odukant
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Kiire töö ja tegemine

Vahepealse kuu jooksul on ehitustööd Kadrina tervisekeskuse objektil kiiresti edenenud. Paigaldatud on
vastupidav ja ilmastikukindel katus koos soojustusega, seintele vill ja tuuletõke. Nüüd saab asuda seinu
lõplikult viimistlema, katma fassaadiplaatidega.
Tehtud on teede ja platside alused ning paigaldatud
esimene asfaldikiht. Teine kiht paigaldatakse järgmise
aasta kevadel. Uude aastasse jääb ka kõnniteede rajamine. Sisetöödest käib ventilatsioonitorude paigaldamine, vaheseinte ehitamine ja puitseinte viimistlemine, algab ka akende paigaldus. Tööd on alustanud
elektrikud.
Kuna tööd on sujunud plaanipäraselt ja suuri probleeme ei ole olnud, siis viimasel töökoosolekul oli juba
jutuks majale sildi paigaldamine, lipuväljaku rajamine
ning Kadrina tervisekeskuse omapära esiletoomise võimalused. Perearstid tõstatasid ka sisedisaini küsimusi,
et tööruumid saaksid just nendele meelepärasteks.
Aarne Laas,
abivallavanem

Vesikas ja Fofkin löövad sõnatantsu
Kadrinast pärit räpparid Vesikas ja Fofkin said valmis
uue ühiskogumiku, mis kannab nime „Sõnatants“. Vesikas, kodanikunimega Priit Kaare, ja Fofkin ehk Kevin
Poll panid sõnad tantsima oma teises duetträppluulekogumikus, mis sisaldab neile omaselt positiivsete
laengutega lõbusamapoolseid igas vanuses lugejatele
sobilikke tekste.
Kogumiku loomisse panustasid peale räpipoiste ka
Kristjan Ait, kes joonistas kaaned, ja Päär Pärenson,
kes kirjutas eessõnad. Kirjavead kontrollis Karin Kaare, küljendas Vesikas ise ning trükkis Paar OÜ. Ettevõtmist toetas Kadrina vallavalitsus.
„Uue luulekogu idee tekkis möödunud aastal. Eelmisest luulekogust oli möödunud juba omajagu, mille jooksul oli kogunenud piisav hulk uusi tekste, ning
arvasimegi, et oleks paras aeg uus ühiskogumik välja
anda,“ sõnas Kaare. „Minu arvates kukkus kogumik
välja suurepäraselt. Kui see lõpuks näppude vahel oli,
siis oli ikka hea tunne küll. Suur tänu Kadrina valla
kultuurikomisjonile, kes meie tegemisi taas toetas!“ oli
Poll tänulik.
„Pealkiri „Sõnatants“ iseloomustab seda, mida me
oma tekstides teeme – paneme sõnad tantsima, luues
niimoodi värvikaid kujundeid, meeldejäävaid riime ja
põnevaid sõnamänge,“ rõõmustab Kaare. „Tekstidest
on keeruline enda lemmikuid välja tuua, ehk “Hetk
omaette” on selline hästi mõnus tumedamal talveõhtul
lugemiseks. Ma loodan, et kõik tekstid pakuvad häid
emotsioone ja mõtteid,“ sõnas Poll.
Millist sisu kannab endas „Hetk omaette“ või mõni
muu kirjameistrite tekst, seda tuleb kõikidel juba ise
uurida. Vesika ja Fofkini ühiskogumik „Sõnatants“ on
müügil Kadrina valla raamatukogus. (KK)

Maailmameister väisab Kadrina
Keskkooli
2019. aasta IT- ja nutifestival CADrina oli sel aastal
pühendatud rallile ning sellega tehti kummardus autoralli maailmameistritele Ott Tänakule ja Martin Järveojale. Kuna kiiretel meestel on kiired toimetused,
ei saanud nad 10. juubeliaastat tähistanud CADrinal
osaleda. Läbirääkimiste käigus leiti uus aeg, 19. detsember, mil Ott Tänak kadrinlasi rõõmustama saab
tulla. Kohtumine Kadrina Keskkooli õpilastega saab
teoks Oleg Grossi kaasabil. (KK)
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Kadrina ristisalu – eeskuju kogu Eestile
Just sellist pealkirja kandis
2015. aasta maikuu Kodukandis Rein Siku kirjutatud
lugu Ristisalust. „Kui Kadrina suudab anda uue hingamise kiriku veerel roostetavale sajakonnale ristile,
oleks tegemist kogu Eesti
jaoks teednäitava sammuga,“ kirjutas Sikk toona.
Möödusid aastad ning
mõtteid vanade ristide väärikast säilitamisest ja eksponeerimisest põrgatasid
nii Rein Sikk, Ülo Kais,
Meelis-Lauri Erikson kui
ka kampa võetud kunstnik
Teet Suur. Kui Teet Suur
vallarahvani kolm ainulaadset maketti tõi, otsustas
rahvas, et ristikompositsioon „Maa ja taeva vahel“
on just see, mis Kadrinas
olema peab.
Nüüd on ristisalu rõõmustanud külastajaid juba
peaaegu terve kuu. Ristisalu avati hingedepäeval,
2. novembril Kadrina surnuaia serval, aadressil Tapa
tee 2a. Pole kahtlustki, et
tegu on unikaalse kunstiobjektiga. Kunstnik Teet
Suur on sättinud vanad
ajaloolised, kuid unustatud raudristid väärikasse
sümbioosi. „Olen tänulik
neile inimestele, kes alustasid nüüd teoks saanud
Ristisalu projekti. Kõik osapooled andsid endast parima. Ristisalu kohandub

Ristisalu õige pale tuleb välja alles kevadel, kui kogu ümbrus
rohetama lööb. Foto: Kodukant

Ristisalu hingedepäeval küünalderüüs. Foto: Kodukant

ümbrusega ja kindlustab
enda koha, ilmestades meie
mälestusi ja tulevikulugusid,“ rääkis Suur.
„Tegelik arvamus Ristisalust on peidus neis küünaldes ja inimestes, kes alates
hingedepäeva aegsest avamisest leiavad jälle ja jälle
sinna salusse tee. Ju see tee
on neile tähtis. Ilus, võimas ja loodetavasti mujalgi
Eestis eeskujuks saav ning
juuri ajav,“ sõnas Rein Sikk

ning lisas: „Kadrina kandis
on väärt pinnas, kuhu ideid
külvata.“
Kadrina valla arendusspetsialisti Maris Arose
jaoks oli sel ametikohal
antud projekt esimene.
„Ristisalu ehitas vald MTÜ
Arenduskoja Leader-programmist ajaloo- ja kultuuripärandit väärtustava meetme toel. Projektikirjeldusel
aitas kaasa mitu kolleegi
ning usun, et tänu suurepä-

rasele koostööle saime ka
positiivse tulemuse. Projekti elluviimisel tegelesin
ka projektijuhtimisega ning
võin kokkuvõtvalt öelda,
et vaatamata mõningatele
ärevaks tegevatele hetkedele suutsime saavutada
seda, mille eesmärgiks võtsime,“ ütles Maris Aros.
Ristisalu
põhiprojekti
koostas kadrinlane Rait
Karus, ehitustööd teostas
Timtar Grupp OÜ ning
valgustuse
projekteeris
Üllar Võrno. „Ristisalu on
ilmekas näide, kuidas kogukonnas sündinud ideed
heas koostöös teoks saavad,” nendib Kadrina vallavanem Kairit Pihlak.
„Peaasi on usku ja lootust mitte kaotada ja teada,
et kõik hääd mõtted, mis
ei sünni täna, sünnivad
homme, kui sinuga kaasa
uskuvaid
poolehoidjaid
piisavalt tekib. Nii on Kadrinas mitu korda läinud ja
kõik, kes nii- või naaviisi
Ristisalu eest sõnas ja teos
läbi aastate seisnud, võivad nüüd enesele pika pai
teha,“ võtab Sikk loo kenasti kokku. Üks on kindel
- Ristisalu andis uue hingamise kiriku seina äärde
kuhjatud poolesajale roostetavale raudristile ning
on eeskujuks tervele kodumaale. (KK)

Kes on Kadrina valla aasta tegijad 2019?
Kadrina vallas valitakse
taas kolm Aasta Tegija auhinna laureaati. Iga tegija
saab 1000 eurot auhinnaraha. Tunnustused määratakse kultuuri/hariduse,
majanduse/ettevõtluse ja
spordi kategoorias.
Kandidaate võib esitada
igaüks! Rahvahääletusele
mineva tublide nimekirja paneb kokku Kadrina
Vallameedia
Nõukoda

uus kooseis, kuhu kuulu- 1. Leidke enda jaoks see
vad Ülle Visnapuu, Liivi
tubli tegija kultuuri/haHeinla, Triin Toming, Roriduse, spordi, ettevõtlubert Salep ja Rein Sikk.
se/majanduse valdkonRahvahääletuse tulemused
nas;
kantakse volikogule ette 2. kirjutage kandidaadi kohjaanuari lõpus, misjärel
ta tubliduse põhjendus;
volikogu kinnitab aasta te- 3. saatke ettepanek koos
gijad. Nii tegijad kui kõik
põhjendusega
e-kirjanomineeritud saavad tunga aadressile: kadrina@
nustatud Eesti Vabariigi
kadrina.ee või tavakiraastapäeval.
jaga aadressile: Rakvere
Esita kandidaat nõnda:
tee 14, Kadrina 45201.

Kadrina tulevik luuakse loos lastega
Päev enne isadepäeva, 9. novembril peeti Kadrina
rahvamajas taas traditsioonilist hõbesõlepidu, mis
on pühendatud väikestele vallakodanikele. Sel korral rõõmustati ajaloolise väärtusega hõbesõlgedega 32
last. Värsketele vallakodanikele ja nende vanematele
esinesid Lea Leissoni laululapsed Lisbet Kotiesen ja
Brit-Katriin Murumägi, klaveril mängisid duona Lisbet
Kotiesen ja Emili Pilv ning Liili Põllu ja tema õpilane
Ly-Marleen Vilhein. Kadrina ajalugu ulatub sajandite
taha, Kadrina tuleviku loome koos lastega. (KK)
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NB! Need, kellele on omistatud aasta tegija nimetus,
ei saa auhinnakandidaadiks
uuesti esitada enne kolme aasta möödumist.
Kandidaate saab esitada
6. detsembrini. Nominentide nimekirjad ilmuvad
vallalehes ja vallaveebis.
Hääletada saab vallaveebis
ja valla raamatukogudes
13. jaanuarini.

Kodukant

2

Looduskaunis ausammas Jõeperes
Jõepere küla lugu läheb edasi sellega, et tänada inimesi, kes on
aidanud Jõepere Eesti kaardil suuremaks teha. Viimati kirjutati meie külast siis, kui toimus Vabadussõja ausamba avamine.
Aga siis tuli hea idee ja mõte rajada ka tammepark. Ühinesime
selle üleskutsega ja nüüd on ka meil oma tammepark.
Riigikantseleilt on meil nüüd olemas ka plaat kirjaga “Tammepark Vabadussõjas Jõeperes langenutele”.
Tahan tänada kõiki neid inimesi ja ettevõtteid, kes tulid kaasa ideega rajada Jõeperesse selline ausammas. Eelkõige suur
tänu sulle, Jaan Viktor, kellega sai üldse hakatud arutama
seda lugu.
Suur tänu sulle, Ilmar Paal, et saime 25 tammeistikut.
Sõpru ja lähedasi on hea hulk, kes kõik on olnud jõu ja nõuga abiks. Suur tänu ka sulle, maaomanik Margus Sirvel. Asub
ju kõik see sinu maa peal.
Hea on teada ja näha, et Jõepere ausammast käiakse ikka
vaatamas. Nii lähedalt kui kaugelt.
Meil on seal ka väike postkast külalisraamatuga. Kui on hea
mõte või tänu, ole hea, pane kirja. Kui juhtud hobusega tulema, on selleks puhuks ka lasipuu olemas.
Veel kord suur tänu kõigile! Teeme ikka midagi jälle koos
ära. Muutume ise paremaks ning meid ümbritsev muutub ilusamaks ja puhtamaks.
Aga veel… ma ei olegi saanud teada, kes oli ja on too tundmatu, kes kunagi ja ehk ka praegu külastab Jõeperet ja käib
sinna küünalt panemas.
Urmas Leesnurm

Haridusstipendiumid ootavad jagamist
Kadrina valla haridusstipendiumi eesmärk on tunnustada
Kadrina valla õpilasi ja üliõpilasi edukas uurimis-, teadus- ja/
või praktilises ning loovtöös, lisaks tunnustada ka tööde juhendajaid.
Haridusstipendiumit on võimalik taotleda Kadrina valla
rahvastikuregistrisse kantud:
1) õpilasel, kelle töö valmimisest taotluse esitamise hetkel ei
ole möödunud rohkem kui kaks aastat;
2) üliõpilasel, kelle uurimis- ja/või teadustöö on vallale olulise tähenduse ja/või praktilise väärtusega;
3) 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 taotlemiseks tuleb kandidaadil esitada:
1) põhjendatud taotlus;
2) CV;
3) õppeasutuse soovitus;
4) taotleja kinnitus valmisolekuks esitleda oma tööd Kadrina Keskkooli Teaduspäeval.
Taotlus esitada hiljemalt 15. jaanuariks 2020 kas digitaalallkirjastatult e-postiga aadressile: kadrina@kadrina.ee või posti
teel: Kadrina Vallavalitsus, Rakvere tee 14, Kadrina 45201 Lääne-Viru maakond.
Stipendiumi määrab Kadrina vallavolikogu, võttes arvesse
hariduskomisjoni ettepanekut. Stipendium(id) antakse üle vabariigi aastapäeval.

MURUMÄE

MÄLUMÄNG
Novembrikuu mälumängu küsimusega
alustame viiendat hooaega.
Neljanda hooaja viimasel pildil oli kauaaegne Kadrina rahvamaja juhataja
Ene Kaldamaa.

Õigesti vastanuid oli seekord palju, lausa
26: Tamara Leiaru, Juta Vahula, Ülle Tali,
Ülo Kais, Eino Nurk, Neeme Mangulis,
Roland Rand, Urmas Leesnurm, Ants
Piilberg, Harald Rahupõld, Evi Mäepõld, Ainu Kirotbek,
Urve Stern, Ene Pihel, Linda Vinter, Rutt Kuusemäe, Tiina
Allikas, Jüri Vološtšenko, Urmas Hinno, Peeter Viira,
Marje Rüü, Kristina Palumäe, Are Kivimäe, Madis Bremen, Marge Pertelson ja Lisete Laisaar.
Lõppenud neljandal hooajal oli õigesti vastanuid kokku 44.
Kõige edukamad olid 9 õiget vastust andnud Neeme Mangulis, Ainu Kirotbek ja Marje Rüü. Neid ootab vallamajas
väike auhind. 8 õiget vastust andsid Peeter Viira, Are Kivimäe
ja Urmas Hinno.
Uus küsimus:
Mis hoone on pildil?
Vastused teatada:
telefonil: 502 3846,
e-postiga: rystom@hot.ee, kirjalikult: Koidu 21, Kadrina.
Viimane päev on detsembrikuu viies päev.
Ikka teie Risto Murumägi
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Kadrina Vabatahtlik Pääste 95
12. oktoobril toimus Kadrina
huvikeskuses Kadrina vabatahtliku pääste 95. aastapäeva
tähistamine. Pidulik kontsert-aktus algas, kustusid tuled
ning saal täitus vaikselt tossuga. Võinuks arvata, et maakonna kõige usinamad päästjad
tõusevad kohe toolidelt ning
jooksevad uurima, mis on suitsu põhjustaja. Seda ei olnud aga
vaja, sest segarahvatantsurühma Kahevahel mehed võtsid
asja enda hoole alla, sest lava
hõivasid mundris tulekustutitega mehed, kes asusid pealinna kustutama. Käis ju taustaks
Velikije Luki „Tallinn põleb“.
Kui pealinn kustutatud sai,
saabusid tossu sees lavale Cadencia tantsutüdrukud, kes
olid antud sündmuse jaoks
loonud tantsu, mille pühendasid päästjatele. See etteaste oli
üllatuseks kõikidele, isegi korraldajatele endale. Esimene oht
oli möödas!
Kohale tulnud külaliste

Kadrina vabatahtlikele kingiti palju põnevaid asju.
Foto: Kaisa Nele Hendla
jaoks olid väikesed päästeringi
lapsed valmistanud toredaid
etteasteid. Karoliine Kirsipuu
ja Lisandra Veidenberg olid
riides nagu tuletõrjujad ning
laulsid laulu sellest, kuidas
tuletõrjuja on vapper mees.
„Tuletõrjuja on mundri sees,
tuletõrjuja on raske töö, kuid
ta põnnama ei iial löö,“ tõdeti laulus. Lisaks kõlas vahva
viiulipala, mille esitas Kristo
Kurve. Revor Mägi, kes ei ole

veel päästeringi liige, luges ette
luuletuse, mille ta päästjate ja
naissalga korraldatud võistlusele ise oli kirjutanud. Laval
lõid tantsu lahti Kahevahel
mehed ja Vöökudujate naised,
kelle esituses tekkis Kukerpillide „Rotterdami” ja mõminaräppar Nublu „Rotterdami”
loo vahel täielik sümbioos.
„Eriline tänud Margele, Helenale ja Liisile, kes korraldasid kogu meelelahutusprog-

rammi. Aitäh ka esinejatele,
sest neid juba naljalt keegi üle
ei löö,“ rõõmustas Raido Nagel.
Kadrina vabatahtlikud tänasid oma häid sõpru ja toetajaid, kes on neile alati nii sõna
kui jõuga abiks olnud. Lisaks
tervele Kadrina Vabatahtliku
Pääste meeskonna õnnesoovidele, võeti Raido Nagelilt lausa
sõnad suust, sest talle omistati
Päästeliidu hoolsusmärgi hõbemedal. Sellist tunnustust ei
osanud Nagel oodata.
„Saaks selle sajanda aastapäeva ka ikka tähistatud,“ sõnas Kadrina vabatahlike pealik
Arne Kastemäe. Kindel on, et
seda ka maakonna parimad
päästjad teha saavad, sest sajani pole enam palju jäänud. Kui
teha tööd südame ja armastusega ning ligimestest hoolimisega, siis lendab aeg kui linnutiivul. Tõesti, kaugel see suur ja
ümmargune juubel enam ongi.
(KK)

Kadrinlasest kardispordi äss Eric Marcus Jaanimets
Kadrinlane Eric Marcus Jaanimets, kellel vanust vaid 12 aastat, on oskuslik kardisõitja, kes
sai ühele poole uue hooajaga.
2019. aasta kujunes värvikaks
ja edukaks. Eric Marcus osales
Eesti meistrivõistlustel ja ka
Prokart Eesti meistrivõistluste
sarjas. Kadrina kardisportlane
saavutas hooaja jooksul ühe
poodiumi (II koht), kaks esikohta ja ühe teise koha võistlussõitudes. Võistlusstarte oli tal tänavu kokku 27, millest kujunesid
välja sportlase eneseületamised,
õnnestumised ning konkurentidega tihedaid võistlusolukordi.
Eric Marcuse armastatud
võistlusklassid on vanuse järgi:
Cadet 6-8 aastased, Micro 60
8-10 aastased ja Mini 60 10-14
aastased. Võistlussõidud koosnevad kahest eelfinaalist, mille
tulemuste liitmisel saadakse
stardikoht finaali.
Kuidas leidsid tee kardispordini?
Ma täpselt ei tea, aga arvatavasti oli põhjuseks see, et mu isa
mõõtis kunagi võistlustel sõitude aegu. Ma käisin vahepeal
isaga kaasas. Olin 6-aastane,

Kadrina kõige kõvem kardisõitja Eric
Marcus Jaanimets. Foto: Erakogu

kui isa viis mind kardikooli kardiga sõitma. Mulle see meeldis
ja nii ma 7-aastaselt alustasingi
võistlemist. Esimene võistlus
oli 2015. aasta kevadel Tabasalu
kardirajal, kus sain 3. koha.
Kas sul on antud spordialal
iidoleid/eeskujusid?
Mul on küll üks iidol. See on
Ferrari vormelisõitja Charles

Leclerc. Tahaksin olla nagu tema
seal Vormel 1 võistlemas.
Mis on su jaoks sel spordialal kõige olulisem?
Mulle on kõige olulisem võit.
Muidugi ei tohiks olla sohitegijaid ning et kõik võistlejad
oleksid õiglased ja kohtunikud
korralikud.
Millisena kujutad ette oma
tulevikku?
Ma ei tea seda veel, aga äkki
võistlen siinsamas Eesti meistrivõistlustel, paremal juhul Soomes või Lätis. Ma olen juba neli
korda tegelikult Lätis võistlemas
käinud.
Kes on sulle kõige suuremaks abiks ja toeks?
Minu treener ja vanemad –
minu isa ongi minu treener -, samuti meie pereettevõte. Kadrina
Noorsportlaste Fond on mind
rahaliselt toetanud ja minu
meeskond, kes treenib mind
ning hoiab mu meeleolu kõrgel.
Millised on sinu suurimad
saavutused?
Kõige esimesel hooajal, aastal 2015, sain Cadet-klassis võidu. Olin selle üle väga õnnelik.
Järgmisel hooajal sõitsin samas

võistlusklassis ja võitsin enamiku etappe. Sel hooajal oli palju
vihmaga sõitmist. Kolmandal
hooajal alustasin Micro 60 klassis. Oli palju uusi asju õppida,
aga hooaja lõpus õnnestus saada
kaks kolmandat kohta ja tõusta
ka poodiumile, see oli vägev!
2018. ja 2019. sõitsin juba kiiremas Mini 60 võistlusklassis. Seal
on väga tihe võistelda, sest 20
võistlejat on aegadega 1 sekundi sees. Lõppenud hooajal sain
kaks eelfinaalide sõidu võitu ja
ühe poodiumi teise koha ning ka
finaalides kaks neljandat kohta.
„Saime 2019. aastal meeskonnana väga palju kogemusi,
telemeetria andmeid ning kardi seadistamiseks õppetunde.
Infopagas on järgmisteks hooaegadeks taas suurem. Täname
kõiki, kes toetavad meid ning
hoiavad meile pöialt,“ sõnab
Eric Marcuse treener ja isa Urmas Jaanimets.
Hoiame Eric Marcusele kõvasti pöialt, et uutel hooaegadel
sõidaks tema kartauto aina kiiremini ning Kadrina kõige kõvem
kardisõitja seisaks poodiumil
vaid kõige kõrgemal! (KK)

Kes teeb, see jõuab – Läsna teatri tegemistest
Mihklikuul pärast paarikuust
hingetõmbeaega alustas Läsna
teater uut hooaega.
Lõppenud suvi oli vägagi töine ja täis esinemisi, millele pani
punkti vabariiklik külateatrite
festival Räpinas, kus mängiti
Hella Woulijoe „Niskamäe naisi“. Lavastus sai laureaaditiitli
ning meie tublid näitlejad Lea
Pallon ja Raido Parve parima
näitleja preemia. Sama näidendiga sai Läsna teater ka XIV
maakondlikul näitemängupäeval laureaaditiitli ja meeldiva
kohustuse järgmine teatripäev
korraldada.
XV Lääne-Virumaa näitemängupäev leiab aset tuleva
aasta 25. aprillil Kadrina huvikeskuses, kus on parimad

tingimused selle sündmuse
korraldamiseks. Läsna teatri
kollektiivi kuuluvad häid loomingulisi ja praktilisi oskusi
omavad eriealised inimesed.
Seega loodame, et saabuvast
sündmusest tulevad osa saama
nii kadrinlased kui ka teatrihuvilised kaugemalt.
Läsna teater alustas ka uue
näidendi õppimist – eesti klassika, August Kitzbergi „Libahunt“.Sellest saab Läsna teatri
ja Läsna-Loobu külakoori suveetendus kunagises Loobu
mõisa aidas järgmise aasta juulikuus. Ühtlasi märgib see ära
esimese Läsna koori asutamise
140. aastapäeva ja Läsna teatri
praeguse koosseisu 20. aastapäeva. Vaadates kaugemale

Läsna Teatri näitlejatel on alati
tegutsedes naeratus näol.
Foto: Kaisa Nele Hendla

tagasi, teeme kummarduse
endisaegse koori ja näiteringi
liikmetele. Et Läsna näiteringi
kunagine esimene etendus leidis aset Miku talu rehe all, siis
leidsime loogilise jätku – talu
rehe alt mõisa aita. Veel alus-

Kaasav eelarve toob Kadrinasse madalseiklusraja
Kadrina vallas lõppes esimene
kaasava eelarve hääletus. Kaasava eelarve eesmärk on kodanikualgatuse rakendamine valla arengusse ja teadlikkuse tõstmine
valla eelarve koostamise alustest.
Esimesel kaasava eelarve
rahvahääletusel osales 232 hääletajat. Enim ehk 103 häält kogus ettepanek ehitada lastele ja

noortele sobiv madalseiklusrada,
mis aitab arendada motoorikat
ja füüsilist võimekust. Korralik
seiklusrada pakub suurepäraseid
võimalusi suurendada aktiivsust
ning muuta noori tervemaks
ja tugevamaks. Seiklusrada on
planeeritud terviserajal oleva
jõulinnaku vahetusse lähedusse.
Seiklusring OÜ esindaja sõnul

saab sinna ehitada huvitava raja,
millel on erinevad raskusastmed
ning tasemed erinevas eas lastele
ja noortele.
Ülejäänud hääled jagunesid
järgmiselt: petangiväljakute rajamine - 9 häält, lastele ja Ridaküla pargi avalik mänguväljak - 98
häält ning betoonist lauatenniselauad alevis - 22 häält.

tame Eduard Vilde „Kippari
unerohu“ õppimist. Lavaproove loodame korraldada soojas
ja mõnusas Läsna rahvamajas
pärast remondi lõppemist.
Meie teatri tublid näitlejad
Lisete Laisaar, Kalev Pallon ja
Raido Parve esinevad ka aastalõpu trallil Heli Napi lavastatud Anton Tšehhovi lühinäidendis „Karu“.
Kuna meie näitleja Lea Pallon on praegu maailma avastamas, siis viime sisse muudatused etenduses „Niskamäe
naised“. Uuel aastal astume
selle tükiga taas üles ka teistes
meie maakonna rahvamajades
ja ehk kaugemalgi.
Läsna teatri nimel
Ene Pihol

Kadrina valla kaasava eelarve ettepanekuid sai esitada 12.
augustist kuni 12. septembrini,
misjärel valis hindamiskomisjon
rahvahääletusele saabunud ettepanekutest neli ideed. Hääletamine kestis 23. oktoobrist kuni 6.
novembrini. Kadrina valla kaasava eelarve kogusumma valla eelarves on 15 000 eurot. (KK)
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Elu ilma internetita on võimalik
Just selle tõe teadasaamiseks
tuli viiel Kadrina Keskkooli õpilasel ja kolmel õpetajal
sõita oktoobri alguses Assoori
saartele. Sealsest üheksast saarest, mis asuvad keset Atlandi
ookeani, 1500 km kaugusel
Lissabonist, sai meie koduks
imelise looduse ja kultuuriga
São Miguel. See oli viies ja ühtlasi viimane Erasmus+ projekti
“Internet Under My Skin” („Internet mu naha all“) kohtumine, kus lisaks Eesti ja Portugali
noortele osalesid ka Sloveenia,
Tšehhi ja Hispaania rõõmsameelsed noored. Nagu ka eelnevatel kohtumisel, oli sellelgi
põhiliseks teemaks internet,
täpsemalt – kas elu väljaspool
internetti on võimalik.
Alustuseks tutvusid noored
teiste esindatud riikide kultuuri ja kommetega ning said
proovida kõigi osalejariikide
omapäraseid toite. Mängiti ka
mänge, et üksteist paremini
tundma õppida.
Kohalikus koolimajas räägiti
meile veebipõhisest ja -välisest
suhtlemisest. Toodi välja, kuidas interneti kasutamisel on
oma positiivsed ja negatiivsed
küljed ning kuidas netikett
mõjutab inimeste igapäevast
suhtlemist. Toimus grupitöö,
kus arutati interneti kasutamist

Kadrina tüdrukud Agnes Aasa, Gerda Jamsja, Anette Traus, Mirell
Mooses ja Luise Grethen Nirgi oma võõrustajatega. Foto: Merike Sikk

erinevates valdkondades.
Vahepeal oli võimalus kohtuda Ribeira Grande linnapeaga,
kes tervitas kõiki avasüli, naeratus näol. Külastasime kõik
koos ka kohalikku vesiveskit.
Tutvusime lähemalt umbes
Hiiumaa suuruse Sao Migueli
saarega. Kõik Assoori saared
on vulkaanilise päritoluga ja nii
saime meiegi nautida sealset
vulkaaniliselt tekkinud loodust
ja nende imelisi kraatritesse
tekkinud järvi.
São Migueli vulkanoloogia
ja geotermaalenergia vaatluskeskust külastades kuulsime,
kuidas sealne vulkaaniline
aktiivsus on saared tekitanud.
Käisime ka haruldases vulkaanilise tegevuse tagajärjel tekki-

nud kihilises laavakoopas.
Kuna Assoorid asuvad keset
ookeani, oli seal väga hea võimalus sõita laevaga merele delfiine ja vaalu vaatama. Kõige
meeldejäävamaks jäi kašelott,
kelle pinnaletulekut pidime
küll 45 minutit ootama, aga
vaatepilt tasus end igati ära,
paljudel õnnestus jäädvustada
klassikaline sabauime pilt.
Pärast 4-tunnist laevasõitu
sõime lõunaks meie ühepajatoitu meenutavat kohalikku
rooga nimega cozido. See valmib kuue tunniga maa all sealse geotermilise kuumuse abil.
Päevale pani punkti mõnus
suplus kuumaveeallikas, kus
veetemperatuur tõusis 39°C-ni.
Reisi viimane päev oli jälle

KULTUURIKALENDER
koolipäev. Seda alustasid iga
riigi õpilased, kes olid oma kodumaal olles teinud läbi katse
olla nädal aega ilma internetita.
Tegevuse eesmärgiks oli näha,
kuidas peaksid noored vastu ilma internetita ja millised
oleksid tõrked, mis segaksid
tulemuslikku tegevust. Üldjuhul saadi selle ülesandega
hakkama, aga kõige raskemaks
osutus enamikule koolitööde ja
üritustega kursis olemine.
Lõpuõhtul kuulasime vaimustusega kohalikke rahvamuusikuid ja elasime kaasa
nende tantsudele.
Minu jaoks tegid selle projekti eriliseks inimesed, kellega
tutvusin. On veider mõelda, et
kahest erinevast riigist inimestel, erineva kasvatusega, võib
olla midagi nii palju ühist. Kõige erilisem oligi vaba aeg, mil
mängisime koos lauamänge või
käisime jalutamas. Oli meeldiv
õppida uusi keeli ja maitsta
uusi toite. Samuti tegid selle
projekti huvitavaks internetiteemalised loengud. Ja lõpuks
– sain kinnitust, et noored suudavad vajaduse korral elada ka
ilma internetita.
Anette Traus,
Kadrina Keskkooli 11. klassi
õpilane

Liikuda või parkida - selles on küsimus?
Sotsiaalmeedias arutleb Kadrina
elanik, miks küll Kadrina Keskkooli autoparkla on nii- ja naasugune. Robert Salep küsib aga,
miks üldse parkla koolile nii lähedal on? Võiks ju jalgsi liikuda
ja liigelda. Kadrina on tegelikult
väike asula, kus teekond poodi,
tööle, koju ja kooli on võimalik
„kondimootoriga“ läbida. Arukas oleks varem ärgata, aega ette
planeerida – liigelda vähemalt
alevi sees jalgsi.
Tervise Arengu Instituudi uuringud näitavad, et täiskasvanute liikumisaktiivsuse seis on
kehv: veerand Eesti täiskasvanutest on füüsiliselt passiivsed,
soovituslikus mahus liigub vaid
7%, tervelt 41% veedab enamiku
tööajast istudes (www.tai.ee ja TÜ
Liikumislabor).
Kui Maailma Terviseorganisatsioon soovitab lastel liikuda

vähemalt 60 minutit aktiivselt
iga päev, siis tegelikult on ka
Eesti laste üldine liikumisaktiivsus kehvapoolne: vaid 6% 10-17
aastastest lastest teeb tund aega
päevas mõõdukat sporti ja 28%
6-13 aastastest on vähemalt tund
aega päevas aktiivne viiel päeval
nädalas.
Eesti laste liikumisaktiivsusele pannakse hinne 3-. Kui oleks
uuringuid rohkem 15-16 aastaste laste seas, viiks see hinde veel
madalamale (Postimees, 31. oktoober, 2018).
Tervist ja arengut tagava liikumise minimaalne hulk täiskasvanutel on 10 000 sammu iga päev.
Üldjuhul peaks iga täiskasvanu
päevas käima 8 kilomeetrit, et
olla terve. Laste liikumisaktiivsus on aga suurem – 13 000 sammu iga päev, see on peaaegu 10
km iga päev. (Ilkka Vuori, Ees-

ti-Soome ühisseminar “Liikumine,
tervis ja heaolu”, 2009).
Eestis on tõusnud ülekaaluliste laste ja täiskasvanute osakaal.
Iga neljas esimese klassi laps on
ülekaaluline. Tervise Arengu
Instituudi 2014. aastal läbiviidud
Eesti täiskasvanute (16-64-aastaste) tervisekäitumise uuringu
kohaselt oli ülekaalulisi inimesi
32,5% ja rasvunuid 19,5%. Kokku liites saame uuringust teada,
et pooled Eesti täiskasvanud on
kaotanud hea kehalise vormi.
Aastal 2010 suri maailmas
alatoitumusse kokku 1 miljon
inimest, rasvumisse aga rohkem
kui 3 miljonit (Alar Ojastu „Ratsionaalne emotsionaalsus, 2019).
Liikumisõpetajana ei näe ma
lasteaias veel ühtegi rasvunud
last, vähemalt Kadrinas mitte.
Tekib küsimus, kuidas esimese
klassi iga neljas lõpetaja jõuab

ühe aastaga lisakilodeni? See on
miljoni dollari küsimus. Põhjuseid, miks kaotatakse hea füüsiline vorm, on mitu.
2005. aastal oli Soome Südameliidu südamenädala moto
„Väike võtab suurest eeskuju.
Kõiges“. Laps matkib, jäljendab suurt. Täiskasvanu on eeskujuks lapsele. Harjumused
saavad alguse kodust, lasteaed
ja kool saavad häid harjumusi
võimendada. Soome on võtnud
laste liikumise tõsiselt ette – valitsusprogrammides on teema
sees ja liikumisaktiivsuse hinded paranevad. Näiteks käib ligi
75% Soome lapsi kooli jala või
jalgrattaga. Oluline osa laste ja
täiskasvanute liikumisaktiivsuse
kujundamisel on keskkonnal.
Maarit Vaikmaa,
Kadrina lasteaia Sipsik
liikumisõpetaja

Kadrina EPT golfisõbrad lõpetasid hooaja
Traditsiooniliseks kujunenud
hooaja lõpuvõistlus toimus
26. oktoobril Ojasaare golfiväljakul. Võistlus toimus juba
viiendat korda. Võistlemas
oli 23 mängijat, kahjuks ilmaprognoos ennustas natuke halba ilma ja paljud jätsid seetõttu
võistluse vahele. Kadrinast pärit mängijaid oli seekord väljakul 12.
Mängiti löögimängu erinevates klassides, arvestades
mängijate taset. Võistlus sai alguse kõva tuulega, pärast lõunat kostitas mängijaid ka aina
tihenev vihmasadu.
Open-klassi esikolmik: Kaido Hint, Mihkel Lekk, Urmas
Koppel. Bogey Poisid esikolmik: Urmas Koppel, Andres
Möldre, Marek Tank. Duubel Mehed esikolmik: Andri
Liivsoo, Jaan Lipsmäe, Lem-

bit Veelmaa. Tripla Meistrid
esikolmik: Ruslan Hromenkov, Mattias Gross, Karmo
Kalamäe.
Hooaja ametlik kokkuvõte tehti samal õhtul Kadrinas
Tristvere kohvikus. Auhinnad
ja meened said ka EPT neljapäevakute meister ning EPT
Meistrivõistluste parimad.
EPT neljapäevakute meister
2019 Mart Suursu sai aastaks
hoiule rändkarika. Mart võitis neljapäevakute karika ka
2016. aastal. EPT Meister 2019
Andri Liivsoo auhinnaks oli
välja pandud Rosi Puhkemaja
kinkekaart kümnele inimesele. EPT Meistrivõistlused
Open-klassi võitis meestest
Mart Suursu (EGCC) ning
naistest Zenta Lood (Ojasaare
GK).
Kuna väljas mängimise
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Neljapäeval, 28. novembril kell 18
Kadrina kirjandusklubi saalis kunstiklubi vestlusõhtu
teemal “Kunsti liigid ja areng läbi sajandite”. Lektor
kunstiõpetaja Sigrit Peets. Registreerimine 325 0107
või raamatukogu@kadrina.ee. Sündmus tasuta, toetab
LEADER.
Pühapäeval, 1. detsembril kell 11
Kadrina kirikus advendiaja avamise kontsert, esineb
Kadrina kirikukoor.
Pühapäeval, 1. detsembril kell 12.34
Advendiaja avamine ning küünalde süütamine
jõulukuuse juures, järgneb Kadrina valla kollektiivide
kontsert Kadrina rahvamajas.
Teisipäeval, 3. detsembril kell 18
Kadrina Maanaiste Seltsi majas (Viru tänav 14b)
eeterlike õlide tervendava väe koolitus. Info 5855 1161.
Neljapäeval, 5. detsembril kell 18
Kadrina kirjandusklubi saalis jõuluhõnguline
klubiõhtu, külas muusikud Peep Pihlak ja Tõnu Timm.
Registreerimine 325 0107 või raamatukogu@kadrina.ee.
Sündmus tasuta, toetab LEADER.
Reedel, 6. detsembril kell 18
Ridaküla seltsimajas lauamänguõhtu.
Laupäeval, 7. detsembril kell 16
Ridaküla seltsimajas kinoõhtu koguperefilmiga
„Talvelugu“. Pilet 3.50€/5€.
Pühapäeval, 8. detsembril kell 11-15
Jõulusahver Kadrina Maanaiste Seltsi majas.
Pühapäeval, 8. detsembril kell 13
Kadrina Kunstidekooli II advendi kontsert Kadrina
rahvamajas.
Teisipäeval, 10. detsembril kell 18
Kadrina Maanaiste Seltsi majas loeng „Väärikas
enesekehtestamine ja enesehinnang“. Info 5855 1161.
Teisipäeval, 10. detsembril kell 12-19
Ridaküla seltsimajas raamatukogupäev.
Teisipäeval, 10. detsembril kell 18
Kadrina Keskkooli õpilaste jõulukontsert Kadrina
huvikeskuse saalis.
Kolmapäeval, 11. detsembril kell 18.30
Liikumissarja „Mehed liikuma“ uus etapp Kadrina
spordikeskuse basseinis. Tasuta!
Neljapäeval, 12. detsembril kell 11
Kadrina rahvamajas koduste laste jõulupidu.
Laupäeval, 14. detsembril kell 10
Neeruti Seltsi loodustoas traditsiooniline
jõulukoosviibimine. Oodatud on kõik seltsi liikmed ja
seltsi sõbrad!
Laupäeval, 14. detsembril kell 13
Kadrina rahvamajas klubi Kuldne Sügis jõulupidu.
Pühapäeval, 15. detsembril kell 14-18
Ridaküla seltsimajas jõulutrall. Küpsetatakse
piparkooke, esietendub Ridaküla laste teatritrupi etendus
„Päkapikk, kes kaotas mütsi“. Pilet 1 €.
Teisipäeval, 17. detsembril kell 18
Kadrina Maanaiste Seltsi majas loeng „Kosutav uni“.
Info 5855 1161.
Neljapäeval, 19. detsembril
Kadrina Keskkoolis külas rallisõitja Ott Tänak.
Reedel, 20. detsembril kell 9-12
Kadrina Keskkooli jõululaat.
Reedel, 20. detsembril kell 18
Jaan Pehk Nostalgiakeskuses Kadrina. Pileti
broneerimine nostalgiakeskus.kadrina@gmail.com.
Pilet 10 €.
Laupäeval, 21. detsembril kell 19.30
Ridaküla seltsimajas kinoõhtu koguperefilmiga
„Maadeavastaja Pulkson“. Pilet 3.50€/5€.

Mihkel Lekk, Kaido Hint, Andri Liivsoo ja Mart Suursu. Foto: Erakogu

hooaeg on tõenäoliselt selleks aastaks läbi, ootame kõiki uusi ja vanu golfareid EPT
golfisimulaatorile mängima.
Simulaator asub Kadrina
Spordikeskuse teisel korrusel.
Vaata lähemalt https://kadrinaept.ee/golfi-simulaator/
Täname toetajaid ja koos-

tööpartnereid: Kadrina vald,
Nuka Auto, Rosi Puhkemaja, Ojasaare Golfiklubi, Uku
Hinsberg, Rakvere Kodudeli,
Designers Team Vallo Vahesaar, Paavo Voogre, Gert Kaso,
Kadrina Kraana ja Lembit
Veelmaa.
MTÜ Kadrina EPT

Laupäeval, 28. detsembril kell 19
Läsna rahvamajas vana aasta trall. Etendub Anton
Tšehhovi „Karu“, esineb Läsna-Loobu külakoor. Tantsuks
mängib ansambel Plaan B. Süüdatakse lõke. Laudade
broneerimine 521 5276. Pilet 5 €.
Teisipäeval, 31. detsembril kell 22
Ridaküla seltsimajas videodisko. Ilutulestik igaühe oma
panusena. Tasuta.
Teisipäeval, 31. detsembril kell 22
Aastavahetuse pidu Kadrina huvikeskuses ansambliga
Justament. Pilet 10 €.
2.-23. detsembrini Kadrina valla raamatukogus jõulueelne
näitusmüük Kadrina valla käsitöömeistritelt. Esemeid ja tooteid
võtame vastu alates 25. novembrist. Info 325 0107.
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Raske jalg toob võidu

Koduõde tuleb appi

Palju õnne!

Kadrina lasteaia Sipsik Hulja
filiaalis on õpetaja, kellel on
suur huvi ühe adrenaliinirohke
spordiala vastu. Lasteaiaõpetaja Age Sirelpuu hobiga käib
kaasas kiire tempo, kõva mürin
ja ohtlik rallitamine ehk Age on
romuringil sõitja. Mis erinevus
on romuringil ja -rallil? Romuringi võidusõit, mida loo peategelane harrastab, on suguluses
romuralliga, kuid selle eesmärk
ei ole autode rammimine ja lõhkumine, vaid aja peale ringrajal
sõitmine.
„Huvi tekkis raja ääres
pealtvaatajana olles ja omadele kaasa elades. See tundus
mulle päris põnev,“ sõnas Sirelpuu. Nüüd on needsamad
omad Age Sirelpuu pealtvaatajad. Lisaks neile on tal ka
suured väiksed fännid lapsed
Reelika ja Rico-Marten. Ehk
just nende toe ja enda tahtejõuga saavutas ta kõik, mida
soovinud oli. Age Sirelpuu kodus seisab kaks uhket karikat,

Eestis on suurepärased haiglad ja parima väljaõppega arstid, kuid ravile saamiseks pikad järjekorrad. Maapiirkondades on perearst kaugel. Kiirabi üle
koormatud, EMO-s tuleb erakorralist
abi oodata pool päeva. Eriti raske on
eakate ja kroonilist haigust põdevate
inimeste olukord. Haiglasse võetakse
neid, kellel on paranemislootust, aga
näiteks vähihaigega, kes haiglast välja
kirjutatud, pole perearstil ega kiirabil
midagi peale hakata. Õendushaigla on
küll viimane koht, kuhu tahaks sattuda,
ja sealgi hoitakse haigekassa kulul vaid
30 päeva. Ka hooldekodu pole raskele
kroonilisele haigele õige koht, pealegi ei
tee kroonu madratsil pikutamine kedagi
terveks ega õnnelikuks.
Kahtlen, kas Eesti inimeste eluunistus
on veeta eluõhtu vanadekodus. Pigem
eelistatakse elada oma armsas kodus nii
kaua, kui vähegi võimalik, kui oleksid
kättesaadavad vajalikud hoolekande- ja
tervishoiuteenused. Isegi raske ja kroonilise haigusega patsient võiks rahulikult kodus olla, kui keegi käiks süstimas, vererõhku mõõtmas, haavandeid
hooldamas, sidemeid vahetamas, mis
pole üldsegi arsti töö, ega perearsti õde
ka igale poole jõua. Selleks on olemas
vastav tervishoiuteenus – koduõendus.
Koduõde saab aidata haiglast koju
saadetud patsiente, liikumisvõimetuid
inimesi ja tõsiste probleemidega voodihaigeid, kellel muul viisil abi saamine on

Juubilarid
novembris

Foto: Erakogu
mõlemad esimese koha omad.
„Minu eeskujuks on muidugi
meie oma küla poisid, kes meile
nii vastupidavad autod on valmis putitanud. Ei saa ka unustada meie kõige kõvemat rallisõitjat Ott Tänakut. Omavahel
viskame külas nalja, et küll ma
varsti Otile järele jõuan,“ naeris
Sirelpuu.
Enne võistluspäeva rallitaja
sõitu ei harjuta. „Võistluspäeval lähen otse rajale ja vajutan
gaasi põhju,“ sõnas Sirelpuu ja
lisas naerdes: „Peaaegu!“ (KK)

Esimest korda noortegarantii
tugisüsteemi seires
Kohalikud omavalitsused on
alates 2018. aasta kevadest
kasutanud noortegarantii tugisüsteemi, et välja selgitada
haridusest ja tööturult eemale
jäänud noored ning pakkuda neile tuge. Pooleteise aasta
jooksul on 575 noort tunnistanud, et vajavad haridustee jätkamisel või töö leidmisel tuge.
Seire tulemusel selgus, et Kadrina vallas on 36 mitteõppivat
ja -töötavat noort.
Noortegarantii tugisüsteem
aitab omavalitsustel märgata

ja paremini toetada 16–26 aastaseid mitteõppivaid ja -töötavaid noori, kes soovivad abi ja
on mistahes põhjustel eemale
jäänud tööturult või hariduse
omandamisest. Selleks alustavad omavalitsuste sotsiaaltöötajad e-kirja või telefoni teel
noortega ühenduse võtmist.
Kadrina vald osaleb noortegarantii tugisüsteemi seires esimest korda.

raskendatud. Peale süstide ja sidumiste
teeb õde kodus veresuhkru mõõtmist,
tegeleb põiekateetriga, eemaldab haavaõmblused, tegeleb lamatiste raviga, teeb
kodust taastusravi ja palju muud. Sellist
abi võib vaja minna mitte ainult raskel
kroonilisel haigel, vaid ka suhteliselt
tervel ja noorel inimesel ajutiselt pärast
haiglaravi. Koduõed läbivad vastava
koolituse, mis võimaldab neil haige seisundit hinnata, panna õendusdiagnoose
ja otsustada, kas patsient vajab mingit
muud tervishoiuteenust, nagu eriarsti konsultatsiooni või haiglaravi. Ning
muidugi saab koduõelt professionaalset
nõuannet, kuidas patsienti kodus hooldada ja mis temaga edasi toimetada.
Koduõenduse eest tasub 100% haigekassa. Patsiendi omaosalust, nagu hooldushaiglas, ei ole. Praegu on koduõendus olemas peaaegu igal pool üle Eesti,
nii linnas kui maal, ainult inimesed ei
oska küsida. Koduõendusteenusele pääseb arsti saatekirjaga ja oma perearstilt
peaksite saama infot, kas teie kodukohas on koduõdesid. Sama võib küsida
ka Haigekassa klienditelefonilt.
Kui eriarstile pääsemist ei jõua ära oodata, kiirabi ei aita ja perearst on kaugel,
siis väga võimalik, et just koduõde on
see, kes teid aitab.

Kes ei soovi, et teda õnnitletakse vallalehes, palun
sellest teada anda telefonil 322 5631.

Kadrina vallas pakub koduõendusteenust
OÜ TNP Konsultatsioonid.
Lisainfo saamiseks helistage 5560 2892.

Helju Pärn 90
Sinu sõbrad ja tuttavad

Läsna-Loobu külakoor

Miniekskavaator
2,7 tonni

Kadrina
hooldekodu võtab
tööle hooldaja

Anni Talts

Jõulusoovid vallalehte

Lantmännen Unibake on rahvusvaheline pagaritööstus, mis kuulub rootslastele ja
koondab Baltikumis tuntud leiva-saia tootmisüksusi nagu Eestis Leibur, Lätis Hanzas Maiznica ja Leedus Vilniaus Duona.

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

Nagu see sügis,
nii mööduvad aastad,
nendes päikesepaistet ja tuult.
Olgu Su päevades päikesekulda,
olgu neis tervist ja rõõmugi suurt!

soovime Sulle palju
õnne sünnipäevaks!

Igal esmaspäeval kell 19.30 – 21.00 toimub
Kadrina spordikeskuse suures võimlas Idla
võimlemine, mis on mõeldud kõikidele naistele, neidudele ja daamidele, kellele meeldib
võimelda. Idla meetodi eesmärk on õpetada
inimene liikuma koordineeritult, viie kehalise oskuse ja võime arendamisega – koordinatsioon, painduvus-liikuvus, lihasjõud,
vastupidavus ja kiirus. Ernst Idla, Idla metoodika looja, sooviks
oli ühendada keha hingega, sport kunstiga ja kehaline treening
esteetikaga. Treeningutes kasutatakse abivahendina palli, mille
saab juhendajalt. Treeneriteks on Elle Türkel ja Maarit Vaikmaa.
Trenn maksab 5 €.
Selga mugavad riided, võimeldakse paljajalu, lubatud on sussid, kerged jooksutossud, tantsukingad. Kaasa võtta veepudel.
Info: Maarit Vaikmaa, lasteaia Sipsik liikumisõpetaja, 5662 2232

ELVI GOSTSÕLLO
28.08.1929 – 28.10.2019

ANNABEL HINNO
LIISBET HINNO
RALF RANDEL PETROVITS

Gerry Saarep,

Naisi oodatakse Idla võimlemisse

Mälestame

Oktoobris registreeritud
lapsed

Armas

Kaili Kangur,
lastekaitsespetsialist

Head kadrinlased, sõbrad lähedal ja kaugel, tublid
ühendused, firmad, asutused! Kui teil on hingel
kena jõulusoov, vana-aasta lõpu tervitus, mida soovite jagada, siis pange see juba täna teele aadressile:
lisete.laisaar@kadrina.ee. Kenad soovid võib vallamajja tuua või saata ka paberi peal. Soove ootame
10. detsembrini. (KK)

JUTA KIVIMETS		
90
HELJU PÄRN			90
MART NIIDUVÄLI		
80
SIRJE VINNI			80
MARE TORM			75
URVE HAAVAJÕE		
70
ROBERT RUTŠŠ		
70
VLADIMIR DMITRIJEV
70
TIIA TOPKIN			65
ÜLLE KIVILO			65
HARALT RAHUPÕLD		
65
REET VÄITS			65
NATALIA KORKMA		
65
JAAN KALDE			65
VALLO MUUSIK		
60
GERRY SAAREP 		
60
IMBI SAAGA			60

Info
524 0548,
508 9634

BIOPUHASTITE, SEPTIKUTE PAIGALDUS
VEE- JA KANALISATSIOONITÖÖD
KAEVE- JA PINNASETÖÖD
ÜLDEHITUS

53 330 146
info@jartex.ee
www.jartex.ee

Korstnapühkija

5560 4046

Minu Kadrina

Lantmännen Unibake Baltikumi tootmisdirektor

Mis seob Teid Kadrinaga?
Kadrina on minu kallis kodukoht, kus sai veedetud lapsepõlv ja kooliaastad.
Endiselt olen seotud Kadrinaga tänu vanematele, aga nüüd siia tulles on kaasas ka
juba minu enda lapsed Lill, Tormi ja Rahe, kelle jaoks Kadrina tähendab eelkõige
vanaema ja vanaisa.
Mis on Kadrinas maailma parim, aga kus leidub veel arenguruumi?
Kadrinas on maailma parim kool ja parimad huvitegevuse võimalused. Kadrina on
väga hea koht elamiseks. Üheltpoolt väike ja rahulik, teisalt erinevaid võimalusi
Foto: Erakogu
pakkuv, huvitav ja mitmekülgne. Mul ei olnud kunagi igav, sest võimalusi kuskil
kaasa lüüa, midagi teha oli rohkem, kui jõudnuks. Ja see väiksus, ühtekuuluvus ja
kogukondlikkus, mis tagantjärgi mõjutavad päris paljut. Pean silmas seda, et see n.ö kõik tunnevad kõiki keskkond annab noorele inimesele mingi turvatunde ja enesekindluse, misläbi tekivad ka väärtused nagu usaldus, ausus, avatus ja koostöö. Vaat see
ongi kõige olulisem, mida Kadrina saab pakkuda oma praegustele noortele, mis teeb nemad maailma parimateks.
Kuidas saate ise Kadrina arengule kaasa aidata?
Olen uhke Kadrina Keskkooli vilistlane ja võimaluse korral olen valmis kooli jätkuvasse heasse tasemesse panustama. Käisin
hiljuti just Kadrina Keskkoolis algatuse “Minu lugu” raames abiturientidega kohtumas ja oma mõtteid jagamas.

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

