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Päkapikud juba piiluvad, ausõna!
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Kadrina valla ajaleht

Alo Põldmäe tänas rahvamaja sünnipäeval vanaisa

Läänemere projekti BSP rahvusvahelises veebiviktoriinis
osales 203 õpilast neljast Läänemere riigist. Kõrgeima
punktiskoori said kolm osalenut, nende hulgas Kadrina
Keskkooli 10. klassi õpilane Annika Viiksaar. Auhinnalise
koha saavutas ka Hans Johan Erikson. Kokku osales Eestist 13
kooli. Kadrinas on BSP vedajaks bioloogiaõpetaja Siret Pung.

Maahommik Matsimokat
kaemas
ETV 7. novembri saate Maahommik üheks teemaks oli Huljal
tegutsev Matsimoka lihatööstus, kus toimetab isa Aivar Inno
koos poegade Steni ja Jani ning minia Maiken Noorega.
Kümneminutiline vorstidest ja sinkidest kubisev lõik on
järelvaadatav nii vallaveebi video alajaotuses kui ka ERR-i
netikülgedel.

Kadrinlannad kogesid
seltsitegevuse võlu
Neli Kadrina Keskkooli abiturienti said osa vabaühenduse
argipäevast. Helena Aksberg, Üllerin Ojamägi, Madlen
Siniallik ja Elizabeth Erenbus osalesid 14-aasta vanuse
Neeruti seltsi kogukonnapraktika programmis. 15-tunnine
koolitus valgustas nii vabaühenduse bürokraatiat kui
meelelahutuspoolt. Noored tutvusid Neeruti loodusradadega
ja Kadrina kultuurilooga. Loodustoa eksponaatide
kollektsioon täienes taimeherbaariumiga. Noored said aimu
vabatahtliku tegevuse võludest ja valudest.
Tiiu Uusküla, Neeruti Selts

Keskkool tvinnib tublisti
Oktoobris tähistati Eesti eTwinningu 10. sünnipäeva, mis
märkis liitumist üleeuroopalise arvutipõhise õppeprogrammiga. Selle vahendusel suhtlevad eTwinnivad noored
kadrinlased eakaaslastega kogu Euroopast.
Kadrina Keskkool sai kiita
aktiivsuse eest. 43 projektiga
oldi Eestis neljandal kohal, 12
kaasatud õpetajaga aga suisa
teised. Eraldi toodi aastapäevaaktusel välja õpetaja
Merike Sikk, kes kaasab
aktiivselt kolleege projektitöödesse, on esinenud erinevatel rahvusvahelistel koolitustel.
Juubelitrükises sõna saanud õppealajuhataja Ingrid
Vaikmaa mainis, et eTwinning loob õpilaste arenguks
uutmoodi keskkonna.

“Ökokratt” Neeruti seltsis
Kadrina Keskkooli algklasside õpilased ja õpetajad olid
Neeruti seltsi loodustoas 5. ja 6. novembril uudistamas
püsinäitust „Märka märke looduses.“
Viimases tunnis koos II D klassiga oli kohal ERR-i reporter
Kristo Elias, kes salvestas seal raadiosaate “Ökokratt,” mis on
Vikerraadio eetris 23. novembril kell 10.

Noored said Saksamaal lehte
5.-11. oktoobrini olid Fuldas, Saksamaal, juba kolmandat
korda koos Erasmus+ projektis EU-topia osalevad noored,
sealhulgas ka 5 Kadrina Keskkooli õpilast: Johanna Angela
Bremen, Margit Kerov, Karmi Pikkma, Janno Jaagumets,
Kristjan Laugesaar ja 3 õpetajat.
Kohtumise teema oli keskkond. Iga maa tutvustas
probleeme ühes valdkonnas ning tõi positiivseid näiteid oma
kodukandist. Viimaseid aluseks võttes tehti ühiselt plakatid
meid ümbritsevast keskkonnast aastal 2050. Kokkusaamisest
ilmus lugu kohalikus ajalehes Osthessen News.
Merike Sikk, projekti koordinaator

Alo Põldmäe hoogne käeviibe ja kallistus nii 85-aastasele rahvamajale kui selle ehitajale, vanaisa Aleksander Krimmile.

„Minu vanaisa selle ehitas,“
hüüdis helilooja ja klaverimuuseumi asutaja Alo Põldmäe tõstes käed lae poole,
justkui 85-aastast rahvamaja
kallistades.
Paar minutit hiljem tõusis
pungil täis saal üksmeelselt
püsti, et austada enam kui
nelikümmend aastat kultuurikantsi juhtinud Ene Kaldamaad.
Paar minutit varem oli

riigikogu esimees Eiki Nestor
kadrinlased üle külvanud
vaimustusega nii kena maja
kui hunnitu kontserdi eest.
Seinal säras vastne autahvel
jäädvustamas kultuuritoolide
heaks annetanute nimesid.
Selline oli Kadrina Rahvamaja
85. sünnipäeva finaal 7. novembri õhtul.
Kontserdil astusid üles
kõik rahvamaja kollektiivid,
tuues vaatajateni killukesed
Kadrina kultuuriloost. Lõpe-

tades tänase päevaga, aga alates kogunisti aastast 1906, mil
asutati Eesti Noorsoo Kasvatuse Seltsi Kadrina osakond,
mis andis ajendi rahvamaja
ehitamiseks.
Meenutagem taas Põldmäed, oma vanaisa, vallakirjutajat Aleksander Krimmi
kiitmas: ”Uskumatu, kuidas
külamehed suutsid vaid viie
kuuga püsti panna kultuurikantsi, mis meenutab seestpoolt suisa templit ja teatrit.

Rahvamajal, muuseas, oli
valmimise järel orkestriauk ja
Eesti suurim maalava – 99,2
ruutmeetrit.”
Mõnisada õnnelikku tänumeelset kadrinlast kadus meeli liigutanud sünnipäeva järel
niiskesse öhe. Õhtu jäädvustused on täismahus vaatamiseks vallaveebis.
Rein Sikk

Vald saab kogunisti kolm aasta tegijat
Nüüdsest selguvad tublimad rahvahääletusega nii
veebis kui raamatukogudes.
Kadrina vallamajas ja volikogus ligi aasta aega juurdlemisainet andnud tublide
vallakodanike tunnustamise
reform on teoks saanud. 28.
oktoobril uuendas volikogu
oluliselt konkursi „Aasta Tegija“ statuuti. Alates nüüdsest
saab Kadrina igal aastal enesele kogunisti kolm aasta tegijat. Iga tegija saab 1000 eurot
auhinnaraha.
Kolm tegijat kolmes kategoorias valitakse seetõttu, et
Kadrinas on väga tublisid,
tunnustust vajavaid inimesi
hoopis enam kui üks aasta
kohta. Nii saavadki nüüdsest
tunnustatud tublimad kogunisti kolmes kategoorias, ni-

melt: kultuur/haridus, majandus/ettevõtlus ja sport.
„Aasta Tegija“ kandidaate
võib esitada iga soovija, olgu
selleks siis eraisik, sõpruskond ehk ühing või suisa
firma. Kandidaatide lõplikud

nimekirjad paneb kokku Kadrina Vallameedia Nõukoda.
Sinna kuuluvad volikogu aseesimees, kauaaegne müügispetsialist ja kirikutegelane
Mati Tiiter, valla spordijuht ja
hinnatud kohtunik Margus

Kuidas esitada kandidaati
1. Mõelge välja, kes on viimasel aastal olnud meie
tublimad tegijad hariduses / kultuuris, spordis,
majanduses / ettevõtluses.
2. Mõelge iga kandidaadi kohta ka lühike, paarilauseline
tubliduse põhjendus.
3. Saatke ettepanek koos põhjendusega kas e-kirjaga
aadressile kadrina@kadrina.ee või tavakirjaga aadressile
Rakvere tee 14, Kadrina 45201.
4. Kandidaate saab esitada 14. detsembri keskööni.
Nominentide nimekirjad ilmuvad vallalehes ja
vallaveebis.
5. Hääletada saab vallaveebis ja valla raamatukogudes
jõuluajast kuni 14. jaanuari keskööni.

Maakonna vingeimad bussijaamad
Maakonnaleht Virumaa Teataja tõi 21. oktoobri eriküljel välja
üheksa Lääne-Viru kõige erilisemat bussijaama. Neist kolm –
Kadrina, Neeruti ja Hulja omad – asuvad Kadrina vallas.
Kadrina ja Neeruti on uue kuue saanud sel aastal meie kohalike
grafitimeistrite poolt. Hulja bussijaama on läbi aastate kirjanud
Helje Müür.

Martin ning keskkooli infojuht ning Väike-Maarja saunaja rahvatantsuelu edendaja
Raimo Maasik. Kaasa lööb ka
vallalehe toimetaja Rein Sikk.
Kui varem valis tubli auhinnatava välja volikogu, siis
nüüdsest maksab rahva hääl.
Hääletada saab nii vallaveebis
kui valla raamatukogudes.
Kõigis kategooriates läheb
hääletusele viis nominenti,
kelle tublidele tegudele on
nõukoja liikmed mõelnud
juba ligi pool aastat.
Rahvahääletuse tulemused kantakse volikogule ette
jaanuari lõpus, misjärel volikogu kinnitab aasta tegijad.
Nii tegijad kui kõik nomineeritud saavad avalikult kiita
Eesti Vabariigi sünnipäevaaktusel veebruarikuus.
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Hulja taaskasutuse pealinnaks

Vallateede lund tõrjub
kommunaal
10. novembri lepingu alusel korraldab nii Kadrina alevikus
kui kogu valla külade vallateedel lumelükkamist Kadrina
Kommunaal. Kokkulepped valla 13 lumelükkamispiirkonna
sahameestega on sõlmitud.
Valla esindajaks lumelükkamise küsimustes on vallavalitsuse liige Andres Nukk, kellelt saab telefonil 508 9634
tarvilist infot. Libedust tõrjutakse vaid Kadrinas ja Huljal.

Kuldsel sügisel Kuldse Sügisega
17. oktoobril olid Kadrina eakate klubil Kuldne Sügis külas
taidlejad Vinni vallast. Oleme varemgi vastakuti külas
käinud. Esimest korda kohtusime 12.12.1999.
Sõprusklubid said Kuldsest Sügisest ja Viru-Jaagupi
klubist Elutark seetõttu, et klubide presidendid olid õed!
Praeguseks puhkab Elutarga president Kadrina surnuaial,
tema haual käisimegi kõigepealt, asetasime küünlad, lilled
ning Matti Merede tehtud pingi.
Kadrinlaste ja meie endigi üllatuseks oli uuel Reilendri
pillimehel Matti Meredel pajatada mitmeid mälestusi, kuna ta
on 17 aastat mööda saatnud Kadrinas.
Tore oli olla kuldsel päeval Kuldsel Sügisel külas!
Anu Soon, Viru-Jaagupi eakate klubi president

Konsum kasvab kolmandiku
Järva TÜ ehitab Kadrina Konsumi kolmandiku võrra
suuremaks. Juhatuse esimees Tõnu Uibopuu ütles, et
ruumikitsikus nii ehitus- kui toidukaupade osas on suur ning
ta loodab, et jaanipäevaostud saab suuremast poest teha.
Juurdeehitus tuleb Rakvere tee 1 elumaja suunas, üle haljasala
kulgenud kõnnitee nihutatakse teise paika.

MURUMÄE

MÄLUMÄNG
Teine aasta
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Kiidame
mälumängu esimese aasta kokkuvõttes on 8 õige vastusega
liidriteks Ainu Kirotbek, Juta Kivend ja Harald Rahupõld.
Kõiki kolme nutikat ootab Põhjakeskuse kinkekaart
vallamaja sekretäri Krista Kirsimäe juures.
Mäng jätkub
sel aastal oluliselt piltidekesksemalt kui mullu.
Eelmine küsimus oli:
kes Kadrinaga seotud isik on pildil?
Õige vastus:
kolonel August Balder (sünd. 1891
Undla vallas – surnud 1973). 1918. a
Kadrina kaitseliidu pealik, hilisem 1.
diviisi staabiülem ja Kaitseliidu
Peastaabi ülem. Maetud Kadrina
kalmistule.

Mitte raha ei ole halb, vaid
rahaahnus, väidab pastorist
poodnik.
Pole palju viiesaja aasta vanuseid viiesaja elanikuga asulaid, kus kogunisti kolm taaskasutuspoodi, mis tuntud
kaugemalgi kui valla piires.
Aga just selline on Hulja, mille
mõisa mainiti esmakordselt
1518.
Täna on Huljal kaks Vikerkaare poodi, lisaks Männi äri.
Kui Vikerkaared müüvad eelkõige riideid, nõusid ja kunsti,
siis Männi äri puhul kehtib
lause „Mida pole Männi äris
olemas, seda ei pruugi üldse
olemas olla.“
Vikerkaare kaupluste peremeheks on Eesti Kristliku
Nelipühi kiriku Hulja koguduse pastor Endel Treiman,
kes alustas poepidamisega
kümnendi eest. Kunagi suisa
kümmet poodi pidanud Treiman on täna rahul kolmega,
millest 2 asub Huljal ja üks
Tapal. Tööd saab seitse Kadrina valla inimest.
Endel püüab oma rolli

Endel Treiman Vikerkaare poes, kuhu tullakse ka kaugemalt maakonnast.
igati pisendada, et suurenda
abikaasa, kaupluste juhtaja
Vineta Treimani oma. Kiitust
saab Aru Grupp, kellelt renditakse endise Hulja klubi saali,
mis muidu ehk tühi seisaks.
Iga kolme-nelja kuu tagant jõuab Vikerkaarde rekka-

täis – kuni viisteist tonni
kaupa, mis uusi omanikke
ootab. Kauplustes rõõmustatakse, et taaskasutuspoed ehk
kaltsukad koguvad aina enam
populaarsust, nende külastamine pole ammu enam häbiasi. Pealegi võib Huljalt kasvõi

keraamika või kunstina leida
kõigest mõne-eurose jõulukingi.
„Mitte raha ei ole halb,
vaid rahaahnus,“ rõhutab
poodnikust pastor Treiman,
kelle teenitud kasumist osa
otsapidi ka koguduseni jõuab.

Seitse firmat maakonna topis
Seitse Kadrina vallas registreeritud ettevõtet on Lääne-Viru äritegemise TOP 107
hulgas. Nii selgitas välja majandusleht
Äripäev.
Maakonna neljas on ARU Põllumajanduse OÜ, mille omanikud on
võrdsetes osades Andres Lindam ja
Juhan Viise.
Põllumees Lindam mainis ARU
edukust selgitades, et põllumajanduses
olenevad näitajad tihti sellest, millal laod
tühjaks müüakse, kas sügisel või kevadel.

Karina valla tublimad
ettevõtted
Lääne-Viru 107 hinnatu hulgas
4. koht ARU Põllumajanduse OÜ,
2013 aastal 77
24. koht Flexa Eesti AS, 2013 aastal 80
28. koht HAKA Plast OÜ, 2013 aastal 36
44. koht Pomemet OÜ, 2013 aastal 4
53. koht Pixner OÜ, 2013 aastal 12
54. koht Aru Grupp AS, 2013 aastal 51
90. koht OTO Ehitus OÜ, 2013 aastal 90

Andres Lindam ja ARU Põllumajandus annavad tööd 14 inimesele.
See oleneb turu hinnast. „Tänavu olid saagid head, aga aasta kokkuvõtteid saab teha
alles siis kui raha käes,“ lisas Lindam, kelle firma kasutab enam kui kolme tuhandet
hektarit põllumaad ja annab tööd 14 inimesele.
Äripäeva TOP oli koostatud 2014. aasta majandusnäitajate põhjal, arvestati käivet,
ärikasumit, käibe ja kasumi kasvu, rentaablust ning varade tootlikkust.

Kuuskemaa: Neeruti mõis punasesse raamatusse!

Õiged vastajad:
Harald Rahupõld, Aare Kivimäe ja
Tõnis Sakk.

Uus küsimus:

Mis paika me kodukandist näeme sellel vanal fotol?
Vastused teatada:
suusõnaliselt taskutelefonile 502 3846, e-postiga
rystom@hot.ee, kirjalikult Koidu 21, Kadrina. Viimane
kuupäev on kuu viies päev.
Ikka teie Risto Murumägi

Neeruti mõisa restaureeritud tornikiivri tagasitõstmisel osalenud kunstiajaloolane Jüri Kuuskemaa nimetas restaureeritavat häärberit
Eesti punasesse raamatusse kuuluvaks. Ta selgitas, et kui mõnegi mõisa võib teadmatusest teistega kogemata segamini ajada, siis
juugendlik Neeruti on absoluutselt ainulaadne ja unikaalne.
„Mõisa restaureeritud tornikiivri tagasitõstmine pole sündmus mitte niivõrd mõisa omanikele, kui kogu valla üldsusele, sest üks
efektne kultuuriobjekt on taas veidi enam korda saanud,“ mainis Kuuskemaa 5. novembril Neerutis. Mõni hetk enne tõdemust oli
Kadrina kraana restaureeritud tornikiivri hoone tippu tõstnud.
Tagasitõstmisel osales ka parun Volker von Buxhoeveden, kelle suguvõsale mõis 15.–16. sajandil kuulus.
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KULTUURIKALENDER

Külamehed päästsid teadlased hädast
Kalamehed Arvo Sõrm ja Aarne Ruuto aitasid päästa Maaülikooli kalateadlaste võrkusid, mis olid paisjärves jää alla
jäänud. Nimelt korraldasid
Maaülikooli ihtüoloogid Teet
Krause juhtimisel Kadrinas
taas kalade kontrollpüüki, et
saada aimu, kas paisjärves
üldse elab lõhilasi, keda kaitstes on keskkonnaministeerium siin õngepüügi keelanud.
Oktoobri lõpupäevil külmetas öösiti krõbedasti ja nii
olidki kalateadlased õhtul järve pandud võrkudega hommikul plindris. Võrgud olid

järves kalu täis, kuid sellise
jääkatte all, milleni teadlased
poleks oma kummipaadiga
jõudnud. Nüüd tuligi appi
Sõrm, kes leidis toetajaks
plastikpaadiga Ruuto, kelle
aluse abil võrkudeni jõuti.
Tänutäheks sai paadiomanik
analüüside võtmise järel enesele kingiks 5,92 kilose haugipuraka.
Otsitud lõhilasi ei saanud
teadlased ka seekordsel kontrollpüügil. „Tänaseks on ministeeriumile teele läinud soovitus lõpetada püügikeeld
paisjärvel ära,“ lisas Teet
Karuse.

Kuidas taassündis Kadrina EPT
EPT (Eriti Pole Treeninud)
nimi tuli jutuks esmakordselt
2014. aasta alguses saunaõhtul. Kunagine Kadrina EPT
hoidis spordis lippu kõrgel.
Kuna paljudel Kadrina noortel on seos EPT-ga seal töötanud vanema või vanavanema
kaudu, otsustatigi nimele uus
väärtus anda.
Nii hakkasimegi kasutama
enesekriitilist nime EPT ehk
Eriti Pole Treeninud. 2014.
aasta jaanuaris osalesid Vallo
Vahesaar, Karmo Kalamäe ja
Grete Pehk Kõrvemaa suusamaratonil meeskonnanimega
Kadrina EPT. Asi tundus
toimivat, nii otsustati ka järgnevatel üritustel sama nime

Koostab Helena Mägi
Neljapäeval, 26. novembril kell 18
Kadrina Huvikeskuse Noortekas „Trumm, rütm,
elurütm”. Koos trummidega on külas Hele-Riin Uib
ja Peep Kallas.
Neljapäeval, 26. novembril kell 18
Kadrina kirjandusklubis film: Paolo Sorrentino "Noorus".
Pühapäeval, 29. novembril
Kadrina kirjandusklubi tähistab Otto Strandmani 140.
sünniaastapäeva. Kell 12 pärgade asetamine mälestuskivi juurde Vandu külas, järgneb üritus kirjandusklubi saalis – sõnavõtud, film, kohvilaud.
Kuus kilo prisket haugi abivalmis Aarne Ruuto pihus.

kasutada. Juuni lõpus osales
Kadrina EPT näiteks Sauel
Kõva Mehe Jooksul.
Kõige enam on nime kasutatud golfivõistlustel. Hetkel
on aktiivseid EPT liikmeid ja
eestvedajaid kümmekond,
golfimängijaid kokku poole
rohkem.
On tellitud EPT logodega
särgid. EPT särkides mängijad
võtsid aktiivselt osa LääneViru meistrivõistlustest golfis.

15.-16. augustil toimunud
mõõduvõtmisel võistles 9
Kadrina inimest, neist 7 EPT
särgis. Alar Palmar tuli maakonnas teisele kohale.
Kavas on EPT asja edasi
arendada, oleme pidanud ka
MTÜ loomise plaani. Oleks
tulevikus lihtsam üritusi korraldada ja sponsoreid leida.
Marek Tank

MTJ ja EPT
Kadrina EPT ehk siis Eesti Põllumajandustehnika Kadrina
osakond sündis 1951. aastal Kadrina MTJ-ina ehk
masintraktorijaamana ja kandis läbi aastate eri nimesid, olles
kirjakeelse lühendina siiski EPT ja suusõnaliselt „jott.“ EPT sündi
tähistav mälestuskivi avati 2001. aastal tänase vallamaja,
endisaegse EPT kontori kõrval, kui tähistati 50. aasta
möödumist MTJ loomisest.

Facebook vaidles lennukite üle
Oktoobri lõpul andis valla sotsiaalmeedias tooni debatt NATO
lennukite üle meie valla taevas. Selle põhjustas murelik
kodanik, kelle laps hakkas lennukite müra peale nutma.
Ligi viiskümmend vastukaja saanud teema käsitlemisel
jõuti selleni, et lennukitega koos on hoopis turvalisem kui ilma
lennukiteta.
Õhuväe major Margus Vettik, kes vastutab tsiviil-militaar
koostöö eest, andis debati tuules teada, kuidas elanikke
lennuõppustest teavitatakse, et vajadusel saaks kartlike lastega
siseruumides viibida. Info on olemas nii õhuväe saidil
http://www.mil.ee/et/kaitsevagi/ohuvagi kui
sotsiaalmeedias. Lisaks teavitatakse omavalitsusi, maakonnalehti, raadio ja telejaamasid.
„Lennunduseeskirjade järgi on Eesti kohal lendavate

M3 ehk Meie Ministri Mõte
Kadrinal on valitsusega vedanud, ministrid on nii endine
kui ka praegune Kadrina valla elanik, Marko Pomerants ja
Indrek Saar. Mõlemad jagavad kord kuus koduvalla
rahvaga mõnd mõtet.

Lugemise lust
Kultuuriministeeriumi toel ja Eesti Lastekirjanduse Keskuse
eestvedamisel on hiljuti valminud raamat „Pisike puu“, mis
loodud kingiks igale alates 2015. aastast sündinud Eesti lapsele.
Raamatusse on koondatud valik omamaiste tuntud lastekirjanike loomingust. Et eesti keel ja kultuur kestaks, on oluline,

SPORT
Toimetab Margus Martin

Saalijalgpallurid startisid viigiga
Saalijalgpalli Eesti meistrivõistlustel kaitseb Lääne-Viru
maakonna au tänavusel hooajal üks võistkond – teise liiga
ida/põhja piirkonnas heitlev Spordiklubi Kadrina meeskond.
Hooaja avamatšis viigistasid kadrinalased Kadrina
spordihoones 7:7 (poolaeg 2:3) Viasat Spordiga.
„Teise liiga tase on tänavu väga võrdne,“ tõdes Spordiklubi
Kadrina saalijalgpallurite eestvedaja Marger Pormann.
„Enamus mängumehi on vanad tuttavad – vennad Kristo ja
Riho Remmelgas, Egert Hommik, Janno ja Siim Abner, Erkki
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militaarlennukite
madalaimad lubatud lennukõrgused
500 jalga (umbes 152
meetrit) asustamata
alade kohal ja 1000
jalga (umbes 304
meetrit) asustatud
alade kohal ja läheJüri Suurkivi fotol on NATO lennuk Vohnja dustes. Keegi pilootidest ei lenda täptaevas.
selt neis piirides,
vaid kindlasti kõrgemal. Seda kinnitavad radarite salvestused,“
täiendas Vettik.

et lapsed loeksid, et vanemad loeksid oma lastele ette.
Lugegem mõnuga!
Indrek Saar, kultuuriminister

Novembrikuine rehviuputus
Kuigi kliima soojeneb, siis mingisugune talv ootab meid siiski ja
esimene jää annab end maanteel tunda. Käes on rehvivahetusaeg!
Rehve tuleb vahetada, seda ilmselgelt. Eestis tekib aastas
kasutatud rehve 10 000 tonni. Neid on hetkel erinevates
hunnikutes ümbertöötlemata kujul aga nelja aasta jagu – 40 000
tonni!
Miskit peab muutuma!
Marko Pomerants, keskkonnaminister

Alak ja teised,“ märkis Pormann, kes seisab ise SK Kadrina
väravas. „Mõned pallurid lisanduvad Rakvere JK Tarva klubist
ja Kirde Kaitseringkonnast, et oleks jõudu hooaja lõpuni vastu
pidada.“
Pormann lausus, et SK Kadrina meeskond tähistab väikest
juubelit, sest saalijalgpalli Eesti meistrivõistlustel lüüakse kaasa
viiendat aastat. „Mullu saime tosinast matšist kokku viis võitu.
Igal hooajal oleme saanud ühe võidu rohkem kui eelmisel,“
märkis ta.

Mehed käisid Västerasis matil
Kadrinalased oselesid Rootsis Västerasis toimunud ligi 800
võistlejaga kreeka-rooma maadlusturniiril Mälarcupen.
Edukamana saavutas Markus Julius Holmberg kuni 59 kg
kaaluvate poiste hulgas, keda oli konkurentsis 16, teise koha.

Pühapäeval, 29. novembril kell 14.45
Advendiaja avamine kuuse juures, järgneb kooride
kontsert rahvamajas.
Pühapäeval, 6. detsembril kell 15
II advendi kontsert rahvamajas.
Esinevad Kadrina kunstidekooli õpilased.
Kolmapäeval, 9. detsembril kell 15
jõulumeisterdamine huvikeskuse noortekas.
Valmistame laternaid ja helkureid.
Laupäeval, 12. detsembril kell 10
Neeruti Seltsi loodustoas jõulukoosviibimine.
Oodatud seltsi liikmed ja sõbrad!
Laupäeval, 12. detsembril kell 12
piparkoogimaja õpituba Läsna rahvamajas.
Juhendajaks Heli Napp.
Registreerimine heli.napp@kadrina.ee ja 521 5276.
Pühapäeval, 13. detsembril kell 11-16
Jõululaat Kadrina Spordihoones.
Pühapäeval, 13. detsembril kell 15
III advendikontsert rahvamajas.
Esinevad rahvakultuurikollektiivid.
Esmaspäeval, 14. detsembril kell 18
kirjandusklubis jõulueelne klubiõhtu
"Kadrinlased äratavad kultuuripärandi ellu" –
külas Mall Hiiemäe ja Kadrina kapell,
teemaks jõulud Kadrina kihelkonnas.
Teisipäeval, 15. detsembril kell 15-18
doonoripäev rahvamajas.
Neljapäeval, 17. detsembril kell 15
Koduste laste jõulupidu rahvamajas. Tegutseme koos,
külas Jõuluvana ja Jõulumemm. Laste registreerimine
rahvamaja@kadrina.ee või 5 900 8823.
Neljapäeval, 17. detsembril kell 18
Kadrina keskkooli õpilaste jõulukontsert
huvikeskuse saalis.
Pühapäeval, 20. detsembril kell 13
Seenioride jõulupidu rahvamajas. Esinevad kohalikud
taidlejad, hea tuju toob Jõuluvana, külas on pillimehed
Kert Krüsban ja Raivo Nurmsalu.
Teisipäeval, 22. detsembril kell 9-11
Jõululaat Kadrina Keskkoolis. Oodatud kõik huvilised.
Laupäeval, 26. detsembril kell 19
jõulupidu Läsna rahvamajas.
Esineb Läsna-Loobu külakoor, väikesed laulu- ja
tantsulapsed, näitering. Tantsuks ansambel Mahe.
16. novembrist 1. detsembrini
Kadrina valla raamatukogus Otto Strandmani 140.
sünniaastapäevale pühendatud näitus
"Eesti riigipead".
1. detsembrist 23. detsembrini
Kadrina valla raamatukogus Kadrina kandi rahva
jõulueelne käsitööde näitusmüük.
Osaleda soovijail palun aegsasti esemed kohale
toimetada.

Kaalukategoorias kuni 73 kg tuli Anvar Sild viiendale kohale.
Täiskasvanute konkurentsis maadles kaalukategoorias kuni
96 kg sisukalt Kevin Baumann, kelle lõppresultaadiks kujunes
tosina mehe seas kuues koht.

Hulja kossumehed langesid
karikasarjast
Lääne-Virumaa Kossuliiga karikavõistlused korvpallis
jätkuvad Kadrina valla meeskondade osaluseta. Veerandfinaali
avamängus kodusaalis 1. jalaväebrigaadi 90:79 paremust
tunnistanud Hulja meeskond pidi ka korduskohtumises Tapal
vastu võtma kaotuse. Sedapuhku skooriga 61:81 (poolaeg
32:40).
Ehkki numbriliselt kujunes allajäämine teises matšis
suureks, andsid Hulja pallurid korraliku lahingu.
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KODUKANT

VOLIKOGU

NOVEMBER 2015

Läsna „Täismängul“ tuhatkond
vaatajat

Palju õnne!
Juubilarid
Novembris

VALLAVOLIKOGU ARUTAS JA OTSUSTAS
26. oktoobri istung Kadrinas
1. Volikogu võttis vastu valla arengukava aastani 2025.
2. Volikogu võttis vastu Kadrina Valla Raamatukogu
arengukava aatateks 2016 - 2019.
3. Volikogu võttis vastu Kadrina valla eelarvest hoolekandeteenuste eest maksmise korra.
4. Volikogu võttis vastu Kadrina valla „Aasta Tegija“
statuudi, millest on pikemalt juttu 1. lehekülje artiklis.

Spordihoones taas jõululaat
Pühapäeval, 13. detsembril kell 11–16 toimub Kadrina
Spordihoones taas jõululaat. Kohale tuleb üle 50 kaupleja. Osa
on tuttavad eelmisest aastat, leidub uusigi. Näiteks Paadi talu
Võrumaalt, kelle angersägast valminud tooteid on tunnustatud
erinevatel konkurssidel. Rikkalikult on lihatooteid.
Tänavu näitavad laadal oma tantsuoskust Kadrina
Huvikeskuse tantsijad, akordionil kuuleb rahvuslikke viise.
Laata korraldab käsitööfirma Kirevene Mulk OÜ koostöös
spordihoonega. Kauplema on oodatud kõik soovijad, valla
elanikele on müügikoht soodsam, pensionäridele suisa tasuta.
Info ja broneerimine telefonil 516 4880.
Eha Neito, laadakorraldaja.
Raineri Grupi autopood tuleb Kadrinasse igal neljapäeval,
alates 19.11.2015.
Leiate meid Postkontori kõrvalt parkimisplatsilt Viru tn. 16.
Müügil meie sült, pasteet ja muud kulinaariatooted, samuti liha
ja lihavalmistised.

Fotol on mehed pükste mahavõtmise eel, alates vasakult Margus Liiman,
Olev Kaldam, Eerik Väärtnõu, Kalev Pallon, Andrus Schasmin.
Aasta tagasi novembris sai Läsnal lavaküpseks „Täismäng“. Sellest alates
on näidendit töötute meeste striptiisitrupist mängitud 10 korda Eesti eri
paikades alates kodukülast kuni Tõstamaani välja. Kokku on huvilisi
tuhatkond, igal pool on saatnud etendust publikumenu.
Lavastuse juures on eriline osa Ülle Lichtfeldtil, kes meile teksti tõi ja
aitas seda lavale seada. Lugu on südamlik ning eluline, kus rõõme,
kurbust, koomikatki. Tegelased kasvavad kokku ühise eesmärgi nimel.
Kokkukasvamine toimus ka näitetrupis, kõik on mänginud „Täismängu“
suure sisemise rõõmuga.
Näidendi kujundas kunstnik Piret Mildeberg, heli ja valgustus
sünnivad Heiti Piholi abiga.
Ene Pihol, Läsna teatri juhendaja

3900 eurot haridusstipendiumiteks
Pealispõllu talu Loobu külas müüb villast lõnga (palju
erinevaid toone taimedega värvitud lõnga, pesemata valget ja
lambahalli) ning lamba- ja kitsenahku.
Tel. 5 663 2614 Ene.
Eriline jõulukink! Oma fotoga padi või kott!
Telli www.lipuvabrik.ee/oma-stiil
Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise
enampakkumise Kadrina vallas asuvate kinnistute müümiseks.
Pakkumiste esitamise tähtaeg on 6.01.2016. Täpsemat
informatsiooni saab Maa-ameti kodulehelt aadressiga
www.maaamet.ee.
Jõulumõtteis kadrinlased, tublid kodanikud kõikjal, ühendused ja
ka firmad! Kui teil on hää jõulusoov, siis saatke see kohe meie
vallalehe Kodukant meilile rein.sikk@kadrina.ee
Igatahes mitte hiljem kui 5. jõulukuu päeval.
Võib saata ka tavakirja, aadress on lehe sabas.
Kui talitate nii, jõuame me te soovid ka ära kujundada.
Firmad, palun lisage ka oma logo. Info: 501 2487

Kadrina vallavalitsus ootab haridusstipendiumi taotlusi. Stipendiumi
eesmärk on tunnustada valla koolide õpilasi ja üliõpilasi uurimis- ja/või
teadustöös. Lisaks tunnustada ka valla koolide õpilaste uurimistööde
juhendajaid.
Stipendiumi on võimalik taotleda Kadrina valla rahvastikuregistrisse
kantud õpilastel ja üliõpilastel, kes on edukad uurimis- ja/või teadustöös
ning kelle uurimis- ja/või teadustöö on olulise tähendusega Kadrina
vallale. Erandkorras saab taotluse esitada hea õppeedukusega ja Kadrina
vallale olulise tähendusega uurimis- ja/või teadustöö teinud Kadrina valla
koolis õppiv õpilane, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht ei ole Kadrina
vald.
Stipendiumi fond on 3900 eurot,
tänaseks on stipendiumi saanud 39 Stipendiumile
õppurit. Stipendiumi määrab Kadrina
kandideerimiseks
vallavolikogu, võttes aluseks haridusesitada:
komisjoni ettepaneku.
1) põhjendatud taotlus;
Taotlus esitada hiljemalt 15.
2)
CV;
jaanuariks 2016 kas
3) õppeasutuse soovitus.
digitaalallkirjastatult e-posti teel
Stipendium(id) antakse
aadressile kadrina@kadrina.ee, saata
posti teel Kadrina Vallavalitsus Rakvere
üle vabariigi aastapäeval.
tee 14, Kadrina 45201 Lääne-Viru
Lisainfo: 322 5600.
maakond või tuua käsipostiga.
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Oktoobris
registreeritud lapsed
STEVEN KORMOŠ
LISANNA NÕMME
ROSANNA NÕMME
HUGO OTTO HALLIKMANN
RICO-MARTEN TÕEVÄLJA

Detsember Kadrina
kirikus

Peeter Smitt
IT firma Nortal e-riigi ärivaldkonna juht Lähis-Idas ja
Aafrikas

Mis seob teid Kadrinaga?
Kadrinas käisin koolis ja veetsin Kadrinas enamuse oma lapsepõlvest. Pärast
keskkooli lõpu läksin edasi õppima Tallinna. Pärast seda käin Kadrinas sõpradel
külas või sõidan niisama vahest läbi. Kadrina ümbruse teid on alati kuidagi teine
tunne sõita kui mujal. Täna toimetan enamjaolt Omaanis, aga tegemist on ka Saudi
Araabias, Ühendemiraatides, Kataris, Egiptuses, Liibanonis, Botswanas, Nigeerias,
Maldiividel, Serbias ja Rumeenias.
Mis on Kadrinas maailma parim, kus aga leidub veel arenguruumi?
Olen väga rahul Kadrina koolist saadud haridusega. Mulle õpetati matemaatika ja
inglise keel piisavalt hästi selgeks, et teadmistega maailmas hakkama saada. Arvan, et
arenguruumi on tarkade ja tasuvate töökohtade loomisel. Tuleb leida väike ja
spetsiifiline valdkond, milles Kadrina saab maailma parim olla.
Kuidas saate ise Kadrina elu edenemisele kaasa aidata?
Praegu kutsun kodudeks Tallinna, Belgradi ja Muscatit. Kui keegi Kadrinast peaks Serbiasse või Omaani sattuma, siis heameelega
kutsun saabuja külla, näitan kohti, millest tavaliselt turistid eemale jäävad, aga mis on vaatamist väärt.

tel: 322 5631 või 501 2487
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ISABELLA PIILBAUM

Minu Kadrina

Toimetaja Rein Sikk
Küljendanud VR Kirjastus

ENDEL TONKA

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

6. dets kl 11

II advendi jumalateenistus

9. dets kl 15

leerimajas Suur Advendi
meisterdamine

13. dets kl 11

III advendi jumalateenistus

17. dets kl 19

Kadrina segakoori kontsert
kirikus

20. dets kl 11

IV advendi jumalateenistus.
Esineb naisansambel "Laulvad
liivad" Laulasmaalt.

24. dets kl 18

jõuluõhtu. Esineb kirikukoor

25. dets kl 11

Esimese Jõulupüha
jumalateenistus

29. dets kl 18

kontsert kirikus. Ines Maidre, orel.
Arete Teemets, sopran

31. dets kl 18

Taizé-palvus leerimajas

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

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

