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Kadrina valla ajaleht

Vallakeskuse lambakari vallutab südameid

Kadrina vald alustas hoogtööd, et kõik vallas reaalset elavad
inimesed ka meie elanikena registreeritud saaks. Loodetavasti
suudame nii täita ka 5000 elaniku kriteeriumi, mis on vajalik
haldusreformi tingimustes üksinda jätkamiseks.
Täpsemad juhised enese Kadrina elanikuks registreerimiseks on Kodukandi lehe teisel küljel.

Kadrina perearstid Eesti parimad
Eesti Perearstide Selts
jagas 15. septembril
Rakveres toimunud
aastakonverentsil tunnustust 54 parimale
praksisele üle Eesti.
Nende hulgas oli taas
Kadrina Tervisekeskus.
Seltsi juhatuse liikme Triinu-Mari Otsa
sõnul oli tänavu parimale ehk A-tasemele
kandideerijaid rekordarv. „Kõige kõrgema taseme kategooriale kandideerimiseks esitas andmed 70
praksist. Pärast hindamist jäi sõelale 54 perearsti või keskust –
see number on eelmiste aastatega võrreldes kasvanud,“
kommenteeris Ots.

Ühinemise tulem teadmata
Vallalehe trükkimineku
ajaks polnud selge, kas
Kadrina, Haljala ja
Vihula ühinemisläbirääkimised lähevad
edasi või jäävad soiku.
Nagu kirjas meie lehe 4.
küljel, volikogus räägitu
kokkuvõttes, on osutunud pähkliteks nii uue valla nimi kui keskuse asukoht. Kui
nime osas on Kadrina läbirääkijad välja pakkunud kompromissvariante, siis Rakvere keskuse asjus ollakse kindlal
seisukohal – see oleks maksumaksja raha raiskamine.
Samas on nii vallavanem Erich Petrovits kui volikogu
esimees Jaanus Reisner korduvalt rõhutanud, et Kadrina
sooviks on luua uus, suur ja tugev omavalitsusüksus Tapa ja
Rakvere vahele.

Volikogu mekkis Merkeli leiba
Kadrina vallavolikogu valis 14. septembril erakorralisel, Neeruti mõisas toimunud istungil Vabariigi Presidendi valimisteks valijamehe, kelleks sai Jaanus Reisner, kes kogus 11 häält.
Teise kandidaadina esitatud Marko Teiva kogus kuus häält.
Volikogu võõrustanud mõisaomanikud Ander ja Hanna
Ild tegid rahva-asemikele istungi järel ekskursiooni häärberi
torni ning pakkusid oma Buxhövdeni nimega pagarikoja
tooteid, mis olid jõudnud ka Eestit väisanud Saksamaa
liidukantsleri Angela Merkeli hommikusöögilauale.

Loobu külas õitseb õunapuu

„No mis ma oskan
kommenteerida –
noor õunapuu ja rumal vist veel. Silmale
igatahes ilus vaadata,
aga äkki on just tark
puu ja annab teada, et
talv soe ja lumeta tuleb,“ arutles
perenaine Heli Napp.

Priit Jõesalu käes olev viljaga ämber pani lambakarja nobedalt gurmee-eine poole silkama
Mõnigi Rakvere-Tapa teel
sõitnu on suvel imestusest
ahhetanud, nähes Kadrina
veerel lambakarja. Millal neid
loomi varem karjakaupa alevikus nähti, pole rahval meeles.
Vallaleht käis sõralisi silmamas koos nende omaniku,
Oruküla talu peremehe Priit
Jõesaluga. Mehe käes olev
viljaämber pani määgijate kar-

ja nobedalt oma gurmee-eine
poole silkama.
Viiendat aastat lambapidamisega tegelev Jõesalu on
peremeheks enam kui kahesajale sõralisele. Nende suvekarjamaad on nii Haljala kui
Vihula kandis. Et lambapidaja
ise töötab Kadrina mööblifirmas Pixner, olid talle silma
jäänud ka vallakeskuse rohumaad, mida lambakari võiks

harida. Külaskäik HAKA
Plasti tõi käelöömise ning
kahekümne kaheksa pealine
kari võiski hakata torufirma
õuel, oma suvekodus, muru
pügama.
Lambad on HAKA Plasti
õuealal elektrikarjuse taga mai
keskpaigast kuni sügisesed
ilmad lubavad. Muuhulgas
edastab spordilembese ettevõtte õuel einestav kari ka

teadet firma keskkonnateadlikkusest ja tootmise loodussõbralikkusest. Rääkimata sellest, et mõnigi aleviku laps
näeb siin esmakordselt päris
lammast.
Järgmisel aastal lubab lisaks lambapidamisele ka mesindusega tegelev Jõesalu oma
määgijad kindlasti Kadrina
veerele tagasi tuua.

Baumann olümpiale, loodab Pormann
„Kadrina maadleja Kevin
Baumann on oma vanuseklassis maailma tipus!“ Nii
leiab Eesti Maadlusliidu peasekretär Antti Lepik hinnates
Spordiklubi Kadrina kreekarooma maadleja tänavusi tulemusi juunioride hulgas.
„Kui veel aasta eest püsis
Baumann nii Euroopas kui
maailmas juunioride esikümne lõpus, siis tänavune arenguhüpe oli märgatav,“ rõhutas Lepik. Ta kiitis hoolega
Baumanni treenerit Marger
Pormanni.
Kevin Baumanni juuniorikarjääri tordile olid kenaks
kirsiks Prantsusmaal, Maconis toimunud maailmameistrivõistlused, kus Kadrina maadleja pälvis viienda
koha.
Kevini treener Marger
Pormann juubeldas seejärel
sotsiaalmeedias: „Kevin tegi
võimsa ja tubli võistluse ja
medalist ei jäänud palju puudu! Kas seame plaani olümpiale? See kõik on võimalik
kui kogu tiim on taga tugev ja
ettevõtted ka panustaksid!!!“

Maria Kilk pildistas võidukat Kevin Baumanni Tallinnas Põhjamaade meistrivõistlustel mais
Alates septembrikuust on
juunioride klassis lõpetanud
Baumann arvestatud täiskasvanute Eesti kreeka-rooma
maadluse neljaliikmelisse
koondisse, mainis tunnustavalt maadlusliidu peasekretär Antti Lepik.
Kuidas edasi? Arutleb
treener Pormann: „Kõige olulisem ongi hetkel see, et juunioride võistlused on läbi ja

nüüd tuleb teha kõva ettevalmistus, et meestes end
murda maailma tippu.“ Pormann peab täiesti reaalseks
olümpiamängudele sihi seadmist. „Enne seda on aga hulk
vahepeatusi, igal aastal on
vaja seda uued eesmärgid.
Lähima paari aasta jooksul
tuleks Baumannil laagris olla
aastas umbes 200 päeva,“ tõi
Pormann välja argireaalsuse,

lisades, et tippmaadleja ettevalmistamise aastaeelarve on
20 000 euro raames.
Tänavu kevadel koguti
spordiportaali „Stardipaik“
abiga Baumanni EM võistlustele saatmiseks toetusraha. 59 lahke annetaja abiga
täitus eesmärk 115 protsendiliselt tuues kokku 1729
eurot.
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Uued valla elanikud saavad
tasuta sportida
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Kadrina Keskkoolis 10 õppurit enam

Eesmärk: Kadrina valda 5000 elanikku!
Kadrina vald õhutab kõiki vallas reaalselt elavaid inimesi end
valla elanikeks registreerima. Õiged registriandmed võimaldavad vallal pakkuda oma elanikele paremaid teenuseid ning
planeerida ühist eelarvet. Et järgmise aasta eelarve ja
tegevused vastaksid kõige täpsemalt meie ühistele ootustele,
palun, registreerige oma elukoht Kadrina vallas. Septembri
keskpaiga seisuga oli Kadrina vallas 4932 elanikku.
Iga uut Kadrina valla elanikku ootab vallamajas kingitus.
Kõigile, kes ennast Kadrina valla elanikuks registreerivad
enne käesoleva aasta lõppu, pakub Kadrina Spordikeskus
võimaluse kasutada tasuta teenuseid ühe aasta jooksul.
Kliendikaardi saab spordikeskuse administraatorilt.
Traditsiooniliselt saavad kõik Kadrina valla lapsed
esmaregistreerimisel kingituseks me kihelkonna hõbesõle.

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

Kadrina naised kaitsevad kodu
25. augustil avati ametlikult Naiskodukaitse Kadrina
jaoskond, kuhu kuulub 12 liiget.
Avakoosolekul osalesid ka Viru ringkonna esinaine Inna
Läll ja instruktor Maire Laht. Üllatuskülalisteks olid VäikeMaarja jaoskonna naised, kes tulid kadrinlannadele üle
andma noorima sõsara teatepulka. Kadrina jaoskonna esinaine on Seidi Lamus-Tšistotin, temaga saab kontakti
telefonil 5 663 1236 või meilitsi seidilamus@gmail.com .

MURUMÄE

MÄLUMÄNG
Augustikuu
lehes
ilmunud pilt oli
tehtud Udriku
mõisas.

Õppeaasta avapäeval, 5. septembril oli kooliõu õppureist tulvil
Tähtis: ligineb 115.
sünnipäev
Kadrina Keskkoolis õpib käesoleval õppeaastal 583 õpilast.
Seda on 10 enam kui möödunud õppeaastal. Uute töötajatena on tööl eripedagoog ja
haridustehnoloog.
Hea ja väga hea tulemuse
saavutamiseks on oluline hea
koostöö eri huvigruppide vahel. Seepärast on kooli õppekasvatustöö üks prioriteetidest tihendada veelgi koos-

tööd lastevanematega. Ühe
võimalusena selles valdkonnas pakume võimaluse tutvuda kooli tegemistega lahtiste
uste päeva raames, mis toimuvad sel õppeaastal kogunisti kolmel korral: 12. oktoobril, 17. jaanuaril ja 30.
märtsil.
11. oktoobril toimub lastevanemate üldkoosolek, peaesinejaks on Raul Rebane.
Kogu tegevuskavaga on
võimalik tutvuda e-päeviku
või kooli kodulehe kaudu.

Uus küsimus:
Kes Kadrinaga seotud isik on pildil?

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

Josvainjai ja Kadrina koolide
vahel. Võõrustajaks on Kadrina Keskkool.
2017. aasta on ka Kadrina
Keskkooli juubeliaasta, mil
koolil täitub 115 tegevusaastat.
Tänan kõiki, kes Kadrina
Keskkooli tegemisi jälgivad,
toetavad, ettepanekuid teevad, kaasa elavad!
Arvo Pani,
Kadrina Keskkooli direktor

Kunstidekool aina kasvab

Lasteaiad lastest tulvil

Üllatus: Arvo Pani hakkas trummilöömist õppima!
Kadrina Kunstidekoolis algas 28. õppeaasta. Kooli õpilaste arv
muusikaosakonnas on läbi aastate suurim – 11. septembri
seisuga oli nimekirjas 87 õpilast. Kunstiosakonna õpilaste täpne
arv selgub septembri lõpuks, aga umbes 60 on kindel.
Koolis alustasime vastuvõttu täiskasvanute vabaõppesse.
Julgeid alustajaid on viis, nendest kaks asuvad õppima klaverit
(Eva Kaldoja, Ingrid Liivamäe), lisaks trumme (Kadrina
Keskkooli direktor Arvo Pani), akordionit (Kristi Vimberg) ja
klassikalist kitarri (Tea Viise).
Rahvusvahelist muusikapäeva tähistame 30. septembril
kohtumisega helilooja Riine Pajusaarega, toimub kontsert ja
improvisatsiooni õpitoad nii õpilastele kui õpetajatele. Teeme
seda toredas koostöös Rakvere Muusikakooliga.
Jõulukuul toimuvad mitmed kontserdid lasteaias, päevakeskuses, huvikeskuses ja mujalgi. Jälgige reklaami.
Sooviksin väga tihendada koostööd vanematega, sest ilma
nende toetuseta ei suju õpingud ka meie koolis. Vanemad
saavad oma toetust üles näidata huvi tundmisega oma lapse
õpitulemuste vastu ja kontserte külastades, õpetajatega
suheldes. Meeleldi näeksin, et õppemaks tasutaks alati
õigeaegselt.
Soovin, et õppe- ja ringitöö meie koolis pakuks rõõmu nii
õpilaste kui õpetajate koolipäevadesse ja et õpitut saaksime
võimalikult tihti esitada ka kuulajatele-vaatajatele.

Lasteaia Sipsik Kadrina maja alustas tööd 10 rühmaga. Kadrina
rühmadesse oli 12. septembri seisuga järjekorras 4 last.
Nooremas sõimerühmas on tutvumas 4 last, kes peagi
lisanduvad rühma nimekirja, mis teeb Kadrinas laste
koguarvuks 198.
Huljal tegutseb 3 rühma, laste arv nimekirjas on 45. Vabu
kohti oli Huljal 12. septembri seisuga 8.
Võrreldes eelmise aastaga on laste arv mõne lapse võrra
suurem mõlemas majas. Personali osas on mõlema maja
ametikohad täidetud.
September algas lasteaias matkapäevadega Vainupeale,
osales Kadrinast 6 rühma ja Huljalt 2 rühma. Septembri lõpetab
Sügislaat mõlemas majas.
Värvivärskust on saanud Hulja maja saal ja ruum personalile,
tööd jätkuvad mängupaviljoniga õuealal. Kadrina õueala ehitus
liigub aeglase tempoga.

Eve Vunk, Kadrina Kunstidekooli direktor
Õigesti vastanuid oli 18: Andrus Arula, Heidi Lehemets,
Kaili Kivisik, Reet Kruusman, Hannely Piiskoppel, Liis
Ambos, Jüri Vološtšenko, Ave Laisaar, Olli Tõnurist,
Ainu Kirotbek, Tea Laager, Ülle Visnapuu, Neeme
Mangulis, Peeter Viira, Marje Rüü, Harald Rahupõld, Are
Kivimäe ja Malle Ivask.

Algavad ja jätkuvad mitmed rahvusvahelised projektid nii õpilastele kui ka õpetajatele.
25. novembril toimub
järjekordne arvutijoonestamise võistlus CADrina.
Jaanuarikuus ootame külla delegatsiooni meie sõpruskoolist Heikendorfist Saksamaalt. Vastukülaskäigule on
meid kutsutud 2017. aasta
märtsis.
Maikuus toimub traditsiooniline sõprusfestival Bene,

Kümme õpetajat tipus
Lääne-Virumaa aasta haridustöötaja auhinnaga nomineerituist
üheksa töötab Kadrina Keskkoolis ja üks Kadrina lasteaias
Sipsik. Nimelt: aasta lasteaiaõpetaja - Tiiu Voogla. Aasta
klassijuhataja - Alis Münter, Ivi Lehtmets ja Katrin Mägi. Aasta
klassiõpetaja - Marge Abner. Aasta gümnaasiumiõpetaja Anneli Raud ja Hegi Soosaar. Aasta põhikooliõpetaja - Tiina
Karri.
Lääne-Virumaa elutööpreemia – Evelin Tiiter ja Harry
Laiv.

Sõprusvald sai saja
viiekümneseks
Kadrina valla Soome sõprusvald
Janakkala tähistas oma 150. sünnipäeva. Läbi aasta kestnud sünnipäevapidustused kulmineerusid 27.
augustil laada, kontsertide ja aktusega. Kadrinast käis sõpru tervitamas
valla delegatsioon, eesotsas volikogu
aseesimees Mati Tiiter. Reisi järel
meenutas ta, et kui varem olid soomlased meile Euroopa
ja Põhjala ukse avajateks, siis tänaseks oleme pigem
võrdväärsed partnerid.

Anne Känd, Kadrina Lasteaia Sipsik direktor

Vohnjas alustas poolsada last
Vohnja Lasteaed-Algkooli lasteaias on sel õppeaastal 32 last,
koolis 23 õpilast.
Kõik on uus meil septembrikuus – nii uus klassiõpetaja,
lasteaiaõpetaja kui ka kokk. Turvaliseks liiklemiseks on
kõnnitee kooli ees, lusti ja rõõmu pakuvad mängumaja ja sild.
1. septembril ootas lapsi värvilõhnaline koolimaja – koridori
põrand ja laste magamistuba said uue kuue.
Soovin, et meie kooli- ja lasteaialapsed oleksid sama tublid,
sõbralikud, inimlikud, nutikad, andekad, usinad, targad ja
ilusad nagu nad on olnud eelnevatel aastatel. Et meil oleks,
kellest rõõmu tunda, kelle üle uhked olla. Armsad
lapsevanemad, olge head koostööpartnerid, tulge kooli ning
jagage meiega oma rõõme ja muresid. Olge oma lapsele toeks,
jälgige tema toimetulekut ja kindlasti seda, et teie lapses püsiks
koolirõõm ja tahe õppida.
Õnne Kiviperk, Vohnja Lasteaed-Algkooli direktor

Moldova sõbrad kutsuvad külla
Neli kadrinlast, lisaks ka Kadrina Saunaklubi liige, Moldova
aukonsul Einar Vallbaum osalesid Moldovas, Lääne-Virumaa
sõprusrajoonis Criulenis folkloorifestivalil.
Pidustused olid pühendatud Moldova Vabariigi taassünni 25.
aastapäevale. Virulasi esindanud Tarvanpää tantsijaid võeti kõikjal
südamlikult vastu. Palju oli võõrustajaid, kes ise Kadrina kandis
käinud. Moldova rahvas
palus Kadrina kandi inimesi
tänada koos veedetud hetkede eest nii Eestis kui Moldovas ja kutsus külla nii
Kadrina puhkpilliorkestrit
kui teisi Moldova sõpru.
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KULTUURIKALENDER

Hõissa,
kuldpulm!

Koostab Helena Mägi
Laupäeval, 1. oktoobril väljasõit Rahvamaja juurest kell 10
Neeruti Seltsi pikk loodusretk Vihasoo-Hara kanti.
Osalustasu 10 eurot, vajalik eelregistreerimine tel 5552
5314 või neerutiselts@hot.ee .

Hulja elanikud Helle ja Tõnu
Eschbaum abiellusid
poolesaja aasta eest 25. juunil
1966. Septembri alguses
osalesid nad koos kahekümne
väärika Lääne-Virumaa
abielupaariga Rakvere
Kolmainu kirikus
austamisüritusel, milliseid
korraldatakse regulaarselt
alates aastast 2012.

Kolmapäeval, 5.oktoobril kell 16
Noortekeskuses rütmipillide meisterdamine.
Neljapäeval, 6. oktoobril kell 18
Kadrina kinoklubis Eesti, Läti, Leedu täispikk
koostööfilm "Seneca päev".
Laupäeval, 15. oktoobril kell 10
Neeruti Seltsi talgutöö – sügiskoristus Pargi tn 3
juures. Tööriistad olemas, aga töökindad võta ise kätte.
Lõetuseks talgupuder.

Kivi päästerõnga asemel
Neeruti Selts püstitas Neerutisse talgupäeval, 30. aprillil
nii Eesjärve, Tagajärve kui ka
Orajärve äärde veeohutuspüstakud. Need monteeriti
kokku detailidest, mille täpsed mõõdud saadi Päästeameti koduleheküljelt ning
mis vastutulelikult annetuse
korras lõigati valmis Aru Grupis. Selle eest suur tänu Juhan
Viisele!
Suve käigus hakkasid püstakud aga aktiivselt „oma elu
elama“. Esmalt kadus päästerõngas Tagajärve püstakult.
Loodusvaht otsis küll põhjali-
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kult, kuid ei leidnud seda
kusagilt. Siis aga ilmus päästerõngas „ise“ alusele tagasi.
Seejärel kadus rõngas Eesjärve äärest. Õnneks see leiti –
rõngas oli visatud lähedalasuva katusealuse peale. Tänaseks on aga kadunud (loe:
ära lõigatud) rõnga küljest
nöör.
Sootuks kadunud on aga
taas Tagajärve-äärne päästerõngas. Järve ääres täheldati
autorehvide jälgi ja seda
kohas, kuhu autodel küll asja
poleks.
Küsimus üldsusele: kes

Kool matkas mõnuga

küll „lõbustab“ end
selliste ajaviitetegevustega? Kellel küll läheb
vaja päästerõngast või
selle nööri? Loodetavasti
ei vaja need inimesed (kahtlemata inimesed, sest loomad
selliseid asju korda ei saada!)
ise kunagi päästmist veeohtudest! Sellistele tegelastele
oleks paras päästevahendi
asemel ulatada kivi!
Tiiu Uusküla
ja Neeruti Selts

Laupäeval ja pühapäeval, 15. ja 16. oktoobril kell 10.00
Kadrina kirjandusklubis õpituba/koolitus
"Traditsiooniline lubikrohvimine", osalejate arv
piiratud, registreerimine telefonil 325 0107. Koolitus on
tasuta, toetab LEADER.
Teisipäeval, 25. oktoobril kell 16
Noortekeskuses meisterdame isadepäevaks.
P.S Kadrina vald ja vallaleht
Kodukant õnnitlevad Neeruti
Seltsi 15. sünnipäeva puhul,
mida tähistati esindusliku
konverentsiga rahvamajas.
Pikemalt toimunust
vallaveebis ja uues lehes.

Pihlamäe saab jätkuvalt kiita

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

Traditsiooniliselt lõpetas Kadrina Keskkooli pere
esimese koolinädala matkapäevaga. I kooliastme
klassid matkasid koos abiturientidega. II astme
õpilastele korraldati Kadrinas mänge

Noortekeskus on avatud

orienteerumisoskuste õpetamiseks, abilisteks XI

esmaspäeval, teisipäeval ja neljapäeval 13-20 ning
kolmapäeval 13-17
Huvi- ja noortekeskuse ruume on võimalik erinevateks
sündmusteks rentida.

klasside õpilased. VII–VIII klassid orienteerusid
nutiseadmete abil Huljal. IX klassid orienteerusid
Raili Rooba juhendamisel Neerutis. X klass matkas

Linetantsu treening
esmaspäeval kell 19 edasijõudnud, teisipäeval kell 19
algajad, kolmapäeval kell 18.30 edasijõudnud. Tasuta.

Kihleverre. Tagasiside tõi ainult kiitvaid hinnanguid,
mis on leitavad vallaveebis.

Rutt Kuusemäe fotol on II klassi matkasellid

Kadrina koolinoor Eesti
meistriks
Eesti meistrivõistlused
orienteerumise tavarajal
peeti 3. septembril Tartumaal, Kammeris.
M14 klassis tuli Eesti
meistriks Kadrina Keskkooli õpilane Ragnar Rooba.
Pronksmedalile jooksid Rakvere OK noormehed end M14–16 klassi
teatejooksus. Võistkonda
kuulusid Sander Pritsik,
Ragnar Rooba ja Eerik
Priks.
Raili Rooba,
orinteeriumistreener

Oktoobrikuus tähistab Kadrina valla raamatukogu
üle-eestilisi raamatukogupäevi erinevate ettevõtmistega:
neljapäev, 20. oktoober on pühendatud Kadrina valla
mudilastele, kaasatud on valla lasteaiad. Külla tuleb
Tallinna Lasteteater Lepatriinu etendusega "Headus".
Kõigis meie raamatukogudes tutvustatakse raamatuid,
mis räägivad õigetest väärtushinnangutest, igale lapsele
väike üllatus.
Sündmus toimub:
kell 9 - 10 Vohnja raamatukogus
kell 10.20 - 11.20 Kadrina raamatukogus
kell 11.40 - 12.40 Hulja raamatukogus

2009. aastal Eesti presidendilt kauni kodu tiitli ja mastivimpli
pälvinud Pihlamäe talu Loobu külas on jätkuvalt tubli, andis
teada konkursi „Lääne-Virumaa kaunis kodu“ eestvedaja Meeli
Veia.
„Kuna tegemist on jätkuvalt ning veel suuremas mahus oma
kodu ümbruse eest hoolitsemisega, tunnustame Pihlamäe talu
pererahvast järjepideva ja pikaaegse panuse eest kodu
kaunistamisse. Lisaks maavalitsuse ja VIROLi tänukirjale, on
sponsorina Pihlamäe talule kingitused välja pannud Männiniidu aiand ja Kaarli talu,“ selgitas Veia.
Tänukiri ja kingitused anti Pihlamäe pererahvale, August ja
Tiiu Raidmale (pildil) üle 16. septembril konkursi „LääneVirumaa kaunis kodu 2016“ tänuüritusel, mis toimuski
Pihlamäe talu käsitöötuba-muuseumis.

Raamatukogu aastalõpp
toob kuhjaga kultuuri
Kadrina kinoklubisse jõuab 10. novembril Vallo Toomla
mängufilm „Teesklejad”, peaosades Mirtel Pohla ja Priit
Võigemast. 24. novembril näeb Mart Kivastiku EestiIslandi koostööfilmi "Õnn tuleb magades", peaosades
Katariina Unt, Ivo Uukkivi.
15. detsembril on linastumas Toomas Hussari
mängufilm „Luuraja ja Luuletaja”, peaosades Jan
Uuspõld, Rain Tolk, Lana Vatsel.
1. detsembril on kirjandusklubis kauni muusika ja
emotsionaalse luulega küünlavalgusõhtu „Ootus” – külas
näitleja Tiina Mälberg, muusik Peep Pihlak erinevatel
saksofonidel ja Johannes Pihlak kitarril. Üritus on tasuta,
sest toetab LEADER.
Traditsiooniline Hõbesõlepidu väikeste vallakodanike
auks toimub 12 . novembril.

Novus treening
teisipäeval ja neljapäeval kell 18. Tasuta.
Seinaronimise treening
esmaspäeval kell 18 nooremad, 19 vanemad. Hind lastele
1€ kord või 4€ kuu, täiskasvanutele 2€ kord või 7€ kuu.
Seltskonnatantsu kursused
noortele ja täiskasvanutele. Pühapäeval (esimene tund
25. septembril) kell 16 algajad ja kell 17.30 edasijõudnud.
Kogu kursuse (10 korda) maksumus 45€ osaleja.
Zumba
kolmapäeval kell 19.15. Uus treener Kaidi Raamat. 4€
kord. Esimene treening 5. oktoobril on kõigile tasuta.

Saaremäe soovitab
Rakvere teatri peanäitejuht, Kadrina
valla Arbavere külas elav Üllar
Saaremäe jagab igas vallalehes
kultuurisoovitust, et aina kirevamaks
muutuvast kultuuri-ilmast sotti
saada.
Olen enesekeskne ja soovitan 30. septembril Rakvere teatris
esietenduvat Grigori Gorini narrieepost "Thijl Ulenspiegel".
Osades Viljandi Kultuuriakadeemia teatrikunsti 11. lend.
Teiste hulgas ka Karl Robert Saaremäe, kellele on see juba
kolmas roll Rakvere teatri lavalaudadel, aga esimene
ülesastumine peatse profinäitlejana. Lavastaja aga Üllar
Saaremäe.
Thijl Ulenspiegel on müütiline keskaegne tegelaskuju,
trikster, narr, ringihulkuv kangelane ja vembumees, kes
seisab kirglikult oma rahva õiguste eest, kuid ei pelga
näidata neile ka nende endi rumalust. Thijl Ulenspiegel – see
on nimi, mis ühendab endas öökulli ja peegli, tarkuse ja
jandi.
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KODUKANT

VOLIKOGU
VALLAVOLIKOGU ARUTAS JA OTSUSTAS
31. augusti istung Kadrinas
1. Istungi juhataja Jaanus Reisner andis ülevaate Kadrina,
Haljala ja Vihula valdade ühinemisläbirääkimiste hetkeseisust. Ta mainis, et osapooled on eriarvamusel uue valla
keskuse asukoha ja nime osas. Haljala ja Vihula on
seisukohal, et omavalitsuse keskus võiks olla Rakvere
linnas. Kadrina ei näe põhjust keskust valla territooriumilt välja viia ja on seda igati argumenteerinud:
• Kadrina on kujuneva omavalitsuse suurima elanike
arvuga asum, siin asub tulevikus ainuke gümnaasiumiastme kool, uus tervisekeskus, piirkonna suurim raamatukogu ja transpordilogistika seisukohalt oluline raudteejaam ning muu omavalitsuse toimimiseks vajalik taristu.
Keskuse viimine teise omavalitsuse territooriumile ei ole
ühegi kaaluka argumendiga põhjendatav.
• Uue valla nime osas on pakutud erinevaid nimevariante, nagu Virulahe, Loode-Viru, Lahemaa, KadrinaHaljala, Võsu. Haljala ja Vihula seisukoht on, et uue valla
nimi ei peaks sisaldama ühegi ühineva omavalitsuse
nime. Välja on pakutud valla nime leidmiseks rahvaküsitluse läbiviimist.
• Kadrina vald on olnud valmis nime osas läbi rääkima,
leidmaks kõiki osapooli rahuldavat kompromissi.
• Vallavanem Erich Petrovitsi sõnutsi läheks Rakveres
asuv valla kontor maksma umbes 25 000 eurot aastas,
mida ei saa pidada mõistlikuks maksumaksja raha
kasutuseks.
• Kuigi Kadrina on teistest ühinejatest kaks korda
suurem, on Kadrina läbirääkimistel käsitlenud piirkonda
tervikuna investeeringute ja tegevuste osas. Ühinemise
järgselt liiguks Kadrina maksumaksja raha Kadrina valla
tänastest piiridest väljapoole, toetamaks investeerimistegevusi Vihula ja Haljala piirkondades. Samas oleks uuel
omavalitsusel sellest tulevikus tervikuna võimalik ainult
võita.
2. Volikogu võttis vastu Kadrina valla arengukava aastani
2035.
3. Volikogu kinnitas Kadrina valla soojamajanduse arengukava aastateks 2016–2026.
4. Volikogu suurendas projekti „Kadrina aleviku vee- ja
kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine ning laiendamine” omaosalust.
5. Toimus Kadrina valla eelarvestrateegia 2017–2020
esimene lugemine.
6. Volikogu määras katastriüksuste jagamisel tekkivatele
uutele katastriüksustele sihtotstarbe. Jagatavad üksused
olid Kasela, Loigu, Palkoja ja Loobu metskonna 104
katastriüksus.
EKNK Hulja Koguduse pühapäevakool kuni 10-aastastele
lastele alustab 2. oktoobril Huljal, Tõnismäe 18 algusega
kell 11.00
Õpetajad: Hegne Hisku ja Vineta Treiman
Info tel. 5 663 3462 - Vineta Treiman;
pastor 5 663 3264 - Endel Treiman.
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Palju õnne!

Keskkonnaamet teatab,
et on võtnud menetlusse OÜ Kadrina Kommunaal Saksi II kruusakarjääri
maavara kaevandamise loa taotluse. Luba taotletakse kohaliku tähtsusega
Saksi kruusamaardlas Saksi II kruusakarjääris ehituskruusa, ehitusliiva,
täiteliiva kaevandamiseks. Saksi kruusakarjääri mäeeraldis asub LääneViru maakonnas Kadrina vallas Salda külas Karjääri maaüksusel
(katastritunnus 27202:001:0149).
Taotletava mäeeraldise pindala on 6,30 ha ning mäeeraldise
teenindusmaa pindala on 7,30 ha. Kaevandatav varu: ehituskruusa -105
tuh m³, ehitusliiva -31 tuh m³, täiteliiva- 16 tuh m³. Maavara kaevandamise
keskmiseks aastamääraks taotletakse 11 tuh m³. Maavara kasutusalaks on
teedeehitus, tsiviilehitus. Taotletava loa kehtivusaeg on 15 aastat.
Maavara kaevandamise loa taotlusega ja muude asjassepuutuvate
dokumentidega on võimalik tutvuda Keskkonnaameti Viru regiooni Jõhvi
kontoris Pargi 15, Jõhvi, tel 332 4404.
Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.
Kuni kaevandamisloa andmise või andmisest keeldumise otsuse
tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud
ettepanekuid ja vastuväiteid suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile idaviru@keskkonnaamet.ee või postiaadressile Pargi 15, 41537 Jõhvi.

Noortekeskus aitab kodutuid
Kadrina noortekeskus kuulutab välja heategevusliku korjanduse, millega
aitame Virumaa kodutute loomade varjupaiga loomi. Kõige enam on
oodatud froteerätikud ja baikatekid.
Tuua võib ka patju ja paksemaid tekke. Asjad võivad olla kasutatud ja
kulunud, kuid korralikud. Annetusi ootame noortekeskuses lahtioleku
aegadel kuni 30. septembrini. Aitame üheskoos nõrgemaid!
Marge Mägi, Kadrina huvi- ja noortekeskuse tegevjuht

Juubilarid
Septembris
LAINE-MIRALDA MÄLBERG 97
ENDLA-HELENE NIGULAS

93

ERNA KALLASTE

93

TAMARA-REGINA TONKA

90

HELJU VALDOJA

90

MARGOT PANI

85

OLGA DUBONOSSOVA

80

TIIU PÕLLU

80

LINDA TERVONEN

75

AINO LEHT

75

NIINA VELLO

75

KUSTEN KIRSCH

75

JÜRI LEINSALU

70

MART REMMEL

70

MARIKA LINDAM

70

VALERI PÄRNPUU

65

TOIVO JÄETMA

65

LEO SAMMELSELG

60

AINO LOIDE

60

NATALJA PON

60

AAVO PAAVEL

60

Augustis
registreeritud lapsed
ARBEN KLOPP
KARL-MARTHEN SAMMUL
MADLI SASSI
MELISSA ALAVERE

Minu Kadrina

Müüa lõhutud küttepuud kojuveoga. Pikkus ja kogus
vastavalt soovile. Tel 564 76346 või 325 0113 õhtuti.

Eili Neuhaus

Müüa mõõdus kasvuhoone klaasi. Telefon: 582 98501

Rakvere Teatri inspitsient-rekvisiitor ja
lavastaja

Kadrina Kommunaal vajab oma tehnikaga lumelükkajat
Vohnja piirkonda. Info: Andres Nukk 508 9634
Kadrina kiriku kantselei on nüüdsest avatud esmaspäeviti
kell 10 – 13. Teistel aegadel kokkuleppel, info tel 322 0880.

Mis seob teid Kadrinaga?
Esimesest klassist kuni lõpuni õppisin Kadrina
Keskkoolis. Lõpetasin kooli 1987. Seega –
inimese kõige olulisema arenguetapi veetsin
Kadrinas. Tänaseks on Kadrina koduks
valinud mu paar väga head sõpra, mistõttu
põikan praegugi siit läbi. Peamiselt seostub
Kadrinaga ikkagi kool. Kevadel kohtusin
vanade õpetajatega ja sain veelkord kinnitust – isiksused on need, kes kujundavad meie mälestusi. Olen väga tänulik Rutt
Kuusemäele, kelle algatusel kutsuti omal ajal Kadrinasse Rakvere Teatri näitlejad Rein ja Linda Olmaru. Tänu sellele leidsin
ma oma kutsumuse ja sihi elus.
Mis on Kadrinas maailma parim?
Kadrina kui koht seostub mulle bussijaama, apteegi ja toidukauplusega. Kõik 11 aastat sõitsin hommikul 10 kilomeetrit kooli
ja pärast tunde tagasi koju. Usun, et Kadrina oma väiksusega pakub inimestele turvalist elukeskkonda ja kooli peetakse
maakonna parimaks. Olen selle üle väga uhke.
Kuidas saate Kadrina elu edenemisele kaasa aidata?
Ma ei häbene kusagil Kadrina kooli kiitmast. Olen uhke kooli saavutuste ja inimeste üle. Hetkel olen ma teatritööga väga
hõivatud, kuid eks tulevik näitab, mis edasi. Pole sugugi võimatu, et tulevikus, kui kutsutakse, tulen Kadrina kooli ja teen
noortega midagi. Igal juhul on mu juured Kadrinas ja oma tuule sain tiibadesse siit. See on tore teadmine.

Toimetaja Rein Sikk
Küljendanud VR Kirjastus

tel: 322 5631 või 501 2487

e-post: rein.sikk@kadrina.ee
Trükiarv 2250 eksemplari

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

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

