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Kadrina valla ajaleht

3900 eurot ootab usinaid
õppureid
Kadrina vallavalitsus võtab haridusstipendiumi taotlusi
vastu 15. jaanuarini 2016. Stipendiumi eesmärk on
tunnustada valla koolide õpilasi ja vallast pärit üliõpilasi
uurimis- ja/või teadustöös. Stipendiumifond on 3900 eurot,
tänaseks on stipendiumi saanud 39 õppurit. Täpsem
taotlemisinfo oli novembrilehes.

Abivahendite süsteemil uus
korraldus
Alates jaanuarist muutub põhjalikult sotsiaalvaldkonna
abivahendite teenuse korraldus, taotlusi hakkab vastu võtma
Sotsiaalkindlustusamet. Infot saab telefonilt 16106 ja e-maililt
info@sotsiaalkindlustusamet.ee. Samuti on abiks veeb
www.sotsiaalkindlustusamet.ee .

700 000 eurot arenguks
MTÜ Arenduskoda võttis kokku tegevuse aastail 2007 - 2013,
mil LEADER tegevusgrupi piirkonna moodustasid Ambla
vald Järvamaalt, Kuusalu vald ja Loksa linn Harjumaalt ning
Kadrina, Tapa ja Vihula vald Lääne-Virust. Kokku realiseerus
Kadrinas selle aja jooksul 75 projekti mahus 749 146 eurot.
Selle summaga on Kadrina Arenduskoja liikmete hulgas
esikohal.

Kadrina vald peab pikka plaani
Algas uue Kadrina valla arengukava koostamine. See
prognoosib kogukonna eesmärke aastani 2035. Kava tarvis
hakkab tegutsema seitse töörühma, kuhu kuulub ligi
poolsada mõtte-ergast inimest. Arutelu ja ka kava teemadeks
on haridus, sotsiaalhoolekanne ja tervishoid, sport, kultuur ja
kodanikuühiskond, ettevõtlus ja turism, elukeskkond,
juhtimine ja koostöö. Kava koostamise üldjuht on
arendusnõunik Kaire Kullik, kellele saab saata oma mõtteid
kava tarvis, tema e-mail on kaire.kullik@kadrina.ee .
Kõigi töörühamade koosolekud on avalikud, infot nende
kohta leiab vallaveebi alajaotusest „arengukavad“.

Paisjärv püügikeelust prii
Kadrina paisjärvel võib 2016 aastal püüda kala lisaks
spinningule ja lendõngele ka kõige lihtlabasema lihtõngega.
Nii otsustas keskkonnaministeerium järvel läbiviidud
uuringute järel. Nimelt selgitasid Maaülikooli ihtüoloogide
kontrollpüügid suve lõpul ja sügisel, et õngitsemiskeeluga
kaitstavaid lõhilasi Kadrina paisjärves praktiliselt ei ole.

Saunamuuseum ootab
kadrinlaste abi
Kadrina Saunaklubi KSK 15. sünnipäevaks 2016. kevadel on
sündimas saunamuuseum. Selleks annab võimaluse Kohaliku
Omaalgatuse Programmi 2000-eurone toetus, mille eest
valmivad sauna puhkeruumi riiulid talletatu eksponeerimiseks. Välja pannakse erilisi kerisekive, sauna- ja õlleatribuutikat ning Kadrina sauna ja klubiga seotud meeneid.
Nii annabki KSK teada: kui lehelugejatel on sauna,
pesemise ja kehakümbluse ajalooga seotud esemeid – seepe,
harju, nuustikuid, aga ka jäädvustusi või saunas tarbitud
jookide pudeleid, etikette võib need annetada muuseumile.
Kontakte ootavad saunaklubi president Ülo Kais ja direktor
Andres Nukk.

Strandmanni sisukas sünnipäev
Kadrinas tähistati esimesel
advendipühal koostöös
Konstantin Pätsi
muuseumiga Eesti Vabariigi
esimese peaministri ja
riigivanema Otto
Strandmanni 140.
sünniaastapäeva. Tema
sünnipaigas Vandu külas oli
talitus mälestuskivi juures.
Järgnes vestluskoosolek
Kadrina kirjandusklubis,
kus vaadati ka lühifilmi
Kadrina kandi kuulsaimast
poliitikust.
Ligi kuu aega oli aga
Kadrina raamatukogus
vaatamiseks näitus „Eesti
Fotol on Tiit Pääsukese maal „Otto
riigipead“, kus sai näha
August Strandmann",
elusuuruses riigijuhte.
allikaks Riigikantselei veeb
Rahvusringhäälingus on
saatejuht Mati Talviku ja
režissöör Indrek Kanguri koostöös valmimas saade meie kandi
riigivanema elust. See on praeguse kava kohaselt eetris
21.veebruaril kell 18.40 ja kannab pealkirja „Aja vaod. Riigi mehed.
Otto Strandmann.“

Suvel tuleb suur teeremont
Maanteeameti ida regiooni ehitusvaldkonna juht Anti Palmi
andis teada, et 2016. aastal tehakse teetöid mitmel pool
Kadrina vallas. Uue asfaldi ja kordatehtud bussipeatused saab
Pärnu-Rakvere-Sõmeru tee lõik kilomeetreil 161,4 – 170,8.
Ehitatakse välja ka jalgteed Hulja alevikus, et ühendada
elamualad bussipeatustega. Rajatakse Hulja-Kadrina kergliiklustee ületuskoht.
Tapa-Loobu tee Vaiatu-Arbavere lõigule kilomeetreil 11,2
– 20,2 tehakse asfaldist ülekate ning selle raames laiendatakse
teed meetri võrra. Ehitatakse ümber Vohnja ristmik – tänase
kahe haru asemel tekib üks konkreetne ristmik.
Olulisemad pindamised on Kadrina-Viitna tee kilomeetritel 3,7 – 11,0 ja Tapa-Loobu tee kilomeetritel 8,5 – 11,2.

Loobu jõe sild
ja kalapääs
valmis
Neeruti mõisa omanikud Ander ja Hanna Ild avasid mõisa
taga oleva Loobu jõe kalapääsud ja uue silla. Tööd läksid
maksma 304 000 eurot, ettevõtmist rahastas ühtekuuluvusfond.

Lipsuga hiireviu tõi võidu
EENeti 2015. aasta arvutijoonistusvõistluse parim joonistaja 11 – 13 aastaste seas on Kadrina Keskkooli 6. a
klassi õpilane Mirjam Mäekivi. Tema auhinnajoonistusel on lipsustatud hiireviu. Viu oli aasta 2015
lind.
Kokku osales konkursil 5087 autorit 5691 arvutijoonistusega, autoreid oli 201 koolist. Võisteldi neljas
vanusekategoorias, noorim oli 5-aastane ja vanim 52aastane.
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Kes on Kadrina valla Aasta Tegija 2015?
Rahvas valib
Alates sellest aastast saab Kadrina vald enesele kolm aasta
tegijat, nii otsustas volikogu. Tublimad valitakse välja
majanduse, spordi ja hariduse ning kultuuri kategooriates,
igaühes viie nominendi hulgast. Valimine kestab nii
veebisaidil www.kadrina.ee kui valla raamatukogudes kuni
15. jaanuarini 2016. Samuti võib oma arvamuse avaldamiseks
kasutada siinsamas lehes ära trükitud hääletuslehte.
Võitjaid ning ka kõiki nomineerituid austatakse Eesti
Vabariigi sünnipäevapeol 2016. aasta veebruaris.
Iga kategooria võitja saab aule ja kuulsusele lisaks ka 1000
eurot auhinnaraha.

MAJANDUSE VALDKOND
Nominendid

Perekond Inno – Matsimoka
lihatööstuse looja ja edendaja
Huljal tegutsev Innode pere firma
Matsimoka OÜ avas kevadel
vanasse talli ehitatud
moderniseeritud lihatööstuse, kus
valmivad kohalikust toorainest
suitsutatud vorstid ja singid, mis ei
sisalda säilitus- ja lisaaineid.
Tasemel turundus on Matsimoka
nähtavaks teinud nii laatadel kui
Tallinna, Rakvere ja Tartu
kaubanduskeskustes. Kliendid
hindavad, et Matsimoka müüjad
tunnevad tootmistehnoloogiat ja
suudavad tooteid ka sisukalt
tutvustada.

Pomemet – aasta koolitussõbraliku
ettevõtte tiitli saaja
Koolitussõbralik organisatsioon 2015
on Kadrina vallas ehitusmasinatele
lisaseadmeid tootev ettevõte
Pomemet OÜ. Nii andis teada
Haridus- ja Teadusministeerium.
Oluliseks peeti, et 40 töötajaga
Pomemetis tunnustatakse ja
soositakse oma töötajate tasemeõpet.
Kui spetsiifiliste oskustega töötajat
piirkonnast ei leita, siis õpetatakse
inimene koha peal välja.
Haridusminister Jürgen Ligi
tunnustas Pomemeti rahvusooperis
toimunud kiiduüritusel.

Kadrina Tervisekeskuse kollektiiv – kolmandat aastat Eesti tipus püsija
Kadrina Tervisekeskus saavutas kolmandat aastat järjest koha Eesti neljakümne parima perearstipraksise
hulgas. Kadrinal kui kolmekordsel laureaadil pole nüüd kolm aastat vaja konkursil osaleda, sest tase on niigi
kõrge. Tervisekeskuses tegutseb kolm perearsti – Astrid Inno, Laili Konist ja Heli Truuver, kes kiidavad
hoolega hoopis Kadrina pereõdesid, usinaid abilisi. Leidub, muuseas, maakondi, kus pole isegi ühte
tunnustatud perearstipraksist.

Kersti Kaubi – Kaubi Kohviku looja,
spordikeskuse toitlustamise korraldaja
Kaubi Kohvik on Kadrina Spordikeskuse
toitlustusteenuse pakkuja. Suuresti tänu
Kersti Kaubile ja tema juhitud
väikeettevõttele on spordikeskus saanud uue
hingamise laagrite, võistluste ja ürituste
võõrustamisel ning hosteli majutusteenuse
pakkumisel. Varem oli hommikusöögi
puudumine Spordikeskuse hosteli
kasutajaile oluliseks miinuseks, nüüd enam
mitte. Kaubi Kohvik toitlustajana on tuntud
kaugemalgi kui spordihoone seinte vahel.

Aleks ja Triin Toming – Kihlevere
Metallitoa loojad ja laiendajad
Noored ja ettevõtlikud Aleks ja Triin
Toming rajasid kolme aasta eest
Kihlevere endisesse katlamajja
metallkonstruktsioone valmistava
ettevõtte. Tänaseks on see laienenud
naabervalda Haljalasse. Kihlevere
Metallituba annab tööd umbes 15
inimesele Kadrina vallast ja kaugemalt.
Põhiliselt tehakse alltöövõttu Palmse
Mehaanikakojale, mille toodete kõrge
kvaliteet on ammu tuntud. Vabal ajal
tegeleb Aleks rahvatantsuga, Triin aga
surfab.

Samuti olid tublid
● Märten ja Jürgen Riim – Hõbenool OÜ
asutajad, tuntuse toojad

● Arvo Sõrm – Kadrina paisjärve
kalavarude eest võitleja

● Anna-Margarita Nukk – Tristvere tubli
kohvikupidaja

● HAKA Plast OÜ – innovatiivne ettevõte,
uppumatu paadi ja plasttorudest
hobustekopli konstrueerija

SPORDI VALDKOND
Nominendid

Perekond Sirvel - spordielu väsimatu edendaja
Merike ja Margus Sirvel osalevad tulemuslikult jooksu- ja
jalgrattavõistlustel, nende tütred Merili ja Anett Sirvel on
saavutanud edu ja märkimisväärseid tulemusi kodu- ja
välismaistel jalgrattavõistlustel. Ka koduvalla esindamist peab
perekond Sirvel oluliseks - nende kaasalöömine näiteks Eesti
valdade suvemängudel on alati lisanud tugevat konkurentsi.
Sirvelite pere spordilembus ja üksteise toetamine on paljudele
eeskujuks.

Mart Suurkivi - Eesti karikasarja võitnud
võimekas triatleet
Tallinna Tehnikaülikoolis õppiv südikas kadrinlane
on aastaid treeninud ja edukalt võistelnud erinevatel
Eesti ja Baltikumi suurematel jõuproovidel triatlonis
ja duatlonis. Mart Suurkivi lõppevat spordiaastat
jääb kaunistama kahtlemata väärtuslik Eesti triatloni
(jooks, rattasõit ja ujumine) karikasarja üldvõit, aga
samuti vastne vabariigi meistritiitel duatlonis.

Kadrina Spordikeskus - uute spordialgatuste looja
Valla spordibaas ei paku üksnes võimalusi
sporditegevuseks, vaid korraldab ka ise tasemel
üritusi. 2015 jäid (ühis)tegemisi ilmestama Euroopa
Neidude Korvpalliliiga etapp kuni 14-aastastele
tüdrukutele, Eesti meistrivõistluste boonusetapp
tänavakorvpallis (paarsada osalejat ja huvilist) ja
mitme-etapiline maakondlik tänavakorvpalli sari, kaks
Eesti Jalgpalli Liidu ja Rimi laste suvelaagrit jalgpallis,
Jürgen Ringmetsa mälestusturniir korvpallis.
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Samuti olid tublid

Kadi Koort - vibuspordi
maaletooja nii Vohnjas kui
Kadrinas
Kadi Koort on märtsis Pärnus
toimunud maastikuvibulaskmise
sise MM-i pronksmedali võitja. Ta
sai septembris Itaalias peetud MMil maastikulaskmises 7. koha. On
mitmekordne Eesti meister, kes
lõppeval aastal noppis vabariigi
tiitlivõistlustelt kaks kulda ja ühe
hõbeda. Lootustandva Kadrina
noore vibusportlase Saara Suurkivi
treener. Kadi Koort on Vohnja
koolis käivitanud vibulaskmise
õpetuse, viib Vohnjas läbi suviseid
vibulaagreid.

● Rait Karus - Kadrinale kiikinguga Youtube´is üleilmse kuulsuse
tooja
Tiit Karp - jahilaskmise Euroopa tipp
71-aastane Tiit Karp sai 2015. aastal
kogunisti kaks Euroopa meistrivõitluste
kuldmedalit jahilaskmises. Tiit Karp on
elav tõestus, et spordis võib edukas olla
ka vanemas eas. Postimehes Karpist
kirjutanud Priit Pullerits mainis: „Karp
on käinud läbi Siberist ja igasugu
elukeemiast, aga käte kindluselt ja silma
teravuselt saavad talle Vanas Maailmas
vastu vähesed. Kogu ta esiku sein on
värvilise metalliga kaetud. Need on
tema võidetud medalid.“

● Kadrina EPT noored - legendaarse nime taastajad spordi
valdkonnas

● Cris Poll - rahutute jalgadega jooksuäss
● Kevin Baumann - maadleja, olümpiale pürgija
● Taaniel Piiskoppel - võitnud samal päeval nii vaba- kui ka
●
●
●
●
●

kreeka-rooma maadluse Eesti meistritiitli
Matteus Miilpalu - lootustandev 13-aastane triatleet ja ujuja
Peeter Erik Rummo - lootustandev 17-aastane triatleet
Ekonet Eesti (Hulja) korvpallimeeskond - esiliigas kuldmedali
saaja
Kadrina võrkpallimeeskond - Lääne-Virumaa meistrikulla saaja
Kadrina Lauatenniseklubi - Kadrina lauatennise elushoidja

KULTUURI JA HARIDUSE VALDKOND
Nominendid
Kadrina Keskkool – aegade
parima eksamitulemuse
saavutaja
Kadrina Keskkool on maakonna
parim ja Eestis 25. kohal. See
selgus 2015. aasta kevadiste
lõpueksamite analüüsist
ajalehes Postimees. Delfi
analüütikud paigutasid Kadrina
34. kohale. Olgu nii või teisiti,
tegemist on ikkagi kõigi aegade
ühe parima tulemusega 189
kooli hulgas. Kitsa matemaatika
eksamitulemustelt oli Kadrina
Keskkool maakonna esimene,
laias matemaatikas maakonna
teine, eesti keeles maakonna
teine, inglise keeles maakonna
teine.

Lembit Liiv –
vabatahtlikkuse edendaja,
1000 väljasõitu teinud
harrastuspritsimees
Kadrina vabatahtliku
päästekomando hing ja
sümbol Lembit Liiv tegi
läinud sügisel oma
tuhandenda väljasõidu
priitahtliku pritsimehena. Ta
ei ole mitte üksnes alati
valmis tuld tõrjuma, vaid on
läbi aastate vallarahvale appi
tulnud nii lumelinnade
valmistamisel kui
staadionimuru kastmisel.
Paljuski tänu
päästeteenistuse medali
pälvinud Liivile on Kadrina
vabatahtlike
väljasõiduvalmidus
maakonna tipus - viis minutit
väljakutse saamise järel.

Kadrina grafitikunstnikud –
Kadrina ja Neeruti
bussijaamade kujundajad
Ühenduses “Seinategu”
tegutsevad Kadrina päritolu
kunstnikud Kevin Poll, PRTKR,
RUU ja INSEIN, kes on
kodanikualgatuse korras ära
värvinud Kadrina ja Neeruti
bussijaamad, muutes need
paikadeks, mida käiakse
vaatamas kaugemaltki. See
tänavakunst on järjeks Kadrina
Rahvamaja kuuri ja laululava
kirjamisele. “Seinategu” astus
kevadel üles Rakvere Galerii näitusel „Seinategu“. Nad on üllitanud luulekogusid,
korraldanud luuleüritusi.

Läsna külateater – meeste
striptiisiga uskumatu edu
saavutaja
Läsna külateatri lavastusel
“Täismäng” oli aasta jooksul
tuhatkond vaatajat, mis teeb sellest
aegade edukaima Läsna lavastuse.
“Täismängu” on mängitud 10
korda Eesti eri paikades, alates
kodukandist kuni Tõstamaani
välja, kõikjal on etendust saatnud
publikumenu. Näiteseltskond ise
peab edu aluseks Ülle Lichtfeldti,
kelle abi materjali lavastamisel oli
suur. Lava kujundas Piret
Mildeberg, heli ja valgustuse eest
kandis hoolt Heiti Pihol.

Kandidaate Aasta Tegija auhinnale said esitada kõik soovijad.
Võimalust kasutas seitse inimest-ühendust, kes saatsid oma
ettepanekud meilile kadrina@kadrina.ee või tõid vallamajja.
Tänu teile kodanikuaktiivsuse eest! Arvesse ei läinud
kandidaadid, kellele on juba omistatud „Aasta Tegija” auhind,
ning keda ei saa auhinna kandidaadiks uuesti esitada enne
kolme aasta möödumist.
Kandidaate vaagis, lisas ning nominendid valis välja Kadrina
vallameedia nõukoda koosseisus Mati Tiiter, Margus Martin ja
Raimo Maasik. Kaasa aitas Rein Sikk.

Hääletusleht
Täidetud hääletusleht tuua või saata hiljemalt 15. jaanuariks kas
vallamajja või Kadrina valla raamatukokku. Raamatukogus ja
selle filiaalides on ka kohapeal hääletamise võimalus. Samuti
asub elektrooniline hääletusleht vallaveebis www.kadrina.ee
NB! Igas kategoorias saab valida vaid ühe tegija.
Aasta Tegija auhinna kandidaadid on
MAJANDUSE VALDKONNAS
❏
❏
❏
❏

Samuti olid tublid
● Ene Kaldamaa – kultuurile pühendatud elu;
●
●
●
●
●
Sirje Kuusik ja Avo Seidelberg – Kadrina kandi
maitsete raamatu üllitajad
Sirje Kuusiku ja Avo Seidelbergi tandem andis Kadrina
vallale unikaalse kokaraamatu, mille sarnasega enamik
valdasid hoobelda ei saa. Üllitis ei tutvusta üksnes
erinevaid Kadrina kandi maitseid, vaid ka erinevate
kohalike maitsete kandjaid - meie kokanduslembeseid
ettevõtteid, seltse ja isikuid. Kokku on kirja pandud ja
üles pildistatud 26 Kadrina kandis levivat retsepti.
Raamatule lisab väärtust paralleeltekst inglise keeles.

●
●
●
●
●
●

enam kui 40 aastat Kadrina Rahvamaja
eesotsas
Kadrina Keskkool – joonestusvõistluse
CADrina korraldaja
Hanna ja Ander Ild – Neeruti mõisa
restaureerijad
Meelis - Lauri Erikson – Kadrina
kirikuõpetaja, veebimõtiskluste,
raadiosaadete autor
Marge Mägi – huviklubi Cadencia looja,
noorte tantsuni viija, lavastuse “Aja Lugu”
autor
Läsna - Loobu külakoor – väike, aga tubli,
nomineerus aasta koori tiitlile
Enely Pilt – Kadrina harrastusteatri taastaja
Kadrina Saunaklubi – rahvusvahelise
Õlleolümpia korraldaja
Õie Mets – Ama küla muuseumi asutaja
Mare Kütt – aasta õpetaja tiitli pälvija
Mirjam Mäekivi – üleriigilise
arvutijoonistuste võistluse võitja
Helena Mägi ja Lisete Laisaar – noored
kultuuritöötajad

❏

Perekond Inno – Matsimoka lihatööstuse looja ja
edendaja
Kadrina tervisekeskuse kollektiiv – kolmandat aastat
Eesti tipus püsija
Aleks ja Triin Toming – Kihlevere Metallitoa loojad ja
laiendajad
Kersti Kaubi – Kaubi Kohviku looja, spordikeskuse
toitlustamise korraldaja
Pomemet – aasta koolitussõbraliku ettevõtte tiitli saaja

SPORDI VALDKONNAS
❏
❏
❏
❏
❏

Perekond Sirvel – spordielu väsimatu edendaja
Tiit Karp – jahilaskmise Euroopa tipp
Mart Suurkivi – Eesti karikasarja võitnud võimekas
triatleet
Kadrina Spordikeskus – uute spordialgatuste looja
Kadi Koort – vibuspordi maaletooja nii Vohnjas kui
Kadrinas

KULTUURI JA HARIDUSE VALDKONNAS
❏
❏
❏
❏
❏

Kadrina Keskkool – aegade parima eksamitulemuse
saavutaja
Sirje Kuusik ja Avo Seidelberg – Kadrina kandi maitsete
raamatu üllitajad
Kadrina gräfitikunstnikud – Kadrina ja Neeruti
bussijaamade kujundajad
Läsna külateater – meeste striptiisiga uskumatu edu
saavutaja
Lembit Liiv – vabatahtlikkuse edendaja, 1000 väljasõitu
teinud harrastuspritsimees
Tuhat tänu hääletamise eest, tublide toetamise eest!
Nüüd soovitage seda kindlasti teha ka oma sõbral.

Fotod vallaveebist. Mart Suurkivi ja Kadi Koorti jäädvustas Jüri Suurkivi.
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KULTUURIKALENDER
Koostab Helena Mägi
Reedel, 1. jaanuaril kell 00.30
Uue aasta trall Kadrina Rahvamajas. Pidu teeb Toomas
Lumi. Kohtade broneerimine rahvamaja@kadrina.ee ja
telefon 5 900 8823
Teisipäeval, 5. jaanuaril kell 12
meisterdamine Kadrina Huvikeskuse Noortekeskuses.
Juhendaja Heli Preismann.
Neljapäeval, 7. jaanuaril kell 18
MTÜ Kadrina kirjandusklubi filmiõhtu ehk rahva soovil
taaslinastub "Must alpinist". Osavõtust teatada
vallaraamatukogu telefonil 325 0107 või
raamatukogu@kadrina.ee .

Hea Kadrina valla rahvas!
Vana aasta hõlma kõik raskused
jäägu.
Õnne ja rõõmu uus aasta toogu!
Vallavalituse nimel
Erich Petrovits, vallavanem

DETSEMBER 2015

Fotograaf Rene Viljat! Vallaleht Kodukant
tänab meie mälumängu tarvis leitud vanade fotode eest ja soovib fotorohket uut
aastat!

Kadrina
vallavolikogu
soovib rahulikku
jõuluootust ja
tegusat uut
aastat!

Ühtaegu mainime vallarahvale, et Rene
Viljat ostab vanu fotosid. Telefon: 525 8325.

Soovin, et võiksid nii täna kui alati olla koos
nendega, keda sa kogu südamest armastad.

Laupäeval, 9. jaanuaril kell 10
Neeruti Seltsi tegevustuba – kuivkompositsioonid.
Võib kaasa võtta kuivatatud lilli ja teisi taimi.
Laupäeval, 16. jaanuaril kell 10
Neeruti Seltsi kodulooõpituba: „Kadrina – meie ilus
kodupaik videopildis.”

valgusega ja sa tunneksid alati, et oled hoitud.
Vohnja Lasteaed-Algkooli pere

Armsad Silvi Ugaste, Urve Põldoja ja Merlin
Rosar!
Täname ja soovime häid kordaminekuid uuel aastal!
Kadrina Päevakeskuse pere

Klassijuhataja Ebe Abner!
Vana-aasta sammub
vaikselt ajalukku.
Keerab enda kannul
ajaukse lukku.

Tristvere kohvik
saadab eriti sooje uue
aasta soove kõigile neile,
kes meid tänavu
külastanud.
Uute ja meeldivate
taaskohtumisteni aastal
2016!

Eestis on saanud viimasel ajal tavaks olla millegi vastu!
Mina olen lume poolt! See käib Eestimaa talve juurde!
Soovin lund Neeruti mägedesse ja edukat uut aastat!
Marko Pomerants, keskkonnaminister

MURUMÄE

MÄLUMÄNG
Eelmises lehes
ilmunud vanal
fotol oli Kadrinas
Surnuaia mäe all
Tapa teel asuv Päri
sild.

?

Toredaid pühi soovivad
Kadrina Keskkooli 8. B
klassi õpilased

Harrast jõulurahu ja
kultuurisõbralikku uut aastat!
Kadrina valla raamatukogu,
Kadrina kirjandusklubi

Detsembris
KARINA MIKKOR

90

AULIS VILINURM

85

ENNO UIBO

80

NIINA TÕLJUK

80

LAINE LAUTON

80

ANDRES ARUVÄLI

75

Soovime härradele
Jaanus Reisnerile, Erich
Petrovitsile ja Arvo
Panile ning kooliperele
imelist jõuluaega ning
edu, õnne ja tammist
tervist tuleviku
toimetusteks.

AAVO KARU

75

TIINA VOLMER

70

HARRI ANNUS

70

JAAK KOSE

70

REIN REBANE

70

AINO KALJO

65

Täname hoolimise eest,
tänulik KÕPS ehk
Kadrina õpetajate
pensionäride seltsing

ELSI SAAL

65

HELVE SUUT

65

MARE VAHTRAMÄE

65

LEILI ÕUNAPUU

60

Kauplused "Vikerkaar"
Huljal soovivad
vallarahvale head vana
aasta lõppu!

Proua Merlin Rosarile
jõulurõõmu, visadust ja
edu uue aasta
ettevõtmisteks!
Tänulik KÕPS ehk
Kadrina õpetajate
pensionäride seltsing

ENDEL SIMMULMANN 60
RAUL RIKANSON

60

AARE PEIL

60

AVO KULLAMÄGI

60

ALEXANDER NAUMOV 60

Novembris
registreeritud lapsed
MARELLE VAHKAL
JETE-LIISA TAAL
RANDO SOLNIK

Kadrina Katariina
kogudus soovib kõigile
jõulurahu ja õnnelikku
uut aastat!

Ilusaid muusika- ja
kunstielamusi
saabuval aastal kõigile
Kadrina
Kunstidekooli
õpilastele, õpetajatele,
lapsevanematele ja
meie toetajatele!

Häid jõule ja meeleolukat
aastavahetust teile:
Anneli Kübarsepp,
Ander Kiviberg, Elle
Leesnurm, Sirje Pehk,
Eliivia Seene, Merle
Toom, Merle Lauri,
Mihkel Heide, Harri
Koslov, Raivo Roostik,
Arles Umbaed, Aivo
Toomel, Endel Tito, Rein
Lusmägi, Kalle Külmalik!

Kadrina Kunstidekool

Õigesti vastasid
Tiiu Lausmaa, Neeme Mangulis, Ainu Kirotbek, Marje
Rüü, Kaljo Orupõld, Elve Piiskoppel, Harald Rahupõld,
Tõnu Rummo, Are Kivimäe.

Juubilarid

Tegevusterohket uut aastat ikka Neeruti
Seltsi seltsis!

Soovin, et sinu inglid ümbritseksid sind armastuse ja

NB! Kadrina valla raamatukogus ootab 2015. aastal
sündinud Kadrina valla beebisid raamat "Pisike puu",
kättesaamise info telefonil 325 0107.

Palju õnne!

Hingekosutavat jõuluaega
Neeruti Seltsi liikmeile ja
seltsi sõpradele!

Kolleeg Marge
AS-st Plokk

31. detsembril kell 20 Huljal, Tõnismäe 18
Vana aasta ärasaatmine
Jäätisekokteiliõhtu.
Õhtut juhivad Bibikovid, Gaspar ja Marika Tallinnast.
Osalemisest palun teatada e- mail:
endel.treiman@gmail.com või tel. 5 663 3264.

Mõnusat olemist
jõuluõhtul ning
särtsakat aastavahetust,
õpetaja Ivi Lehtmets!
Soovivad Kadrina
Keskkooli 2.B klassi
õpilased

MAIRON ANNIMÄE
KIRKE HINK
AGATHE ORAS

Jõulurõõmu jõuööks,
elurõõmu uueks
päevatööks.
Ikka visadust ja edu,
ettevõtmised kõik võtku
vedu.
Soovivad Ragnar ja
Bryan vanematega
Kadrina lasteaia Sipsik
Päiksekiire rühma lapsed
soovivad häid pühi ja head
uut aastat kõigile oma
sõpradele, vanematele ja
päkapikkudele.

Uus küsimus:
Rahulikke jõulupühi, rõõmsat aastavahetust ning
õnnestumisi uuel aastal!
Koolipere nimel
Arvo Pani, Kadrina Keskkooli direktor

?
Kes tuntud
kadrinlane on
sellel 1923. aasta
fotol?

Eriline jõulukink! Oma fotoga padi või
kott!
Telli www.lipuvabrik.ee/oma-stiil

Vastused teatada
suusõnaliselt taskutelefonile 502 3846, e-postiga
rystom@hot.ee, kirjalikult: Koidu 21, Kadrina. Viimane
kuupäev on kuu viies päev.

Tervitan koduvalla rahvast uue aasta
saabumisel ja annan teada, oma soovist
osta ära üks regi.
Andres Nukk, telefon 508 9634

Head vana aasta lõppu kõigile mälumängusõpradele!

Toimetaja Rein Sikk
Küljendanud VR Kirjastus

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

