisaar
		
322 5631, 5900 8823
		Lisete.Laisaar@kadrina.ee
Kujundus:
Küljendus:

Ajakirjastus OÜ
Kalurileht OÜ

2015. aastal sai külaelanike valmistatud piparkookidest teatriküla. Pildil magus
Läsna rahvamaja. Foto: Rein Sikk

J

Piparkoogimajad
heategevuseks

uba mitu aastat on enne jõule Läsna-Loobu poolt piparkoogilõhna tunda. Kuidas
saaks sel aastal siis teisiti. Nüüd
on Läsna-Loobu külakogukond
eesotsas Läsna rahvamaja juhataja ja tubli piparkoogimajade
küpsetaja Heli Napiga otsustanud
teha jõulu eel kingituse ning küpsetada ja kaunistada Eesti Vabariik 100 puhul ja rahuaja saabudes
100 piparkoogimaja vähekindlus-

tatud perede lastele ja lastekodudele.
Heli Napp annab teada, et kõik,
kes soovivad antud protsessis
osaleda, võtku temaga ühendust
telefonil 521 5276. „Abikäed on
alati teretulnud, sest küpsetada
ja kaunistada on hulgaliselt maju!
Aga see on ainult puhas rõõm,
sest tegu on ju ülla eesmärgiga,“
märgib Napp. (KK)
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Lauli Loovstuudios toimub
17. detsembril
töötuba „Lõhnavad ehted“.
Vajalik etteteatamine lauli.loovstuudio@gmail.com.
Jätkuvalt võimalus osaleda keraamika töötoas.
Info: www.lauliloovstuudio.ee ja www.facebook.com/lauliloovstuudio

MÄLESTAME..
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

EVI SUKK
13.05.1941 – 1.11.2018
HELVE MEOS
17.07.1941 – 5.11.2018
HELGA KÜTT
9.02.1921 – 12.11.2018

Minu Kadrina
Anett Uska
TP Kinnisvarahoolduse personalijuht
Mis seob teid Kadrinaga?
Minu elu esimesed päevad ning lapsepõlv möödus Kadrinas. Praegu ei
ole ma Kadrinaga küll otseselt seotud, kuid olen kaasa võtnud endaga
oma kõige positiivsemad mälestused ning sõbrad.
Isiklikus arengus kindlasti väikese koha terve mõtlemise ning distsipliini ja järjekindluse – tervitused mu esimesele treenerile ja mentorile
Sirje Eirandile.
Mis on Kadrinas maailma parim, aga kus leidub veel arenguruumi?
Anett Uska Foto: Erakogu
Ma arvan, et kõige rohkem mängivad rolli ikkagi inimesed. Selles, et maailma parimad inimesed tulevad Kadrinast, olen enam kui kindel! Kindlasti võiks info ka muudesse Eesti piirkondadesse paremini levitatud olla. Kindlasti saaks ka edendada spordielu aina paremaks ja paremaks.
Kuidas saate ise Kadrina arengule kaasa aidata?
Katsun ikka alati silma peal hoida Kadrina sündmustel ning võimalusel neist ka osa võtta. Kadrina on alati
koht, kus juba sissesõidul läheb süda imelikult soojaks. Olen ennast 100% kadrinlaseks pidanud!

