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Kadrina valla ajaleht

Kuidas lõpetada aasta? Ikka heategevusega!

ütleb Kadrina vanasõna. Paljud kadrinlased on mõistnud
ütelda, et eelmine seelikutriibuga Avo Seidelbergi tehtud
vallalehe kujundus oli Kadrinale omasem, erilisem ning
paistis juba kaugelt silma. Sellepärast oleme pöördunud
tagasi vana lehe maketi juurde. Rõõmustagem üheskoos!
Lisete Laisaar

Jõulurõõm hooldekodus
21. detsembril külastasid Vohnja Lasteaed-Algkooli lapsed Kadrina hooldekodu, pakkudes sealsetele elanikele
jõulurõõmu. Lapsed meisterdasid öökapile kuusekesed
nendele elanikele, kes enam kuusepuu juurde jõulurõõmu nautima ei saa minna. Lisaks küpsetasid lapsed
kõikidele elanikele isiklikud piparkoogid omavalmistatud taignast. Jõulurõõmu jagati ka kaunite laulude ja
luuletuste näol. Hooldekodu personal tänab Vohnja Lasteaed-Algkooli lapsi ja nende õpetajaid hooldekodu elanikele jõulurõõmu toomise eest! (KK)

Kuuskede põletamine
Pühapäeval, 6. jaanuaril ehk kolmekuningapäeval peeti
Kadrina tuletõrjemäel taas jaanuarituld, kus tuleasemele toodud jõulukuused pakkusid kõikidele kohalolijatele
elevust ja ilu. „Aitäh tublidele osalejatele ja suured tänud
meie vahvatele pritsumeestele! Nüüd jääme taas ootama jaanituld,“ ütles Kadrina rahvamaja juhataja Helena
Mägi. (KK)

Foto: Helena Mägi

Lauluisa F. R. Kreutzwaldi
215. sünniaastapäev
„Kui meie unustame oma rahva poja, kes on suureks
saanud Kadrina kihelkonnast, unustatakse järeltulevate
põlvede poolt ka meid.“ (Onu Rullu)
Mul tuleb kiita noort hakkajat spordijuhti Robert Salepit, kellega sai seljad kokku panna ja arutada, kuidas
tervisematka korraldada või kas tulevikus korraldada
hoopis mõni spordivõistlus. Esimesel matkal osales aktiivselt ka meie vallavanem Kairit Pihlak, aitäh kaasa aitamast! Tahan tänada ilusa kontserdi eest Kadrina Kunstikooli kasvandikke ja juhendajaid, Kadrina Kapelli ja
Margus Laugesaart, Raido Parvet, kes oli kontserdi eestvedajaks. Aitäh, osalejad ja esinejad, kellele üritus rõõmu
valmistas!
“Aitäh Sulle, Onu Rullu, hindamast kõrgelt meie kirjaisa loodud kõrget eesti vaimu! Jätkuks meil, tänastel
eestlastel, tarkust ja tahtmist seda vaimu hoida ja edasi
kanda oma järglastele! Tänan suurepärase päeva eest! Nii
kosutav ja meeliülendav oli matkata radadel, kus meie
lauluisa F. R. Kreutzwald on oma lapsepõlve veetnud. Rikastav oli mõlgutada mõtteid Kalevipoja lugudest ning
jagada neid toredate matkalistega,” kiidab Kadrina Vallavolikogu liige Anneli Meibaum.
Pearu Nukk

Vaid osa tublidest ehitajatest ning viimistlejatest – 100 maja saidki valmis! Foto: Erakogu
Juba 2017. aasta detsembris
tuli tublidel Läsna-Loobu piparkoogimeistritel mõte, et
tuleval aastal veel rohkem piparkoogimaju küpsetada. Niimoodi jõutigi otsusel, et Eesti
Vabariik 100 raames küpsetatakse ja kaunistatakse ära sada
maja ning seda kõike heategevuslikul eesmärgil. Piparkoogimajad läksin heategevusena
Vinni perekodule ning Kadrina valla vähekindlustatud
perede lastele. Projekti eestvedaja Heli Napp peab tehtut
õnnestunuks. „See, millise
emotsiooni värviline, maiustusi täis piparkoogimaja lastes
tekitab, on hindamatu. Lastel
lähevad silmad särama, sest

see on kingitus, mis valmistab
nii elevust kui pakub silmailu
ja, mis veel parem, selle saab
ka ära süüa ja see maitseb ma-

Lastekaitsespetsialist
Kaili Kangur sõnab: Tänan
Kadrina laste nimel Läsna-Loobu kogukonda ning
Põhja-Eesti Regionaalhaiglat, kes jõulude eel meie
lastele vahvad üllatused
tegid. PERH-ilt said meie
lapsed magusad kingikotid šokolaadi ja meega.
Läsna-Loobu inimesed
eesotsas Heli Napiga
valmistasid meile piparkoogimaju, mida

gusalt! Piparkoogimaja on üks piparkoogimajade meisterdaja
hea kingitus igas vanuses ini- Heli Napp.
mesele, sest rõõm on kõikidel
Suure
piparkoogimajasama suur,“ ütleb kogenud de ehitamise ja kaunistamise
vundamendiks ehk suurteks
nähes olid lastevanetoetajateks olid Peeter Kiik,
mad südamest liiguEerik Väärtnõu, Jens Haug
tatud, kallistasid ning
ja Gregor Lang, kelle abita ei
tänasid meid, et just
oleks sellist projekti ette ehk
võetudki. Pruunid piparkoonende lapsed sellise suugimajad aitasid vaimustavalt
rejoonelise heateo osaks
värvilisteks teha tublid abisaid. Laste rõõm värvilisi
lised Kairi, Kristjan, Kert,
piparkoogimaju nähes oli
Kersti, Birgie, Bretie, Kadri,
hindamatu! Mis seal saAili, Berit, Sirli, Sander, Carlata, sama oli ka meil, kui
mel, Kerttu, Gregor, Katrin,
maju nägime, sest iga maja
Lisete, Õnne, Piret, Jüri, Ülle,
oli kui eraldi kunstiteos. TäIndrek, Triin, Merle, Ken Ennan veel kord kõiki, kes aitadel, Jesse Ellart, Kaie pojaga,
sid sel teoks saada!
Merje ja Mia. (KK)

Kaunis Kadrina kalender
Kadrina vallal on aega ammusest traditsiooniks võtta
uut aastat vastu kena vallateemalise kalendriga. Kui
varasematel aastatel on kalendri päisele jäädvustatud

mõni uhke valla ehitis või
aastat meenutama jäänud
tippsündmus, siis sel korral
läheneti asjale loominguliselt. Kadrina valla 2019.
aasta kalendri päise autor

on Läsna külas elav kunstnik PIRRUS ehk Piret Mildeberg. Piret Mildeberg on
vabakutseline kunstnik, kes
on illustreerinud palju raamatuid, kujundanud plaka-

teid, postkaarte, pakendeid,
logosid. Piret Mildeberg on
ka pikaaegne Läsna Teatri
lava- ja kostüümikunstnik
ning teostaja.
Kadrina valla selleaastane kalender on unikaalne
kunstiteos, mis kirjeldab
kenasti vallas olevat ja toimuvat. Iga uus pilk pildile
toob esile uue ja omanäoline kirjelduse Kadrina kohta.
Pildil on esindatud näiteks
kaunis Kadrina rahvariide
seelikutriip, emakeele ausammas, kirik. Kas seelikutriip on kalendril esindatud
kui Kadrinale omane sümbol
või peitub seal ka vihje 2019.
aasta
kultuurivaldkonna
teema-aastale, mis on teadaolevalt pühendatud laulu- ja
tantsupidude traditsioonile,
see jääb iga vaataja hinnata.
Üks on kindel, Kadrina vald
tänab tegijat ainulaadse ning
kena kalendri eest! (KK)
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Kadrina vald
turismimessil Tourest
8.-10. veebruarini toimub Eesti Näituste messikeskuses rahvusvaheline turismimess Tourest. Antud nimega turismimessi korraldatakse alates 1991. aastast See
on pikima ajalooga ning suurima turismimess Balti riikides. Tänavusest messist võtavad osa kõik Lääne-Virumaa omavalitsused ja nende hulgas ka Kadrina
vald. Kadrina vallast võib messil näha Kadrina spordikeskust, Hõbeda kitsefarmi ja Neeruti mõisa. (KK)

Seltsimehed, suusatama!
Tublid aktivistid kutsuvad suusatama! „Kadrina Terviserajal on sees nii vabatehnika kui ka klassika jälg.
Terviseraja pikkuseks on 1,7 kilomeetrit ning sõita
soovitatakse päripäeva. Rajale saab kõige paremini
Tristvere kohviku vastas asuvast parklast,“ ütleb Tõnu
Rummo.

Talvevõlumaa Pariisis. Foto: Vahur Leemets

Samuti on Pariisi suusarajad avatud kõikidele suusasõpradele. Rajad on sees 1,6 kilomeetri pikkusel valgustatud rajal, 2,5kilomeetrisel mägisemal trenniringil
ja ka 3 ja 5 kilomeetrisel matkaringil. Suusasõbrad,
suusatama! (KK)

MURUMÄE

MÄLUMÄNG

Eelmises lehes ilmunud pildil praeguseks praktiliselt hävinenud Jõepere mõisa kõrvalhoone, kus kunagi asus
ka kauplus.

jaanuar 2019

Topeltmängu mängiv Regina Sundejeva
Topeltmäng on uus kollektiiv Eesti muusikamaastikul. 2018. aasta lõpus laiali
läinud ansamblist Patune
Pool tuntud Edvin Petrov
ning Kadrina oma superstaar Regina Sundejeva, on
löönud käed ning soovivad
oma muusikaga rõõmustada kuulajaid üle kogu Eesti.
Regina, kuidas Sina Topeltmängu mängima sattusid?
Esinesime
showtrupiga
Cadencia Kose aastavahetusepeol, kus astus üles ka
Patune Pool. Edvin kui üks
tolle bändi liikmetest kuulis mind seal laulmas ning
sellest tal see mõte tuli.
Möödunud aasta lõpus tegi
ta mulle konkreetse ettepaneku luua koos uus bänd.
Loomulikult olin ma nõus
ja nii sündiski Topeltmäng,

Topeltmängijad Edvin Petrov ja Regina Sundejeva. Foto: Topeltmäng

mis teeb kaasahaaravat ning kogu oma vaba aega
tantsumuusikat igas vanu- targalt kasutama.
ses kuulajale.
„Kui Marge Mägi poleks
Milline Su elu praegu välja mind viis aastat tagasi kutsunud Cadenciasse laulma,
näeb?
Kuna pärast Kadrina Kesk- siis ei oleks ma praegu siin,
kooli lõpetamist alustasin kus ma olen. Olen selle ajaõpinguid Tallinna Ülikoo- ga suurendanud oluliselt
lis, siis pean tudengina oma oma lavakogemuse pagaaega osavalt planeerima sit. Jään alati meenutama

Cadencia meelolukaid esinemisi ning jutukaid autosõite. Aitäh õed Suvid,
õed Mägid ja Marge!“ tänab
Regina kogu südamest Cadenciat.
Tuult tiibadesse ja palju
kadrinlastest Topeltmängu
austajaid, armas Regina!
(KK)

Kadrina vald kavandab kultuurikorralduse muutmist
Kadrina vallavalitsus on algatanud
praegu tegutsevate asutuste Kadrina
Huvikeskust ja Kadrina Rahvamaja
ühendadamise terviklikuks kultuurija noortsootöö korraldamisega ning
juhtimisega tegelevaks asutuseks.
Loodav asutus saab sisuliselt kultuurimeeskond, kelle peamiseks eesmärgiks oleks koostöö korraldamine
kõikide vallas tegutsevate kultuuri- ja
noorteorganisatsioonide ning haridusasutustega. Sellele lisaks ülevallaliste ja paikkondlike ürituste korraldamine ja nende korraldamisele kaasa
aitamine, võimaluste loomine kultuu-

ri- ja huvitegevuse harrastamiseks,
kultuuri- ja noorsooprojektide juhtimine ning noortekeskuse tegevuse
korraldamine.
Miks on ette võetud kultuurikorralduse muutmine? „Kadrina kandi kultuur põhineb väljakujunenud
traditsioonidel ja tublidel tegijatel.
Muudatus kultuurikorralduses loob
õigusliku aluse ühtselt toimivale
meeskonnale, kelle ülesandeks on
olemasolevat edasi arendada, kaasates kõiki kohalikke kultuuritegijad,
toetades häid algatusi ja genereerides
uusi ideid. Ooda
tavaks tulemuseks

on tegevused ja sündmused, mis pakuvad huvi vallakodanikele ja äratavad tähelepanu ka väljaspool valda,“
vastab Kadrina vallavanem Kairit
Pihlak.
Muu hulgas hakkaks uus kultuuriasutus haldama nii Kadrina rahvamaja, huvikeskust kui ka Läsna
rahvamaja. Uue kultuuriasutuse põhimäärus on peagi volikogus 2. lugemisel. Pärast eelnõu vastuvõtmist
korraldatakse konkurss asutusele
juhi leidmiseks. (KK)

Lumetõrje Kadrina valla teedel ja tänavatel
2018. aastal läbi viidud riigihanke tulemusel teostavad järgneval kahel aastal lumetõrjet Kadrina valla teedel ja tänavatel alljärgnevad ettevõtjad:

Piirkonnad

Töö tegija

Kadrina aleviku tänavad, parklad ja osaliselt Kadapiku külas asuvad teed.
Libeduse tõrjet tehakse Kadrina alevikus vastavalt vajadusele.

Kadrina Kommunaal OÜ

Hulja aleviku tänavad, Härjadi ja Tirbiku külas asuvad teed.
Libeduse tõrjet tehakse Hulja alevikus vastavalt vajadusele.

Aru Põllumajanduse OÜ
Kadrina Kommunaal OÜ

Leikude, Mäo ja Undla külas asuvad teed.

Kaiigerli OÜ

Põima, Ridaküla ja Tokolopi külas asuvad teed.

Tapa Autobussipark OÜ

Ama ja Võipere külas asuvad teed.

OÜ Sedaksi

Kallukse ning osaliselt Vaiatu ja Vohnja külas asuvad teed.

Kadapiku Agro OÜ

Uus küsimus:
Kes on pildil?

Kõrveküla, Ohepalu ning osaliselt Vaiatu, Vohnja ja Uku külas asuvad teed.

FIE Heiki Tinno

Läsna ja Mõndavere ning Tapa-Loobu maanteest lääne pool Arbavere ja
Loobu külas asuvad teed.

G reidex OÜ

Vastused teatada:
telefonil 502 3846,
e-postiga rystom@hot.ee,
kirjalikult Koidu 21, Kadrina.
Viimane päev on veebruarikuu
viies päev.

Rõmeda ja Viitna ning Tapa-Loobu maanteest ida pool Arbavere ja Loobu
külas asuvad teed.

Greidex OÜ

Kiku, Pariisi, Salda ja Udriku külas asuvad teed.

Tuisumäe OÜ

Jõetaguse, Orutaguse, Saukse, Vandu ning osaliselt Neeruti ja Võduvere külas asuvad teed.

Kaigerli OÜ

Jõepere ning osaliselt Neeruti ja Võduvere külas asuvad teed.

Ristimetsa talu

Osaliselt Kadapiku, Kihlevere ja Lante külas asuvad teed.

Loo Agro OÜ

Õigesti vastanuid oli 17: Urmas Leesnurm, Kätlyn Siniallik, Peeter Viira, Marje Rüü, Tamara Leiaru, Juta
Vahula, Ainu Kirotbek, Ülle Tislar, Ats Täht, Neeme
Mangulis, Ülo Mark, Ain Leesnurm, Are Kivimäe, Jüri
Vološtšenko, Urve Stern, Urmas Hinno ja Rain Liibur.
Auhinna Kadrina Maanaiste Seltsilt on võitnud Tamara
Leiaru. Auhinna saab kätte Maanaiste Seltsi majast Viru
tn 14b.

Fotod: erakogu

Kõigi õigesti vastanute vahel loositakse välja auhind
Kadrina Maanaiste Seltsilt.
Ikka teie Risto Murumägi

Lumetõrje eest vastutab abivallavanem Aarne Laas 524 6009, 322 5603 või Aarne.Laas@kadrina.ee.

Kodukant
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KULTUURIKALENDER

Uue tervisekeskuse projekt on valmis
Kadrina vald liigub edasi
uue esmatasandi tervisekeksuse ehitamise projektiga. Eelmise aasta lõpus sai
valmis ehitusprojekt, mille
koostas OÜ Zoroaster. Pärast ehitusprojekrile ekspertiisi valmimist kuulutatakse välja ehitushange.
„Loodetavasti
saame
hiljemalt kevadel hanke
läbi viidud. Soov on saada tervisekeskus valmis
2020. aasta jooksul,“ annab
Kadrina vallavanem Kairit
Pihlak teada. Praegu Lasteaia 1 krundil olev 4-korruseline maja lammutakse,
milleks vald sai Sihtasutus
KredExilt 31000 eurot toetust
Uues tervisekeskuses on

Laupäeval, 2. veebruaril kell 10
Neeruti Seltsi õpituba „Rahvakalendri
tähtpäevad – küünlapäev“ loodustoas Pargi tn 3.
Osalustasu 2 €.
Kolmapäeval, 6. veebruaril kell 18
Hulja kinoklubis linastub Eesti-Armeenia
komöödiafilm „Lõbus perekond“. Registreerimine
325 2440 või Gerda.Ansi@kadrina.ee.
Osalustasu 5 €/3.50 €.
Neljapäeval, 7. veebruaril kell 18
Kadrina kinoklubis linastub Eesti-Armeenia
komöödiafilm „Lõbus perekond“. Registreerimine
325 0107 või raamatukogu@kadrina.ee.
Osalustasu 5 €/3.50 €.
Kadrina tervisekeskuse 3D vaade

olemas llisaks perearstide le ja hambaravile. Projekti millest on struktuurfondide
teenusteks vajalikele ruu- hinnanguline kogumaksu- toetus 568 000 eurot. (KK)
midele ka ruumid apteegi- mus on 1,6 miljonit eurot,

Päästjate töine aasta
2018. aasta oli meie vabatahtliku pääste jaoks rõõmurohke, kuid ka väga töine. Meie päästeautol Susi
täitus 26. detsembril esimene tööaasta. Susi tegi selle
aja jooksul 148 väljasõitu
päästesündmustele ning läbis 3700 kilomeetrit.
Kevadel osales Kadrina komando Ida regioonis
korraldatud
vabatahtlike päästjate kutsemeisterlikkuse võistlusel
„Eliitkomando 2018“, mille
nimetuse me ka võitsime.
Suvel tunnustati rändauhinnaga „Pritsimeeste pasun“ meie komandot kui
aasta parimat päästeala
vabatahtlikkuse arendajat.
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elama väljapoole Kadrina
alevit ning kuna meie väljasõiduaeg on viis minutit,
on nende kaasamine raskendatud. Kellel on huvi ja
tahtmist tegelda vabatahtliku päästja nii vajaliku ja
huvitava tööga, olete väga
oodatud meie meeskonda.
Soovijatel palun astuda läbi
pritsimajast, sealt saab vajalikku infot.
Tänan vallavalitsust ja
volikogu ning loomulikult
kõiki valla elanikke, kes
meid on igati toetanud!
Möödunud aastal läbisime
meie meeskonna vabatahtlikele päästjatele mõeldud
liiklusavarii koolituse ning
nüüd võime juba iseseisvalt

reageerida liiklusavariidele.
Arne Kastemäe,
Kuid meil on ka väike- Kadrina valla vabatahtliku
ne mure. Mõned meie ko- päästekomando ülem
mando päästjad on asunud

Laupäeval, 9. veebruaril kell 10
Neeruti Seltsi õpituba „Vestlusring
psühholoogiga“ loodustoas Pargi tn 3.
Osalustasu 2 €.
Laupäeval, 9. veebruaril kell 12
Kadrina spordikeskuses saalijalgpall.
Vastamisi Kadrina ja Rõuge Saunamaa.
Teispäeval, 12. veebruaril kell 14.30-16.30
Kadrina rahvamajas Eesti-Soome jalatsivabriku
naturaalnahast ja lambavilla voodriga talvesaabaste
müük.
Kolmapäeval, 13. veebruaril kell 15
Kadrina noortekeskuses fimost randmekettide
valmistamine sõbrale.
Reedel, 22. veebruaril kell 19
Läsna rahvamaja kinos linastub film „Tõde ja
õigus“. Pilet 5 €/4 €.
Pühapäeval, 24. veebruaril kell 10
Pärgade asetamine Vabadussõja mälestussamba
jalamile.
Pühapäeval, 24. veebruaril kell 13
Eesti Vabariigi aastapäeva pidulik tähistamine
Kadrina Rahvamajas. Tunnustatakse tublisid,
esineb Sadamasild.
Hulja raamatukogus reedeti kell 15.00 meisterdamine ja
mänguderohke “Lastetuba”.

Huljale rajatakse lumelinn Sikk ning võimas duo Saaremäe ja Ild maakonna
nominendid
Lääne-Viru Omavalitsuste
Liidu ja Virumaa Teataja
korraldataval
Lääne-Virumaa aasta teo konkursil pääsesid 24 nominendi
hulka mitu Kadrina kandi
tubli tegu ning tegijat.
Isikuteo
kategoorias
pälvis äramärkimise Rein

Sikk ning tema viies raamat
„Minu Virumaa“. Nominatsiooni kirjelduses seisis:
„Raamat “Minu Virumaa”
pole üksnes ühe pealinnapoisi virulaseks saamise
põnev lugu, vaid põhjalik
ja haarav enneolematu ülevaade Virumaa viimase 30

aasta suurematest ja olulisematest sündmustest, mis
kedagi külmaks ei jäta.“
Ühisteo kategoorias on
koos teiste tublidega välja
toodud Üllar Saaremäe ja
Ander Ildi loodud Neeruti Mõisateater. Möödunud
aastal loodud Neeruti Mõi-

Hulja koguduse korraldusmeeskond eelmisel talvel.
Foto: Endel Treiman

Laupäeval, 9. veebruaril kell
10 hommikul alustatakse
Hulja alevikus lumelinna
ehitamist. Sündmuse eesmärgiks on austada pere- ja
kogukondade ühistegevusi,
seades prioriteediks lapsed.
„Perekond ja kogukond on
kogu riigi alustala,“ meenutab korraldaja Endel Treiman. Tema sõnul pakub
tore päev võimalust unistada ning unistused teostada,
seda oma kätega meisterdades.
Eelregistreerimine toimub
6. veebruarini ja lisaregist-

reerimine 9. veebruarini
kella 9.30, kuniks lumekujasid jätkub. Registreerida
ning infot küsida saab korraldajalt Endel Treimanilt
aadressil
endel.treiman@
gmail.com või telefonilt
5663 3264.
Vahval sündmusel puudub osavõtumaks. Üheskoos luuakse unistuste kirik
ning loodetavasti valmib ka
liuväli. Kõik suured ja väikesed lumelinna ehitamise
sõbrad on Huljale oodatud!
(KK)

Rein Sikk raamatuesitlusel
Kadrina raamatukogus.
Foto: Kodukant

sateater andis lavastusprotsessiga nii Kadrinale kui
ka Lääne-Virumaale positiivset tuntust, viies eduka
suvelavastusega Neeruti
Eesti kultuurikaardile.
Lääne-Virumaa
aasta
teo auhinna võitjad kuulutatakse välja 31. jaanuaril.
(KK)
Ander Ild ja Üllar Saaremäe Neeruti mõisa ees, teatriasju arutamas. Foto: Neeruti mõis
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VOLIKOGU
Volikogu otsustas ja arutas
19. detsembri istung Kadrinas
1.

Volikogu kinnitas määruse eelnõu „Kadrina valla
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava
aastateks 2018-2029“.
2. Volikogu lõpetas Kadrina valla finantsjuhtimise
korra 1. lugemise.
3. Volikogu lõpetas Kadrina valla 2019. aasta eelarve
vastuvõtmise 1. lugemise.
4. Volikogu kehtestas maksimummäärades
maamaksumäärad.
5. Volikogu andis nõusoleku isikliku kasutusõiguse
seadmiseks.
6. Vallavanem Kairit Pihlak võtab tagasi
kultuuriasutuse asutamise eelnõu ning toob selle
taas volikogu ette jaanuarikuiseks istungiks.
7. Volikogu lõpetas kultuuriasutuse põhimääruse 1.
lugemise.
8. Volikogu kehtestas valla ametiasutuse struktuuri ja
teenistuskohtade koosseisu.
9.-10. Volikogu võttis vastu otsuse kinnisasjade
omandamiseks.
11. Volikogu võttis vastu otsuse kinnisasja
võõrandamiseks.

KADRINA KALLISTAB
KANDIDEERIJAID!
Riigikogu valimiste eelne saadikukandidaatide
tuumakas debatt Kadrina raamatukogus 5. veebruaril kell 18.00.
Osalevad Indreks Saar, Marko Pomerants, Tanel
Tarkmees, Madis Viise ja teised
Küsida saab, võib ja küsida tulebki ABSOLUUTSELT KÕIKE, milles on abiks moderaator ajakirjanik Rein Sikk.
Tule kindlasti kohale ja ütle oma sõna Eesti tulevikku turgutades, eestlust edendades, valdasid
virgutades, riiki rikastades!

Mälestame
MARIA WUNDERLICH
4.06.1938 – 1.12.2018
FEOFAN GLUBOKOV
18.03.1933 – 17.12.2018
LEONID HOLM
18.01.1945 – 17.12.2018
HELVI KIVRO
26.12.1936 – 19.12.2018
OTTO VILLERS
1.10.1944 – 20.12.2018
MARTA TOIGER
30.03.1921 – 20.12.2018
RAIVO UUSTALU
25.02.1951 – 21.12.2018
ZINAIDA ALEKSANDROVA
12.12.1933 – 23.12.2018
ELGA VASLI
23.11.1931 – 8.01.2019
KAUPO VINTER
4.10.1946 – 11.01.2019
HILLE LIIV
16.07.1932 – 14.01.2019
MILVI VASEMÄGI
3.09.1937 – 14.01.2019

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

jaanuar 2019

Erivajadustega inimeste õigusnõustamine
Õigusnõustamine erivajadusega inimestele toimub Lääne-Virumaa
Puuetega Inimeste Koja ruumis aadressil: Tallinna tänav 29, Rakvere
linn. Nõustamised toimuvad järgmistel kuupäevadel: 9. jaanuar, 6. veebruar, 6. märts, 3. aprill, 8. mai, 5. juun algustega kell 9.00.
Õigusnõustamisele on vajalik etteregistreerimine Õigusteenuste büroos
telefonil 601 5122 või 5385 0005. (KK)

Ilmunud on romaan „Talvetants“
Romaan „Talvetants“ ilmus 2018. aasta talvel, selle autoriks on Kadrinast
pärit Marek Vahula. Raamatukirjelduses seisab: „Koosneb rohkem kui 90
peatükist, millest enamik lõpeb lõpuga -tants. On näiteks „Vanaisatants
- Loo algus“, „Gruusiatants - Kipsist kotkas“, „Armastusetants - Tema tulek“ jne. Kõik tantsud on autori elu esimesest poolest ja tema tugevaimad
lood, kuni kogu elu esimene pool saabki tantsude abil kirja pandud. Iga
tantsu juures on ka alamtiitel ja aeg, millal lugu aset leidis.“ Raamatus
on palju kirjutatud kodukandist, kaante vahelt võib leida palju Neerutimaist, Kadrinamaist ja Lahemaist algupära. (KK)

Palju õnne!
Juubilarid
jaanuaris
MARTIN KESTERSON
91
ERNA PIHT			85
TAMARA SAMARÜÜTEL
85
SALME PUUSEPP
85
REIN MEE
		
80
ÕIE MAIBERG			75
REIN UMBAED		
75
ARVED PÄRS			70
TIIU MAKRJAKOV		
70
EVI SAARMETS		
65
NATALJA ANTONENKO
65
EIKI KAMS			65
MAIRE VALVIK		
65
NELLI KIRSS			60
MAIRE LAULIK		
60
ARVI SALVE			60
PEEP PÄÄRO			60

Detsembris registreeritud
lapsed:

Jooga

Treener Kai ootab neljapäeviti kõiki joogahuvilisi 10. jaanuarist kuni 25. aprillini igal neljapäeval kell 19.00-20.15 Kadrina
lasteaias. Osalemistasu 1 kord 8€, 4 korda 28€.

KAISA MIRTEL TÕNISMÄE
KALJU TAPP
MIRKE PIPENBERG
Kes ei soovi, et teda õnnitletakse vallalehes, palun
sellest teada anda telefonil 322 5631.

Kadrina valla elanikkond külade ja alevike kaupa 2019
Kadrina vald
Ama küla
Arbavere küla
Hulja alevik
Hõbeda küla
Härjadi küla
Jõepere küla
Jõetaguse küla
Jürimõisa küla
Kadapiku küla
Kadrina alevik
Kallukse küla
Kihlevere küla
Kiku küla
Kolu küla
Kõrveküla
Lante küla
Leikude küla
Loobu küla
Läsna küla
Mõndavere küla
Mäo küla

mehed
43
54
27
217
37
19
22
47
12
72
999
2
99
53
18
12
16
45
28
19
8
15

naised
34
39
19
242
32
13
22
56
10
42
1166
1
76
47
14
17
12
29
27
17
6
11

kokku
77
93
46
459
69
32
44
103
22
114
2165
3
175
100
32
29
28
74
55
36
14
26

mehed
25
8
11
15
27
74
21
48
12
20
49
15
15
21
27
25
17
30
64
34
39
2461

Neeruti küla
Ohepalu küla
Orutaguse küla
Pariisi küla
Põima küla
Ridaküla
Rõmeda küla
Salda küla
Saukse küla
Sootaguse küla
Tirbiku küla
Tokolopi küla
Udriku küla
Uku küla
Undla küla
Vaiatu küla
Vandu küla
Viitna küla
Vohnja küla
Võduvere küla
Võipere küla
Kadrina vald kokku

naised
21
6
8
11
18
74
12
49
16
19
39
20
13
20
21
20
12
25
54
31
25
2446

kokku
46
14
19
26
45
148
33
97
28
39
88
35
28
41
48
45
29
55
118
65
64
4907

Minu Kadrina

Inna Grünfeldt,
läänevirulaste poolt hinnatud ajakirjanik

Mis seob Teid Kadrinaga?
Kadrina on minu kodu ja kodukoht, see on paik, mis on südames, ükskõik,
kuhu elu viiks.
Mis on Kadrinas maailma parim, aga kus leidub veel arenguruumi?
Ma ei tea, mis on Kadrinas maailma parim globaalses mõttes, aga minu jaoks
on tähtis kodusus ja oma kool, kus hariduse on saanud meie peres juba kolm
põlvkonda ja mis annab hariduse, millega avaneb iga kõrgkooli uks. Arenguruumi - olgu Kadrinas või mujal - on esmalt meis enestes: sõbralikkust,
mõistmist, kuulamisoskust ja teise austamist saame ise praktiseerides endas
arendada, alustades sellest, et jätta elus ja sotsiaalmeedias tige või halvustav
sõna ütlemata.
Kuidas saate ise Kadrina arengule kaasa aidata?
Eelnevast lähtudes - olla parem inimene. Töö seisukohast - kirjutada mõne
innustava loo kodupaiga tublidest tegijatest.

Lisete.Laisaar@kadrina.ee
Trükiarv 2300 eksemplari

Foto: Kadrina rahvamaja

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

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

