Jõuluks 5000 elanikku? Jah, kui pingutame!
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Kadrina valla ajaleht

Metallituba vaimustab perenaise ja seinamaaliga

Eelmise vallalehe ilmumise ajal, 20. septembril, otsustas Haljala vallavolikogu ühehäälset
lõpetada ühinemisläbirääkimised Kadrina
vallaga. Peapõhjusena
toodi välja Kadrina soovimatus viia uut vallakeskust Rakvere linna.
Samas on haldusreformi Põhja-Eesti piirkondlik komisjon
märku andnud, et ei pea mõistlikuks uue omavalitsuse keskuse loomist teise, ühinejatega isegi mitte piirneva omavalitsuse territooriumile. Teadaolevalt puuduvad Eestis ka sarnased pretsedendid.

Rahvakoosolekul poolsada
huvilist
Kadrina Rahvamajas toimunud rahvakoosolekul “Mis saab
Kadrina vallast“ oli umbes poolsada huvilist. Vallavanem
Erich Petrovits ja volikogu esimees Jaanus Reisner andsid
kokkutulnuile ülevaate Haljala ja Vihula valdadega peetud
ühinemisläbirääkimisest ning sellestki, et Haljala on otsustanud need katkestada.
Jutuks oli valla eesmärk korrastada elanike registrit ja
saada aastavahetuseks Kadrina valda 5000 elanikku, mis
võimaldaks jätkata omaette vallana ja ära hoida võimalik
sundliitmine teistega.

Mitusada tuhat iluks ja eluks
Kadrina vallas on suvel kulutatud mitusada tuhat eurot ilu ja
parema elu nimel. Läsna tee ca 3 km pikkuse lõigu rekonstrueerimiseks kulus Kaitseministeeriumi rahastusel 790 000
eurot. Kadrina Keskkooli õueala kordategemise esimene
etapp läks maksma 108 000, C- korpuse osaline ventilatsioon
207 000.
Lasteaia Sipsik õueala II etapi kordategemise hinnaks on
77 000 ja Kadrina keskväljaku ning Kooli tänava kordategemine maksab 66 000 eurot.
Lisaks on teostatud ja teostatakse väiksemaid remonttöid
enamikus vallale kuuluvates hoonetes.

CADrina üllatab mitmel moel

Triin ja Aleks Toming sädemetevihus, mida puistab Metallituppa Jalmar Soorand
Kes üle tüki aja Kihleverre
satub, jääb suu ammuli vaatama. Esiteks on asula oma kunagise katlamaja korstna alla
saanud uue ja kena triibulise
hoone. Paistab kui sebra külatanumal. Ja vähe veel! Vastse
tootmishoone ukse kõrval särab kunstiteos naisest sepikojas. Unikaalne saavutus majandusmaastikel – maaliga
tööstushoone.
„Ikka tuleb ilma iluga kujundada,“ leiab taiese kohta
Kihlevere metallitoa perenaine, just nimelt perenaine
Triin Toming, kes kümnepealist metallidega mässavat
meesteväge kantseldab. „Kõik
mis majja sisse tuleb, tooraine
ja paberimajandus, on minu

peal. Abikaasa Aleks vastutab
selle eest, mis välja läheb,“
kostab Triin. Särtsakas naine

Saunamuuseumil juba 120
eksponaati
10. oktoobril olid koos ITi ja nutifestivali CADrina korraldajad. Tõdeti, et tänavune mereteemaline rinnapistmine
kadripäeval tuleb varasematest suurejoonelisem, sest algab
juba hommikupoolikul spordivõistlustega. Rammu saab
katsuda näiteks sõudeergomeetril.
Pärastlõunased töötoad avavad mereteemat nii vee alt kui
pealt. Esmakordselt veebis üle kantavale CAD projekteerimise võistlusele on oodata kümmekond võistkonda. Sellele
eelneva enneolematu avapaugu lavastab kooli taidlejate abiga
Erni Kask, teemaks „Kariibi mere piraadid.“ Õhtu lõpetab
noorte lemmiku Karl-Erik Taukari kontsert.
Koolinoorte toel on valminud ka CADrina popp,
noortepärane ja nutisõbralik koduleht, mis on saamas
sisukust kooli meediagrupi abiga.
Kadrina tunnusfestival CADrina on 25. novembril avatud
kõigile huvilistele nii lähedalt kui kaugelt.

19. mail, Kadrina Saunaklubi 15. sünnipäeval
avatud Eesti tõenäoliselt
esimene saunamuuseum
sai enesele 120. eksponaadi. Keraamilise saunasildi annetas Vaiatu
külas tegutsev kunstnik
Helle Volter. Tema taiesed on saadaval Viitna
kõrtsi suveniiriletis ja
suvel ka Võsu kunstikuuris.
Kadrina Saunamuuseum sünnib Kadrina kandi tegusate inimeste annetuste toel,
talletades sauna ja pesemisega seotut. Muu-seum, mille
vanim eksponaat pärineb 14. sajandist, on avatud sauna
lahtioleku aegadel.

Vallakeskus võõrustab
esinduslikku konverentsi

Õpetajate tunnustustesadu

10. novembril toimub Kadrina Rahvamajas XI Põhja-Eesti
turismikonverents „Kiirteelt kõrvale – avasta väikeste
kohtade võlu!“
„Konverentsi moderaator Urmas Vaino ERR-ist annab
sõna nii ettevalmistunud esinejatele kui ka paljudele
külalistele,“ rõhutavad korraldajad, õhutades huvilisi
arupidamisega liituma.
Konverentsil esinevad nii kohalikud asjatundjad Mihkel
Juhkami, Jaanus Reisner, Hanna Ild kui turismi- ja turundusspetsialistid Tallinnast ning Hiiumaalt. Peaesinejaks on
juhtimis- ja motivatsioonikoolitaja Alar Ojastu.

Eelmine vallaleht tõi rõõmusõnumi – kogunisti 9 Kadrina
kandi õpetajat jõudis Lääne-Virumaa aasta õpetaja konkursil
tublimate hulka.
Aga vähe veel! Vallavalitsus kiitis õpetajate päeval veel
hulka õpetajaid. Kiidukirjad said Kairi Soorand, Reet
Lelleström ja Kerli Ojamets Kadrina Lasteaiast Sipsik; Piret
Villem Kadrina Kunstidekoolist; Hegi Soosaar, Anneli
Raud, Katrin Mägi ja Tiina Karri Kadrina Keskkoolist ning
Heivi Koosapoeg ja Annika Rego Vohnja LasteaedAlgkoolist.

ei näe probleemi metallitööstuse perenaise rollis: „Kogu lapsepõlve veetsin isa garaažis!“
Tomingate pere alustas
metallitöötlemisega nelja aasta eest, siis kui Kihleveres
kunagine katlamaja ära osteti.
Tööks said metsaveotõstukite
koormapostid, allhange kuulsale Palmse Mehaanikakojale.
Varem oli metallisädemete vihus toimetav Triin tegelenud ... õietolmu uurimisega,
Aleks oli ehitaja.
Täna on Tomingate metallifirma toimetamas nii Kihleveres kui Haljalas ja mis
peamine – edukalt. Kihlevere
uue tootmishoone sünd on
selle märgiks. Maali ukse

kõrvale valmistas Alvar Jõe
Haljalast otse koha peal, joonistas pihustivärvidega seinale. Aga ega sellega kunstiline
kujundamine lõpe. Näiteks
ootab seinale panemist plakat
„Kui puuri pole, siis viilida ka
ei tohi ...“ Samalaadseid
sententse võib tulevikus leida
teisigi.
Kui täna läheb Metallituba
OÜ – selline on Tomingate
firma täpne nimi – toodang
allhangetena Palmse metallifirmadele, siis peagi loodetakse ka ekspordiga alustada.
Millisega – on saladus päevani, mil esimene saadetis Metallitoa uksest väljub.
Rein Sikk

Ama koolimajale mälestustahvel
1850. aastal Ama külla asutatud koolimaja sai mälestustahvli.
Pildil on avamisel osalenud Ama kooli õppurid, vasakult Elmar
Vakra, Elga Suurkivi ja Johannes Põldma.
Sündmust fotoaparaadiga jäädvustanud Allar Gorbunov
mainis: „Eakatel kooliõpilastel on fenomenaalne mälu ja
faktiteadmised. Proua Elga luges klassipildi pealt endiste
koolikaaslaste nimesid üles nagu pohli. Põldma Juhan ladus
detaile kooliajast nagu varrukast. Härra Vakra sõitis ise oma
1976. aasta null-ühega Tallinnast kohale ja pärast põrutas
autoga uuesti Tallinna. Sitkest puust need Ama kooli
kasvandikud!“
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Tomusk: äraütlemata äge
koht!

Mis saab Kadrina vallast?

Lastekirjanikust keeleinspektor raius Kadrina
ulmeraamatusse

Tulenevalt põhjalikest konsultatsioonidest tegi Kadrina sel
kevadel ettepaneku Vihula ja
Haljala vallale alustada läbirääkimisi ühise omavalitsuse
moodustamiseks. Kadrina
vallas kui maakonna suuruselt 3. omavalitsuses oli 1.
oktoobri seisuga 4949 elanikku, Haljalas 2485 ja Vihulas
1930.
Kadrina on sel sajandil
kujunenud maakonnas Rakvere ja Tapa kõrval arvestatavaks tõmbekeskuseks,
suutes pidevalt investeerida
taristusse, suurendada tulubaasi ja kaasata valla arengusse avalikku- ja erasektorit.
Kolmest vallast on Kadrinal
tulevikuks ainukesena arvestatav investeerimisvõimekus,
millest lähtuvalt toimuks võimalik ühinemine paljuski
Kadrina maksumaksja arvelt,
ent pikemas perspektiivis
oleks see kindlasti meie kõigi
ühistes huvides.

Kuidas sai Kadrinast Ilmar
Tomuski uue lasteraamatu
sündmuspaik, kirjeldab autor
ise.
„Minu sõber ja võitluskaaslane Reet, kellega juba 30
aastat ja kaks kuud abielus
oleme, mainis kord, et kaheksakümnendate alguses
oli Kadrina keskkoolis füüsikaõpetaja, kelle hüüdnimi oli Heeringas. Säärane veider hüüdnimi olla
õpetajale pandud seetõttu,
et tüdrukud ei viitsinud
füüsikat õppida, õpetaja
aga nõudis teadmisi. Mõtlesin, et seda saaks raamatus kenasti ära kasutada. Seepärast
on raamatu üks peategelastest füüsikaõpetaja, kelle hüüdnimi ongi Heeringas. See, kes ta tegelikult on, selgub alles
raamatusarja teises osas.
Raamatus „Algaja ajaränduri seiklused“, mis on uue
laste seiklussarja esimene osa, pole tegelikult Kadrina nime
mainitud. Küll aga saab lugeja, kes Kadrinat tunneb, Põllu ja
Kalda tänava, Jaama poe ja raudtee järgi aru, et tegemist on
tõepoolest Kadrinaga.
Järgmisel aastal ilmub sarja teine osa „Seiklused
paralleelmaailmas“, kus peategelased satuvad maailma,
kus Eesti on veel aastal 2016 okupeeritud. Selles raamatus on
Kadrinal juba palju tähtsam roll ning mitmed Kadrina jaoks
olulised paigad on palju täpsemalt lahti kirjutatud.
Ja loomulikult on Kadrinast kirjutamisel peamine põhjus
see, et olen ise Kadrinas kümme aastat elanud ja olen
veendunud, et maailma raputavad seiklused ei pea alati
algama Londonist, New Yorgist või Tallinnast. Kadrina on
üks äraütlemata äge koht, mis väärib senisest palju
olulisemat kohta maailmakaardil. Olgu siis kas või lastele
mõeldud ulmeraamatus.“
Vallaleht tänab Ilmarit põhjaliku ülevaate eest!

MURUMÄE

MÄLUMÄNG
Septembrikuu
lehe

fotol oli Eesti Vabariigi peaminister 1919. a. ja riigivanem
1929–1931 Otto August Strandman (sünd. 30. nov. 1875
Vandu külas Undla vallas – surnud 5. veebr. 1941
Kadrinas.)

Meie, haldusreformi läbirääkimiste Kadrina juhtgrupi liikmed, selgitame, kuhu oleme
jõudnud. Pakume tulevikuteid.

Erinevad arenguteed
Läbirääkimiste tulemina on
täna olemas ühinemislepingu
mustand ja hea ülevaade kolme valla olukorrast. Paraku on
meie läbirääkimispartneritel
seni Kadrinast erinev visioon
omavalitsuse ülesehitusest ja
tulevikust, keskendudes pigem Rakvere linnale, kui maakonna tõmbekeskusele. Kadrina hinnangul ei toeta keskuse ja sellega koos tulevikus
ka mitmete teenuste välja-

Vihula vald
1930 elanikku
Pindala on 367,12 km²,
Rannajoone pikkus ca 100 km

Haljala vald
2485 elanikku
Pindala on 182 km²

Kadrina vald
4949 elanikku
Pindala on 355 km²

viimine omavalitsuse territooriumilt haldusreformi ühte
olulist baasprintsiipi, ehk
tugevama omavalitsuse loomist. Samal seisukohal on ka
haldusreformi Põhja-Eesti
piirkondlik komisjon.
Oleme seega lähtunud eesmärgist luua senisest tugevam
ja võimekam omavalitsus, mis
suudaks ise pakkuda oma
elanikele kõiki teenuseid, eeskätt konkurentsivõimelist
gümnaasiumiharidust ja kvaliteetset esmatasandi tervishoidu.
Meie hinnangul on siinses
piirkonnas olemas perspektiiv

Jaanus Reisner, Kadrina vallavolikogu esimees
Erich Petrovits, Kadrina vallavanem
Mati Tiiter, Kadrina vallavolikogu aseesimees, Krone Scanbalt
ja Scanbalt Trucks müügijuht

tugeva ja suutliku omavalitsuse moodustamiseks keskusega Kadrinas, mis ühtlasi
toetaks ka väiksemate külade
ja kogukondade arengut. Valla keskuse viimine Rakvere
linna oleks pigem ääremaastumist suurendav valik, millest ei võidaks ükski liituv
omavalitsus. Oleme innustanud läbirääkimistel oma
partnereid valima küll raskemini saavutatavaid, ent piirkonna elanikele tulevikuks
olulisi eesmärke.
Tänaseks on Haljala meiega ametlikud läbirääkimised
lõpetanud, seega jätkame või-

malike arengustsenaariumite
arutamist Vihulaga. Milliseks
kujuneb meie piirkonna omavalitsuslik struktuur, on kahtlemata keeruline küsimus, ent
põhimõtteliselt on võimalik
ka Kadrina valla jätkamine
üksinda. Eeldusel, et täidame
nõutava 5000 elaniku kriteeriumi, millest hetkeseisuga on
puudu 51 inimest.
Ühe võimaliku variandina
on Haljala kaalumas ka ühinemist ainult Vihulaga, ent
sellisel moel jääb seadusega
nõutava miinimumkriteeriumi täitmisest puudu ikkagi
ligi 600 inimest. Sellisel juhul
on valitsus sunnitud rakendama Halajala ja Vihula osas
sundliitmist mõne naaberomavalitsusega, sealhulgas
võib ühe valikuna tulla kõne
alla ka läbirääkimine Kadrinaga.
Räägime inimestega
Soovime jätkuvalt hoida läbirääkimistel initsiatiivi ja
konstruktiivsust, nimetatagu
seda siis pealegi järeleandmatuseks või jäärapäisuseks.
Oleme vabariigi valitsusele
mõista andnud oma valmisolekust Vihula ja Haljala
sundliitmise korral mõistlike
lahenduste leidmisele kaasa
aidata. Soovime siin viidata
meie uue presidendi öeldule –
„Räägi inimestega. Aitab alati”. Meie oleme nõus alati
rääkima.

Tiina Murumägi, Kadrina vallavolikogu liige, Aru Grupp arendusjuht
Marika Mardõkainen, Kadrina vallasekretär
Aili Purk, Kadrina valla rahandusnõunik
Arvo Pani, Kadrina Keskkooli direktor

Uued valla elanikud saavad tasuta sportida
Eesmärk: 5000 Kadrina valla elanikku
võimaldab jätkata iseseisva vallana

Kuidas end Kadrina valla elanikuna kirja panna?

Iga uut Kadrina valla elanikku ootab
vallamajas kingitus. Kõigile, kes ennast
Kadrina valla elanikuks registreerivad
enne aasta lõppu, pakub Kadrina
Spordikeskus võimaluse tasuta sportida
ühe aasta jooksul.
Traditsiooniliselt saavad kõik Kadrina valla lapsed esmaregistreerimisel
kingituseks meie kihelkonna hõbesõle.

Elanikuks registreerumine on lihtne. Selleks võib läbi astuda vallamaja esimeselt
korruselt, esimene uks vasakule, kus teid ootab vallasekretäri asetäitja Liivi Veide.
Tema vastuvõtuaeg on E, T ja N 9 - 12 ja 13 - 15 , telefon 322 5616, e-mail:
Liivi.Veide@kadrina.ee .
Kaasa võtta isikut tõendav dokument. Kui olete elamispinna rentnik, on vajalik
omaniku nõusolek.
Täpsem info on Kadrina valla interneti koduleheküljel. Elukohateate saab
kodus ära täita ka arvuti vahendusel, et see siis vallamajja kaasa võtta.
Elektrooniliselt saab end elanikuks registreerida ka portaalis Eesti.ee, valides
rubriigist „Kodu ja kinnisvara“ punkti „teata uus elukoht.“ Aega kulub 5 minutit.

Ukraina Kultuurikeskus võib laieneda ... Kadrinasse
Õigesti vastasid Harald Rahupõld, Jüri Vološtšenko,
Urmas Hinno, Neeme Mangulis, Marje Rüü, Are Kivimäe

Uus küsimus:
Mis hoonet meie kodukandist näete fotol?

?
Vastused teatada:
suusõnaliselt taskutelefonile 502 3846, e-postiga
rystom@hot.ee, kirjalikult Koidu 21, Kadrina.
Viimane päev on novembrikuu viies päev.
Ikka teie Risto Murumägi.

Legendaarsed Ukraina kultuuri edendajad Eestis – isa ja
poeg Anatoli ning Bogdan
Ljutjuk võõrustasid Tallinnas
Ukraina Kultuurikeskuses
Kadrina valla delegatsiooni.
Põhjuseks võimalik koostöö
Kadrina ja Ukraina vahel
aleviku jahuveski päästmiseks.
Nimelt kummitab pealinna
Laboratooriumi tänavas toimetavaid ukrainlasi ruumipuudus, mis takistab nende
käsitöökoja arenemist. Praegu
valmib Tallinnas näiteks käsitsi tehtud paber, mis äraviskamise järel hakkab ... õitsema,
sest sisaldab lilleseemneid.
Samuti maalitakse ikoone,
meisterdatakse puuhobuseid
ja -nukke, teisi mänguasju,
kirjatakse rahvuslikke munasid, harjutatakse kalligraa-

Kes peaks Kadrina vahel pühakliku välimusega Anatoli
Ljutjukki kohtama, öelge rõõmsal meelel „tere,“ sest see
Valgetähe ordeni kavalerist Eesti patrioot räägib vabalt meie
emakeelt.
fiat. Mõnigi neist tegevustest
võib tulevikus toimuda Kadrina keskuse Kooli tänava
jahuveskis sünniaastaga 1944.

Ukrainlasi paelub valla omanduses oleva jahuveski juures
nii ajaloolisus kui aateline
asukoht õpi- ja koostöö-

huvilise kooli ning emakeeleausamba naabruses.
Tunnustavalt mainiti nii
kasutuseta seisava hoone arhitektuuri kui ka Kadrina logistilist paigutust, lihtsaid ja
kiireid võimalusi siia rongi või
autoga saabuda.
Pilkupüüdva miljööväärtusega jahuveski hoone asukohas olid varem värvimistöökoda ja vasevalukoda.
Praegu on hoone esine Kooli
tänav saamas uut kivisillutist,
hoone kõrvale rajatud Keskväljak on praktiliselt valmis.
Tänaseks on vallmajja saabunud ka Ukraina Kultuurikeskuse kirjalik soov restaureerida veskihoone, säilitades
ajaloolise välimuse ning panna see tööle Ukraina Kultuurikeskuse osana.
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Juubeldav Neeruti Selts tänab
Viru Instituudiga ühiskonverentsi „Kadrina kihelkond läbi aegade“ pidanud ja sellega
15. sünnipäeva tähistanud
Neeruti Selts tänab kõiki, kes
üritusest nii osa võtma tulid
kui ka selle korraldamisele
mitmeti kaasa aitasid.
Vallalehele saadetud kirjas
seisab: „Kõige kopsakama
panuse eest täname Viru
Instituuti, tänu kellele saime
kuulda auväärse folkloristi
Ingrid Rüütli ja ajaloolase
Uno Trummi huvipakkuvaid
ettekandeid. Täname koostöö
eest Kadrina vallavalitsust,
keskkooli, vallaraamatukogu,
rahvamaja.
Täname folklooriansamblit Kadrina Kadrid regilaulude
elushoidmise ja ettelaulmise
eest. Täname helilooja Alo
Põldmäed Neerutile pühendatud klaverisüidi loomise
eest ning pianist Helen Põldmäed selle ettekandmise eest.
Täname Neeruti mõisa maitsva leiva eest ning Ingela Siniallikut hõrgutava kringli eest.
Täname heade soovide eest
Kadrina Õpetajate Pensionäride Seltsingut ja Kadrina
Saunaklubi.“

Koostab Helena Mägi
24., 25., 27. oktoobril kell 10.15 Hulja raamatukogus
mereteemaliste raamatute ettelugemine.
Teisipäeval, 25. oktoobril kell 16
Kadrina Huvikeskuse noortekas isadepäevaks kinkide
meisterdamine.
Neljapäeval, 27. oktoobril kell 14 – 17
Kadrina valla raamatukogus soovitab ja laenutab
lugemisvara ajakirjanik Rein Sikk.
Reedel, 28.oktoobril kell 18.30
Kohtumisõhtu Kadrina Rahvamajas. Külas on Üllar
Saaremäe.

Alo Põldmäe oli oma fotonäitust avades hoos kui tubli dirigent
Neeruti Selts kinnitas lõpetuseks, et täitus konverentsi peaeesmärk – pakkuda
osavõtjatele elamust, mis jäädvustub Kadrina kultuuriloos.
Olgu siinkohas ära toodud
ka peaettekannete teemad.
Nimelt rääkis Uno Trumm
intrigeerivalt Kadrina raudteejaama ajaloost ning sellest,
et tõenäoliselt pole tänane
jaamahoone sugugi see esi-

mene Kadrinasse 1870. aastal
ehitatu.
Ingrid Rüütel aga kinnitas
veenvalt, et Kadrina on üks
meie regilaulu kantse. „Meie
vana lauluklassika üheks hälliks on olnudki Virumaa. Siin
on regivärss säilinud ka kõige
klassikalisemal kujul. Suure ja
väärtusliku kogu Kadrina
kihelkonna vanu rahvalaule
(ligi 600 laulu) on XIX sajandi

Enneolematu koolikalli

Kadrina Keskkooli
pooltuhat õpilast ja õpetajat
tegi 12. oktoobril oma koolile 114.
sünnipäeva puhul suure koolikalli.
Täpsemalt öeldes võeti ümber kooli ringis kätest
kinni ja pilt jäädvustati taevaseid vahendeid kasutades
Tanel Sihveri poolt. Midagi sarnast pole Kadrinas varem
toimunud. Koolikalli oli 8. klassi õppuri Kristjan Pärnamäe
loovtöö idee.

Island sünnitas Nutiklubi
Kadrina Keskkool ja Kvennaskólinn í Reykjavík tõmbasid joone alla kaheaastasele
projektile TESIC, mille raames
kohtuti 2 korda Eestis ja
samapalju Islandil. Eestist
osales 15 õpetajat ja valla
ametnikku.
Kõige olulisemaks ülesandeks seadsime koolide jätkusuutlikkuse, et konkurentsis püsima jääda. Kadrinas tähendas see sidemete
tugevdamist valla ja ettevõtetega, näidates õpilastele, et
oma kodu ümbruses on
võimalik meelepärast tööd
leida, loodussõbralikus keskkonnas kodu rajada. Koolikeskkonda hinnates andsime
üksteisele ideerohkelt nõu,
kuidas olukorda veelgi parandada. Näiteks sai Kadrina
kool hiljuti HAKA Plastis
valmistatud uhked prügikastid ja kuulutustetulbad.
Kohtumistel oli rõhk üks-
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algupoolel kirja pannud
pastor A. F. J. Knüpffer,“ nentis Rüütel.
Meeliülendavalt mainis ta
sedagi, et kui 1969 korraldas
Kadrinasse ekspeditsiooni
Kirjandusmuuseumi rahvaluule osakond, leidus ka siis
siin veel vanade laulude oskajaid. Ekspeditsiooni keskus ja
öökorter olid Kadrina kooli
ühiselamus.

Kool pidutses
joostes
Traditsioonilisel Kadrina Keskkooli sünnipäevale pühendatud
ümber Kadrina teatejooksul osales tänavu 19 õpilaste võistkonda
ning õpetajate koondis. Võitis 11.
klassi I võistkond.
Ümber Kadrina teatejooksu
on keskkoolis korraldatud vähemasti aastast 1973, mis teeb
ettevõtmisest ühe Virumaa vanima järjepideva spordiürituse.

TESIC – Teachers of
Estonia and Iceland –
Improving Skills to
Face the Challenges of
the 21st Century –
Eesti ja Islandi õpetajad 21. sajandi nõudmistega kohanemas.

Reedel, 4. novembril
Kadrina Huvikeskuse noortekas disko.
Kell 16-18 kuni 4. klassi lapsed ja kell 19-22 alates 5.
klass ja vanemad.
Laupäeval, 5. novembril
väljasõit kell 13 Kadrina Rahvamaja juurest ja kohtumine
Neeruti mõisa juures kell 13.15
Neeruti Seltsi pikk loodusretk Neeruti mõisa.
Autoomanikud võtavad jalamehed peale.
Laupäeval, 5. novembril kell 18
Kadrina Rahvamajas Palamuse amatöörteater
etendusega „Peaproov“.
Laupäeval, 5. novembril kell 19
Lõikuspidu Läsna rahvamajas. Esinevad kohalikud
lauljad ja tantsijad. Tantsuks mängib ansambel Hollarii.
Neljapäeval, 10. novembril kell 18
Kadrina kirjandusklubi saalis Vallo Toomla
mängufilm "Teesklejad."
Osavõtust teatada telefonil 325 0107 või meilile
raamatukogu@kadrina.ee
Osalustasu 2 eurot.
Laupäeval, 12. novembril kell 10 Loodustoas Pargi tn 3
Neeruti Seltsi loodusõpituba – vestlusring
psühholoogiga teemal „Meie suhted, suhted ja meie.“
Laupäeval, 12. novembril kell 12
Kadrina kirjandusklubi saalis Hõbesõlepidu väikeste
vallakodanike auks.
Teisipäeval, 15. novembril kell 18
Kadrina Huvikeskuse noortekas "Tüdrukute õhtu".
Patsipunumise koolitus.
Reedel, 18. novembril kell 21
Kadrina Rahvamajas pidu ansambliga Sleepwalkers.
Kohtade broneerimine rahvamaja@kadrina.ee või
telefonil 5 900 8823
Neljapäeval, 24. novembril kell 18
Kadrina kirjandusklubis Mart Kivastiku Eesti-Islandi
koostööfilm "Õnn tuleb magades" Osavõtust
teatamine, nagu ikka.
Pühapäeval, 27. novembril
kell 12.45 Advendiaja avamine keskväljakul
kell 13 Suur kontsert Kadrina Rahvamajas. Esinevad
tublid Kadrina valla kollektiivid.

Põhjamaa papagoid lunni võib hea õnne korral näha nii
looduses kui ka tänavanurkadel turiste meelitamas.
teiselt õppimisel ja koolitustel. Et Eesti on tuntud oma
IT lembusega olid siinsed
koolitused nutiseadmete ja
arvuti kasutamise teemalised.
Islandil õppisime koostama
probleemülesandeid, katsetasime poliitilist rollimängu.
Kadrina õpetajad innustusid

Basseini puhastab UFOlik elukas
1. oktoobril uksed avanud Kadrina Spordikeskuse ujulas
toimusid mitmed tehnoloogilised muutused. Kõige tähtsama
tööna vahetati välja nii sport- kui ka lastebasseini päevinäinud
liivafiltrid.
Nüüdsest kannab mõlema basseini põhja ja seinte puhtuse
eest hoolt kaasaegne põhjakoristusrobot, mille toimetamine
ongi fotol. Puhtust aitab hoida ka vastne põrandapesumasin.
„Investeeringud ujulasse aitavad meil spordikeskuse
teenuseid pakkuda senisest aktiivsemalt ka väljaspoolt Kadrina

IT õppimisest nii, et otsustasime igakuist Nutiklubi
tööd jätkata.
Projekti kokkuvõttena
vaatasime 20. oktoobril Kadrina Kirjandusklubis Islandi
viimase aja edukaimat filmi
„Jäärad“, mille eel jagasid
õpetajad muljeid saareriigist.

Koolis on õpetajate koostatud
Islandi näitus, kust saab teada
nii saagadest, Islandi spordiime tagamaadest kui ka ruutkoodi ja telefoni abil popimaid
laule kuulata. Oma teadmised
saab proovile panna viktoriinis, kus auhindadeks kaunid Avo Seidelbergi kujundatud 2017. aasta kalendrid
Kadrina ja Islandi piltidega
me õpetajate kogudest.
Merike Sikk,
projekti juht

valda tulevatele inimestele,”
lausus Kadrina Spordikeskuse
juhatuse liige Margus Martin.
„Näiteks said ujumisega seotud
treeninglaagrite esimesed broneeringud kirja aasta alguses.
Sügisesel koolivaheajal võõrustame Kadrinas Audentese
Spordiklubi ujujaid, seejärel
detsembris noorsportlasi Kohtla-Järvelt ja jaanuaris Viru Swimi
ujujaid Lääne-Virust."

Igal reedel kell 15.00 - 17.30 Hulja raamatukogus
Lastetuba, loeme, mängime, meisterdame, joonistame
ja teeme muud põnevat.

Liikujad said erksaks ja
õnnelikuks
Kadrina Keskkool ja Kadrina Spordikeskus kutsusid 15
septembripäeval liikuma. Projekt kandis nime "Liikumine
teeb erksaks." Osalenud täiskasvanuid oli 52.
Reesi Sirvi ja Elle Tamme, kes osalesid kõigil 15
liikumsipäeval said spordikeskuse kliendikaardi koos
meenega. Enam kui 10 päeval osalenud, keda kokku 8, said
ujula kuukaardi. Kaks kuukaarti loositi välja 10 korda
osalenute vahel.
Lastest osalejaid oli 38. Rosabel Klopp osales kõigil 15.
päeval ja sai ujula kuukaardi koos meenega. Kuukaarte
jagus ka seitsmele vähemasti kümme korda osalenud
õppurile.
Täname kõiki osalejaid ja loodame, et jätkate aktiivset
tegevust tervise tugevdamiseks!
Rutt Kuusemäe, Kadrina Keskkooli kehalise kasvatuse
õpetaja
Margus Martin, Kadrina Spordikeskuse juht
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KODUKANT

VOLIKOGU
VALLAVOLIKOGU ARUTAS JA OTSUSTAS
28. septembri istung Kadrinas

OKTOOBER 2016

Kes on Kadrina valla aasta tegijad
2016?
Alates eelmisest aastast valitakse Kadrina vallas igal aastal välja kogunisti
kolm „Aasta Tegija” auhinna laureaati. Iga tegija saab 1000 eurot
auhinnaraha.
Tunnustused määratakse kultuuri/hariduse, majanduse/ettevõtluse
ja spordi kategooriates. „Aasta Tegija“ kandidaate võib esitada igaüks,
olgu selleks siis eraisik, sõpruskond, ühing või firma. Kandidaatide hääletusele mineva nimekirja – igas kategoorias viis nominenti – paneb kokku
Kadrina Vallameedia Nõukoda kooseisus Raimo Maasik, Margus Martin
ja Mati Tiiter. Hääletada saab nii vallaveebis kui valla raamatukogudes.
Rahvahääletuse tulemused kantakse volikogule ette jaanuari lõpus,
misjärel volikogu kinnitab aasta tegijad. Nii tegijad kui kõik nomineeritud
saavad avalikult kiita Eesti Vabariigi sünnipäevaaktusel veebruaris.

Oktoobris
93

ENDLA JÕÕGRE

90

ANNA AMUR

90

HILJA SIRVEL

90

TAISJA VESKE

80

TOIVO MAINE

75

LEHO-LEO LEHTMETS

75

Kuidas esitada kandidaati
1. Mõelge välja, kes on viimasel aastal olnud meie tublimad tegijad
hariduses/kultuuris, spordis, majanduses/ettevõtluses.
2. Mõelge iga kandidaadi kohta ka lühike, paarilauseline tubliduse
põhjendus.
3. Saatke ettepanek koos põhjendusega kas e-kirjaga aadressile
kadrina@kadrina.ee või tavakirjaga aadressile Rakvere tee 14, Kadrina
45201.Nominentide nimekirjad ilmuvad vallalehes ja vallaveebis.
4. Hääletada saab vallaveebis ja valla raamatukogudes jõuluajast 15.
jaanuari keskööni.

KAUPO VINTER

70

ANU PÕLLU

70

TIIT KIRSIMÄE

70

PEEP PÕLDARU

70

VÄINO KLEVERS

65

EIMO BREMEN

65

MAIRE MEIDLA

65

Aasta 2015 tegijad Kadrina vallas olid
● perekond Inno - Matsimoka lihatööstuse looja ja edendaja
● Mart Suurkivi - Eesti karikasarja võitnud võimekas triatleet
● Kadrina gräfitikunstnikud - Kadrina ja Neeruti bussijaamade
kujundajad

HELVE SUVISTE

65

REET RATSOV

60

TIIA HOLM

60

RAIVO SIRVI

60

MALLE VASK

60

ILMAR VALLASTE

60

Jäätmejaama tööaeg muutus

NB Isikut või ettevõtet, kellele on omistatud „Aasta Tegija” auhind, ei saa
auhinna kandidaadiks uuesti esitada enne kolme aasta möödumist.

Riiklike pühade ajal on jäätmejaam suletud. Jäätmeid saab
tuua jäätmejaama lahtiolekuaegadel, mil töötaja juhendamisel
paigutatakse toojate poolt eelsorteeritud jäätmed õigesse
konteinerisse/kohta. Jäätmete toomine kogumispunkti aia
äärde või värava taha on keelatud – territooriumil on
videovalve!
Kadrina jäätmejaamas võetakse Kadrina valla elanikelt
tasuta vastu eelnevalt sorteeritud jäätmeid nagu plast-, klaas-,
metallpakendid, paber ja papp, ohtlikud jäätmed, elektri- ja
elektroonikaseadmed, plastid, penoplast, kilekotid, kanistrid,
tekstiilijäätmed (rõivad) pakitud kuni 240 L kilekottidesse,
suuremõõtmelised jäätmed (mööbel, WC-potid, kraanikausid),
vanad rehvid, aknaklaas.
Täpsemat infot vastuvõetavate jäätmete kohta saab küsida
tel 515 5417.
Ehitus- ja lammutusjäätmeid Kadrina jäätmejaamas vastu ei
võeta. Need saab saab viia Lääne-Viru Jäätmekeskusesse
asukohaga Piira küla, Vinni vald, tel 622 6049, e-post:
info@lvjk.ee, www.lvjk.ee. Jäätmekeskus on avatud esmaspäevast reedeni kell 9.00–17.30, laupäeval kell 10.00–15.00 Saab
ka tellida veoteenust koos kohaletoodud konteineriga vastavat
jäätmeluba omavalt ettevõttelt. Jäätmete nõuetekohase
käitlemise eest vastutab jäätmevaldaja.

Juubilarid

IDA FLOREN

1. Volikogu kinnitas Kadrina valla eelarvestrateegia
aastaiks 2017–2020.
2. Volikogu muutis 2016. aasta maikuus vastuvõetud otsust
maa munitsipaalomandisse taotlemise kohta, et täpsustada vallale taotletava Aiavilja maaüksuse suurust.
3. Volikogu otustas garanteerida projekti „Erivajadustega
inimeste tugiteenuste parendamine Lääne-Virumaal“
omafinantseering perioodil 2017–2018 summas 5640,75
eurot.
4. Kadrina Huvikeskuse juht Marge Mägi andis ülevaate
huvikeskuse tegevusest.
5. Vallavanem Erich Petrovits andis ülevaate haldusreformist. Tänaste reformi seisude ja perspektiivide kohta on
selles vallalehes pikem artikkel.
6. Vallavanem Erich Petrovits informeeris volikogu vallavalitsuse seisukohast seoses Ander Ildi avaldusega
avalikus kasutuses olevate teede teemal. Vallavalitsus on
seisukohal, et ei saa nõustuda ettepanekuga HuljaNeeruti teelõigu omandamiseks ja Võduvere-Jõetaguse
teelõigu võõrandamiseks vahetuslepingu kaudu. Ühtlasi
teeb vallavalitsus A. Ildile ettepaneku läbi temale kuuluva
Raudla kinnistu kulgeva Võduvere-Jõetaguse teelõigu
välja mõõtmiseks ja vallale võõrandamiseks, sest tee
kasutamiseks on oluline avalik huvi.
7. Volikogu liige Marko Teiva juhtis tähelepanu ehitusjärelevalve tõhustamisele MTÜ Neeruti Mõisa Park
tegevusele mõisa territooriumit läbiva Hulja–Neeruti tee
osas.

Kadrina jäätmejaam (Raua tn 2, Kadrina) on 1. novembrist
avatud
esmaspäeval
10 - 17
kolmapäeval
11 – 16
reedel
10 – 17
laupäeval
10 - 15

Palju õnne!

Tasuta kuulutamine vallaveebis
Kadrina vallaveeb pakub Kadrina ettevõtetele ja eraisikutele jätkuvalt
tasuta kuulutamise võimalust.
Aadressile rein.sikk@kadrina.ee võib saata nii ostu-, müügi-,
vahetus- kui ka töökuulutusi. Võib ka helistada 322 5631 või 501 2487.
Kuu jooksul tehakse vallaveebi 4000 - 4500 külastust.
Kuulutusi saab lugeda aadressilt www.kadrina.ee, liikudes edasi →
uudised → reklaam, töö.
Kahe aasta jooksul on tasuta kuulutamise võimalust kasutatud
enam kui 70 korda.

Septembris
registreeritud lapsed
JESSICA SALVE
Müüa lõhutud küttepuud kojuveoga.
Pikkus ja kogus vastavalt soovile.
Tel 5 647 6346 või 325 0113 õhtuti.
Müüa täisnahast kõrge säärega soojad, kaks korda
kantud talvesaapad nr 39. Hind 60 eurot
Info 5 196 8204.

Minu Kadrina

Aleksander Nikolajev
Kunda sadama direktor

Kolm nädalat porgandina
Mis seob teid Kadrinaga?
Täna, ausalt, on see seos pigem emotsionaalne. Omal ajal algas
Kadrinas mu enda iseseisvus ja hilisem IME. Kadrina on justkui
teine sünnikoht, nö Anno Domini 1981! Väga palju elusündmusi,
millele võib panna ette mõiste ESIMENE: töökoht, palk, korter, pere,
kolleegide tsunft, aiamaa, auto, sõjaväe kordusõppus, oma Vaba
Riik, kodakondsus, jne. jne. ... on mul seotud just Kadrinaga.

Kooliõde Tiina Miilpalu ja klassiõpetaja Liina Suurkivi
käivitasid Kadrina Keskkoolis tervisliku toitumise projekti
„Amps aiast“. 3D klassi õppurid said kolme nädala jooksul
teada kümneid tarkusi, kuis eelkõige kodumaistest juur- ja
puuviljadest tervist ammutada. Aia ampsu kokkuvõtval
klassiõhtul jätkus juttu kauemakski, et kõik tervist tugevdav
õpitu üle korrata, arvukaist konkurssidest kokkuvõte teha.
Laud oli lookas tervisetoidu all, millest esimesena lõppesid ...
sibulavõrsed.
Pildil hetk lustakast kostümeeritud klassiõhtust, vasakult Laur
“Banaan” Lepik, Inger “Apelsin” Rummo ja Karmel “Sibul”
Veide.

Toimetaja Rein Sikk
Küljendanud VR Kirjastus

tel: 322 5631 või 501 2487

Mis on Kadrinas maailma parim, aga kus leidub veel
arenguruumi?
Kadrinas on maalima parim elukoht noorele perele, lisaks logistiline asukoht. Puudu on ainult otsepääs merele – kui see
saavutatakse, siis kindlasti peab olema ka oma sadam. Väike või suur, ei ole tähtis.
Kindlasti peaks panustama positiivsele iibele – kaua me ikka kuulame, et elanikkond vananeb!
Tõsisemalt rääkides: mäletan väga selgelt ühte jaapanlaste soovi investeerida Kadrina piirkonda, mis lükati tagasi väga
subjektiivsetel põhjustel ... Minu arust oli see selgelt raisku läinud võimalus. Välisinvesteeringud tuleb igal juhul väga
ratsionaalselt vastu võtta.
Kuidas saate täna Kadrina elu edenemisele kaasa aidata?
Hea nõuga või sõnaga – alati. Tihti on vajalik värske ja sõltumatu pilk kõrvalt, et vanad probleemid saaks kiirema lahenduse.
Nn ”välisajude trust” võiks olla teine kord omavalitsusele suureks abiks. Minu mentorluse missioon on aidata nii noortel kui
poliitikutel leida vastus igihaljale küsimusele ”Kuskohast raha ikkagi tuleb?”. Oma majandusbaasi tuleb pidevalt tugevdada
ja kaaskodanike ettevõtlikkust toetada-arendada.

e-post: rein.sikk@kadrina.ee
Trükiarv 2500 eksemplari

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

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

