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Kadrina valla ajaleht

Esmakordselt Virumaal –
Kadrinas sündis
vaatamisväärsuste TOP 10
Tõenäoliselt on Kadrina üks esimesi omavalitsusi Eestis, kus
rahvas selgitas hääletusel välja valla tähtsaimad objektid,
parimad paigad. Nüüd oleneb nii vallakodanikest endist kui
ka turismikorraldajaist, kui palju Kadrina TOP 10 valla mainekujunduses kasutamist leiab ja kasu toob. Vallaleht igatahes
teeb nii teistele Lääne-Viru kui ka Eesti omavalitsustele
ettepaneku korraldada kodukoha patriotismi edendamiseks
ja kodupaiga tutvustamiseks kõikjal üle maa kohalikud TOP
10 valimised.

Kadrina kirik, hinnatuim vaatamisväärsus.
Detsembrist 2014 kuni jaanuarini 2015 toimunud Kadrina
hääletusel valla raamatukogudes, vallaveebis ja Faceboooki
Kadrina kogukonnas anti kolmekümne eri objekti poolt
kokku 2786 häält. Esimesed kümmekond võimalikku TOP-i
kandidaati pakkus välja allakirjutanu, edasine oli juba
esimeste hääletajate endi initsiatiiv. Kokkuvõte selgus 12.
jaanuaril 2015.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kadrina kirik
276 häält
Neeruti mäed
215
Neeruti järved
213
Kadrina emakeeleausammas
202
Kadrina vabadussammas
179
Viitna järved
142
Neeruti Kalevipoja monument 132
Viitna kõrts
132
Kadrina rahvamaja
131
Kadrina jaamahoone
126

Palju õnne: kakssada viiskümmend korda vallalehte
Teie käte vahel on elav ajalugu – esimese
Kadrina vallalehe esimesed küljed aastast
1992.
Kui toonane vallavanem Jaan Stern
kirjutas 1992 detsembris siin nähtavale
esimesele Kadrina vallalehele ava-artiklit
ei osanud ta vist aimatagi, et kakskümmend kolm aastat hiljem, jaanuaris
2015 jõuab vastsündinu kahesaja viiekümnenda numbrini.
Jätkuvalt vallmajas ametis olev Stern
meenutab täna, et 1992 kevadel oli Kadrina
külanõukogust saanud vald, elu vajas
ümberkorraldamist, info vajas hädasti
jagamist. Nii vallaleht jõuluks sündiski.
Esimeseks toimetajaks oli Ilmar Tomusk,
talle järgnesid Harald Rahupõld ning Enn
Mälgand.
Tänased tegijad kiidavad kõiki eelkäinuid ja tänavad usinaid lugejaid, ilma
kelleta poleks mõtet ju lehte teha. Et me
minevik oleks aga auväärselt mäletatud,
jõuab vallalehe esimene aastakäik 1992 –
1993 digitaliseeritud kujul vallaveebi
www.kadrina.ee .

Kõige kuulsam kõige tundmatum

Lauluisa Kreutzwaldi sünnipaik Jõeperes.
Lisaks kandideerisid Neeruti mõis, Linda-Neitsi Lodikivi,
Kadrina Keskkool, Ohepalu kaitseala, Kadrina raudteejaama
juurde viiv munakivitee, Vohnja kool ja mõis, F. R.
Kreutzwaldi sünnikoht Jõeperes, Kadrina raamatukogu ja
kirjandusklubi, Kadrina paisjärv, Kadrina saun, Viitna Arturi
šašlõkibaar, Ohepalu suurjärv, Udriku mõis, Kadrina
lasteaed, Udriku järved, Arbavere mõis, Kadrina „Hobujõu“
ausammas, Neeruti seltsi seltsimaja, Hulja Männi äri ja Kolu
mõis.
Rein Sikk

Kadrina TOP 10 valimise käigus selgus, et viimase kümnendi
jooksul on vallarahva jaoks suisa unustusehõlma vajunud
rahvusvaheliselt tuntuim Kadrina skulptuur, nimelt lätlase
Edvins Kruminši „Hobujõud.“ See valmis 2005. aasta Kadrina
skulptuurinädala ajal, mil asula sai seitsme skulptuuri võrra
rikkamaks. Tänavu aastavahetusel saabus aga vallavalitsusse
mitmeid telefonikõnesid ja küsimusi, kus tunti huvi, mida
kujutab endast see tundmatu „Hobujõud.“
Meenutagem. „Külarahva vaieldamatuks lemmikuks sai
aga lätlase Edvins Kruminši “Hobujõud”. See hobusekujuline
taies, mille sees väntvõll, on kokku keevitatud põllumasinate
juppidest,“ kirjutas Eesti Päevaleht 2005 aasta juulis. Hobune,
suur täku uhkusesümbol õieli, asub senini Kadrina vallamaja ja
spordihoone vahelisel haljasalal.
Lisaks on Kruminš koos oma skulptorist sõbra Seaküla
Simsoni ehk Aivar Simsoniga metallijääkidest valmistanud
Rakvere viljasalve ehtiva roti ja Tartus eksponeeritud siili. 2008.
aasta legendaarse Punkaulupeo tarvis sündis Rakvere Vallimäe
nõlvale metallist vabaduse skulptuur, mis kujutab mäe seest
välja vaatavat nägu.

Selline ta ongi, see tundmatu "Hobujõud" spordihoone juures.

2

KODUKANT

Neeruti uus sild saab
kümnetonnise teljekoormuse

Kadrina firmad Äripäeva edetabelites
Majandusleht Äripäev koostab iga aasta lõpul traditsiooniliselt
edetabeleid. Mullu ilmus neid kokku 70, et paremusjärjestada
Eesti ärisektori toimetamisi. Nii reastati ühel või teisel kombel
kokku 7500 Eestis tegutsevat firmat ja persooni. Vallaleht
Kodukant silmas Kadrina kandi ärimeeste tegevuse kajastusi.
Edetabelid on koostatud 2013. aasta majandusnäitajate põhjal.
Mööblitootjate TOP
Tabelis 100 firmat
5. Pixner OÜ
75. Flexa Eesti AS

Neeruti mõis sügisel 2014. Foto Jane Pulver.
Kadrina vallamajas toimunud vallarahva ja MTÜ Neeruti
Mõisa Park kohtumisel räägiti mõisa pargis Loobu jõge
ületava maanteetruubi saatusest. Arendajad tutvustasid
Keskkonnainvesteeringute keskuse poolt rahastuse saanud
Loobu jõe korrastamise projekti, mille käigus on kavas senine
sillana kasutatav truup asendada uue sillaga.
Kohtumisel lepiti kokku, et vastavalt päästeameti nõuetele
peab uus sild võimaldama 10-tonnise teljekoormusega
(pääste)transpordi ülesõitu, olema ületatav nii koolibussi kui
lumelükkamismasinate poolt. Silla miinimumlaiuseks tuleb
valla väljastatavate projekteerimistingimuste kohaselt 4,5
meetrit. Kuna tegemist on vallateega, võib silda ületada iga
sõiduk, mis kokkulepitud parameetreisse sobib.
Kaks ja pool tundi kestnud emotsionaalsel arutelul oli üle
neljakümne osalise, keda hoolimata erimeelustest rõõmustas
Neeruti mõisa võimalik taassünd. Vallavalitsus tänab kõiki
arutelul osalenuid, sest just läbi vastastikuste kompromissiotsingute saab valla elu edeneda.

JAANUAR 2015

Eesti parim tööstusettevõte
Tabelis 101 firmat
36. Pomemet OÜ –
masinaehitus
41. Reideni Plaat AS –
ehitusmaterjalide tootmine
72. Pixner OÜ –
mööblitootmine

Suurima käibega ettevõtted
tööstuses
Tabelis 679 firmat
87. Flexa Eesti AS
137. Reideni Plaat AS
165. Aru Grupp AS
182. HAKA Plast OÜ
254. Pomemet OÜ
345. HeTi Pere OÜ
396. Pixner OÜ

Masina- ja metallitööstuse
parimad
Tabelis 125 firmat
18 Pomemet OÜ
125 HeTi Pere OÜ
Kasumlikemad
kommunaalärid
Tabelis 79 firmat
15. Kadrina Soojus AS

Kadrina vald läheb maal elamise
messile
Kadrina vald avab messil „Maale elama“ oma boksi, et
tutvustada valla võimalikele uutele elanikele siinset eluolu ja
kogukonda. Mess toimub 11. aprillil Tallinnas Kalevi
spordihallis ning selle teemaks on „Maale ettevõtjaks.“

Arturi šašlõkibaar töötab taas
Läinud aasta viimasel päeval taasavas uksed Rõmedal
tegutsev legendaarne šašlõkibaar Artur, mis langes tuleroaks
aprillis. Kogu kevade, suve ja sügise tegutsesid armeenia toitu
pakkuvad šašlõkimüüjad lageda taeva all ja telkides,
taastades samal ajal baari. Nüüdsest on söögikoht taas
ööpäevaringselt lahti, mahutades pooltsada külastajat. Arturi
šašlõkibaar on Rõmedal tegutsenud 2005. aastast.

T
O
S
S TAHAB TEADA

Parimad kommunaalfirmad
Tabelis 79 firmat
13. Kadrina Soojus AS
Parimad kinnisvara
haldamise firmad
Tabelis 70 firmat
24. Kadrina Kommunaal OÜ

Pildikesi meie
ettevõtlusest.
Ülal paremal toruootja
HAKA Plast OÜ.
Keskel vasemal toolifirma
Pixner OÜ. Kaks alumist
pilti on ukse-, akna-,
trepi- ja puitmajade
tööstusest Aru Grupp AS,
mille juht Juhan Viise on
samuti jäädvustusel näha.

Parimaid ehitusmaterjalide
tootjaid
Tabelis 96 firmat
10. Reideni Plaat AS
42. HAKA Plast OÜ
60. Aru Grupp AS2
Lääne-Virumaa edukad
ettevõtted
Tabelis 100 firmat
4. Pomemet OÜ
12. Pixner OÜ
36. HAKA Plast OÜ
51. Aru Grupp AS
77. Aru Põllumajanduse OÜ
80. Flexa Eesti AS
90. OTO Ehitus OÜ
97. HeTi Pere OÜ

?

EELMINE KÜSIMUS OLI
Mitu mõisasüdant asus praeguse Kadrina valla territooriumil
20. sajandi alguses?

Parimad ehitusmaterjalide
tootjad
Tabelis 96 firmat
10. Reideni Plaat AS
42.HAKA Plast OÜ
60. Aru Grupp AS

ÕIGE VASTUS ON
Praeguse Kadrina valla aladel asus 100 aastat tagasi 13 või 14
mõisasüdant, kuna eri allikates nimetatakse Hõbeda mõisa nii
iseseisvana, kui ka Vatku mõisa kõrvalmõisana. Õiged on: 1.
Arbavere, 2. Hulja, 3. Hõbeda, 4. Jõepere, 5. Kadrina
kirikumõis, 6. Kihlevere, 7. Kolu, 8. Loobu, 9. Neeruti, 10.
Tõdva Kõnnu, 11. Udriku, 12. Undla, 13. Vatku, 14. Vohnja.
Kadrina kihelkonnas asus kogunisti 18 mõisasüdant.
ÕIGESTI VASTASID
Helle-Anne Org, Vahur Leemets, Harald Rahupõld ja Taavi
Nukk. Muuseas, kuna esimese – kolhooside küsimuse juures
olid kontaktandmed vigased, siis hilinemisega jõudis õige
vastus kohale ka Rein Eensalult, väikese iluveaga vastas
Harald Rahupõld.
UUS KÜSIMUS

?

Mis kuupäeval 1941. aastal langes Kadrina
sakslaste kätte?

VASTUSED TEATADA
Suusõnaliselt taskutelefonile 502 3846, e-postiga meilile
rystom@hot.ee , kirjalikult aadressile Koidu 21, Kadrina.
Viimane kuupäev on iga kuu viies päev.
JÄRGMINE VALLALEHT toob ära õige vastuse, õigesti
vastajate nimed ja annab uue küsimuse.

Põllumajandustootjate TOP
Tabelis 122 firmat
93.-94 ARU Põllumajanduse
OÜ

Kui palju on meie külades elanikke?
Kadrina valla elanike ametlik nimekiri asulate kaupa 1. jaanuari 2015 seisuga
Ama küla
Arbavere küla
Hulja alevik
Hõbeda küla
Härjadi küla
Jõepere küla
Jõetaguse küla
Kadapiku küla
Kadrina alevik
Kallukse küla
Kihlevere küla
Kiku küla
Kõrveküla küla
Lante küla

125
41
465
67
33
45
85
120
2193
3
178
107
28
27

Leikude küla
Loobu küla
Läsna küla
Mõndavere küla
Mäo küla
Neeruti küla
Ohepalu küla
Orutaguse küla
Pariisi küla
Pôima küla
Ridaküla küla
Rõmeda küla
Salda küla
Saukse küla

94
46
37
9
19
45
19
18
26
40
160
31
93
23

Tirbiku küla
Tokolopi küla
Udriku küla
Uku küla
Undla küla
Vaiatu küla
Vandu küla
Viitna küla
Vohnja küla
Võduvere küla
Võipere küla
Kokku

86
32
28
33
88
72
29
72
150
72
58
5018

Aasta tagasi oli Kadrina
vallas 5061 elanikku.
Hoolimata rahvaarvu
vähenemisest 43 inimese
võrra on Kadrina selle
tulemusega siiski üks
stabiilsema elanikkonnaga
Lääne-Viru valdasid.
Kadrina vallaelaniku
keskmine vanus on 40,4
aastat, mis jääb pisut alla
maakonna nooruslikumale
vallale Sõmerule, kus
vanuseks on 40,3.
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Juubeliaastal elustub rahvamajas 1930

Koostab Helena Mägi

JAANUAR – VEEBRUAR 2015
Pühapäeval, 25. jaanuaril kell 19
Kadrina saunas on külas Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku
piiskop Ago Lilleorg, kes vestleb teemal „Kuidas abielus
ellu jääda.“
Neljapäeval, 29. jaanuaril kell 18
Kadrina kirjandusklubi saalis Paolo Sorrentino film
"Kohutav ilu."
Laupäeval, 31. jaanuaril kell 10 väljasõit Kadrina rahvamaja
juurest Neeruti seltsi huvireisile Tamsallu.
Rahvamajas õpetab rahvatantsu loo autor, õpib aga noorte segarahvatantsurühm Seltsis Segasem.
Tänavu saab Kardina Rahvamaja 85 aastat vanaks. Võtan
kokku, mis meil juubeliaastal
kavas on.
Üheskoos lükkasime uuele aastale hoo sisse 1. jaanuari
Uue aasta trallil, mis tõi majja
ligi 200 inimest. Tuleb vaid
loota, et edaspidigi nõnda
palju ja veel rohkemgi majja
sisse astutaks.
Veebruari kolmas nädal
pakub meile Eesti esimest
muusikalist nukufilmi „Lisa
Limone ja Maroc Orange:
tormakas armulugu“, millega
koos on põnev näitus filmi
loomisest. Kogu filmiprojekt
on huvilistele Kadrinas tasuta.

Traditsiooniks on saanud
Hiina kalendri uue aasta
tähistamine ja nii ka sel
hooajal. 21. veebruari kontserdiks lihvivad samme ja õpivad
laulusõnu erinevad Kadrina
kollektiivid ning esinejad, kes
tegelevad eeskätt teistele
kultuuridele omaste stiilidega.
Üdini oma on aga Eesti
Vabariigi aastapäeva tähistamine. Kavas, nagu ikka,
tublimate tänamine ja päevakohased kõned. Meelelahutuse eest kannavad hoolt
noored mehed ansamblist
Konterbant. Teemakohase
suupistelaua katavad Vöö-

kudujate memmed.
Sel aastal pöörame enam
tähelepanu naistepäevale,
mida tähistame maskuliinse
päevase kontserdi ja õhtuse
peoga. Kuna oktoobris toimunud hommikukohv Aleksei
Turovskiga osutus ääretult
menukaks, siis võimaluse korral soovime pakkuda midagi
sarnast ka tänavu. Kindlasti
peame meeles kalleid emasid,
kellega koos naudime ilusat
emadepäeva.
Üheks aasta suursündmuseks on tänavu IX Kadrina
Rahvusvaheline Noorte Kultuurifestival, mis toimub 27.31. mail. Erinevate festvali-

Jõululaatasid saatis ostjate huvi

Jõulupärga saab valmistada ka kartulikotist, selgus spordihoone laadal.
Valla raamatukogus toimus 1. - 22. detsembrini kohalike käsitöömeistrite
tööde jõulueelne näitusmüük, millel oli 28 osalejat. Väljapanekut külastas
umbes 800 inimest. Kokku tehti 240 ostu 1025 euro eest. Raamatukogu
soovib kindlasti näitusmüügi korraldada ka tänavu jõulude eel.
Kadrina spordihoones 14. detsembril esmakordselt toimunud
jõululaadal oli pooltuhat külalist ja poolsada müüjat. Laada peakorraldaja
Eha Neito arvas, et esimese korra kohta läks ettevõetu väga hästi korda,
järgmise laadaga järgmisteks jõuludeks on võrsumas veel hulk uusi ideid.

sündmuste hulgas toimub ka
suur rahvamaja taidlejate
kontsert. Loomulikult peame
traditsioonilist Jaaniõhtut.
November on rahvamaja
sünnipäevakuu. Siis viime
külalised tagasi aastasse 1930,
mil avati tolle ajal ühe uhkeima rahvamaja uksed Kadrinas
ning alguse sai meie maja
ajalugu.
Jõulupühade aeg on endiselt täidetud meile traditsiooniks saanud sündmustega.
Helena Mägi
Kadrina Rahvamaja
juhataja

Laupäeval, 31. jaanuaril kell 16 - 20
Kadrina saunas nais- ja meessoost saunasõprade ning
Soome birofiilide ühenduse Õllesillad avalik kohtumine.
Laupäeval, 7. veebruaril kell 10
Neeruti seltsis tegevustuba – „Savi-mosaiik.“
Neljapäeval, 12. veebruaril kell 18
Kadrina huvikeskuses noorte moešõu Ristlõige.
Laupäeval, 14. veebruaril kell 10
Neeruti seltsis kodulooõpituba „Inimese lugu – Elset
meenutades.“
Esmaspäevast reedeni, 16. veebruarist - 20. veebruarini
Kadrina rahvamajas kell 10 (kolmapäeval, 18. veebruaril kell
10 ja kell 15)
Eesti esimese muusikalise nukufilmi „Lisa Limone ja
Maroc Orange: tormakas armulugu“ linastus koos
näitusega filmi loomisest.
Gruppide registreerimine tel. 5860 8008 ja aadressil
helena.magi@kadrina.ee

Veebisõbrad soovivad
kuuski põletada

Neljapäeval, 19. veebruaril kell 18
Kadrina kirjandusklubi saalis esilinastub Elmo Nüganeni
film „1944.“

„Ma tean, et kunagi põletati Kadrinas ka
kuuskesid. Miks seda enam ei tehta?“ See
kadrinlanna Mirja Voolu poolt Facebooki Kadrina
kogukonnas püstitatud küsimus tekitas elava
diskusiooni, mis päädis rahvaküsitlusega. Enam
kui poolesajast vastanust lõviosa pooldas, et
vallakeskuses tuleks jaanuaris 2016 korraldada
teiste omavalitsuste eeskujul avalik jõulukuuskede
põletamine. Vaid kolm vastanud leidis, et tegemist
on tuleohtliku ettevõtmisega, mis neile korda ei
lähe.

Laupäeval, 21. veebruaril kell 13
Kadrina rahvamajas Lamba aasta alguse kontsert.
Esinevad latiino-, line- ja kõhutantsijad, huviklubi Cadencia jt.

1800 huvilist Facebooki
Kadrina kommuunis
Sotsiaalvõrgustikus Facebook ületas Kadrina
kogukonna liikmete arv aastavahetusel 1800 piiri.
Veel poole aasta eest oli huvilisi 200 võrra vähem.
Facebooki Kadrina grupp aadressil
https://www.facebook.com/groups/kadrina/
on Eesti maapiirkondade kogukondlikest
veebiühendustest üks aktiivsemaid.

Teisipäeval, 24. veebruaril kell 13
Kadrina rahvamajas Eesti Vabariigi 97. aastapäeva
kontsert.
Päevakohased kõned, tänatakse tublimaid. Esineb ansambel
Konterbant.
Laupäeval, 28. veebruaril kell 18
Läsna rahvamajas Mandoliiniorkestrite kontsert, järgneb
tants ja kaasalaulmine.
Laupäeval, 28. veebruaril
kell 17 – 20 Kadrina rahvamajas ja
kell 20 – 24 Kadrina saunas teine ülemaaline
väikeõllepruulide toodangu konkurss „Hää õlu 2015“
Kadrina saunaklubi korraldusel.
Igal kolmapäeval EELK Kadrina koguduse leerimajas
kell 14 – 20 käsitööring,
kell 14 -16 kokkamisring.
Neeruti seltsimajas näitus „Märka märke looduses“.

SPORT
Toimetab Margus Martin

Küünlakuul mängitakse
spordihoones eurokorvpalli
20. - 22. veebruaril toimub Kadrina spordihoones Euroopa
Tüdrukute Korvpalliliiga (EGBL) etapp, kus võistlevad viie riigi
kaheksa kuni 14-aastaste tüdrukute võistkonda.
Arvukamalt, kahe võistkonnaga, on esindatud Soome
(Espoo Basket Team, Tapiola Honka), ja Valgevene (Grodno
Prinemanie, Bresti Viktoria), samuti näeb ühte tiimi Poolast
(Gdanski Pomerania), Venemaalt (Peterbri Nevskaja korvpallikool) ja Eestist (Tallinna Kalevi Korvpalliakadeemia).
Võistluse ajakava ja täpsem info ilmub peagi Kadrina
vallaveebis.

Saalijalgpallurite hooaeg kestab
Eesti meistrivõistlustel saalijalgpallis on teises liigas osaleval
Spordiklubi Kadrina meeskonnal jaanuari keskpaiga seisuga
selja taga kaheksa kohtumist, millest on saadud kolm võitu ja
viis kaotust. Ida/Põhi piirkonna turniiritabelis annab see
seitsme meeskonna konkurentsis hetkel neljanda koha.

Uue aasta esimeses vastasseisus vannuti võõrsil 3:17
(poolaeg 0:11) alla liidermeeskonnale FC Rinopalile, kel kirjas
kaheksa võitu ja üks viik. Kadrinalaste väravad lõid selles
kohtmises Reio Mändla ja Dmitri Semjonov, üks SK Kadrina
tabamus läks kirja vastaste omaväravana.
Saalijalgpalli rahvaliigas on Kadrina spordihoones
harjutaval ja võistleval FC Moe meeskonnal seni kirjas kolm
võitu ja üks kaotus, millega hoitakse oma alagrupis kuue
konkurendi ees liidrikohta.

Võrkpallinoored jäid plussi, kuid
finaali ei jõudnud
Eesti kuni 19 - aastaste noormeeste võrkpallikoondis lõpetas
Euroopa meistrivõistluste valikturniiri Prantsusmaal väljakuperemeeste järel ning Austria ja Montenegro ees teise kohaga,
mis edasipääsu finaalturniirile kahjuks ei taganud.
Treenerite Oliver Lüütsepa ja Ülari Kaibaldi juhendatud
eestlased, kes pidasid enne tähtsaid mänge viimased tõsised
ettevalmistuslaagrid Kadrinas, kaotasid seitsme tuhande
elanikuga Saint-Jean-d'Illac nimelises linnakeses peetud
kvalifikatsioonimatšides esmalt Prantsusmaale 0:3 (-17, -17, 19), kuid võitsid seejärel Austriat 3:1 (22, -21, 22, 19) ja
Montenegrot 3:0 (16, 20, 16). Läänevirulastest kuulus Eesti
noortekoondisse Rakverest pärit Robert Viiber.

Lauatennisesari kulgeb
mängijaterohkelt
Kadrina Lauatenniseklubi korraldatav karikasari jätkus 11.
jaanuaril 4. etapiga, millest võttis osa üle poolesaja mängija.
Seekordne osavõistlus kuulus ühtlasi Eesti karikasarja
arvestusse.
Erinevate Eesti klubide mängijate kõrval võistles seekord
üks lauatennisist välismaalt - Kristina Tolpõgo Venemaalt, kes
pälvis naiste arvestuses Kätlin Latti (Tallinna LTK Kalev) järel
teise koha. Kolmanada koha teenis Getter Põru (Viljandi LTK
Sakala).
Kõrgetasemelise turniiri võitjaks tuli meeste hulgas Rivo
Saaremäe (Viljandi LTK Sakala), kes alistas finaalis mõneti
üllatuslikult Aleksei Nikonorovi (Maard LTK). Eesti reitingutabeli üheksanda numbri paremus reitingutabeli kolmanda üle
kujunes numbriliselt 3:2. Kolmanda koha saavutas miinusringist „üles roninud“ Toomas Vestli (Haapsalu LTK), kes oli
ühtlasi edukaim meesjuunior.
Naisjuunioridest näitas paremat mäng Reelica Hanson
(Aseri SK), tublimad veteranid olid üle 40-aastaste seas Allan
Kottise (Tallinna LTK Kalev) ja üle 60-aastaste hulgas Taago
Puntso (Mustvee LTK). Parima Kadrina mängija au kuulus
kohalikku klubi esindavale Denis Sedelnikovile.
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18. detsembri 2014 istung Äntus, Väike-Maarja vallas
1. Toimus Kadrina valla 2015. aasta eelarve I lugemine.
Olulisemateks muudatusteks võrreldes 2014 aastaga on
õpetaja alampalga suurenemine 800lt eurolt 880le.
Lasteaiaõpetaja alampalga tõus on plaanitud 720lt eurolt
800le.
2. Volikogu kinnitas Kadrina valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2015 – 2026.
3. Volikogu kinnitas lapsevanema poolt osaliste kulude
katmise korra Kadrina valla koolieelsetes lasteasutustes.
Selle alusel on lasteaiakoha kuutasuks 20 eurot.
4. Volikogu kehtestas toitlustamiskulude katmise ja
toetuse maksmise korra Kadrina valla koolieelsetes
lasteasutustes ja munitsipaalkoolides.
5. Volikogu kehtestas Udriku mõisa arendusala detailplaneeringu võimalusega arendada välja
hotellikompleks, kohvik-restoran ja sporthobustele tarvilikud
hooned-rajatised. Olemasolev hoonestus võetakse
kasutusele majutus- ja teenindushoonetena.
6. Volikogu algatas Hulja alevikus Tõnismäe tee 6 ja 8
kinnistute detailplaneeringu koostamise.
7. Volikogu võttis vastu Kadrina Lasteaia tn. 1 ja Viru tn. 6
detailplaneeringu. Sinna on planeeritud rajatav perearstikeskus.

Palju õnne!

Fotol video avakaader.
Kadrinlane Tanel Sihver filmis jõuluööl drooni abiga unikaalseid taevakaadreid.
Salvestav lennumasin liikus 25. detsembri esimestel tundidel üle öise Kadrina, tegi
pikema peatuse jõulukuuse ja kiriku juures. Eriti efektseks ja lummavaks on video
vaatajad, kommenteerijad ja levitajad nimetanud just kaadreid tuhandete küünalde
säras surnuaiast kiriku kõrval.
Praeguseks on videot „Öine jõululend Kadrinas” veebi Youtube keskkonnas
vaadatud 4200 korda, mis teeb sellest kõigi aegade populaarseima Kadrina teemalise
video. Lisaks on salvestist sotsiaalmeedias jagatud tuhatkond korda.

Hiphopparid ja
elektromuusikud
uuel plaadil

Vallameedia sai
nõukoja
Vallavalitsus moodustas detsembris
vallameedia nõukoja, mis nõustab nii
avalike suhete spetsialisti Rein Sikku
kui vaagib laiemalt Kadrina valla
meediatööd.
Nõukotta kuuluvad Kadrina Spordi juht Margus Martin, Kadrina Keskkooli infojuht Raimo Maasik ja vallavolikogu aseesimees, hariduse, ettevõtluse ja valla välissuhete edendaja
Mati Tiiter. Oma esimesel koosolekul
tegi nõukoda ettepanekud vallalehe ja
vallaveebi reklaamimajanduse korrastamiseks.

Rakvere uut elektroonilist muusikat
tutvustav plaadifirma Lejal Genes
andis välja kogumiku "Higha
Collection 8", kus on kaasa tegemas ka
Kadrina vallast pärit artistid, kes
peituvad selliste artistinimede taga
nagu Culpas, FadeProof ning Vesikas
& Fofkin. Esimene Lejal Genese
kogumik "Higha Collection" ilmus
1997. aasta detsembris. 2009. aastaks
oli kohalikul plaadifirmal välja antud
juba 50 erinevat CD-d.
Fotol plaadiümbris.
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Detsembris Kadrina vallas
registreeritud lapsed
LIISI KUUSIK
KERTY GUTMANN
RASMUS RANNALA
SOFI LEHEMETS
EMILY-SOFIA LOOMUS
RAMONA LEESNURM
Soovin osta vanu vene 1/43
mudelautosid. Tel: 5 463 7570.

Täname südamest
Rõmeda külavanemat Ene Kiirkivi ja
Viitna külavanemat Saima
Gordejevat, kelle aktiivne
tegutsemine viis positiivse tulemuseni.
Nüüd peatuvad liinibussid vajalikel
aegadel ka Rõmedal.

Minu Kadrina

Rõmeda kandi bussisõitjad

Lauli Loovstuudios toimub 29.01. ja
05.02. kell 18 keraamikakursus
algajatele, kes varem ei ole
keraamikategemisega kokku
puutunud.

Ilmar Tomusk
vallalehe Kodukant esimene
toimetaja aastail 1992 – 1993,
Keeleinspektsiooni peadirektor,
lastekirjanik

Mis seob teid Kadrinaga?
Olen pärit Tallinnast, pärast ülikooli tulin 1988. aastal tööle Kadrina keskkooli.
Toona oli tavaks, et „partei ja valitsus“ suunas noored spetsialistid sinna, kuhu
vaja. Meid naisega suunati Kundasse, kuid toonane Kadrina keskkooli
direktor Otto Amer suutis selle ära muuta, nii sattusimegi Kadrinasse. Aasta
pärast valmis Kalevipoja tänaval nn „õpetajate maja“, kuhu saime
kolmetoalise korteri. Elasime Kadrinas ligi kümme aastat, see oli väga tore aeg.
Koolis soome keele tunde andes valmis mu esimene raamat – keskkooli soome
keele õpik, mis praegugi nii keskkoolides kui ka mõnes kõrgkoolis kasutusel
on. Siis sai alguse ka valla ajaleht Kodukant, olin selle esimene toimetaja. Ning
mis kõige tähtsam – mu naine Reet on pärit Kadrina lähistelt Kihleverest ning
ta on Kadrina keskkooli vilistlane.
Mis on Kadrinas maailma parim, kus aga leidub veel arenguruumi?
Suure tõenäosusega on Kadrinas maailma parim kool. Ühtepidi olen selle üle
imestunud, teistpidi on see aga täiesti loomulik, sest Kadrinas on head
haridust antud juba väga kaua ning eesti keelel, mis on minu eriala, on Kadrina
jaoks lausa märgiline tähendus. Emakeele ausammas ja Stahli grammatika on
esimesed, mis pähe tulevad, kuid Kadrina roll meie keele-, kirjandus- ja
kultuurielus on märksa suurem. Kõige olulisem on seda traditsiooni elus
hoida.
Kuidas saate ise täna Kadrina elu edenemisele kaasa aidata?
Otseselt ei saa, kuid kaudselt küll. Olen Kadrina tegevuspaigana sisse
kirjutanud mitmesse oma lasteraamatusse ning tähelepanelik lugeja võib neist
nii mõnegi endise või praeguse kooliõpetaja või muidu toreda Kadrina
inimese üles leida.

Toimetaja Rein Sikk
Küljendanud VR Kirjastus

tel: 322 5631 või 501 2487

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

Maksumus 48 eurot (materjalid,
kõrgkuumuses põletamine,
töövahendid, juhendamine).
Edasijõudnud jätkavad kolmapäeva
õhtuti.
Registreerumine ja info:
lauli.loovstuudio@gmail.com ja
Esimese Kodukandi neljas külg.

www.varviline.com

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

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

