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Kaunid kuldpulmalised

Kuldpulma pidavad Tiiu ja August Raidmaa.
Foto: Virumaa Teataja/Ain Liiva
Lääne-Viru Omavalitsuste Liit koostöös Rakvere kristlike
kogudustega korraldas sel aastal juba 11. korda austamissündmuse Lääne-Virumaa kuldpulmapaaridele, kel abieluaastaid 50, 55, 60, 65. Sel aastal osalesid väärikate
abielupaaride vastuvõtul kaks Kadrina valla paari, kelle
ühisest koosolemisest ning kasvamisest sel korral rõõmu
tunti. Ühist perekonnanime on juba 50 aastat kandnud Tiiu ja
August Raidmaa ning Anne ja Arvo Kastemäe. Pikki
toetavaid aastaid ning armastuse tõeks elamisi! (KK)

Haritud rahva lugemik

September 2021
Nr 8 (323)
Kadrina valla ajaleht

Malevarahvas väisas Läsnat ja Ridaküla
Sel aastal vedas MTÜ Tiigisaare eest kahte malevat, üks
neist toimus Läsnal ja teine
Ridakülas. Nii nagu eelmisel
aastal, nii ka sel aastal – kohad
said kõik täis, tööd sai tehtud
usinalt ja ka tööpäeva lõppedes jagus tegevust hiliste tundideni. Kahest malevast kokku sai osa võtta 20 Kadrina
valla noort. Huvi malevas osalemise vastu oli suur.
Millised olid noorte tööpäevad? Esmaspäevast kuni
reedeni tegime igal päeval 4h
tööd: rohisime, riisusime,
värvisime, ehitasime, lõikasime, pesime aknaid. Pealelõunal tegime nii huvitegevusi
kui kogusime tarkust. Saime
pidada töövestlusi Töötukassa spetsialistiga, tutvuda
veeohutusega Kadrina vabatahtlike päästjate juhendamisel, proovida SUP joogat,
teha improteatrit. Koostöös
Tapa Otsingugrupiga tegime
metsas näidisotsingu ja kogusime kalastamistarkusi. Matkasime SUP laudadega nii jõel
kui merel ja nautisime ühiselt
veedetud aega.

Koostöös sünnib imesid. Foto: erakogu

Malevlased oskavad nüüd metsa jäänud hädalisi paremini leida. Foto: Erakogu
Aitäh kõigile, kes malevate toimumisele kaasa on
aidanud – Kadrina vallavalitsus, Kadrina vabatahtlikud
päästjad ja Naissalk, Kati

Raudla, Suuretüki talu, Läsna
rahvamaja, Ridaküla seltsimaja, Eesti Töötukassa, huviklubi Nelson, SupTrip TR,
Kadrina noortekeskus, Mare

Jersov ja Enn Ambos. Aitäh,
noored, et muutsite malevad
meeldejäävateks!
Airi Raus

Taaskasutus on moes
Foto: PRTKR

Uhked autorid Evelin Tiiter ja Liivi Heinla. Foto: Kodukant
Hakkajad õpetajad Evelin Tiiter ja Liivi Heinla tutvustasid
eile värskelt ilmunud Kadrina lugemiku kolmandat
raamatut. Esimene lugemik oli seotud pärandiaasta
projektiga „Mina ise -kultuuriloolise pärimuse talletaja ja
edasikandja“, teine projektiga „Maastik pärimuses, pärimus
maastikus“. Kolmas lugemik sündis Kadrina valla, Neeruti
Seltsi ja Kadrina kooli ühisprojektis „Matkates Kadrina
kihelkonna mineviku radadel“ ning on seotud haridus- ja
kultuuriteemadega. Lugemiku alapealkirjaks sobib kenasti
„Haritud rahvas – aktiivne ja tegus kogukond“. (KK)

Kirikukelladel uus
löögiseade
Kirik on meie kõigi ühine vara. Sellise hoone juures on kogu
aeg tarvis midagi teha, kuid kõik need tööd on üpris kallid.
Mõtlesin pikalt, kuidas saaksid head valla elanikud selle
ühisvara heaks midagi panustada, ilma et see utoopiline ei
tunduks. Kellade uus löögiseade on üks selline asi, millega
võiks rahva poole pöörduda. Vana ja suhteliselt palju
hooldust nõudev süsteem vahetati välja augusti teises
pooles. Töid teostas Mäeväli Orelitöökoda OÜ, mis on ainus
ka kirikukelladega tegelev firma Eestis.
Aasta tagasi toimus kirikus Tõnis Mägi heategevuskontsert uue löögisüsteemi heaks. Tookord koguti umbes
1000 eurot, millega koos sai aastaga kokku korjatud 1754
eurot. Ülejäänud summa panustas Kadrina Vallavalitsus.
Uus süsteem läks kokku maksma 4812 eurot. Suur tänu
kõikidele annetajatele ja panustajatele!
Uus süsteem tähendab arvutiga juhitavate elektromagnetvasarate lööke kellade pihta. Kellad on programmeeritud helisema järgmiselt: jumalateenistuse algust
kuulutavad mõlemad kellad 7 minutit enne teenistuse algust
kell 11. Suur kell lööb vastava arvu täistunde alates kell 8 kuni
kella 22. Keskpäeva märgib kaheminutiline mõlema kella
mäng. Lisaks on muidugi ka matusekell.
Meelis-Lauri Erikson

Üle 300 Kadrina vanadest
staadioni mattides on endale
uue elukoha sisse seadnud
Salda külla. Nähes sotsiaalmeedias ringlemas uudist, et
võimalik on saada vanu
staadioni matte, torgatas Alo
Värsi pähe mõtte. „Alo mõtles, et kui selline võimalus on,
tuleb see ära kasutada. Meie
lihtsalt läksime sellega kaasa,“
sõnas Salda küla elanik Meelis Stern. „Alo oli ka see, kes
tegi suure füüsilise töö ära,
muretses tehnika. Tema on
kõige selle taga!“
Meelis Sterni sõnul oli
palliplats juba aastakümneid
küla kokkusaamiste koht.
„Isegi vanasti pärast Kiku
külas toimunud kino mindi
sinna edasi,“ lisas ta.
Kohalik mees Enn Vainjärv oli matte nähes väga
rõõmus, sest just tema oli see,

Vanad matid uues kasutuses – taaskasutus on tõesti moes!
Foto: Erakogu
kes 70ndatel külarahva rõõmuks sellest muldpõrandaga
palliplatsi tegi. Nüüd, aga

astuti kogukonna jaoks suur
samm edasi, sest palliplats sai
endale uue värskema näo.

„Taaskasutus on moes,“
rõõmustab Evis Värs. „Lisaks
palliplatsi uuendamisele sai
värskenduse ka korvpalli
korv.“ Just Evis oli see, kelle
ettepanekul ning valla abiga
sai küla mänguväljaku ronimisatraktsioon endale uue
väljanägemise. „Selle värvimisest võtsid osa küla suuremad ja väiksemad elanikud,“ sõnas Evis.
„Loodetavasti saab Salda
külas kaunite mändide vahel
olev mänguplats endale uue
hingamise ning rohkelt uusi
kasutajaid,“ sõnas Evis Värs.
Projektile panid õla alla
Kadrina Vallavalitsust, Oto
Ehitus OÜ ja TB Works OÜ.
Suured tänud ka aktiivsetele
kogukonnaliikmetele –
perekond Stern, Aivo Orula ja
Enn Vainjärv. (KK)

Tarkusepäev Sipsikus
Tarkusepäeva hommikul piilus päike kavalalt Sipsiku lasteaia
saaliaknast sisse ning märkas, et seal käib lõbus sagimine.
Karupere oli tegemas viimaseid ettevalmistusi, et lapsed
saaksid tulla nende tegemisi vaatama. Algas vahva etendus
koos laulu ja naljaga. Karuperega liitus ka Sipsik, kes viis kõik
õue väikesele diskole. Üllatusena olid lasteaia õuealadele
ilmunud mudaköögid. Väikesed kokad ei lasknud ennast kaua
paluda, otsisid kohe oma „kuivained“ välja ning hakkasid
katsetama.
Alanud õppeaastal on lasteaias õppealajuhataja kohustes,
õpetajatele nõu ja jõuga abiks Ingrid Haavajõe. Ning Kadrina
majas alustas tööd uus muusikaõpetaja Evely TraublumRambi.
Mõlemate majade rühmad on särasilmseid ja tegusaid lapsi
täis. Oleme oma meeskonnaga uueks ja põnevaks õppeaastaks
valmis. Mängides, avastades, uurides, liikudes ja tervist
edendades loome lastele mõnusa õpi- ja kasvukeskkonna.
Täname oma lapsevanemaid hea koostöö ja usalduse eest.
Soovime kõigile head uut õppeaasta algust ja rõõmsaid
tegemisi!
Sipsik

Karupere laste ootuses. Foto: Erakogu
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Uue õppeaasta algus

Naiskodukaitse Kadrina jaoskonna esimene juubel

Septembrikuu esimesel päeval alustas Kadrina Keskkoolis
kooliteed 39 koolijütsi. Kokku alustas uut kooliaastat 612
õpilast, kellest 515 õpib põhikooliosas ning 97 keskkooliosas.
10. klassi astus sel õppeaastal 42 õpilast.
Päikselisel tarkusepäeval alustasid väikeses Vohnja
lasteaed-algkoolis oma kooliteed kaks toredat särasilma –
Heleri ja Andero. Ilusad sõnad kooliteele ning toreda
külanimedega kotikese koolis vajaminevaga andis üle
Kadrina Vallavolikogu hariduskomisjoni esimees härra Mati
Tiiter. (KK)

„Loome taas Naiskodukaitse
jaoskonna! Kutsume tegusaid
naisi alates vanusest 16 liituma Naiskodukaitse Kadrina
jaoskonnaga.“ Just selline oli
üleskutse 2016. aasta juuni
Kodukandis, mille kirjutas
toonane eestvedaja Seidi Lamus-Tšistotin. Septembriks
kogunes 12 aktiivset naist
ning 5. septembril 2016
taasloodi ametlikult Naiskodukaitse Kadrina jaoskond.
Esimesed 5 aastat on Kadrina jaoskonna jaoks toonud
palju uut ja huvitavat nii
liikmete väljaõppe, kui organisatsiooni arengu seisukohalt. Jaoskonda vedas aastaid
Liis Ambos, kes nii mõnegi
aasta on toimetanud valla
Noorkotkastega. Noorte oskusi parandatakse ellujäämislaagreid läbi viies, kui ka
õpitubasid korraldades. Liis
on silma paistnud aprillikuise
veteranikuu Sinilillekampaania aktivistina. Liis võttis vastu ka töö Viru Maleva instruktorina. Liisi kohusetäitjaks ja
jaoskonna juhiks on hetkel
Meeri Visnapuu.
Teine uljas aktivist jaoskonnas on Getter Lindau,
ringkonna juhatuse liige. Ta
tunneb end hästi ka laigulises
vormis traditsioonilisi kaitseliitlase tegevusi läbi viies. Nii

Küsi retsepte e-posti teel
Kadrina tervisekeskus annab teada, et edaspidi saab
pikendamisele minevaid retsepte tellida ka e-posti teel
retsept@kadrinatk.ee! Retseptid pikendatakse hiljemalt
järgmise tööpäeva jooksul. (KK)

Vii oma aia- ja
haljastusjäätmed jäätmejaama
1.–30. oktoobrini on Kadrina valla elanikel võimalik tuua
Kadrina jäätmejaama juurde paigaldatud konteineritesse
biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid ning puude ja
põõsaste oksi. Biolagunevaid jäätmeid võetakse vastu
jäätmejaama lahtioleku aegadel (E ja R 10–17, K 11–16, L
10–15) ning toojal tuleb endal tühjendada biolagunevad
jäätmed ilma kilekottideta konteinerisse. Puude ja põõsaste
oksad tuleb toojal paigutada eraldi teise konteinerisse. (KK)

Ole hea ja vaktsineeri
Koroonaviirus nakkub kergelt ja sellega võivad, aga ei
pruugi kaasneda tõsisemad terviseprobleemid. Et
tõsiste sümptomitega haigetele raskes olukorras abi
pakkuda, on oluline, et haiglatesse ei satuks korraga
liiga palju patsiente. COVID-19 vastu vaktsineerimisega saame vähendada haiglate ja tervishoiusüsteemi koormust ning hoida Eesti ühiskonda
võimalikult avatud. 2021. aastal on vaktsineerimine
tasuta kõigile Eestis elavatele inimestele ja ka neile,
kellel pole tervisekindlustust.
Eakatel, kes vajavad COVID-19 vaktsineerimisele
jõudmiseks abi, võivad helistada Kadrina Vallavalitsuse sotsiaalosakonda 322 5626 ja 322 5623 või
valla üldtelefonile 322 5600. (KK)

MURUMÄE

MÄLUMÄNG
Eelmises lehes ilmunud pildil oli ennesõjaaegse Eesti Vabariigi kuulsaim pankur Klaus Scheel (1890–1961). Sündinud
Kadrinas 28. mail 1890. aastal.

Usinad Naiskodukaitse Kadrina jaoskonna naised. Foto: Erakogu
on ta õppinud käsitlema erinevaid relvi, mütanud metsas,
pidades oluliseks nii sõjalist
kaitset kui ka küberturvalisust.
Silmapaistvad koduperenaised Triinu ja Ehte Mumm
ning Ellu Tapp on mitmel
aastal viinud läbi hoidiste
tegemist, millega abistati nii
valla toimetulekuraskustes
peresid, kui ka hooldekodu.
Tegemist on suure südamega
pereinimestega, kes suviti
korraldavad jaoskonna perepäevi. Kadrina jaoskond on
silmapaistev üle Viru Maleva
just noorte perede ja järelkasvu suuruse tõttu. 2020.
aastal osalesid naised ka lapitekkide õmblemise aktsioonis,
mille tulemusena sai Rakvere
haigla sünnitusosakonnas
sündinud beebid imeilusad ja
südant soojendavad tekid.
Toitlustamise on oma ülesandeks võtnud Vaike Porval

Vihtadega aatemehed pidasid
20. sünnipäeva
Kui Kadrina mehed 3. märtsil
2001 kambakesi Soome sõitsid, et naabrite juurest ammutada ideid külasauna päästmiseks polnud neil aimugi, reisist saab alguse tänaseks 20
aastat kestnud missioon.
Augusti viimasel pühapäeval oli Eesti vanima järjepidevat tegutseva külasauna
ees poolteistsada rõõmsat inimest, et tähistada Kadrina
Saunaklubi KSK 20. sünnipäeva. Mängisid lõõtspillurid
Asso Int ja Martin Müller,
kõlas Kadrina segakoor, säras
ja lustis naisrühm Omavahel,
vardas keerles siga. Elevust
pakkus Koeru järelveetav

misest ja kohtumiste armaada
korraldamisest kuni saunaliste talgutest alguse saanud
Kadrina terviseraja rajamiseni. Muuseum, rahvusvahelise kuulsusega õllefestival.
Toetus skulptuuripäevadele,
koolile, kirikule, laulupeotule
toomisele. Tasuta saunaüritused, kontserdid. Kadrinast
tunnustuse viimine saunadesse Moskvast-Pihkvast ja Brüsselini.
Kõik kokku on Kadrinast
teinud arvestatava sauna(pea)linna ja põhjuseks, miks
KSK president Ülo Kais
kannab nüüdsest klubi auliikme tiitlit. Varem on sama au

ja Katrin Roots. Viimane juhib
ka Viru Maleva toitlustusgruppi. Süüa on saanud nii
laulupeol osalejad, mehed
metsas, naised paraadil, linnarahvas suurüritustel, kui ka
lapsed laagrites. Suure rahvahulga toitlustamine on hoopis
midagi muud kui kodus perele söögi valmistamine. Hea
söök on üks osa üritustel ja
sööjate poolne tänu korvab
kokkade nähtud pingutuse.
Jaoskonna liikmed Katrin ja
Ehte osalesid 2020. aastal üleeestilisel toitlustuserialavõistlusel ning saavutasid
koos Ehaga esimese koha.
Organisatsiooni tasemel
on viimastel aastatel olulisele
kohale tõusnud evakuatsioonirühmade loomine. Meeskonna liikmetena võtavad
Kadrina jaoskonnast osa Meeri ja Ülle Visnapuu. Nende
ülesandeks on töö staabis, registreerides evakueeritavaid,

reguleerimistöö, logistikuna
varustuse tagamine, toitlustamine, meditsiiniprotseduuride läbi viimine, suhtlemine
meediaga või lastega tegelemine.
Lisaks aktiivsetele liikmetele on jaoskonnas veel usinaid naisi, kes on suureks
abiks, kui käsi puudu jääb.
Siinkohal toon välja musikaalse liikme Anu Lille, kes
osaleb Kaitseliidu Mustad
Kolonelid bändis.
5 aastat on kaasa toonud
rõõmu, arenemisvõimalusi,
mitmekülgset abistamist nii
vallas sees kui väljas. Loodame, et jaoskond püsib aktiivsena veel kaua ning tee meie
sekka leiavad ka need, kes seni
on kõhelnud. Huvi korral
v õ t t a ü h e n d u s t
meeri.visnapuu@gmail.com.
Katrin Roots

KULTUURIKALENDER
Laupäeval, 02. oktoobril kell 18
Kadrina rahvamajas kohtumisõhtu Arvo Iho ja tema
filmidega „Karusmari“, „Vaatleja“ ja „Karu süda“.
Neljapäeval, 07. oktoobril kell 18
MTÜ Kadrina kirjandusklubi kunstiklubisse, teemaks
"Kunst 21. sajandil". Lektor Sigrit Peets. Registreerimine
325 0107 või raamatukogu@kadrina.ee. Tasuta, toetab
LEADER. Kaasa COVID tõend.
Reedel, 08. oktoobril kell 19
Rahvatantsurühma Kahevahel juubelikontsert 30+2
Kadrina huvikeskuses. Sissepääs jumalamuidu!
Laupäeval, 09. oktoobril kell 10
Neeruti Seltsi tänavaretk Kadrinas. Retk algub Kadrina
rahvamaja juurest ning liigub mööda Tapa teed mäest
alla, tutvudes tänava ajalooga. Tule ise ja kutsu sõber ka
kaasa!
Neljapäeval, 14. oktoobril kell 18
Kadrina kirjandusklubi saalis Itaalia filmi- ja veiniõhtu,
linastub Paolo Sorrentino "Noorus". Registreerimine
325 0107 või raamatukogu@kadrina.ee.
Pääse 2 eurot, kaasa COVID tõend.
Kolmapäeval, 20. oktoobril
kell 09.30 Kadrina valla raamatukogus ettelugemispäev
üleriigiliste raamatukogupäevade „Kohtume
raamatukogus"” raames. Mudilastele loeb Margus
Christopher Kalda. Oodatud on kõik lapsed.
kell 09.30 Vohnja raamatukogus ettelugemispäev
mudilastele. Lektüüriks Jaan Rannap „Jänesepoeg Juss ja
karupoeg Kusti“.
kell 16 Hulja raamatukogus ettelugemispäev.

Seekord oli harukordne juhus, kus ühtegi õiget vastust ei
tulnud.

Uus küsimus

Laupäeval, 23. oktoobril kell 13
Pensionäride klubi Kuldne Sügis pidu Kadrina
rahvamajas.
Teisipäeval, 26. oktoobril kell 18
Vohnja raamatukogus „Hingedeaja kurva muusika
õhtu“. Huvitava muusikavalikuga kostitab ajakirjanik
Andres Pulver. Üritus tasuta, kaasa COVID tõend.

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

kümblusasutus ja muuseumis
Aare Välgu poliitpastakate
kogu. Võimenduse eest hoolitses rahvamaja.
Valla õnnitlused edastanud volikogu esimees ja vallavanem rääkisid tegudest, mis
seovad. Tõtt öeldes on neid
KSK-l 20 aasta peale hulgi.
Alates külasauna renoveeri-

saanud Enn Mälgand ja Einar
Vallbaum.
Suvel, 27. juunil saab 1957.
aastal avatud Kadrina saun 65
aastaseks. KSK lubab seda
väärikat sünnipäeva Kadrinas väärikalt tähistada. Ikka
vihaga, kuid vihata!
Rein Sikk

25.–29. oktoobri koolivaheajal on lapsed oodatud Hulja
raamatukokku lõbusasti aega veetma mängides,
meisterdades ja erinevatel aladel võisteldes.
Reedeti raamatukogudes:
• Kihleveres kell 15–17 erinevad mängu- ja töötoad ning
ettelugemised lastele.
• Huljal kell 15.00–17.30 meisterdamistunnid lastele.
• Vohnjas kell 13–16 lastele avatud meisterdamisnurk ja
ettelugemine.
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Valimisliit Tegu Seob

Meie eesmärk on muuta Kadrina valla poliitilist kultuuri ja
tuua valla juhtimine lähemale kõigile Kadrina valla
elanikele. Me usume, et Kadrina vald ei ole ainult Kadrina
alevik, vaid vallal on kohustus jõuda kõigi inimesteni, kes
elavad meie valla neljakümnes külas. Meie eesmärk on
suunata rohkem raha ja energiat Kadrina valla küladesse ja
nende tegusatesse kogukondadesse. Meie oleme nimekiri,
mis seisab kõigi kadrinlaste huvide eest.
Kadrina vald peab jätkama tugeva gümnaasiumihariduse andmist Kadrina Keskkoolis.
Peame töötama selle nimel, et õpilased üle maakonna ja üle Eesti tuleks meie valda kooli, sest
siit saab hea hariduse ja pinnase ülikooli astumiseks.
Elanikkonna kahanemine on probleem, millega seisavad silmitsi kõik Eesti väiksemad
omavalitsused. Siiski on noorte inimeste seas suur soov asuda elama just maapiirkondadesse.
Sellest tulenevalt peab meie vald tegutsema selle nimel, et noortele peredele, kes soovivad
kolida linnast maale, oleksid tagatud kõik võimalused ja tingimused meie valda kolimiseks.
Kadrina vald ei tohi unustada oma eakaid. Pensionäride ja eakate inimeste aitamine ja
nende muredega tegelemine peab saama suuremat tähelepanu kui seni. Vajadusel peab
olema valmidus iga inimese probleemiga tegeleda personaalsel tasandil. Seisame selle eest, et
kõik meie ühiskonna liikmed tunneksid end hästi ja kõigil oleks koht, kuhu oma
probleemidega pöörduda.
Lisaks inimeste igapäeva elu parendamisele on meie eesmärk parandada ka Kadrina valla
poliitilist kultuuri. Valimisliitude võimuvõitluse ja igas valimistsüklis oma aateid ja
valimisliite vahetavate poliitikute asemel pakume meie tõelist ja kindlat alternatiivi, mille
tegevus tuleneb tahtest Kadrina valda tõeliselt arendada. Meie peame kinni enda lubadustest
meie valijate ja koostööpartnerite ees.
EKRE vallavanema kandidaat on Tanel Tarkmees.

Meie nimekirja kuuluvad paljud teile juba tuttavad tänase
volikogu ja vallavalitsuse liikmed, tegusad inimesed ning
külakogukondade esindajad. Senine koostöö on meid liitnud,
oleme toimiv ja tegus meeskond. Soovime viimastel aastatel
toimunud positiivseid muutusi jätkata.
Haridusvaldkonnas on kõige olulisem jätkata Kadrina Keskkoolis gümnaasiumiastmega.
Oleme koos hariduskogu ja teie kõigiga teinud laiapõhjalist tööd selle nimel, et
gümnaasiumiharidus oleks jätkuvalt tugev ning konkurentsivõimeline. Alushariduses ja
põhikooli astmes arendame tugiteenuseid, mis tagavad iga lapse parima võimetekohase
arengu.
Alustame uueneva koolihoone projekteerimise ja ehitamisega. Meie õpilased ja õpetajad
väärivad parimat.
Valla teed peavad olema head läbitavad aastaringselt. Katame olulisemad teed
mustkattega alustades enamkasutatavatest teedest. Töötame välja erateede avaliku kasutuse
ja hoolduse reeglid, et tagada ligipääs kodudesse sõltumata tee omandivormist. Asfalteerime
Kadrina kalmistu parkla ja rajame Kadrinas Tapa teele kõnnitee.
Kevadel käivitasime noortevolikogu, järgmisena loome noorte omaalgatuste toetamise
korra. Korraldame transpordi keskusest kaugemal huviringides osalejatele.
Elu peab olema elamisväärne igas eas. Arendame sotsiaalteenuseid, et eakad tuleksid
võimalikult kaua toime oma kodus, korraldame hoolekannet vajaduspõhiselt ja otsime
alternatiivseid lahendusi.
Meie visioon ja tegevuskava tuginevad sellel, mis seni tehtud. Oleme ehitanud
kauaoodatud kõnniteid, populaarse rulaplatsiga puhkeala, tervisekeskuse, küladesse
mänguväljakuid, spordiplatse – kõike vajalikku, mis tehtud, ei mahu siin üles lugema. Oleme
investeerinud teedesse oluliselt rohkem kui eelmistel perioodidel. Spordi- ja kultuurielu
juhtideks oleme leidnud inimesed, kes teevad silmapaistvat vallaülest koostööd kõigi
huvigruppidega.
Meie volikogu esimehe kandidaat on Madis Viise ja vallavanema kandidaat Kairit
Pihlak. Tule tutvu meie põhjaliku tegevuskavaga www.teguseob.ee.

Valimisliit Terve Vald

Valimisliit Koduvald

VL Terve Vald seadis oma 2018–2025 aasta
tegevuskavas eesmärgiks parema elukeskkonna kujundamise Kadrina vallas. VL
Terve Vald eestvedamisel on panustatud mitmetesse projektidesse: kergliiklusteede
ehitamine, laste- ja pallimänguväljakute rajamine, Kadrina Keskkooli staadioni
renoveerimine, Kadrina tervisekeskuse ehitamine, külateede korrashoid ja välisvalgustuse
uuendamine. Täiendava riigiabi toel said mitmed külateed mustkatte ning pinnati teelõik
Hulja alevikust Neeruti mõisani.
Kadrina valla suurim väärtus, mida tuleb vääramatult hoida ja säilitada, on haridus.
Meie seisame kindlalt selle eest, et Kadrina Keskkool saaks korda aastaks 2025. Eesmärgi
saavutamiseks tuleb üheskoos kogukonnana pingutada ning suunata järgmise 4 aasta
investeeringud Kadrina Keskkooli korrastamisesse.
Iga õpilase lahutamatu koolipäeva osa on koolilõuna. Soovist pakkuda senisest veel
paremat toitlustusteenust, loobume alates 2022. aastast keerukast riigihankest ja alustame
igas haridusasutuses oma köögiga. VL Terve Vald seab eesmärgiks rajada igasse
haridusasutusse oma köök ehk igast köögist oma söök.
Kadrina vald on mitme äriühingu omanik, kuid mitte nende parim majandaja. VL Terve
Vald leiab, et OÜ Kadrina Hooldekodu ja OÜ Kadrina Kommunaal senine ärimudel on end
jäädavalt ammendanud ja seda tuleb koheselt muuta. Parima tulemuse ja valla rahakasutuse
eesmärgil tuleb OÜ Kadrina Hooldekodu ja OÜ Kadrina Kommunaal muuta valla
allasutusteks.
Kadrina alevik ja Kadrina vald tervikuna on viimastel aastatel muutnud järjest
atraktiivsemaks piirkonnaks, kuhu tullakse elama ja kuhu ehitatakse oma kodu. Kadrina
valda elama asumist takistab vabade korterite ja elamukruntide väike arv. Viime ellu
meetmed, mis toetavad uute elamukruntide ja väiksemate kortermajade rajamist Kadrina
valda.
VL Terve Vald näeb valla juhtimises inimesi, kes elavad ja tegutsevad päriselt Kadrina
vallas ning kes oma tegudes ja mõtetes seavad esimesele kohale Kadrina valla.

Valimisliit Koduvald on seisnud järjekindlalt Kadrina valla
tuleviku kujundamise eest läbi kahe kümnendi, otsides tasakaalu
ja võimalusi kuidas kiirelt muutuvas maailmas meie ühiste
huvide eest seista. Meie ei ole igaks valimispäevaks moodustanud
uut valimisliitu, et antud lubaduste täitmisest kõrvale hiilida.
Koduvalla seisukohad on läbi aegade olnud selged ja teostatavad.
2021 valimistel on Koduvald esindatud tugeva ja uuenenud
meeskonnaga, mis ühendab meiega ka Keskerakonna ja Isamaa
kandidaate. Ühinenud Koduvalla nimekiri annab tunnistust
sellest, et oluliste eesmärkide nimel on koostöö alati võimalik.
Järgmise nelja aasta jooksul seisab Kadrina valla ees mitu väga olulist valikut. Koduvalla
seisukohad nende osas on selged ja kindlad.
• Meie seisame kindlalt Kadrina Keskkooli ja gümnaasiumihariduse eest ega luba
lõhkuda põlvkondade kestel loodud väärtusi.
• Algatame eakate teenusmaja rajamise Kadrinasse, et tuua meie sotsiaalhoolekanne 21.
sajandisse.
• Lõpetame alushariduse maksustamise ja kaotame lasteaia kohatasu, et lastega peredele
jääks rohkem raha kätte.
• Suuname investeeringud ka küladesse, sest pooled valla elanikud elavad väljaspool
alevit.
• Laiendame kiire interneti kättesaadavust külades.
• Väärtustame meie ajaloopärandit. Toetame Kadrina vana jaamahoone korrastamist ja
sinna Kihelkonnamuuseumi rajamist.
·• Tagame vallas nulltolerantsi korruptsiooni ja väljakujunenud ringkäenduse suhtes.
Koduvald suudab tagada Kadrinas selgetel väärtustel põhineva ja riigiga koostööd
tegeva vallajuhtimise. Selliselt saame teostada ka meie suured ja olulised eesmärgid. Andes
oma hääle Koduvalla kandidaadile võid olla kindel, et Kadrina vallas julgetakse teha
tulevikus olulisi otsuseid ning neid ka ellu viia. Kadrina valla inimesed väärivad parimat.
Meie vallavanema kandidaadiks on rahvusvahelise kogemusega Kadrina vallas elav
edukas ettevõtja Viive Tuuna.

Kuidas oma hääl anda?
Valimiste periood koondub ühte nädalasse, 11.–17.
oktoober 2021.
Kadrina valla valimisjaoskonnad asuvad Kadrinas ja
Huljal, vastavalt Kadrina rahvamajas ning Hulja
raamatukogus.

Esmaspäevast laupäevani, 11.–16. oktoobrini saab hääletada
nii pabersedeliga jaoskonnas kui ka elektrooniliselt.
Pühapäevasel valimispäeval, 17. oktoobril toimub hääletamine
ainult pabersedeliga. Uuendusena saab valija pühapäeval
jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-hääle veel ära
muuta.

Võimalusel saab oma hääle anda ka kodus.
Kodus hääletamine toimub valimisnädalal reedest
pühapäevani. Taotlust selleks saab esitada reedel ja
laupäeval kell 12–20 ning pühapäeval kell 9–14 telefoni ja
e-posti teel.
Kontaktid Kadrina jaoskond 5430 1491,
Jaan.Rummi@kadrina.ee ning Hulja jaoskond 5430 1492,
e-post Gerda.Ansi@kadrina.ee.
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KODUKANT

VOLIKOGU
VALLAVOLIKOGU ARUTAS JA OTSUSTAS
25. augusti istung Kadrinas
1.

Volikogu lõpetas Kadrina valla põhimääruse teise
lugemise. Muudatusettepanekuid oodatakse hiljemalt
15. septembriks.
2. Volikogu muutis Kadrina Vallavalitsuse ja Mittetulundusühingu Tiigisaare vahelist hoonestusõiguse
lepingut ning määras hoonestusõiguse tähtaja
lõppemiseks 31. detsember 2039. Mittetulundusühing
Tiigisaare on läbi projektide rahastuse rekonstrueerinud Ridaküla seltsimaja, mis on sealse paikkonna
kooskäimise koht ja külakeskus ning soovib jätkuvalt
läbi erinevate projektide antud kinnistut arendada.
3. Volikogu otsustas omandada mõttelise osa Neeruti
külas asuvast Allee kinnistust. Mõttelise osa omandamine viib edasi järgmise sammuni ehk tee ehitamiseni,
mis tagab Buxhöwdeni kinnistu naaberkinnistute
omanikele juurdepääsu oma kinnistutele saamiseks.
4. Volikogu valis Vabariigi Presidendi valimiskogusse
Kadrina vallavolikogu esindajana volikogu esimehe
Madis Viise.

SEPTEMBER 2021

Biojäätmed konteineri, kompost
kompostrisse
Alates 1. maist 2022 on korraldatud olmejäätmeveoga liidetud ka
biolagunevate jäätmete kogumine. Seoses seaduse muudatusega on kõigil
kinnistutel kohustus biojäätmeid olmejäätmetest eraldi koguda ning Kadrina
Vallavalitsus soovib toetada valla elanikke vajaliku inventari soetamiseks.
Kadrina Vallavalitsus plaanib esitada taotluse Keskkonnainvesteeringute
Keskuse (KIK) poolt 1. septembril 2021 avatud taotlusvooru kodumajapidamistes (sh kortermajad) biojäätmete liigiti kogumise lahendamiseks
mõeldud konteinerite ja kompostrite soetamist. Eestis müügil olevad aastaringseks kasutamiseks mõeldud kompostrid mahutavusega 340–420 liitrit on
ligikaudse maksumusega 100 eurot.

Klaaspakend õigesse
konteinerisse!
Muudest segapakenditest eraldikogumise eesmärgil paigaldas
Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ Kadrina alevikku kaks
klaastaara kogumise konteinerit, mis on rohelist värvi ja
kellukese kujuga.
Konteinerid asuvad Pargi tänava uues renoveeritud parklas
ja Viru tänaval esialgse asukohaga rahvamaja kõrval, kollaste
segapakendite konteinerite kõrval.
Konteinerisse sobivad ainult tühjad klaasist pudelid ja purgid (nt karastus- ja alkohoolsete jookide pudelid,
klaaspurgid), värvist olenemata. Enne konteinerisse asetamist
eemalda taaralt korgid ja kaaned, vajadusel loputa, et ei
määriks teisi pakendeid. Muid pakendeid ja olmejäätmeid
konteinerisse ei tohi panna. (KK)

OÜ ESTEST PR ostab metsaja põllumaad.
Kontakt 504 5215, 514 5215,
info@est-land.ee

Ostan igas seisukorras
sõidukeid, kaubikuid ja
maastureid. 5309 2650

Juubilarid
Septembris
HELJU VALDOJA

95

ERICH SAUGLA

92

IRENE KALJAS

92

OLGA DUBONOSSOVA 85
TIIU PÕLLU

85

AINO LEHT

80

ILMO JAANIMÄGI

75

JÜRI LEINSALU

75

MART REMMEL

75

MARIKA LINDAM

75

VALERI PÄRNPUU

70

AINO LOIDE

65

NATALJA PON

65

AAVO PAAVEL

65

LYA KULLBERG

65

VLADIMIR NERSESJAN 65

Korstnapühkija 5560 4046
Korstnapühkija
Tarmo 5664 4440

Palju õnne!

LEO SAMMELSELG

65

PEETER VIIRA

60

HEIKI METSALA

60

HELI SORK

60

TEA LAAGER

60

VALENTIN KOPÕLOV

60

Augustis registreeritud lapsed
Vallavalitsusel on taotluse esitamiseks eelnevalt vajalik teada:
•
Kinnistute arvu, kus soovitakse biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete
kogumiseks ja jäätmevedajale üleandmiseks kasutada kuni 140
liitriseid konteinereid ning
•
kinnistute arvu, kus soovitakse biolagunevate jäätmete kohapeal
kompostimiseks kasutada kuni 420 liitristes kompostreid.
Kompostriks loetakse kodumajapidamises tekkinud biojäätmete tekkekohas
mikro- ja makroorganismide kaasabil aeroobseks lagundamiseks ettenähtud
mahutit, kuhu on takistatud lindude ja loomade juurdepääs.
KIK-i toetusele positiivse vastuse järel on Kadrina valla elanikel võimalus
komposter või konteiner enda majapidamisse saada. Eelisjärjekorras on oma
soovist õigeks tähtajaks teatanud. Toetusega saadud konteinereid ja kompostreid
saab jaotada ainult kodumajapidamistele ja kortermajadele (v.a ettevõtted, valla
allasutused), järgmistel tingimustel:
• Kinnistul on rahvastikuregistri andmete kohaselt vähemalt ühe isiku
elukoht;
• kinnistu on liitunud korraldatud jäätmeveoga;
• omaosaluse tasumine, mille ligikaudne summa jääb paarikümne euro
piiridesse ühe konteineri või kompostri eest;
• kirjalik kinnitus, et konteinerit/kompostrit kasutatakse eesmärgipäraselt vähemalt 4 aasta jooksul.
Palume hiljemalt 15. oktoobriks 2021 anda Kadrina Vallavalitsusele
kirjalikult teada kinnistud, kus soovitakse toetusega saadavat kas konteinerit või
kompostrit kasutama hakata. Juurde märkida konteineri suurus vahemikus
80–140 liitrit või kohapeal kompostimiseks kasutatava kompostri suurus kuni
420 liitrit. Kadrina Vallavalitsus: Rakvere tee 14, Kadrina alevik, 45201, LääneViru maakond või e-posti aadress kadrina@kadrina.ee või täida küsimustik
Kadrina valla kodulehel www.kadrina.ee . (KK)

ARIETE BOOM
ROMET OSOKIN
LIISI MEIER
SUSANNA SCHMIDT
TUULI VAHTER
NB! Kes ei soovi, et teda õnnitletakse
vallalehes, palun sellest teada anda
telefonil 322 5631.

1. septembri seisuga on Kadrina valla
elanike arv 4807

Mälestame
HELGI SÄDEM
03.11.1935 – 13.08.2021
VALVE TREI
03.12.1942 – 14.08.2021
HERBERT-VOLDEMAR MESI
15.11.1932 – 20.08.2021
ARNOLD VALK
25.02.1951 – 21.08.2021
AIN ELHI
25.12.1951 – 02.09.2021

Toimetaja Lisete Laisaar
Küljendanud VR Kirjastus

tel: 322 5631 või 5900 8823

e-post: lisete.laisaar@kadrina.ee
Trükiarv 2300 eksemplari

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

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

