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Kadrina valla ajaleht

Elu maal – olla või mitte olla

Kogunisti kaks vastse valitsuse ministrit on Kadrinaga
tihedalt seotud. Kultuurimister Indrek Saar elab Kadrina
vallas. Keskkonnaminister Marko Pomerants oli Kadrina
valla elanik, on Kadrina Saunaklubi liige. Mitmel korral on
Pomerants olnud arvutijoonestamiskonkursi CADrina patroon.
Pomerantsi asemel Riigikogusse läinud ettevõtja ja
eksmaavanem Einar Vallbaum on aidanud edendada Kadrina
ja Moldova sidemeid, on samuti saunaklubi liige.

Poolsada kultuuritooli
tulekul
14. aprilli seisuga oli Kadrina kultuuritoolide ostmiseks kokku
annetatud 3013 eurot, mille eest saab rahvamajale osta 50 uut
tooli. Kultuuritooli kampaania on kadrinlaste ja Kadrina
sõprade kingitus Kadrina Rahvamajale kultuurikantsi 85.
sünnipäevaks.
Viimase kuu jooksul on lisandunud
järgmised annetused: perekond Ambos,
Kaasikmäe talu – 120 eurot; Uudo Otsa –
60; Berit Purk – 60; Ingrid ja Kalle
Liivamäe – 60; Krista Raid – 60; Merike
Trepp – 60; MTÜ Jahindusühistu
Nugis – 240; Kadrina Konsum – 120;
Rein Saukas – 30; Ann ja Tarvo
Lõhmus – 60; Kadrina lasteaia
Sipsik personal – 110.
Kadrina tänab ja kiidab annetanuid.
Kampaania jätkub sügiseni. Täpsemalt oli
ettevõtmisest juttu Kodukandi veebruarinumbris.
Jooksev info asub vallaveebi Kultuuri alajaotuses. Pangaarve
number on EE76 2200 0011 2018 4216

Haka Plast maksab head
palka
Majanduslehe Äripäev
Eesti parima palga maksjate edetabelis on ka Kadrinas plasttorusid tootev
firma Haka Plast. Viiesaja
Eesti parimat palka maksva firma hulgas pääses
Haka Plast 480. kohale.
Keskmine Haka Plasti
palk Äripäeva andmeil on
1559 eurot kuus.

Inglismaa koolimaja tõi
Huljale võidu

Turismitalunik Sirje Kuusikul tuli maale kutsuva messi ajal Kadrina valda ka inglise keeles tutvustada. Foto Rein Sikk
Kokkuvõte, miks oli oluline
Kadrina turustamine
pealinna messil “Maale
elama”
11. aprillil käis Kadrina valla ja
kogukonna esindus esmakordselt end näitamas messil
„Maale elama.“ Messi mõtteks
on globaal-linnastumisele
vastandumine. Soov Tallinna
ja Soome tõmbe kiuste rahvast
maale elama tuua, kas siis
uusasukatena või tagasipöördujatena.
Isegi kui messil osalemise
järel ei saabu Kadrinasse ühtegi uut elanikku, õigustas
ettevõtmine end igal juhul. Nii
leidsid kohal käinud. Sama
kinnitasid ka pikema messikogemusega valdade esindused. Toon alljärgnevalt välja
kümme olulist punkti „Maale
elama“ messil käimise kasuks,
mis kokku pandud mitmekümnest asisest vestlusest
messi jooksul. Nii omade kui
võõrastega.
Esiteks sundis mess meid
laiemalt Kadrina vallale vaatama, enesele selgeks tegema

meie voorused ja puudused.
Vastama küsimusele, miks
peaks keegi tahtma Kadrina
valda elama tulla.
Teiseks andis mess võimaluse
kiigata teiste sarnaste valdade
toimetamistesse – kuidas ja
mis materjalidega end tutvustatakse, millise tegevusega
end atraktiivseks muudetakse.
Kolmandaks pakkus mess
meie valla-ametnikega suhtlemise võimalust neile, kes
senini pole seda saanud või
julgenud teha. Ametlikkusest
vaba messiõhkkond soosis
suhtlust.
Neljandaks oli huvitav koge-

da, et Lääne-Virumaa ja Rakvere inimesed otsisid Kadrina
kohta infot läbi Tallinnas
toimunud messi. Siit võrsus
idee minna enese kohta teavet
jagama ka Rakvere päevadele.
Viiendaks tõi mess kinnituse
arusaamale, et hoolimata
infoajastust pole infot kunagi
liiast. Seetõttu sobib oma
tuttavatele ja sõpradele alati ja
igal kombel Kadrina infot
jagada, olgu see siis suusõnaliselt, vallalehte edastades või internetikülje ning
Facebooki kogukonnani juhatades.
Kuuendaks meenutas mess
vajadust mitte ülehinnata

Mess arvudes
Mess „Maale elama“ oli järjekorras kolmas. Varem on need
toimunud Tallinnas ja Tartus.
Kahe senise messi järel on maale elama läinud umbes 80
peret.
Tänavu osales 53 kogukonda. Külalisi käis 1200. Neist 1/3
külastas käsitööala ja 1/4 maaettevõtluse seminari, kus oma
kogemustest rääkis ka Kadrina perearst Laili Konist.
Ettevõtluskohvikus nõustatuid oli 150.
Lääne-Virumaalt oli lisaks Kadrinale messil vaid VäikeMaarja vald koos Pandivere kogukonnaga.

kaaskodanike geograafia-alaseid teadmisi. Kadrina arvati
olevat nii mere ääres kui
Tallinnast uskumatult kaugel.
Seitsmendaks andis mess
valla juhtidele ning aktivistidele ühise talgutöö kogemuse
kodupaika tutvustades ja turundades.
Kaheksandaks annab mess
võimaluse tutvustada kodukandis toodetut. Nii sai tänu
messile kiirelt valmis unikaalne kokaraamat „Kadrina
kandi maitsed,“ mis tutvustab
kohalikke toiduvalmistajaid.
Messil mekiti hoolega Kadrina valla vorstitööstuse – Matsimoka – tooteid. Loositi välja
Flexa lastevoodi, mis samuti
palju tähelepanu teenis.
Üheksandaks sai tänu messile
valmis mobiilne messiboks –
liikursein, mida võib kasutada
erinevateks üritusteks ning
uutel messidel käimisteks.
Valmistas Aru Grupp.
Kümnendaks aga võib tõesti
mõni pere ka Kadrina valla
oma uueks elukohaks valida.
Tere tulemast!
Rein Sikk

Kadrina kultuurifestivalitab üheksandat korda

Huljal tegutsevat Aru Gruppi saatis edu Eesti Puitmajaliidu ja
Eesti puitmajaklastri konkursil nimega „Aasta tehasemaja.“
Parimaks masintoodetud palkmajaks valiti seal Aru Grupp
AS-i koolimaja Essexis, Inglismaal.
Virulastel on see juba teine Inglismaa tarvis tehtud
koolimaja. Esimene valmis 2012 ja selle suurus oli 775
ruutmeetrit. Võistlusel hinnatud koolimaja toodeti aasta
hiljem. Seal on 1300 ruutmeetrit pinda.

27. – 31. mail toimub IX
Kadrina Rahvusvaheline
Noorte Kultuurifestival. Esindatud on nii rahvakultuur kui
popkultuur. Külalisi on oodata Soomest Janakkalast, Moldovast Budestist, Bulgaariast
Brestovitsa-Plovdivast ja
Gruusiast Tbilisist.
Festivali avamine on planeeritud õhtule, et rongkäigu
tõrvikud tuleksid esile. Festivalitule süütame lauluväljakul. Rongkäiguga liigutakse
kirikusse, kus annab kontserdi noortekoor Fusion.
Oma rahva ajalugu ja kultuuri tutvustame välisküla-

listele Rakvere linnuses ja
Sagadi mõisas. Esmakordselt
toimub Kaasikmäe talu küünis koidikukontsert, kus laulab ning räägib muhedaid
jutte Marek Sadam.
Festivalil saab osa huviklubi Cadencia etendusest
„Aja Lugu,“ kus läbi tantsude
ning videote tuuakse vaatajani maailma ja Eesti ajaloo
tähtsamad sündmused ja persoonid. Lavalaudadel saab näha egiptlasi, musketäre, pioneere, Hitlerit, Marilyn Monroed, katku, sõda ja muudki,
mis mahub Suure Paugu ja
Balti keti vahele.

Pidustuste kavas on rahvamaja taidlejate kontsert, kus
festivalikülalised saavad väga
hea ülevaate Eesti rahvakultuurist. Toimub kultuuriõhtu, mille käigus külalised ja
võõrustajad tutvustavad oma
maa kultuuri ning õpitakse
üksteise laule, mänge, tantse.
Festivali lõpetab ühiskontsert
ja peoõhtu ansambliga Dreamers, kus mängib meie omakandi mees Margo Peetsalu.
Olenemata sellest, et külalised on eeskätt noored, on
kõigile sündmustele oodatud
igas vanuses huvilised. Kontserdid ja teised ettevõtmised

on üles ehitatud nõnda, et
kuulamist, vaatamist ja kaasategemist jagub igale eale.
Koidikukontserdi transpordile on samuti mõeldud, et
huvilised kenasti Kaasikmäele
jõuaks. Siin on aga vajalik oma
tulekust eelnev teavitamine.
Jälgige reklaami nii valla FBst, Kodukandist kui teadetetahvlitelt. Infot saab huvikeskusest või telefonilt 5 855 1161.
Marge Mägi,
Kadrina Huvi- ja
Noortekeskuse juht
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Ööpäevaringne kosmeetikuteenus: võimalik vaid
Kadrinas

APRILL 2015

Pomemet teeb
keevitusaparaadiga
rätsepatööd

„Ütlen klientidele, et tegutsen Kadrinas korstna vastas,“ nii
määratleb oma tööpaiga asukohta kosmeetik Katrin Kalja. Ta
töötab vallamaja esimesel korrusel, juuksuritöökoja kõrval
ilusalongis, sealsamas, kus teine kohalik ilutooja Sille Hurt.
Nende tööpaiga täpsustamine silmahakkava ehitise abiga on
vajalik, sest kliente tuleb nii Haljalast, Rakverest kui Tallinnast. Kadrinasse on jõutud ilu ja hingerahu taga nõudma ka
Haapsalust, Soomest, kogunisti Inglismaalt.
Daamid rõhutavad, et Kadrina kosmeetikasalongis on
kättesaadavad samalaadsed teenused nagu Rakveres või
Tallinnas, aga odavamalt. Alates kõikvõimalikest näo- ja
kehahooldustest, kulmude – ripsmete värvimisest kuni käteja jalgadehoolduseni välja. Loomulikult aitavad kosmeetikud,
kui tarvis on pidulikku meiki teha.

Perekonnapilt Lõhmuse pere perekondlikus kopatehases - kopa sees on poeg Sander, seisavad ema Ann ja isa Tarvo. Foto Rein Sikk

Kosmeetik Katrin Kalja teeb pildil ilusaks teist Kadrina
iluloojat Sille Hurta.
„Väikese koha voorus on see, et praktiliselt oleme kättesaadavad nädalapäevast ja kellaajast hoolimata,“ mainivad
kosmeetikud, lisades muigelsui, et sisuliselt töötatakse
ööpäevaringselt, kui klient soovib. Tegelikult tähendab see
soovijatele ka hilisemal õhtutunnil või nädalavahetusel meigi
või hoolduse tegemist. Näiteks pealinnas elavad endised
kadrinlased kasutavat teinekord just laupäevast võimalust,
viidates siinsete hindade soodsusele.
Kadrina kosmeetikute pakutavate teenuste loetelu on nii
pikk ja spetsiifiline, et võtab kosmeetikakaugel inimesel
silmast vee välja. „Astuge läbi, peame aru, leiame igaühele
kõige sobilikuma variandi ja hinna,“ julgustab Katrin Kalja.
Kui nüüd saaks Kadrinasse õmblus-, juuksuri- ja
kosmeetikuteenuse kõrvale ka kingsepa, oleks suisa lust ja
lillepidu. Nii arutame lahku minnes.

T
O
S
S TAHAB TEADA

?

EELMINE KÜSIMUS OLI
Mis aastatel töötas Kadrina koolis legendaarne suusamees
Vello Heinsoo?
ÕIGE VASTUS ON
Õige vastus on 1965-1987.
ÕIGESTI VASTASID
Õigesti vastasid: Rutt Kuusemäe, Juta Kivend, Ainu Kirotbek
ja Elve Piiskoppel.
UUS KÜSIMUS

?

Mis aastast on Kadrina valla tööruumid oma
praegusel aadressil endises Kadrina EPT
kontorihoones Rakvere tee 14?

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.

„Võtame iga tellimust kui
rätsepatööd, mis peab täpselt
vastama kliendi vajadustele,“
selgitab Ann Lõhmus Pomemeti edu alust, paindlikkust.
Eelkõige on Pomemet, Kadrina valla metallitööstuse üks
lipulaevu, tuntud kui kopatehas, kus rõõmuga teatatakse: viskab kopa ette.
Ann Lõhmus jätkab kentsakana tunduvat, kuid elulist
metallitöökoja ja rätsepatöökoja võrdlemist, kus mõlemal
pool algab töö kliendi soovide
täpsest arvestamisest.
Pomemeti meeste ja metallide maailmas on Ann Lõhmus abikaasa Tarvo kõrval

raamatupidajana oma koha
leidnud, suutes arvepidamise
kõrvalt ka kogu neljale tuhandele ruutmeetrile mahutatud
tootmisest ülevaadet omada ja
anda.
1996. aastal alustati Kadrina-Viitna tee ääre ühes
kaarhallis viiekesi. Tänased 42
töötajat annavad igas kuus

uue elu 70 – 90 tonnile metallile, mis saab kuni neljasajaks
eriilmeliseks tooteks. Kõige
uuem toodangu liik koppade
ja sahkade kõrval on tänavaharjad. Kokku valmib aastas
aga 4300 toodet. Töötajatest
umbes kolmandik on Kadrinast.
Enam kui 60 protsenti

Kopamaailma kuningad
Valik Pomemeti tooteid: kaevekopad, kaablikraavi kopad,
kruusakopad, universaalkopad, käänduvad planeerimiskopad,
kergmaterjali kopad, lumekopad. Lisaks ka asfaldilõikurid,
kännujuurijad, kaablisahad, tõstekahvlid, ekskavaatori pöial,
tänavaharjad, kõikvõimalikud sahad.

Kadrina toodangust läheb
Soome, aga lisaks ka Rootsi,
Lätti, Leetu, Norrasse. Midagi
jääb ka Eestisse. Igatahes oli
Pomemeti rahval vahva vaadata, kuidas Kadrina ümbrusse internetikaablit paigaldav
traktor nende hoonete ees
müttas, sest kaevamisvahendiks oli ... Pomemeti kopp.
Tähtsate ja hinnatud tootmistulemuste kõrval on Pomemeti juhtide ja omanike
Tarvo ja Ann Lõhmuse suurim
rõõm aga hoopis proosalisem.
Nimelt see, et poeg Sander on
Tallinna Tehnikaülikoolist
naasmise järel samuti perefirmas kaasa löömas.

Parimal talvefotol poseerivad pardid
Kadrina talvise fotovõitluse
peapreemia võitis Eve Karell
fotoga „Kuidas eristuda,“ mis
ilmus vallalehe eelmises
numbris. Pildile on jäädvustatud partide toimetamised ning sadade hulgast
üles leitud üks eriline ja end
saputav suleline.
Parima inimesest tehtud
foto eriauhinna sai Riin Olvet
fotoga „Pilk kaugusse,“ millel
jäädvustatud koer, malamuut
Ruby ja Ranno Olvet.
Publikupreemia pälvis
Siret Liivamäe foto: „Parimad
sõbrad Mia Lysandra ja Reio
Robin Valentinipäeval Pariisi
puhkekeskuses möllamas.“
Eelmainitud kategooriate auhinnaks on Kuma foto kinkekaardid.
Parima spordifoto eriauhinna sai Eve Karell fotoga
„Õngitseja Loobu jõel.“
Sportliku auhinna paneb välja
Kadrina Sport.
Lisaks pälvisid hindajate
tähelepanu Siret Liivmäe foto
„Päikeseloojang 15. veebruaril,“ Riin Olveti „Mind
pole ju näha,“ Kristi Mägi
„Talv tuli ootamatult“ ja

Riin Olveti foto "Pilk kaugusse," parim jäädvustus inimesest.
Anastasia Mägi „Talvine
toidulaud.“
Publiku lemmikute kategoorias sai teistest enam hääli

ka Aili Ilvese „Talvine muinasjutt.“
Kadrina talvisele fotovõistlusele laekus 12 autorilt

kokku 97 fotot, mida on veebis
vaadatud enam kui 2600
korda. Pilte hindas žürii koosseisus: fotograaf ja vallalehe
kujundaja Avo Seidelberg,
vallavanem Erich Petrovits,
arendusnõunik Kaire Kullik,
arvutispetsialist Aare Purk ja
teabespetsialist Rein Sikk.
Spordifotode kategoorias oli
kandev sõna öelda Kadrina
Spordi juhil Margus Martinil.
Nagu lubatud, toimuvad
valla fotovõistlused läbi aasta
kuni sügiseni 2015. Kadrina
kevadise fotovõitluse jäädvustusi saab ära saata 31.
maini. Taas ootavad eriauhinnad parimat inimesest
tehtud fotot ja spordifotot.
Lisaks antakse taas välja
traditsiooniline publikupreemia.
Nii talvised kui tulevased
auhinnad jagatakse välja Kadrina valla fotovõistlusi kokkuvõtval seminaril, kus antakse
ka teavet, kuidas teha veelgi
paremaid pilte.
Pildigaleriid asuvad
v e e b i s a a d r e s s i l
www.kadrina.ee/pildid .

Talupoeg Niilo haris kadrinlasi
Ainukese Virumaa omavalitsusena sai Kadrina märtsi lõpul osa
unikaalsest koolitusest. Selle raames jagas Võrumaal Misso
vallas kampaaniat „Tule maale“ alustanud Nopri talu peremees
ja piimatööstur Tiit Niilo oma kogemusi, kuidas rahvast maale
elama saada, kuidas rahvast maal elamas hoida. Kokkusaamise
juhtmõttena oli sõnastatud järgmine: „2 ja pool aastat

tegutsemist, 20 peret tulnud, 10 peret läinud.“
Nii Niilo kui koos olnud huvilised tõdesid, et kindlasti ei saa
Võrumaa kogemust otse Virumaale üle kanda. Samas aga on
arenguks üks tähtsamaid võtmeid just kogukonna pidev
teavitamine, et olulistest asjadest nii vallamajas kui külades üht
moodi aru saadaks.

APRILL 2015

KODUKANT

Liisu Mamma – Eesti vanim
rahvatantsija

KULTUURIKALENDER
Koostab Helena Mägi
Laupäeval, 2. mail kell 10
Läsna Rahvamaja talgupäev.
Laupäeval, 2. mail
väljasõit kell 10 rahvamaja eest,
kell 10.15 Neeruti parklast
Neeruti maastikukaitsealal talgutöö, autoomanikud,
võtke sõidule jalamehed!
Võileib taskusse ja töökindad kätte!
Laupäeval, 9. mail kell 10
Neeruti Seltsi loodusõpituba „Kambodža – Katriini
reisimuljed.“
Laupäeval, 9. mail
Kadrina Huvikeskuses
Kadrina valla meistrivõistlused koroonas.
Info Hillar Elva 5 833 2748.

Lisette Veide. Foto perekonna arhiivist.
Tõenäoliselt on Lisette Veide, omade tarvis Liisu Mamma, Eesti
vanim rahvatantsija. Ta tähistab aprilli lõpul 91. sünnipäeva,
aga on jätkuvalt aktiivne memmede tantsurühma Kadrina
Vöökudujad liige.
Sõbranna Olli Vilberg meenutas oma lugu. 1953. aastal
esmakordselt Kadrinasse saabudes oli ta ähmi täis, et mis kant ja
mis inimesed, mida nad võõrsilt tulnust arvavad. Üks esimesi,
kellega ta tänaval kohtus oli päiksena särav Lisette, kes kohe
sõbralikult teatas: „Mul värske saiategu valmis, tule aga
proovima.“ Nii saidki neist saia abiga sõbrannad. On seda
senini. Koos korraldati kahe kümnendi eest Kadrinasse
pensionäride klubi asutamist, välja saadeti kolmsada käsitsi
kirjutatud kutset.
Kui tavaliselt hakkavad inimesed seitsmendas kümnendis
olles vähem ja vaiksemalt toimetama, siis Liisu astus just selles
eas vastloodud Kadrina Vöökudujate liikmeks, tantsib senini.
Ene Kaldamaa, Kadrina kultuurielu sümbol, ei jõua Lisettet ära
kiita. Ei puudu ta ühestki proovist, toimetab ette ja taha. Viimast
kinnitab ka tütar Tiia Ambos lisades, et oma elutöö tegi Liisu
Mamma Kadrina piimatööstuses ja Flora tsehhis. Kellel
juhtumisi olemas eelmise sajandi Flora purgistatud kingakreem, võib arvata, et just see on Lisette kätetöö.
Lisette proua on tegelikult tuttav ka kõigile neile, kes teda
isiklikult ei tunne. Nimelt on juba aastaid just tema valmistatud
suussulav kohupiimakook Kadrina rahvamajas vabariigi
aastapäeva aktuse järgse pidulaua ehteks.

Laupäeval, 9. mail kell 13
Kadrina Kirjandusklubi saalis Hõbesõlepidu väikeste
vallakodanike auks.
Pühapäeval, 10.mail kell 16
Emadepäeva kontsert Läsna Rahvamajas. Üheskoos
valmistatakse emadele ka kingitusi.
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Laupäeval, 16. mail kell 18
MTÜ Kadrina Kirjandusklubi saalis salongiõhtu "Hingede
hääl", Inna Grünfeldti koostatud kava Ellen Niidu luulest.
Luulet loeb ja vestleb Ülle Lichtfeldt, musitseerib Margus
Laugesaar. Osavõtust palume teatada telefonil 325 0107.
27. – 30. mai IX Kadrina Rahvusvaheline Noorte
Kultuurifestival
Kolmapäeval, 27. mail kell 20
Festivali avamine Kadrina lauluväljakul. Rongkäik
lauluväljakult kirikusse, kus järgneb noortekoori Fusion
kontsert.
Neljapäeval, 28. mail kell 19
Kadrina Huvikeskuse saalis Huviklubi Cadencia etendus
„Aja Lugu”.
Reedel 29. mail kell 19
kontsert Kadrina Rahvamajas, mis on pühendatud
rahvamaja 85 sünnipäeva aastale, esinevad rahvamajas
tegutsevad kollektiivid. Järgneb kultuuriõhtu, kus koos
väliskülalistega saadakse aimu üksteise rahvakultuurist.
Laupäeval, 30. mail kell 6
Kaasikmäe talus koidikukontsert koos Marek Sadamiga.
Laupäeval, 30. mail kell 17
Kadrina Huvikeskuse saalis festivali galakontsert.
Laupäeval, 30. mail kell 21
Kadrina Rahvamajas peoõhtu ansambliga Dreamers.

Neljapäeval, 14. mail kell 18
Kadrina KK õpilaste kevadkontsert Kadrina Huvikeskuse
Laupäeval, 30. mail kell 10 rahvamaja juurest
saalis. Oodatud on lapsevanemad ja kõik teised huvilised.
Neeruti Seltsi jalgrattaretk Kadrina – Mädapea –
Rakvere
– Kadrina.
Laupäeval, 16. mail kell 10
Helkurvest
selga, kiiver pähe, võileib taskusse!
Neeruti Seltsi kodulooõpituba „Inimese lugu – Alo“

Vallaveeb ja Facebook löövad
rekordeid
Kadrina vallaveebi www.kadrina.ee külastuste arv kuus ületas
26. märtsi seisuga 4000 piiri. Veel augustis 2014 oli see number
1300. Veebi monitooriva programmi Google analytics andmete
kohaselt saab statistikat veelgi täpsustada: kuu aja jooksul 24.
veebruarist 26. märtsini käis vallaveebis 1603 lugejat, kes
vaatasid lehti 3532 korda, keskmiselt 1,13 lehekülge külastuse
jooksul. Keskmine külastuse pikkus oli 53 sekundit. Veel on
huvitav teada, et veebi külastused tulid 48 eri riigist, kõige enam
Eestist, järgnesid Soome, Ameerika Ühendriigid, Brasiilia ja
Saksamaa.
6. aprillil aga liitus Facebooki Kadrina kogukonnaga 2000.
liige, Mari Onton. Aasta eest oli kogukond poole tuhande võrra
väiksem.

Keelepäevanäidendi osalised. Foto lasteaia arhiivist.

Emakeelepäev tõi 685 eurot
Emakeelepäeval korraldas Kadrina lasteaed Sipsik koostöös lastevanemate ja hoolekoguga heategevusliku teatripäeva. Selle
tipphetkeks oli Mesimummu rühma näidendi „Printsess, kes ei tahtnud enam printsess olla“ etendus. Teatripäeval olid külas ka
Natali Lohk, Tiina Mälberg ja Velvo Väli Rakvere Teatrist.
Heategevusüritusel koguti teatripiletite ja kavade müügist, kohvikutuludest ja näomaalingutest kokku 685 eurot. Selle tuluga
soetatakse lasteaiale rahvuslikud riided, millega osaletakse Haapsalus laste tantsupeol.

SPORT
Kadrina ujula hooaeg lõpusirgel
Toimetab Margus Martin

Kadrina võrkpallimehed on
põhiturniiri liidrid
Valitsev Lääne-Viru meeste võrkpallimeister Kadrina võõrustas
maakonna meistrivõistluste raames viimati koduses Kadrina
spordihoones Vinni Sporti.
Vastase näol oli tegemist tiitlivõistluste debütandiga, kes
üllatas just avavoorus kadrinlasi, saavutades nende üle seni
oma ainsa võidu tulemusega 3:1. „Ei mingit juttu revanšist, sest
vastane tuleb lihtsalt maa sisse taguda ja häbi, mida neile
kaotades tunda saime, maha pesta,“ sedastas eesmärki enne
mängu kodumeeskonna eestvedaja Jaan Rummi. Nii ka läks –
omavaheline teine kohtumine lõppes kiire 3:0 võiduga.
Üks voor enne põhiturniiri lõppu püsis Kadrina viiest
mängust saavutatud nelja võiduga turniiritabeli tipus, olles
kindlustanud koha finaalis. Teisena järgnes RLV Massive,
kolmandana Tõrremäe ja neljandana Vinni Sport.
Meistrivõistluste otsustavad kohamängud toimuvad
Kadrina spordihoones laupäeval, 25. aprillil. Pronksimatš
põhiturniiri kolmanda ja neljanda vahel on kavas kell 14 ja
finaalis, kus vastamisi lähevad põhiturniiri kaks edukamat,
pannakse pall mängu kell 16.

Kadrina spordikompleks teavitab, et ujulas on võimalik
veerõõme nautida kuni aprilli lõpuni, misjärel saab
„veehooaeg“ läbi.
Spordihoone leilisaunad töötavad sel kuul endiselt
argipäeviti kella 17-21 ja puhkepäeviti kella 15-21, alates maist
kasutusajad muutuvad.
Endiselt on võimalik harrastada võimlas pallimänge ning
rassida jõusaalis. Tunnustatud jõusaali treener Rene Kuusik
jagab tasuta näpunäiteid kõigile jõusaalis harjutajatele aprillis ja
mais igal neljapäeval kella 16-18.

Korvpallurid heastasid mulluse
ebaedu
Lääne-Virumaa meeste korvpallimeistrivõistluste tugevuselt
teises sarjas ehk esiliigas pallinud Ekonet Eesti vahetas eelmise
hooaja neljanda positsiooni tänavu esikoha vastu.
Esiliiga võiduga kaasneb õigus siirduda uueks hooajaks
tugevamasse seltskonda, meistriliigasse.
Rakveres peetud finaalturniiril alistas Ekonet Eesti, kelle
kontosse jäi põhiturniiril 17 võitu ja üks kaotus, poolfinaalis
91:48 Rakvere Tööriistamarketi ning märksa tasavägisemas
finaalis 83:76 Spordiklubi Aaspere.

Võitjate parimaks kerkis otsustavas mängus Martin
Murumägi 30 punkti ja 13 lauapalliga, samuti tegid vastased
finaali väärtuslikumaks mängijaks tunnistatud „Muru“ katmisel 12 viga. Andres Saukas toetas kadrinlasi 18 punkti ja 11
lauapalliga, Alvar Värs viskas 11 punkti ja võttis 10 lauapalli
ning Raigo Pärs lisas 10 punkti. Meeskonna edusse andsid oma
panuse veel Eimar Nurmela, Kaarel Pomerants, Rein Ilves,
Ando Vainjärv, Toivo Vainult, Ain Sats, Rainer Talpas, Veigo
Sepp, Ivo Järvala, Kaspar Pomerants ja Tristan Frederik
Murumägi.

Noored maadlesid
meistrimedalitele
Tapal selgitati tänavused Eesti meistrid kreeka-rooma
maadluses kadettide (s 1998-1999) vanuseklassis.
Viie noormaadlejaga esindatud Spordiklubi Kadrina
parima tulemuse eest kandis hoolt Markus Julius Holmberg, kes
saavutas kaalukategoorias kuni 46 kg meistritiitli. Kuni 42 kg
kaaluvatest matimeestest jõudis finaalmatšini ja teenis
hõbemedali Karl-Kristjan Valdna. Pronksise autasuga tulid koju
kadrinlased Tauri Altmäe (kuni 58 kg) ja Anvar Sild (kuni 63 kg).
Pronksikohtumiseni jõudnud Ingvar Hinno (kuni 50 kg)
lõppresultaadiks jäi 5. koht.
Viie SK Kadrina noormehe ühine panus tasuti võistkondliku
arvestuse kolmanda kohaga.
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KODUKANT

VOLIKOGU
VALLAVOLIKOGU ARUTATAS JA
OTSUSTAS
25. märtsi istung Kadrinas
1. Volikogu asutas Sihtasutuse Kadrina Spordikeskus.
Sihtasutuse vorm on sobilikum spordikeskuse toimimiseks. Ühtaegu lõpetatakse osaühingu Kadrina Sport
tegevus ja vara antakse üle sihtasutusele.
2. Volikogu võttis vastu Kadrina valla 2015. aasta lisaeelarve ja otsustas võtta laenu investeeringute finantseerimiseks. Täpsemalt on sellest juttu kõrvalolevas uudises.
3. Volikogu kinnitas Kadrina valla haridusasutuste juhtide
ja pedagoogide töötasustamise alused ja töötasu
alammäärad kuus täistööajaga töötamise korral - 900
eurot.
4. Volikogu lubas Eesti Lairiba Arendamise Sihtasutusel
kasutada Läsna külas Loobu-Läsna tee katastriüksust
kiirema interneti saamiseks.
5. Volikogu määras Jõepere külas asuva Taokünka
katastriüksuse sihtotstarbeks elamumaa.
6. Volikogu määras valla vee-ettevõtjaks ASi Kadrina
Soojus.
7. Volikogu kinnitas Kadrina valla hankekorra.
8. Volikogu andis loa teha avatud hankemenetlusega
hange Kadrina Keskkooli koristusteenuse osutamiseks.
9. Volikogu kehtestas Kadrina Lasteaia tn 1 ja Viru tn 6
detailplaneeringu uue tervisekeskuse ja selle juurde
kuuluva parkla rajamiseks.
10. Volikogu andis nõusoleku hoonestusõiguse seadmise
eellepingu sõlmimiseks. Seda oli vallale vaja, et saada
KredExilt toetust Lasteaia 1 asuva hoone lammutamiseks.
11. Volikogu määras vallavanema puhkuseaja 29. 06 – 6. 08.
2015.
12. Volikogu andis nõusoleku isikliku kasutusõiguse lõpetamiseks seoses vajadusega ehitada lõplikult valmis
Kadrina–Hulja kergliiklustee. Ehitust rahastab Maanteeamet.

Turismitalud teevad uksed
valla
1. mail 2015 avavad maapiirkonna turismiettevõtted juba teist
korda oma uksed külastajatele ning tutvustavad tasuta oma
ettevõtet ja teenuseid.
Kadrina valla Madli talu Jõetagusel tutvustab huvilistele
kevadisi taimi ja töid aias. Õnnela külalistemajas Ohepalus
toimuvad ekskursioonid. Kuusiku Loodustalu Viitnal näitab
roigasaia valmistamist ja pakub kevadisi suupisteid koos värske
kasemahlaga. Täpsem info on Eesti Maaturismi veebis.

Rahvamaja, kool, lasteaed ja
spordihoone saavad remonti
Vallavolikogu otsustas võtta 309 395 eurot laenu investeeringute finantseerimiseks. See
otsus toob remondiraha valla spordi-, haridus- ja kultuuriasutustele.
Kadrina Keskkooli A-korpuse remondiks kulub 90 000 eurot, lasteaia Sipsik õueala
tehakse korda 50 000 euroga. Kadrina Rahvamaja ruumide remondiks on kavandatud 64
000 eurot, spordihoone ja ujula katuse, aga ka basseini kordategemiseks on 45 000.
Vallaraamatukogu I korruse fuajee remondiks kulub 20 000.
Lisaks läheb laenuraha väiksemates summades Vohnja Lasteaed-Algkooli söökla ja
pööningu remondiks, Kadrina Keskkooli staadioni korrastamiseks, lasteaia Sipsik
rühmaruumide korrastamiseks, Läsna tee ja Kadrina uue tervisekeskuse projekteerimiseks.

Vanu fotosid kui oavarrest

Vallaveebi üleskutse jagada vanu Kadrina valla ja kihelkonna fotosid ka teiste
huvilistega on saanud toekat vastukaja mitmekümne unikaalse jäädvustusena. Need on
vaatamiseks väljas olnud nii vallaveebis, valla fotoveebis kui ka Facebooki Kadrina
grupis. Eriline tänu kuulub Neeruti seltsi juhile Tiiu Uuskülale, kes seadis vanadest
fotodest kokku piltjutustused koolimaja ja rahvamaja sünnist. Tänud ka Mare
Tammerandile, kes lähetas kaks vana fotot rahvamaja ehituselt aastast 1930. Siin
nähtava pastoraalse Kadrina idülli lähetas Ahto Veiderpass. Kes aga võiks ära tunda
jäädvustatud naised?
Müüa lõhutud küttepuud kojuveoga. Pikkus
ja kogus vastavalt soovile.
Info telefonil 5 647 6346 või 325 0113 (õhtuti)
Puurkaevude puurimine ja puhastamine.
Vee- ja kanalisatsioonitorustike, septikute,
süvaveepumpade müük ja paigaldus.
www.puurkaevumeistrid.ee Tel 526 9604

II Kadrina Paisjärve jooks ootab osalejaid
Eelmise aasta Kadrina Paisjärve jooksu
rahvarohkus ning meeldiv õhkkond
lausa kohustab huviklubi Nelsoni meeskonda ka tänavu jooksu korraldama.
Kadrina Paisjärve jooks toimub 1.
mail. Stardi asukohaks on sarnaselt
eelmise aastaga Päri pais paisjärve
ääres.
Toimuvad 200m tillujooks 4-6 aastastele, 600m pikkune minijooks 7-10
aastastele. 11- 16 aastased noortejooksjad läbivad ühe 2,5 km pikkuse
järveringi. Rahvajooksu distantsiks on 5
km ja läbida tuleb 2 järveringi. Lisaks
toimub ajavõtuta rahvamatk, kus läbitakse üks ring.
Kõik osalejad saavad osalejanumbri,
Eesti Pagari saiakese ja supi. Mini- ja
tillujooksjad saavad finišis šokolaadi.
Vanuseklasside parimaid autasustatakse diplomi ja medaliga.
Korraldajad paluvad kõikidel osalejatel eelnevalt registreeruda veebilehel www.nelson.ee, siis teame arvestada osalejate numbrite, joogi, saiakeste
ja šokolaadidega.
Jooks on kõigile tasuta, lisainfo ja
juhend on samuti veebis.

Palju õnne!
Juubilarid
Aprillis

HEDVIG LINDSTRÖM 100
LISETTE VEIDE

91

ÕILME LIIV

90

MAIMU REIMETS

85

ELVI LEONTIINE
RAADO

85

EVI SAZONOVA

80

KRISTA MURUMÄGI

80

ANNE LILLEMÄGI

75

URVE RENDOJA

75

ENN LAANSALU

70

SIRJE KÕREMÄE

65

VALMAR VALDOK

65

EDA RICHTER

60

EVA RUUDI

60

IMBI PIISKOPPEL

60

EDA PEETS

60

JAAN ÕIS

60

MATTI PIKKI

60

LEMBIT TULF

60

TIIT PALTS

60

Märtsis Kadrina vallas
registreeritud lapsed
LISSANDRA KIRSPUU

Uus printeri tooner- või tindikassett täitmise hinnaga! Kasseti toome sulle
ukse taha ühe tööpäeva jooksul, tarne üle Eesti ainult 2.50€. Telli meie
veebipoest www.zebro.ee või helista 5 372 2772

Minu Kadrina
Kadri Haavajõe
ajakirjanik, digiajakirja 30+ peatoimetaja

Mis seob teid Kadrinaga?
Kadrina vallas möödus minu kogu lapsepõlv ja koolitee. Selle ajaga on seotud
toredad mälestused. Meil oli pinginaabriga ikka kombeks meie oma „ristis“ kokku
saada ja siis kandsid jalad kui iseenesest jõe
äärde, kus siis igasuguseid maailma asju arutatud sai. Praegu olen rohkem
pühapäevakadrinlane, kes sõidab Viljandist oma perega siia tähtpäevadel. Et
mu vanemad ja vennad on endiselt Kadrinas, tunnen kohalike uudiste vastu
suurt huvi. Olen ka Kadrina grupi liige Facebookis, mis teeb oma informatiivsuse ja sisukusega silmad ette paljudele omataolistele.
Mis on Kadrinas maailma parim, mis aga vajab arenguruumi?
Hindan väga kõrgelt oma kooli. Kuigi olen alati olnud humanitaar ja tänulik
Kadrina koolist saadud heale eesti ja inglise keele oskusele, ei olnud mul
ülikoolis majandusloengutes mingit muret ka keeruliste matemaatikaülesannete lahendamisega.
Hindan arvutijoonestamise konkurssi CADrina, mida tutvustades kuulen
alati tunnustavaid kommentaare. Usun, et oleksin ka selle ürituse vundamendiks olevatest valikainetest osa tahtnud saada, kui need toona õppekavas
oleks olnud.
Aga arenguruumi? Usun, et selle sama ülesande ees on suur osa
omavalitsusi: kuidas hoida oma inimesi, et oleks tööd ja oleks hea keskkond
elamiseks. See on ülesanne, mis ei saa üheski omavalitsuses kunagi päris
lahendatud.
Kuidas saate ise täna Kadrina elu edenemisele kaasa aidata?
Oma igapäevategevuses otseselt ei saagi, aga kui on aga toredaid mõtteid ja
ideid, milles mina saaksin kaasa lüüa ja aidata, olen neile alati avatud.

Vahur Leemets,
huviklubi Nelson

Toimetaja Rein Sikk
Küljendanud VR Kirjastus

APRILL 2015

tel: 322 5631 või 501 2487

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

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

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

