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Viitna rahvas sai raamatukogu
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XIV aastakäik

VALLAVOLIKOGUS ARUTATI JA OTSUSTATI
29. MÄRTSI ISTUNGIL ARUTATI JA OTSUSTATI:
1. Arutati maaomandi sihtotstarbe määramist ning võeti vastu sellekohased
otsused.
2. Volikogu arutas peremehetu ehitise hõivamisega seonduvat küsimust.
Otsustati tunnistada peremehetuks Kadrina alevikus Viru tn 14c endisel
Risttee 51 talumaal asuv majandushoone, mille viimane teadaolev omanik
oli osaühing OTO Ehitus. Isik, kes leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada
Kadrina vallavalitsusele 30 päeva jooksul, kui seadus ei sätesta teisiti,
arvates päevast, millal isik vaidlustatavst haldusaktist või toimingust teada
sai või oleks pidanud teada saama, vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras või pöörduda kaebusega Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajasse (Jaama 26, Jõhvi).

Tavapärase lindi
lõikasid läbi
vallavolikogu
esimees
Ain SUURKAEV
(fotol vasakul)
ja vallavanem
Aivar LANKEI
Avamisepäev sai määratud
enne ehitamisele asumist
Endistes Lahemaa rahvuspargi
administratsiooni ruumides avas
1. aprillil pidulikult oma uksed
Viitna uhiuus raamatukogu.
Avamisel pikemalt kõnelenud
vallaraamatukogu juhataja Ene
Heide väljendas heameelt, et Viitna
küla on saanud endale kultuurikeskuse, kus koos käia, mõtteid vahetada, internetti kasutada ning loomulikult ka raamatuid laenutada ja
ajalehti-ajakirju lugeda. Esialgu on
riiulitel veel raamatuid vähevõitu,
kuid nagu ütles Ene Heide: "Küll
kõik tuleb omal ajal." Ning lisas:
"Tänapäeva raamatukogust on saanud kaasaegse tehnoloogiaga infoja kultuurikeskus. Töö praeguses
raamatukogus nõuab selle töötajatelt palju teadmisi ja oskusi, laia
silmaringi..."

arvas Suurkaev, et "raamatukogu ei
ole üksnes raamatud riiulil ja lehed
laual, raamatukogu on muutunud
nõuandekeskuseks".
Raamatukoguhoidjana hakkas
uues paigas tööle Aino Kaljo, kel
kodu lähedal asuvas Jürimõisa külas. Tema on ka samas külavanem
ning küla ühe kaunima kodu perenaine.

ruumid küla uuele kultuurikeskusele. Heatahtlikke edusoove ütlesid
nii naabrid kui ka tulevased lugejad
Vihula vallast, kui ka erialaselt pädevad inimesed Lääne-Virumaa
Keskraamatukogust, ka külaelanike
esindajad jt.
Viitna raamatukogu on avatud E 9-17, T K N 11-19, R 10-17
Tel. 32 71 090.
Raamatukogu aadress: Viitna,
Puraviku 1–5.
Kadrina valla raamatukogud ja
nende asutamise aastad
• Kadrina Valla Raamatukogu
– 1912
• Vohnja haruraamatukogu – 1921
• Kihlevere haruraamatukogu
– 1947
• Hulja haruraamatukogu – 1981
• Viitna haruraamatukogu – 2006

Vastne raamatukoguhoidja Aino
KALJO tunneb rõõmu rohkete
külaliste saabumise üle

Vallaraamatukogu juhataja Ene
HEIDE oli peokõne pidaja
Vallavolikogu esimees Ain
Suurkaev meenutas, et veel läinud
aasta sügisel sai samas peetud plaani, kas asuda ehitama või mitte...
"Aga siis tegime otsuse, et 1. aprillil
2006 peab see asutus siin avatama.
Seega sai avamise kuupäev paika
veel enne, kui me polnud ehitusfirmaga kokku leppinud." Mis puutub
raamatukogu sisulisse töösse, siis

"Aino võib Viitna inimesed ka
laulma ja tantsima panna," iseloomustas uut kolleegi Ene Heide.
Viitna raamatukogu loomisest
võttis osa terve hulk inimesi väga
erinevate kohustuste, mõtete ja oskustega. Tänatute pika nimekirja
eesotsas olid selle raamatukogu rajamise idee autor vallavanem Aivar
Lankei (tol ajal abivallavanem),
vallavolikogu esimees Ain Suurkaev, kes tollase vallavanemana tegi mitmekandilist eeltööd, mille
hulka kuulusid ka uuringud kohaliku elanikkonna seas ja seisukohtade ärakuulamine, et rajatava raamatukogu otstarbekuses selgusele jõuda. Erilised tänusõnad öeldi ka ehitaja – OÜ Wiru Ehituse töödejuhataja Aivar Eimla aadressil,
kes oma meeskonnaga ehitas valmis kauniilmelised töö- ja kõrval-

Vohnja koolipoiss ning Virumaa
Poistekoori laulja Ardo LAUPA
laulis oma lauludega avamispeo
isamaaliseks kultuurisündmuseks

3. Anti nõusolek Metsatervenduse OÜ-le Kadrina vallas Kõrvekülas asuva
Ants Erikule kuuluva Liisako kinnistu, pindala 31,5 ha omandamiseks.
4. Volikogu võttis vastu otsuse kehtestatud üld- ja detailplaneeringu ülevaatamiseks, mille eesmärk on jätkata planeeringute edasist elluviimist
kehtestatud üld- ja detailplaneeringute alusel.
5. Volikogu võttis vastu otsuse Kadrina alevikus Viru tn 14b, 14c, 16, 16a,
16b, Rakvere tee 2 ja Rakvere tee 2a detailplaneeringu vastuvõtmiseks ja
avalikule väljapanekule suunamiseks. Vallavalitsust kohustati korraldama
detailplaneeringu avalik väljapanek. Väljapaneku kohaks on Kadrina vallamaja aadressil Rakvere tee 14 Kadrina alevikus.
6. Volikogu tunnistas oma otsusega peremehetuks Kadrina alevikus Pargi
tänav 3 endisel Ehituskrunt A-39 talumaal asuva tuletõrjedepoo ja kaevu,
mille viimane teadaolev omanik oli Kadrina Valla Tuletõrjeühing.
7. Kinnitati Kadrina Kunstidekooli arengukava volikogu määrusega nr 16
29. märtsist 2006.a.
8. Volikogu otsustas sõlmida koostöölepingu valdadevahelise ühistegevuse
läbiviimiseks Haljala ja Vihula vallaga. Ühise tegevuse koordineerimiseks
ja operatiivseks juhtimiseks moodustatava ühiskomisjoni liikmeteks nimetati Ain Suurkaev ja Aivar Lankei.

Aastakoosolek Neeruti Seltsis
Seltsi läinudaastasest tegevusest
ja tulevikukavadest andis ülevaate
Neeruti Seltsi juhatuse esimees
Tiiu Uusküla.
Ajapikku on seltsi tegevus laienenud, seltsil oli 2005. aasta lõpul
62 liiget. Eeloleval sügisel saab see
legendaarse Enn Loigu algatatud
selts viieaastaseks. Seltsi viieliikmeline juhatus on aruandeperioodi
jooksul koos käinud kümnel korral.
2004. aasta sügisel alguse saanud loodusretked on muutunud regulaarseteks. Põhitegevusena nähakse ette loodusturismi arendamist. "Külaliikumisega tegelemisest peaksime vabanema," arvas
ettekandja.
Tuntust on kogumas seltsi pakutav kalmuhooldusteenus, millel
näikse olevat arenguruumi.
Kindla koha on seltsis saanud
kirjastustegevus oma kodu-uurimusliku suunaga trükiste väljaandmisel. Uute autorite leidmine ning
trükiste redaktsioonilist taset tõstes
saaks väikevihikute A5 sarja muu-

ta senisest veelgi populaarsemaks.
Esimees peatus pikemalt ka
seltsi finantsmajanduslikul küljel.
Tundub, et lähimineviku finantsprohmakast on õppust võetud, seltsil
on nüüd kutseoskustega raamatupidaja, kes seda delikaatset valdkonda korras hoiab.
2006. aastaks on planeeritud
seltsi tegevuse tuluks 128000 krooni, millest 5500 krooni peaks laekuma liikmemaksudest, 3000 krooni
lisab loodusretkede müük. Vallavalitsus toetab seltsi 20000 krooniga
aastas.
Seltsi egiidi all käib ka Kadrinas
kalmistumüüri taastamine, mille otseseks koordineerijaks on juhatuse
liige Jaan Stern. Müüritöö jätkumine Tapa tee äärses suunas nõuab
ehitusfirma arvutuste kohaselt üle
300 000 krooni. Nagu Jaan Stern
koosolekul mainis, on tegemist
keeruka projektiga. Küllap sõna
"keeruka" all tuleb mõista ikka ehituse rahalise katte hankimise keerukust (annetused, projektid jne.).

Noorte muusikute edukas esinemine konkurssidel
Kaks sel kuul peetud muusikasündmust tõid edu ka meie valla
noortele muusikutele.
Jällegi esines väljapaistvalt

noor viiuldaja Susann-Elisabeth
Eessaar, kes üleriigilisel keelpillimängijate konkursil tuli oma vanuserühmas esikohale.

II rahvusvaheliselt laste ja noorte akadeemilise vokaali konkursilt
tuli laulja Kadri Kuusk koju III koha diplomiga.
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LEADER – mis ja milleks see on?
Eesti astumisega Euroopa Liitu
on maaelu arenguks avanenud ligipääs mitmetele fondidele. Üks nendest on LEADER-programm. Tegu
on Euroopa Komisjoni algatusprogrammiga maaelu arendamiseks, mis sai oma nimetuse prantsuse
keelsest lühendist: Liaison Entre Action de Developpement de l’Economie Rurale. LEADER tähendab: seosed erinevate maamajanduse arengu
tegevuste vahel. LEADER programmi eesmärgiks on julgustada ja toetada maaelu arengut soodustavate strateegiate loomist ning elluviimist,
rõhk on pandud koostööle ja koostöövõrgustikele erinevate maapiirkondade vahel. Programm lähtub
järgmistest põhimõtetest:
• LEADER-toetuse kasutamise
oma piirkonnas otsustab kohalik tegevusgrupp vastavalt arengustrateegiale;
• toetust saavad taotleda kõik
sektorid (ettevõtjad, FIE-d, MTÜ-d
ja vallavalitsus);
• projektid on oma maksumuselt
suhteliselt väikesed;
• tegevusgrupp on samas ka programmist informeerijaks ja projektide koostamisel abistajaks.
LEADER-tüüpi tegevuste rakendamiseks on vaja luua kohalik tegevusgrupp, mille inglise keelne vaste
on Local Action Group ning mille
lühend - LAG on tulnud ka eestikeelsesse kõnekeelde. See mõiste
on Eesti maaelu arengus täiesti uus.
Kohaliku tegevusgrupi kaudu ra-

kendumine tähendab seda, et piirkonnas, kus kohalikku tegevusgruppi ei ole, seda toetust ei saa.
Kohaliku tegevusgrupi staatust
saab taotleda Eestis:
• mittetulundusühing, kelle põhikirjaliseks eesmärgiks on kohalik
areng;
• mis on moodustatud partnerluse
põhimõtteid arvestades, koosnedes
kõigist kohalikest partneritest – kohalikust omavalitsusest, ettevõtlus- ja
mittetulundussektori esindajatest;
• põhikirjaliselt peab olema tagatud, et kohaliku omavalitsuse osakaal otsustustasandil jääb alla 50%;
• elanike arv tegevusgrupi territooriumil peab jääma 10 kuni 100
tuhande elaniku vahele;
• piirkonna kuulumist tegevusgrupi koosseisu loetakse kohaliku
omavalitsuse esindatuse järgi;
• tegevusgrupi territoorium peab
olema geograafiliselt, majanduslikult ja sotsiaalselt ühtne;
• tegevusgrupi moodustamine
peab olema avalik ning uutele liikmetele avatud;
• kohalik omavalitsus, ettevõtja
või mittetulundusühing saab korraga kuuluda ainult ühte tegevusgruppi;
• kohalik omavalitsus ei tohi ühe
programmperioodi jooksul tegevusgruppi vahetada.
Kohaliku tegevusgrupi tingimustele vastavad mittetulundusühingud
saavad LEADER-tüüpi meetme 3.6
avanedes taotleda tegevusgrupiks

100 aastat apteeki Kadrinas
Kadrinasse ehitati praeguse Pargi tänava algusesse vennastekoguduse palvemaja 1851-1853. (Arnold Kastemäe andmeil algas ehitustöö 1852) Kadrina pastor Johannes Heinrich Luther (teenis Kadrina
kogudust 1886-1913) kutsus 1896.
a (A. Kastemäe andmeil juba 1895)
Tallinnast Diakonisside haiglast
Kadrinasse palvelasse tööle meditsiiniõe Pauline Johanna Heinrichsoni (rahva seas tunutd kui õde Paula), kes majutati palvelasse. Kogudus maksis temale 1889. a. asutatud
vaestekassa (=hoolekandekassa)
summadest palka. Õde Paula asutas
palvelas väikese mitteametliku apteegi, neljakohalise hospidali ja pühapäevakooli. Viimases õppis esimesel õppeaastal poolsada last.
Aasta hiljem asutas õde Paula ka
raamatukogu. Ta haigestus ja lahkus Kadrinast 1913. a. (vt Kultuurilooline Kadrina, E. Leppik, lk 31).
Proviisor A. Jacoby taotles kubermanguvalitsusest 1902. a. sügisel Kadrinasse ametliku apteegi
asutamise luba, kuid talle öeldi ära.
1904. a sügisel taotles apteegi avamise luba Käina apteegi omanik
proviisor W. Scheffel, sai aga samuti äraütleva vastuse. 1905. a palus luba Tapa apteeker Franz Eglon,

vastus oli ikka eitav. Järjekordse eitava vastuse sai Karl Roosmann
(Raasikul ja Audrus proviisorina
töötanud Mälk Roosmanni
19/31.03. 1863-20.03.1933 isa), kes
oli esitanud taotluse juba 1905. a.
aprillis. Sama aasta septembris esines palvega Palamuse apteegi juhataja abi Aleksander Roose (Rose),
kellel oli edu: ta sai kubernerilt loa
1905. a. detsembris apteegi asutamiseks Kadrinasse. 1906. a aprillis
vaadati üle ruumid Trahteri kõrtsihoones. Luba allkirjastati 11.04.
1906 (ukj 24.04.1906).
A. Roose töötas apteegis üksinda. 1914. a. ta haigestus, mistõttu
oli sunnitud apteegi edasi müüma.
Uueks omanikuks sai 10.07.1914
(ukj) proviisor Rudolf Vallner, kes
müüs omakorda apteegi 02.07.1917
edasi proviisor Franz Eglonile.
Algselt asus Kadrina apteek hoones, mida tunti Trahteri kõrtsina.
Jaapani sõja ajal olevat seal olnud
laatsaret, kuhu toodud ravile palju
sõdureid (Kadrina kihelkond läbi
aegade, R. Tammik, lk 616).
Kadrinas leidub kaasajalgi mõni
vanem elanik, kes mäletab Lillimägi peret. Ado Lillimägi, kes tuli
Eestisse tagasi Venemaalt 1920ndail aastail, ostis apteegi Franz

Apteeker Vodja Kadrina apteegis 4. oktoobril 1935

Foto erakogust

tunnustamist.
Tegevusgruppide
strateegiate ja tegevuskavade hindamise viib läbi meetmekomisjon,
kelle järjestuse alusel teeb tegevusrühma staatuse andmise otsuse põllumajandusminister.
Kui tegevusgrupp on moodustatud, siis on tegevusgrupi ülesandeks
välja töötada oma piirkonna arengustrateegia, valides ühe või kaks
teemat:
• uute teadmiste ja oskuste kasutamine, et tõsta maapiirkonna konkurentsivõimet tootmises ja teeninduses;
• elukeskkonna parandamine;
• kohalike toodete väärtustamine
(väikeettevõtete toodangu turulepääsemine ühistegevuse kaudu);
• loodus- ja kultuuriressursside
parem kasutamine.
MTÜ Arenduskoda, kellel on pikaajalised kohalike ja ka rahvusvaheliste projektide läbiviimise, nendes osalemise ja koolituste korraldamise kogemused, planeerib taotleda endale kohaliku tegevusgrupi
staatust. Arenduskoda on teinud ettepanekud Tapa vallale ja sellega
piirnevatele omavalitsustele (Kadrina, Vihula, Kuusalu, Ambla vallale ja Loksa linnale) moodustada
ühine tegevusgrupp keskusega Tapa arenduskojas. Aprilli jooksul
peavad laekuma vastused ettepanekutele, et mai algul oleks võimalik
ümber organiseerida arenduskoja
senine tegevus.
Heiki VUNTUS
Eglonilt, kui apteek asus veel Trahteri kõrtsis. Ta ehitas oma pere ja ka
apteegi tarvis ilusa ruumika mansardkorrusega maja Viru tänava ja
Tapa tee nurga- krundile, praegu
Viru tn 11. Apeek koliti uude majja
1931. a. Kahjuks oli peremees Ado
Lillimägi 1928. a. surnud, kuid perekond lõpetas majaehituse ja pidas
apteeki temata edasi. Lesk Hilda
Lillimägi andis apteegi rendile. Ka
tütar Hilda (Hilja) õppis farmatseudiks.
Maja põhjapoolses tiivas oli apteegi tarvis müügiruum, millesse siseneti kahe poolega klaasuksest
majanurgal Viru tänava poolt. (Uks
asendati aknaga alles 2005) Ruumi
seinu ääristasid soliidsed, tänapäeva mõistes küll vanaaegsed, tumedad puitriiulid ja -kapid. Viimaste
ustel, mis nende salapärast sisu varjasid, seisid suured tähed A ja B.
Tumeda puit-tahveldusega müügileti kõrgem osa varjas "ladina kööki” – kohta, kus proviisor ravimid
kokku segas. Üle barjääriserva võis
näha statiivi küljes kõlkuvat kahe
tillukese kausikesega grammikaalu.
20. sajandi I poolel oli valmisravimite osakaal väga väike.
Maja lõunatiivas avas Lillimägide vanem poeg (s 1916) 1937 nn
rohupoe, kus müüdi keemiakaupu
(nt värvid), kalastamistarbeid, fotograafiakaupu, raadiovastuvõtjaid,
jalg- ning mootorrattaid ja isegi jahipüsse. Uus võim 1941. a. muidugi
sulges sellise poe. Lillimägide pojad ennetasid 1943. a. sundmobiliseerimist saksa sõjaväkke ja suundusid läände. Pärast abiellumist Ülo
Kriguliga pidas Hilda (Hilja) apteeki edasi, kuni see seoses nõukogude
võimu tulekuga natsionaliseeriti.
1949. a. siirdus perekond Krigul
Amblasse.
(Katkend on võetud Neeruti
Seltsi äsjailmunud toimetisest A521 pealkirjaga "100-aastane Kadrina apteek", koostanud ja toimetanud Tiiu Uusküla).

Ootame vallakodanike arvamusi
Lumetõrje aeg on selleks korraks lõppenud. See, mis sai tehtud,
on meil kõigil veel värskena meeles. Millised on Teie arvamused
möödaläinud talve lumekoristustöödest? Kas ikka igal pool tulid
lepingulised lumetõrjujad oma
ülesannetega toime? Aga võibolla
tuleks selles töös midagi hoopis
teistmoodi teha? Oma arvamuse
avaldamine ja ettepanekute tegemine tuleb kasuks edasise lumetõrje-

töö korraldamisel vallas. Seepärast
ootame vallakodanike, külavanemate ja teiste arvamusi läinudtalvisest lumetõrjetööst. Hea oleks, kui
need arvamused ei piirduks vaid
ühe teejupi või tänava lume koristamisega.
Pakkuge omapoolseid lahendusi!
Jaan Stern
abivallavanem
telefonid 322 5603 või 529 4957
e-post: jaan.stern@ kadrina.ee

Türi valla raamatukogude töötajad
olid külas Kadrina kolleegidel

Märtsi lõpul olid meie vallaraamatukogu külalisteks Türi valla raamatukoguhoidjad. Grupi juhiks oli Türi vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Elbe METSATALU (pildil vasakul). Külalised tundsid
huvi meie raamatukogude vastu. Et Türi suurekspaisunud vallas on 9
raamatukogu, siis tunti huvi, kuidas Kadrina vallas on lahendatud raamatukogudevahelise transpordi küsimused, seda ka seoses mitmesuguste ürituste korraldamisega. Meie vallaraamatukogu juhatajal Ene HEIDEL tuli
vastata paljudele erialastele kui ka organisatoorse iseloomuga küsimustele.

Korstnapühkijate õppepäevad Kadrinas
28.–30. aprillini korraldab Eesti
Korstnapühkijate Koda Kadrinas
kutsealase õppeseminari. Peale
korstnapühkijate tulevad kohale ka
pottsepad üle Eesti ning nüüdisaegsete nn moodulkorstnate tootjate
esindajad.
Seekordse seminari peamiseks
eesmärgiks on uuematest materjalidest korstnate paigaldamise ja
hooldamise tehnoloogia tundmaõppimine, et vältida vigu edasises
töös.

Nagu märkis Korstnapühkijate
Koja aktiivne liige Tiit Mäekivi, on
tegemist õppepäevadega ning elanikkonda laiemalt teenindada ei ole
võimalik. Küll aga antakse võimaluste piires huvilistele nõu ja vastatakse küsimustele.
Laupäeval, 29. aprillil on esialgse kava kohaselt plaanis demonstreerida alevikus Nuka Kaupade vastas platsil korstnapühkijate
varustust ning liikumisvahendeid.

TEADE

Kadrina valla ohtlike jäätmete kogumispunkt Raua tänaval on avatud
reedeti 14.00 – 18.00 ja laupäeviti 10.00 – 16.00 (riiklikel pühadel suletud).
Jäätmejaam võtab valla elanikelt vastu õlijäätmeid, õliseid pühkmeid,
õlifiltreid, akusid, patareisid, päevavalguslampe, elavhõbejäätmeid, aegunud ravimeid, olmekemikaale, taimekaitsevahendeid, külmkappe, televiisoreid, raadioid, pliite, mööblit.
Jäätmejaama haldab OÜ GALO Gaasid.
Kokkuleppel haldajaga on elanikel võimalik tellida suuremõõtmeliste
jäätmete äravedu kodudest jäätmejaama või prügilasse (10 kr/km+seisuaeg
120 kr/h,. Info tel 56 465 177 või 55 04 915.

TEADE

Seoses Kadrina valla osalemisega Lääne-Viru veemajandusprojektis,
kuhu on kaasatud Kadrina ja Hulja alevik, Kihlevere, Viitna, Vohnja,
Udriku, Undla ja Salda külade tiheasustuspiirkondade ühisveevärgi- ja
kanalisatsioonitrasside uuendamine, toimuvad nimetatud kohtades geodeetilised mõõdistustööd 2006. aasta kevadel-suvel.
Kuna geodeetilise alusplaani koostamiseks on vaja väga täpselt mõõdistada olemasolevad majad, kuurid, objektid, trassid, siis palume elanike
mõistvat suhtumist maamõõtjate töösse ning võimalusel kaasa aidata töö
paremaks korraldamiseks (hoida koerad kinni, lubada maamõõtjal liikuda
oma õues jne).
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KUI ELUKUTSE ON ELU KUTSE...
Paljude inimeste mistahes eluala huvi algeid oma ameti vastu võib täheldada juba varases nooruses, isegi lapsepõlves. Kui lapse huvi
raamatute vastu tipneb varase lugemisoskusega, jätkub elutarkuste ammutamisega kirjandusteostest kogu kooliaja, jätkub see kindlasti ka
täiskasvanueas ja saab sageli aluseks elukutselegi. Anneli Eller (35) (pildil) on Kadrinas sündinud, siin lasteaias ja koolis käinud, siin ka
elu kutsena raamatukoguhoidja elukutse leidnud.
Milles väljendus Sinu huvi
raamatute vastu lapsepõlves?
Mäletan, et esimene raamat,
mille läbi lugesin ja millest sai alguse suurem lugemishuvi, oli Tark
mees taskus. Võisin olla nii 6-7 aastane. Olin tol päeval haige ja pidin
voodis lebama. Igavusest hakkasin
ühte paksu roheliste kaantega muinasjuturaamatut lugema. Kui mõni
kirjatäht tunduski võõras, siis küsisin ema käest. Ja nii see lugemine
lahti läkski. Huvi kirjanduse ning
raamatute vastu on vist n-ö perekonnaviga. Minu vanaema ja isa on
olnud suured lugejad ning koju osteti ikka raamatuid. Kui mõnele
sõbrannale külla läksin, siis uurisin
alati, mida huvitavat nende koduraamatukogus leidub.
Mis oli lemmiklugemiseks
kooliajal?
Juba kooliajal olin agar Kadrina
külaraamatukogu kasutaja, sealne
valik võttis silmad kirjuks. Tuli ette, et käisin kaks korda päevas laenutamas. Meenub üks vihmane suvepäev, kui hommikul alustasin
Dreiseri Ameerika tragöödia I osa
lugemist. Õhtul, enne raamatukogu
sulgemist, ruttasin veel II osa laenutama. Lemmikraamatuid, mida
ikka ja jälle sai loetud, oli palju.
Kõigi üleslugemine läheks väga pikale. Eredamalt on meelde jäänud
Gerald Durrelli loodusraamatud,
Astrid Lindgreni looming, Verne’i
seiklusjutud, Eno Raud, Heljo
Mänd – selline põhikooli õpilase
lugemisvara. Keskkoolis meeldis
Varamu sari, Tolstoi, Dostojevski,
Tammsaare, Gailit, Mutt, Vilde,
ilukirjanduse maailmaklassika. Kirjutasin ka natuke luuletusi, sahtlipõhja muidugi. Kirjandeid meeldis
koolis kirjutada vabal teemal.
Millal leidsid lahenduse probleemile, mis kummitab noori koolilõpetajaid – mida teha edasi?
Keskkoolis õppides pidi juba
enam-vähem selge olema, mis eriala edasi õppima minna. Mitu korda
käis peast läbi, et lähen õppima raamatukogundust ja bibliograafiat
Tallinna. Sedasama eriala asusingi
õppima, aga hoopis Viljandi Kultuurikolledzhi kaugõppeosakonnas.
Selle lõpetasin 1992, Eesti krooni
tuleku aastal.
Kas kaalusid ka teisi võimalusi, teisi elukutseid?
Tuleb tunnistada, et olen kaalunud ka teisi elukutseid. Paelunud on
mind õpetaja elukutse, kodus sai

Neeruti
Seltsi

VEERG
• 6. mail viib loodusretk huvilised Lemküla järve ja Lasila mõisa
kanti. Buss väljub rahvamaja eest
kell 12. Tagasi jõutakse 4 tunni pärast. Võileib taskusse!
• Vastilmunud trükis “ 100-aastane Kadrina apteek” on saadaval
raamatukogus ja Risti Poes.
• Raamat “ Kadrina kihelkond
läbi aegade” hinnaga 200 krooni on
jätkuvalt müügil valla raamatukogudes. Võimalik on tellida ka posti
teel (siis maksab raamat 250 kr),
kui küsite tel 55 525 314.
• Täpsustuseks: Maaelu Edendamise Sihtasutus (MESA) rahastas
projekti Kadrina valla külaliidrite
õppereis Harju- ja Läänemaale 7.8. aprillil 2006 vaid 3000 krooniga.
KOP-i otsus on seni saabumata.

nukkudega küllalt kooli mängitud,
arvasin siis, et minust saab algklasside õpetaja. Mingil ajal huvitas ka
meditsiin, eriti ämmaemanda eriala.
Olen rahul, et valisin siiski raamatukoguhoidja elukutse. Töö raamatukogus ja suhtlemine lugejatega on pakkunud mulle rahuldust. Tunnen, et
olen olnud vajalik. Kõige suuremaks
tunnustuseks oma tööle pean seda,
kui lugeja ütleb, et soovitatud raamat
meeldis väga. Tunnen kohe hingesugulust inimesega, kellega mul on ühine lugejamaitse- ja eelistused.
Kuidas ja kus algas töö raamatukogus, kus kulgeb see täna?
1990. a asusin tööle Kihlevere
külaraamatukogusse, samal ajal õppisin Viljandi Kultuurikolledis kaugõppes raamatukogundust ja bibliograafiat, nii et teooria ja praktika
käisid käsikäes. 1994. aastal kutsus
Kadrina raamatukogu juhataja Ene
Heide mind tööle Kadrina raamatukokku. 2005. a. augustist töötan
Kadrina Keskkooli raamatukogus.
Töö lastega on huvitav ja väljakutseid pakkuv. Koos kolleeg Aino
Põldaasaga teeme praegu tööd selle
nimel, et kogu kooli raamatukogu
fond saaks sisestatud programmi
RIKS, et seejärel üle minna elektroonilisele laenutamisele.
Kuna Su töö sisaldab suures
osas just seda, mida teiste elukutsete esindajad teevad vabal ajal,
siis – mida teed Sina vabal ajal?

Öeldakse, et õnnelik on see inimene, kelle töö ja hobi langevad
kokku. Niisiis, mina loen vabal ajal,
nii palju kui mul seda vaba aega töö
ja pere kõrvalt üle jääb. Ega ma vist
ilma raamatuta elada ei oskakski,
alati peab mul midagi lugeda olema, vahel on mul mitu raamatut
korraga pooleli. Püüan ennast pidevalt kursis hoida ilmuva uudiskirjandusega, hea ülevaate annavad
sellest Loomingus ja Vikerkaares ilmuvad retsensioonid, infot leian ka
ajalehtedest, ajakirjadest ning internetist. Raamatuid ilmub praegusel
ajal palju ja mitmekesiseid, seepärast tuleb teha valik, mida lugeda.
Mõnusaid lugemiselamusi pakuvad
kirjastuse Varrak sarjad nagu 20.
sajandi klassika, Iiris ja Moodne
klassika, samuti kirjastuse Eesti
Raamat sari Nüüdisromaan. Vabal
ajal armastan lihtsalt ka oma perega
koos olla, käime koos jalutamas.
Mõnusaks meelelahutuseks on ka
hea filmi või muusika nautimine,
ristsõnade lahendamine.
Kas ka tütred huvituvad raamatutest/kirjandusest?
Mul on kaks tütart: Astra (10) ja
Agnes (7). Olen püüdnud neid tasapisi raamatute poole suunata. Astra
on päris usin lugeja, ilukirjandusest
enam paeluvad teda aimeraamatud.
Agnese lemmikuteks on praegu nn
Paula sari Aino Perviku sulest. Kui
lapsed väiksemad olid, sai neile pä-

ris palju ette loetud. Armastan ette
lugeda ikka seda, mis ka endale
meeldib ja kunagi lapsepõlves ise
loetud sai. Lemmikuteks kujunesid
Astrid Lindgreni Pipi Pikksukk ning
Bullerby lapsed, muinasjutud, Eno
Raua Sipsikute juturaamat. Viimase aja autoritest juhib konkurentsitult Andrus Kivirähk.
Miks oled truuks jäänud oma
kodukohale Kadrinale?
Elu on nii läinud, et olen jäänud
oma kodukohta pidama. Mul on siin
rahuldust pakkuv töö, kolleegid ja
sõbrad, ka mu vanemad elavad siin.
Ei lähe päevagi, mil ma emaga ei
suhtleks, nädalavahtustel püüan ka
vanemaid külastada. Kodukandist
leidsin elukaaslase Veiko, tänaseks
on kooseluaastaid kogunenud 11.
Tegelikult on ju Kadrinas hea elada
– mulle meeldib, et kõik on siin
käe-jala juures: lasteaed, kool,
kauplused, tervisekeskus, spordikompleks, raamatukogu. Siin on ka
suhteliselt turvaline elukeskkond.
Meeldiks, kui üldisele haljastusele
rohkem rõhku pandaks. Tore oleks,
kui Kadrinasse või selle lähiümbrusesse loodaks üks korralik terviserada, kus inimesed võiksid rahulikult oma nn terviseringe kõndida/joosta, ilma et peaks vältima aina tihenevat liiklust või pelgama
hulkuvaid koeri.
Küsimusi esitas
Tiiu UUSKÜLA

Mart Laar esitles uut raamatut
Vallaraamatukogu klubiõhtute
sarja järjekordseks külaliseks oli
ajaloolane ja poliitik Mart Laar
(pildil).
Seekordseks teemaks oli Laari
äsjailmunud teos "Sinimäed 1944",
mille esitlusele oli raamatukogusse
tulnud poolsada huvilist.
Autor andis olulise ülevaate nii
kõnealusest raamatust kui ka selle
perioodi sõjasündmustest Eestis ja
kaugemalgi. Raamatu sissejuhatus
algab sõnadega: "Sinimägesid teab
Eestis igaüks." Sellesse lausesse on

pandud tuntus läbi rahvusliku traagika. Sinimägede (laiemalt kogu
Kirde-Eesti) lahingud 1944.aastal
nõudsid meeletuid ohvreid selle nimel, et pidurdada mõneks ajaks Punaarmee pealetung, et Soome saaks
pisutki hingetõmbeaega oma rahvusliku sõltumatuse kaitsel.
Mart Laari raamat on huviga
loetav. Selles on kindel koht nii rahvuslikul traagikal kui ka väikeriigi
piiratud võimalustel ise ennast
kaitsta okupatsiooni tingimustes.
Enn MÄLGAND

• 7. aprillil võõrustas selts Kadrina rahvamajas õppereisist osavõtjaid Läänemaalt (44 inimest), kes
viibisid Lääne-Virumaal kaks päeva. Külalised tundsid huvi meie
seltsitegevuse vastu, eriti huvitas
neid seltsi pakutav kalmuhooldusteenus ja selle korraldamine.

Teatrifestival
ja laulupäev
lasteaias
Lasteaias Sipsik lõppes teatrifestival. Haigused kimbutasid nii
väikseid näitlejaid kui ka nende
õpetajaid. Raskustele vaatamata
said esinemisküpseks kuus etendust
Kadrinas ja üks Huljal.
Krõlli ja Hiirekeste rühma
emad-isad nägid juba oma laste
etendust. Tõrukeste rühm jõuab
oma etenduse vanemate palge ette
tuua veel sellel poolaastal. Ülejäänud etendused lükkuvad sügisesse.
18. aprilli hommikul lustivad
Sipsiku lapsed keskkooli videosaalis laulupäeval koos Roti Nõia ja
teiste tegelastega. Kõik kohalolijad
on kostümeeritud. Kõige selle juures on väga tervitatav lastevanemate abi.
25. aprillil toimub Hiirekeste
rühma lastevanemate koosolek.
27. aprillil toimub Tõrukeste
rühma lastevanemate koosolek.
Emadepäeva kontsert, kuhu ootame kõiki valla emasid ja vanaemasid, toimub 12. mail kell 17
Kadrina rahvamajas.
Maia MÄGI
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Erastajad, aeg on kiirustada!
27. novembril 2005 jõustus Maareformi seaduse
muutmise seadus, millega kehtestati maa ostueesõigusega erastamise lõpptähtajad. Isikud, kes on saanud
maavanema korralduse erastamise tingimuste kohta,
kuid ei ole sõlminud ostu-müügilepingut, peavad seda
tegema hiljemalt 27. juuniks 2006 (nimekiri lisatud).
Kõiki selles nimekirjas olevaid füüsilisi ja juriidilisi
isikuid palutakse ostu-müügilepingu sõlmimiseks või
erastamistingimuste täpsustamiseks pöörduda Lääne-

Viru Maavalitsuse maaosakonda aadressil Rakvere
linn Kreutzwaldi 5c. Infot saab telefonil 32 58 051.
Kui isik on saanud maavanema korralduse erastamise tingimuste kohta pärast 27. novembrit 2005, siis
tuleb ostu-müügileping sõlmida 3 kuu jooksul pärast
maavanema korralduse jõustumist. Isikud, kes mõjuva
põhjuseta ei sõlmi maa ostu-müügilepingut nimetatud
tähtaja jooksul, kaotavad maa erastamise õiguse.

Erastaja
Neidek Ahto
Otti Mirjam
Sild Aino
Kärdla Raivo
Saulep Toivo;
Saulep Tõnu
Annus Aksel
Wood Trans OÜ
Aitsam Ants
Neidorf Jaan
Ehavald Merike
Nupp Valentina
Kuusk Tarmo
Saaremetsa OÜ
Voogla Arvo
Pajus Arved
Tint Ago
Annimäe Ats
Inginen Ivan
Piiskoppel Väino
Miilpalu Mihkel
Pajussaar Lia;
Pajussaar Raivo
Piiskoppel Väino

Erastaja
Maaüksus
Ööbik Riin
Ööbiku
Feodorov Raivo
Niinemäe
Kivja Tõnu
Tõnu
Suuroja Kalle-Mart
Kõrtsi
Volodin Rein
Kukumäe
Piiskoppel Ants
Antsu
Salumäe Anneli
Salumäe
Kuusik Ülle
Ülle-Reinu
Omer Ants
Lõokese
Vahkal Epp
Mardi
Kadrina Elektrik OÜ
Viru 9
Kaasik Rait
Sigala
Saaremetsa OÜ
Pumbamaja
Moor Raivo
Männiku
Palang Andrus
Pooleadra
Mardi Heli
Lapiku
Neidek Õnnela
Linnumäe
Virve Epp;
Virve Mari-Liis;
Virve Marleen;
Virve Ranno
Ülejõe
Nurmsalu Siiri
Metsahansu
Eesti Post AS
Jaama 4A
Tolla Irja
Valdja

Maaüksus
Pärna
Otti
Nurme
Kärdla

Tähtaeg
27.06.2006
27.06.2006
27.06.2006
27.06.2006

Välja
Aasa tn 4
Raami
Ülevalt-toa
Raba
Merka
Soo
Kuuse
Talli
Järve
Tapa tee 23
Miko-Otto
Annimäe
Lagedi
Mihkelsoni
Mihkli

27.06.2006
27.06.2006
27.06.2006
27.06.2006
27.06.2006
27.06.2006
27.06.2006
27.06.2006
27.06.2006
27.06.2006
27.06.2006
27.06.2006
27.06.2006
27.06.2006
27.06.2006
27.06.2006

Raivo
Väino

27.06.2006
27.06.2006

Kulu ja prahi põletamisest
Soojad ja päikeselised ilmad on
sulatanud lume ning toonud taas
nähtavale kuivanud rohu.
Eelmisel aastal kestis kulupõlengute periood meie maakonnas 3. aprillist kuni 29. maini. Kuigi üksikuid kulupõlenguid esines ka hiljem. Kulupõlenguid registreeriti
terve aasta peale kokku 179, mille
tulemusena sai kannatada üks mees,
ühe elamu katus, ning tuletõrjujate
poolt hoiti ära tule levik neljale
hoonele ja metsale.Kulu põles kokku 214 hektaril. Kulupõlengute osatähtsus oli 31% tulekahjude üldarvust maakonnas. Kõige enam oli
kulupõlenguid taas Tapal (50),
Rakvere linnas oli poole vähem
(25) ja Kunda linnas (22) kulupõlengut. Positiivsest küljest võib ära
märkida Avanduse (2), Vihula (2),
Laekvere (2) ning Haljala valla (2),
kus kulupõlengute väike arv võiks
olla teistele eeskujuks.
• Kulu põletamise kahjulikku-

sest pole ilmselt vaja rääkima hakata. Kahju keskkonnale, oht hoonetele ning inimestele on need põhjused, mis peaksid inimesi panema
mõtlema võimalikele tagajärgedele.
Mainimata ei saa jätta ka tuletõrjujate suurt koormust sellel perioodil.
• Samuti võiks iga inimene teada, et kulupõletamine on taunitav
ka seaduse poolt ning vastavalt Karistusseadustiku § 352-le võib kulupõletajat oodata kuni 12000 kroonine rahatrahv.
Teiseks probleemiks on kevadine prahi ning okste põletamine.
Ka see tegevus võib nõudeid järgimata põhjustada ohtu hoonetele
ning metsale. Samuti võib lõkkest
alguse saada kulupõleng. Põhiline
nõue lõkke tegemisel on tagada piisavad vahemaad ehitistest ning
metsast. Minimaalsed kaugused
ehitistest on 15 ja metsast 30 meetrit. Lõkke tegemisel tuleb arvestada
tuule kiirust ning suunda, samuti

Tähtaeg
27.06.2006
27.06.2006
27.06.2006
27.06.2006
27.06.2006
27.06.2006
27.06.2006
27.06.2006
27.06.2006
27.06.2006
27.06.2006
27.06.2006
27.06.2006
27.06.2006
27.06.2006
27.06.2006
27.06.2006

27.06.2006
27.06.2006
27.06.2006
27.06.2006

tuleb lõkke alus puhastada põlevast
taimestikust. Enne tule süütamist
tuleb kindlasti veenduda, et tekkiv
suits ei segaks liiklust ega kaaskodanikke. Võib juhtuda, et häiritud
kaaskodanikud võivad hinnata ohtu
valesti ning teatada sellest häirekeskusesse, kes saadab välja tuletõrjeautod. Kui seni soovitasime inimestel teavitada igast lõkke tegemisest häirekeskust, siis seoses häirekeskuse üleviimisega Jõhvi soovitame seda teha ainult vajaduse tekkimisel, et vältida hädaabitelefoni
ülekoormust. Põlevat lõket ei tohi
jätta hetkekski järelevalveta. Pärast
põletamist tuleb lõkkease hoolikalt
kustutada, vältimaks hilisemat
uuestisüttimise võimalust. Samuti
tuleb tule tegemisel arvestada kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud
heakorraeeskirjast tulenevate nõuetega.
Janek FLOREN
Ida-Eesti Päästekeskuse Insenertehnilise büroo juhataja

KULTUURIÜRITUSED – Kadrina valla kultuurikalender mais 2006
1. mail kell 14. 00
Klubi “ Kuldne Sügis” pidu “ SITSITRALL” .
Õhtujuht, pillimees Heino Koosa.
6. mail kell 10. 00
Väljasõit rahvamaja eest KUMU-sse.
7. mail kell 11. 00
Baltica 2007 – piirkondlik seminar.
12. mail kell 17. 00
Lasteaed “ Sipsik” Emadepäeva kontsert rahvamajas.
13. mail
Laat rahvamaja kõrval parklas.
14. mail kell 15. 00
Segakoori kontsert Tapa Kultuurikojas.
16. mail kell 19. 00
Ühiskülastus Haljala RAHVAMAJA, Vana Baskini Teatri
etendusele (väljasõit 18.15) “Väljaspool hooaega”

20. mail kell 17. 00
Kadrina segakoori ja Oonurme segakoori kontsert
rahvamajas.
25. mail kell 17. 00
Kunstidekooli lõpuaktus – kevadkontsert rahvamajas.
26. mail kell 16. 00
Lasteaed “ Sipsik” lõpupidu rahvamajas.
26. mail kell 18. 00
Tantsuringi “ Cadencia” kevadkontsert kooli aulas.
28. mail kell 14. 00
Üldrahvalik üritus Neerutis “ TERVITUS SUURELE
SUVELE!” Esinevad Kadrina taidlejad, piknik, rahvalikud mängud-laulud.

OÜ Kadrina Kommunaal teatab:
Alljärgnevatel kuupäevadel ja
kellaaegadel ning kohtades toimub
SUUREMÕÕTMELISTE OLMEJÄÄTMETE kogumine:
22. aprillil – Kihlevere külas,
algus kell 9. 00.
22. aprillil – Viitna külas, algus
kell 13. 00
23. aprillil – Vohnja külas, algus kell 9. 00
29. aprillil – Kadrina alevikus,

algus kell 9. 00 Põllu tänavas ja
13. 00 Pikas tänavas
30. aprillil – Hulja alevikus, algus kell 9. 00
Jäätmed tuleb paigutada nähtavale kohale tänava äärde.
Vastu võetakse: telerid, pliidid,
külmikud, olmeelektroonika, õlid,
värvid, lakid, erinevad kemikaalid
jm sarnane jääde, vanametall.

Vastu ei võeta olmeprügi, autokumme ja puuoksi/lehti.
Lisainfo: Marko Teiva, tel 53 440
585, Ülo Kais, tel 56 465 177

Õnnitleme — juubilarid!
Aprill ’2006
94
Maria VISNAP
91
Hedvig LINDSTRÖM
90
Hermiine KALDA
85
Helga KIIGEMÄGI
80
Erich SULA
Teresa-Vernatta
RÜÜTEL
75
Paul KIVIMETS
Heinrich ORGMETS
70
Maia PEIL
Silvi KALDA

Ilse MAIDLA
Lehte-Mai SIISPOOL
Ainu KIROTBEK
65
Jaan STERN
Helga KASTEMÄE
Linda TAMM
Andres PLUTUS
Reet KARP
Tiina ALLIKAS
60
Maie SEPPO
Juta VAHULA
Ants KRUUS
Tiiu LAUSMAA
Taimi PÕDER
Ruti TIITS
Asta ROHEMÄE

MÄRTSIS REGISTREERITUD LAPSED:
Luise
LAANSOO
Mattias LAANSOO
Leegi Brigitte KAIS
Margus
SALVE
Angeelika VAINULT
Mattias
MAITS
Indrek
LEHTME
Reimo
RATSOV
Ketlin
REBANE

Palju õnne!

TEADE

Kadrina Keskkool palub kõiki lapsevanemaid, kelle laps asub 1. septembril 2006. a. õppima I klassi, esitada avaldus kooli kantseleisse 28.
aprilliks k.a (kaasa lapse sünnitunnistus, vanema ID kaart või pass).
Koosolek lastevanematele toimub 17. mail k.a kell 18.00 kooli metoodikakabinetis.
Info tel 32 25 640 kantselei, 32 25 644 õppealajuhataja.

LAADALE!
13. mail kell 9.00 kuni 16.00 toimub Kadrina rahvamaja juures
KEVADLAAT
Kauplejaid tuleb kõikjalt üle Eesti. Info tel. 58 050 167

Addinol viib sinu ja su sõbra soojale maale
Saksa tootja ADDINOL tütarfirma Eestis Addinol Mineralöl Marketing OÜ korraldab aprillist novembrini laiaulatusliku kampaania,
mille käigus loositakse iga kuu välja üks soojamaareis kahele,
seega kokku seitse reisi 14 inimesele. Esimene õnnelik paar selgub juba juuni alguses. Lisaks reisidele saab igal nädalal üks
õnnelik mootoriõli ostja 1000-kroonise kinkekaardi Sportlandilt
või Aave autokaupadelt.
Kampaania kestab 10. aprillist 31. novembrini ning selles osalevad kõik, kes ostavad kampaaniasildiga varustatud ECO Light
või ECO Synth neljaliitrise kanistri. Kampaanias osalemine on
lihtne ja võiduvõimalus on vägagi suur, sest õlikanistreid ostetakse ju arvuliselt vähem kui nt leiba või saia.
Et reisil üksinda igav ei hakkaks, saadab Addinol soojale
maale ka võitja kaaslase. Võidureisi korraldab Novatours.
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