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Emakeelepäeva motoks oli "Muutuv keel"

Kristiina Ross (vasakul) ja õpetaja Liivi Heinla –
emakeelepäeva kesksed tegelased

Emakeelekonverentside tava jätkus Kadrina Keskkoolis ka selle aasta emakeelepäeval. Seekordseks
motoks oli valitud "Muutuv keel". See tuli ka esile
kõigis õpilasettekannetes. Võiks isegi öelda, et konverentsi ettekanded olid segu ultramoodsest keelepruugist kuni eestlaste suulise väljenduse tekkeloo
algaegadesse. Viimasel teemal esines külalisena Eesti Keele Instituudi eesti murrete ja lähisugukeelte
sektori juhataja Kristiina Ross.
Mõningase ettekujutuse konverentsil kõneldust
annavad ettekannete pealkirjad: "Broken-beat, doom,
jump-up – mis need veel on?" (autor Kristi Viltrop,
11a kl), "Sõimusõltuvusest" (Tiina Tammsalu, 11a
kl), "Miks me meigime, mitte ei muki?" (Kaia Kabanen, 10a kl) jt. "Muutuva keele" temaatikas oli selge
vihje ohule, mis varitseb eesti keelt ja selle kasutajaid praeguses avatud ühiskonnas.
Keelepäeva hingeks ja õpilastööde juhendajaks oli
emakeeleõpetaja Liivi Heinla.
Virumaa Näituste juhataja Raivo Riim rääkis emakeelesambale jäädvustatud sõnapaari sõna seob saamisloost. Emakeelepäeva lõpetas teatrietendus
Tammsaare loomingust.
Enn MÄLGAND

Külaliidrid soovivad ühist tegutsemist
Paarkümmend külaliikumise
edendajat olid koos Kadrina rahvamajas, et üheskoos külade ühistegevusele sihte seada.
Külaliikumise koordinaator ja
projektijuht Sirje Kuusik jagas
oma tähelepanekuid külades tehtavast, rõhutades seejuures mullu
suvel Läsnal toimunud ülevallalise külade päeva kordaminekut.
Tookordne edu peaks soodsalt
mõjutama ka 2007. aastal külade
päeva korraldamist. Sirje Kuusiku arvates käib valla 35 külast

usin tegevus 15–20 külas.
Ärksamate hulka (lisaks nö vanadele tegijatele) on jõudmas Rõmeda, Vandu, Jürimõisa küla, tõsine potentsiaal on olemas Vohnja
külal. Viitna küla arengule mõjuvad
soodsalt valmiv raamatukogu ja töö
internetipunkti väljaarendamisel.
Praegu tegeleb külade arengu
küsimustega peaasjalikult Neeruti Selts. Eesmärgiks on jõuda küladele ühise tegutsemisvormi
leidmiseni, olgu selleks või külade liit või ühendus. Selle kaudu

jõutakse ka mittetulundusühingu
loomiseni. See omakorda loob
eeldused suhtlemiseks vallaga
ning annab esindatusele kindla
perspektiivi.
Koosolekul tegi Sirje Kuusik ettepaneku moodustada initsiatiivgrupp, kes hakkaks vahetult ette
valmistama ühenduse loomist ning
tegelema konkreetsete külaelu küsimustega. Abilisi ja toetajaid paistab leiduvat. See ettepanek võeti
kokkutulnute poolt ka vastu.
Enn MÄLGAND

Turismijuhid vaagisid loodusturismi väljavaateid
Veebruarikuu viimasel päeval
võttis Viitna külje all asuv Kuusiku
loodustalu vastu Eesti turismifirmade esindajaid. Tegemist oli ühe osaga Lääne-Viru Maavalitsuse ja
Omavalitsuste Liidu ühisüritusest,
mille eesmärgiks oli anda turismituru esindajatele ülevaade maakonnast.
Täpsemalt väljendudes oli tegemist maakuulajatega Eesti paljudest reisibüroodest, kes tegele-

vad välisturistide Eestisse meelitamisega. Et see tegevus just kerge ei ole, see selgus järjekordselt
ka Kuusiku talu seinte vahel kulgenud jutuajamisel.
Nõudlikele välisturistidele pakutavad teenused ja vaatamisväärsused on kõik Eestis olemas, küsimus on nende n.ö serveerimises,
meie looduse ainulaadsuse ja kordumatuse esitlemise oskustes. Välisturistidele pakutavad teenused ei

amandre ’2002

Kaunis metsalagendik piknikupaiga ja püstkojaga Kiku külas

teki iseenesest, need vajavad ka investeeringuid, selles kõiges on alati
peidus ka varjatud riskioht. Mida
pakutakse (välis)turistidele Kadrina
vallas, sealhulgas Kuusiku loodustalus, mida võiks kõikjal paremini
korraldada, – sellest kõnelesid Kuusiku talu perenaine, külaliikumise
projektijuht Sirje Kuusik, Neeruti
Seltsi esimees Tiiu Uusküla, Madi
taluperenaine Pille Rüütel jt.
Kadrina vallas on tekkinud
omapärane turismiga tegelev talude ja teenindusettevõtete ühendus,
kuhu on koondunud meie valla
rohkem või vähem tuntud turismipaigad. Sellesse nimistusse kuulub esialgu kümmekond sellis turismiobjekti, nagu Linnumäe ja
Kuusiku loodustalud, Metsaveere
ja Madi talu, Kuusekännu ratsatalu, Viitna kõrts, Neeruti Selts jt.
Viimane arendab loodusturismi
peamiselt Neeruti maastikukaitsealal, valmistab ette retkejuhte,
annab välja paikkonda tutvustavaid trükiseid.
Eks eelolev turismihooaeg näita, milline on huvi meie maaturismi
objektide vastu, kuidas õnnestub
meie loodusturismi eestvedajatel
ennast ületada, sest ilma selleta
konkurentsitihedal turismiturul läbi
ei löö.
Enn MÄLGAND
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XIV aastakäik

VALLAVOLIKOGUS ARUTATI JA OTSUSTATI
15. VEEBRUARI ISTUNGIL ARUTATI JA OTSUSTATI:
1. Volikogu arutas maa sihtotstarbe määramist ning võttis vastu sellekohased otsused.
2. Arutati nõusoleku andmist kinnisasja omandamiseks. Volikogu otsusega anti nõusolek Pariismar OÜ-le Kadrina valla Salda külas asuvale
põllumajandusühistule Ülevainu kuuluva Kuristi-Aru kinnistu registriosa
2928731, pindala 44,23 ha katastritunnus 71601:002:0014) omandamiseks.
3. Volikogu arutas vallavanema ametikoha suuruse ja ametipalga määramise küsimust ning võttis vastu vastava otsuse.
4. Volikogu kehtestas valla haridusasutuste juhtide ja pedagoogide töötasustamise alused ja palkade alammäärad.
5. Volikogu vabastas oma otsusega Arvi Põldaasa vallavalitsuse liikme
kohustustest. Uueks vallavalitsuse liikmeks kinnitati Lea Uueni.
6. Vallavolikogu võttis vastu otsuse, millega muudeti Kadrina Vallavolikogu 2005. a. 21. septembri otsuse nr 279 Nõusoleku andmine Lääne-Viru
Veemajandusprojektis kaasfinantseeringu valmiduse kinnitamise kohta
punkti 1 ja 3 järgmiselt::“ Nõustuda Lääne-Viru Veemajandusprojektis
kaasfinantseeringu valmiduse kinnitamisega läbi Kadrina valla vee-ettevõtja AS Kadrina Soojus summas 6,505 miljonit krooni.“ Täiendada punkti 3
juurde kuuluvat Lisa pealkirja all "Asula“ sõnaga "Salda“ .
7. Volikogu tegi muudatuse Kadrina valla arengukavasse, millega täiendati investeeringute koondplaani valdkonda Sport, rida Muud spordi ja
vaba aja väljakud ja rajad reaga Kadrina Noortekeskuse väljaarendamine.
8. Kadrina Kunstidekooli direktor tutvustas volikogu liikmetele Kadrina
Kunstidekooli arengukava aastateks 2006–2010.
9. Informatiivses osas andis volikogu esimees Ain Suurkaev teada
kohtumisest kolme valla – Kadrina, Haljala ja Vihula valla juhtidega
edasise koostöö arendamisel.
Eduard Leppik:

“Lennart oli vaikse
olemisega”
Lennart Merile Tartu Ülikoolis
õpingu- ja toakaaslaseks olnud kodu-uurija ja keelemees Eduard Leppik meenutab:
Õppisin Tartu Riiklikus Ülikoolis ajalookeeleteaduskonnas aastail
1947-1952. Minust kursus tagapool
õppis ajalooeriala Lennart Meri.
Elasime Tiigi tänava ühiselamus, mida saksa sõjavangid olid
kohendanud üliõpilaste vastuvõtuks. Teisel kursusel saime ühise
toa, kus oli voodikoht ka tulevasel
ajalooprofessor Herbert Ligil, hilisemal Rakvere ajakirjanikul Jüri
Laurandil, Lennart Meril jt.
Lennart oli vaikse olemisega,
õppis õhtuti ülikooli raamatukogus.
Teised toakaaslased nii kirglikud
töömehed ei olnud. Õppevaheajal
läksid kõik peale Lennarti koju. Et
vaheajal ühiselamut ei köetud, siis
valmistas Lennart tuppa tekkidest
“telgi”, tõi sellesse juhtmega sajavatise elektripirni, et veidigi sooja
saada, ning tegeles seal raamatute
uurimise ja lugemisega.
Toitu valmistasime hommikul ja
õhtul ise, Lennart sellega ei tegelenud, vaid käis väljas einestamas.
Lõunat sõime ülikooli sööklas.
Tema isa Georg Meri oli tol ajal
juba tuntud, kui Shakespeare’i teoste tõlkija. Sellest oli meil ka omavahel juttu. Teati ka Georg Meri sõjaeelsest diplomaatilisest tegevusest.
Arvatavasti selle viimasega oli seotud ka raadioaparaadi olemasolu
Lennartil. See oli väikese sagedusribaga kvaliteetne raadio, mida
Lennart hoidis oma voodis padja
all. Hiljem hakkasid poisid sellest
juhtmeid oma voodite juurde tõmbama, et kuulata kõrvaklappidega
muusikat ja uudiseid (Ameerika
Häält?). Kord astusid tuppa
raadiotranslatsioonivõrgu ametimehed, et “plärakast” (tol ajal olid
need plärakastiks hüütud valjuhääldid üleval kõigis avalikes kohtades, kust edastati ametlikku raadioaprogrammi ja muusikat – toim)

14. märtsil 2006 suri pärast
rasket haigust Eesti Vabariigi
president aastail 1992 – 2001,
diplomaat ja kirjanik Lennart
Meri (29. 03. 1929 – 14. 03. 2006)
tuppa üles seada. Nood mehed
avastasidki Lennarti raadiovastuvõtja ja sellega ühendatud omatehtud “võrgu”. Asi tehti ametlikuks,
kõigile kuulajatele määrati trahv.
Lennart oli hakkajam mees, – ta
läks ja nõudis oma raadioaparaadi
tagasi, kusjuures ta ei maksnud seda väikest trahviraha ära. Ta lihtsalt keeldus seda maksmast.
Tollest raadiost tulid ka võõrkeelsed saated, siis oli Lennart see,
kes neid tõlkis. Ta valdas ju saksa,
prantsuse, inglise ja vene keelt.
Lennart armastas vahel ka nalja
visata, kuid anekdoodimees ta polnud. Vahel, kui me laulsime, tema
kaasa ei laulnud, kuulas üksnes
meid. Me ei teadnud midagi tema
minevikust. Sellest toas ei räägitud.
Ka ei kirutud avalikult nõukogude
riigikorda.
Eelviimasel kursusel said vanemate kursuste tudengid endale
väiksemad toad. Meie “vanast
koosseisust” jäid endisesse paika
tulevane kirjanik Eno Raud ja Jüri
Laurand. Lennart Meri asus elama
linna erakorterisse, kus me teda
enam ei külastanud.
Vestluse pani kirja
Enn MÄLGAND
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KOHALIKU OMAALGATUSE PROGRAMM
Järjekordselt on kodanikeühendustel võimalik külade arendamiseks küsida toetust Kohaliku
omaalgatuse programmist. Taotluste esitamise tähtajad 2006.
aastal on 1. aprill ja 1. oktoober.
Taotlused tuleb esitada Lääne-Viru
Maavalitsusse aadressil Kreutzwaldi 5, Rakvere. Kontaktisik maavalitsuses on Katre Kuresson (tel. 32
58 013).
2006. aastal toetatavad tegevused
Kogukonnaliikmete koolitamine
ja kohaliku arengu kavandamine, sh
kohaliku arengu ja omaalgatuse
alaste koolituste ning infopäevade
korraldamine; kohalikku arengut ja
omaalgatust käsitlevate materjalide
trükkimine; küla(de) arengukava
koostamine; kohalikku arengut ja
omaalgatust käsitlevate analüüside
ja uuringute läbiviimine.
Kohaliku ajaloopärandi ja traditsioonide väärtustamine, sh kodu-

uurimuslike materjalide koostamine ja trükkimine; ajaloolist või kultuurilist tähtsust omavate sündmuste ja paikade ning nendega seotud
tähtpäevade tähistamine; kohalikul
kultuuri- ja ajaloopärandil põhinevate ürituste korraldamine.
Kohaliku elukeskkonna parandamine, sh heakorratööd; avalikuks
kasutuseks mõeldud objektide rajamine ja korrastamine (küla spordiplatsid, kokkutuleku kohad); avalikuks kasutuseks mõeldud ehitiste
või nende osade hooldusremont;
kohalikku majanduslikku aktiivsust
ja tööhõivet stimuleerivad tegevused; mittetulundusühenduse tegevuseks ja ühistegevuseks vajalike
vahendite muretsemine. Investeering peab olema põhjendatud ja tegevustega seotud.
Toetatavate kulude osas on
seatud järgmised piirangud:
- halduskulud võivad moodustada maksimaalselt 10% projekti abi-

Teadmiseks ettevõtjatele
Registreeringu õigsuse
kinnitamine
Ettevõtja, kel on registreering
majandustegevuse registris (MTR),
peab igal aastal hiljemalt 15. aprilliks esitama kinnituse registreeringu õigsuse kohta juhul, kui ettevõtja taotlusel tehti registreering
või muudeti registreeringut enne
15. jaanuarit 2006.
Registreeringu õigsuse kinnitamise eest ei tule tasuda riigilõivu.
Asudes kinnitama oma registreeringu õigsust, tuleb kontrollida antud registreeringu andmeid majandustegevuse registri veebilehel
www.mkm.ee/mtr. Kui selgub, et
mõningad andmed vajavad muutmist, kasutada registreeringu muutmise vormi ning teha registreeringu

andmetes vajalikud muudatused.
Kindlasti tuleb kontrollida ka ettevõtja andmete õigsust. Juhime
tähelepanu, et taotluse vormis tuleb
näidata ettevõtja (s.o juriidilise isiku, mitte tegevuskoha) tegelikud
kontaktandmed (aadress ja sidevahendite andmed).
Kaubandustegevuse valdkonna registreeringute kinnitamisel tuleks ettevõtjal võrrelda oma registreeringut praegu kehtiva vastava tegevusala taotluse vormiga ning
kaubanduse valdkonna juhendi lisas olevate kaupade/teenuste nimekirjaga, kuna seda on täiendatud ja
mõningal juhul on muudetud ka
taotluse vormi.
Kõik enne 15. aprilli 2004 paberkandjal välja antud kauplemis-

kõlblike kulude kogumahust (sellest
on lubatud katta taotleja projekti elluviimisega seotud kommunaal-,
side- ja transpordikulusid, bürootarvete hankimist ning projektijuhtimisega seotud töötasusid);
- abikõlblikud ei ole organisatsioonide asutamiskulud ja liikmemaksud; käibevahendid (materjalid, tarbekaubad jms), v.a projekti
otseste halduskuludena käsitletavad
kulud; trahvid, kohtukulud, viivised; erisoodustusmaks; esinduskulud; toitlustuskulud, v.a oma ja/või
kaasfinantseerimise arvel tehtud
toitlustuskulud; muud abikõlblike
tegevustega mitte seotud ning projekti elluviimise seisukohast põhjendamatud ja ebaolulised kulud.
Toetuse suurus
Toetuse suurus kohaliku tähtsusega projektidel on maksimaalselt
15 000 krooni ja maakondliku tähtsusega projektidel 30 000 krooni.
Taotleja oma- ja/või projektipartneload kaotasid kehtivuse 15. aprillil
2005.
Majutusteenust pakkuda sooviv ettevõtja peab senise majutusettevõtte tunnustamise avalduse asemel esitama oma majutusettevõtte
registreerimiseks vastavasisulise
registreerimistaotluse asukohajärgsele vallavalitsusele. Praegu kehtivat majutusettevõtte tunnistust
omavad majutusettevõtted tuleb
registris registreerida hiljemalt
2006. aasta 31. oktoobriks.
NB! Ilma registreeringuta majandustegevuse registris kauba
või teenuse pakkumine müügiks
on keelatud.
Info www.mkm.ee/mtr või vallavalitsuse sekretärilt telefonil 322
5600

Alustavate ettevõtjate starditoetuste programm ’2006
Kasvutoetus on mõeldud kiiret
arengut planeeriva ettevõtte käivitamiseks. Eesmärk on toetada eksportivate elujõuliste alustavate ettevõtete loomist ja arengut. Toetuse
maksimaalne suurus on 160 000
krooni eeldusel, et ettevõte prognoosib järgneva kolme aasta keskmiseks aastaseks müügituluks vähemalt 500 000 krooni.
Alustamistoetus on mõeldud
väikeettevõtete loomiseks, millised
tingimata ei pea omama suurt kasvupotentsiaali. Toetuse maksimaalne suurus on 50 000 krooni.
Küsi abi taotluse koostamisel
(tel. 322 4711), nõuanne on tasuta.
Koolitustoetuse programm
Koolitustoetuse eesmärk on toetada ettevõtjate ja ettevõtetes töötavate inimeste täiend- ja ümberõpet.
Abikõlbulikud kulud: koolitajate
tasu, koolitajate ja koolitatavate
majutuskulu, koolitajate ja koolitatavate sõidukulu koolituse toimumise kohta ja tagasi alalisse teenistuskohta, koolituse läbiviimisega
otseselt seotud ühekordsed kulud
(koolitusmaterjalide soetamine,
ruumide ja tehnika rent, suuline tõlge). Min. toetuse suurus on 3000 kr.
Ekspordiplaani programm
Ekspordiplaan on eksportturgudele suunatud äriplaanilaadse ülesehitusega ettevõtte strateegiat väljendav dokument. Eelkõige on ekspordiplaani eesmärk olla ettevõttele
igapäevaseks töövahendiks. Ekspordiplaani koostamiseks on võimalik taotleda EAS’ist toetust.
Maksimaalne toetussumma on 75
000 krooni, kuid mitte rohkem kui
50% projekti maksumusest.
Ekspordiplaani elluviimise
programm
Taotluste esitamise tähtajad: 17.

aprill ja 14. august 2006. aastal.
Ekspordiplaani elluviimise programmi raames hüvitatakse eksporditurundusega seotud abikõlblikke
kulutusi. Maksimaalne toetussumma on 1 milj. krooni ning toetusmäär on kuni 50% abikõlblikest kulutustest. Toetus on sihtotstarbeline, st finantseeritakse ettevõtte ekspordiplaanis esitletud sihtturgudega
seotud tegevuskavajärgseid kulutusi. Ekspordiplaani elluviimise puhul hüvitatakse : turundusalaste
konsultatsioonide ja välisturu-uuringute tellimist, välismessidel osalemist, välisturu külastamist, sihtturule suunatud turundusürituste korraldamist ning reklaammaterjali
valmistamist.
Nõustamistoetuse eesmärk on
võimaldada ettevõtjatel osta professionaalsetelt konsultantidelt soodustingimustel ettevõtlusalaseid
konsultatsioone. Saab taotleda toetust konsultandi teenuste eest tasumiseks päeva- või tunnitasu alusel.
Toetuse suuruseks on 5000 kuni
200 000 krooni. Omafinantseeringu
määr on 50%.
Ettevõtluse infrastruktuuri
arendamise toetamine
Taotluste esitamise tähtajad: 31.
märts, 30. juuni ja 15. september
2006. aastal.
Infrastruktuuritoetuse eesmärgiks on elavdada majanduselu pealinnast väljaspool. Ettevõtluseks
vajaliku infrastruktuuri rajamine
või kehvapoolse korrastamine on
tänuväärt tegevus: sellel on pikaajaline mõju ja tihti parandab see kogu
piirkonna arengut, pakkudes paremaid võimalusi rohkem kui ainult
ühele ettevõtjale.
Eesmärgiks on parandada olemasolevate ettevõtjate tegevus-

keskkonda, toetades vajaliku ettevõtluse infrastruktuuri ja kaasaegse
infrastruktuuriga varustatud tööstuskinnisvara loomist. Taotlejaks
võib olla Eestis äriregistrisse kantud väike- ja keskmise suurusega
ettevõte, milles riik või kohalik
omavalitsus ei oma üle 25% osalust
või äriregistrisse kantud füüsilisest
isikust ettevõtja. Toetatavad tegevused: Ettevõtja majandustegevuseks vajaliku tehnilise infrastruktuuri ehitamine, mis on seotud tehnilise infrastruktuuri kitsaskoha likvideerimisega ning projekti sihtala
üldkasutatavate teedega ühendavate ühendusteede ja nendega piirnevate laadimisplatside, parklate ja
laoplatside ehitus. Toetuse suurus:
minimaalne 100 000 krooni ja maksimaalne 2,5 milj. krooni taotleja
kohta. Omafinantseeringu määr
on kuni 50% abikõlblikest kulutustest. Investeeringuobjekt peab asuma väljaspool Tallinna linna.
Turismi tootearenduse ja turunduse programm
Turismi tootearenduse ja turunduse programmi eesmärk on Eesti
turismiteenuste- ja toodete valiku
mitmekesistamine, toodete ja teenuste kvaliteedi parandamine, toodete ja teenuste rahvusvahelise
konkurentsivõime suurendamine
ning nõudluse kasvatamine Eesti
turismitoodete järele rahvusvahelistel sihtturgudel.
Turismi tootearenduse ja turunduse programmi rakendamisega parandatakse olemasolevate turismitoodete kvaliteeti, laiendatakse turismitoodete valikut ning suurendatakse turismitoodete tuntust läbi
turismiettevõtjate investeeringute
toetamise tootearendusse ning toodete turundusse. EAS Turismiaren-

rite kaasfinantseering peab moodustama vähemalt 10% projekti kogumaksumusest. Rahaline oma- ja
kaasfinantseering peab olema vähemalt 5% projekti kogumahust. Rahaline ja mitterahaline panus peavad olema dokumentaalselt tõestatavad.
Esitatav taotlus peab koosnema alljärgnevast:
- projekti kirjeldus ehk taotlusvorm;
- projekti eelarve;
- projekti ajakava;
- oma- ja kaasfinantseeringut
tõendavad dokumendid;
- taustainfo taotlejast;
- projektijuhi elulookirjeldus
(CV);
- hinnapakkumised ja/või maksumuste põhjendused.
Sõltuvalt projekti iseloomust tuleb lisada taotlusele projektis osalevate ekspertide nimekiri ja nende
elulookirjeldused (CVd); projektis
osalevate partnerorganisatsioonide
vaheline koostöökokkulepe; tehni-

lised projektid, ehitus- ja maakasutusload jms (kui on asjakohased);
objekti omandi- või kasutusõigust
tõendavad dokumendid; maavanema või tema poolt volitatud isiku
nõudmisel muud asjakohased lisadokumendid.
Taotlus esitatakse paberkandjal,
soovitavalt ka elektrooniliselt.
Taotluste hindamisel
lähtutakse:
- milline on projekti mõju piirkonna arengule;
- projekti tulemuste jätkusuutlikkus;
- projekti teostatavus;
- taotleja suutlikkus ja eelnev kogemus projektide elluviimisel;
- projekti seotus teiste samas
piirkonnas elluviidavate või samalaadsete projektidega teistes piirkondades;
- projekt viiakse ellu mitme organisatsiooni koostöös.
Tiina VILU
arendusnõunik
tel 32 25 617

Pakkumiste esitamine muru ja rohumaade niitmiseks-hooldamiseks
Kadrina Vallavalitsus otsib eelolevaks suveks ettevõtjat Kadrinasse, Huljale ja Vohnjasse haljasaladelt muru niitma.
Selle all mõeldakse haljasalade
niitmist muruniidukiga, traktori niidukiga mättalisel või ebaühtlasel
pinnasel ning niitmist trimmeriga
puude ja põõsaste vahetus ümbruses, teeservadel jne.
Hooldatavate
territooriumide
kaardi ja töömahtudega saab tutvuda Kadrina vallamajas maakorralduse osakonnas.
Pakkumises palume näidata niiduki-ja trimmeritööde hinnad ning
pakkuja poolse tööde mahu. Hinnad
palume esitada koos käibemaksuga,

kui pakkuja on käibemaksukohuslane.
Kontaktisikuks Kadrina Vallavalitsuses on abivallavanem Jaan
Stern, telefonid 32 25 603 või 52 94
957.

duskeskuse arenduskonsultandid
teostavad eelnõustamist esitatavatele projektidele. Eelnõustamise
käigus analüüsitakse ettevõtte ja
planeeritavate tegevuste abikõlbulikkust ning projekti eesmärkide
seost programmi eesmärkidega.
T&A projektide toetamise
programm
Jooksev taotlemine alates 6.
märtsist 2006. aastal.
Abikõlbulikud kulutused on:
- tööjõukulud (uurimistöötajad,
tehnikud ja muu abipersonal, kes
tegelevad üksnes projektiga) vastavalt üldisele antud eriala või teaduskraadi palgatasemele ning panusele.
- projekti kulud instrumentidele
ja seadmetele.
- kulud kinnisvarale, mida kasutatakse pidevalt ja üksnes projekti
teostamiseks (kinnisvara ostusumma ei tohi ületada 10% abikõlblikest kulutustest)
- konsultatsioonikulud, sealhulgas ostetud uurimistööd, tehniline
teave, patentidealane nõustamine
jms, mida kasutatakse üksnes projekti teostamiseks
- otseselt projekti käigus lisandunud üldkulud
- lähetuskulud
- muud otseselt projekti käigus
tekkinud jooksvad tegevuskulud
(näiteks kulud materjalidele, abimaterjalidele jms)
- teiste ettevõtete või TA asutuste poolt lepingulises korras teostatud ja projekti eesmärgi saavutamisega otseselt seotud tööde kulud
- info levitamisega seotud kulud
juhul, kui need on lahutamatult seotud
teadus- ja arendusasutuse 100% ulatuses finantseeritava projekti tulemuste
avaldamise nõude täitmisega
T&A projektide toetamise

programm
Jooksev taotlemine alates 3. aprillist 2006. aastal.
Et heast ideest saaks turuküps
toode, on vaja teha hulk tööd – uuringuid, analüüse, katsetusi jne.
Kõige selle jaoks saab EASilt ka
raha küsida. Et kindlaks määrata,
kas mingi konkreetse tegevuse kulud on kõlblikud, tasub mõelda nii:
kas ilma selle tegevuseta jääks projekt ellu viimata, st kas see tegevus
annab projektile midagi juurde?
EAS konsultandid annavad
meelsasti nõu projekti taotluse ja
eelarve kokku panemisel.
Eeluuringu puhul on võimalikeks finantseeritavateks tegevusteks:
- rakendusuuringu või tootearenduse plaani koostamine;
- tehnoloogiastrateegia koostamine;
- arendatava toote või teenuse
võimaliku turuosa hindamine;
- konkurentsiuuringu teostamine;
- patendiuuringu ja kasuliku mudeli uuringu teostamine;
- rahvusvahelise ulatusega rakendusuuringu või tootearenduse
ettevalmistamine;
- tehnoloogia teostatavuse või
toimimise uuringu teostamine;
- muu rakendusuuringu või tootearenduse ettevalmistamisele vahetult kaasa aitav tegevus.
Täpsemat informatsiooni saab
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehelt www.eas.ee või SA
Lääne-Viru Arenduskeskusest
Rakveres, Kreutzwaldi 5, telefon
32 58 028.
Kokkuvõtte koostas
Tiina VILU,
arendusnõunik
Info: tel. 32 25 617

Kirjalikke pakkumisi ootame
hiljemalt 17. aprilliks 2006 kell
15.00. Pakkumised palume esitada
suletud ümbrikus märgusõnaga
"Muru", aadressil: Kadrina Vallavalitsus, Rakvere tee 14, Kadrina
45 201 või tuua vallavalitsuse sekretäri Krista Kirsimäe kätte.
Tööde teostaja valik tehakse hiljemalt 17. nädalal ja valitud ettevõtjaga sõlmitakse töövõtuleping.
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KUI ELUKUTSE ON ELU KUTSE

Neeruti
Seltsi

On üldtuntud tõde, et üks tõeline mees peab läbi ja lõhki tundma
masinaid. Kas see ka absoluutne tõde on, jääb küsitavaks. Aastakümnete
jooksul on siiski valdav enamus mehehakatisi huvitunud tehnikast, mis
algab mänguautodega põristamisest ning jõuab välja elukutseni, mis saabki elu kutseks. Toomas Tingas – 46 (fotol) sündis teise lapsena (vanem vend
ja noorem õde) Hõbeda küla peresse, kus kodu ja majandi (tol ajal
kolhoosid-sovhoosid) tööd ja masinad vormisid temast tõelise tehnikamehe.
Mis meenub lapsepõlvest ja
kooliajast? Varasemas lapsepõlves
polnud eriti mänguseltsilisi, olime
vennaga rohkem õe kiusajad. Kõik
11 aastat käisin Kadrina Keskkoolis. Et bussiliiklus viis läbi Kihlevere, käisime sageli oma 5 km ka jalgsi, et kiiremini koju jõuda. Kodu oli
meil selline, kus räägiti eesti rahva
ajaloost seda moonutamata ja ilustamata. Vanaema meenutustest saime teada, kuidas Ahila külasse ära
paistsid venelaste "jõulukuused"
Tallinna kohal 9. märtsil 1944, kuidas sakslased šokolaadi peki vastu
vahetasid ja palju muud. Nii kujunesidki meil omad järeldused, mistõttu ei olnud me koolis ei pioneerid
ega ka komsomoli liikmed. Kui siis
pioneerid oma koondusi pidasid,
saadeti mittepioneerid, keda polnudki vähe, näiteks rahvamaja juurde sütt või briketti laadima. Ei tahetud meid ekskursioonidele kaasa
võtta, rääkimata Vainupea laagritest. Tegime poistega ka hullu tembu: teadsime, et külas elab mees,
kes oli võtnud osa kiriku ees asuva
ausamba lõhkumisest. Kui ta tuli,
kepp käes, mööda metsarada, hüppasime põõsast välja, põrutasime
stardipüstolist paugu ja karjusime,
et nüüd sa vastutad oma tegude
eest! Kepp lendas metsa ja mees
pani kodu poole jooksu. Klassivend
Ivariga käisime jõululaupäevadel
ausamba rusudele küünlaid panemas. Õpetajad seisid kiriku uksel
valvel, et õpilasi sisse ei pääseks.
Meid ei pandud pimedas tähele.
Koolis oli autoõpetuse õpetaja Kalev Nukk, tänu kellele ikka tõelist

õppesõitu tegime, vedades küll ehitusmaterjale, küll briketti. Ta teadis, et ma ei öelnud kunagi ära abist
mahalaadimisel ega muudel töödel.
Kui keskkooli lõpetasid, oligi
amet selge? Huvi masinate vastu
sai alguse ikka kodust, sest isa oli
traktorist. Tänu temale saime vennaga algtõed varakult kätte. Kadrina kool andis palju aastaid III liigi
juhiloa, mis tagas õiguse kohe tööle
asuda. 1977. a., juba enne kooli lõppu, ootas mind koduõues GAZ-52
kallur. Koolivennad olid päris kadedad. Mu esimene tööandja oli
Viitna sovhoos. Proovisin kätt ka
teraviljakombaini peal. Paar aastat
hiljem olin valiku ees: kas rohujahuveski või heinaniiduk. Valisin
viimase. Siis liideti üks pool sovhoosist Kalevipoja ja teine Ilumäe
kolhoosiga. Minult küsiti, kummale
poole jään. Vastasin, et sinna poole,
kuhu jäävad masinad.
Ega noore mehe elu ei saanud
ainult tööst koos seista? Et tööd
sai tõsiselt tehtud, annavad tunnistust mitmed aukirjad ja Töökuulsuse III järgu orden. Tuli ka pere loomise aeg. Asusime abikaasa Ehaga
elama Kihleveresse ühetoalisse
korterisse. Sündisid pojad. Suurema korteri hankimine oli juba probleem, sest majand oli täis igasuguseid sportlasi, kes olid selles osas
soosingus. Praeguseks on Eha olnud Kihleveres raamatukogutöötaja
11 aastat. See on küla ainuke kultuurikeskus, kus käiakse peale raamatute laenutamise veel suhtlemas,
muresid kurtmas ja vajadusel isegi
duši all. Meie vanem poeg Silver

AKORDION – PÕNEV PILL
3. märtsil kuuldus Kadrina rahvamajast mitu tundi mõnusat akordionimuusikat. Kadrina Kunstidekooli korraldusel toimus kolmandat
korda akordionimuusika päev. Nautida sai ka kunstiosakonna õpilastööde näitust akordionist (õpetaja
Marika Soone).
Kaasa lõid seekord Virumaa
muusikakoolide akordionieriala
õpilased Kohtla-Järve ja Ahtme
Kunstide Koolist, Tapa, Rakvere,
Kunda muusikakoolist ja Kadrina
Kunstidekoolist. Esinesid erinevad
koosseisud – solistid, duod, ansamblid, orkester. Kaasa oli haaratud ka teiste pillide mängijaid ja
õpetajaid. Akordion kui pill pole
viimasel ajal õpilaste hulgas eriti
populaarne. Kindlasti mängib siin
rolli ka pillide kõrge hind – kaasaegsed korralikud pillid on väga
kallid ja koju ostetakse neid üliharva. Aga vanad pillid on juba ajast-

arust ja nendega on raske mängida.
Kuna ka akordioniõpinguid alustatakse tänapäeval juba seitsmeaastaselt, siis mängib siinjuures kindlasti
rolli ka see, et vajatakse mitut eri
suuruses pilli (nagu viiulitki) ja juba sellele ette mõeldes loobutakse
õpingutest.
Aga et akordion on põnev pill ja
sellega saab mängida toredat ja mitmekesist muusikat, seda tajus publik väga hästi. Vahva oli ka see, et
külla oli tulnud helilooja ja akordionivirtuoos, Eesti esiakordionist
Henn Rebane. Oma esinemise ajal
oskas ta luua saalis toreda õhkkonna ning kommenteeris esitatavat repertuaari, mis koosnes põhiliselt tema enda loomingust. Henn Rebase
muusika on värvikas, värske ja
kaasaegse kõlaga.
Ka lastele meeldib mängida huvitavat ja noortepärast muusikat.
Mitmed õpilased (kõik Kadrina

1. märtsil toimus Rakvere
Muusikakoolis II Lääne-Virumaa
klaveriõpilaste konkurss. Kadrina
Kunstidekoolist osales konkursil 7
õpilast ja nad esinesid edukalt.
Võisteldi klasside kaupa, I-II klassi
õpilased võistlesid ühes grupis.

Õpetaja Thea Tõnupärti õpilastest saavutasid I-II klassi õpilaste
seas II koha Melissa Oja ja III koha
Iida Anette Allikma (I klass); IV
klassis Laura Liisa Lankei II koha.

VEERG

töötab Tallinnas autoteeninduses ja
on oma ametiga väga rahul. Noorem poeg Siim lubas kunagi, et
jookseb sõjaväekohustuse eest metsa, kuid – ära iial ütle iial – nüüdseks on ta aasta jooksul kaitsejõududes tõsist karjääri teinud.
Tänaseks oled olnud Kadrina
vallas bussijuht ligi 15 aastat.
Kuidas see töö kulgeb? Kolhoosis
töötasin 1992. a lõpuni, kuni Jaan
Stern mind valda tööle kutsus. Selleks ajaks oli majand praktiliselt juba otsakorral ja minul otsuse langetamine seda kergem. Aga süda on
siiamaani sügisestel viljapõldudel.
Kunagi arvasin, et mina ei hakka ei
bussi- ega kraanajuhiks. Aga... ära
iial ütle iial! Algul tundus töö vallas, võrreldes kolhoosiga, imekerge. Peagi selgus, et vana buss laguneb mitmest otsast üheaegselt. Remontida tuli ülepäeva. Praeguseks
oleme küll jõudnud seisu, kus tehnika osas nuriseda ei saa. Sõite on
iga päev nii palju, et jätkub hiliste
õhtutundideni ja nädalavahetustelegi: küll lapsed ujulasse, küll sportlased võistlustele, küll taidlejad esinemistele, küll kultuurihuvilised
suurtesse teatritesse, küll loodusesõbrad loodusesse, küll ametnikud
riigiasjade ajamistele. Lapsed on
Kunstidekooli noored akordionistid) esitasid Henn Rebase heliloomingut ja ta jäi esitatuga rahule.
Mälestuseks kinkisime heliloojale
Kain Kalja pildi akordionist.
Muusikakoolide akordionieriala
piirkondlikul konkursil Jõhvis osales sel aastal Kadrinast Taavet
Schotter. Konkursi kohustuslikud
lood olid seekord valitud Henn Rebase koostatud akordionimuusika
kogumikest. Kuna uusi noote ilmub
väga harva, siis on äärmiselt tänuväärne, et Henn Rebane on ette võtnud ka selle töö. Lisaks saavad temalt alati häid nõuandeid ka õpetajad.
Akordioniõpetaja Margus Laugesaar teeb oma väheste akordioniõpilastega innukalt tööd ja tulemusi
õnnestus neil näidata ka 10.–11.
märtsil toimuval Dobele akordionifestivalil, millest jäi kõigile osalejatele hea mulje.
Eve VUNK,
Kadrina Kunstidekooli direktor

Võistlesid klaveriõpilased
Õpetaja Silvi Ugaste õpilastest
saavutas Mirjam Lepiksaar V klassist III koha. Kokku osales konkursil 33 klaveri eriala õpilast.
Eve VUNK

muidu tore reisiseltskond, kui nad
ainult kartulikrõpse ja muud puru
ning sodi maha ei ajaks. Kunagi ei
lähe meelest meeste rõõmus tuju ja
optimism, kui neid 1994. a septembris laevareisile viisin, kust enamik tagasi ei tulnud...
Kuidas jõuad pidada veel
ühiskondlikku ametit? Vaba aega
jääb järjest vähemaks. Ei saa aru,
kuhu see kaob. Püüan kõikjal ja
kõiges inimesi aidata. Suvepuhkuse
ajal niidan loomapidajatele heina,
varem sai kevadeti ka aiamaid haritud. 1999. a jaanuaris valiti mind
külavanemaks, millest ma ise ausalt
küll eriti vaimustatud ei ole. Kontaktisik küla ja valla vahel olen kogu aeg olnud. Kõige rohkem häirib
mind heakord. Püüame seda külakeskuses hoida, kuid "sittajaid" on
nii palju, et koristajad jäävad vähemusse. Rõõmu teeb, et heakorratööd on läinud käima ka Hulja surnuaial. Asutasime Kihlevere Seltsingu. Külanoored rajasid elumaja
keldrisse jõusaali. Saime projektiga
KOPist toetusraha, mille eest soetasime treeningseadmed. Vastakaid
arvamusi on tekitanud Kihlevere
mõisa müük jaapanlastele. Loodame sellest külale ikka kasu tõusvat
nii töökohtade kui ka heakorra osas.

• 1. aprillil viib loodusretk Neeruti
maastikukaitsealal huvilised Kuresöödilt Pariisi (ca 7 km). Retkejuht
on Toomas Talve. Buss väljub rahvamaja eest kell 12, tagasi tullakse
4 tunni pärast. NB! Lähte- ja sihtkoht on erinevas paigas! Võileib
taskusse!
• Kadrina kihelkond läbi aegade,
mahukas teos Kadrina kandi ajaloost hinnaga 200 kr, on jätkuvalt
müügil Kadrina valla raamatukogudes.
• Neeruti Seltsi korraline üldkoosolek toimub 24. märtsil algusega
kell 18 Kadrina rahvamajas. Samas
tasuda võimaluse korral ka liikmemaks.
• Maaelu Edendamise sihtasutus
(MESA) rahastas projekti Kadrina
valla külaliidrite õppereis Harju- ja
Läänemaale 7.–8.aprillil 2006
6500 kr.
• Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) rahastas projekti Loodusretkejuhtide koolitus 12 000 kr.
Projekt teostub II poolaastal.
Mida arvad inimestest, kes on
kogu eluks truuks jäänud nii oma
kodukohale kui ka ametile ja kelle hulka ka ise kuulud? Kodukoht
ja amet on paljude inimeste jaoks
püsiväärtused. Kui selle hindamine
on inimesel loomuses, siis see ka
toimib. Kadrina valla külad ei ole
sugugi halvem elupaik, kui mõni
teine koht Eestimaal. Pigem on elu
paremgi. Elu edendamise eest hoolitseb küll omavalitsus, kuid käed
peab külge lööma igaüks. Ikka jõudumööda.
Küsimusi esitas
Tiiu UUSKÜLA

KÜSITLUS

Millise otstarbe leiaksite Kadrina vanale,
1870. a. valminud raudteevaksali hoonele?
Heino (75) pensionär: "Arvan,
et näiteks muuseumi sellesse hoonesse teha pole mõtet. Asukoht on
liiga aleviku servas. Mõni noorem
ja hakkajam mees võiks sinna rajada töökoja."
Karl (47) õpetaja: "Kadrina on
suur alevik. Meil on Neeruti Selts,
on Eduard Leppik ja tema koduloolised raamatud, ümberringi on kaunis loodus...Miks ei võiks vanas
vaksalis asuda teabekeskus, kust
saaksid informatsiooni nii matkajad, läbisõitjad kui ka kohalikud huvilised? Selles hoones võiksid paikneda ruumid nende ametkondade
esindajate jaoks, kes siin aeg-ajalt
oma teenust pakkumas käivad. Tavalise infopunkti juurde võiksid
kuuluda ka näitlikud materjalid,
eksponaadid jne. Meie elukeskkond
peaks olema terviklik. Kas on ületamatu probleem, et tuua vana vaksal terves tükis aleviku kõige käidavamasse kohta – Viitna teele? See
oleks ju täielik üllatus ja suurtegu
tervele vallale!"
Heinrich (75) pensionär: "Hoone tuleks säilitada. Selliseid originaalseid jaamahooneid on Eestis
teisigi. Selle vaksali ümbruses oli ju
teisigi jaamaga seotud hooneid,
need on kõik lammutatud. See hoone on aga seda väärt, et teda hoida."
Ilmar (75) pensionär: "Ilus
hoone, midagi peaks tegema, et ära

ei laguneks või ei lammutataks.
Võibolla sobiks koolile mõneks
otstarbeks. Koolil on ju palju erinevaid vajadusi ka ruumide suhtes."
Adolf (63) katlakütja: "Väga
hea hoone, tsaariaegne maja, las
seisab. Muuseumiks sobiks vast väga hästi. Aga lammutada ei tohi."
Maie (65) pensionär: "Hoone
asukoht on liiga raudtee ääres, see
võib mõjutada tema saatust... Selles
võiks olla mingi seltsimaja, inimeste kooskäimise koht. Ka sobiks see
muuseumiks, kus üles pandud Kadrina ajalugu pildis ja sõnas. Hoone
miinuseks on see, et ta asub alevi
keskusest eemal. Peaasi, et maja ei
jääks ripakile."
Harald (51) kultuuriline kaubandustöötaja: "Olen seda meelt,
et selles hoones võiks olla muuseum, kuigi kõige parema koha peal
ta just ei asu. Paha poleks ka mõte,
kui see vaksalihoone sealt ära vedada... Aga see nõuaks vägevaid investeeringuid. Muuseumit oleks
Kadrinale vaja küll."
Anneli (35) raamatukoguhoidja: "Arvan, et kõrtsi pole küll vaja
sinna asutada. Ilus hoone. Seal sees
võiks olla ka midagi ilusat, mis
oleks hoidmisväärne. Toetan muuseumi rajamist sellesse hoonesse.
Aga samas on huvitav ka seltsimaja
asutamise mõte, sest lähedal on rajamisel uus elamurajoon."
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Kristjan Palusalu turniirilt
Noorteturniiril kreeka-rooma maadluses Tallinnas
Kristjan Palusalu mälestuseks maadles edukalt Kristo

Eesti meistrivõistlused
peeti Tapal
Järjekordsed Eesti meistrivõistlused kreeka-rooma maadluses

Remmelgas kehakaalus kuni 74 kg. Kõigis kohtumistes
oma vastastega demonstreeris ta head partermaadluse
tehnikat ning saavutas ülekaaluka esikoha. Kehakaalus
kuni 26 kg saavutas Martin Pajussaar kolmanda koha.

peeti Tapal. Kadrina Spordiklubi
oli esindatud kolme sportlasega.
Kõige edukamalt maadles neist
Madis Pedai kehakaalus kuni 96
kg, kes jõudis finaali. Kohtumises
Eesti meistri tiitlile oli Madise vas-

Võrkpalliuudiseid
Soomes Vantaas toimunud Baltic Sea Cup võrkpalliturniiril mängisid edukalt Kadrina Keskkooli õpilased.
Rakvere spordikooli C vanuseklassi meeskond, kus
mängisid kadrinlased Tanel Uusküla ja Janek Kalja,
tuli III kohale. Tanel Uusküla valiti oma meeskonna
parimaks mängijaks.
* * *
Rakvere spordikooli B vanuseklassi meeskond, kus
mängis Uku Kalja, saavutas samuti III koha sel turniiril.
* * *
Eesti Võrkpalli Föderatsiooni karikavõistlustel C
vanuseklassile said Jaak Kalja ja Tanel Uusküla 8
meeskonna finaalturniiril 4. koha.

taseks praegu valitsev Eesti meister
Toomas Proovel, kes kohtumise ka
võitis. Igati tubli teine koht läks
meie mehele – Madis Pedaile.
Valeri PORMAN
treener

Kadrina võrkpallimeeskond on Lääne-Virumaa I liiga
meistrivõistlustel 6 võidu ja 1 kaotusega turniiri liider.
* * *
Kadrina Keskkooli võrkpallimeeskond on LääneVirumaa III liiga meistrivõistlustel 5 võidu ja 5 kaotusega 5. kohal.
* * *
Eesti Koolispordi Liidu Hansapanga kooliliiga Lääne-Virumaa osavõistlustel saavutas Kadrina Keskkooli
poiste võistkond I koha. Kõik neli vastast võideti tulemusega 2:0. Meeskonnas mängisid: Mart Metsjõe,
Märt Metsjõe, Aivar Orula, Rauno Ilves, Karl Lindam,
Taavi Rokka, Priit Randman, Cris Poll, Rauno Uusküla, Karel Kirsimäe.
Kadrina Keskkooli tütarlaste võistkond sai samal
turniiril 5. koha.
Jaan RUMMI

Õnnitleme — juubilarid!
Märtsis ’2006
80
Endel MAAMÄGI
Marta RAUDVEE
75
Otto SORK
Leida RANDMAA
Helvi-Maria VAHI
70
Evi GREEK
Milvi NUKK
Salme LAANSALU

Eevi LILLO
Vendo PÕLD
65
Aime POHLA
Maie UUSTAL
Juhani SELL
Jüri SINIALLIK
Anne HAAVAJÕE
60
Ants LICHT

VEEBRUARIS REGISTREERITUD LAPSED:

Kärolin BAUMANN
Kairi MANNINEN
Ranno OLVET

Palju õnne!

Pangabuss Kadrinas
Kadrina kooli igatalvised suusapäevad said
ka seekord edukalt ära
peetud. 28. veebruaril
võistlesid klassid 5. kuni 12. klassini. 3. märtsil olid jõudu proovimas algklasside õpilased (pildil vasakul).
Nagu märkis direktor
Arvo Pani, oli seekord
osalejaid rohkesti.
Vanemas vanuseastmes
oli suusarajal pooltuhat suuskurit. Algklassidest tegid kaasa
140 õpilast.

Kadrina valla kultuurikalender aprillis 2006
1. aprill kell 18.00
NÄITEMÄNGU PÄEV. Läsna rahvamajas esineb Kadrina õpetajate näitetrupp “ Koll Kalli” , Läsna näiteringilt katkendid mängitud etendustest.
1. aprill kell 19.00
Kadrina rahvamajas: Noortekas
“ Kentsakad kübarad, müstilised mütsid, pentsikud peakatted” .

8. aprill kell 17.00
Väljasõit Kadrina rahvamaja eest
Tallinna Linnahalli DAVE BENTONI
kontserdile.
9. aprill kell 13.00
Kadrina tantsurühma Vöökudujad
kontsert Tallinnas, Pirita vabaaja keskuses.

4. aprill kell 10.30–14.30
P-Eesti Verekeskuse DOONORIPÄEV

29. aprill kell 19.00
Kadrina rahvamajas taidlejate kevadine stiilipidu “ Lille- ja lipsupidu” .

5. aprill kell 10.00
Kadrina rahvamajas koolitus:
KULTUURI ARENGUSTRATEEGIAST Lääne-Virumaal.

1. mai kell 14.00
Kadrina rahvamajas seenioride stiilipidu “ SITSITRALL” . Külalispillimees Heino Koosa.

Sipsik trallitas Pariisis
Lasteaed Sipsik korraldas Pariisi puhkekülas pereürituse Sipsiku
Talvetrall, kus trallitasid nii suured
kui väikesed. Talveriietes lapsed
tantsisid hoogsa muusika saatel liikumisõpetaja seatud tantse. Tegevust jätkus kõigile mitmes paigas.
Eriti populaarne oli lumejalgpall.
Hüppepalli väravasse ajamisel olid
ühtmoodi hingetud nii mängijad

kui ka ergutusi hõikavad pealtvaatajad.
Talvetralli heaks kordaminekuks
tublit tööd teinud lasteaiaõpetajad
jäid päevaga rahule. Omajagu korjus
sellelt päevalt ka kogemusi edasiste
ühiste ürituste korraldamiseks.
Tahame siinkohal tänada Pariisi
puhkeküla lahket pererahvast, kes
andis meie kasutusse suure müra-

mise platsi ning toitlustas kõiki
osavõtjaid.
Maia MÄGI,
Sipsiku juhataja asetäitja

Pangabuss on Kadrinas 29. märtsil, 12. aprillil ja 26. aprillil.
Buss peatub rahvamaja ees kell 11.20 – 12.20.
Teadmiseks koerte ja kasside omanikele!
Koerte ja kasside kohustuslik vaktsineerimine marutaudi vastu toimub igal esmaspäeval ja kolmapäeval kell 10 – 12 Kadrinas, Viru t 14
(Rahvamaja). Vaktsineerimine on tasuta. Tel 51 37 662.

OÜ Listerland pankrotihaldur müüb
läbirääkimistega järgmise vara:

KINNISTU PAEMURRU registriosa number 1917931 Viru Maakohtu
kinnistuosakond (katastritunnus 27301:002:2460), majanduslik otstarve –
maatulundusmaa, pindala 12,0 ha, asukohaga Viitna küla Kadrina vald.
Vara alghind on määramata.
Kirjalikud avaldused vara ostuks saata 10. aprilliks 2006. a. aadressil
Uus 9/11-33 Tartu, posti sihtnumber 50 603, Tähe Õigusbüroo märkega
ümbrikul “ OÜ Listerland vara müük” . Info tel. 74 07 610; 50 46 694 või
email: tiia.kalaus@mail.ee.

TEADE

Neeruti Seltsi liikmete korraline üldkoosolek toimub 24. märtsil 2006
kell 18 rahvamajas.
Päevakorras on 2005. a. raamatupidamise aruande kinnitamine, NS
juhatuse esimehe tööaruanne ning edasiste tegevussuundade läbi arutamine. Soodne võimalus tasuda liikmemaksu.
Oodatakse seltsi kõigi liikmete osavõttu.

OLLY OÜ
TERASKATUSED,
TERASKARKASSID ja VIILHALLID

Erinevad profiilid, tarvikud
ja vihmaveesüsteemid
MÜÜK JA PAIGALDUS
Tel. 32 20 797, 52 20 503
rakvere@olly.ee
www.olly.ee
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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