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“Kust see hea inimene tuleb?..”
On advendiaeg… Pere – ema,
isa ja neli last on kogunenud Vahtra
talu kööki. Hall videvik luurab juba
akna taga. Jutulõnga kerides saab
päeva pikendada.
Üheksa-aastane Evelin Rahuorg, kolmanda klassi tüdruk,
tundub olevat laste eestkõnelejaks.
Räägime pere asjadest, taluelust,
lastest, loomadest, masinatest ja
muustki.
Pereisa Erki Rahuorg on elanud
selles Pariisi küla ääreservas terve
oma elu selles 1963.aastal isa ostetud majas. Maja oma kolme toaga
kipub juba kitsaks jääma, seepärast
peab peremees ülakorruse väljaehitamise plaani.
Vahtra talu oma 80 hektari kasutatava maaga on asunud lõppeva aasta
kevadest mahepõllunduse teele.
“Kevadel sai muretsetud mõned
lihaveised, proovime nendega midagi ära teha,” ütleb Erki. “Aga
kokku on praegu meil 16 looma.
Paar lehma tilgub veel, kolmas tuleb jõuludepaiku lüpsma.”
Kogu talu piim läheb oma tarbeks. Tarbijaid jätkub, peale inimeste on veel koerad-kassid, kavas
on võtta ka seapõrsad.
Vahtra talu masinapark ei ole
just väike, kõik talutööks vajalikud
masinad on olemas. Need on küll
endisaegsed vene masinad, kuid on
veel vastu pidanud.
Lapsed – töökad ja virgad
Rahuorgude pere laste tegutsemisest saaks kõige õigema pildi
muidugi suvel, kui kõik kohad on
tööd täis. Kujutlegem endale ette,
kui pereisa kaarutab heinapõllul

Pereisa Erki ja perenaine Heli
Oled sünnilt Kadrina mees, siin
jätkad ka oma töömeheelu. Mida
lapsepõlvest oleks meenutada?
Eks lapsepõlve elu Kadrinas oli
hulga põnevam. Kõiksugu hundiaugud ja parvetamised, katlamaja
taga paneelivirnadel sai turnimas
käidud ja onne tegemas. Nüüd selliseid kohti enam ei ole. Pole ammu
enam koolimajas käinud, seepärast
ei oska praegust koolielu endise ajaga võrrelda. Aga seda mäletan küll,
et siis olid liivakastid lapsi täis.
Kool oli ju ikka vast teistsugune, kord kõvem?
No sel ajal kardeti ikka õppealajuhatajat ja direktorit. Kui nende juurde tuli minna või saadeti,
oli hirmu palju…Mulle tundub, et
praegu neid nõnda enam ei kardeta.
Varem oli tegemist suurema respektiga pedagoogide vastu.
Kooli maine? Kadrinas on see

Lapsed (vasakult): Raidar, Eve, Evelin ja Rasmus
vaalusid ning eemal teisel põllul omaette. Peagi selgub, et Raidar taniidab traktoriga uusi vaale kuiva- hab tulevikus saada rekkameheks.
ma…. seitsmeaastane poeg, talu Ema Heli arvab muigega pooleks,
pesamuna, nimeks Rasmus! Tal on et Raidarist saaks hea müügimees,
oma traktorgi, “põka”, mida ta lah- kes ühegi kauba mahamüümisega
kelt kuuriukselt ka külalisele näi- jänni ei jääks, sest juttu tal juba
tab. Küsin, kelleks ta saada tahab? jätkub. Samas räägitakse Raidarist
Väikese mõtlemise järel tuleb vas- kui tublist koolipoisist, kes on usin
tuseks: “Politseinikuks!…Ainult kooliskäija.
Eve, 11-aastane, on tagasihoidissit ei hakka ma kinni pidama…”
Rasmusel on vanusest hoolimata ka likkus ise. Teiste juttu kuulab vaid
juures üks igiperemehelik loomu- pealt.
“Eve tahab saada lasteaiaõpetaomadus: õhtuti käib ta kõik hooned
jaks!” kostavad teised kooris tema
läbi ja lukustab uksed.
Kokaametist unistav Evelin on eest. Ja lisatakse, et Evele meeldioma sellealaste proovitöödega hak- vad hobused. Talus hobust praegu
kama saanud. Tavalise toidu tege- ei peeta…”Aga mine tea, ehk edasmine on tal ammugi selge, sest ema pidi…” annab pereisa lootust.
Jutu sees tuleb välja, et lapsed
käib tööl, perele on ju toitu lauale
vaja. Abi saab ta ka isiklikest koka- on kõik kõvad suusatajad. Eeskujuks on sportliku treenitusega isa
raamatutest
Kuigi teised peavad 12-aastast Erki. Oma mõju on kindlasti avalRaidarit suureks jutupaunikuks, danud elamine kuulsa Pariisi suusaistub ta nüüd ahjuääres ja muheleb baasi lähedus.
Vahtra talu lapsed on maast madalast kasvanud elama töist ja kollektiivset maaelu. Kõik on tulnud
loomulikul teel – töö põllul ja laudas, heinategu, viljakoristus…Lapsed ikka jõukohasel tööl. Ei mingit
sundi, virisemist, viilimisest rääkimata. On ammu täheldatud, et laste
vaba suhtlemine looduse ja loomadega kujundab pikkamööda ka nende hingeelu. Suhtumine kõigesse
elavasse näitab inimese olemust
kõige selgemalt.
“Kust see hea inimene tuleb,
ikka loomadega tegeledes,” ütleb
ema Heli välja oma arvamuse. Küllap ema teab ja tunnetab oma laste
kujunemise käiku kõige paremini.
Rahuorgude peres ei ole seda
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XIV aastakäik

VALLAVOLIKOGUS ARUTATI JA OTSUSTATI
29. novembri istungil
1. Volikogu arutas maa sihtotstarbe määramist ning võttis vastu sellekohased otsused.
2. Volikogu otsustas taotleda tasuta Kadrina valla munitsipaalomandisse
jäätmehoidla maaks Kadrina valla Ridakülas asuva Ridaküla biopuhasti
alune ja seda teenindav maa pindalaga 0,1 ha vastavalt käesolevale otsusele lisatud asendiplaanile.
3. Võeti vastu määrus nr 32 Maamaksumäära kehtestamine 2007. aastaks.
Selles on öeldud: Kadrina vallas kehtestatakse 2007. aastaks haritava
maa ja loodusliku rohumaa maksumääraks 1,2 % maa maksustamishinnast aastas; metsamaa, õuemaa ja muu maa maksumääraks 2,1 % maa
maksustamishinnast aastas. Määrust rakendatakse 2007. aasta 1 .jaanuarist.
4. Volikogu võttis vastu otsuse, millega tunnistati kehtetuks Kadrina vallavolikogu 2006. aasta 26. aprilli otsus nr 56 Laenu võtmine. Otsus tuleneb füüsilise isiku tulumaksu enamlaekumisest käesolevaks aastaks
vastu võetud eelarve tuludesse.
5. Volikogu võttis vastu määruse nr 34, millega võeti vastu valla 2006. aasta lisaeelarve III tuludega 1 055 765 ja kuludega 1 200 780.
6. Võeti vastu määrus nr 35 Eluruumide sotsiaaleluruumiks tunnistamine. Selle määrusega tunnistati sotsiaaleluruumiks 14 eluruumi Leikude
külas. Määruses loetletud eluruumid ei kuulu erastamisele ning need
kantakse nende eluruumide nimekirja, mida vald vajab sotsiaalseteks
vajadusteks.
7. Volikogu arutas Haljala valla ettepanekut muuta Aaspere koolihoone
hoolekoduks, milles osaleks ka Kadrina vald. See tähendaks meie valla
osalemist Aaspere koolimaja rekonstrueerimise projektis. Haljala vallavolikogu otsusega suletakse 2007. aasta augustist Aaspere põhikool
ning vabaneb 20 804 m² suurusel kinnistul paiknev kahekorruseline
keldrikorrusega hoone koos kompleksi kuuluva saunahoone, täisautomaatse katlamaja, pumbamaja ja kaasaegsete puhastusseadmetega.
Ettepanek koostööks on tehtud ka Vihula vallale. Kadrina vallavolikogu arutas naabervalla ettepanekut ning jõudis järeldusele, et enne lõpliku otsuse tegemist ja ennatlike otsuste vältimiseks on vajalik saada
eksperthinnang koolimaja hooldekoduks ümberehitamise otstarbekuse,
tasuvuse, sealhulgas rekonstrueerimisprojekti eeldatava maksumuse ja
Kadrina valla poolt ﬁnantseerimisele kuuluva osa suuruse jms. kohta.
Seetõttu vallavolikogu otsustas teha Haljala vallavalitsusele ettepanek
tellida eksperthinnang Aaspere koolihoone hooldekoduks rekonstrueerimise projekti kohta, mis sisaldaks endas nii vajaduste analüüsi piirkonnas, kui ka ehitusliku osa hinnangulist maksumust. Eksperthinnangus
tuleks käsitleda ka hilisemaid ekspluatatsioonikulusid ning võrdlevaid
andmeid teiste samalaadset teenust osutavate ettevõtetega.
8. Istungi teabeosas andis vallavanem Aivar Lankei teada, et valla üldplaneeringu avalik arutelu toimub 11. jaanuaril 2007 Kadrina vallamajas.
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Jõuluõhtu hämaruses
Vilkuv valgus kuulutab:
küünlaleek on süttimas.
jõulurahu saabumas!
Kaunist jõuluaega ja kõike ilusat uueks aastaks!
Janakkala Soome-Eesti Selts
Raija PIENIMÄKI ja Carita LINTUKOSKI
suurt rahurikkujat ja pereelu kaasaegset “reformaatorit” – arvutit.
Karta on, et selline riistapuu ei kõlbagi kokku pere senise elurütmi ja
tavadega. Ainus tõsine mure, mis
pereema praegu kiusab, on kartus, et

äkki keegi lastest ei jäägi kodukanti… Vaid väike Rasmus püüab probleemi pehmendada, kinnitades, et
just politseinikuna jääb ta kodukülla
elama ja siin korda looma…
Enn MÄLGAND

Elanikud hoolitsevad oma korteri eest iga aastaga aina rohkem…
läbi aastate üsna kõrge olnud…
Eks see põhineb ikka inimestel,
kes koolis töötavad. EPT-s (Eesti
Põllumajandustehnika – toim.) töötanud spetsialistid kasvatasid lapsi
korralikeks inimesteks, vanematel
oli avar silmaring. Üldjuhul kasvasid ka lapsed vanemate eeskuju
najal. Nüüd on asjad muutunud, ka
võimalusi on rohkem, suuremad on
valikud.
Milline oli peredes kodukord?
Millised olid kodused “eeskirjad”
lastele?
10–15-aastased said ikka vabalt
ringi käia. Kella kümneks õhtul pidid ikka kodus olema. Sellist sihitut
hulkumist kui praegu ei olnud. Mäletan, et kuni üheksanda klassini ei
lubatud kodust pidudel käia. Olid
küll ka klassiõhtud, aga need lõpetati varakult õpetaja järelevalve all.

Ka ei tule meelde lõhkumisi. Praegu
oma töös kogen iga esmaspäev, et
midagi on nädalavahetusel puruks
loobitud, midagi on maa seest välja
kistud. Oma kooliajast sellist lagastamist ei mäleta.
Suits ja alkohol?
Vanemates klassides tuli seda
ette. Tean sedagi, et paljud minu
lennust ei teegi suitsu. Eks bussijaama ja vana veski taga käidi ikka
tõmbamas… Et tüdrukud oleksid
suitsetanud, seda asja ma ei mäleta. Praegu kõnnivad poolavalikult
aleviku vahel 6.–7. klasside poisid,
pläru tänaval ees!
Üleminek uuele riigikorrale.
Eesti Vabariigi taastamine… On
sul midagi sellest meeles?
Olin siiski nii noor, et mulle
see erilist muret või kaasarääkimist ei tekitanud. Elu lihtsalt

minu jaoks järsku pööret ei teinud.
Nälga pole kunagi tundnud, vanematel on töökoht alati olnud. Ega
see endine kord lapse silmade läbi
kehv polnudki – oli enamvähem
kõike, mänguasjadest jalgratasteni välja.
Korter suures majas…Mis
probleeme see võiks tekitada?
Suure maja elanikul algab kodu
üldreeglina korteri välisuksest,
mitte trepikojast ega maja välisuksest. Kõik, mis on oma uksest
väljaspool, see ei kipu kedagi huvitama. Aga tahan kohe lisada, et on
ka meeldivaid erandeid. Majad,
kus on stabiilsed elanikud, seal on
ikka pilt teine. Trepikoda on nagu
peegel, sealt paistab selgelt, milline rahvas seal elab. Mõni maja on
30 aastat vana, aga trepikojas on
originaalvärv alles puhtana seinal.

Kodukandi küsimustele vastab OÜ
Kadrina Kommunaal töödejuhatajahaldur Marko TEIVA
Kõik see sõltub inimeste mentaliteedist, korraarmastusest, üksteise
austamisest.
Järg lk 2 Ź Ź

2

22. detsember 2006

Vea parandamine
Kadrina valla kohalikel maanteedel piirkondades nr 12 ja 13 teevad
lumetõrjetöid 2006 – 2007. aasta talvel
Nr 12. Jõetaguse ja Vandu külades asuvad
Hargimäe talu Margus Sirvel
kohalikud teed*.
tel 55137409
Nr 13. Võduvere, Neeruti ja Jõepere külades Hargimäe talu Margus Sirvel
asuvad kohalikud teed*.
tel 55137409
* valla omandis olevad kohalikud maanteed. Vabandan eelmises vallalehes esitatud ekslike andmete pärast.
Abivallavanem Jaan STERN

Konkurss
Kuulutan välja maakondliku
meenekonkursi „Kingitus Lääne-Virumaa gümnaasiumilõpetajale“, mille eesmärgiks on leida
asjalik ja kena kingitus maakonna
gümnaasiumilõpetajale.
Meene peab olema käsitletav
maakondliku kingitusena ja olema
praktilise väärtusega. Eset peab saama valmistada masstoodanguna.
Meene kavand tuleb esitada
ümbrikus (märgusõnaga ”meene”),
milles on:
1) Joonis A4 lehel, lehe pöördel
on autori poolt valitud märgusõna.
2) Kinnine ümbrik, mille peal
kordub sama märgusõna. Ümbrikus
on autori nimi ja kontaktandmed.
Üks autor võib esitada rohkem
kui ühe kavandi, seejures tuleb kõik
kavandid esitada eraldi ülaltoodud
esitamise vormi reeglit järgides.

Võitnud kavandi autor nõustub
kavandisse tehtavate hilisemate
muudatustega, mida konkursi korraldaja vajalikuks peab. Lääne-Viru
Maavalitsuse poolt välja valitud parima kavandi esitaja saab autasuks
digitaalse fotokaamera.
Maavalitsus jätab endale õiguse
võitjat mitte välja kuulutada juhul,
kui osalevate tööde hulgast ei leita
sobivat kavandit. Ühtegi kavandit
ei tagastata, ega kasutata autori
nõusolekuta.
Võitjatöö kuulutatakse välja
23. veebruaril 2007.
Ootame
meenekavandeid
1. veebruariks 2007 maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonda
(Kreutzwaldi 5, 44 314 Rakvere)
või e-posti teel:
anne.maeots@l-virumv.ee
(märgusõna meene)
Urmas TAMM,
maavanem

Kadrina paisjärve projekteerimisest
Projekt: “Kadrina paisjärve tervendamise projekteerimine”; Hind:
346 920 kr; Rahastajad: Euroopa
Regionaalarengu Fond ja Kadrina
vald. Eesmärk: ~20 ha suuruse
Kadrina paisjärve puhastamine setetest, mis on kogunenud 1980-test
aastatest ning paisjärve taastamine.
Vajalik on viia pinnavee kvaliteet
sellisele tasemele, et see vastaks nii
kalamajanduslike kui ka aktiivse
puhkuse vajadustele.
Tegevused:
1. Geodeetilised mõõdistamised.
2. Pinnase sondeerimine ja geoloogilised uuringud; praegusel veealal
vee sügavuse, põhja sondeerimise,
muda ja sapropeeli olemasolu ja
omaduste, veetaimestiku ja kalastiku uurimine; hüdroloogilised uurimised paisregulaatori lävendil.
3. Saneerimisprojekti koostamine paisjärvele, kusjuures leitakse
väljakaevatud süvendusmaterjalile
paigaldamisvõimalus kohapeal.
4. Paisregulaatori ehitusprojekti
koostamine koos kalateega praegusesse paisu asukohta.
5. Keskkonnamõjude hindamine.
Paisjärve projekteerimiseks võeti

hinnapakkumised. Pakkumise osas
tunnistas komisjon edukaks Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi AS-i.
Oluliseks osutusid nii hind kui eelnevate kogemuste omamine samalaadsete objektide projekteerimisel.
On sõlmitud leping tööde teostamiseks. Projektile on taotletud ajapikendust. Uue kinnitatud ajakava
järgi peab projekt olema lõppenud
31. juuliks 2007. aastal.
Projekteerimise eesmärgiks on
Kadrina asula vahetus läheduses
Loobu jõe lammiala korrastamine,
piirkonna atraktiivsuse suurendamine puhkeotstarbelisel eesmärgil, vee-elustiku parandamine ning
puhkemajanduse arendamiseks vajalikele rajatistele ehitusvõimaluse
tagamine. Variantidena võivad kõne
alla tulla: plaaž, supluskoht, multifunktsionaalne kallasrada koos tervise-, loodusõppe ja matkarajaga,
paisjärve kallastel kõrgtaimestikuta
vaatesektorid (vaatetornid) paisjärvele ja ümbruskonnale jne.
Ettepanekud paisjärve projekteerimise ja otstarbekate tegevuste
osas on oodatud: Tiina Vilu, arendusnõunik, tel. 322 5617.

Elanikud hoolitsevad oma korteri eest aina rohkem
Ź Ź algus lk 1
Praegu levinud nn vabakasvatus
võimaldab lastel teha, mida ise tahavad – kritseldavad seinad täis, kui
saad “graﬁtisti” politsei abiga kätte
ja vanem kohale kutsutakse, kehitab
viimane arusaamatuses õlgu: “No
mis siis…”
Prügimajandus? Kuidas sellega on lood? Prügi ja igasugu jäätmeid koguneb ju igasse peresse…
Maad on võtmas uus “trend”
– jäätmekott tuuakse küll korterist
välja, kuid visatakse prügikonteineri
kõrvale maha, konteinerisse ei valata.
Nagu öised päkapikud oleks käinud.
Vaatan siis ringi – 10 kotikest siin,
2 kaugemal… Ja mis kõige huvitavam, keegi ei näe ega kuule midagi.
Lõpeb see tavaliselt sellega, et kassid ja hakid kisuvad kotid katki, sisu
veetakse mööda majaümbrust laiali.
Selline nähtus meie isetegevuslikus
prügimajanduses on just tuntav viimase poole aastaga.
Vaba aja veetmine? Kuidas see
sinu arvates meil välja näeb?
Kadrinas on vaba aja kultuurseks
ja kasulikuks sisustamiseks kohti

küll. Olen kuulnud, et treeningutest võtab osa kolmandik õpilastest.
Hulja ja Vohnja on veidi kõrvale
jäänud, seda mõjutab ka sõiduvõimaluste piiratus. Eks vahel tuntakse
puudust ka korralikust reklaamist.
Noorte hulgas on popid hängimine
ja tshillimine, need on popimad, kui
mingi füüsiline tegevus. Õpilase
tööpäev on ka küllalt pikk, kestab
kolme-neljani. Ega see ole ainult
Kadrina probleem. Arvan, et see aeg
tuleb lihtsalt üle elada. Elul on oma
kõrghetked ja madalseisud. Näiteks
jalgpall on meil väga populaarne,
tahetakse isegi oma klubi teha.
Viimastel kohalikel valimistel
2005. aasta oktoobris valiti sind
Kadrina vallavolikogusse. Oled ka
volikogu maa-, ehitus- ja keskkonnakomisjoni esimees. Sind tuntakse aktiivse noore inimesena, kel
pole ükskõik, mis meie ümber sünnib. Mis mõtted sind volikogus on
ajendanud sõna võtma või küsimusi esitama?
Viimasel ajal on üheks kandvaks
mõtteks Kadrina hooldekodu edasine käekäik. Elu nõuab siin edasimi-

Lapsed tegid
jõulukaarte
Ühel pühapäevasel päeval tulid vallamaja saali vallatöötajate “hea käega” lapsed, et asuda joonistama, välja lõikama, värvima omaloomingulisi jõulukaarte. Tööle asus 14 last. Pärast pingelist
kunstitegemist valmis enam kui 100 jõulukaarti,
mis vallavalitsus saatis oma koostööpartneritele,
sõpradele ja kolleegidele. Taoline ettevõtmine oli
Kadrina vallas esmakordne.
Pildil: kaardirivi ootamas
teelesaatmist

Vohnja ja Hõbeda arendusala detailplaneeringutest
28. novembril toimus Vohnja Lasteaed-Algkooli saalis avalik arutelu
Kadrina vallas Vohnja ja Hõbeda arendusala detailplaneeringute eskiiside
ning keskkonnamõjude hindamise programmi üle. Kohale olid tulnud arendaja Erja Järvis koos projekteerijatega
Urmas Elmiku (Stuudio Beeta) ja Aivar
Klaaseniga (A.V.R. Projekt), strateegilise keskkonnamõjude hindajad Kuido
Kartau ning Alar Jürgenson Hendrikson ja Ko-st, vallavalitsuse esindajad
eesotsas vallavanemaga ning üle 60-ne
kohaliku elaniku. Alljärgnevalt püüan
anda ülevaate toimuvast ning vallavalitsusele ja keskkonnamõju strateegilise hindajale esitatud ettepanekutest
ning seisukohtadest neile.
Esiteks ülevaade Vohnja ja Hõbeda arendusalade detailplaneeringute eskiisidest. Nii projekteerijate kui keskkonnamõjude hindaja
poolt on tegemist eelnevat sarnaste
projektidega kogemust omavate
ettevõtetega. Koostatud eskiisidega
saab tutvuda Kadrina vallamajas või
külastada Kadrina Investment kodulehte: www.kadrinakodu.ee.
Hõbeda küla arendusprojekt
(319 ha) näeb ette esialgse kava järgi Luguse-Ahila kinnistule väikeelamute, spaa ja loodushoiuala rajamist.
Vohnja arendusprojekt näeb ette
piirkonda pea 111 hektarit hõlmava
golﬁraja rajamist koos klubihoone, hotelli ja konverentsikeskusega,
restorani ning infokeskusega, elamute (kruntide suurused 2000 m²)
ja muude objektidega. Nii arendaja
kui projekteerijad on seni lähtunud
ja rõhutavad ka edaspidi, et lähtuvad
asukohast tulenevatest tingimustest
ning looduslikest tingimustest ja
loodavad kohaliku kogukonna koostööle selles osas.

Keskkonnamõju strateegiline
hindamine. Strateegilise keskkonnamõjude hindaja näeb eelkõige
järgmiste aspektide uurimise vajadust:
1. veeküsimused – vesi kui ressurss, kasutada vett nii, et see ei kahjustaks teisi veekasutajaid;
2. vääriselupaigad ja allikad,
nende säilimine ja eksponeerimine;
3. teedevõrgu toimimine selle
parendamise läbi asustuse suunamine (eesmärk: teede kasutus ei tohi
muutuda tulevikus probleemiks);
4. muinsuskaitse ja miljööväärtuse teemad, kuidas säilitada alal
vana ja väärtuslikku;
5. mõjud sotsiaal-majanduslikule keskkonnale ehk mõju kohalikule
kogukonnale. Üldjuhul ei ole tegemist
mitte millegi erakordsega (elamu-arendus, spaa, golf jne.), pigem on küsimus selles, kuidas selline kompleks
saab toimima hakata just selles kohas,
kuhu teda planeeritakse. Koosolekul
tehti ettepanek mitte heaks kiita keskkonnamõju strateegilise hindamise
programmi. Ettepanekus toodud vastuväited võeti arvesse ning programmi on täiendatud käsitletava maa-ala
pindala osas kui ka mõjude ruumilist
ulatust erinevate aspektide osas; täpsustatud on kavandatavate tegevuste
kirjeldusi ja lisatud pädevatelt asutustelt laekunud seisukohad ning avalikul arutelul laekunud seisukohad.
Kadrina vallavalitsuse seisukohad
Kadrina Vallavalitsusele on kohalik kogukond teinud ettepaneku tühistada Vohnja ja Hõbeda arendusalal
algatatud detailplaneeringud.
Vallavalitsuse seisukohad praeguses etapis esitatud eskiisidele,
avalikele aruteludele ja väidetavatele vastuoludele, on järgmised:

Vallavalitsus teatab
Kadrina vallavalitsus planeerib algatada järgmised
detailplaneeringud:
1. Huljal Rebasemäe maaüksusel, mis soovitakse
jagada umbes 35 elamukrundiks.
nekut, sest sotsiaalteemad on väga
tundlikud asjad, inimesed reageerivad kohe, kui tõrkeid tekib. Küsimus on selles, kas osaleda Aaspere
koolimaja ümberehituses kolme
valla – Haljala, Vihula ja Kadrina
ühiseks hooldekoduks või ehitada
päris uus oma valla hooldekodu?
Haljala vald tegi meile ettepaneku
ühisprojektis osalemiseks. Kuid siin
on otsad veel lahtised, palju on küsitavusi. Arutelu võtab veel aega.
Olen tegelenud ka korterelamute
energiasäästu programmiga. Vald
toetas energiaauditi läbiviimist. Tegemist on soojusbilansiga, majadesse mineva soojusenergia efektiivsema ärakasutamisega. Kaod on ju
olnud väga suured. Majad Rakvere
tee 1 ja 3 on väga suured, elanikud
ei suuda kõiki kulusid üksi kanda,
riik ja omavalitsus peavad elanikele
appi tulema.
Kuidas Kadrina Kommunaal
OÜ saab hakkama temale pandud ülesannetega? Mis on töös
häirivat?
Paneksin hindeks rahuldava.
Kõrgtasemest siin juttu olla ei saa.
Üheks takistuseks töös on sobiva
kaadri leidmine. Lihtne see pole,

2.

• Vallavalitsuse korraldused Vohnja
ja Hõbeda arendusalal detail-planeeringute algatamise kohta on vastavuses kehtivate seaduste ja teiste antud
valdkonda käsitavate õigusaktidega.
Nimelt annab kehtiv seadusandlus
omavalitsusele täieliku ja lõpliku
otsustusõiguse selle üle kus kohas,
mida, millistel tingimustel ja kas
üldse ehitatakse.
Omavalitsuse ülesanne on tagada, et elamute ehitamisel kujuneks
välja esteetiliselt väärtuslik, hästi
toimiv, mitmekesine, valla elanike
ja külaliste vajadusi rahuldav terviklik ruumiline/arhitektuurne elukeskkond.
• Detailplaneeringute algatamise eesmärk on kooskõlas Kadrina
valla ehitusmäärusega. Ehitustegevus
Hõbeda-Vohnja-Kallukse alal kui miljööväärtuslikul alal ei ole keelatud,
vaid ehitustegevus peab soodustama
olemasoleva hoonestusala säilimist ja
taastamist. Arendaja poolt on esitatud
eskiislahendused ning praeguses etapis ei ole alust väita, et arendusalale
ehitatakse hoonestusala arhitektuuri ja
hoonestustavadega kokkusobimatud
ehitised. Ehitiste arhitektuurilised lahendused on selgumata.
• Lähiajal esitab vallavalitsus
arendajale omad seisukohad eskiislahenduste kohta, mis eelkõige
puudutavad Hõbeda-Vohnja-Kallukse miljööväärtuslikku ala ja
tema säilimist, maa-ala krundijaotust, haljastuse ja heakorra põhimõtteid, tehnovõrkude ja -rajatiste
asukoha määramist, teede ja sisetänavate määramist, loodusobjektide ja kaitsealuste objektidega
seonduvat jne.
Tiina VILU,
arendusnõunik

Huljal Keskuse maaüksusel, mis soovitakse
jagada umbes 10 elamukrundiks.

Lisainformatsiooni saab ning ettepanekuid on
võimalik teha Kadrina vallavalitsuses, Kadrina alevik,
Rakvere tee 14, tel 32 25 600, 32 256 25.

sest haldustasusid on hoitud madalal, oskustööliste leidmise mured on
kõikjal. Kadrina töömahud on suhteliselt väikesed. Aga kinnisvaraäri
on mahuäri! Mida rohkem ruutmeetreid, seda enam ka võimalusi.
Mõttekas pole omada oma tootmisbaasi, sest teenuse ostmine on igati
kasulikum. Kasulikuks on osutunud
ka koostöö kohalike ettevõtetega.
Elanikud hoolitsevad oma korteri
eest iga aastaga aina rohkem – vahetatakse aknaid ja uksi, tehakse nn
euroremonti. Sellega kaasneb jällegi
üks pahe – ehitusjäätmed pannakse
prügikonteinerite kõrvale. Õige tegevus oleks remondi puhuks tellida
vastav konteiner, panna sinna kogu
ehituspraht, mitte et elada oma naabri,
teiste majaelanike kulul… Pakettaknad hoiavad toad küll soojemana kui
seni, samas muutuvad ka siseruumid
umbseks, tõuseb õhuniiskus, seda
just puuduliku ventilatsiooni tõttu.
Tahaks inimestele südamele panna, et
igasuguste torustike ja kraanide ning
ümberehituste plaanide puhul tuleks
eelnevalt ikka konsulteerida kas ehitusala spetsialistidega vallamajas või
pöörduda Kadrina kommunaali poole.
Sellega väldime tekkida võivaid vale-

arvestusi ja vigu.
Sinu üldine mulje alevikust?
Mida on viimased aastad toonud
meie heakorda?
Aleviku heakord paraneb ju iga
aastaga. Parandatakse või uuendatakse piirdeaedu, pügatakse hekke,
niidetakse muru mitu korda suve
jooksul, kõikjalt paistavad uued
katused, vooderdised, aknad. Eramajade juurde on ilmunud prügikonteinerid. Alevikku külastavatelt
inimestelt olen kuulnud kiitvaid ütlemisi meie heakorra kohta, et Kadrina on edasi arenenud, saanud puhtamaks… Aga veelgi nägusamaks
saab ta siis, kui iga inimene selle
eest seisma hakkab ja oma kodukoha üle tõelist uhkust tunneb.
Ilusat jõuluaega sulle ja kogu
Kadrina Kommunaali perele!
Küsitles Enn MÄLGAND
Marko TEIVA – sündinud 2.
veebruaril 1980. aastal Kadrinas.
Lõpetas Kadrina Keskkooli 1998.
aastal. Seejärel astus EPMÜsse maakorralduse erialale, kus
praegu on käsil lõputöö. Vallaline.
Hobid: jalgpall, astelpaju kasvatamine, saalihoki.
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Kannapööre ... paljudele viimne
Liitsõna kannapööre iseloomustab üldjuhul selle liigutuse tegija järsku suuna või elu muutust. Paraku inimese elutee
on meie maailmas nii seatud, et lõplik muutus on ühene kõigile, paratamatu. Ka see on paratamatu, et paljud vajavad
oma eluõhtul kõrvalist abi. Abivajaja viimne kannapööre – oma kodust lahkumine – on sageli raske, kuid ainuvõimalik
lahendus. Väga head professionaalset abi osutatakse Kadrina Hooldekodus. Eestis on selliseid asutusi ca 120. Kas see
on piisav või mitte, oskab öelda vaid statistika. Abi tõhususes ja vajalikkuses aga ei kahtle tänapäeval enam keegi.

Kadrina Hooldekodu OÜ asub
Undla mõisa hooneis, kus aastail
1950–1994 olid haigla ja ambulatoorium, alates 1. jaanuarist 1995. Seal
on 50–55 (praegu on 54) kliendile
kasutada 21 erineva suurusega magamistuba, vajalikud ja kohandatud
hügieeniruumid, köögiplokk, puhkeruumid. Hoonetekompleksi ümbritseb iidne mõisapark – ilus ja hea paik
väljas viibimiseks.
Kadrina Hooldekodu juhib kolmeliikmeline juhatus. Töötajaid on
22. Igapäevaelu korraldab tegevdirektor Helle Mesi. Majanduslikult on
tuldud toime tänu võimaluste arvestamisele, nö suu sekki mööda seadmisele. Asjatundlikult on töötanud
pearaamatupidaja Ene Suut, kes on
osanud ka rasketel hetkedel lahendusi leida. Aastate vältel on abiks olnud
riideabi Soome sõpradelt. Ka kohalikud inimesed on kinkinud raamatuid,
aiasaadusi, mööblit. Katlamaja rekonstrueerimisele pani õla alla Kadrina vallavalitsus. Jooksvaid remonte
ja ruumide korrashoidu on tehtud oma
vahenditega. Hooldekodu algusaastatel saadi rekonstrueerimistoetust ka
projektidega Sotsiaalministeeriumist.
Hooldekodu tänab selle eest kõiki
abistajaid ja annetajaid!
Igapäevaelu hooldekodus ei erine
eriti eaka inimese elust kodus. Eelis
hooldekodu kasuks on aga see, et abi
on alati käepärast. Üks raskusi uue
miljööga harjumisel – korraga on su
ümber väga palju inimesi ja omaetteolemist on märksa vähem – ei lähe
kõigil eakatel ühtemoodi. Tuleb harjuda suure kogukonnaga. Raskem
on siis, kui eakas inimene ei ole oma
soovides selgusele jõudnud või on

Hooldaja Lilia IVASTE hoolealusega tegelemas

vastu tahtmist hooldekodusse toodud.
Kuid kõik eakad on isiksused ja sellega hooldekodu personal ka arvestab.
Lähtutakse iga kliendi seisundist ja
vajadustest. Meeleolud muutuvad
uues kodus kiiresti ja seda peetakse
normaalseks.
Hooldusasutusse tullakse elama
erinevatel põhjustel ja erineva pikkusega ajaks. Harvad ei ole juhtumid,
kus inimene tuuakse lamajana, kuid
saab kõndijaks ja elab rõõmsasti veel
aastaid. On juhtumeid, et eakas inimene, kes ei tulnud enam üksi kodus toime, mõne ajaga hooldekodus kosub,
et siis koju naasta. See on rõõmustav
tulemus kõigile. Hooldekodusse tulekut ei peaks võetama lõppjaamana.
On olemas igasuguseid haruteesid ja
võimalusi. Inimeste sisemised ressursid on sageli piiramatud ja tahtejõud
lõputu. Kui eakal on motivatsioon ja
ta on koostööaldis, leidub alati aitajaid ja pilved päikese eest hajuvad.
Enamus hooldekodu personalist
on staažikad ja erialaselt koolitatud
inimesed. Õppimine käib pidevalt nii

kohapeal kui ka väljaspool. Et hooldajate töö on raske nii füüsiliselt kui ka
psüühiliselt, on motivatsiooni leidmine sageli üsna raske. Töö üks kurvemaid osi on lahkuja toetamine ja kõik
sellega kaasnev, samuti suhtlemine
leinajatega. Need on situatsioonid,
mis kunagi ei kordu, kuid õpetavad.
Eriti raske on inimese lahkumine, kes
on elanud selles kogukonnas pikki
aastaid. Kõik hooldekodu töötajad
väärivad tunnustust ja austust tehtu
eest!
Suhtumine eakate hooldekodus
elamisse on hakanud vähehaaval
muutuma. Ei ole õige halvustada lapsi sellepärast, et neil pole aega (sageli
ka oskusi) oma vanemaid hooldada.
Nooremal põlvkonnal on eneseteostuse missioon täita ja oma isiklik elu
elada. Täiesti arusaadav on noorema
põlvkonna mure, kuidas vanemad
pika päeva kodus üksi toime tulevad.
Kui eakas on hooldekodus, on tal
abistajad lähedal ja võimalik valida
suhtluskaaslasteks eakaaslasi. Ka soe
toit, ravimid ja muu vajalik on käe-

Kohtumine kirjarahvaga Kadrinas
Seoses üleriigiliste raamatukogupäevadega liikus mööda Eestit ringi
hulgaliselt kirjarahvast – kirjanikke,
kriitikuid, tõlkijaid jt. Kadrina kirjandushuvilisi olid tulnud 28. novembril
külastama ja oma loomingust rääkima Eesti Kirjanike Liidu esimees Jan
Kaus, kirjanikud Ülo Tuulik, Maimu
Berg, Kärt Hellerma ning kriitik Maire Liivamets.
Klubiõhtu juhtimise võttis enda
kanda prosaist, luuletaja ja esseist Jan
Kaus (35), kes kohe etteaste alguses
häälestas kuulajaid optimismilainele:
„Eesti kirjandus elab väga viljakat
elu. Kirjutatakse ja avaldatakse väga
palju ja üsna erinevaid raamatuid. Sel
aastal on ilmunud väga heal tasemel
teoseid…”
Koolipapaliku näitlikustamisega
tegi ta eelöeldu kohalolnuile selgeks,
pannes tahvlile kirja aasta sisukamate
teoste-raamatute pealkirjad. Ja taas tuli
tõdeda, et hiljuti oma 70. sünnipäeva
tähistanud Mats Traat on endiselt

produktiivne, samas ka kõrgvormis
troonides. Tema ajakirjas Looming
(algus Looming nr 2, 2006) ilmunud
romaan „Naised ja pojad” on sellele
kinnituseks. Mats Traadi puhul on tegemist 44-aastase pideva loominguga, mis algusaastate sisendusjõulisest
luulest kasvas üle panoraamseks saatustesaagaks (Palanumäe lood).
Mõnevõrra üllatav on noore autori Tiit Aleksejevi esiletõus proosateosega „Valge kuningriik”. Kõneleja
tõstis esile ka Triin Soometsa luuleraamatut „Väljas”, Mathura „Kohalolu” jt. Maire Liivamets esitles ka Jan
Kausi teost „Tema”.
Ilukirjandus ja
(ilu)ropendamine
See teema sai tugeva arenduse,
sest kadrinlastest kirjandushuvilistel
oli selles asjas oma kindel sõna sekka öelda. Kuigi esialgu arglikult, sest
pealinna kirjarahvas hoidis ikka nende ropendajate poole. Hurraa-hõiskeid paraku kuulda ei olnud. Kesk-

Kirjanikud (vasakult) Jan Kaus ja Ülo Tuulik kohtumas lugejatega Kadrinas

mine ja vanem põlvkond, kes on üles
kasvanud sõjaeelse ja sotsrealismi
kirjanduse najal, ei suuda küpses eas
kuidagi omaks võtta meie noorte kirjameeste ja –näitsikute madalat stiili,
mille aluspinnaks on verbaalsed roppused. Küllap pole see vastuvõetav
ka noorema põlvkonna intelligentsile.
Roppuste vohamise tegi võimalikuks
teoste eeltsenseerimise lõpetamine
ning vabad turumajanduslikud kirjastamisolud, mil avaldamise määrab
raha, mitte aga teose kunstiline (või
muu) tase. Viimane asjaolu on võimaldanud paisata meie raamatuturule
enneolematu koguse trükiseid, umbes
4000 erinevat nimetust aastas, millest
isegi ülevaate saamisega on raskusi.
Kirjanik – oma
rahva trubaduur
Ülo Tuulik pajatas oma reisidest
ning rõhutas, et ka väikerahva sõnumil on väärtust, kui see jõuab kodust
kaugemale. „Kirjanik on see, kes räägib, kuidas meie rahvas elab, kinnitas
Tuulik. „Kirjanik oskab sõnastada
suhte oma maaga ja rahvaga, oma
mulla ja veega oluliselt intensiivsemalt ja täpsemalt, kui mistahes poliitik suudaks seda teha.”
Maimu Berg töötab Tallinnas
Soome Instituudis ning aega kirjatööks ei jätku. Aastavahetuseks lubas
ta siiski oma novellikogu „Unustatud
inimesed” lugejate kätte saata.
Kärt Hellerma rääkis, et tal on
ajakirjas Noorus töötamise aegadest
meeles, kuidas ta ajakirjanikuna Kadrinas käis. Nüüdseks on Hellermal ilmunud neli raamatut, kaks nendest on
romaanid.
Kadrinlastest lugejate heameeleks
tõdes Jan Kaus, et lugemine pole mitte ajaviide, see on pigem meelelaad.
Sellele on raske vastu vaielda.
Enn MÄLGAND

pärast. Hooldekodu ümbruse kaunis
loodus ja võimalus palju õues viibida
on hea enesetunde pant. Vähemoluline pole pidev võimalus nõu ja abi
paluda. Aega sisustada aitavad taidlejate esinemised, suvised väljasõidud
loodusesse ja muudki head ajaveetmise võimalused.
Kadrina Hooldekodu tulevikuplaanid on selged ja helged. Öeldakse, et kui väga täpselt tead, mida
tahad, siis need soovid ka täituvad.
Hooldekodul oleks päris palju ruume
lisaks vaja. Kuna Undla mõisas muinsuskaitselistel põhjustel juurdeehitusi
teha ei ole võimalik, on küpsenud uue
hoolekandekeskuse mõte. Seal võiks
ühe katuse all tegutseda valla sotsiaalametnikud, päevakeskus, hooldekodu oma erinevate osakondadega,
nagu toetatud elamine ja turvatoad,
oleks sotsiaalpinnad ja rendikorterid
ning kokkusaamise ja tegutsemise
koht puuetega inimestele. Sellest
saaks väga hea ja funktsionaalne
üksus, kus asisemad saavad toetada
vähema toimetulekuga asukaid ning
omavahelised suhtlemisvõimalused
muutuks kõigile märksa mitmekesisemaks.
Jõulud on üks südamlikemaid
aegu hooldekodus. Vähehaaval saavad jõulud igasse ruumi, nii nagu igas
koduski. Päkapikud ja jõuluvana ei
ole kliente ühelgi aastal unustanud –
kõik on saanud suu magusaks. Regulaarne külaline on olnud EELK Kadrina koguduse õpetaja Meelis-Lauri
Erikson. Ka taidlejad käivad jõulutunnet toomas. On kuulatud-vaadatud

Neeruti

Seltsi
VEERG
x Jõulurõõmu ja jõulurahu inimestele
ja loodusele soovib Neeruti Seltsi
juhatus. Huvipakkuvaid kohtumisi
uutel retkedel uuel aastal! Kõik on
oodatud!
x Laupäeval, 6. jaanuaril loodusretk
Neeruti maastikukaitsealal Millest räägivad jäljed lumel (4 tundi,
võileib taskusse!). Pühapäeval, 14.
jaanuaril lühiretk Tapa teed mööda
(2 tundi).
x Pühapäeval, 21. jaanuaril õpituba
Puud + puud + puud = mets (2
tundi, siseruumis). Algus alati kell
12 rahvamaja juures. Osalustasu à
20 kr, NS liikmeile 10 kr, lapsed/
õpilased 10 kr.
rahvamuusikaansamblit Kungla ja
Rakvere Segakoori. Jõulurõõmu on
olnud nii Kadrina Kirikukoorist kui
ka külalistest Kadrina Päevakeskusest. Eriti tänatakse Anne Peäsket ja
Harald Rahupõldu pikaaegse koostöö
eest! Nemad on suutnud palju anda!
Jõulude eel ja ajal käib klientidel rohkesti külalisi, mille üle eakad muidugi
eriti rõõmustavad. Kõik külalised on
Kadrina Hooldekodus alati oodatud!
Hooldekodu juhtkond ja personal
soovivad kõigile kauneid, rahulikke
ja südamesooje jõulupühi!
Vahendas Tiiu UUSKÜLA

Pidu Janakkala vallas

Janakka vald tähistas 3. detsembril kohaliku omavalitsuse 140. aastapäeva. Valla elus oli sel aastal teisigi
tähtsaid juubeleid – kirikukogudus
tähistas 575. aastapäeva, kuid tegelikult on kirik eksisteerinud seal alates
1731. aastast – nii et juba 665 aastat.
Tooksin Janakkala valla kohta
mõningad lühiandmed: asub Helsingist umbes 100 kilomeetri kaugusel.
Elanikke on vallas 2005. aasta andmetel 15 871, keskuseks Turenki (elanikke 7144). Valla tunnuslilleks on
külmalill, tunnus- ja vapiloomaks ilves. Janakkala sõprusvallad on Rootsis – Tierp, Tansaanias – Msingi.
Et Janakkala vald on Kadrina valla sõprusvald, kutsuti pidustustele ka
meie esindu eesotsas volikogu esimehe Ain Suurkaevuga. Delegatsiooni
kuulusid veel vallavanem Aivar Lankei, vallavolikogu liige Helle Mesi ja
hariduskomisjoni liige Eve Vunk.
Vallavalitsuse pidulikul koosolekul, kus peokõne pidas dotsent Sami
Borg Tampere ülikoolist, tunnustati
kauaaegsemaid töötajaid ja parimaid
ettevõtjaid, oli rõõm kuulda, et Janakkala vald kuulub Soome tugevamate
omavalitsuste hulka. Sõprusleping Janakkalaga kirjutati alla 1989. aastal ja
valdadevahelised sõprussidemed hõlmavad nii ametlike delegatsioonide,
kultuurikollektiivide kui ka õpilaste
vahetusi. Lisaks on seal külas käinud
meie valla noorsportlased, saunaklubi
liikmed ja paljudel kadrinlastel on seal
häid ja pikaajalisi isiklikke sõpru.
Paljud Janakkala inimesed on
meie valda abistanud. Kingitusi ja
vajalikke abivahendeid on saanud
lasteaed, hooldekodu, paljud üksikisikud ja põllumehed. Tänu Lions-klubi
liikmetele ei unustata ka meie vallas
elavaid Soome sõja veterane.
Janakkala vallast on kõige usinamad kultuurivahendajad levimuusikakoor ja muusikakooli õpilased.
Olles Janakkala valla tegemistega
kursis juba pika aja jooksul, on meeldiv tõdeda, et alati suudavad nad näidata midagi uut ja põnevat, millel valla
elus oluline tähtsus. Seekord käisime
vanadekodu uues osakonnas, kus on
loodud kõik tingimused inimestele,

kes ise oma eluga toime ei tule. Kui
meil on kuulda hooldekodude kohta
tihti vaid kriitikat, siis seal üllatab
iga kord töötajate meeldiv suhtumine
haigetesse ja head tingimused.
Janakkala vallas on 13 kooli. Külastasime seekord Tervakoski haridusasutusi – lasteaeda, põhikooli,
keskkooli ja gümnaasiumi, mis kõik
on väga edumeelsed ja kaasaegsed.
Seal ilmnes huvitav tõsiasi – Tervakoskele on kolinud nii palju inimesi,
et algkooliklassidesse enam õpilasi
juurde ei oodata. Klassi täituvus on
25 õpilast ja seda ületada ei tohi.
Gümnaasiumid peavad seevastu
tegema kõik, et õpilased just nende
kooli tuleksid – vastuvõtul sinna on
oma kindlad tasemenõuded ja kui
kohapeal niipalju võimekaid õpilasi
pole, on tarvis pakkuda huvitavaid
väljakutseid ja kaasaegset õpetust.
On teada, et Soome koolisüsteem
on maailmas rohkesti tähelepanu äratanud. Arvan, et selle taga on riigi ja
kohalike omavalitsuste ühine hool riigi
tuleviku pärast, süsteemsus, erinevate
võimaluste loomine erivajadustega
lastele ja koostöö lapsevanematega.
Janakkala valla õpilaste õpitulemused
on mitmete rahvusvaheliste uuringute (OECD / PISA) ja rahvuslike ning
kohalike hindamiskriteeriumide järgi
riigi keskmisest kõrgemad. Kadrina
vallavolikogu hariduskomisjonil on
soov teha koostööd Janakkala valla
vastava komisjoniga – loodetavasti
saame sellest mitmepoolset kasu.
Kahe riigi vahelisi suhteid hoida
pole eriti kerge. See nõuab mõlemate osapoolte aktiivset kaasalöömist
ja oma soovide konkreetset väljendamist. Eelkõige aga inimesi, kes
suudaksid olla eestvedajad. Janakkala
vallas neid on – valla administratsiooni juhataja Liisa Puraneni aktiivsust
annab vaid imetleda. Ka vallavanema
Pekka Harju toetus on olnud tuntav.
Kui kellelgi on soovi Janakkala
valla tegemistest rohkem teada saada,
siis soovitan külastada nende kodulehekülge aadressil www.janakkala.ﬁ
Aitäh kõigile Janakkala valla
ametnikele toreda vastuvõtu eest!
Eve VUNK
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* SPORT * SPORT * SPORT * SPORT * SPORT * SPORT *
VÕRKPALLIUUDISEID
Kadrina võrkpallimeeskond jõudis
Lääne-Virumaa 2006. aasta karikaﬁnaali võitudega Kunda meeskonna üle.
Finaalis saadi vastaseks Rakvere spordikooli meeskond. Avamäng kodus
kaotati 2:0 eduseisult 2:3. Ka kordusmängus juhiti 2:1, kuid tuli tunnistada
nooremate vastaste 3:2 paremust. Seega
saadi karikavõistlustelt II koht.
Kadrina keskkooli õpilane Karel
Kirsimäe mängis edukalt Eesti C va-

nuseklassi karikavõistlustel Rakvere
spordikooli keeskonnas ning saavutas
Põltsamaal toimunud 8 meeskonna ﬁnaalturniiril III koha.
Sama (C) vanuseklassi tütarlaste
Eesti karikavõistlustel kuulus IV koha
saanud Rakvere spordikooli võistkonda
Kadrina keskkooli õpilane Anna Liisa
Mäeots.
Maakonna III liiga meistrivõistlustel on Kadrina keskkooli meeskonnal
tabelis 3 võitu ja 2 kaotust.

VÕISTLUSREIS JANAKKALASSE
Tarmo Piiskoppeli eestvedamisel sai teoks meie
maadluspoiste võistlusreis sõprusvalda Janakkalasse.
Noorteturniiril võidutses Taaniel Piiskoppel. Dimitri
Drozdov saavutas teise koha. Siim Abner rahuldus kolMAADLEJATE JÕULUTURNIIR
Tartumaal Lähtel peeti traditsioonilist jõuluturniiri kreeka-rooma
maadlejatele, milles osalesid ka
Kadrina matimehed.

Kaupo Kütt.
Soomes Rovaniemil saatis edu
meie maadlejaid – Taaniel Piiskoppel ja Marger Pormann, tulid sealsel
turniiril esikohale.

Kolmanda koha sai Martin Pajussaar Vohnjast.
Esikohale tuli teenekas Taaniel Piiskoppel, kel lõppeval
aastal kirjas hulgaliselt turniirivõite.

Kahjutuli saab alguse pisiasjast
Jõuluaeg toob Sinu ellu elevust,
ootusärevust, sära ja kauneid hetki, kuid
mitte ainult. Paraku juhtub ka jõulude ja
aastavahetuse perioodil traagilisi tuleõnnetusi, sest kasutatakse tavapärasest
rohkem lahtist tuld ja inimeste tähelepanu on peomeeleolus hajutatud.
Statistika põhjal tuleb kahjuks tõdeda, et detsember on tuleõnnetuste ning
nende tagajärjel hukkunute ja vigastatute arvu poolest kõrgeimate näitajatega kuu aastas. Päästeameti andmetel
hukkub igal aastal Eestis tulekahjudes
keskmiselt 130 inimest, neist 80% oma
kodudes ning enamiku õnnetustest põhjustab inimeste endi hooletus.
Käesoleval aastal 11 kuu jooksul
võttis tuli Lääne-Virumaal 11 ja IdaVirumaal 21 inimese elu. Enim hukkub
inimesi hooletu suitsetamise tagajärjel, samuti on paljud tulekahjud alguse
saanud elektriseadmetest või küttekolletest.
Mõned mõtlemapanevad näited tulekahjude tekkepõhjustest.
Korterelamus toimunud tulekahjus
hukkus kolm inimest ning kuus peret jäi
ilma vara ja peavarjuta. Tulekahju põhjustas ühe majaelaniku hooletus, kes
jäi ebakaines olekus magama, hõõguv
sigaret käes.
Korteris puhkenud tulekahjus hukkusid mõlemad abikaasad. Tulekahju
põhjuseid uurides selgus, et magama
minnes oli mees soojenduseks voodisse
võtnud vana tuleohutusnõuetele mittevastava elektrikoti, milles tekkinud lühis süütas voodipesu.
Elamu omanik otsustas üle hulga
aja oma naabritega suhelda ning jättis
samal ajal kodus kamina küdema. Lahtises kaminas põlesid okaspuud, millel
on omadus praksudes sädemeid laiali
pilduda. Kaminast lendunud sädemed
süütasid toa põrandal vaiba. Poole tunni
pärast koju jõudnud majaperemehel ei
õnnestunud põlengut enam käepäraste vahenditega summutada. Tulekahju
tagajärjel kaotas mees oma kahekorruselise elamu, garaaži ja sõiduauto.
Pärast eramus peetud pidu jagune-

Meeskond sai VI koha. Valiti ka iga
meeskonna tublimad pallurid. Kadrina meeskonna parim mängija oli Priit
Randman, üllatusmängija Rauno Ilves
ning hasartseima mängija tiitli pälvis
meeskonna kapten Kevin Poll.
Jaan Rummi

manda kohaga.
Täiskasvanute klassis võistles pärast pikka pausi
taas Marger Pormann, kes kolme järjestikuse võiduga
jõudis ﬁnaali, kus pidi vastu võtma kaotuse Soome eelmise aasta meistrilt. Margerile seega teine koht.

Turniirivõiduga kehakaalus kuni
85 kg tuli koju Kristo Ever. Saavutati neli kolmandat kohta. Sellega
said hakkama Martin Pajussaar,
Karmo Kõremäe, Kalev Karp ja

ESIMENE JA KOLMAS KOHT ŠIAULIAIST
Leedu linnas Šiauliais toimunud kreeka-rooma
maadlusvõistlustel osalesid ka kaks Kadrina valla
noormeest.

Eesti Koolispordi Liidu 10.–12. Klassi noormeeste võrkpallimeistrivõistlustel
jõudis Kadrina keskkool alagrupist kahe
parema hulka ning mängis 10 meeskonna ﬁnaalturniiril Põltsamaal.

sid pererahvas ja külalised tubadesse
ning heitsid magama. Köögis unustati
mängima televiisor, mis tehnilise rikke
tõttu põlema süttis. Võõrustajad - keskealine abielupaar hukkus põlengust
tingitud vingumürgituse tagajärjel, üks
külalistest sai tõsiselt kannatada.
Majaomanik tahtis pärast pikaajalist eemalolekut oma elamu võimalikult
kiiresti soojaks kütta. Sel päeval oli
väljas külmakraade paarikümne ringis.
Ahju pikaajalise ja intensiivse kütmise
tagajärjel tekkisid pööningul korstnajalas praod, millest põlengujäägid välja
pääsesid ning lähedal olnud kergestisüttiv materjal tuld võttis. Majas puudus
suitsuandur. Kui peremees juhtunut
taipas, oli kogu pööning juba leekides
ning oma vara ja elamut tal enam päästa
ei õnnestunud.
Vana aasta õhtul süüdati korteris
küünlad. Traditsiooniliselt väljus abielupaar südaöö paiku korterist, et minna
linna kuuse juurde. Paari tunni pärast
koju tagasi tulles avastati, et korter oli
praktiliselt tühjaks põlenud ning veekahjustusi saanud. Päästjad olid selleks
ajaks juba oma töö lõpetanud ning sündmuskohalt lahkunud. Tulekahju põhjustas televiisori peal põlenud küünal, mis
süütas samas olnud salvrätiku. Kahe
tunniga kaotasid inimesed kõik, mida
olid kogunud pikkade aastate jooksul.
Statistika järgi hukkub 90% tulekahju ohvritest enne päästjate saabumist.
Tea, et Sinu pääsemine sõltub tulekahju
avastamise kiirusest. Tee endale ja oma
lähedastele elu päästev jõulukingitus
suitsuanduri näol.
Õnnetus ei hüüa tulles. Just seepärast peaksime olema iga hetk valmis
kasutama oma parimaid oskusi ja võimalusi halvimate tagajärgede vältimiseks. Kui Sa ei soovi ohtu seada oma
vara või elu, siis ole hoolas ning mõtle
ohutusele ka õdusal jõuluajal ja rõõmurohkel aastavahetusel.
Turvalisi ning rõõmsaid jõulupühi!
Maido NÕLVAK,
Ida-Eesti Päästekeskuse
järelevalveteenistuse juht

Neeruti Selts pidas jõulupidu
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94
Linda TULP

80
Jevgenia INNO
Arvids MANGULIS
Leida VIGLA
Endel HAAK
75
Juta PAJUS
Anna MÄNNAMÄE
Elmar REINVEE

65
Elve LUI
60
Ülo MENT
Valli PÄRLI

Registreeritud lapsed
Novembris:
Martin AAS
Carolyn LIIMANN
Linell SAARNE
Janette JAMUR
PALJU ÕNNE KÕIGILE!

Kadunud…
Oma igapäevases töös on mul
olnud võimalus kohata inimesi, kes
on olnud tõrjutud, unustatud, kõrvale jäetud. Nad elavad meie hulgas, kuid kiires elurütmis pole meil
olnud sageli aega ega ka tahtmist
neile tähelepanu pöörata.
Peatugem hetkeks ja mõelgem,
ehk vajavad nad meie lähedust ja tähelepanu, kas või nüüd, mil kätte on
jõuluaeg. Selle mõistmiseks pakun
teile ühe väikese lõigu Jörg Zinki
raamatust “Palve tee”…
“Inimese Poeg on tulnud otsima
ja päästma kadunuid.” Kes on need
kadunud? Kapi all olev raha on kadunud, sest seda ei oska sealt keegi
otsida. Sillalt jõkke kukkunud sõrmus on kadunud, sest vesi voolab

sellest üle ja liiv peidab selle, seda
pole enam mõtet otsida.
Otsustav on see: ei tasu ära. See
on liiga vaevarikas. Või vaevub
keegi minema hingeliselt haige
inimesega tema piinavate mõtete
salajase peidupaigani? Kui ei, jääb
haige üksi, “kadunuks”, keda keegi
ei leia. Keegi ei taha temaga tegemist teha, ei vaja teda ega räägi talle, miks ta on olemas. Sõbralikena
mõeldud seletused ja tunnistused
tema vajalikkusest ei suuda teda lohutada. Ta püsib kõrvale lükatuna.
Keegi ei armasta teda. Ta unustatakse. Kristus ütleb, et ta on tulnud
päästma kadunuid. Ta läks nende
juurde, keda teised pelgasid ja rääkis neile, et Jumal nägi nende hinge

HULJA LASTE KADRIRÕÕMUD

mistatud seened Margot Panilt ja
kadride südamlik lõpulaul. Elamust
pakkus ka kadriema Olli Vilbergi
virbumisvits oma lapsepärase leidlikkusega.
Lea LEISSON

tõid kohale kadrid Kadrina päevakeskusest. Lapsed laulsid koos
kadridega, mängisid ja tantsisid.
Kadride käiku jäid meenutama
magusakott, kaunid paberist val-

70
Milvy UST
Olev ROOSTIK
Eve AUNAPUU
Helvi KIVRO
Eevi STRAUSS

AUSTATUD LAPSEVANEM!
GORDONI PEREKOOLI KOOLITUS “LAPSEVANEMAKS OLEMISEST”
HAKKAB TOIMUMA VEEBRUARIS 2007. KURSUSE OSAVÕTUTASU
SELGUB JAANUARIS 2007.
TÄPSEM INFO KOOLITUSE SISU KOHTA: www.sinamina.ee
KUI SOOVITE OSALEDA, SIIS PALUN REGISTREERIDA AADRESSIL:
terje@kadrina.edu.ee (palun märkida nimi ja kontakttelefon).

31. detsembri keskööl võetakse uut aastat
Kadrinas vastu ilutulestikuga!
AS Nuka Kaubad soovib oma ostjaskonnale häid
jõulupühi ja tujuküllast vana-aasta lõppu!

killustatuses ja kärbumises enda
olemust. Nendegi elul on mõtet,
sest Jumal armastab neid.
See ongi jõulude sõnum – Jumal hoolib inimestest, enamgi veel,
ta armastab neid.
Sel ilusal jõuluajal peame endale aru andma, kas me oleme piisavalt hoolivad oma kaasinimeste
suhtes, kas see habras ja nähtamatu
side inimeste vahel võib meid hoida
koos üle pikkade aegade ja kaugete
vahemaade, hoolimata kõigest, mis
väliselt lahutab?
Peame teadma, et inimene on
olend, kes ei sõltu niivõrd nähtavast, kui sellest nähtamatust, mis
annab nähtavale mõtte ja tähenduse
(Toomas Paul).
Ilmar MERISALU,
arst ja sotsiaaltöötaja

AS Nuka Kaubad
pood avatud:
24. detsembril: 9.00 – 19.00
25. detsembril: 9.00 – 19.00
31. detsember: 9.00 – 19.00
1. jaanuaril – suletud
Viinapood on avatud iga
päev kella 9.00 – 22.00

OÜ GALO GAASID
Lootusvälja talu GAASIÄRI
Soovime oma
tarbijaskonnale rahulikke
jõulupühi ja
HEAD UUT AASTAT!

AS Viru Talutehnika tänab oma kliente ja soovib
kõigile rahulikke jõule ning edukat uut aastat!
Rahulikke ja valgeid jõule, tujuküllast aastavahetust ja edukat
uut aastat!
Kadrina Keskkooli direktori nõukogu

Neeruti Seltsi iga-aastane jõulupidu peeti Kadrina rahvamajas seltsi
liikmete aktiivsel osavõtul. Külakosti seltsilistele tõid Marge Mägi tantsutüdrukud oma pooletunnise kavaga. Meeldiva üllatusena esitas jõululaule
ja saatis ennast kitarril EELK Kadrina koguduse õpetaja, seltsi liige MeelisLauri Erikson, kelle esinemine võeti soojalt vastu. Istuti õhtulauas, maitsti
seltsiliikmete valmistatud jõuluroogi, tänati tublimaid tegijaid.

JÕULUAEG KADRINA KIRIKUS JA LEERIMAJAS
23. dets kl 16.30 leerimajas jumalateenistus lastele
24. dets kl 18.00 jõuluõhtu kirikus (otseülekande teeb Raadio Viru)
25. dets kl 11.00 jõulupüha ehk Kristuse sünnipäev
31. dets kl 18.00 leerimajas Taiêe-palvus
1. jaan kl 11.00 Nimi Jeesus. Jumalateenistus leerimajas.
Rahulikku Kristuse tulemisaega!
Koguduse õpetaja

KADRINA VALLAVALITSUS
32 25 600
Rakvere tee 14, Kadrina 45201 kadrina@kadrina.ee

Toimetaja Enn Mälgand
32 51 845 & 32 25 631
GSM 53 418 330
ennmalgand@kadrina.ee
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