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Kadrina tervisekeskuse nimel rabab tööd teha umbes
20 meest. Kõigil on ühine eesmärk – objekt tähtaegselt
üle anda. Välistest töödest on lõpule jõudnud treppide
ja invakaldteede valu. Hoonele on paigaldatud aknad
ning tellitud uksed. Kokku on lepitud uste ja kaldteede kohal olevate klaasist varikatuste konstruktsioon.
Lisaks on alustatud välisseintele fassaadiplaatide aluse
karkassi ehitamist.
Lõppviimistluse paigaldamine jääb tulevatesse kuudesse. Sisetöödest on lõppjärgus ventilatsioonitorude
paigaldamine, vee- ja kanalisatsioonitorud on paigaldatud, soojasõlm välja ehitatud. Praegu käib elektri- ja
madalpingekaablite vedu ning on alustatud keskkütte
radiaatorite paigaldamist. Enamik vaheseinu on valmis
ja mõned on ka värvitud, WC-des käib plaatimine.
Töökoosolekul anti aru, kuidas on lahendatud eelmistel koosolekutel kerkinud probleemid, millest enamik on leidnud lahenduse. Otsustati laelampide täpne
kinnitus ja valik ning lepiti kokku, kus asuvad valvesignalisatsiooni juhtpuldid ja muud olulised detailid.
Lisaks pöörati suuremat tähelepanu tööde dokumenteerimisele. Eesmärgiks on, et koos hoone valmimisega
saab valmis dokumendipakk, mis ühe suure ehitusega ikka kaasas käib. Järgmine suurem töökoosolek on
plaanis juba uuel aastal.
Aarne Laas

Alates 1. veebruarist 2020 muutub Kadrina
vallas korraldatud jäätmeveo teenuse hind.
Teenuse uus hind on 8,61 eur/m3. Täpsem
info www.kadrina.ee ja jäätmevedajalt AS-ilt
Ragn-Sells.

MURUMÄE

MÄLUMÄNG

Eelmises lehes ilmunud pilt oli väikse vimkaga. Õige vastus oli Kadrina mõis, mis asub Tartumaal. Peipsi veere
peal asuvas Kadrina külas elab umbes 70 inimest.

Õigesti vastanuid oli 18: Tamara Leiaru, Ülo Kais,
Tuuli Kaugerand, Urmas Hinno, Madis Bremen,
Marge Pertelson, Vineta Treiman, Taavi Nukk,
Are Kivimäe, Eino Nurk, Ain Suurkaev, Anneli
Peikolainen, Jüri Vološtšenko, Ainu Kirotbek, Marje
Rüü, Peeter Viira, Neeme Mangulis ja Aivar Veske.

Vastused teatada: telefonil 502
3846 või e-postiga rystom@hot.
ee, kirjalikult Koidu 21, Kadrina.
Viimane päev on jaanuarikuu
viies päev.
Toredat jõuluaega kõigile!
Ikka teie Risto Murumägi

Nr 11 (304)
Kadrina valla ajaleht

Tundkem tehtust rõõmu

Töömehed askeldavad
tervisekeskuses

Uus küsimus: Kes on pildil?
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Lõppev aasta jääb meelde mitme idee teostumisega. Kõige
silmatorkavam muutus on Viru
tänaval, kus 30 aastat seisnud
tondilossi asemel on valmimas
uus tervisekeskus. Üleriigilise
tähelepanu keskpunktis olime
hingedepäeval, kui avasime
Ristisalu – idee, millega rikastasime Kadrina lugu.
Lõppevasse aastasse jääb ka
esimeste ettepanekute hääletamine kaasavasse eelarvesse ja
selle tulemus – madalseiklusrada tuleb asjaosalistel uuel
aasta rajada Kadrina terviserajale. Just seal on tänu riigi
toetusele rajatud jõulinnak,
kettagolfirada ja rajavalgustus. Koos ettevõtlike eestvedajatega on täiustatud võimekus
rajada korralikud suusarajad,
kui ilmataat vähegi koostööd
teeb.
Sport on meie vallas au
sees. Paremate tingimuste
loomiseks on värskendatud
Ridaküla palliväljak ja Vohnjas käimas spordiplatsi ehitus,
mis valmib lõplikult kevadel.
Kadrina spordikeskuse fuajee
on läbimas uuenduskuuri ja
alanud on spordihoone ette
korraliku parkla ehitamine.
Meie tublid sportlased on
heade saavutustega hoidnud
valda pidevalt pildil. Sama
saab öelda ka kultuurirahva
kohta – olime väärikalt esindatud juubelilaulu- ja tantsupeol
ning meie kultuurikalender on
tegijaterohke ja värvikirev.
Taristu nõuab alati palju
hoolt ja vaeva. Abiks on siin
Keskkonnainvesteeringute
Kes
kuse toetus tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks
Kadrinas ja Huljal, mille ettevalmistavad tegevused on just
käsil. Kapitaalselt sai tänavu
remonditud hulk kilomeetreid
teid, kuid selles osas on ees
veel lai tööpõld. Suur väljakutse oli lumerohke talv, millega tulime toime tänu headele
lumelükkajatele. AS-i Kadrina
Soojus ettevõtmised alevikus
ei ole jäänud kellelegi mär-

Einar Toming, Juhan Viise, Kairit Pihlak ning Kaul Augasmägi aasta ettevõtlusgalal.
Foto: Ain Liiva/Virumaa Teataja
kamata. Vaatamata ajutisele ja eesmärkide saavustamine on täiendavaid tugiteenuseid
ebamugavusele on nüüd suur oleks realistlik, oleme alusta- osutatud 22 isikule. Samuti
osa soojatrasse uuendatud ja nud haridusmaastiku olukor- oleme Euroopa Regionaalara ja oma vajaduste analüüsi- rengu Fondi toel kohandanud
veetrassid töös.
mist.
kaks kodu puudega inimestele
Koostöös Eesti Arhitektide sobivaks. Kadrina valla pääsParima hariduse nimel
Hea haridus on jätkuvalt meie Liiduga valmistame ette läh- teteenistus on koos Päästeameeesmärk. Esimest korda andsi- teülesannet terviklahenduse ti ja Kadrina Tuletõrje Seltsi
koolimajale, naissalgaga tegutsenud kodume tänavu välja stipendiumi koostamiseks
õpetajaks või tugispetsialistiks milleks on juba kogutud õpe- de turvalisuse nõustamisel.
Tänu siinsetele edukatele etõppijale. Kuigi selle tegelik- tajate, õpilaste ja lapsevanemate
esialgsed
sisendid.
Selle
tevõtetele
on maakonnas meie
ku mõju näeme alles aastate
pärast, on tehtud konkreetne elluviimisega soovitud kujul vald tulumaksu laekumise
samm, mis on suunatud tule- edasi liikumiseks on vaja ko- kasvu poolest esimeste hulgas.
vikku ning eeskujuks ka teiste- gukonnal kokku leppida sisu- Lääne-Virumaa aasta ettevõtlistes ja majanduslikes valiku- teks tunnistati AS Aru Grupp.
le valdadele ja linnadele.
Vallale on olnud aasta eduHariduslike erivajadustega tes. Siin peavad saama kaasa
õpilaste õppeklasside ja tugis- rääkida kõik huvitatud osa- kas eelkõige tänu hästi supetsialistide tööruumide kaas- pooled. Selleks plaanime uuel junud koostööle aktiivsete
ajastamiseks Kadrina Kesk- aastal avalikke arutelusid, sest eestvedajate, ettevõtjate, valkoolis saime toetust Euroopa ootused tänapäevasele õpi- lavalitsuse ja volikogu vahel.
Tänan kõiki, kes on tegutseRegionaalarengu Fondist, mis keskkonnale on suured.
nud Kadrina valla edu nimel!
aitab meil samuti parandada
Hea
toimetulek
Tundkem tehtust rõõmu,
hariduse kvaliteeti.
Vastavalt
arengukavale Vallas on paranenud leibkon- nautides ilusat jõuluaega ja
oleme alustanud haridus- dadade toimetulek, mida näi- rõõmurohket aastavahetust!
strateegia koostamist, et või- tab see, et toimetulekutoetuse
Kairit Pihlak,
maldada ka tulevikus konku- saajate arv on oluliselt vähevallavanem
rentsivõimelist haridust meie nenud. Koos teiste Lääne-Vilastele. Selleks, et teha kindlalt rumaa omavalitsustega osatulevikku vaatavaid otsuseid lesime projektides, mille toel
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Kes neist on Kadrina valla Aasta Tegijad 2019?
Taas on aeg leida Kadrina vallale aasta tegijad. 2019. aasta tegijat saab valida kolmes valdkonnas: ettevõtlus/majandus, kultuur/haridus ning sport. Järgnevalt on välja toodud nominendid, kelle
hulgast valitakse rahvahääletusega selle aasta tublimad. Valimine kestab 15. jaanuarini ning seda saab teha nii Kadrina valla kodulehel www.kadrina.ee kui ka valla raamatukogus ja selle filiaalides ning lehest välja lõigatud hääletuslehe abil.
Võitjaid ning kõiki nomineerituid tunnustatakse 24. veebruaril Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamisel.

ETTEVÕTLUSE/MAJANDUSE VALDKOND

Jana Bergström – rahvuslike kikilipsude autor
Jana Bergström on usin õmbleja, kes tegutseb Kadrina
spordikeskuse esimesel korrusel. Jana on valmistanud nii
Kadrina lasteaialastele kui ka
koolilastele rahvuslikke esinemiskostüüme,
rääkimata
muudest pidukleitidest, mille
tegemise soovil tuleb Jana juuFoto: Kodukant
res lausa järjekorda võtta. Jana
Bergström on tuntud ka väljaspool Kadrinat ja seda tänu rahvariide seelikutriipu
kikilipsudele. Kaunid triibud kikilipsul on pärit kõikidest Eesti kihelkondadest.

Kadrina lasteaia Sipsik hoolekogu – heategevusliku tuluõhtu korraldaja
3. mail 2019 korraldas lasteaia hoolekogu heategevusliku tuluõhtu. Grupp lapsevanemaid korraldas oma vabast ajast ja heast tahtest suurejoonelise õhtu. Ürituse
eesmärk oli aidata mänguvahenditega sisustada Hulja
ja Kadrina lasteaia õueala. Tuluõhtul koguti oksjoni ja
annetustega kokku üle 4000 euro. Tänu lapsevanemate
ettevõtlikkusele on nüüd Hulja lasteaia hoovis vahva
ronila. Seal saavad väikesed sportlased füüsilist vastupidavust treenida ja julgust proovile panna. Idee autorid ja
ürituse eestvedajad olid Moonika Jaanimets, Kristin Reinaas, Marge Schwindt, Kaire Jaakson, Getter Renel, Kati Foto: Avo Seidelberg
Raudla ja Villu Vaimets.

Andres Nukk – mees iga töö peale
Lisaks igapäevasele tööle hooldekodu juhatajana ja kommunaali juhatuses on ta peaaegu
kõikide oluliste sündmuste ja
ettevõtmiste taustajõud – toob,
viib, teeb ja aitab kõike seda,
mida vaja on, küsimata ajast ja
kohast. Suuresti tänu Andrese
eestvedamisele sündis suvel
populaarne mänguväljak keset
Foto: Kodukant
Rakvere tee 3 hoovi. Väga palju
ägedat jääks temata siin toimumata. Parimat abimeest Kadrina asja ajamisel on raske leida!

MTÜ Nostalgiakeskus Kadrina – mälestuste
ärataja
Lihtsast vanavara kogumisest on saanud süstematiseeritud keskus, mille külastamine annab korraliku nostalgialaksu. Nostalgiakeskuses leidub palju esemeid:
nõelast traktorini, laelambist koomiksiteni välja. Keskus
on leidnud kajastust nii televisioonis kui ka ajalehtedes.
Eero Raudla ja Tiina Vilu eestvedamisel on nostalgiline keskus toonud Kadrinale palju populaarsust. Lisaks
vanavara näitusmüügile korraldab nostalgiakeskus ka
muusikaüritusi.

Foto: Ain Liiva

OÜ Raineri Grupp – ettevõtluse edendaja
Huljal tegutsev OÜ Raineri Grupp toodab jätkuvalt heal
tasemel kulinaaritooteid ning tegutseb Kadrinas avaliku
turu aseainena. Lisaks tegutsetakse ka Järvamaal. Tiiu ja
Ervin Aunapuu loodud firma on kadrinlaste seas populaarne. Peaaegu kõik kohalikud teavad, mis päeval olla
Kadrina Maanaiste Seltsi maja nurgal valmis, et oodata
autopoe saabumist. Autopoe saabumise päevadel ei ole
hetke, mil leti taga järjekorda poleks. Maitsev sült, pasteet, rulaad jms on iga kadrinlase lemmik.

Kiitust väärivad ka:

Foto: Kodukant

KULTUURI/HARIDUSE VALDKOND
Ülo Kais, Meelis-Lauri Erikson, Rein Sikk ja kunstnik Teet Suur –
Kadrina Ristisalu idee autorid ning kunstiline teostus
Idee Kadrina Ristisalust käisid 2015. aasta aprillis välja kolm meest, kes arvasid, et Kadrina kiriku veerel
seisvad ristid vajaksid nii enamat väärtustamist kui
ka korralikku eksponeerimist skulpturaalse kompositsioonina. Spiraalikujulise lahenduse „Maa ja taeva
vahel“ autor on Rakvere kunstnik Teet Suur. Ristisalu
annab uue hingamise kiriku seina äärde kuhjatud poolesajale roostetavale raudristile ning on eeskujuks tervele kodumaale.

• OÜ Tuisumäe – tubli põllumajanduse arendaja.
• Jaanus Reisner – Kadrina Maanaiste Seltsi maja renoveerija, kes on andnud tükile
Kadrinast uue elu.
• Aru Grupp AS – Lääne-Viru aasta ettevõtte 2019. aasta tiitli laureaat.
• Tõsta OÜ – kõrgustes töötamise seadmeid välja rentiv ettevõte, mille masinaparki
kuulub 250 masinat ja mitusada meetrit alumiiniumtorne-tellinguid.
• Rakvere tee 3 korteriühistu – Rakvere tee 3 renoveerija ning kauni kujunduse looja.
• AS Kadrina Soojus – Kadrina ühisveevärgi- ja -kanalisatsioonitorustiku projektis
torustiku vahetaja.

Foto: Kodukant

Kadrina Tuletõrje Seltsi naissalk – Kadrina turvalisuse edentajad
Liis Ambose ja Anneli Nageli eestvedamisel on tõusnud
nii Kadrina noorte kui ka vanemate inimeste teadlikkus ohutuse alal. Nad hoolitsevad turvalise ja parema
elukeskkonna eest, arendavad piirkonna elu, on abiks
ja toeks kohalikele pritsumeestele ning hoolitsevad, et
neil oleks järelkasv noorte näol. Naissalk ei ole puudunud üheltki Kadrina valla sündmuselt, näiteks Kadrina
Maanaiste Seltsi jõulusahvris pöörasid tublid naised
Foto: Kodukant
tähelepanu, kuidas küünalt õigesti kasutada, millal
tuleks tahti lõigata ning kuidas küünalt kustutada. Kui Kadrina priitahtlikud pritsumehed tegelevad
tagajärgedega, siis naissalk ennetab.

Airi Raus, Anastasia Mägi ja Eva Kaldoja – Ridaküla Seltsimajas toimuvale elu
sisseviijad
2019. aasta alguses valiti Ridaküla Seltsimajas uus juhatus ning seltsiellu kaasati noori. Aktiivselt hakati tegelema noortega, kirjutati aktuaalseid projekte, millele
saadi ka toetust. Nüüd toimuvad Airi eestvedamisel
igakuised mängu- ja filmiõhtud. Anastasia korraldab
meisterdamispäevi ning Eva tegeleb noortega näiteringis. Lapsi ja noori ning ka täiskasvanuid on majas
rohkem, kui seda oli varem. Ridaküla seltsielu on muutunud mitmekülgsemaks ning paistab silma ka teistes külades.

CADrina korraldusmeeskond – 10 aastat IT- ja nutifesivali korraldamist Kadrina Keskkoolis
Festival pakub põnevaid tegevusi IT, NUTI ja
spordi valdkonnas ning päädib finaalshow´ga, kus pealtvaatajate silme all projekteeritakse temaatiline inseneriprojekt – rulapark, sild,
laulukaar, ralliauto – kasutades AutoCAD
projekteerimistarkvara. Finaalshow´ avaetenduses osaleb peaaegu kogu kool, õhtu lõpetab alati tipptasemega kontsert. 2019. aastal
toimunud 10. CADrina oli austusavaldus Ott
Tänakule ja Martin Järveojale.
Foto: Kodukant

Kadrina Kirjandusklubi ja Sigrit Peets – avaliku kunstist rääkiva loengusarja käivitamine
Kui muusika ja kirjasõna on igapäevaelu osa, siis kunstiga on asi keerulisem. Mõnigi käsi jätab galerii ukse
avamata, sest inimese hinges kipitab kahtlus, kas ta
ikka saab teostest aru. Kuidas siis ikkagi vaadata kunsti? Kadrina kunstihuvilised lõid kirjandusklubi juurde
kunstiklubi, et jõuda vestlusõhtute kaudu kunstile lähemale, ning kutsusid tarkust jagama kirgliku kunstisõbra
ja endise kunstiõpetaja Sigrit Peetsi.
Foto: erakogu

Kiitust väärivad ka:
•
•
•
•

Ahto-Lembit Lehtmets – kodukandi kultuurielu rikastaja.
Lisete Laisaar – sisuka vallalehe toimetaja.
Risto Murumägi – vallalehes ilmuva Murumäe mälumängu autor ja läbiviija.
Ülo Kais – kuuekordne Kadrina „Hää õlu“ konkursi idee autor ja mootor, väsimatu
saunakultuuri propageerija.
• Holger Bremen – Kadrina Keskkooli võistlejate ettevalmistaja, autoCAD-i õpetaja.
• Kadrina lasteaed Sipsik – kogukonna kaasaja, lastele mitmekülgsete sündmuste pakkuja ning NUTI-pisiku tekitaja.
• Laulu- ja tantsupeol käinud kollektiivide juhendajad – kollektiivide laulu- ja tantsupeole viijad.

Kodukant
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Spordi VALDKOND
Tõnu Rummo – Kadrina terviseraja rajamine ja
arendamine

Reedel, 3. jaanuaril
kell 18 Kadrina spordikeskuses Jürgen Ringmetsa
mälestusturniir korvpallis, poolfinaal;
kell 20 Kadrina spordikeskuses Jürgen Ringmetsa
mälestusturniir korvpallis, poolfinaal.

See, kuidas Tõnu Rummo on vedanud Kadrina terviseraja ehitust, on suurepärane ja imetlusväärne. Tema mitmekülgne ja järeleandmatu töö on viinud Kadrina valla Lääne-Virumaal parimaks
sportimise kohaks. Meil on korralik valgustusega terviserada,
välijõusaal ja kettagolfirada, lumekahurid ja rajatraktor, et meie
suusarajad oleksid viimase peal. Lisaks on ta ka väga aktiivne
muude spordielu küsimuste arutamisel. Panustab oma aja ja tööga ka Kadrina spordikeskuse arengusse nõukogu liikmena ning
teeb tihedat koostööd teiste valla spordiorganisatsioonidega.
Foto: Kodukant

Reedel, 3. jaanuaril kell 15-17.30
Hulja raamatukogus töötuba lastele
„Minu koolivaheaeg“.
Laupäeval, 4. jaanuaril
kell 12 Kadrina spordikeskuses Jürgen Ringmetsa
mälestusturniir korvpallis, 3.-4. koha mäng;
kell 14 Kadrina spordikeskuses Jürgen Ringmetsa
mälestusturniir korvpallis, finaal.

Viru Laskeklubi laskurid – laskespordi
edendajad

Eric Marcus Jaanimets –
tipptasemel kardisõitja

Viru Laskeklubi on avalikes huvides tegutsev spordiorganisatsioon, mis ühendab tegev- ja reservväelasi, kaitseliitlasi ja
sisejulgeoleku valdkonna teenistujaid. Viru Laskeklubi korraldab ka traditsioonilist võistlust „Viru Teras“, mis viiakse läbi
Jõetaguse külas oleval harjutusväljakul. Viru Laskeklubi laskurid saavutasid 18. augustil 2019 Kosel toimunud reservväelastele kohandatud laskespordi (SRA) Eesti meistrivõistlustel
3. koha.

Kadrina kõige kõvem kardisõitja alates 2015.
aastast. Eric Marcus on ise alles 12-aastane,
kuid kardikooli kardiga sõitma viis teda isa
Urmas juba 6-aastaselt. Oma esimesel võistlusel 2015. aastal sai ta kohe 3. koha. Hulgaliselt kõrgeid kohti on tal ka aastatest 2016
ja 2017, 2018. ja 2019. aastal osales Mini 60
võistlusklassis. Lõppenud hooajal sai 2 eelfinaalide sõidu võitu ja ühe poodiumi teise
koha, finaalides ka kaks neljandat kohta.

Pühapäeval, 12. jaanuaril kell 10
Kadrina spordikeskuses Johannes Ruuto
mälestusvõistlus lauatennises.

Caaro SK – maadluse edendaja
Caaro SK on noor, 2017. aastal asutatud aktiivne ja edukas maadlusklubi. Treenerid Valeri Pormann ja Marger Pormann pakuvad
võimalust tegelda kreeka-rooma maadlusega lastel, naistemaadluse
ja vabamaadlusega. Eesmärk on mitmekesistada sportimisvõimalusi vallas ja luua naistemaadluse grupp. Naistemaadluse huvi tõuseb
igal aastal. Muu maailm väärtustab naiste sporti aina enam. Väiksematele lastele pakutakse akrobaatilist võimlemist.

Teisipäeval, 14. jaanuaril kell 12
Ridaküla seltsimajas raamatukogupäev.
Foto: erakogu

Reedel, 17. jaanuaril kell 15-17.30
Hulja raamatukogus töötuba lastele
„Meisterdamine – pildiraam“.

Jaan Rummi, Rutt Kuusemäe ja Janika
Holmberg – ümber Kadrina jooksu
korraldajad
Ümber Kadrina teatejooksuga
tähistab Kadrina Keskkool igal
aastal oma aastapäeva. Traditsiooniline jooks on enam kui
50-aastane, mille algust ei mäleta täpselt enam keegi. Ümber
Kadrina jooksjaid on kokku
enam kui 250, nende hulgas on
nii õpilased kui ka õpetajad, kes
hoiavad elus ammu algatatud
traditsiooni.

Reedel, 17. jaanuaril kell 19.15
Kadrina spordikeskuses Saku I liiga
korvpallivõistlus. Vastamisi on Kadrina Karud ja
Paide Viking Window.
Laupäeval, 18. jaanuaril kell 10
Neeruti Seltsi loodustoas õpituba „28 päeva
Indias ajurveeda radadel“. Reisisid Heivi Mäekivi
ja Kairit Pihlak. Osalustasu 2 €.
Laupäeval, 18. jaanuaril kell 11-13
Kadrina spordikeskuses perepäev.
Laupäeval, 18. jaanuaril kell 16
Ridaküla seltsimajas kinoõhtu filmiga „1994“.

Foto: Kaisa Nele Hendla

Kiitust väärivad ka:

Kokku esitati 31 tegijat, kelle hulgast valis nominendid välja Kadrina Vallameedia Nõukoda koosseisus Ülle Visnapuu, Liivi
Heinla, Triin Toming, Robert Salep ja Rein Sikk.
Kandidaatide esitajaid oli 18: Kersti Andronova, Piret Umbaed, Erich Petrovits, Marina Savel, Robert Salep, Marger Pormann,
Meelis-Lauri Erikson, Karl Lindam, Lisete Laisaar, Krista Kirsimäe, Ingrit Frei Antonsson, Anu Faelmann-Klaus, Ann Turan,
Ester Kalvik, Annelii Peikolainen, Rein Sikk, Mati Tiiter ja Ahto-Lembit Lehtmets.



Aitäh märkamast Kadrina valla tublisid tegijaid!
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 Kadrina lasteaia Sipsik hoolekogu – heategevusliku
tuluõhtu korraldaja
 MTÜ Nostalgiakeskus Kadrina – mälestuste ärataja
 OÜ Raineri Grupp – ettevõtluse edendaja
 Jana Bergström – rahvuslike kikilipsude autor
 Andres Nukk – mees iga töö peale
KULTUURI/HARIDUSE VALDKOND
 Ülo Kais ja Meelis-Lauri Erikson, Rein Sikk ning
kunstnik Teet Suur – Kadrina Ristisalu idee autorid
ning kunstiline teostus

 Kadrina Tuletõrje Seltsi naissalk – Kadrina turvalisuse edendajad
 Airi Raus, Anastasia Mägi ja Eva Kaldoja – Ridaküla
Seltsimajas toimuvale elu sisseviijad
 CADrina korraldusmeeskond – 10 aastat IT- ja nutifestivali korraldamist Kadrina Keskkoolis
 Kadrina Kirjandusklubi ja Sigrit Peets – avaliku
kunstist rääkiva loengusarja käivitamine
SPORDI VALDKOND
 Tõnu Rummo – Kadrina Terviseraja rajaja ja arendaja
 Eric Marcus Jaanimets – tipptasemel kardisõitja
 Viru Laskeklubi laskurid – laskespordi arendajad
 Caaro SK – maadluse edendaja
 Jaan Rummi, Rutt Kuusemäe ja Janika Holmberg –
ümber Kadrina jooksu korraldajad
Aitäh hääletamise ning omade toetamise eest!

Pühapäeval, 19. jaanuaril kell 12
Ridaküla seltsimajas vahvli küpsetamise päev ja
meisterdamine. Osalustasu 1.50 €.
Esmaspäeval, 20. jaanuaril kell 9.30-10.30
Hulja raamatukogus ettelugemine lastele.

• Cris Poll – võimekas jooksja, kelle jaoks 24 tundi joosta pole probleem.
• Tauno Jõgiste – lauamängude mitmevõistluse võitja.
• Jasper Vaher –Eesti meister autoralli rahvasprindis ja rahvarallis klassis J-16.

Täidetud hääletusleht tuua või saata hiljemalt 15. jaanuariks
vallamajja või mõnda Kadrina valla raamatukokku. Raamatukogus ja selle filiaalides on ka kohapeal hääletamise võimalus.
Elektrooniline hääletusleht on vallaveebis www.kadrina.ee.
NB! Igas kategoorias saab valida vaid ühe tegija. Kui leiad endale sobiva, tee rist kastikesse.

Reedel, 10. jaanuaril
kell 15 Viitna raamatukogus töötuba lastele
„Õhtune lumesadu“;
kell 15-17 Kihlevere raamatukogus mängutuba;
kell 15-17.30 Hulja raamatukogus töötuba lastele
„Küpsetamine“.
Reedel, 10. jaanuaril kell 18
Ridaküla seltsimajas lauamängude õhtu.

Foto: Erakogu

Foto: Erakogu

Neljapäeval, 9. jaanuaril kell 18
Kadrina Kirjandusklubi saalis kunstiklubi kolmas
vestlusõhtu „Modernism ja kaasaegne kunst:
muutused 19. sajndil ja kaasaegse kunsti
väljendusvahendid“. Lektor Sigrit Peets.
Sündmus tasuta, toetab LEADER.

Neljapäeval, 23. jaanuaril kell 18
Kadrina valla raamatukogus klubiõhtu, külas
kirjanik Indrek Hargla. Registreerimine 325 0107 või
raamatukogu@kadrina.ee.
Reedel, 24. jaanuaril
kell 15-17 Kihlevere raamatukogus ettelugemine:
L. Tungal „Siil Felix ja kriminaalne loomaaed“;
kell 15-17.30 Hulja raamatukogus töötuba lastele
„Meisterdamine – voltimine“.
Laupäeval, 25. jaanuaril
Ridaküla seltsimajas esmaabikoolitus.
Koolitaja Andrus Lehtmets.
Registreerimine 5632 5110 või Ridaküla seltsimaja
Facebooki lehel. Kohti jagub vaid esimesele 40le.
Osalustasu 2 €.
Kolmapäeval, 29. jaanuaril kell 18
Hulja kinoklubis linastab Urmas E. Liivi uus
õudusfim „Kiirtee põrgusse“.
Registreerimine 325 2440, Inge.Jalakas@kadrina.ee.
Osalustasu 3.50/5 €.
Neljapäeval, 30. jaanuaril kell 18
Kadrina kinoklubis linastub Urmas E. Liivi uus
õudusfilm „Kiirtee põrgusse“.
Registreerimine 325 0107, raamatukogu@kadrina.ee.
Osalustasu 3.50/5 €.
Reedel, 31. jaanuaril kell 15-17.30
Hulja raamatukogus töötuba lastele „Nuputamine“.
Reedel, 31. jaanuaril kell 19.15
Kadrina spordikeskuses Saku I liiga
korvpallivõistlus. Vastamisi on Kadrina Karud ja
G4S Noorteliiga.
Kolmapäeval, 12. veebruaril kell 18
Vohnja raamatukogus külas ajakirjanik
Andres Pulver. Kuulame muusikat ja räägime
raamatutest. Registreerimine 323 3491 või
Ly.Pajussaar@kadrina.ee.
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VOLIKOGU

Kodukant
Klassijuhatajad
Harry Laiv ja Anneli Raud.

❅❄ Me ei soovi LCD-d,

VALLAVOLIKOGU ARUTAS JA OTSUSTAS
27. novembri istung Kadrinas
1

Vallavolikogu kinnitas Kadrina valla raamatukogu arengukava aastateks 2020-2023.
Volikogu kinnitas Kadrina valla laste ja perede heaolu
arengukava aastateks 2020-2023.
Volikogu kinnitas Kadrina valla terviseprofiili ja tegevuskava aastateks 2020-2023.
Volikogu võttis vastu otsuse võtta laenu Kadrina esmatasandi tervisekeskuse investeeringute finantseerimiseks.
Volikogu vabastas valla valimiskomisjoni liime kohustustest Kaire Kulliku, Liivi Veide ja Eha Kriksi. Valimiskomisjoni koosseisu kuuluvad esimees Marika
Mardõkainen, Mare Kukk, Meelis Salm, Lea Matusorg
ja Tiina Nirgi. Asendusliikmeteks nimetati Ene Heide ja
Merlin Rosar.
Volikogu nimetas Kadrina Keskkooli hoolekogusse volikogu esimehe Madis Viise ning Vohnja Lasteaed-Algkooli hoolekogusse volikogu liikme Anneli Meibaumi.

2.
3.
4.
5.

6.

detsember 2019

Kadrina Spordikeskus
soovib kõikidele
spordisõpradele
rahulikku jõuluaega ning
spordirohket uut aastat!
Pühade ajal oleme avatud
järgmiselt:
24. ja 25. detsembril suletud,
26. detsembril avatud
12.00-20.00,
31. detsembril ja 1. jaanuaril
suletud.

❅❄

me ei soovi BMW-d.
Ei me taha kingikotti,
CD-d ja kodukino kõlle.
Meie sooviks oleks see,
et saaks 36 jõulutunnistust head
ja positiivset.
Meidki peres 36
ja lahenduseks on just see.
Ilusaid jõule ja toredat
aastavahetust!

❅❄

❆❅

❆❅❄
Soovivad Kadrina Keskkooli
12, klassi õpilased.

Risto Murumägi – populaarse
mälumängu autor!

Soovime Sulle kaunist jõuluaega ja
rõõmurohket uut aastat!
Ikka küsimuste nuputamist ajalooliste
paikade ja nimekate inimeste kohta.
Nuputajad

Ilusaid jõulupühi ja edukat uut
aastat OÜ Pixneri kollektiivile!
Soovib Kadri Kruusmann

Tänu Teile
ENE HEIDE ja
TIIU KAARE
meie Kadrina seltsielu
arendamise ja huvitavate
kultuuriürituste
korraldamise eest!
Soovime imedeküllast
jõuluaega ja
kordaminekuid uuel
aastal!
Osavõtjad

Palju õnne!
Juubilarid
detsembris
AARE PUUSEP			85
EEDI ÕISPUU			85
ANTS VIDEVIK		
75
KALJU LAANEVÄLI		
75
ELVI ORAV			75
ANNI LIIVA			75
VIIVE VELI			75
LAINE LEPP			75
MAI KIISK			75
MILVI PETTI			65
KAIDO LADERLICH		
65
OLEG TETERIN		
65
AINO KIIS			65
HILLAR PERKMAN		
60

Oktoobris registreeritud
lapsed
ANDRIAN OSSIITŠUK
VILLEM KAUBI
MARIBELL MANNINEN
Kes ei soovi, et teda õnnitletakse vallalehes, palun
sellest teada anda telefonil 322 5631.

Täname Ene Kaldamaad
teatrietenduste ja
muude huvitavate
kultuuriürituste
ühiskülastuste
korraldamise eest!
Soovime jõuluküünla sära,
tuhat kuldset
õnnetera uue aasta
eluvakka!
Osalejad

Ilusat pesemist
uuel aastal!
Vihaga, kuid vihata!
Kadrina Saunaklubi

✟

Rahulikku
jõuluaega ja nael
rehvi
uuel aastal!
Nuka Auto

IN MEMORIAM UUDO OTSA

5. detsembril 2019 lahkus pärast rasket haigust meie seast alates 2002. aastast Neeruti Seltsi liige olnud Uudo Otsa. 29. detsembril oleks ta saanud 90-aastaseks.
Uudo kodu oli Jõetaguse külas. Ta ema Marie Otsa oli Neeruti koolis õpetaja, isa Johannes Otsa talupidaja ja ühiskondlikult aktiivne (Kadrina Ühispank jm). Perekond Otsa represseeriti 1941.
Uudo algatusel ja rahastamisel paigaldati Kadrina kalmistumüüri taastamise ajal värava kõrvale müüri sisse mälestuskivi
nendele, kes oma kodukalmistule tagasi ei tulnud. Ta oli aktiivne Neeruti Seltsis ja Mementos.
Neeruti Seltsi liikmed jäävad Uudo Otsat mäletama tänutundega.

Mälestame
ASTA UIBO
16.08.1924 – 08.11.2019
HILJA VAHUR
08.06.1936 – 02.11.2019

Toimetaja: Lisete Laisaar		
tel: 322 5631, 5900 8823		
Küljendus: Kalurileht OÜ						

Korstnapühkija
5560 4046
Ostan metsa- või
põllumaad. 5399 1993
Kadrina hooldekodu
võtab tööle hooldaja
Info 524 0548,
508 9634

Head vana-aasta lõppu ja
turvalist uut aastat!
Soovivad
Kadrina abipolitseinikud.

Ostan igas seisukorras
sõidukeid ja kaubikuid.
Võivad remonti vajada.
5309 2650

MTÜ NEERUTI SELTS SOOVIB
HEAD VANA AASTA LÕPPU JA EDUKAT
UUT AASTAT SELTSI LIIKMETELE JA
SELTSI SÕPRADELE!
Lisete.Laisaar@kadrina.ee
Trükiarv 2300 eksemplari

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

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

