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Paadist saun koos ... vaibaga

Pisike Vohnja lasteaed-algkool elab siinsete inimeste tahtest
ja saab toimetada nii kaua, kuni kohalikud tahavad tuua oma
lapsi just siia, pisikesse kooli. Sellel õppeaastal on koolis 23
õpilast ja lasteaias 27 last. Koolis on hea õppida siis, kui
tunned ära, et see on sinu kool. Kool võib olla suur või väike,
maal või linnas, kuid ta peab olema oma. Olgu teie koolitee
turvaline ning koolipäev sisukas ja loov!
Õnne Kiviperk, Vohnja lasteaed-algkooli direktor

Kunstidekool alustas Pärdiga
Kadrina Kunstidekooli 29. õppeaasta läks käima hoogsalt.
Õpetajad alustasid improvisatsiooniga Arvo Pärdi laulu
„Koolitee“ teemal, mis lõi
toreda koolialguse meeleolu. Sel õppeaastal asus
muusikaosakonnas õppima
75 õpilast ja kunstiosakonnas 50. Põhikoolis õpib
muusikat 49 ja kunsti 16
õpilast. Hetkel õpib koolis
vabaõppes ka neli täiskasvanut.
Koolis alustas solfedžoõpetajana tööd Kaida Mikola.
Täname Eesti Noorsootöö Keskust ja programmi
EV100, mille kaudu sai kool
kingituseks džembesid, cajone trummi ja digiklaveri
Roland. Kokku saime projektidest toetusi 1520 euro
eest.
Tänan väga ka Eesti Kultuurkapitali preemia eest meie
tublidele õpilastele ja õpetaja Edvin Lipsile (pildil).
Eve Vunk, kooli direktor

Keskkoolis 611 õppurit
Esmakordselt üle seitsme aasta on Kadrina Keskkooli
õppurite arv enam kui 600. Nimelt 611. Esimesse klassi läks
70 säravsilmset koolijütsi.
Gümnaasiumiosas on 119 õppurit kellest 26 elab väljaspool Kadrina valda. Põhikooli astmetes õpib 38 õpilast väljastpoolt Kadrina valda.
„Kokku õpib Kadrina Keskkoolis 16 omavalitsuse
õpilasi,“ rõõmustab direktor Arvo Pani pidades õigeks kooli
kui tasemel hariduse kantsi jätkuvat tutvustamist nii
naaberomavalitsustele kui kogu Eestile. Lisaks Kadrina
rahvale juba tuttavale Albaania õppurile on keskkoolis
uudisena ka kaks Gruusia neiut. Neist pikemalt tulevikus.
Kevadel lõpetas gümnaasiumi 26 õpilast, kellest 10 asus
omandama kõrgharidust, 2 siirdus ametikooli, 13 läks
aastaks tööle ja kaitseväkke, ühe õpilase kohta andmed
puuduvad.

Naiskodukaitse hoidistas

Kadrina Naiskodukaitse juht Seidi Lamus-Tšistotin
(vasakul) vasakul koos Liis Ambose ja veel seitsme tubli
naisega valmistas kuue tunni jooksul paljulapseliste perede
jaoks enam kui 100 purki hoidiseid. Ka järgmisel sügisel
kavatsevad naiskodukaitsjad heategevalt hoidistada..

Avalikuks uudistamiseks, aga vajadusel ka kiireks testimiseks välja pandud paadisauna leiab huviline Kadrinast Kaido Allikma
koduaiast. Kamraad Kasmar Tunder seisab vasakul
Kui Kadrinas avatakse ükskord
kodukandi toodangu näitus
Made in Kadrina, siis on seal
kindlasti aukohal paadisaun,
enneolematu ihu- ja
hingeharimisehitis.
Viskan laastudest seintega leiliruumis sahmaka vett kerisele, jalad toetumas ... põrandat katvale kaltsuvaibale. Tagumiku all on kodukandi
jändrikest puudest pingid,
millel säravad vikerkaarevärvides neoontuled. Leil lõõmavalt palav, kuid paitavalt
pehme, kandes kaasa mõnusat
tõrvaaroomi. „Uskumatult
mõnus,“ kostab taaskord mu
kõrval istuv saunalemb, mees
Sakust. Ning see kõik toimub
paadikujulises saunas, made in
Kadrina.
Kord vaatasid sõbrad Kaido Allikma ja Kasmar Tunder
saunast tulnuna jõe äärde
veetud kalatraalerit. Küsisid,
mis oleks, kui selle kesta sees
asuks saun?
Paadinina kujulise sauna

esmaesitlus oli aasta eest Türi
lillelaadal lootuses, et vaatame, mis saama hakkab. Vaatamiseks polnud aga peagi
enam aega, üks tellimus jooksis teisega võidu, rääkimata
tarvidusest osaleda kõikvõimalikel laatadel ja messidel.
Tänaseks on hulk laastust
sisu ja laastukatusega saunu
üle Eesti laiali – rohkelt näiteks Saaremaal, ent ka Ruhnus, kuid hoopis kämpingumajana. Jõutud on nii Austraaliasse kui Ameerikasse, Põhja-

last rääkimata. Ikka siitsamast, Kadrina kandist, endise
Flora tsehhi õuel asuvast angaarist alates, kus pidevalt
surinat ja kopsimist kostab.
Tegevus laieneb.
Kolm korda edu
Milles edu alus, uurin Kaidolt
ja Kasmarilt, kes Paadisauna
reklaamsärgid üll ja samade
kirjadega kruusid pihus muhedasti juttu vestavad.
Esiteks unikaalne disain,
millele on tänaseks arendu-

Sauna sünnipäeval 150 sõpra
Kadrina sauna kui Eesti vanima regulaarselt
tegutseva külasauna 60. sünnipäev tõi kohale
poolteistsada huvilist nii lähedalt kui kaugelt.
Muusikat pakkusid nii koolipoiste wAxXeRs,
Moonaküla Muusikapatrull kui ka Margus Laugesaar.
Lisaks üllatusesineja, üldlaulupeolgi solistina
esinenud Joosep Toomeste seekord torupillil.
Lustlike tantsudega esinesid Vöökudujad.
Vallavalitsuse poolse kingitusena jäi sauna seinale
sauna asutaja ja ehitaja Harald Männiku foto.

Mälestuskivi Jõepere
lahingule
20. augustil avati Jõepere külas Vabadussõja
lahingu mälestusmärk.
Mälestusteenistuse viis läbi kaplan Tauno
Toompuu. Tähise püstitamise eest võlgneme
tänu kaitseliitlastele Urmas Leesnurmele Jõeperest ja Jaan Viktorile Tapalt, kelle koostöö tõi
meile teadmise ja tähise Jõepere lahingust, kui
esimesest Vabadussõja lahingust, kus Eesti vägi
enam ei taganenud, vaid vaenlasele vastu hakkas ja rindejoone seisma pani. Lahingu ajaloolise
tausta ja kohapeal mõisaküünis pommitabamusest hukkunute nimed selgitas välja Vabadussõja ajaloo spetsialist Jaak Pihlak, Viljandi
muuseumi direktor.
Taasiseseisvuspäeva tähistamine Jõeperes
oli üks esimesi Kaitseliidu sajanda aastapäeva
üritusi.

sena lisandunud näiteks paadikujuline kümblustünn, mida esmaesitleti Kadrina külasauna 60. sünnipäeval.
Teiseks käsitöö ja paindlikkus. Iga soovija saab täpselt
sellise sauna, nagu ihkab. Kas
ainult leiliruumiga või kogunisti leili- ja pesu- ja riietusruumiga tõsisema hoone. Hinnad vahemikus 4000–10 000
eurot, laadapakkumiste puhul
pole välistatud üllatused.
Hoone välisvärv on vabalt
valitav.
Kolmandaks aga täislahendus, mis sisaldab nii sauna
ennast kui mitmekeelset veebikülge, reklaaminänni, tutvustavaid materjale. Aga ka
pidevat osalust kõikvõimalikel messidel, laatadel, kus
klient saab sauna uudistada,
näppida ja lausa nuusutada.
Üllatused pole sellega veel
lõppenud, lubavad paadisauna väljamõtlejad.
Rein Sikk
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Kus ja mida huvitavat toimub
● Igal kolmapäeval 11.30–12 Vohnja raamatukogus unejutud ja reedel 13–13.30 lugemistund Vohnja lasteaia
lastele.
● 3. oktoobrist iga kuu esimesel ja teisel teisipäeval kell 16
Kadrina huvikeskuses kokanduse ring. Oodatud on
lapsed alates 10. eluaastast. Osalemine tasuta. Juhendaja
Helena Mägi.
● 20. septembrist üle nädala kolmapäeviti kell 15 kutsub
huvikeskus loovusringi Lauli loovstuudios. Oodatud
lapsed 10. eluaastast. Tasuta. Juhendaja Heli Preismann.
● Teisipäeviti ja kolmapäeviti kell 19.00 Kadrina huvikeskuses linetants. Oodatud kõik uued ja endised huvilised. Juhendaja Evelin Teiva 525 7196.
● Teisipäeviti ja neljapäeviti kell 18 Kadrina huvikeskuses
Novus treening. Juhendaja Hillar Elva 5 833 2748.
● Esmaspäeviti kell 18 Kadrina huvikeskuses seinaronimise treening. Huviklubi Nelson, 5 649 5439.

Võimla seinale hiigelsuur grafiti
Kadrina Keskkooli võimla sein on saamas hiigelsuurt
CADrina festivali teemalist maalingut, autoriks kohalike
juurtega rühmitus Seinategu.
Grafiti joonistatakse 8. ja 9. oktoobril kasutades tõstukit.
Põhimotiiviks on ITi ja NUTIfestivali CADrina logo, millele
lisanduvad noorte toimetamistega ja noorteaastaga seotud
sümbolid. Taiese miinimumsuuruseks on plaanitud 6 x 6
meetrit, aga pole välistatud ka suurema pinna hõivamine.
Taiese loomine jäädvustatakse fotodele ja filmile, mida
kasutatakse CADrina festivali avapaugu lavastuses 24.
novembril.

Väike Sipsik on ikka suur
Lasteaias Sipsik on õppeaasta alanud, Kadrina maja alustas
tööd 10 rühmaga ja Hulja maja 3 rühmaga. Laste arv
Kadrinas oli 5. septembril 174, lastele vanuses 3–6 aastat oli
11 vaba kohta.
Hulja rühmades oli 37 last, kohti 52.
Personali kohad on täidetud, ootame oma meeskonda
logopeedi.
Sellest õppeaastast on mõlemas majas sõimerühmadel
turvaline õueala. Kadrinas tunneme rõõmu uuest spordiväljakust ja õuesõppealast.
Anne Känd, lasteaia Sipsik direktor

MURUMÄE

MÄLUMÄNG
Augustikuu lehes
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Vallavanema aruanne vallakodanikule
Erich Petrovits,
Kadrina vallavanem aastast 2013
Mul on olnud suur heameel ja
vastutus teenida teid 4 aastat
vallavanemana. Mida
suutsime koos teha?
Viis miljonit eurot
oleme investeerinud taristusse. Kadrina Keskkooli A-korpuse välisilme sai eestiaegse
kauniduse koos imposantse
majaesisega. Koos C-korpuse
remondiga sai korda kogu
maja ventilatsioon. Staadionil
on avajõusaal ja muru, mis
vastab jalgpalli meistriliiga
nõuetele.
Lasteaed Sipsik on saanud
uue väikelaste mänguala. Valminud on spordiväljak ning
esinemislava ühisürituste tarbeks.
Teed ja tänavad
on saanud oluliselt enam
investeeringuid. Koostöös
Kaitseministeeriumiga said
mustkatte Ohepalu-Rannavärava ja Loobu-Läsna tee.
Valmis Lante-Hulja lõik koos
kergliiklustee ja tänavavalgustusega Huljal. Uue kuue
sai Kolu-Loobu tee. Teekatete
remonti suunatud raha on
kahekordistatud.
Valmis kauaoodatud Kadrina keskväljak. Lõpetatud on
Kadrina raamatukogu ja rahvamaja remont. Tähtsaim investeering on kindlasti Kadrina uus tervisekeskus, mis
peaks valmima 2018. aasta
sügiseks, hinnaks ca 850 tuhat
eurot.
Valla valitsemine
on avatum kui kunagi varem,
mida näitavad ka riiklikud
omavalitsuste pingeread. Kui

Uus spordiüritus – NATO test tõmbab Kadrinale tähelepanu
vallaveebis oli kolme aasta
eest 1300 külastust kuus, siis
nüüd 4000–5500, aasta jooksul
ligi 60 000, külastajaid 13 400.
Fotoveeb paneb aastas üles 60
galeriid. Valla Facebooki kommuunis Kadrina kandi uudised on ligi 1300 regulaarlugejat, nädalane uudistelevi
enam kui 10 000. Toimuvad
igakuised vallavalitsuse infotunnid ja veebiülekanded.
Vallalehe tiraaž kasvas 2500ni.
Kadrina on kõige efektiivsemalt majandav omavalitsus
Lääne-Virumaal, kus valitsemiskulud elaniku kohta kõige
väiksemad. Valla finantsvõimekus on rahandusministeeriumi hinnangul üle Eesti
keskmise.
Haridusse panustame
üle 60% eelarvest, tänu millele

on Kadrina Keskkool pidevas
arengus, muutudes üha rahvusvahelisemaks. Kinnituseks õppurid nii Gruusiast kui
Albaaniast. PISA testi tulemused on Eesti tipus, CADrina festival populariseerib
inseneriharidust. Sportlikku
poolt hoiavad ülal Kadrina
Karud – maakonna korvpallimeistrid.
Tublid inimesed
toovad tuntust alates LäsnaLoobu külast Eesti aasta külana kuni grafitirühmituseni
Seinategu, mille tööd pälvinud suurt tähelepanu. Et aasta
teo konkursil on üle 40 nominendi, näitab tugevat kodanikualgatust. Rõõm on uutest
spordiüritustest – Paisjärve
jooksust ja NATO testist.

Valla tööandjad
ja ettevõtjad kaugemaltki on
taganud stabiilse maksutulu
2100 maksumaksjalt. Traditsioonilised ettevõtluspäevad
annavad aruteludeks hea foorumi. Me perearstid on Eesti
tipus aastaid.
Haldusreformi käigus
täitsime 5000 elaniku nõude ja
saame jätkata iseseisvana.
Ülevallaline koostöö nõutud
elanike arvu saavutamiseks
tõi meile 90 tuhat eurot täiendavat maksutulu. Aitäh kõigile panustanuile!
Olen jätkuvalt nõus rakendama oma energiat Kadrina
valla arengusse, mitte sotsiaalmeedias jutustades, vaid
asju reaalselt ära tehes.

Neli aastat vallavolikogus
Komisjonide juhid võtavad oma tegevuse kokku

ilmunud pildil olev õnnelik isa
oli pealesõjaaegne legendaarne
Kadrina kirikuõpetaja Arnold
Kais, kes kaasaegsete sõnade
järgi olla kantslist soovitanud
elada tema sõnade, aga mitte
tegude järgi. Arnold Kaisi süles
oleva poisi nime – Ülo – peaks
enamus kadrinlasi küsimatagi
teadma.
Õigesti vastasid
18 mälumänguhuvilist. Nimelt Eneli Kais, Neeme
Mangulis, Ainu Kirotbek, Urmas Leesnurm, Peeter Viira,
Marje Rüü, Eino Nurk, Jüri Vološtšenko, Vaike Abi,
Linda Vinter, Pearu Nukk, Are Kivimäe, Harald
Rahupõld, Tiiu Lausmaa, Taimo Meelind, Malle Ivask,
Aleksander Reinsaar, Urmas Hinno.

Uus küsimus

Kes kadrinlane on pildil?

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

Jaanus Reisner, vallavolikogu esimees, majanduskomisjoni
esimees
Vaieldamatult on kõige kaalukamad ning ka kõige enam
tähelepanu pälvinud otsused seotud Eestis läbiviidava
haldusreformiga. Meie eelmisel aastal tehtud ühine otsus
jätkata iseseisva omavalitsusena on Kadrina ajaloolise identiteedi edasikestmise alus. Samas tähendab see, et kogukonnana
peame olema senisest enam kokkuhoidvad ja oma inimesi ning
võimalusi hoolivamalt ning läbimõeldumalt rakendama. Kui
me eesmärgiks on sajanditepikkuse ajalooga kogukonna
edasikestmine, peame ühiselt selle eest seisma.
Õnne Kiviperk, kultuurikomisjoni esimees
Algatatud sai Hõbesõlepidude traditsioon. Viidi sisse Kadrina
ettevõtete külastamise tava, mis kindlasti sidus ettevõtjaid
Kadrina kultuurieluga ja aitas meie tegemisi paremini tutvustada.
Rahvamaja sai kultuuritoolid, uue hingamise, uued
inimesed ja investeeringud. Investeeringud jõudsid ka Kadrina
ja Hulja raamatukogudesse. Märkimisväärne oli rahvatantsukollektiivide Gruusia kontsertreisis, mis viis koostöökokkuleppeni Kharagauli omavalitsusega. Tänu sadadele kultuuriga
tegelejatele terves vallas!
Raido Parve, sotsiaalkomisjoni esimees
Volikogus olen püüdnud pidada silma teemadel, mida valdan
kõige paremini: haridus ja eelkõige alusharidus. Õnneks on
volikogu liikmed olnud toetavad, koostöös oleme saanud hoida
lasteaiaõpetajate palga stabiilselt kasvamas ja lasteaia rahastuse
tasemel, et Kadrina lapsed saaks asjalikult ja lustlikult areneda.
Sama käib meie kooli kohta, mis on Eesti parimate seas.
Sotsiaalkomisjoni esimehena olen püüdnud nappe vahendeid jagada võimalikult paljude abivajajateni, et vald saaks
abiks olla kasvõi veidi.
Mati Tiiter, hariduskomisjoni esimees
Koos käimise 39 korra jooksul tegime täiendusi haridusstipendiumi kaasajastamiseks. Uuendasime Kadrina Valla Aasta
Tegija statuuti tublide sisuliseks tunnustamiseks kolmes eri
valdkonnas. Oleme otsinud võimalusi eelarve osas, mis puudutab ka huviharidust, lasteaeda, töötajate tasustamist. Oleme

Iti- ja NUTIfestival CADrina on me haridus- ja kultuurielu
tunnusmärk
haridusasutuste juhtidega koostöös arendanud Kadrina valla
jätkusuutlikkust, mille aluseks me haridusvõimekus, valla
mainekujunduse alustala. Et üle 7 aasta on taas Kadrina
keskkoolis üle 600 õpilase, näitab valitud tee õigsust.
Eerik Väärtnõu, maaelu arengu komisjoni esimees
Arvestasime eelkõige kohapealse kogukonna huve näiteks nii
piirkonna kohalike teede kasutamisel kui võimaluste leidmisel
eluaseme loomiseks Kadrina valda.
Hea meel on volikogu üksmeelsete otsuste üle maaelu
küsimustes. Näiteks maamaksumäärad, mis kehtestasime 2013.
aasta lõpus, kehtivad tänase päevani. Märkimata ei saa jätta
Läsna-Loobu küla valimist Eesti aasta külaks. See on märk
Kadrina valla maaelu tugevusest ja võimalustest.
Tiina Murumägi, revisjonikomisjoni esimees
Toon esile investeeringud haridusasutustesse. Pean oluliseks, et
lastel on võimalus kodu lähedal omandada lasteaia-, alg-, põhija gümnaasiumiharidus. Samuti on oluline võimalus õppida
muusikat ja kunsti.
Volikogu on tegutsenud heas usus, otsuste tegemisel on
arvestatud valla sotsiaalmajanduslikke aspekte, järgitud
arengukavas püstitatud eesmärke ja silmas peetud valla finantsilist jätkusuutlikkust.

SEPTEMBER 2017

KODUKANT

Valimistel kandideerijad
Kohaliku omavalitsuse valimiste kandidaatide koondnimekiri Kadrina vallas

Valimisliit Koduvald
nr 101 Anu Faelmann-Klaus
nr 102 Marge Gross
nr 103 Egert Hommik
nr 104 Hanna Ild
nr 105 Iia Kaskla
nr 106 Kadi Koort
nr 107 Kadri Kruusmann
nr 108 Vahur Leemets
nr 109 Ants Leht
nr 110 Kert Loide
nr 111 Anne Mäeots
nr 112 Helena Mägi
nr 113 Raido Nagel
nr 114 Aleksei Osokin
nr 115 Erich Petrovits
nr 116 Hannely Piiskoppel
nr 117 Kaire Pitka
nr 118 Valeri Pormann

nr 119 Jaanus Reisner
nr 120 Merlin Rosar
nr 121 Anni Ruusmann
nr 123 Toomas Tingas
nr 124 Evelin Tiiter
nr 125 Mati Tiiter
nr 126 Raivo Tribuntsov
nr 127 Viive Tuuna
nr 128 Elmar Uke

Erakond Isamaa ja
Res Publica Liit
nr 129 Rait Karus
nr 130 Üllar Saaremäe
nr 131 Lisete Laisaar
nr 132 Kätlin Piiskoppel
nr 133 Avar Loune
nr 134 Rein Eensalu

Valimisliit Terve Vald
nr 135 Alo Laaniste
nr 136 Andres Möldre
nr 137 Avo Matsiselts
nr 138 Edgar Tamm
nr 139 Ene Milvaste
nr 140 Eva Kaarin Viise
nr 141 Eve Karell
nr 142 Evelin Annsoo
nr 143 Gert Kaso
nr 144 Getter Kähr
nr 145 Getter Lindau
nr 146 Haralt Rahupõld
nr 147 Heili Tammemägi
nr 148 Hillar Elva
nr 149 Holger Bremen
nr 150 Jaak Kirsipuu
nr 151 Jaan Stern
nr 152 Jaanus Puusepp
nr 153 Jürgen Tabo
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nr 154 Jüri Suurkivi
nr 155 Kaljo Vasemägi
nr 156 Karl Lindam
nr 157 Kristo Meerits
nr 158 Laina Kuuskla
nr 159 Leili Kang
nr 160 Lembit Kerov
nr 161 Madis Viise
nr 162 Maiu Essi
nr 163 Malle Reimann
nr 164 Mare Lavrits
nr 166 Marge Schwindt
nr 167 Marger Pormann
nr 168 Marje Udras
nr 169 Marko Teiva
nr 170 Mart Remmel
nr 171 Monica Jaanimets
nr 172 Rainer Talpas
nr 173 Raivo Kaegas
nr 174 Rando Maamägi
nr 175 Regina Paeste
nr 176 Rein Kaubi
nr 177 Renno Laaniste

nr 178 Riho Remmelgas
nr 179 Siim Hallikmann
nr 180 Siim Toming
nr 181 Siim Umerov
nr 182 Sirje Eirand
nr 183 Sulev Ainlo
nr 184 Terje Sander
nr 185 Vahur Kalind
nr 186 Villu Vaimets
nr 187 Janne Kübar

Valimisliit Puhas
Kadrina

nr 199 Ülo Kais
nr 200 Raido Parve
nr 201 Andres Nukk
nr 202 Risto Murumägi
nr 203 Tõnu Rummo
nr 204 Andres Taimla
nr 205 Endel Treiman
nr 206 Anneli Meibaum
nr 207 Kristjan Mitt
Eesti Keskerakond
nr 188 Kristiina Kalva-Vaivods nr 208 Merike Toombu
nr 209 Andre Algpeus
nr 189 Aivar Lankei
nr 210 Aarne Ruuto
nr 190 Rein Toming
nr 211 Janek Kormoš
nr 191 Väino Aunapuu
nr 212 Tõnu Kallis
nr 192 Väigo Pihlak
nr 213 Kaarel Taimla
nr 193 Urmas Leesnurm
nr 214 Heigo Tinno
nr 194 Reimo Jaakson
nr 215 Margus Laugesaar
nr 195 Ene Kiirkivi
nr 216 Raiko Porval
nr 196 Marju Mutli
nr 217 Ivo Mäe
nr 197 Krõõt Arro
nr 218 Avo Vaher
nr 198 Anneli Lanto

2 erakonda + 3 valimisliitu = Kadrina kohalikud valimised
Kodukant tutvustab 15. oktoobri kohalikel valimistel osalevaid erakondi ja valimisliite.

Valimisliit Koduvald
Valimisliit Koduvald on traditsiooniliselt ühendamas inimesi, kes tegutsevad tulemuslikult, et arendada
valda lähtuvalt põhimõtetest, mis on
kirjas me valla arengukavas.
Meie inimesi ühendavaks eesmärgiks on kogukonna huvide esiplaanile seadmine, vältides tühiseid
vaidlusi.
Oleme koostöös riigiga suutnud
nelja aastaga teostada Kadrina valla
jaoks mitmed olulised investeeringud, näiteks aastaid probleemiks
olnud Hulja asula läbisõidu, LoobuLäsna tee, Ohepalu-Rannavärava tee
ja Tapa-Loobu maantee.
Riigi ja valla koostöös valmib
järgmisel aastal Kadrina uus ja
kaasaegne tervisekeskus, mis kindlustab meie inimestele kodulähedase
tervishoiuteenuse ka tulevikus.
Haridus on meie valla nurgakivi.
Koduvalla inimesed on läbi aastate
seisnud meie koolide arengu ja hea
käekäigu eest. Ühiselt suudame
tagada Kadrina Keskkooli ja Vohnja
kooli tuleviku muutuval haridusmaastikul.
Haldusreformist tingitud muutused ei puuduta me valda otseselt.
Seda tänu me kõigi ühispingutusele
eelmisel aastal. Ent seda enam peame
pingutama tulevikus, et oma võimalusi tulemuslikult rakendada.
On oluline, et iga valla elanik
tunneks end siin turvaliselt ja väärtustatuna. Et ükski kandev idee ega
võimalus ei jääks teostamata. Iga
ettepanek, mis aitab me ühist kodupaika paremaks ja turvalisemaks
muuta, peab saama võimaluse.
Keskendudes koostööle, senistele kogemustele, suudame tagada
valla edasise arengu ja parema keskkonna igale valla elanikule.
Terve kogukond põhineb hoolivatel inimestel. Hoolime ja hoiame
oma koduvalda ühiselt!
Valla juhtimine
Kõikidel ametikohtadel peavad
olema inimesed, kes suudavad valla
huvide eest parimal võimalikul moel
seista. Koduvald lähtub kandidaatide esitamisel eeskätt valijate
toetusest ja isikute võimetest.

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit
Võtame tuld!
Võimu teostamisel lähtume arusaamast, et kohaliku võimu juhtimine ei pea tähendama ära panemist,
teiste ideedest üle sõitmist ning
jäigalt kinni olemist oma poolt
pakutust. Vastupidi, kohaliku võimu
esindaja peaks toimima nagu tööriist, mille abil on võimalik arendada
kogukonda. Sellest lähtudes võime
öelda: võtame tuld väljapakutud
ideedest, oleme avatud kõikide mõtetele ning süttime kire ja vaimustusega, et heas sünergias üheskoos elu
edasi viia. Vastandumine, laimamine ja sahkerdamine ei kuulu meie
väärtuste paketti!
1. Vallavanem avaliku konkursi
kaudu!
2. Demokraatia tähendab enamuse
soovi arvestamist, läbipaistvust protsessis. Vallavanema ametikoht peaks
olema täidetud samadest printsiipidest lähtudes.
3. Tihedam koostöö naabervaldadega!
4. Üksi tegutsemine võib näida sõltumatu ja uhke, kuid uhkus progressini ei vii. Valla areng on seda tõhusam, mida enam tehakse koostööd
naabritega ning mida rohkemates
valdkondades üksteisele toetutakse.
Sama kehtigu ka oma valla külade
vahel.
5. Huviharidusse rohkem panustada!
6. Hobid ja huvitegevus arendavad
väikelapsi, hoiavad noored eemalt
pahedest ning hoiavad täiskasvanuid noorte ning rõõmsatena. Toetame omade huviharidust ja seda ka
teistes omavalitsustes.
7. Koduteed turvaliseks!
Igal maksumaksjal on ootused ühishüvedele. Üheks oluliseks eelduseks
on mugav ja turvaline kodutee. Tagame talvisel ajal regulaarse lumekoristuse ja teehoolduse, et liikumine
oleks turvalisem, samuti teeme
elamute läheduses olevad sõiduteed
korda, muudame need tolmuvabaks!
Valla juhtimine
Volikogu esimehe kandidaat on Rait
Karus. Vallavanem valitakse avaliku
konkursiga.

KULTUURIKALENDER
Neljapäeval, 5. oktoobril kell 18 Hulja raamatukogus Hulja
filmiklubi pidulik avamine.
Teisipäeval, 10. oktoobril kell 11 Kadrina Rahvamajas Pimedate
Ühingu kokkutulek tähistamaks rahvusvahelist valge kepi
päeva. Tulekust teada anda telefonil 5198 6965.
Kolmapäeval, 11. oktoobril kell 18.30 Kadrina huvikeskuses
loeng Feng shui – iidne Hiina ruumikorralduse meetod.
Koolitajateks Siret ja Janno Seeder. Info 5855 1161.

Valimisliit Terve vald
Tere, terve vald!
Valimisliidu Terve vald visioon
on jätkusuutlik Kadrina vald, missioon tegutseda kogukonna huvidest
ausalt, avatult, professionaalselt,
koostöövalmilt. Terve vald on loodud Kadrina valla elanike poolt, kes
soovivad muutusi valla valitsemises
ja on valmis tegutsema silmas pidades järgmist:
1. Loome turvalise ja inimsõbraliku
elukeskkonna.
2. Leiame võimalusi valla elanikkonna vähenemise peatamiseks.
3. Valimisliidu liikmed seavad oma
volikogu töös esmaseks kogukonna
huvid.
4. Kaasame otsuste tegemisse kogukonda, ettevõtjaid, aktiivseid kodanikke ja kodanikeühendusi.
5. Suhtume inimestesse lugupidavalt. Valla juhtimises loome õhkkonna, kus arukate ideedega tegusad
inimesed saaks ja tahaks oma
potentsiaali rakendada.
6. Tugevdame koostööd naaberomavalitsustega.
7. Mitmekesistame valla kultuurielu.
8. Peame oluliseks Kadrina valla
edukaks toimimiseks ametnike ja
volikogu liikmete pädevust, algatusvõimet, loovust, koostöötahet, vastutustunnet.
9. Informeerime järjepidevalt kogukonda vallavolikogu ja vallavalitsuse tegevusest.
10. Seame sisse selged kriteeriumid
valla allasutuste ja töötajate tulemuslikkuse hindamiseks.
11. Valla strateegiliste ettevõtete
müügi korral peab jääma kontroll
Kadrina vallale.
Valimisliit Terve vald tegutseb, et
ka me järgnevad põlvkonnad elaksid
Kadrina vallas.
Meie ridades on nii kogemusega
kui ka uusi volikogu kandidaate.
Oleme esindatud igas valla piirkonnas. Kindlasti leiate me nimekirjast endale sobiva kandidaadi, kes
esindab just Teie huve. Loodame
Teie targale valikule!
Valla juhtimine
Volikogu esimehe kandidaat on
Madis Viise. Vallavanem valitakse
avaliku konkursiga.

Eesti Keskerakond
Keskerakond paneb Kadrina elama!
Miks kandideerime just Keskerakonna nimekirjas?
Inimesel, kes Keskerakonnaga
seotud, on kerge otsustada – kandideerin Keskerakonnas. See on parim
viis kodukoha heaks olulisi asju
korda saata. Soovin, et ebavõrdsus
Kadrinas väheneks, et igaüks tunneks: ta on kogukonnale oluline.
Järgnevatel aastatel saab tänu
Ratase valitsusele Kadrinas rohkem
ära teha. Riik suurendab omavalitsuste tulubaasi. Saame korda teha ka
rohkem teid, tänavaid. Ehitame
korraliku kergliiklusteede võrgustiku, et igas vanuses inimestel oleks
ohutu ja turvaline liigelda, tervislikke eluviise harrastada.
Keskerakond peab oluliseks, et
Kadrinasse jääks gümnaasiumiaste.
Mailis Repsi juhitava haridusministeeriumi abiga on see võimalik.
Rohkem tähelepanu huviharidusele,
kvaliteetse vaba aja veetmise võimalustele ka väljaspool valda. Lasteaiaõpetajate palk olgu võrdne kooliõpetajate omaga.
Meile on hingelähedaseks sotsiaalküsimused. Hooldekodu hooldusteenus peab olema jõukohane
igale inimesele. Igal lapsevanemal
peab olema kindlustunne, et vald
toetab nende lapsi igas eluetapis.
Me ei jäta tagaplaanile ühtegi
inimest ka valla äärealadel. Kasutame Euroopa Liidu vahendeid
oskuslikult, et see aitaks meie valda
uusi töökohti luua.
Suured asjad saavad alguse
väikestest. Eriti kehtib see suhtlemisel inimestega. Kandideerides
Eesti Keskerakonna nimekirjas jätkame oma erakonna eesmärke maaelu
arendamisel ja koostöövaimu tõstmisel meie vallas. Keskerakonna
esinumber Kadrina vallas on Kristiina Kalva-Vaivods.
Valla juhtimine
Soovime vallaga teha koostööd ja
rakendada enda ideid, et saaksime
tugeva ja terve valla. Toetame
kindlasti Marko Teivat vallavanema
kohale.

Teisipäeval, 12. oktoobril kell 18 klubiõhtu Kadrina
Raamatukogus. Külas filmi „Seltsimees laps“ tegija
Moonika Siimets ja peaosatäitja Helena Maria Reisner.
Laupäeval, 14. oktoobril kell 10 Neeruti Seltsi loodustoas
õpituba sarjast Rahvakalendri tähtpäevi –
kolletamispäev.
Laupäeval, 14.oktoobril kell 19 Tänupidu Läsna rahvamajas.
Tantsuks ansambel Hollarii. Uhked üllatuskülalised. Laudade
broneerimine tel 521 5276.
Reedel, 20. oktoobril ettelugemispäev Kadrina ja Kihlevere
Raamatukogudes ja lasteaias Sipsik.
Laupäeval, 21. oktoobril kell 10 Neeruti Seltsi
sügiskoristuspäev Pargi tn 3.

Valimisliit Puhas Kadrina
Oleme tegijad, uue loojad, vana
hoidjad. Aateks kultuur, kool, külad,
koostöö, au ettevõtlusele, algatus ja
ilmtingimata nõu küsimine.
Loome nõukojad ettevõtjatest,
lasteaia- ja kooliõpetajatest, külade
esindajaist valla juhtimise toeks.
Külade koostöö käima, sildindus,
viidandus ja külateed korda. Lipupäeval lipp igale majale. Volikogu
väljasõidud küladesse.
CADrina festival rahvusvaheliseks vapiürituseks. Enam koostööd
lasteaia, keskkooli, kunstidekooli,
huvikeskuse, rahvamaja vahele.
Kooli pikapäevarühma ruumi ka
Kadrina alevi lastele.
Enam säravaid kultuuri- ja noortesündmusi, rahvamajade töö enam
rahva südamesse. Küladele jaanituletoetus, abi rahvustähtpäevade
jaoks.
Hulja-Kadrina kergliiklustee valgustamiseks võimaluste otsimine.
Uued lahendused Viitna-Rõmeda
jalakäijatele. Keskkooli ja spordihoone vahele rulaatorisobilik kõnnitee. Koostöös Kaitseministeeriumiga
investeeringuid vallateedesse.
Kadrina Karud, Läsna teater,
Neeruti Selts valla visiitkaartideks.
Huviklubidele toetus.
Ideekonkurss valla tuntuse tarbeks, külade konverents Läsna-Loobu edust.
Sauna-, spordi-, kultuuriteenuste
piletid lastele ja pensionäridele
soodushinnaga.
Tasuta pudruhommikud koos
koduste moosidega koolidesse,
lasteaeda. Asulatesse noorte ja
eakate huvitoad, suhtluspaigad.
Koos naabritega Kadrinale vastne hooldekodu, kortermajadele
mõistlik soojahind.
Loobu jõe tervise- ja suusarada
toimima, lumekahur lund tootma.
Paisjärv ja tiigid puhtaks.
Märgime aastaarvudega ära Kadrina Keskkooli vilistlaste pargi puud.
Valla juhtimine
Volikogu esimehe kandidaat on
Andres Taimla. Vallavanema kandidaat on Raido Parve.

Laupäeval, 21. oktoobril kell 10–14 Jõulukroonide
meisterdamise töötuba Hulja raamatukogus. Koolitaja
Urmas Veersalu. Lisainfo Gerda.Ansi@kadrina.ee või 325
2440. Tasuta.
Kolmapäeval, 25. oktoobril kell 12–17 meisterdamine lastele
Hulja raamatukogus.
Laupäeval, 28. oktoobril väljasõit kell 9 Rahvamaja juurest
Neeruti Seltsi retk Elvasse ja Tõraverre. Osalustasu 10 €.
Eelregistreerimine 5552 5314 või
neerutiselts.mtu@gmail.com.
Teisipäeval, 31. oktoobril tähistavad Lääne-Virumaa
raamatukoguhoidjad Kadrina raamatukogus
maaraamatukoguhoidja päeva.
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VOLIKOGU
VALLAVOLIKOGU ARUTAS JA OTSUSTAS
16. augusti istung Kadrinas
1. Toimus valla arengukava kuni aastani 2035 muudatuste
1. lugemine.
2. Toimus Kadrina valla eelarvestrateegia 2018–2021 1.
lugemine.
3. Volikogu andis loa lihthanke „Kadrina jäätmejaama
laiendamine“ korraldamiseks.
4. Volikogu andis loa alla lihthanke piirmäära hanke
„Kadrina jäätmejaama laiendamise omanikujärelevalve“ korraldamiseks.
5. Volikogu muutis otsust 2017. aasta 15. oktoobri valimiste
kohta, kuna valimiskomisjoni asendusliige Merlin Rosar
esitas avalduse kohast loobumise kohta.
6. Volikogu lükkas asjaolude selgumiseni edasi otsuse valla
omanduses olevate korterite müügi kohta.
7. Volikogu andis nõusoleku isikliku kasutusõiguse seadmiseks maakaabelliini ehitamiseks ja majandamiseks.
8. Volikogu kehtestas Kadrina valla hankekorra.
9. Volikogu algatas asustusjaotuse muutmise Kolu küla
nime taastamiseks.

Aiamaad ootavad uusi kasutajad
Sügis on õige aeg Kadrinas aiamaa soovijatel kasutamisega
alustada või sellest loobuda. Avaldus aiamaa kasutamiseks või
loobumiseks tuleb vormistada Kadrina vallamajas Eha Kriksi
juures esmaspäevast neljapäevani kella 9-16, lõuna 12-12.30 või
aadressil kadrina@kadrina.ee ja eha.kriks@kadrina.ee, lisainfo
tel 322 5612.

Külla tuleb 40 jõuluvana
Õues on juba sügishõngu, kaugel need jõuludki enam! Sel talvel
tähistame jõuluaega hoopis teisiti. 2. detsembril, päev enne 1.
adventi, on Kadrinat külastamas 17. Ülemaaline Jõuluvanade
Konverents, mille käigus muutub Kadrina üheks tõeliseks
jõulumaaks.
Ligi 40-liikmelise jõuluvanade, -memmede, päkapikkude
armeega on kavas lustida nii lasteaias kui raamatukogus,
huvikeskuses kui staadionil. Päev lõpeb suure advendikontserdiga ning toredate töötubadega, kuhu jõuluvanad
ootavad kõiki huvilisi. Täpsemaks informatsiooniks hoia
silmad-kõrvad lahti!
Jõuluvanadel on kaasas ka nende truu liikuv postkontor,
kuhu lastelt kirju oodatakse. Seega lapsed ja lapsevanemad,
hakake aga usinalt kirjutama, päkapikud juba piiluvad!
Lisete Laisaar
Šašlõkibaar Artur võtab tööle koristaja ja öövahetuse
baarmeni. Helistage 5 629 8277 või tulge kohale.

SEPTEMBER 2017

Keskkonnateateid
Ohtlike jäätmete kogumine
Lääne-Viru Jäätmekeskus korraldab Keskkonnainvesteeringute Keskuse
toetusel 2017. aasta oktoobris–novembris Lääne-Virumaa valdades ohtlike
jäätmete kogumisringi ja Lääne-Viru Jäätmekeskuses elanikkonnalt
eterniidijäätmete kogumise. Ajagraafik avaldatakse Virumaa Teatajas ja
Kadrina valla veebilehel www.kadrina.ee.
Lisainfot saab küsida Lääne-Viru Jäätmekeskuse kliendiinfo telefonilt
616 5165 (E–R 9.00–17.30).
Uued segapakendikonterinerid
Eesti Pakendiringlus on paigaldanud Kadrina alevikus eramajade
piirkonda kaks uut 5 m³ kellukesekujulist konteinerit segapakendite
kogumiseks.
Raudteest lõuna poole paigaldatud konteiner asub Neeruti tee ja Aia
tänava ristumiskohas (Neeruti tee 2 kinnistu vastas) ja raudteest põhja
poole paigaldatud konteiner jääb kuni 23. oktoobrini Kauba tn 25
kinnistule (endine Jaama pood). 23. oktoobril pärast konteineri
tühjendamist viiakse konteiner Aasa tänavale (OÜ Pixner parkla vastas)
Aasa tn 13 juures asuvale haljasalale.

Kolu küla taastamine
2.–18. oktoobrini on võimalik Kadrina vallavalitsuses ja veebilehel
(www.kadrina.ee) tutvuda volikogu otsuse eelnõuga „Kadrina valla
asustusüksuse lahkmejoone muutmine“, Vaiatu küla lahkmejoone
muutmise ettepanekuga ajaloolise Kolu küla taastamiseks ja Kolu küla
lahkmejoonte kirjeldusega.
Kõigil asjaomasel territooriumil elavatel alalistel elanikel või kinnisasja
omanikel on õigus kahe nädala jooksul pärast eelnõu väljapanekut s.o kuni
18.10.2017 esitada eelnõu kohta kirjalikult Kadrina Vallavalitsusele
ettepanekuid, arvamusi ja proteste.

Infotund 5. oktoobril
Vallavalitsuse järjekordne infotund, kus kohaletulnud huviliste
küsimustele vastab vallavanem, aga vajadusel ka vallamaja
juhtivspetsialistid, toimub neljapäeval, 5. oktoobril kell 16 vallavalitsuse
saalis. Otseülekanne vallaveebis.
Septembrikuise infotunni, aga ka valla arengukava arutelu ülekannete
salvestised on talletatud valla fotoveebi. Septembri keskpaigaks oli neid
tagantjärgi vaadatud 35 korda.

Suur sünnipäev
Kadrina kooli 115. ja Kadrina Keskkooli 60.
aastapäeva tähistamine ning vilistlaste
kokkutulek toimub laupäeval,
7. oktoobril.
●
●
●

11.00 - Vilistlaste korvpalliturniir Kadrina
Spordikeskuses
16.00 - Kontsert-aktus Kadrina
Huvikeskuse saalis
19.00 - Vilistlaspidu

Palju õnne!
Juubilarid
Septembris
LAINE-MIRALDA MÄLBERG

98

ENDLA-HELENE NIGULAS

94

HELJU VALDOJA

91

ILME-ROSINE ORN

85

PALME NUPP

85

MEETA BACHMANN

85

MILVI VASEMÄGI

80

EHA BERKHALD

80

SILVI UGASTE

80

ANNA BAIKOVA

80

KOIDU LAISAAR

80

LIIDIA PAKLER

80

ÜLO MÄGI

75

LEMBIT VAHESAAR

75

VALERIA SIISPOOL

75

MARITE MAINE

70

ENNO SAARMETS

70

ENE MILVASTE

65

ÜLLE PÄRLI

65

KERSTI TAMM

65

HELJU LAUR

65

URVE VILHEIN

65

VELLO SUURKIVI

65

KATRIN HOOLMA

60

Augustis
registreeritud lapsed
ROBIN KARUS
KÄROLIN LEHEMETS
LENNART PÕDER
NELLY ARIANA AAS

Pimedate ühingu lahtiste uste päev on 10. oktoobril kell
10–11 Kadrina rahvamajas, kõik huvilised oodatud.
10. oktoobril kell 11 toimub Kadrina Rahvamajas Pimedate
Ühingu liikmeile valge kepi päev. Lisainfo: 5 198 6965.

Minu Kadrina

Tule laulma Läsna-Loobu külakoori!
Sind ootab ees palju enamat kui lihtsalt koorilaul. Oodatud on
kõik häälepartiid – oluline, et pead viisi. Kui tunned ka nooti,
on hästi, kui ei – saame hakkama! Proovid pühapäevadel.
Lisainfo: Lisete Laisaar, 5 900 8823.

Helena Maria Reisner

SPORDIKESKUSE TEATED
Enne 01.10.2017 ostetud või auhinnaks saadud 10x
kliendikaardid kehtivad kuni 31.12.2017
Kadrina Spordikeskus otsib oma meeskonda remondimeest (0,5 kohta). Kandidaadilt ootame eesti keele oskust
vähemalt suhtlustasemel, kohusetundlikkust, positiivset
töösse suhtumist, tehnilist taiplikkust, võimet töötada
iseseisvalt. Pakume meeldivat töökeskkonda. Töötasu
kokkuleppel.
Kadrina Spordikeskus otsib oma meeskonda puhastusteenindajat. Kandidaadilt ootame eesti keele oskust
vähemalt suhtlustasemel, kohusetundlikkust, ausust. Kasuks tuleb eelnev töökogemus (vajadusel väljaõpe kohapeal). Pakume meeldivat töökeskkonda, tööd graafiku
alusel. Töötasu kokkuleppel.
info: Kalle Kaljos telefon 526 9451
e-post kallekaljos@kadrina.ee

Mälestame
REIN REBANE
30.12.1945–18.08.2017

Toimetaja Rein Sikk
Küljendanud VR Kirjastus

tel: 322 5631 või 501 2487

Leelo Tungla raamatutel põhineva mängufilmi
“Seltsimees laps” peaosas väikese Leelo
kehastaja, Tallinna Inglise Kolledži 3. klassi õppur

Mis seob teid Kadrinaga?
Kadrinas on minu isakodu ja siin on palju väga
toredaid inimesi. Raamatukogutädid Tiiu ja Ene
ning vallamajas Krista, kes on väga lahe. Olen
raamatukogust palju toredaid raamatuid
laenutanud ja vahest saab seal filme ka vaadata.
Siis kui isal on vaja tööasju ajada. Mul on siin oma
peenar ja kirsipuu, mille me isaga koos
istutasime.
Mis on Kadrinas maailma parim, aga kus leidub
arenguruumi?
Mõnikord me teeme koos isaga süüa ja see on väga tore.
Sest me teeme seda väljas lõkke peal. Minu isa ongi maailma
parim isa ja ta alati aitab mind. Meie mõisas on natuke
hirmus, sest see on väga vana maja, aga isaga koos ma ei
karda kunagi.
Kuidas saate ise Kadrina elu arengule kaasa aidata?
Järgmisel aastal, kui Eesti saab saja aastaseks linastub meie film
“Seltsimees laps”. Ma tahaks, et Kadrina inimesed seda
vaatama tuleks, sest see film räägib sellest, kuidas väga
rasketel aegadel hakkama saadi. Ja sellest, kuidas kunagi ei
tohi lootust kaotada.

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

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

Foto Amrion OÜ Priit Grepp

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

