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Kadrina valla ajaleht

Selgitame välja – mis on Kadrina valla TOP 10 vaatamisväärsused

Teise Kadrina valla piirkonnana muutub naabrivalve alaks
Ama küla, kus ühisvalvamisega liitub üksteist majapidamist.
Senini toimis vallas naabrivalve sektor vaid Loobu piirkonnas, kus liitus kuus majapidamist. Eestis on moodustatud
üle 500 naabrivalve piirkonna, millega on liitunud enam kui
11 000 majapidamist.

Hommikusaadetele meeldib
Kadrina vald
ETV saate Maahommik tegijad on Kadrina valda viimasel ajal
külastanud kogunisti kahel korral. Kuusiku loodustalu
tutvustav saatelõik oli eetris 13. detsembril. Kuu aega varem,
8. novembril oli saates juttu Hulja daamist Helje Müürist, keda
tutvustati kui 1952. aastast traktoristipaberite omajat ja samuti
kui aktiivset külaelu edendajat. 4. detsembri Terevisioon
pühendas aga tähelepanu Kadrina TOP 10 valimisele.
Kõik saated on järelvaadatavad ERR-i veebist.

Kirik ja staadion saavad raha
Riigieelarve nn katuseraha jaotamisega jõuab Kadrina valda
24 000 eurot. 4000 eurot tuleb Kadrina staadionile
trenažööride paigaldamiseks ja 20 000 eurot EELK Kadrina
kogudusele kirikuhoone sadevee drenaaži projekteerimiseks
ja rajamiseks. Riigieelarve võeti vastu 10. detsembril.

Minister auhindas Kadrina
päästjaid
Kukruse mõisas Ida-Virumaal toimunud vabatahtlike
päästjate seminaril andis siseminister Hanno Pevkur Kadrina
vabatahtlikule päästekomandole üle mälestusmeene nimega
„Kogukonna turvalisuse tagaja“. Kadrinlased olid Virumaal
ainukesed, kes selle said.
Detsembri alguse seisuga oli Kadrina komando teinud
kogunisti 102 väljasõitu. „Oleme Palamuse komando kõrval
teine Eestis, kelle väljasõidu ajaks on vaid viis minutit, alates
häire andmisest,“ selgitas komandopealik Arne Kastemäe. Nii
napp väljasõiduaeg vabatahtlike puhul tähendab ööpäevaringset valmis- ja valvelolekut, samuti ka usaldust kutseliste
päästjate poolt.
Hetkel on Kadrina komandos seitse meest, aga olla võiks
enamgi. „Tulgu huvilised julgesti pritsimajast läbi, peame
plaani,“ õhutab pealik Kastemäe.

Teeme kodukandi mõnusad
maitsed raamatuks
Küllap on igal Kadrina valla elanikul, isegi väikesel lapsel,
oma lemmiktoit ja peredel toidud, mida ikka ja jälle uuesti
valmistatakse. Sageli antakse retseptid, oskused ja armastus
sellise toidu vastu edasi põlvest põlve. Põnev võib olla ka ise
täiesti uus toit välja mõelda või võtta aluseks kellegi teise
retsept, teha sinna omad täiendused. Nii sünnivad ju meie
Kadrina kandi uued maitsed!
Kui oled valmis jagama enda või oma pere armsa toidu
lugu ja retsepti ka teiste kadrinlastega, kirjuta see üles,
võimalusel tee ka toidust foto ja saada meile. Kogume kokku
Kadrina kandi traditsioonidega ja uued maitsed, jagame neid

Viitna järv. Foto Avo Seidelberg
Meie tähtsamate objektide
otsinguil on tänaseks antud
ligi kaheksasada häält
Mis seob peagi Kadrina valda
nii Londoni kui Pariisiga, aga
isegi New Yorgiga?
Loomulikult see, et neis
kõigis paigus on välja valitud
oma vaatamisväärsuste tippkümme ehk siis TOP 10, mis
hõlbustab oluliselt turistide
uudistamisi. Aga turgutab
rohkelt ka kohalike elanike
eneseteadvust.
Aus ülestunnistus
Et kõik vallarahvale ausalt ja
algusest peale üles tunnistada,
tuleb alustada sellest, et Kadrina bassein on üks igavesti
vahva mõtiskelude koht, seal
sumades tekivad lihtsalt
toredad mõtted. Nii marssisingi 29. novembrikuu päeval
ujulast koju, peas tiirlemas
küsimus – mis on meie valla
tähtsaimad ja olulisimad vaatamisväärsused? Kes peaks
need välja selgitama?
Kindel, et igaühe peas
asub oma pingerida. Ja pingeridade paikapidavuse ning
paremusjärjestuse üle võiks
vaielda lõpmatuseni. Kui aga
jääb väheseks ühe mehe tarku-

üksteisega. Valik retsepte ja lugusid jõuab plaanide kohaselt ka trükisesse „Kadrina kandi
maitsed.“ Saadetud lugude ja retseptidega saab uuel aastal tutvuda Kadrina valla kodulehel.
Ootame kadrinlaste toidu lugusid ja retsepte e-posti aadressile
kuusikunaturefarm@gmail.com. Postiaadress: Kuusiku Loodustalu, Viitna side, Ama küla,
Kadrina vald, 45205 Lääne-Virumaa. Täiendav info telefonil 515 3573.
Rõõmsat jõuluaega ja toredaid elamusi ise kallitele valmistatud toidust!

Kuusiku pere
jõulukook
200 g võid
1,5 klaasi jahu
3 muna
1 klaas pruuni suhkrut
2 tl küpsetuspulbrit,
natuke vaniljet
1 tl kaneeli
0,5 tl peeneks
purustatud nelki
100 g jahvatatud
pähkleid
100 g kollaseid (vm)
rosinaid
1 klaasitäis külmutatud
või kompoti kivideta
kirsse

Talita nii: vahusta või suhkruga, lisa ükshaaval munad,
• lisa eraldi kausis jahule kõik muud koostisained peale
kirsside,
• sega,
• kalla või-suhkru-muna segule kuivainete segu,
• sega,
• lisa taignasse kirsid,
• sega,
• määri rõngasvorm hoolega külma võiga,
• puista üle mannaga,
• jaota tainas ühtlaselt rõngasvormi,
• küpseta kooki 175 C kuumuses 45 minutit.
NB! Tuhksuhkur, kujundid, küünal ja kuuseoksakesed lisavad
pidulikkust. Hõrgu maitse lisab serveerimine vanillijäätisega.
Leidsin koogi algse retsepti ajakirjast "Nõukogude Naine"
kaheksakümnendatel aastatel, nime all "Näärikook". Täiendasin ja
lisasin näiteks kirsid. Tänaseks olen kooki oma kodus valmistanud aastakümneid.
Sirje Kuusik, Kuusiku loodustalu perenaine

sest, siis kasutagem meie
kollektiivset aju, nii juurdlesin
edasi. Poetasin seejärel naljaviluks Facebooki Kadrina
gruppi küsimuse: mis võiks
olla Kadrina valla vaatamisväärsuste TOP 10? Lisasin ka
mõned võimalikud objektid.

Jõulueelne ime
Edasi sündis aga ime, jõulukuu algusele kohane ime.
Kollektiivne aju mitte üksnes
ei hakanud mõtet ragistama,
vaid asus ka uusi ja uusi
objekte lisama. Päeva jooksul
oli antud enam kui sada häält,

Hääletusleht
Mis võiks olla Kadrina valla vaatamisväärsuste TOP 10?
Märgi valik ristiga, valida võib ükskõik kui palju lemmikuid.
Arbavere mõis
F.R. Kreutzwaldi sünnikoht
Jõeperes
Hulja Männi äri
Kadrina
emakeeleausammas
Kadrina hobujõu
ausammas
Kadrina jaamahoone
Kadrina keskkool
Kadrina kirik
Kadrina lasteaed
Kadrina paisjärv
Kadrina rahvamaja
Kadrina raudteejaama
munakivitee
Kadrina saun
Kadrina vabadussammas

Kadrina raamatukogu
Kolu mõis
Linda-Neitsi Lodikivi
Neeruti järved
Neeruti Kalevipoja
monument
Neeruti mäed
Neeruti mõis
Neeruti seltsi seltsimaja
Ohepalu kaitseala
Ohepalu suurjärv
Udriku mõis
Udriku järved
Viitna Arturi šašlõkibaar
Viitna järved
Viitna kõrts
Vohnja kool ja mõis

Hääletuslehe võib saata või tuua Kadrina vallamajja
aadressil Rakvere tee 14, Kadrina 45201

ning võimalike vaatamisväärsuste nimekiri jõudis juba
kolmanda kümne piirimaile.
Nüüd enam tagasiteed polnud, mis ette võetud tuleb
lõpule viia.
Tänaseks on Facebooki
hääletamisvõimalusele lisandunud ka sama sisuga küsitlus valla internetiküljel. Kõigi
nende rõõmuks, kes soovivad
aga tähtsaid otsuseid langetada, paber pihus, toome siinkohas ära hindamislehe.
Oluliste objektide hindamise tabelid on saadavad ka
kõigis valla raamatukogudes,
kus neid võib kohapeal täita ja
valikud lahke koguhoidja
kätte jätta. Samuti on raamatukogude avalikud arvutid nende päralt, kes soovivad hääletada veebis, Kadrina valla
koduleheküljel, kasutada raamatukogude avalikud arvutid.
Kadrina valla vaatamisväärsuste vastne TOP 10 jõuab
avalikkuseni koos Kodukandi
jaanuarilehega.
Teeme ära! Ja teadaolevalt
oleme seda tehes Virumaa
esimene oma TOP-i välja
valinud vald.
Rein Sikk
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Meie inimesed 2014: soovid - soovid - soovid
Kodukant küsis meie inimestelt asulates ja külades, kuidas aasta möödus. Ja mida nad soovivad
teistele vallakodanikele aastaks 2015. Kokku sai suur kotitäis headust.

Vanaema Anni Liiva
Giid ja külavanem Saima
Gordejeva
Viitna
Minu aasta oli hiinlaste aasta, kultuuriliselt väga
huvitav kogemus. Nimelt leiavad aina enamad
hiinlaste grupid Eesti ja Lahemaa üles. Neid ei
huvita mitte mõisad, vaid ehe ja puhas loodus.
Hiinlaste pärast olen ka paar sõna hiina keelt
selgeks õppinud ja külalised ikka üllatuvad väga
kui neid hiina keeles kõnetan. Tegelik töö käib aga
tõlgi vahendusel, peamiselt üle inglise keele. Kuna
meil on Viitnal väga head suusarajad, siis
otsustasime uuel aastal korraldada Viitna –
Kadrina vahelised suusavõistlused. Ja pärast
läheme üheskoos mõnda Viitna kuulsasse
söögikohta - neid meil ju jätkub! Toogu uus aasta
meile kõigile palju huvitavaid kohtumisi!

Põngerjas Robi Ruusmann
Kadrina
Ma muudkui kasvasin ja kasvasin, mõned sõnad sain selgeks
ning soojal suvel sai Võsul oi-kui-palju vees ja rannas mütata.
Uueks aastaks kõigile kasvamist, suuremaks kasvamist. Minagi
peaksin saama kevadel suureks vennaks, sest peresse on uut
titat oodata.

Ama
Olen lahkuva aastaga väga rahul. Hooldan oma lapselast ja
tunne on selline, nagu oleksin veel vanas eas uuesti emaks
saanud. Lapselapse hinded lähevad koolis aina paremaks, suus
on tal nii eesti kui vene keel, ainult matemaatika on veidi raske.
Ja ma ei jõua ära imestada kui palju erinevaid üritusi on Kadrina
koolis. Uueks aastaks soovin rahu. Hoidkem oma rahvast ja riiki!

Gaasitalunik Ülo Kais
Võduvere
Aasta suursündmuseks oli, et suutsime koos saunaklubiga
Kadrina rahvale korraldada Moldova puhkpilliorkestri tasuta
kontserdi. Isiklikus elus oli märkimisväärne, et minust sai
pensionär. Gaasiäris tuli kõik vanad veneaegsed balloonid uute
vastu vahetada, aga hakkama saime ja ikka tänu tublidele
klientidele. Kui olin varem väikest viisi ka põllupidaja, siis
nüüdsest on sellel ots peal. Maad läksid rendile ja mina saan
rohkem gaasiäri, koera ja hobidega tegeleda. Uueks aastaks meie
rahvale aga rohkem lusti ja nalja. Üks kord ju vaid elame,
tehkem seda siis lõbusalt!

Kultuurielu hing Ene Pihol
Läsna
Täiesti uskumatu – meie viiekümne elanikuga
külas tuli rahvamajja „Täismängu“ esietendusele
sada viiskümmend inimest! Aga rahvas ongi meil
tubli ja ühtehoidev ning meie külateatrit
Ahjutagused on kutsutud isegi Tartumaale
esinema. Trupis on meil kolmteist inimest, aga kui
vaja leiame rahvast ka lisaks. Hoidke ka uuel aastal
oma kodukandist hoolega kinni ning ärge minge
sealt ära. Igal pool on alati võimalik ära elada. Vaid
kättevõtmise asi!

Meie valla tädi Maali ehk Elvi Pils
Undla
Ma olen siin hooldekodus oma eluga väga rahul, kõik on
toredad ja sõbralikud inimesed ümberringi. Kuulan raadiot,
räägin teistega juttu. Kõige parem inimene on aga Andres Nukk,
kes alati küsib, et kuidas mul läheb! Uueks aastaks kõigile ainult
head, palju head!

Koolijuht Õnne Kiviperk
Vohnja
Meie kooli esimeses klassis on kaheksa õpilast! See number,
millega ka paljud suuremad koolid uhkeldada ei saa, teeb tõsist
rõõmu. Saime viimaks korda ka oma koolimaja vundamendi
hüdroisolatsiooni, kasu on kohe näha. Vesi ei voola enam
keldrisse, niiskunud seinad hakkavad kuivama. On vahva, et
nüüdsest saavad meie poisid ka Kadrinas jalgpallitrennis käia.
Aga kõige tänulikum olen ma lapsevanematele, kes on meie
väikest lasteaed-algkoooli usaldanud ja oma lapsed siia toonud.
Uuel aastal naeratage veelgi enam, sest siis tuleb õnn ise teie
õuele!

Kirikuõpetaja Meelis-Lauri
Erikson
Kadrina
Tedaolevalt esimest korda Kadrina ajaloos pidasid
7. detsembril ühisteenistuse Aaspere Uue Elu
kogudus, Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Hulja
kogudus ja Eesti Evangeelse Luteri kiriku Kadrina
kogudus. Mõnikord on kristlastele nina peale
visatud, et vaadake endid - omavahel te ka läbi ei
saa ja miks on erinevaid kogudusi nii palju? Ja
täitsa õige! Kuid nüüd tahtsime näidata, et
läbisaamine on võimalik ja me ei vaata sellele, mis
meid eristab, vaid sellele, mis on ühine. Ning seda
kohalikul tasandil, mitte kuskil kõrgel ja kaugel.
Uueks aastaks kõigile Jumala rahu!

Kauplusepidaja Aili Toming
Kihlevere
On uskumatu, et see pisikene poekene meil siin Kihleveres
ikka püsib, kuigi vahepeal tundub, et pean seda vaid kahe
kohaliku pensionäri pärast, kes on nii positiivsed, et kunagi ei
virise. Nojah, eks virisejaid ka liigub, aga ma vaatan neist
lihtsalt mööda! Mul läheb siin juba seitsmes poepidamise
aasta ja võin uhke olla, et kogu selle aja jooksul pole mu
kauplus kunagi kinni olnud. Soovin uueks aastaks kõigile
visadust ja positiivsust.

Kadrina Spordi juht Margus Martin
Kadrina / Rakvere
Töötan Kadrinas 1. aprillist ja avastamisrõõmu jätkub senini. Tunnen,
et olen õiges kohas, sportliku rahva hulgas. Kui sügisel käis
kergliiklusteel vilgas tegevus, siis edasi, mida pimedamaks päevad
läksid, seda enam leidis rahvas ka spordisaalid üles. Soovin uueks
aastaks spordisõpradele rohket ühistegevust ja palju uusi ideid.
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Kodumuuseumi asutaja
Õie Mets

Külaelu taasavastaja Maire Ruuto
Ama
Kuigi tervis veidi jupsis, teeb rõõmu, et olen juba
vanavanaema. Nüüd tulebki iga päev hoolega
kõndida, et süda liiga ei teeks. Ama külas oli minu
sünnitalu, kust Rakverre lahkusin ning kaheksa aasta
eest koos mehega maale tagasi tulin, sest jätsime
linnamaja noortele. Mind on siin kenasti omaks
võetud, maaelu sobib mulle hästi. Uueks aastaks head
läbisaamist kõigile!

Ama
Sel aastal tegin oma
vanast laudast muuseumi ja kutsun kõiki
seda vaatama.
Kui lõpetasin
loomapidamise ära, oli
tükk juurdlemist, et mis laudaga peale hakata. Suvi kuluski lauda
kasimiseks. Nüüd on mul seal väljas hulk vanu asju, mida ma oma
küla rahvale näitan, mõned neist pärinevad kogunisti mu isa
sünniajast, aastast 1900 või varasemastki. Uueks aastaks soovin palju
mõistmist, et Eestis on tegelikult hea elada. Virisege vähem, tundke
enam elust ja Eestist rõõmu.

Noor vibukütt Karmo Tuulik
Kõrveküla
Mulle meeldib väga, et Vohnja koolis saab vibulaskmist
harjutada. Ma ise hakkasin vibu laskma juba kahe ja poole
aastaselt! Just sihtimine ja märgi tabamine on vibulaskmise
juures kõige raskem. Sellest hoolimata olen viimasel aastal
võistlustelt saanud mitmeid häid kohti. Uueks aastaks kõigile
palju õnne. Ja et ka tööga läheks teil kõik hästi!

Hulja bussijaama hea haldjas Helje Müür
Hulja
Mul oli töine aasta, telesaade Maahommik käis külas, tegi loo ja
viimaks ometi õnnestus bussijaamale ka uus katus peale saada, mille
eest olen tänulik nii Hulja tublidele ettevõtjaile kui vallavalitsusele.
See algas juba enam kui kümne aasta eest, kui otsustasin pensionile
jäädes midagi ära teha oma kodukandi heaks. Võtsin vabatahtlikult
meie bussijaama oma hoole alla. Niitsin takjaid ja võsa, värvisin
grafiti üle, maalisin lilli asemele. Pidagem kõik ka uuel aastal oma
kodukülasid au sees, aidakem nende edenemisele kaasa.

Vallavolikogu esimees Jaanus
Reisner
Kolu
Kadrina vallale oli mööduv hea ja tegus aasta. Seda
tänu kõikidele meie inimestele, peredele ja ettevõtetele,
kes panustanud kodukandi arendamisesse. Eriti on
rõõmu valmistanud valla üheks ahitektuuripärliks
oleva Neeruti mõisahoone taastamistööde alustamine
ja koguduse leerimaja korda tegemine. Tähelepanu
väärib, et Kadrina filmiklubis esilinastuvad uued ja
head Eesti filmid nüüd samal päeval kui pealinnas. Ja
meie rahvas on veidi unustusehõlma vajunud
kinoskäimise võlu uuesti avastanud. Headele
jõulusoovidele lisaks soovitan meie inimestel vaadata
oma kodukoha arengut alati pisut suuremas plaanis.
Võrrelduna nii teiste omavalitsuste kui kaugemate
maadega. Nõnda on alati midagi head ja kasulikku
õppida, samas ka rõõmu tunda sellest, mis meil siin
väga hästi on.

Raamatukoguhoidja Aino Kaljo
Viitna
Meie vastvalminud kergliiklustee on Viitna elama pannud. Kuigi
seda teed on vaid poolteist kilomeetrit jätkub liiklemist nii noortele
kui vanadele alates hommikust kuni hiliste õhtutundideni. Liiguvad
nii jalgrattad kui rulluisud. Meie teel peeti suvel kogunisti
vabariiklikud rulluisuvõistlused. Uueks aastaks soovin palju valgust
nii hingedesse kui ka sellele teele, mis toob inimesed meie
raamatukogu juurde. Üks tänavavalgustuslatern on siin me
ammune unistus.

Koolipoiss Gert Gutmann
Kadrina / Vohnja
Sain sellel aastal väikese õe. Koolis olen hakanud paremini
õppima. Käisime oma Vohnja kooli näitetrupi etendusega
„Onu Teodor“ Kundas teatrifestivalil, võitsime selle ära ja
mina sain kogunisti näitlejapreemia! Ka vibulaskmine
meeldib. Soovin uueks aastaks nii enesele kui teistelegi –
saage palju targemaks!

Männi äri üks omanikest Rein Kukk
Hulja
On tore, et vanade kundede kõrval leiavad meie poe üles ka
aina uued huvilised, kellel avastamisrõõmu jätkub. Me poest
leitakse nii nõuka-aegset nostalgiat kui ka üsna uusi asju.
Meie Männi äri on just selline kauplus, millesarnaseid ma ka
ise alati püüan külastada, sest uksest sisse minnes ei tea
kunagi, mis erilist ja imelist kaupa sealt leida võib. Soovin
uueks aastaks kõigile tervist ja palju enam
teineteisemõistmist.

Vallavanem Erich
Petrovits

Talunik Siim
Hallikmann
Võduvere
Oli tõeliselt viljakas aasta, sündis
tütar Marta-Miia. Saagid olid
samuti head. Aga suure tööde tähe
all jäi, näe, pool kartulipõldu üles
võtmata. Ent kui vaatasin oma
talvevarud üle, siis leidsin, et nii
palju kui salves mul enesel ka
kartulit vaja pole. Nii annetasingi
viisteist kotti puudustkannatavatele peredele. Uueks aastaks
kõigile sädet ja elurõõmu!

Šašlõkikuningas Arturi tütar Diana
Neresjan
Rõmeda
Meie šašlõkibaari tulekahju, mahapõlemine, oli hirmus
õnnetus. Siiski jätkasime juba paar päeva peale palangut taas
šašlõki küpsetamist, panime õuele suure telgi püsti, paljud
head inimesed tulid appi. Tänan neid kõiki ja tänan eelkõige
meie kliente, kes pole meid ära unustanud! Just tänu teile on
me maja taas valmimas ja loodame avapeo ära pidada veel
selle aastanumbri sees. Uueks aastaks aga kõigile tervist!

Kadrina
Meie valla rahva tublisid tegusid oli
sel aastal hulgi, suisa enam kui
jõuab üles lugeda ja lehte panna.
Näiteks Kadrina lugemiku sünd,
tublide leiutajate edu, sportlaste
supersaavutused, kõigi valla
kollektiivide pääsemine laulu- ja
tantsupeole, emakeelausamba 20.
sünnipäev, Kadrina Tervisekeskuse
Eesti tipus olemine, rekordarv uusi
vallakodanikke sõlepidudel. Kiidan
ka meie tarmukaid ettevõtjaid, kes
on andnud inimestele tööd ja leiba
ning hoidnud valla maksubaasi
stabiilsena. Uuel aastal pidagem
jätkuvalt meeles, et Kadrina vald on
me ühine töö ja missioon. Soovin, et
suhtleksime vallas veelgi enam,
saaksime kokku, kirjutaksime,
helistaksime, räägiksime muredestrõõmudest. Ikka parema Kadrina
nimel.
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VOLIKOGU
VALLAVOLIKOGU ARUTATAS JA
OTSUSTAS
26. novembri istung
1. Volikogu võttis vastu otsuse Kadrina vallas eraparklate
ehitamise toetamisest.
2. Volikogu määras eluruumide alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuste määramiseks.
3. Volikogu kinnitas asjaajamise hõlbustamiseks valla eelarvest makstavate lapse sünnitoetuste ja matusetoetuste
määrad ümardatud kujul. Lapse sünnitoetuse suurus on
256 eurot ja valla eelarvest maksmisele kuuluva
matusetoetuse suurus on 64 eurot. Toetuste määra ei
suurendatud.
4. Volikogu jättis Kadrina valla maamaksumäärad aastaks
2015 tänavusele tasemele.
5. Volikogu määras Piiri ja Mäe katastriüksuste jagamisel
tekkivatele uutele katastriüksustele lähiaadressid ja
sihtotstarbe.
6. Volikogu määras Kihlevere külas Undla-Kihlevere tee
katastriüksusele isikliku kasutusõiguse Elektrilevi OÜ
kasuks eesmärgiga rajada 0,4 kV maakaabelliin ja
liitumiskilp.
7. Volikogus andis nõusoleku projekti „Viitna-Rõmeda
kergliiklustee ehitamise I etapp“ Kadrina valla poolseks
omafinantseerimiseks. On olemas Maanteeameti poolt
koostatud ehitusprojekt. Vajalik on ka valla omafinantseering 15 protsendi ulatuses kogu hinnast.
8. Vallavanem Erich Petrovits vastas Marko Teiva
järelepärimistele valla tervisekeskuse rajamise projekti,
valla transpordi tellimise ja Neeruti mõisa ümbruses
käivate tööde kohta.
Vallavalitsuse menetluses on Neeruti Mõisa Park MTÜ
taotlus projekteerimistingimuste saamiseks Loobu jõe
Neeruti mõisa juures asuva veelõigu taastamiseks.
Tööde käigus tahetakse praeguse kivisilla asemele
rajada puitsild kandevõimega 3,5 tonni. Mõisa arendaja
on pöördunud arvamuse saamiseks Muinsuskaitseameti
poole. Ka vallavalitsus ootab Muinsuskaitseameti
arvamust antud ehitusprojekti kohta.
Volikogus leiti, et kuna Neeruti mõisa ümber toimuvate
suurejooneliste ehitustööde kohta on nii volikogu
liikmeil kui ka laiemal avalikkusel täna vähe infot, peaks
mõisa arendaja tulema jaanuarikuu volikogu istungile
teavet jagama.

T
O
S
S TAHAB TEADA

?

Kadrina teod
kandideerivad
aastaauhinnale
Kadrina lugemik koos koostajate
Liivi Heinla ja Evelin Tiitriga,
Kadrina Keskkooli leiutaja Kren
Koosapoeg ja Kadrina kirikukoori
liige Hillar Vimberg kandideerivad
maakonna aasta teo auhinnale. Pole
palju omavalitsusi, kust on nii palju
kandidaate. Tegude poolt saab
hääletada internetis aadressil
www.virumaa.info/aastategu või
meili teel virol@virol.ee .

?

VASTUSED TEATADA
Suusõnaliselt taskutelefonile 502 3846, e-postiga meilile
rystom@hot.ee , kirjalikult aadressile Koidu 21, Kadrina.
Viimane kuupäev on iga kuu viies päev. Vallaleht vabandab
eelmisel korral toodud kontaktandmete ebatäpsuse pärast.
JÄRGMINE VALLALEHT
toob ära õige vastuse, õigesti vastajate nimed ja annab uue
küsimuse.
Otsin oma kogusse Vene 1/43 mudelautosid ja Norma
mänguautosid.
Tel. 5463 7570
Kadrina kirjandusklubi saalis linastuvad 15. jaanuaril kell
18.00
ühise nimetaja "Uus Eesti komöödia" all Moonika Siimetsa
lühifilmid "Viimane Romeo" ja "Roosa kampsun"
Vahelduseks tõsistele teemadele pakume head huumorit.

Toimetaja Rein Sikk
Küljendanud VR Kirjastus

tel: 322 5631 või 501 2487

Kadrinast sai leiutajate
pealinn
Õpilasleiutajate riikliku konkursi I preemia
vanemas vanuseastmes võitis Andri Soone
Kadrina Keskkooli 11. klassist tööga „Addie –
krüptoraha aadresside lihtsustamine“. Andri
sõidab Eestit esindama ka maailma suurimale
noorte teadus- ja innovatsioonimessile, mis
toimub Ameerikas 2015. aasta mais. Eesti
parimaks leiutajate kooliks tunnistati Kadrina
Keskkool, mille õpilane võitis gümnaasiumiastmes esikoha ka eelmisel aastal. Õpetajapreemia sai Kadrina Keskkooli leiutajate juhendaja Karl Meos. Preemiad andis kadrinlastele
üle president Toomas Hendrik Ilves.

Palju õnne!
Juubilarid
Detsembris

HELGA SUURKIVI

91

ROSILJE RAUD

80

EEDI ÕISPUU

80

AARE PUUSEP

80

ZINAIDA LEBEDEVA

75

KALJU KOBIN

75

MAI KIISK

70

Päkapikke ja jõuluvanasid pildistama!

LAINE LEPP

70

Kadrina vallaleht Kodukant kuulutab teist korda valla ajaloos välja fotovõistluse.
Pealkirjaks on

VIIVE VELI

70

ANNI LIIVA

70

ELVI ORAV

70

KALJU LAANEVÄLI

70

ANTS VIDEVIK

70

MATI RANNALA

65

VLADIMIR LUMI

65

AINO KIIS

60

MILVI PETTI

60

OLEG TETERIN

60

KAIDO LADERLICH

60

„Minu Kadrina, talv 2014/2015.“
Pildista: inimesi talvistes toimetamistes; kindlasti päkapikke ja jõuluvanasid; argipäeva
külades, alevikes, koolis, kodus, kirikus ja tööl; pidusid; tähtpäevi; jõulude, uusaasta,
aga ka Eesti Vabariigi sünnipäeva tähistamist; spordivõistlusi ja innukaid sportlasi.
Lisa fotofaili nimena nii foto allkiri, pildistatute kui ka autori nimi.
Saada pidid veebruari lõpuni: fotod@kadrina.ee
Välja antakse
•
peapreemia, publikupreemia,
•
eripreemiad parima spordifoto eest ja
•
parima inimese jäädvustuse eest.
Täpsem info vallalehest, vallaveebist, Facebooki Kadrina kogukonnast.
Lisainfo: Rein Sikk 501 2487, rein.sikk@kadrina.ee .

Rahulikke jõule ning
õnnelikku uut aastat!

Jõuluaeg ja uusaasta
Kadrina kirikus

Janakkala
Soome-Eesti Selts
Raija Pienimäki
Carita Lintukoski

21. detsembril kell 11 IV advent.
24. detsembril kell 18 jõuluõhtu.
Laulab kirikukoor.
25. detsembril kell 11 Jõulupüha.
Esinevad Priit Rusalepp,
trompet. Külli Erikson, orel.
26. detsembril kell 14 Usk. Lootus.
Armastus.
Esineb Henry Laks.
Pilet 10 eurot kohapeal.
28. detsembril kell 11 jõuluaja
pühapäev. Süütalastepäev.
31. detsembril kell 18 Taizé-palvus
leerimajas.
1. jaanuaril kell 11
Nimi Jeesus.
Uusaasta jumalateenistus
leerimajas.

Kõiki sõpru ja kliente õnnitlevad uuel
aastal Nuka Kaubad ja Tristvere Kohvik
Lääne-Viru Pimedate Ühing tänab
Kadrina Rahvamajas heategevuskontserdil
osalejaid ja esinejaid, kes toetasid meile
abivahendite ostmist. Järgmine samalaadne kontsert toimub märtsikuus.
Uueks aastaks Kadrina rahvale head
tervist ja kerget jalga!
Soovime kõigile jõulurahu ja
toimekat uut aastat!
Täname kõiki oma ringijuhte
ja toetajaid!
Avatud Noorte Foorum

EELMINE KÜSIMUS OLI
Mitu ühismajandit tegutses praeguse Kadrina valla
territooriumil nõukogude aja lõpus?
ÕIGE VASTUS ON
Nõukogude aja lõpus tegutsesid praeguse Kadrina valla
territooriumil Hulja ja Nõmmküla sovhoos ning Kalevipoja ja
Lembit Pärna kolhoos, lisaks Ilumäe kolhoosi Viitna osakond.
ÕIGESTI VASTASID
Ülo Kais, Taavi Nukk ja Helle-Anne Org. Kokku saabus
kaksteist vastust.
UUS KÜSIMUS
Mitu mõisasüdant asus praeguse Kadrina valla
territooriumil 20. sajandi alguses? Täpne vastus
eeldab ka nende nimelist üleslugemist.

DETSEMBER 2014

Novembris Kadrina vallas
registreeritud lapsed
ALESSANDRA MATVEJEV
LISANNE KULL
MARILIN KÄHR

Vihaga kuid vihata ka uuel
aastal!
Ikka Teie Kadrina Saunaklubi

Rahulikke jõule ja meeleolukat aastavahetust kõigile
Kadrina Keskkooli sõpradele!
Koolipere nimel Arvo Pani, direktor

OÜ Galo Gaasid avatud ka pühade
ajal.

Minu Kadrina

JÕULURÕÕMU

Katrin Saukas
näitleja
Mis seob teid Kadrinaga?
Olen Kadrinasse sündinud. Seda ei muuda
enam keegi ega miski. Kadrinaga seostub
minu isa, ema, vendade surm. Kadrina
surnuaial on minu ema ema- ja isapoolsete
sugulaste hauad. Kadrinas on Katariina
kirik. Minu nimi on Katrin.
Mis on Kadrinas maailma parim, kus aga leidub veel arenguruumi?
Kadrinas on parim kool maailmas: oli enne mind, minu ajal, kuuldavasti praegugi ja
tahan uskuda, et ka edaspidi. See tähendab, et sealsed õpetajad olid ja on tõeline maa
sool. Tänu neile seda rasket ametit pidamast! Arenguruum saabki aga laieneda läbi
harituse ja selle väärtustamise.
Kuidas saate ise täna Kadrina elu edenemisele kaasa aidata?
Midagi pole võimalik teha väljaspool iseennast. Katsun võimalikult viisakalt valitud
radadel püsida ja oma päritolule mitte häbi teha. Kadrinasse sündinule antakse tiivad
ja need tuleb parimat soovides ära kasutada, et puhta südametunnistusega Taevasse
jõuda. Päikest kõigile.

e-post: rein.sikk@kadrina.ee
Tiraaž 2000 eksemplari

VANAL AASTAL
JA JÕUDU-JAKSU
UUEL AASTAL
KÕIGILE NEERUTI
SELTSI LIIKMEILE
JA SÕPRADELE!
10. jaanuaril kell 10 kohtume
loodusõpitoas, teeme ise paberit,
kaasa võib võtta kuivatatud taimeosi.
17. jaanuar kell 10 on kodulooõpituba, teemaks inimese lugu –
Enn.
31. jaanuaril viib huvireis Tamsallu.

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

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

