odukant
K
Kakskümmend
vallakodanikku sai hõbesõle
Isadepäeval toimus Kadrina Kirjandusklubi saalis
traditsiooniline hõbesõlepidu väikeste Kadrina vallakodanike
auks. Kutsutud oli 20 noort peret, kelle maimukesed said
vastsete vallakodanikena koopia Kadrina kandist saja aasta
eest leitud hõbesõlest. Tulevikus saavad nad seda kasutada
koos Kadrina rahvariietega.

Kaheksa Kadrina valla firmat
maakonna TOP100 hulgas
Ajaleht „Äripäev“ arvutas kokku järjekordse Lääne-Virumaa
ettevõtete edetabeli TOP100, mille koostamise aluseks on
2013. aasta majandustulemused. Tippu pääses kaheksa
Kadrina valla ettevõtetet.

Pixneris valminud Kadrina kirjadega tool
Neljandal kohal on masinaehitusega tegelev Pomemet
OÜ. Kaheksateistkümnendaks platseerus Pixner OÜ, mis
tegeleb mööblitootmisega. Ehitusmaterjale tootev HAKA
Plast OÜ on kolmekümne kuues. Ukse-, akna- ja trepitööstus
ARU Grupp AS on viiekümne esimene. Seitsmekümne
seitsmendalt kohalt leiame ARU Põllumajanduse OÜ ja
kaheksakümnendalt mööblit tootva FLEXA Eesti AS-i.
Üheksandasse kümnendisse jäid OTO Ehitus OÜ kohal 90 ja
metallitöötleja HeTi Pere OÜ kohal 97.

Tubli naine aitas Orutaguse
tütarlast
Kaheksateistkümne elanikuga Orutaguse külas elav Merike
Kressa postitas Facebooki Kadrina kommuuni teate: „Tahan
tänada kena naisterahvast, kes /.../ Kadrina bussijaamas
laenas lapsele telefoni. Olin ise nii pabinas, et vaevu märkasin
„aitäh“ öelda. Hea, et meie ümber on inimesi, kes hoolivad ja
näevad enda ümber toimuvat ning kellele läheb korda üksi
istuv ja kurb laps!“
Hiljem selgitas Kressa, et ta kolmandas klassis käiv laps jäi
mänguringi kauemaks ning seetõttu koolibussist maha. Töölt
koju jõudnud vanemad avastasid, et last kodus pole ja ta
telefon on välja lülitatud. Kohe kihutati Kadrina poole. Veidi
enne otsijate alevikku jõudmist helistas laps ise võõralt
telefonilt, et jäi bussist maha. Ta oli kaua Kadrina bussijaamas
kurvalt istunud. Lõpuks tundis üks tädi huvi, et kuhu ta
sõidab. Ta andis tüdrukule oma telefoni koju helistamiseks.
Lapsel oli küll oma telefon kaasas, aga see oli lakanud
töötamast. „Seega, halbade asjade kokkulangemine, aga
õnneks on olemas märkavaid inimesi,“ resümeeris õnnelik
ema.

Päkapikud juba piiluvad!
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Kaunid ja targad neiud lähevad meeste ilma vallutama
Viiendal arvutiprojekteerimise konkursil CADrina
kaitsevad Kadrina Keskkooli
au naiskond, meeskond ja
võistkond.
Nad on noored, nutikad, enesekindlad. Nad arvavad, et
just neile, naistele, kuulub
arvutiilmas suur tulevik. Täna
õpivad nad Kadrina Keskkoolis tehnoloogiaerialal. 21. novembril, mil Kadrinas saab
teoks ajaloo viies CADrina,
lähevad nad võistlustulle.
Üht neist paelub uuel aastal ülikoolis peene nimega
eriala „mehhatroonika,“ teine
unistab logistikast, kolmas
äriinfo tehnoloogiast ja arhitektuurist. „Oleme homsed
ärinaised,“ võtavad nad tulevikuplaanid kokku. Rallisõit,
muusika loomine, rahvatants,
aiandus, jõusaal, jooksmine.
Need hobid käivad klaviatuuriklõbistamisele ja hiirelibistamisele lisaks.
„Kuna meil kõigil oli
üheksandas klassis tugev
matemaatika, siis läksime
loomulikult õppima tehnoloogiaerialale,“ räägivad Melissa Oja, Karolina Orav ja
Leanika Vetka. Toona vaadati
poiste poolt tüdrukute tehnoloogiahuvile veidi imestunult.
Tänaseks on naisõppureid
lisandunud veelgi.
Eelmisel aasta CADrinal
olid neiud esimest korda
võistkonnana väljas ja ... jäid
viimaseks. Täna teavad nad, et
sattusid aasta eest paanikasse,
ei suutnud ülesandeid üksteise vahel ära jagada, ei
suutnud vajalikke jooni kokku
viia, ei suutnud loodut ruumiliseks teha. Enesekriitika
tulv vajub kui üheksas laine
neist üle.
Nüüdseks on lisandunud
enesekindlust. Nii arvavadki
näitsikud, et tegelikult on just
nemad homses arvutiilmas
hoopis tegijamad tegijad kui
kunagised sümbolkujud – patsiga poisid, kellel pitsalõik
pihus.

Melissa Oja (paremal), Karolina Orav ja Leanika Vetka usuvad oma tulevikku tublide ärinaistena
Foto Rein Sikk
Esiteks: „Naised suudavad detaile näha, me suudame
ka väikesest asjast elevandi
teha!“ Teiseks: „Naised suhtlevad ja räägivad kõik omavahel läbi samal ajal kui poisid
ainult nohisevad.“ Kolman-

CADrina 2014
21. novembril 2014
Kadrina Keskkoolis
Võistluspäev algab
võistlejate eelvooruks
instrueerimisega kell 10.
Eelvoor kell 11.

daks: „Naised ei rabista,
lähenevad asjale süsteemsemalt kui suure „hurraaga“
peale lendavad poisid.“
CADrina on neidiste arvates Kadrina kindel tunnusmärk, mille järgi nii kooli kui

Teema: autosport
Ülesande teema: vormel
Patroon: Marko Pomerants
Õhtujuht: Urmas Vaino

Finaali avapauk 16.30
Kadrina Huvikeskuses.

Õhtused esinejad
Arno Sillat, Eesti vormelispordi ajaloost.
Erko Vallbaum, Eesti vormelispordist tänapäeval.
Töötoad kõigile huvilistele kell 13 - 15.
Tikkimine, arvuti teel programmeeritav ja juhitav
masintikkimine. On võimalus ise joonistada
pilt/logo/nimi ja tikkida see oma tootele.
Laserskaneerimine ja BIM-modelleerimine,
ruumi mõõdistamine, BIM (Building Information
Modelling) võimaldab ehitise elutsükli vältel kõigil
osapooltel - arhitektil, konstruktoril, eriosade
projekteerijatel, arendajal, ehitajal, omanikul,
kasutajal, haldajal - integreerida ühte mudelisse
vajalik informatsioon ning kontrollida olemasolevat
teavet.
Maastikuteater, lennumängul põhinev
simulatsioon, mille käigus saab mõnd piirkonda

valda teatakse naabermaakondades ja kaugemalgi.
„Tulge vaatama ja pöialt hoidma,“ kõlab selge sõnum.
Rein Sikk

Osalejad
Projekteerimistarkvara AutoCAD kasutamises
võtavad mõõtu Kadrina meeskond, Kadrina
naiskond, Kadrina võistkond, TTÜ Virumaa
Kolledž, Tallinna Tehnikakõrgkool ja Tallinna
Tehnikaülikool.

Õhtu lõpetab kell 20.20 ansambel Terminaator.
CADencia ja Kadrina Keskkooli õpilased.
Väike-Maarja mudelihall korraldab mudelautode
demonstratsiooni.
läbida ja vaadata linnulennul.
Formula Student, tudengite projekt, kus nad
ehitavad ise vormelid ja käivad nendega
võistlemas, kaasas on ka vormelisõidu
simulatsioon.
Skeemipesa, ehitatakse elektrimõõteriistu.
Kultuurikatel MakerLab, 3D printimine,
robotputuka ehitamine.
Väike-Maarja mudelihall, automudelism,
autode ehitamine ja mudelitega sõitmine.
Lennumudelism, lennukite ehitamine ja
juhtimine.
Koolimaja on avatud kõigile huvilistele.

Kas sünnib ime – Kadrina jaamahoone Tallinna muuseumi?
26. septembril toimunud Kadrina lugemiku esitlus käivitas
protsessi, mis võib päädida Kadrina saja viiekümneaastase
jaamahoone saamisega Vabaõhumuuseumi eksponaadiks.
Esitluse eel küsis Neeruti Seltsi juht Tiiu Uusküla vallavanem
Erich Petrovitsilt, mis saab aastakümneid tühjalt seisnud
jaamahoonest. Poetas killu, et kunagi oli tal juttu Vabaõhumuuseumi rahvaga, et me jaam võiks Rocca al Mares uue
kodu leida.
Kuu hiljem, 30. oktoobril olid jaamahoonet valla kutsel
uudistamas nii Vabaõhumuuseumi kui Eesti Raudtee
esindajad. Tõdeti: hoone on ülihästi säilinud. Nenditi:
Vabaõhumuuseum oleks sellest kindlasti huvitatud. Aga
kogeti, et hoone lahtivõtmiseks, Tallinna viimiseks ja seal
kokkupanekuks vajalikku umbes 140 000 eurot pole kellelgi
hetkel üle. Samas möönsid nii muuseumi kui raudtee esindajad,
et hakkavad võimalikke variante kaaluma. Kadrina jaamahoone
võiks olla Eesti ainus jaamahoone, mida hakatakse tulevikus
riigi ühes tähtsamas muuseumis eksponeerima.
Kadrina jaamahoone teeb muuseumi jaoks oluliseks
valimimisaasta 1870, mil see oli üks esimesi Tallinn - Peterburi
trassi ääres. Teiseks on tähtis, et selle lasi projekteerida Palmse
parun, Balti Raudtee Seltsi esimees Alexander von Pahlen.

Palmses, Aasperes ja Kadrina raudtee ääres olevad alleed
kaunistasid just Pahleni Palmsest raudteeni sõitmist. Hoones
asus ka Pahleni tuba. Samuti oli hoones tuba Kadrina esimesele
jaamaülemale Alexis Kreutzwaldile, lauluisa pojale. Teadaolevalt on ka lauluisa ise siin pojal külas käinud. 1980. aastast
suletud jaamahoone viimane ametlik külaline oli president
Lennart Meri, kes väisas maja maakonnavisiidi käigus 1995.
aastal.
Vallalehe küsimus Kadrina jaamahoonele uuest kasutusest
käivitas suhtlusportaali Facebook Kadrina kogukonna küljel
üliaktiivse keskustelu. Teadmata veel muuseumi huvi käidi
välja kümneid eri variante, kuidas hoonet kasutada. Kokku on
kommentaare üle poolesaja. Domineerima jäid kunstigalerii ja
restorani asutamine, aga ka majutusasutus, seltsimaja. Samas
püsis arutlejate hulgas skepsis, kas hoonesse investeerimine ka
tulus on, kas see oma uues sisus piisavalt külalisi leiaks.
Vastuvaidlejate skepsist jagasid need, kes arvasid, et hoonet ei
tohiks Kadrinast ära viia. Lehe trükkimineku ajaks polnud
muuseumiplaani kõrval teada ühtegi teist konkreetset kava
hoonele uue elu admiseks.
Rein Sikk

Muuseumi spetsialistid uurisid jaamahoonet seest ja väljast

KODUKANT

Publikupreemia pälvis Maia
Kärdla-Kandala foto „Nunnunäitus Loobu küla Aia
talus“ viieteistkümne kiidukorraga.
Tubli oli Rein Kriks fotoga
„Sügis raudteejaama ümbruses 3“ üheksa kiidukorraga.

Kadrinasse suubuvate suuremate teede otsas on nüüdsest
väljas aleviku kaardid, millelt leiab lisaks tänavate plaanile ka
vaatamisväärsused ning tähtsamate ettevõtete asukohad. Üks
kaart asub Tristvere kohviku juures parkimisplatsil, teine
vallamaja ees.
Kaartide erkkollased metallraamid valmistas tasuta
Pomemet OÜ. Raamide silmatorkav värv on äravahetamiseni
sarnane Lõuna-Eestisse kollaseid raame paigutanud ajakirja
National Geographic poolt kasutatavaga. Nii on kaarte
uurinud inimesed suisa arutlenud, kas neil on mingit pistmist
üleilmselt kuulsa loodusajakirja toimetamistega.
Tulevikus pole välistatud Kadrina kaardi paigutamine ka
raudtejaama lähedusse.

Parima inimesest tehtud foto
eest pälvis preemia AnastasiaMägi, kelle foto kandis
pealkirja
“Metsas seenel,
seeneline Tatjana Naumova.“
Äramärkimist leidsid Karmen Floreni foto „Keemia
ristsõna,“ Anna-Maria Nuka
jäädvustus „Kadrina hooldekodu, Elvi Pils, tuntust kogunud kui tädi Maali.“
Lisaks kiideti Jüri Suurkivi
fotot: „Vohnja vibu 4“ .

Viitna raamatukogu kiidab
meistrimeest

Peapreemia pälvis Eve Karelli
foto: „Vanaema kudus kindad, ootele jättis nad ...“

Läsna külas elav kunstnik Jüri Mildeberg valiti Eestist
illustreerima Cervantese kultusromaani „Don Quijote“
käsikirjalist versiooni, millega tähistatakse järgmisel aastal
raamatu II osa esmatrüki 400. aastapäeva. Sel puhul üllitab
Hispaanias asuv Cervantese muuseum maailma suurima
käsikirjalise „Don Quijote.“ Mildebergi illustreeritud neljanda
peatüki teksti kirjutas käsitsi ümber luuletaja ja poliitik PaulEerik Rummo.
Ettevõtmist Eestis kureerinud Rahvusraamatukogu
peadirektor Janne Andresoo ütles: „Nägime võimalust oma
tuntud luuletajat Paul-Eerik Rummot ja kunstnikku Jüri
Mildebergi maailmale tutvustada. Oli suur rõõm, et nad
ettevõtmisega nõustusid.”

T
O
S
S TAHAB TEADA

?

Kes siis Tossu ei teaks! Mälumängurist ettevõtja Risto
Murumägi on legendaarse Tõnis Saki kõrval kasvanunaõppinuna saamas kohaliku mälumängunduse sümboliks.
Oleks patt lasta tal oma teadmisi vaid enesele hoida. Nüüdsest
küsib isand Toss igas vallalehes ühe Kadrina valda puudutava
küsimuse. Parematele vastajatele saavad olema ka auhinnad,
mis ja kuidas, täpsustub tulevikus.
KÜSIMUS
Mitu ühismajandit tegutses praeguse Kadrina
valla territooriumil nõukogude aja lõpus? Täpne
vastus eeldab ka nende nimelist üleslugemist.

?

VASTUSED TEATADA
Suusõnaliselt taskutelefonile 502 3846, e-postiga meilile
ristom@hot.ee, kirjalikult aadressile Koidu 2, Kadrina.
JÄRGMINE VALLALEHT toob ära õige vastuse, õigesti
vastajate nimed ja annab uue küsimuse.Viimane kuupäev on
iga kuu viies päev.

vustustest oli märkimisväärne
ka Marko Maasiku „Raudtee 3
ehk allee.“
Hindajad kiitsid Anastasia Mägi seeriat Undla pargi
seentest ja Taimi Koppeli Kiku
küla seeriat.
Preemiateks olid Kuma
foto kinkekaardid ja valla
sümboolikaga kiidukirjad.

Talvisel võistupildistamisel
ootab eriauhind jõuluvanade jäädvustajaid
Valla ajaloo teine fotovõistlus
„Minu Kadrina, talv 2014/15“
algab 1. detsembril ja kestab
28. veebruarini. Eriauhinnad
on parimatele inimeste, aga
eriti jõuluvanade ja päkapikkude jäädvustajatele, samuti spordifotode autoritele.

Vald number viiskümmend üks, kuidas edasi?
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Omavalitsuste tõehetkeks on Lääne-Virumaa omavalitsuste võimekus 2010 – 2013
läbi aastate KOV võimekuse
25
37
40
46
51
63
82 100 103 110 113 114 152
24
174
indeksi väljatoomine Siseministeeriumi uuringu alusel. Kas edetabelit hinnata või
kiruda on iga valla valikute
65,8 65,8 63,5 61,3 60,8 59,5 57,1 54,2 51,9 51,7 50,2 49,9 49,6 43,6 40,8
küsimus.
Alustuseks mõiste. KOV
võimekus tähendab uuringu
koostajate – AS Geomeedia
spetsialistide hinnangul
„omavalitsuse võimete sum- 1.
6.
11.
12.
13.
14.
15.
5.
2.
3.
4.
7.
8.
9.
10.
mat midagi ära teha.“
kogutud punkte
Lääne–Virumaa valdade keskmine koht Eesti edetabelis 80,4
Kadrina valla kohaks aaskoht Eesti omavalitsuste seas
tate 2010 – 2013 lõikes on 51.
215st ehk teisitisõnu Eesti ja Reisner rõhutasid, et vähene Suur kultuuriaktiivsus
projekte oma tegevuse finantesineljandikus olemine. Mida valimisaktiivsus ei pruugi Samas on kadrinlased aktiiv- seerimiseks.
number sisuliselt tähendab, ilmtingimata olla halb, vaid sed huvi- ja hobitegevuses.
Samas on vald igal viimaanalüüsis allakirjutanu koos näitab ka omavalitsuse stabiil- Meenutagem kasvõi vallas sel aastal investeerinud ligi
vallavanem Erich Petrovitsi ja sust ning olukorda, kus valla- tegutsevat kahte(!) kino, mõ- miljon eurot taristu parandavolikogu esimees Jaanus rahvas tunneb, et isegi vali- nes maakonnalinnas pole misse, meenutagem kasvõi
Reisneriga.
mas käimata liiguvad asjad ühtegi. Neeruti selts, noorte- Kadrina kordasaanud veeõiges suunas. Ei paista ju keskus ning saunaklubi anna- torundust, mis esmapilgul
Muretu lapsepõlv
ihaldatav olukord, kus vali- vad kõneainet kaugemalgi kui silma ei hakka. Lisaks noorteVallajuhtide hinnangul on mistel kandideerijate arv on vallas. Kadrina Spordi tege- keskus, raamatukogu.
Kadrina vald paik, mis nähtav ülikõrge, samuti valimis- vus uue juhi all on toonud
Laenude summa aastaja tuntud nii Lääne-Virus kui aktiivsus, aga volikogu eri- treenima inimesi ka väljast- vahetuse seisuga oli ligi 2
Eestis laiemalt. Tulevikku meelsuste tõttu vahetub iga poolt Eestit. Samas võiks miljonit eurot, mis teeb valla
vaadates on tähtis, et Kadrina paari kuu tagant vallavanem.
vallakodanike osakaal spor- laenukoormuseks 46,9%. Kui
noortel peredel on võimalik
Siiski tasub noorte koda- timisvõimaluste kaustamisel suudame täna kulusid madalapsi soetada ilma et oleks nikuaktiivsuse kasvatamiseks olla suurem.
lal hoida, saame hakkama.
muret lasteaia- või kooli- lootusrikkalt vaadata nii koReisner: “Uuring ei kajasta
Kui uuringus toodi välja
kohtade pärast. Perearsti- dude kui kooliõpetajate poo- Kadrina kultuuriinvesteerin- tervikuna laiemat pilti. Sealt ei
teenus on tasemel, kool tun- le, kes meenutaksid, et kohali- gute vähesus võrreldes teis- loe välja, kas senitehtud investud.
kus poliitikas kaasalöömine tega, siis tähendab see pigem, teerimisotsused toetavad
Töötuid oli Kadrina vallas valimiste käigus on üks olulisi et kodanikeühendused ei vaa- omavalitsuse pikaajalist arenoktoobri seisuga 78, aasta samme kodanikuühiskonna ta üksnes vallamaja poole, gut või mitte. Lihtne näide on
alguses veel 98. Vallamajas ei sünniks.
vaid leiavad ise variante ja torud või soojamajandus,
mäletatagi, millal arv oleks nii
investeeringud haridusse.
Kadrina paigutus eri kategooriates
madal olnud. Äriregistri andKadrina on selles osas teinud
Rahvastik ja maa – 18. koht, arvestati registreeritud elanike
meil tegutseb vallas 449 äripikaajalise vaatega otsuseid,
arvu, ülalpeetavate määra, maa maksustamishinda.
ühingut ja FIE-t, mis kinnitab
mis annavad meie inimestele
Kadrina inimeste ettevõtlikTeenused – 32. koht, arvestati haridus- ja
kindluse, et siin on võimalik
kust. Õnneks on ettevõtlus
hästi elada ka näiteks 20 või 50
sotsiaalkaitseteenuste olemasolu, vaba aja sisustamise
erisuunaline, asulail pole
aasta pärast.“
võimalusi ja nende finantseerimist.
kaelas monofunktsionaalEraldi leidis analüüsijate
Majandus – 52. koht, arvestati majandusüksuste ja loodud
suse riskikoormust.
poolt
äramärkimist Kadrina
töökohtade arvu, töökoha väärtust.
vallakodanike patriotism ja
Heaolu – 88. koht, arvestati palga- ja pensionitulusid
omaalgatuse olemasolu. VõiVähene valimisaktiivsus
elaniku kohta, töötajate arvu ja töötuse määra.
malusi on uutele soovijatele
Olulisi punkte viis Kadrinalt
Finantsid – 102. koht, arvestati tulude mahtu,
jätkuvalt, sest Kadrinas leidub
kategooria „KOV organisatvõlakoormust,
omafinantseerimise võimekust.
piisavalt köetavat katuseaust
sioon,“ kus analüüsiti valimisKOV organisatsioon 153. koht, arvestati KOV volikogude
pinda.
tega seonduvat. Kadrinas on
valimistel
hääletamise ja kandidaatide ülesseadmise
valimisaktiivsus olnud pigem
aktiivsust.
all- kui ülalpool Eesti ja
Rein Sikk
Kokku analüüsiti omavalitsusi 29 näitaja lõikes
maakonna keskmist. Petrovits

Vih

Läsna kunstnik joonistas end
maailma kirjanduslukku

Ära märgiti Martin Suuroja foto „Viitna Suurjärv 30.
okt. 2014.“ Lisaks sama autori
„Nabudi järv Viitna järvemägedes.“
Kahe tööga pälvis äramärkimise Jane Pulver. Ta tööd
kandsid nimesid „Kadrina
jaama allee“ ja „Neeruti
mõis.“
Raudteejaama allee jääd-

eru

Viitna raamatukoguhoidja Aino Kaljo kiidab noort
meistrimeest Kalev Pallonit. Nimelt hakkas kogus tekkima
riiulite puudus, raamatuid ei saanud enam kenasti välja
panna. „Meie tuli appi Loobus elav, mööblit valmistav alustav
ettevõtja Kalev Pallon Mööbler OÜ-st, kes meisterdas
vanadele lisaks uued sobivad ja ökonoomsed lisariiulid,“
selgitas Kaljo. Aga mis kõige tähtsam! „Saime riiulid
annetusena, nii tahamegi Kalevit nende eest avalikult tänada
ja nii noorele mehele natuke reklaami teha,“ võtab Aino Kaljo
kokku nii enese kui koduküla raamatusõprade tunnuse.
Kalev Pallon on ka tubli lõõtsamees, laulumees ja võtab
osa Läsna rahvamaja näiteringi tööst.

Peapreemia pälvinud Eve Karelli foto „Vanaema kudus kindad, ootele jättis nad ...“

Sõm

Kadrina kaardid tervitavad
saabujaid

Kadrina valla ajaloo esimesel
fotovõistlusel „Minu Kadrina,
sügis 2014“ osales 33 autorit,
kes saatsid kokku 123 fotot,
mida on valla fotoveebis
vaadatud enam kui 5000 korda.
Viieliikmeline žürii fotograaf Avo Seidelbergi juhtimisel jagas auhinnad alljärgnevalt.

Rak
v
linn ere

Sellist trepitootmise aastat nagu tänavu pole ARU Grupil
varem olnud, hoolimata sellest, et eelkõige akna- ja
uksevalmistajana tuntud ettevõttes on treppe tehtud kogu
selle sajandi vältel. Nii kinnitasid firmajuht Juhan Viise ja
arendusjuht Tiina Murumägi.
Kui eelmisel aastal tuli ARU Grupi trepitsehhist 1600
puidust treppi, siis tänavu oktoobriks oli arv 1895.
Tõenäoliselt pole probleemiks aasta lõpuks kahe tuhande
trepini jõudmine. Treppe ostavad Hollandi, Norra, Jaapani ja
Soome kliendid, suureneb ka kodumaiste huviliste arv. Kogu
ARU Grupi toodangust jäi 58% mullu Eestisse, teise suurema
ostjana on kirjas Jaapan 12 protsendiga.
Ligi saja kuuekümnele inimesele tööd andva ettevõtte
toodangust moodustavad tänavu 60% uksed ja aknad.
Treppide osakaal on 17%, sama palju ka puitmajade oma.
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Kadrina ajaloo esimese fotovõistluse tulemused teada!

ni

Aru Grupil on aegade parim
trepiaasta

Vin
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Kirikaia puudelõikus meenutas
õhuakrobaatika etendust

Keemiline puhastus
jõudis vallakeskusse

Kadrina surnuiaia kuivanud
puude langetamine meenutas
peenemat sorti tsirkuseetendust, mille käigus arborist
Raido Nagel vedas end köiega
puu otsa, soleeris seal saega
ning saatis mahavõetud jupid
köie abil maapinnale.
1997. aastal Kadrina Keskkooli lõpetanud Raido Nagel
hakkas mõne aasta eest käima
ronimistrennides. Aasta tagasi
Soomes nähtud arboristide
võistlus tõi selguse – selle erialaga ma tahangi tegeleda.
Äraseletatuna on arboristika
linna- ja pargipuude hooldamine, mida Raido Nagel õpib
praegu Luua metsanduskoolis.
Kadrina kirikaia ohtlike
puude langetamine teenis
möödujailt kiidusõnu, sest
paljude arvates ohustasid
need kalmistut. Asula haljastuse ohutuse tagamiseks on
vallavalitsuse tellimusel valminud Viru tänava dendrohinnang. OÜ Viru Haljastus
andis hinnangu 124 puule 11
liigist. Ohutuse huvides oleks
neist 23 vaja likvideerida. Kui
vallaeelarve selleks raha ette
näeb, toimuvad Viru tänava
tööd 2015. aastal.

Kaubi Kohvik spordihoones
Kadrina spordihoones treeninglaagris viibivatel sportlastel pole nüüdsest
enam keha kinnitamiseks vaja majast välja minna. Nimelt alustas
spordihoone hosteli keldrikorruse köögis tegevust Kersti Kaubi juhitav
OÜ Kaubi Kohvik. Lisaks spordilaagritele pakub Kaubi Kohvik hosteli
külalistele võimalust tellida lisatasu eest hommikusööki. Ka hosteli
kaminasaali ja leilisauna peoüritusteks kasutajad saavad toitlustustellimusi esitada. „Samuti on mul võimalik korraldada toitlustamist
päeva- ja huvikeskuses,“ selgitas Kersti Kaubi.

Liisa Pakosta taotles Rõmeda
teelõigule raha
Riigikogu saadik Liisa Pakosta (IRL) esitas 2015. aasta riigieelarvele
parandusettepaneku. See käsitles 200 000 euro eraldamist valitsuse
reservfondist Viitna-Rõmeda lõigul kergliiklustee rajamiseks. Selgituskirjas seisis, et Viitna ümbersõidu rajamisel jäi lahenduseta vana TallinnNarva teel jalakäijate liikumise probleem. Tee äärde rajati küll
nõuetekohane kraav, ent selle kalle ja sügavus ohustavad inimeste
liikumist teepervel, eriti talvisel pimedal ajal, kui teeperve on lükatud
lumi.
Rahanduskomisjon ettepanekut ei arvestanud. Küll aga leidis
Pakosta, et positiivne on vähemasti see, et asja arutati ja loodetavasti
leitakse tänu sellele probleemile kiirem lahendus.

SPORT
Toimetab Margus Martin

Istanbuli turul orienteerunud
Rein Kriks võitis pronksi
Kadrina orienteeruja Rein Kriks saavutas Türgi suurimas linnas
Istanbulis toimunud mitmepäevasel orienteerumisvõistlusel
M60 vanuseklassis kolmanda koha. Ta abikaasa Eha tuli N60
klassi tihedas konkurentsis seitsmendaks.
Neljaetapilise võistluse viimane, sprindietapp viis
orienteerujad Grand Bazaari turule, mis oli pühapäevase
puhkepäeva tõttu kauplejatele suletud. Tegemist on Istanbuli
suurima ja vanima, 553-aastase turuga, mida külastab
tavapäraselt 250 000 - 400 000 inimest päevas.

Ultrajooksu seeriavõistluse seis
on pinev
Kolmeetapilise ultrajooksu seeriavõistluse teisel etapil, Haanja
Ultra 100, tuli HAKA Plastis töötav Cris Poll (Estonian
Ultrarunners Team) neljandale kohale. Vapper kadrinalane,
kelle isiklik mark on sel võistlusel aasta-aastalt paranenud, sai
100 km pika distantsi lõpuajaks 8 tundi ja 46 minutit.
Seeriavõistluse viimane etapp joostakse 31. detsembril
Harjumaal Meremõisas, kus ootab ees kokku 12 tundi vältav
pingutus. Seal selgub ühtlasi üldvõitja ehk kolme etapiga enim
kilomeetreid läbinud jooksja. Cris Poll jagab kahe etapi järel
koos kuue konkurendiga, kes kõik on läbinud seni võrdselt 311
kilomeetrit, esikohta. Polli üldaeg on kehvem vaid lätlasest
Laimonis Skadinšist.

Juulist Kadrina spordihoones tegutsev Jana
Bergströmi õmblusateljee laiendas tegevust. Lisaks
tavapärastele õmblus-, riideparandus-, tikkimis- ja
lukuvahetus-töödele saab nüüdsest sealt riideid ka
keemilisse puhastusse saata. Kord nädalas Rakverre,
Virumaa puhastuse firmasse lähetatav saadetis läheb
teele teenustasudeta, mis tähendab, et puhastusfirma
ametlikule hinnale ei lisandu sentigi. Kui puhastatud
esemed tagasi saabuvad, lubab Jana Bergström sellest
isiklikult omanikele teatada. Sisuliselt tähendab
pakutav teenus Kadrina elanikele ligikaudu kuuekümne kilomeetri autosõidu kokkuhoidu, sest
Kadrinast Rakverre ja tagasi on 30 kilomeetri ringis.
Lisaks annab nobenäpne õmblejanna teada, et on
ateljeesse müügiks hankinud erinevaid käsitöötarvikuid, mida õppuritel võib koolitundides vaja
minna. Samuti on laienenud müüdavate käsitöölõngade valik. Ateljees on olemas riiete parandamiseks tarvilikud lisad – lukud, nööbid ja muu.
Bergström toob olulisena välja ka neetimis-masina,
mis on hädatarvilik teksariiete, näiteks pükste, tagide
ja jopede parandamisel.
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Neeruti Seltsi
VEERUD
PIKK LOODUSRETK
29. november looduses
KODUNURGARETK II
Loobu jõe kallastel Kadrinas.
Algus rahvamaja juurest kell 10,
pane jalga kummisäärikud!

www.neerutiselts.ee
neerutiselts@hot.ee
Loodustuba
Pargi tn 3 Kadrina

JÕULUKOOSVIIBIMINE
13. detsember kell 10. Jõuluvana ootab seltsi liikmeid
ja sõpru!

NÄITUSED
Loodustoas
MÄRKA MÄRKE LOODUSES
Rahvamajas Alo Põldmäe loodusfotod
POLAARPÄEVA ÖISED KASEDA ÖISED KASED

Lemmikloomaregister võib päästa koera ja kassi elu
Kadrina vallas on registrisse kantud 146 lemmiklooma - koera ja kassi. Tüütuna näida võiva tegevuse
tarvilikkus selgub kui koer või kass peaks kaduma.
Just siis saab lemmiku kaelarihma külge kinnitatavast registreerimisnumbrist suisa elupäästja.
Näiteks juhul kui loom satub loomade varjupaika ja
peaks olema määratud hukkamisele. Vabalt jooksva
kassi või koera märkajatele on registreerimisnumbrist kasu lemmiku peremeheni tagasi jõudmisel.
Looma saab ise registrisse kanda veebiaadressilt
www.llr.ee. See on tasuta, nõuab vaid ID kaardi
olemasolu, aega kulub mõni minut. Sealtsamast on
võimalik leida loomaomanik sisestades veebi koera
või kassi registrinumbri. Registrisse kandmise
eelduseks on lemmiku vaktsineerimine.
Loomulikult on võimalik oma lemmik ka
kiibistada, mida soovib kohustuslikuks muuta
Loomakaitse selts. Tähtis on teada, et ka kiibistatud
loom tuleb registrisse kanda, muidu on kiibile tehtud
kulutus tulutu.
„Koer ja kass on pereliikmed, kelle eest tuleb
väärikalt hoolitseda. Ka pereliikme registrisse
kandmine on osa hoolitsusest,“ rõhutab valla
registripidaja Valli Rand. Registreeritud loomade

Fotovõistluse jäädvustus - Sügis Ridakülas. Foto Liis Ambos
omanikud saavad just Valli käest oma lemmiku tarvis
kaelarihma külge kinnitatava numbri.

Pensionärist ettevõtja Valve Saat sai kiita
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit tänas Tamsalus
kiidukirjadega tublisid memmesid ja taate panuse
eest kohalike eakate klubide tegevusse. Kadrina
vallast sai kiita klubi „Kuldne Sügis“ liige Valve Saat,
kes on ema kahele lapsele, vanaema viiele
lapselapsele, vanavanaema ühele lapselapselapsele.
Valve Saati teeb eriliseks, et 1940. aastal sündinud

Anet Sirvel tegi tegusid
cyclocrossis
Oma vanema õe Merili eeskujul toimekalt rattaspordiga tegelev
Anet Sirvel osales oktoobri lõpupäevil cyclocrossi (CX)
võistlustel Hollandis ja Belgias, kust naases kahe esi- ja ühe teise
kohaga.
Tulemused on seda hinnatavamad, et Kadrina Keskkooli 6.
klassis õppiv neiu, kes tulevast hooajast hakkab esindama
Kalevi Jalgrattakooli, võistles laenatud rattaga.
CX krossi rajad on reeglina mudased, liivased ja sisaldavad
takistusi ning treppe, mistõttu tuleb rattalt tihti maha tulla.

Hulja korvpallurid jagavad
liidrikohta
Lääne-Viru korvpallimeistrivõistluste uus hooaeg algas Hulja
meeskonnale kolme järjestikuse võiduga. Esiliiga avavoorus
alistati vastaste väljakul SK Kunda Nordic Tsement 85:70 (Alvar
Värs 21, Rein Ilves 18, Martin Murumägi 16 punkti), teises
voorus saadi koduplatsil Kadrina spordihoones jagu Vinni SK
Tammedest 86:55 (Ain Sats, Andres Saukas, Raigo Pärs 14) ning
kolmandas voorus võõrsil 80:57 rakverlaste Revin Grupist
(Martin Murumägi 29, Eimar Nurmela 23 punkti). Hulja on koos
Rakvere Tööriistamarketiga seni ainsad, kes püsivad kümne
võistkonnaga maakonna esiliigas kolme vooru järel kaotuseta.

Tšehhist toodi Euroopa
meistrivõistluste medal
Kadrina Lauatenniseklubi liige Deniss Sedelnikov oli edukas
INAS-i (rahvusvaheline intellektipuuetega sportlaste

daam on pojaga kahasse omatavas ettevõttes Vaur Grupp
OÜ senini juhatajaks. Firma tegeleb nii transporditeenuste
osutamise kui teraviljakasvatusega. Töötegemise kõrvalt
käib Valve laulmas naisansamblis, tantsib tantsurühmades, osaleb Neeruti Seltsi ettevõtmistes.
Kokku sai maakonnas kiita kuusteist eakat.

organisatsioon) Euroopa meistrivõistlustel lauatennises, mis
toimusid Tšehhimaal Hradec Karlowes. Sedelnikov teenis
võistkondlikus arvestuses koos Venemaa esindajaga
hõbemedali.

Ujumispoiss püstitas rekordeid
Tartus toimunud Eesti Ujumisliidu noorte ujumissarja avaetapil
saavutas Kadrina Keskkooli 6. klassi õpilane Matteus Miilpalu
(Wiru Swim/Kadrina SK) uusi isiklikke rekordeid tähistavate
aegadega 50 m vabalt - (28,40) ja 100 m seiliujumises (1.11,26)
kaks hõbemedalit.

Maadlustüdruk tõusis koos
poistega pjedestaalile
Spordiklubi Kadrina noored maadlejad tõid Aleksander Abergi
mälestusvõistlustelt kreeka-rooma maadluses rida auhinnalisi
kohti. Hõbedase autasu teenis Harjumaal Kallaveres peetud
jõuproovil Markus Julius Holmberg (s 1997-1999, kuni 46 kg),
pronksiga naases poistega konkureerinud Vija Altmäe, samuti
Reimo Ratsov (mõl. s 2005 ja hiljem, kuni 27 kg), Tauri Altmäe,
Ingvar Hinna (mõl. s 2000-2002, kuni 50 kg), Anvar Sild (s 20002002, kuni 65 kg) ja Kevin Baumann (s 1994-1996, üle 74 kg).

Saalijalgpallurid said väärt võidu
Spordiklubi Kadrina meeskond juhatas Eesti meistrivõistlused
saalijalgpallis sisse magusa võiduga - teise liiga avavoorus saadi
Tallinnas jagu Swedbank`ist 5:4, kusjuures kadrinalased olid
taga 0:3 ja 1:4.
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VOLIKOGU
VALLAVOLIKOGUS ARUTATI JA
OTSUSTATI
29. oktoobri istung Kadrina Huvikeskuses
1. Toimus valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava 2015-2026 esimene lugemine. Kavaga on hõlmatud
valla kümmet asustusüksust – Kadrina ja Hulja alevikud
ning Kiku, Salda, Leikude, Neeruti, Ridaküla, Viitna,
Vohnja ja Kihlevere külad.
2. Võeti vastu 2014. aasta lisaeelarve. Suurenenud on
Vohnja Lasteaed-Algkooli tehtav investeering.
3. Vallavalitsusele anti luba korraga kolmeks aastaks 2014 2016 valla majandusaasta auditeerija leidmiseks, et
saada eeldatavalt odavam pakkumine.
4. Vallavalitsus sai loa vallavalitsuse ja hallatavate
asutuste valveteenuse tellimiseks ühe hankena, mis võib
olla majanduslikult kasulikum.
5. Volikogu muutis otsust, mis käsitleb vallavanemale ja
palgalistele vallavalitsuse liikmetele isikliku sõiduauto
ametisõitudeks kasutamise kulude katmist, kuna riiklik
seadusandlus on muutunud.
6. Volikogu andis load Vohnja piirkonna katastriüksusele
lairiba internetiühenduse rajamiseks ja Kadrina Uue
tänava katastriüksusele maakaabelliini ja harukilbi
rajamiseks.
7. Volikogu määras uued aadressid ja sihtotstarbe
Männisalu ja Metsaveere katastriüksuse jagamisel
tekkivatele uutele katastriüksustele.
8. Volikogu määras aadressid ja sihtotstarbe riigi
omanduses olevatele Kiku küla maatükkidele, mis
nüüdsest kannavad nimesid Soootsa, Porkuni metskond
141 ja Porkuni metskond 142.
9. Volikogu kinnitas Kadrina valla kohalike teede
nimekirja Vaiatu külas asuva Paenurme-Aaviku tee,
Kadrina-Hulja kergliiklustee ja Läsna külas asuva
Metsameeste tee.
10. Toimus Kadrina eraparklate ehitamise toetamise eelnõu
esimene lugemine. Selle kohaselt on võimalik ühel
taotlejal saada toetust 3000 eurot 50%-lise omaosaluse
korral.
11.Volikogu muutis MTÜ-ga Tiigisaare sõlmitud hoonestusõiguse seadmise ja asjaõiguslepingut, määrates
tähtajaks 31.12.2024. Lepingu muutmine oli vajalik
erinevatest projektidest raha taotlemiseks.
12. Volikogu arutas valla omanduses olevate kinnisasjade
müüki ja alandas müümata jäänute puhul hinda.
Seoses Aivar Lankei tagasiastumisega volikogu liikme
kohalt saab vallavolikogu liikmeks Rein Kaubi, otsustas
valla valimiskomisjon 11. novembril.

Kodukandi leviala laienes
Vallaleht Kodukant on nüüdsest kättesaadav ka uutes paikades.
Seni jagasime Kodukanti tasuta Kadrina ja Hulja kauplustes,
raamatukogudes, apteegis, Kadrina Kommunaali kontoris ja
vallamajas. Nüüdsest jõuab vallaleht ka Kadrina sauna, Kadrina
Sporti ja Aru Grupi töötajateni Huljal. Valla küladesse toimetab
lehte jätkuvalt Eesti Post, uue nimega Omniva.
Kodukant on online-uudisteversioonina alati, 24/7
kättesaadav veebiküljel www.kadrina.ee. Vanemate lehenumbrite pdf-versioonid on leitavad vallaveebi Kodukandi
rubriigi arhiivi jaotusest.

Saunaklubi õllemedal jõudis
pudelitele
Pruulikoja Õllenaut pudelietikettidele on jõudnud Kadrina Saunaklubi KSK medal. Nimelt korraldas KSK
veebruaris Eestis esmakordse väikepruuli- ja käsitööõllede hindamise,
mille auhinnaks olid Riho Hüti valmistatud klaasmedalid. Õlleguru Karmo
Tüüri juhtimisel hindas õllesid kakskümmend üheksa osalejat, peamiselt
Kadrinast ja Rakverest, aga ka Soomest ja Ukrainast.
Konkursil väikepruulide kategoorias auhinna pälvinud
Õllenaudi talveõlu Lumelausuja on taas kauplustes, aga nüüd
juba koos etiketile trükitud KSK medali pildiga. Kadrinas saab
seda Tristvere kohvikust.
Õllenaudi esindajad käisid Kadrina saunas uutmoodi
sildiga Lumelausujat tutvustamas, tunnustuse eest tänamas
ning väikeõllede hindamise jätkamist õhutamas.

Vargus vallamajas
Ööl vastu 12. novembrit murti sisse Kadrina vallamajja. Ära
viidi seif. Kahjusumma on täpsustamisel. Seoses menetluse
käiguga palusid politsei ja prokuratuur täpsemat infot mitte
avaldada.

Toimetaja Rein Sikk
Küljendanud VR Kirjastus

tel: 322 5631 või 501 2487
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Kes teevad Kadrina vallas lumetõrjet
Tarviline teave talve tulekul - tõrjepiirkonnad, vastutajad ja nende telefonid
• Kadrina aleviku tänavad, parklad ja osaliselt Kadapiku külas asuvad teed:
Kadrina Kommunaal OÜ, tel 322 0167, 508 3683. Libedust tõrjub Kadrina
Kommunaal.
• Hulja aleviku tänavad, Härjadi ja Tirbiku külades asuvad teed: Heakord OÜ, tel
564 1788. Libedust tõrjub Kadrina Kommunaal OÜ, tel 508 3683.
• Leikude, Mäo ja Undla külades asuvad teed: Mätliku OÜ, tel 5564 5362.
• Põima, Ridaküla ja Tokolopi külades asuvad teed: Tapa Autobussipark OÜ, tel
322 0071, 509 0574.
• Ama, Võipere ja osaliselt Hõbeda külas asuvad teed: Ama Ait OÜ, tel 511 7985.
• Kallukse ja osaliselt Vaiatu ja Vohnja külades asuvad teed: Ruixi Mõis AS,
tel 327 7790, 505 2765.
• Kõrveküla, Ohepalu ja osaliselt Vaiatu, Vohnja ja Uku külades asuvad teed: FIE
Heiki Tinno, tel 506 1948.
• Läsna ja Mõndavere ning Tapa-Loobu maanteest läänepool Arbavere ja Loobu
külades asuvad teed: L Moor Trans OÜ, tel 529 0258.
• Rõmeda ja Viitna ning Tapa-Loobu maanteest idapool Arbavere ja Loobu külades
asuvad teed: Malmberg Arendus OÜ, tel 516 4667.
• Kiku, Pariisi, Salda ja Udriku külades asuvad teed: Tuisumäe OÜ, tel 551 3740.
• Jõetaguse, Orutaguse, Saukse, Vandu ja osaliselt Neeruti ja Võduvere külades
asuvad teed: Mätliku OÜ, tel 5 564 5362.
• Jõepere ja osaliselt Neeruti ja Võduvere külades asuvad teed: FIE Jan Reinsalu,
tel 5 372 4799.
• Osaliselt Hõbeda, Kadapiku, Kihlevere ja Lante külades asuvad teed: Kadapiku
Agro OÜ, tel 515 2757.
Kadrina Kommunaal OÜ esindajaks lepingute täitmise juhendamisel, teabe
vahendamisel ja tööde kvaliteedi kontrollimisel on direktor Jaan Piirisalu,
telefonid: 322 0167, 508 3683, e-post: kakom@hot.ee
Kadrina Vallavalitsuse kui tellija esindajaks on abivallavanem Jaan Stern, telefonid:
322 5603, 529 4957, e-post: Jaan.Stern@kadrina.ee

Palju õnne!
Juubilarid
Novembris

Ostan soome tõukekelgu, mis sobiks
täiskasvanud inimesele kasutamiseks.
Telefon: 5306 6355
Müüa saetud ja lõhutud küttepuud,
erinevad puuliigid (lepp, sanglepp, kask,
kuusk) kojuveoga. Pikkus ja kogus
vastavalt soovile. Samuti võimalik osta
pikka puud (3m). Info telefonil 5647
6346 või 325 0113 (ainult õhtuti).

Pühapäeval, 7. detsembril, teisel
advendil algusega kell 11 toimub
Kadrina kirikus EKNK Hulja koguduse,
Aaspere Uue Elu koguduse ja EELK
Kadrina koguduse ühine
jumalateenistus "Sinu kuningas tuleb
kirkusse!" Teenivad Endel Treimann,
Andres Paumees, Meelis-Lauri Erikson,
ülistusbänd. Järgneb kohvilaud
leerimajas. Tere tulemast!

Minu Kadrina
Martin Roger
Välisministeeriumi Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia
büroo direktor
Mis seob teid Kadrinaga?
Kadrinas kasvasin üles ja käisin koolis.
Kadrinast ja selle lähistelt on pärit ka osa mu
esivanemaid. Hetkel seovad mind
Kadrinaga vanemad, keda võrdlemisi tihti
külastan. Väga meeldib Kadrinas käia mu
tütrele. Pärast Kadrina Keskkooli ja Tartu
Ülikooli lõpetamist alustasin töötamist Eesti
välisteenistuses, mis on viinud mind
lähetustesse ka New Yorki ja Pariisi.
Tegutsesin selleks, et Eestis oleks kindel elada, et me ettevõtjad ja kodanikud saaksid
välisriigis tuge, et Eesti oleks tuntum, et me endi mõistmine teistest riikidest
sügavam. Üheks meeldejäävamaks kogemuseks oli kahtlemata osalemine pingutustes
vabastada Liibanonis röövitud Eesti turistid. See töö viis mind mõneks ajaks LähisIda regiooni.
Mis on Kadrinas maailma parim?
Kadrinas on maailma parim emakeeleausammas. Elukeskkonnana on Kadrina
suurepärane lastele, võin oma kogemusest kiita nii lasteaeda kui kooli. Suurepärased
on sportimisvõimalused.
Kuidas saate ise täna Kadrina elu edenemisele kaasa aidata?
Hetkel on mu vastutusalaks Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia riigid. Lisaks rohketele
probleemidele on ka rõõmsamat, tooksin esile edasiminekuid Gruusia või Moldova
ühiskondade arengus. Miks ei võiks Kadrinalgi olla enam sõprussidemeid neis
riikides? Välissuhtlust edendada, teisi riike ja inimesi abistada, Eesti tuntusele kaasa
aidata saab igaüks! Tore, et olen leidnud 14 aasta jooksul Välisministeeriumis
mitmeid kolleege, kel on suurem või väiksem side Kadrinaga.

e-post: rein.sikk@kadrina.ee
Tiraaž 2000 eksemplari
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Veebitalgud kestavad kuu lõpuni
Novembri lõpuni saavad Kadrina internetikülje www.kadrina.ee kasutajad vastata
kolmele küsimusele, et valla veebiväravat veel paremaks teha. Ettevõtmine kannab
nime Kadrina veebitalgud. Talguküsimused kõlavad nii:
1. Kuidas olete rahul valla veebiküljega?
2. Mida konkreetselt tuleks valla veebiküljel muuta, et see oleks Kadrina
ajakohaseks ja väärikaks virtuaalvisiitkaardiks?
3. Kuidas te ise saate kaasa aidata valla veebikülje paremaks muutmisele?
Vastused ja arvamused on oodatud meilitsi rein.sikk@kadrina.ee või telefonitsi
322 5631 ja 501 2487. Ettepanekutest kokkuvõtete tegemise järel hakatakse uuendusi
vallaveebis ellu viima uuel aastal.
Alates augustist on vallaveebi külastatavus kasvanud 65% ulatudes 1700 korrani
kuus.
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Oktoobris Kadrina vallas
registreeritud lapsed
MIRKO LAUR
Rakveres registreeriti
PEETER VAINUMÄE

Ääremärkus
Kodukandi toimetuselt on küsitud,
miks pole alati kõik väärika vanuseni
jõudnud Kadrina valla elanikud meie
ajalehes õnnitletavate nimekirjas.
Vastus: vald saab õnnitlusi jagades
lähtuda vaid dokumendist ehk valla
elanikkonna registrist. Seega saab vald
õnnitleda vaid neid juubilare, kes on
Kadrina valla oma tegeliku elukohana
registreerinud. Nagu oli pikemalt
jutuks septembrikuu ajalehes, on valla
elanike register aluseks näiteks ka
kooli- ja lasteaiakohtade arvu planeerimisel, lumetõrje korraldamisel, aga
ka uutele maailmakodanikele traditsiooniliste hõbelusikate jagamisel. Ka
tasuta jäätmete vastuvõtu teenust saavad jäätmejaamas vaid vallakodanikud.
MTÜ Kadrina Kirjandusklubi kutsub
jõulukrooni meisterdamise töötuppa 29. novembril kell 10. Õpime
tegema jõulukrooni "Virumaa äll".
Registreerimine telefonil 325 0107.
1. - 15. detsembrini toimub Kadrina
valla raamatukogus jõulueelne käsitöö
näitusmüük. Ootame nobenäppudelt
juba aegsasti toredaid isetehtud esemeid, mida võiks jõuluvana kingikotti
poetada. Info tel. 325 0107.
14. detsembril on Kadrina Spordihoones jõululaat – pakutakse nii
tööstus- kui toidukaupa. Kadrina valla
elanikele on müügikoht soodsam,
pensionäridele tasuta. Lisainfo ja
broneerimine telefonil 516 4880 või emailil eha@kirevenemulk.ee - Eha
Neito.
Otsin rahulikku kohta päikese all.
Soovin osta otse omanikult maa või
vana talukoha suurusega 7-12 hektarit. Maa peaks olema osaliselt kaetud
metsaga ja ligipääsetav ilma, et peaks
läbima erateid. Pakkumised numbrile
511 4996.

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

e-post: kadrina@kadrina.ee

