odukant
K
Kadrina tänab
kultuuritoolide ostmiseks
annetanuid
17. märtsi seisuga oli Kadrina
kultuuritoolide ostmiseks kokku
annetatud 1913 eurot.
Annetanute nimekiri
annetuste laekumise
järjekorras:
1. Tiiu Uusküla - 60
2. Enno Uusküla - 60
3. Marko Pomerants
- 60
4. Liis Ambos - 100
5. Jane Pulver - 83
6. Perekond Reisner 60
7. Marge Mägi - 60
8. Kuusiku loodustalu - 65
9. Arvo Pani - 120
10. Ene Kaldamaa - 60
11. Erich Petrovits - 60
12. Kadrina Saunaklubi KSK - 600
13. Perekond Sikk - 60
14. Ülo Kais - 60
15. Andrus Aas - 125
16. Janek Kormoš - 100
17. Hanna ja Ander Ild - 60
18. Ingrid Pook - Kormoš - 60
19. Esa Silvennoinen - 60
Täpsemalt oli ettevõtmisest juttu Kodukandi veebruarinumbris. Operatiivinfo asub vallaveebis Kultuuri alajaotuses.
Pangaarve number on EE76 2200 0011 2018 4216.

Ilmus kodukandi
kokaraamat
„Kadrina kandi maitsed“ – sellist
pealkirja kannab turismitalunik Sirje
Kuusiku initsiatiivil kokku seatud
unikaalne retseptiraamat, mille
üllitas vallavalitsus. Oma kulinaarseid saavutusi tutvustavad
seal Kadrina kandi tuntud inimesed, seltsid ja ettevõtted.
Teadaolevalt pole ühelgi teisel
Virumaa vallal sellist kodukandi praktilist suveniiri.
Kokaraamatu avalik esitlus toimub teisipäeval, 14.
aprillil kell 18 Kadrina kirjandusklubi ruumes. Saadaval soodushinnaga raamatud.

Vee hind väheneb ja
suureneb
1. aprillist muutuvad vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinnad
Kadrina vallas. Vee hind väheneb 3 senti, kanalisatsiooni hind
kasvab 30 senti kuupmeetri kohta.
Gunnar Kaldmaa, AS Kadrina Soojus juhataja selgitas, et
vee hind vähenes olulise veemüügi suurenemise tõttu
Kihleveres, kus hakkas tegutsema OÜ A-Piima lehmafarm.
Kaldmaa jätkas: „Kanalisatsiooniteenuse hinda on
mõjutanud kulutuste kasv reovee puhastamisele, näiteks
keskkonnatasude suurenemine. Peale reoveepuhastite
rekonstrueerimist on suurenenud elektrienergia ja
kemikaalide kasutamine, lisaks ka puhastis tekkiva muda
käitlemise kulud. 2015 aastal alustame ka omaosaluse
tagamiseks võetud laenu tasumist.“
Laias laastus äraseletatuna tähendab hinnatõus, et kui
neljaliikmeline pere kasutab kuus 10m³ vett, siis tuleb
veeteenuse eest maksta rohkem 2,70 eurot.

Kõigi maade kadrinlased, ühinege!
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17 kevadist põhjust, miks on Kadrinas hea elada

Kadrina sportimisvõimalused hinnati kuuendaks hea elu kriteeriumiks. Fotol hetk rahvusvaheliselt neidude korvpalliturniirilt.
Foto: Rein Sikk
Et kõik algusest peale ja ausalt
ära seletada, tuleb alustada
sellest, et Kadrina vald otsustas esmakordselt minna messile „Maale elama.“ Tegemist
on 2012. aastal käima lükatud
algatusega, mille raames tutvustavad aktiivsed külad ja
vallad oma võimalusi võimalikele uutele elanikele. Messipaigaks on Kalevi spordihall
Tallinnas ja messipäevaks
laupäev, 11. aprill 2015.
Kadrinast läheb kohale kümneliikmeline seltskond.
Nüüd, pisukese messil
tehtava enesereklaami eel
oligi aga paslik aeg ka enesele
selgeks teha, millised on meie
Kadrina valla väärtused. Nii
algaski veebruari lõpul küsitlus, millele sai vastata ja ka ise
erinevaid vastusevariante
lisada nii Facebookis, valla
kodulehel kui raamatukogudes. Kokku saabus 1804 vastust. Seitseteist vastajate poolt
välja toodud Kadrina hea elu
põhjust sai enam kui poolsada
poolthäält.

Miks on Kadrina vallas hea elada?
1. Võrratu loodus Neerutis,
Viitnal, Lahemaal –
180
häält
2. Tipptasemel keskkool – 143
3. Turvaline, rahulik ja
meeldiv keskkond –
139
4. Pealinn vaid veidi enam
kui tunni kaugusel rongi
või autoga minnes –
126
5. Eesti tippude hulka kuuluv
perearstikeskus 95
6. Ülihead sportimisvõimalused nii sees kui väljas - 94

7. Maakonna parim bussiühendus Rakvere ja
Tapaga –
91
8. Hea elukeskkonnaga koht
tõmbekeskuste lähedal –
63
9. Hea lasteaed –
86
10. Lastesõbralik
keskkond –
72
11. Korralik kaubandus
vallakeskuses –
69
12. Vaikus ja rahu elamiseks ja puhkamiseks – 67

Hääletusstatistika
Valla raamatukogudes korraldatud hea elu põhjuste
küsitlus Kadrinas, Kihleveres, Vohnjas ja Viitnal andis
kokku 784 häält ja aluse raamatukoguhoidjaid aktiivsuse
eest kiita. Valla koduleheküljel veebis olnud küsitlus
andis kokku 196 häält. Facebooki keskkonnas olnud
küsitlus andis 824 häält. Kokku hääletati seega 27
erineva hea elu põhjuse poolt 1804 korda.
Hea elu põhjused erinesid vastavalt vastanute
kontingendile. Näiteks raamatukogudes vastanud
pidasid teistest olulisemaks võimalusterohket seenioride seltsielu ja väga head bussiühendust Rakverega.

13. Ilus paisjärv terviserajaga –
65
14. Võimalusterohke
kultuurielu, naksakas
seltsielu, üliaktiivne
kinoelu –
59
15. Siin elavad minu
vanemad, sõbrad ja
sugulased –
59
16. Töökohtade olemasolu
vallas ja lähiümbruses –
51
17. Tasemel toitlustusasutused Arturi baar, Viitna
kõrts, Tristvere
kohvik –
50

Vähem kui viiskümmend häält
said järgmised hea elu põhjused:
bensiinijaamad vallakeskuses ja Viitnal, huvikool vallakeskuses, heal
tasemel taristu, ettevõtlussõbralik
keskkond, inforohke vallaveeb koos
vallalehega, sõnakas ja rahvarohke
Facebooki kogukond, kõrgtasemel
kontserdid kirikus, aktiivne ja võimalusterohke seltsielu ka seenioritele, inimsõbralikud kinnisvarahinnad eriti Tallinnaga võrreldes ja
avalik saun.
Rein Sikk

Õhuõppus toob kaasa müra

19. märtsist 17. aprillini kestva Eesti ja USA
kõigi aegade suurima õhuväe õppuse
käigus tulistatakse kaitseväe keskpolügoonil asuvaid maapealseid sihtmärke
lennukite pardarelvadest. Õppuse madallennud katavad piirkonda Aegviidust
Kiviõlini ning Tamsalust mereni, mis võib
tähendada harjumatut müra kõigis neis
paikades.
„Loodan väga, et Eesti rahvale meeldib
kuulata vabaduse häält meie taevas ning
inimesed toetavad õppuse toimumist,”
ütles toimuvat kommenteerides Eesti
õhuväe ülem kolonel Jaak Tarien.
Kaitseväe foto

Tänase lehe vahel on messi „Maale elama“ erinumber!

2

KODUKANT

Mesiniku tütrelt „Mesiniku
tütar“
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Hõbenoole tähelend algas kogemata

Rahvusringhää
lingu meediasuhete juht,
Kadrina juurtega
Anneli TõevereKaur üllitas luuleraamatu „Mesiniku
tütar,“ mida tutvustades andis ta teada,
et on kolmandat põlve
mesiniku tütar.
Autorist oli pikemalt
juttu märtsi-kuu
Kodukandis.

Leppiku raamat Kongressi
kogus
Maailma suurimas raamatukogus, USA Kongressi raamatukogus on ka üks Kadrinast rääkiv üllitis, nimelt Eduard
Leppiku raamat aastast 2000, mis kannab pealkirja „Kultuurilooline Kadrina.“ Washingtonis asuvas kogus on kokku üle
130 miljoni trükise 460 keeles.
Riimid koos superfirma sünnis süüdi oleva autoga. Jürgen vasemal, Märten paremal.

Spordijuht pürib
eurokohtunikuks

Margus Martin (vasakul) fotofiniši kohtunikuna.
Foto: Tairo Lutter
Kümme aastat kergejõustiku fotofiniši kohtunikuna tegutsenud Kadrina Spordi juht Margus Martin võib saada
rahvusvaheliste suurvõistluste mõõduvõtjaks. Märtsi alguses
osales ta Euroopa Kergejõustikuliidu kutsel Prahas Euroopa
sisemeistrivõistluste raames korraldatud kohtunikukoolitusel, mille raames sooritas ka eksamid.
„Paar nädalat on möödunud ja ootan endiselt tulemusi,
kuid sõltumata sellest, kas õnnestub pääseda järgmiseks nelja
aasta pikkuseks tsükliks 14-liikmelisse ekspertgruppi, hindan
kogemust ja saadud teadmisi väärtuslikuks, sest saan neid siin
oma kolleegidele edasi anda,“ lausus Martin. Konkurents oli
Praha koolitusel tihe, sinna valiti välja 26 kohtunikku üle
Euroopa.

T
O
S
S TAHAB TEADA

?

EELMINE KÜSIMUS OLI
Küsisin kolme kõige pikemaaegsemat Kadrina kirikuõpetajat
alates Eesti Vabariigi algusest enne praegust kirikuõpetajat
Meelis-Lauri Eriksoni, kes alustas oma teenistust 1998 aastal.

ÕIGE VASTUS ON
Henn Unt teenis aastatel 1956 - 1986 kokku 30 aastat, Gustav
Beermann teenis 1922 - 1941 kokku 19 aastat ja Arnold Kais
1941 - 1955 kokku 14 aastat.

Vennad Riimid, Märten ja
Jürgen, hakkasid oma autot
tuunima, aga asutasid kogemata firma. Pealegi sellise,
kuhu oma autoga jutule pääsemiseks on tulnud isegi
kuude kaupa oodata.
Firma nimeks on Hõbenool ja asupaigaks Kadapiku
küla, täpsemalt öeldes endise
Flora pesupulbrivabriku territoorium. Automaatkäigukastiga autode omanikud tulevad Hõbenoolde masinaid
putitama suisa Võrumaalt või
Saaremaalt, mis siis lähematest paikadest rääkida. Veebi
autofoorumitest võib Hõbe-

noole kohta palju kiitvat leida.
„Siin süüdlane ongi,“ osutavad Märten ja Jürgen Riim
endise Flora tehase õuel seisvale Mercedesele, mille tuunimine on senini pooleli. Kunagi
oli selle tuunimiseks vaja vaba
garaažipinda ja nii Kadrina
ligidusse, Florasse rentnikuks
satutigi, firma asutati.
Tänaseks on Märtenist saanud Kadrina elanik, Jürgen
saabub igal hommikul autoga
Tallinnast ja peab sellist töölkäimist igati mõistlikuks.
Mõistlikumaks kui pealinna
stressi sees sõelumist. Hõbenooles on täna lisaks venda-

Õlleolümpial võidutses
Vormsi

dele kuus töömeest. Uus
hoone on valmimas.
„Meie lähim tõsine konkurent asub Cesises, Lätimaal,“
mainivad Riimid varjamatu
uhkustundega. Enda trumpideks automaatkäigukastide
hoolduse ja remondi alal peavad nad parimaid tööriistu ja
parimad masinaid, eriti neid,
mis puudutavad diagnostikat.
Investeeringud ongi läinud
seadmetesse, mitte ülemuste
kabinetti.
„Oleme enesele väga hästi
selgeks teinud määrdeainete
maailma, meil on kuni viisteist
erinevat käigukastiõli ja teine-

kord tuleb ette, et meie õpetame õlide tarnijaid, mitte
vastupidi,“ mainib tehnikateaduste doktori kraadiga Jürgen Riim.
Märten lisab, et ega nad
linnas tegutseda saakski, sest
autod vajavad käiguskasti
putitamise järel testsõitu, nii
väikestel kui suurtel kiirustel
töötamise proovimist, milleks
linnas võimalused puuduvad.
Kuna Hõbenool kasvatab
igal aastal suisa kahekordselt
oma käivet jääb endise Flora
territoorium neile lähiaastail
kitsaks, kardavad vennad.

Virumaa laulu
Proua Aspiriini nelikümmend
aastat

28. veebruaril Kadrina rahvamajas toimunud ja Kadrina
Saunaklubi poolt korraldatud teisel Eesti väikepruuliõllede
konkursil „Kadrina hää õlu 2015“ võidutses Vormsi õlu,
pälvides esikoha nii kergete kui raskete õllede kategoorias.
Esikohad said Lonks Päikest ja Tammine õlu. Kokku hinnati
kaheksa Eesti väikepruulikoja 15 erinevat õlut. Kohalikus
folklooris pälvis testimine nimetuse „õlleolümpia.“
Lisaks 37 õllehindajale Eestist, Soomest, Taanist ja Moldovast
andsid ettevõtmise kordaminekuks oma panuse
Kadrina kapell ja
puhkpilliorkester,
esitades spetsiaalselt kohalikuks õlleolümpiaks valminud
kava rahvalikest
meloodiatest, mis
soodustasid testiFotol olevad võiduõlled on Kadrinas
saadaval Tristvere kohvikus.

mist.

ÕIGESTI VASTASID
Ainu Kirotbek, Harald Rahupõld, Neeme Mangulis, Urve
Stern, Elve Piiskoppel, Juta Kivend, Aare Kivimäe, Taavi
Nukk.
Malle Kongi oma kuningriigis – Kadrina apteegis koos
vanaaegsete kaaludega.

UUS KÜSIMUS

?

Mis aastatel töötas Kadrina Keskkoolis
legendaarne suusatreener ja kehalise
kasvatuse õpetaja Vello Heinsoo?

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

Maalehe fotograafi Raivo Tasso objektiivi ees rõõmustab
peakorraldaja Ülo Kais. Fotod: Heikki Kähkönen

Kui Malle Kongi 1975. aasta 1. märtsil Kadrina apteegis tööd
alustas, arvas ta, et see on ajutine. Kadrina valis Kanepi juurtega
proviisor paigaks, kus sundsuunamise aastad ära teha vaid selle
pärast, et siin oli hea bussi- ja raudteeühendus. Täna,
nelikümmend aastat edasi on Malle Kongi jätkuvalt Kadrina
apteegis, lisaks ka üles kasvatanud apteekrist poja. Malle
kaksikvend aga on tohter. Seega – tervisele antud elu.
Eestimaal on hulgi Kadrina suuruseid paiku, kus apteek
puudub ja isegi lihtlabase aspiriini järele peab kilomeetreid
sõitma. Seepärast tasub neljakümnendat tööjuubelit tähistanud
Malle Kongit eriti hinnata.
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Matsimoka teeb Kadrinast vorstivalla
Tulevikus peaks Kadrina
kandi rahval olema lihtsam
oma tuttavaile kodupaigast
kulinaarset külakosti viia.
Nimelt on kohe müügile
jõudmas Huljal tegutseva
Matsimoka lihatööstuse suitsuvorstid ja suitsuliha.
„Kogu me liha tuleb Kadrina vallast ja kasutame üksnes parimat,“ mainib Aivar
Inno, kes koos oma kahe poja
Jani ja Steniga koduõue endises tallis lihatööstuse käivitas.
Abiks on ka 89-aastane vanaema, kes keerutab vorstinöörid valmis.
Aivar Inno rõhutab, et
väikest lihatööstust võib vabalt võrrelda käsitöö gurmeeõllede tootmisega. Kes niigi
üleküllastatud turul kohta
leida ja ellu jääda tahab, peab
pakkuma üksnes parimat ja
üksnes erilist.
Nii polegi Matsimoka suitsuvorstidesse lisatud vett ega
maitsetugevdajaid, rääkimata
gluteenist, fosfaatidest ja
muust keemiast, mis on tavalised suurte tehaste masstoo-

dangu juures. Küll aga lähevad liha kõrval vorsti sisse
Terra Exotica firma maitseaineid, mis jahvatatakse ja
segatakse kokku kohapeal, et
säilitada värskust.
Matsimoka vorstide esmamekkijad ongi ära maininud
ühelt poolt nii huvitavate,
veidi eksootiliste maitsete
olemasolu, aga samas tasakaalu liha maitsega. „Eks need
olegi rohkem maitsmise vorstid, mitte kilode kaupa söödavad,“ rõhutab Aivar Inno.
Veterinaariharidusega mees
on lihatöötlemise kunsti lisaks
õppinud Olustveres, juurde
tudeerinud maailma suurimal
toidu- ja põllumessil Grüne
Woche.
Aga Matsimoka ise – kust
see imeline, kohe silma- ja
kõrvahakkav nimi tuli? „Ju
mõisnik pilamiseks pani,“
arvab isand Inno. Täna tundub pilkenimi igatahes teistpidi toimivat – kes kuuleb,
sellele ka meelde jääb. Matsirahvale mokkamööda, võib ka
tõdeda.

KULTUURIKALENDER
Koostab Helena Mägi
Laupäeval, 4. aprillil kell 10
Neeruti Seltsi pikk loodusretk. Algus sillalt Assuani
lõunatipul. Kodunurgaretk Loobu jõe kallastel,
Jõetaguse ja Võduvere külade mail. Jalga veekindlad
jalanõud!
Neljapäeval, 9. aprillil kell 18
Kadrina Kirjandusklubi saalis, erootilise alatooniga
filmide kuu raames Prantsuse, Saksa, Poola
koostööfilm "Naised" , peaosas Oscari võitja Juliette
Binoche.
Reedel, 10. aprillil kell 19
Kadrina Huvikeskuses VabaLava. Tule näita, mida
oskad! Olgu see laul, tants, luule, teater, mood, sport
jne. Õhtu lõpetab Bombillaz. Oodatud kõik olenemata
vanusest!
Laupäeval, 11. aprill kell 10
Neeruti Seltsi loodusõpituba. Antarktika –
külalisesineja Enn Kaup.

Aivar Inno koos Matsimoka vorstilehtriga, mis on tavaköögi
omast mõnevõrra suurem.

Saabus sadakond talvefotot
Kadrina talvisele
fotovõistlusele laekus 12
autorilt 97 fotot. Enne veel kui
fotode hindamiseks ja
auhindade jagamiseks
koguneb žürii, on publikul
võimalus oma lemmik,
eriauhinna laureaat välja
valida. Lemmikfoto valimiseks
tuleb minna valla fotoveebi
leheküljele
www.kadrina.ee/pildid ja
piltidele positiivseid
kommentaare anda. Nagu
lubatud, toimuvad valla
fotovõistlused läbi aasta. Seega
on huvilistel võimalik hakata
tegema Kadrina kevadise
fotovõitluse tarbeks
jäädvustusi, mida saab ära
saata 31. maini.
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Laupäeval, 11. aprillil kell 15, pühapäeval, 12.aprillil kell 12 ja
laupäeval, 18. aprillil kell 15
Kadrina Huvikeskuses fotokoolitus. Kavas loeng
koos tutvustava materjaliga, praktiline töö
juhendajaga ja iseseisvalt, analüüs, kokkuvõte. Info ja
registreerimine 58551161 või huvikeskuse FB.
Teisipäeval, 14. aprillil kell 18
Kadrina Kirjandusklubi ruumes kokaraamatu
„Kadrina kandi maitsed“ esitlus.
Laupäeval, 18. aprillil kell 10
Neeruti Seltsi kodulooõpituba. Inimese lugu –
Malle.
Neljapäeval, 23. aprillil kell 18
Kadrina Kirjandusklubi saalis film visuaalsele
gurmaanile "Renoir", Prantsuse impressionistist
Pierre - Auguste Renoir`st.
Laupäeval, 25. aprilill kell 10
Neeruti Seltsi talgutöö. Pargi tn 3 sise- ja
välikoristus. Töövahendid olemas. Tublidele abilistele
talgupuder!
Pühapäeval, 26. aprillil kell 14
Kadrina Huvikeskuses Arsise kellade ansambli
kontsert.

Kuidas eristuda? Eve Karelli võistlusfoto.

SPORT
Toimetab Margus Martin

Ratturid tegid hooaja
avaetteaste
Alanud hooajast Kalevi Jalgrattakooli (KJK) värve kaitsev
Merili Sirvel avas võistlushooaja Eesti meistrivõistlustel
talikrossis, mis peeti veebruari lõpupäeval Elvas.
U16 vanuseklassis konkurente kimbutanud neiu tõsist
vastasseisu ei kohanud ja kindlustas teenitult esikoha. „Merili
„astus“ rahulikult ees minema,“ tõdes Kadrina Keskkoolis
õppiva rattaneiu isa Margus Sirvel, lisades, et päev varem oli
tütar teinud pisut näpule viga.
Üllatuse sepistas vanema õega ühes sõidus võistelnud Anet
Sirvel (KJK), kelle saagiks langes U14 klassi kuldmedal.
Oma treenitusest sai tütarde kõrval hea ülevaate samuti
Rakvere Rattaklubi Siplased esindav Margus Sirvel, kes naasis
võiduga Seenior 1 klassis. „Arvasin esmalt, et eliitklassi mul asja
pole ja otsustasin siis teha Seenior 1 litsentsi aga võinuks
rahulikult sõita eliidis,“ lausus ta.
Seenior 3 klassis saavutas Toomas Tuuna (Siplased), Merili
ja Anet Sirveli vanaisa, 6. koha.

Rahvaliiga pronks Kadrina
võrgumeestele
Lääne-Viru võrkpalli rahvaliiga hooaeg kulmineerus esimeses
tugevusgrupis mänginud Kadrina meeskonna jaoks kolmanda
kohaga. Ettepoole mahtusid vaid suurüllataja Tamsalu ja
Tõrremäe, neljandaks jäänud Amblat edestati ühe punktiga.

„Kokkuvõttes oli korralik hooaeg ja mängude kvaliteet tipptopp,“ märkis kadrinlaste eestvedaja Jaan Rummi. „Samas ei
saagi kõik matšid alati õnnestuda. Tuleb tunnistada, et oluliselt
paranes mängukvaliteet siis, kui meeskonnale otsustas appi
tulla kogenud Tõnu Rummo, kes täitis libero rolli. Huvitav on
märkida, et erinevalt kahest esimesest võistkonnast ei olnud
meie satsis vabariigi esiliiga tasemel mängumehi.
Rummo ja Rummi kõrval oli kolmandaks suurema
kogemustepagasiga palluriks nooremate Kadrina mängijate
kõrval Ivo Järvala. Meeskonna tuumikusse kuulusid veel
kapten Rait Karus, Raido Palmar, Karel Kirsimäe, Deivid
Armulik, Siim Umerov, Rauno Uusküla, Ben Lilleoja, Rauno
Ilves ja Toomas Skroman.
Teises tugevusgrupis võistelnud Kadrina Keskkooli meeskond
sai hooaja kokkuvõttes 13. koha, ühtekokku osales 16
meeskonda.

Ekonet Eesti võiduseeria katkes
Lääne-Virumaa meeste korvpallimeistrivõistlustel seni ainult
võite tunnistanud Ekonet Eesti kaotuseta seeria katkes 28.
veebruaril, mil Haljalas vannuti alla 73:83 Spordiklubi
Aasperele.
Kadrina valla korvpalli esindusmeeskond hoiab sellele
vaatamata maakonna meistrivõistluste esiliigas 15 võidu ja ühe
kaotusega kindlat liidrikohta. SK Aaspere on kümne võistkonna
konkurentsis 12 võidu ja nelja kaotusega teisel ning Revin
Grupp 11 ja viie kaotusega kolmandal tabelireal.
Põhiturniiri lõpuni jääb Ekonet Eestil pidada veel kaks
kohtumist, neist viimane toimub laupäeval, 21. märtsil algusega
kell 16 Kadrina spordihoones Muugaga. Põhihooaja neli
edukamat meeskonda tagavad endale pääsu 10.-11. aprillil
Rakveres peetavale finaalturniirile, kus jagatakse välja ka
medalid

Kadrinlased maadlesid Tartus ja
Luunjas
Eesti meistrid kreeka-rooma ja vabamaadluses selgitati tänavu
üheaegselt Tartu Lõunakeskuses. Vabamaadluses esindasid
Spordiklubi Kadrinat kaks sportlast: kehakaalus kuni 61 kg
Taaniel Piiskoppel ja kuni 97 kg kaaluvate meeste hulgas Kevin
Baumann.
Piiskoppelil eelringides vastaste alistamisega probleeme ei
tekkinud ja ta jõudis finaali. Finaalmatš algas kadrinlasele
murettekitavalt, sest ta jäi kiiresti punktidega taha, kuid leidis
seejärel endas usku ja suutis vastase efektse võttega seljatada.
Tasuks meistrikuld. Tublilt esines samuti Kevin Baumann, kel
õnnestus võita vabamaadluses üldse esimene tiitlivõistluste
medal – pronks.
Mõlemad matimehed võistlesid ka kreeka-rooma
maadluses. Piiskoppel jõudis oma kaalukategoorias võidultvõidule sammudes finaali, kus vormistas kindla võiduga
meistrikulla. Baumanni lõpptulemuseks jäi viies koht, kuid
samas väärib märkimist tema südi vastupanu olümpiamehele
Ardo Arusaarele.
Tartumaal Luunjas toimusid 7. märtsil järjekorras 38. Jaan
Jaago mälestusvõistlused kreeka-rooma maadluses, kus SK
Kadrina oli 21 klubi 109 võistleja hulgas esindatud üheksa noore
maadlejaga.
Kadrinlaste käsi käis hästi, sest kolm maadlejat mahtusid
medalivõitjate sekka. Parimaks osutus võistlustel osalenud
ainukene tüdruk Vija Altmäe, kes saavutas kaalukategoorias
kuni 26 kg teise koha.
Kolmandad kohad lisasid Karl-Kristjan Valdna (kuni 38 kg)
ja Markus Julius Holmberg (kuni 50 kg). Napilt jäid medalita ja
pidid leppima neljanda kohaga Tauri Altmäe (kuni 58 kg) ja
Ingvar Hinno (kuni 50 kg). Võistkondlikus arvestuses oli SK
Kadrina päralt 5. koht..

4

KODUKANT

VOLIKOGU

MÄRTS 2015

Ära vii jäätmeid metsa alla!
Tarviline teave neile, kes soovivad oma olmejäätmetest lahti saada

VALLAVOLIKOGU ARUTATAS JA
OTSUSTAS
25. veebruari istung Kadrinas
1. Volikogu võttis vastu määruse huvihariduse toetamise
kohta, lähtudes põhimõttest toetada õpilase
huviharidust väljaspool valda üksnes juhul, kui sellega
ei ole võimalik Kadrina vallas tegelda.
2. Volikogu taotles Kadrina valla munitsipaalomandisse
elamumaa sihtotstarbega Moori maaüksus Võipere
külas.
3. Volikogu andis vallavalitsusele loa korraldada hanke
bussi liisimiseks. Eelkõige vajavad bussi oma sõitudeks
valla haridusasutused ning kultuuri-ja spordikollektiivid.
4. Volikogu võttis vastu Kadrina valla arengukava,
valdkonnapõhiste arengukavade ja hallatavate asutuste
arengukavade koostamise korra.

Kadrinlanna kunst Vanemuises

Algamas on igakevadine koristusaeg ja
üleliigsest soovitakse vabaneda.
Kõik elamuga kinnistud on liidetud
korraldatud olmejäätmeveoga – seega olmejäätmetest vabanemisega ei tohiks probleemi tekkida. Kui suurpuhastuse käigus on
kogunenud rohkem olmejäätmeid, saab
kokkuleppel jäätmevedajaga, kelleks kuni
30. aprillini 2017 on AS Eesti Keskkonnateenused (kontakttelefon 1919, e-post:
info@keskkonnateenused.ee), tellida
olmejäätmete konteineri sagedamat tühjendamist.
Suuremate koristustööde ja ehitus- ning
remonditööde käigus tekkinud jäätmete äraviimiseks saab jäätmevedajatelt tellida
vastava suurusega konteineri või tuleb jäätmed ise transportida Lääne-Viru
Jäätmekeskusesse, asukohaga Piira küla, Vinni vald, telef 622 6049, e-post: info@lvjk.ee.
Jäätmekeskus on avatud esmaspäevast reedeni kella 9.00-17.30, laupäeval kella 10.0015.00.
Majapidamises kokkukogutud ja sorteeritud jäätmeid saavad valla elanikud tasuta
tuua Kadrina valla jäätmete kogumispunkti, asukohaga Kadrina alevik Raua tn 2.
Kadrina valla jäätmete kogumispunkt on avatud esmaspäeval kella 11.00-13.00-ni,
reedel kella 15.00-18.00-ni, laupäeval kella 10.00-15.00-ni. Riiklikel pühadel on
jäätmete kogumispunkt suletud. Jäätmeid saab tuua jäätmete kogumispunkti
lahtioleku aegadel, mil jäätmejaama töötaja juhendamisel paigutatakse toojate poolt
eelsorteeritud jäätmed õigesse konteinerisse/kohta. Jäätmete toomine jäätmete
kogumispunkti aia äärde või värava taha on keelatud – territooriumil on videovalve!

Puurkaevude puurimine ja puhastamine.
Vee- ja kanalisatsioonitorustike, septikute,
süvaveepumpade müük ja paigaldus.
www.puurkaevumeistrid.ee
Tel 526 9604

Tüdrukud heinapallil - veebruar 2015, õlimaal 70 x 100 cm
Kadrina juurtega 23-aastane Aivi Raja avas näituse Tartus,
Vanemuise kontserdimajas. Kunagi varem pole kadrinlased
oma kunstiga sinna Tartu kultuuritemplisse jõudnud. Kadrina
Keskkoolis ja kunstidekoolis õppinu näitusel on väljas 23 tööd.
Raja puhul ei pälvi tähelepanu mitte üksnes ta
fotorealistlikud taiesed, vaid ka julge video võimaluste
kasutamine sotsiaalmeedias oma töömeetodite tutvustamiseks.
Raja tööde valmimise protsessi saab vaadata ka vallaveebist.

Cadencia lavastab Eesti ajalugu
Kadrina valla üks kultuurilisi lipulaevu, tantsutrupp
Candencia, on lavastamas kava Eesti ajaloost, ehk siis Suurest
paugust Balti ketini. Kava tuleb ettekandele 27. - 31. maini
Kadrinas toimuva ja
järjepannu juba üheksanda
rahvusvaheline kultuurifestivali raames. Festivalile saabuvad
esinejad Gruusiast, Bulgaariast, Moldovast ja Soomest.
Täpsemalt festivalikavast aprilli lehes.

Balti Puurkaev OÜ teenusteks on
puurkaevude, maaküttekaevude puurimine,
projekteerimine, vee- ja kanalisatsooni tööd.
Septikute, süvaveepumpade müük ja
paigaldus.
Koduleht: www.baltipuurkaev.ee e-post:
info@baltipuurkaev.ee, tel. 521 7415
2015 aastal on võimalik taotleda toetust
Hajaasustuse programmi raames.

Kadrina noorte edu interpreetide konkursil
Eesti Muusikakoolide Liit organiseerib igal õppeaastal
parimate noorte instrumentalistide väljaselgitamiseks
konkursse. Tänavu võtsid omavahel mõõtu noored
puhkpillimängijad ja pianistid. Kadrina Kunstidekoolist osales sel aastal Virumaa I regiooni voorus
rekordarv õpilasi, 4 puhkpilli- ja 6 klaveriõpilast, kokku
kümme õpilast. Vabariiklikule konkursile pääses neist
kolm. Kuna meie põhiõppes õpib 43 õpilast, siis näitab
see arv, et meil on palju tublisid õpilasi, keda julgeme
konkursitulle saata.
Regioonikonkurssidel ja ka vabariiklikul konkursil
hindasid õpilasi kolmeliikmelised auväärsed žüriid.
Vabariikliku puhkpilliõpilaste konkursi finaal viidi läbi
Tartus Heino Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis.
Jõhvi Muusikakoolis toimunud saksofoniõpilaste
konkursil osalesid meie koolist kaks õpilast, I klassis
õppivad Anete Jäetma ja Mirtel Mooses, kes võistlesid
8-9 aastaste õpilaste I vanuserühmas. Anete saavutas II
koha ja edasipääsu vabariiklikku finaali, Mirtel sai III
koha. Flöödiõpilaste konkurss toimus Kohtla-Järve
Kunstide Koolis, meie kooli õpilane Triinu Kalda, kes
õpib flööti 4. aastat, sai I vanuserühmas (kuni 11aastased õpilased) I koha ja pääses edasi vabariiklikku
finaali, kus sai diplomi. Kuna oboeõpilaste konkursil
osaleb vähe õpilasi, toimub nende konkurss otse
vabariiklikus finaalis. Meie kooli esindas Kristi Viita,

Toimetaja Rein Sikk
Küljendanud VR Kirjastus

kes osaleb konkursil juba 3. korda ja talle omistati II
koht. Kõigi puhkpilliõpilaste õpetaja on Edvin Lips ja
kontsertmeister Aime Lips. Suur tänu neile kõigile
selliste toredate saavutuste eest!
Klaveri huviala õppurite Virumaa I regiooni
konkursil eindasid kooli järgmised õpilased: I
vanuserühmas (kuni 10-aastased) Liis-Marii Kaso
(õpetaja Liili Põld), II vanuserühmas (11-12 aastased)
Emilia Peil, kes õpib klaverit 2. aastat, õpetaja Liili
Põld, Kadi Rindberg ja Krete-Ly Salumäe (4. klass,
diplom, õpetaja Tõnu Klomann) ja Laura-Liis Pärtel (5.
klass, kiituskiri, õpetaja Piret Villem) ning IV
vanuseastmes Anna Elisabeth Viise (7. klass,
kiituskiri, õpetaja Piret Villem). Tõsteti esile meie kooli
esindajate rohkearvulisust ja tore on seegi, et mitmeid
osalejad tõsteti esile. Konkursil esinemine pole kerge ja
neid õpilasi saab ainult kiita, kes konkursile lähevad ja
seal vastavalt oma võimetele esinevad.
Tänusõnad kuuluvad kõigile konkurssidel osalejatele ja nende õpetajatele ning kontsertmeistrile ja
vanematele, kes suudavad oma lapsi konkursiks
valmistumisel toetada ja neile kaasa elada.

tel: 322 5631 või 501 2487

Eve Vunk,
Kadrina Kunstidekooli direktor

e-post: rein.sikk@kadrina.ee
Tiraaž 2500 eksemplari

Juubilarid
Märtsis

KALJU SAAR

85

MAARE ÕISPUU

80

TÕNU ESCHBAUM

75

MARE VAINOKIVI

70

VALERI ROMOV

70

IVI LEHTMETS

65

LIILIA PUKKI

65

AAVO PLUTUS

65

TOIVO LIIVORG

65

NEEME TAUR

60

RAIN RIST

60

ARNOLD KEPLER

60

MEELIS PALM

60

VÄINO AUNAPUU

60

Veebruaris Kadrina vallas
registreeritud lapsed
LOORE BAUMAN
Seoses tootmismahtude
suurenemisega pakub JELD-WEN
Eesti AS tööd
OPERAATORITELE JA
TOOTMISTÖÖLISETELE
Töö 2 vahetuses,
transpordivõimalus
CV palume saata asoo@jeldwen.biz või JELD-WEN Eesti AS
Arkna tee 1 44317 Rakvere
Lisainfo telefonil 322 9130,
www.jeld-wen.ee

Kadrina Keskkool võtab vastu 2015/2016. õppeaastal
1. klassis õppima asuvate laste dokumente
1. aprillist 30. aprillini 2015. a.
Kooli kantseleisse esitada lapse sünnitunnistus, vanema
isikut tõendav dokument, lapse tervisekaart,
koolivalmiduskaart ja dokumendi pilt (3x4cm).
Info tel. 322 5640 kantselei,
322 5643 õppealajuhataja.

T r a k t o r i t e ü l e v a a t u s
toimub 10. aprillil kell 9 - 13
V i r u Ta l u t e h n i k a j u u r e s .

Palju õnne!

ROBERT PILK

Kallukse mäe veere elanikud tänavad
Alo Laanistet meie teede talvise
puhastamise eest.
Loomaarsti kojukutsed tel. 508 9057
Hobused, koerad, kassid.

JÜRIPOJA LOOMAKLIINIK
Lemmikloomade ravi
Vaktsineerimised
Operatsioonid
Ultraheliuuringud
INFO JA REGISTREERIMINE
5 684 0622
Kukevere, Ambla vald
Müüa lõhutud küttepuud kojuveoga.
Pikkus ja kogus vastavalt soovile.
Info telefonil 5 647 6346 või 325 0113
(õhtuti)

Minu Kadrina
Meelis Mesi
Häirekeskuse Põhja keskuse juhataja

Mis seob teid Kadrinaga?
Sündisin 1976. aasta novembris IdaVirumaal, Ahtmes, aga sünnitunnistusele
märgiti juba siis Kadrina. Kadrinas möödus
minu lapsepõlv kuni keskkooli lõpuni.
Lapsepõlv oli selline, millist soovin ka oma kahele lapsele. Kadrina oli ja on
just selline koht, kus laps võib vabalt ringi joosta või jalgrattaga kihutada.
Meenuvad pikad talvised päevad suuskadel Kadapiku metsa vahel või Neeruti
mägedes. Lapsele oli paras maa seigelda jalgrattaga Kallukse mägedesse,
Lodikivile, Kõverjärvele.
Täna seovad mind Kadrinaga vanemad, kellel perega peaaegu iga nädal
külas käime, et üheskoos loodusesse väljasõite teha. Ühtlasi täiendame oma
varusid vanaema (loe ema) tehtud mooside ja teiste hoidistega.
Suure põnevusega osalen igal keskkooli ja klassi kokkutulekul, kus on tore
kohtuda klassiõdede ja -vendadega, keda muidu iga päev ei kohta.
Mis on Kadrinas maailma parim?
Kadrinas olid minu kooliajal ja on ka täna suurepärased treeninguvõimalused.
Käisin kooliajal aktiivselt Maamägi Reinu suusatrennis, mis on andnud koos
isalt saadud spordiarmastusega aktiivse eluviisi harjumuse kogu eluks. Olen
väga rahul haridusega, mille sain Kadrina Keskkoolist. Kadrina Keskkoolis
omandatav haridus loob hea põhja edasisteks õpinguteks.
Kuidas saate ise täna Kadrina elu edenemisele kaasa aidata?
Kaudselt saan panustada oma töö kaudu. Häirekeskuses töötades on minu roll
tõsta inimeste teadlikkust hädaabinumbrist 112 ja tagada kiiret abi vajavate
teadete (kiirabi-pääste-politsei) vastuvõtmine, et abivajaja saakski kiiresti abi.

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

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

Messi „Maale elama“ eriväljaanne
Kuidas Kadrinas hakkama
saada ja mida Kadrinas
peale hakata?
See vallalehe Kodukant erinumber on sündinud
spetsiaalselt messi „Maale elama“ tarvis, kus Kadrina vald
on esmakordselt esindatud. Siin, kahel küljel, ongi nüüd
kokkuvõte kõigest heast ja paremast, mida Kadrina vallal
on pakkuda nii tänastele kui tulevastele vallakodanikele.
Seega – kui oled messikülaline, loe läbi, pane kõrva
taha ja kui segaseks jäi, küsi üle.
Kui aga oled kadrinlane, kes samuti selle erinumbri
tavalehe vahel saab, siis sokuta üllitis läbilugemise järel
oma tuttavale, kes tahaks ehk samuti Kadrina kodanikuks
saada. Las tudeerib terviseks.
Muuseas, selle vallelehe numbri tiraaž on rekordiline –
2500 eksemplari. Sama palju näiteks kui Jõgeva
maakonnalehel Vooremaa. Või vaid saja võrra vähem kui
Valgamaa ajalehel Valgamaalane.
Kõik ikka selleks, et hääl meelel ja rõõmsal häälel
kuulutada – Kadrina on väärt paik elamiseks.
Kae perra!

Rahvas, transport ja
kaubandus
Kadrina vallas on elanikke üle 5000, kellest Kadrina alevikus
elab 2193 ja Hulja alevikus 465. Küladest on suurema elanike
arvuga Kihlevere 178, Ridaküla 160, Vohnja 150, Ama 125,
Kadapiku 120 ja Kiku 107 inimest.
Kadrina alevikus peatub rong kuus korda päevas. Kolm
korda Tallinna suunal ning kolm korda Narva suunal. Buss
sõidab Tapa-Rakvere ja Rakvere-Tapa suunal iga tund, ka
maakonnakeskusel Rakverel on bussiühendus Tallinnaga iga
tunni järel.
Autoga on Kadrinast Tallinna veidi enam kui tund sõita,
Tartusse poolteist tundi, Pärnusse ja Narva umbes kaks.
Kadrinas on 500 meetri raadiuses kolm toidupoodi.
Virumaa suurim kaubanduskeskus – Põhjakeskus – on
vallakeskusest veerandtunnise autosõidu kaugusel.

Unelmate kodu ehk
kinnisvara
Kadrina valla avalikke kinnisvarapakkumisi võib leida
kinnisvaraportaalis KV.EE www.kv.ee. Pakkumisel on 23
korterit ja 9 maja.
Lisaks avalikele pakkumistele on mõned tühjana seisvaid
elumajad ja korterid, mille kohta saab infot vallavalitsusest.
1) Viitna küla, Paju kinnistu, võimalik juurde ehitada
garaaž, saun, 50 000 eurot;
2) Kadrina alevik, Pargi 24-12, 63 m², 3-toaline korter, 13
000 eurot;
3) Põima küla, Laane kinnistu;
4) Kadrina alevik, Aia 32.

Kadrina valla
vaatamisväärsuste TOP 10
Kadrina valla vaatamisväärsuste TOP 10 selgus detsembrist
2014 kuni jaanuarini 2015 toimunud hääletusel valla
raamatukogudes, vallaveebis ja Faceboooki Kadrina
kogukonnas.
Kokku anti kolmekümne eri objekti poolt 2786 häält.
Valla olulisemateks vaatamisväärsusteks hääletati:
1. Kadrina kirik
2. Neeruti mäed
3. Neeruti järved
4. Kadrina emakeeleausammas
5. Kadrina vabadussammas
6. Viitna järved
7. Neeruti Kalevipoja monument
8. Viitna kõrts
9. Kadrina rahvamaja
10. Kadrina jaamahoone

Parim amet ehk vabad töökohad
TB Works OÜ vajab pidevalt
1) keevitajat – nõutav eelnev töökogemus;
2) seadmete koostajat – võimalik väljaõpe kohapeal (jooniste lugemise oskus vajalik);
3) CNC pingi operaatorit (metalli töötlemine) – eelnev metallide lõiketöötluse
kogemus vajalik;
4) metallkonstruktsioonide
värvijat – võimalik väljaõpe
kohapeal.
Lisainfo: Raua 1, Kadrina
alevik, tel +372 325 8700,
+372 504 8582,
tbworks@technobalt.ee,
www.technobalt.com
Aru Grupp AS vajab
majade projekteerijat –
nõutav erialane väljaõpe või
eelnev töökogemus.
Lisainfo: Hulja, Kadrina vald,
tel +372 329 5640,
info@arugrupp.ee,
www.arugrupp.ee
Aru Grupp valmistab puust uksi, aknaid, treppe ja maju.
Flexa Eesti AS vajab
1) masinate ja seadmete
operaatoreid (tasemed 1-3,
s.t. alates 1 masina opereerimisest kuni liini opereerimiseni) – soovitav on puidutöötlemise eriharidus,
väljaõpe kohapeal (masinad
ja seadmed on ettevõtetel
erinevad), kasuks tuleb
eelnev töökogemus
puidutööstuse ettevõtetes või
töökogemus operaatorina
muus tootmisettevõttes;
2) tootmistöölisi (tasemed 13) - eriharidus ei ole nõutav,
erialane väljaõpe kohapeal;
3) tõstukijuhte - vajalik
tõstukijuhi loa olemasolu või
eelnev töökogemus
tõstukijuhina (sel juhul
saadab ettevõte töötaja oma
kuludega koolitusele);
4) kvaliteedikontrolöre kasuks tuleb eelnev
töökogemus puidutööstuse
ettevõtetes, erialane väljaõpe
kohapeal;
5) laotöötajaid - kasuks tuleb
eelnev töökogemus laohoidjana, väljaõpe kohapeal;
6) keskastme juhte
(meistrid).

Kontoripersonalist on
vajadus ostuspetsialistide ja
tootmise planeerijate järele.
Lisainfo: Tööstuse 27,
Kadrina alevik, tel +372 322
5720, flexa.eesti@flexa.ee,
www.flexa.ee
OÜ Pixner vajab
1) müügiassistenti –
eeldatakse head
suhtlusoskust, lojaalsust,
eesti ja inglise keele oskust
kõnes ja kirjas, arvuti
kasutamise oskust,
iseseisvust ja algatusvõimet
töökohustuste täitmisel ning
valmisolekut
meeskonnatööks. Kasuks
tuleb eelnev töökogemus
assistendina, kunsti- ja
disainialane haridus, 3D ja
2D joonestusprogrammide
kasutamisoskus,
klienditeeninduse kogemus,
vene ja soome keele oskus
suhtlustasemel;
2) tootearendajat –
eeldatakse tehnilist haridust
ja/või töökogemust, 3D
joonestusprogrammide ja
graafilise disaini

programmide
kasutamisoskust, head
suhtlemisoskust,
kohusetundlikkust,
järjekindlust tööülesannete
täitmisel, lojaalsust, eesti ja
inglise keele oskust kõnes ja
kirjas, iseseisvust ja
algatusvõimet töökohustuste
täitmisel ning valmisolekut

meeskonnatööks. Kasuks
tuleb eelnev töökogemus
reklaami- ja turunduse alal,
kunsti- või disainialane
haridus, soome keele oskus
suhtlustasemel.
Lisainfo: Aasa 18, Kadrina
alevik, tel +372 325 5910,
info@pixner.ee,
www.pixner.ee

Tristvere kohvik pakub kõhutäidet ja ajaveedet.
Tristvere kohvik vajab:
1) kokka – eeldatakse ausust,
kohusetundlikkust,
arenemisvõimelisust, töökust
ja loomingulisust;
2) saaliteenindajat –
eeldatakse rõõmsameelsust,
avatud suhtlemisoskust,

õpihimulisust, head
pingetaluvust, kiiret
tegutsemisvalmidust, töökust
ja loomingulisust.
Lisainfo: Viitna tee 10,
Kadrina alevik, +372 515
6451, tristvere@gmail.com,
www.tristvere.ee

RETE ja LOTE ehk hariduse valgus
Kadrina Lasteaial Sipsik on
rühmad nii Kadrinas kui ka
Huljal. Järjekorrad on lühikesed ja vahel ka olematud.
www.sipsik.kadrina.ee
Vohnja külas tegutseb mõisahoones Vohnja LasteaedAlgkool, kus on kaks lasteaiarühma ja neli algkooliklassi.
Lastel on lisaks tavapärastele
ringitegevustele võimalus
osaleda vibulaskmise treeningutel ning võistlustel.
www.vohnja.edu.ee
Kadrina Keskkoolis on keskkooliastmes kolm õppesuunda - humanitaar-sotsiaalsuund (HUSO), loodusteaduste suund (LOTE) ja reaaltehniline suund (RETE).
Reaaltehnilise suuna eriala
edukas lõpetaja saab Tallinna
Tehnikaülikooli sisseastumisel ühe täiendava konkursipunkti.

Fotomälestus Kadrina lasteaia perepäevalt.
Lisaks põhikursustele pakub reaaltehniline suund ka
suunakursuseid.
Insener-tehnilisi kursuseid
õpetavad ja oma praktilisi
kogemusi annavad edasi Eesti
ettevõtetes juhtivatel kohtadel
töötavad Kadrina Keskkooli
vilistlased.
Praktikad toimuvad Kadrina valla suuremates ettevõ-

tetes (Aru Grupp AS, HeTi
Pere OÜ, Flexa Eesti AS), kus
on kasutusel kaasaegsed tehnoloogiad ja seadmed. Praktikandid saavad ülevaate töökorraldusest ja protsesside
juhtimisest, tutvutakse tehnoloogiate ja kasutatavate seadmete nõuete ja ohutustehnikaga.

Kadrina Keskkoolis on üle
30 aasta tegeletud ka HEV
(hariduslike erivajadustega)
õpilastega. Eesmärgiks on
toetada õpilase arengut tulenevalt tema hariduslikest erivajadustest. Tugisüsteem töötab õpilast nõustava ja toetava
võrgustikutöö põhimõttel,
kuhu kuuluvad teiste hulgas
ka koolipsühholoog ja sotsiaalpedagoog.
Kadrina Keskkooli õpilastel on võimalus elada ka
õpilaskodus, mis asub koolimajast 300 m kaugusel.
Lisainfo:
www.kadrina-kool.edu.ee,
facebookis Kadrina Keskkool
Kuulsust on kogunud
2010. aastast toimuv Eesti
keskkoolide ainuke arvutijoonestusvõistlus CADrina.
www.cadrina.ee, facebookis
CADrina.
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Messi „Maale elama“ eriväljaanne

10 olulist inimest, kes on
alati abiks
Vallavanem Erich Petrovits
erich.petrovits@kadrina.ee

+372 322 5602
+372 528 0878

Kadrina Keskkooli direktor Arvo Pani
arvo@kadrina.edu.ee

+372 322 5642
+372 509 4734

Vibudega kaunitarid ehk sport ja vaba aeg
Huvihariduse saavad noored
omandada Kadrina Kunstidekoolis, kus on nii kunsti kui
muusika erialad. Muusika
valdkonnas on esindatud:
klaver, viiul, akordion, saksofon, flööt, klarnet, oboe, klassikaline kitarr, solfedžo, laul,
löökpillid/trummid.
L i s a i n f o :
www.kadrinakunst.edu.ee,
facebookis Kadrina Kunstidekool

Kadrina Lasteaia Sipsik juhataja Anne Känd+372 325 5084
anne.kand@kadrina.ee
+3725 333 4507
Vohnja Lasteaed-Algkooli
direktor Õnne Kiviperk
onne.kiviperk@kadrina.ee

+372 323 3425

Kadrina Huvikeskuse juhataja Marge Mägi +372 5855 1161
marge.magi@kadrina.ee
Kadrina Kunstidekooli direktor Eve Vunk +372 322 5649
evevunk@gmail.com
+372 522 8966
Kadrina Spordikeskuse
juhataja Margus Martin
sport@kadrina.ee

+372 322 5622
+372 517 6237

Kadrina Rahvamaja juhataja Helena Mägi
helena.magi@kadrina.ee

+372 325 0290
+372 525 2350

Kadrina valla vaatamisväärsuste
asjatundja, giid Saima Gordejeva
saima.gordejeva@mail.ee

+3725 647 6243

Vohnja vibulaskurid on jõudnud isegi maailmameistriõistlustele. Foto: Jüri Suurkivi.

Kadrina valla ajaloo asjatundija
ja Neeruti Seltsi juhatuse liige Tiiu Uusküla +3725 552 5314
uuskylatiiu@hot.ee, www.neerutiselts.ee

Perearstid Eesti tipus ehk
tervishoid ja apteek

11. aprill 2015

Kadrina ujula ja spordihoone
on avatud igapäevaselt. Seal
asuvad ka jõu- ja maadlussaalid ja lasketiir. Spordiklubi
Kadrina treeningutest on esindatud jalg-, võrk- ja korvpall,
ujumine, maadlus, lauatennis
ja kergejõustik. Kadrina Keskkooli ruumides toimuvad erinevad aeroobikatreeningud
ning spordihoones ka vesiaeroobika. Välitingimustes on
tervisespordiharrastajatele
kergliiklustee Kadrina alevikust Hulja alevikuni ning
kergliiklustee ümber Kadrina
paisjärve.

Kadrina vallas korraldatakse ka rahvusvahelisi treeninglaagreid ja võistlusi.

Lisainfo: www.kadrina.ee,
facebookis Kadrina Sport

Kadrina lasketiiru hindavad ka kaitseliitlased ja politseinikud.

Kooliväliselt on noortel võimalus aega veeta Kadrina
Huvikeskuses või erinevates
ringitegevustes ja treeningutes. Kadrina tantsuklubi
Cadencia tüdrukud on tuntust kogunud ka väljaspool
Eestit toimuvatel tantsufestivalidel.
Lisainfo: facebookis Kadrina Huvi- ja Noortekeskus;
Huviklubi Cadencia
Vohnja külas korraldab MTÜ
Vohnja Päikesekiir noortele
suvist Vohnja vibu- ja loovuslaagrit, mille käigus noored õpivad ise endale läbi
erinevate õpitubade meisterdama vibu ning hiljem sellega
ka hästi laskma. Laagrist
võivad osa võtta kõik soovijad, kuid alates 2011. aasta
sügisest on Vohnja koolilastel
võimalus võtta osa ka vibulaskmise treeningutest. Vohnja noored vibulaskjad on
võistlustel võitnud ka mitmeid medalikohti.

Kahest kinost saunaklubini ehk kultuurielu

Nemad toovad tervise ehk osa perearstikeskuse perest.
Kadrinas tegutseb kolme perearstiga tervisekeskus, mis on
teist aastat järjest Eesti neljakümne parima perearstipraksise
hulgas. Kadrinas on ka kohalik apteek.
Lisainfo: www.kadrinatk.ee

Turism ehk uks ja aken
Lahemaale

Kadrina rahvamaja saab tänavu 85 aastat vanaks.
Rahvamajadest tegutsevad
Kadrina rahvamaja, Läsna
rahvamaja, Ridaküla seltsimaja ja Kadrina kirjandusklubi Kadrina raamatukogus.
Kadrina valla raamatukogul on filiaalid Viitnal,

Kihleveres, Vohnjas ja Huljal.
Kadrina Rahvamajas tegutsevad segakoor, rahvatantsijad ja näitering. Kadrinas toimib kogunisti kaks
kino. Üks rahvamajas ning
teine kirjandusklubis, mis

eristub hubase miljöö poolest.
Koduvallast kaugemalgi
on tuntud Neeruti Selts ja
Kadrina Saunaklubi. Neeruti
Seltsist saab teavet paikkonna
ajaloo ja looduse kohta.
Kadrina Saunaklubi pakub

kord nädalas avaliku sauna
teenust, lisaks unikaalseid
kohtumisi. Saunaklubis on
külas käinud kogunisti 13
ministrit, teist aastat korraldatakse Kadrina rahvusvahelise hindajaskonnaga õlleolümpiat, et valida Eesti parimat väikepruuli õlut.
Traditsiooniks on kujunenud ka rahvusvaheline
kultuurifestival, mis toimub
maikuu viimasel nädalavahetusel.
Kadrinast saab Rakverre
teatrisse kõigest 15 minutiga.
Rakvere Teater on ainulaadne
teater, kuna Rakvere linn on
väikseim linn Euroopas, kus
on kutseline teater.
Lisainfo:
www.raamatukogu.kadrina.ee,
www.raamatukogu.kadrina.ee/ki
rjandusklubi,
www.neerutiselts.ee;
Facebookis: Kadrina Rahvamaja; Läsna rahvamaja;
Ridaküla Seltsimaja; Kadrina
kirik; Kadrina Saunakulbi KSK - Kadrina Sauna Club

Viitna järv koos oma legendaarse motelliga.
Turismivaldkonnas tegutsevad Kadrina valla ettevõtjad
alates ratsataludest kuni mahetoidu turismitaludeni. Pakutakse kõikvõimalikku alates aktiivse puhkuse matkadestlaagritest kuni õpetliku meisterdamise või taluelu ja -loomadega tutvumiseni. Osa turismiettevõtteid on koondunud
võrgustikku Ehedad Elamused Lahemaal.
Lisainfo: www.kadrina.ee , www.puhkaeestis.ee ,
www.ehedad.ee, facebookis Ehedad Elamused Lahemaal.
Neeruti seltsimajas asub kohalik loodusmuuseum.

Kadrina saunatalgud on iga-aastane heakorra-aktsioon.

