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Te r v i s l o o d u s e s t
Kust keegi terviseparanduseks võimalusi otsib, on
isikupära ja harjumuse küsimus. Kadrina mees Heino
Sõrm tugevdab tervist looduslike vahenditega ning
soovitab seda teha ka kõigil
teistel. Selleks on ta juba aastaid materjali kogunud ja ajakirjas „Elukiri“ sellealaseid
artikleid avaldanud. Nüüd
said need kirjatööd ka kaaned
ümber – ilmus Heino Sõrme
raamat „Tervis loodusest“.
236-leheküljeline teos sisaldab poolesaja taime, saaduse jm kirjeldusi, mis oma
põhjalikkusega annavad silmad ette nii mõnelegi tõsiteaduslikule üllitisele. Lugeja
leiab raviva või tervist tugevdava iseloomuga taimede
loetelust isegi selliseid, mida
me pelgalt kõhutäiteks oleme harjunud kasutama, nagu
kartul, kapsas, kurk jt. Eestlase „teist leiba“ – kartulit on

Raamatu autor Heino Sõrm

raamatus iseloomustatud kui
„keha ja vaimu tugevdajat“.
Kirjutised ravimtaimedest
ja taimedega ravimisest on
valminud peaaegu et eluaegse
kogumise, jälgimise, uurimise
tulemusena. Abiks on olnud ka
varem ilmunud teiste autorite
sellealased tööd. Lapsepõlves

tärganud harrastus on saanud
nüüd väärtraamatuks, mis
juba esitluspäeval valla raamatukogus tõsist huvi tekitas.
Raamat on kaunilt illustreeritud, taimedel on ka
ladinakeelsed nimed juures.
Enn MÄLGAND

Ta i d l e j a d p i d a s i d p i d u
Aprillikuu viimasel laupäeval pidasid Kadrina rahvamaja isetegevuslased traditsioonilist kevadpidu. Sel korral juhinduti teemast ”Lipsud,
lilled, liblikad!”
Pidulised olid kostüümidega meeldivalt vaeva näinud.
Võis näha hiiglasuuri kikilipse, lopsakaid lillepärgi,
selga riputatud liblikatiibu ja
väga kaunilt lilleliseks tikitud
maikasärke. Ka kollektiivide
etteasted olid temaatilised.
Hoogsalt kevadiste paladega
tegi õhtule meeldiva sissejuhatuse pasunakoor. Segakoori
esituses kõlas laul “Kikilips”
ning
segarahvatantsurühm
üllatas kõiki lustaka lauluga
“Suvesimman”. Tantsuringi

“Vöökudujad” esituses sai
näha väga liblikalennuliseks
kohandatud
“Voorvalssi”.
Tantsudest võib veel ära märkida kevadiselt romantilise,
C-segarühma, tantsu “Pihlapuu” ja just selle kava tarbeks
loodud tantsutrupi Cadencia
tantsu “Liblikaid püüdmas”.
Kaunist koorimuusikat sai
kuulda ka kirikukoori esituses. Silmarõõmu pakkusid
esimest hooaega tegutsenud
kõhutantsijad. Kelmika estraaditantsuga astus üles Cadencia segarühm.
Samas tähistas oma viiendat sünnipäeva õpetajate rahvatantsurühm, mida juhendab
Ivi Lehtmets. Esitati ülevaatlik läbilõige tegevusaastatest,

Töö- ja puhkelaager
Kadrina valla 8.–9. klassi õpilastele
I vahetus 26. juuni – 7. juuli – 15 õpilast;
II vahetus 14. august – 18. august – 15 õpilast.
Laagri kodukord:
Kodust käiv rühm töötab 4 tundi päevas
(koristustööd, remonditööd, metsatöö), saab
TASUTA lõunasöögi ja pärast seda vaba aja ühine
sisustamine kuni kella 16-ni. Töötasu lähtub
miinimumpalgast.
Info ja registreerimine maikuu jooksul Rutt
Kuusemäe (kooli kehalise kasvatuse õpetaja)
juures.

sekka tantse lasteaiast tänaseni.
Hoogsa muusikaga tantsutas rahvast ansambel “Vanker”.
* * *
Paar päeva hiljem oli rahvamaja seenioride päralt.
Klubi “Kuldne Sügis” eestvedamisel toimus seenioride kevadpidu “Sitsitrall”. Lustaka
eeskavaga astusid üles Kadrina päevakeskuse naised.
Külla oli tulnud tantsuring
Kehalast.
Nende esituses sai näha
külluslikult
kostümeeritud
omaloomingulisi tantse.
Sel hooajal täitus viies
tegutsemisaasta ka naisansamblil. Lea Leissoni juhendamisel esitati väike ülevaade oma repertuaarist ja tehti
plaane edaspidiseks.
Üritusele lisas hoogu õhtujuht-pillimees Heino Koosa.
* * *
Üks hooaeg jälle lustlikult lõpule viidud. Vaatamata
sellele, et täna on rahvamaja
ringide nimekirjas koguni
324 isetegijat, ootame sügisel
ikka uusi entusiaste oma ridadesse.
Ene KALDAMAA
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XIV aastakäik

VALLAVOLIKOGUS ARUTATI JA OTSUSTATI
26. aprilli istung
1. Volikogu võttis vastu määruse Õpilaste sõidusoodustuse määramise ja maksmise kord. Vastuvõetud määrusega reguleeritakse
rahvastikuregistri andmetel Kadrina vallas elavatele õpilastele sõidusoodustuse andmine. Sõidusoodustus antakse algkoolides, põhikoolides, gümnaasiumides päevases õppevormis õppivatele ja valla
koolide huvialaringides osalevatele õpilastele. Kehtestatud korra
tähenduses on õpilase sõidusoodustus kooli- ja kojusõidu kulude
hüvitamine sõidutõendi alusel ühistranspordi kasutamisel, valla õpilasliinidel ja erijuhtudel sõidupileti alusel vallavalitsuse otsusega.
2. Volikogu võttis vastu määruse Toimetulekutoetuse määramiseks
eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine. Määrusega
kehtestatakse toimetulekutoetuse arvestamise ja määramise aluseks
olevad jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alaliste kulude
piirmäärad Kadrina vallas.
3. Võeti vastu otsus, millega lubatakse vallavalitsusel sõlmida leping Tatjana Naumovaga, elukoht Ridaküla, Kadrina vald, Ridakülas asuva 1021 m² suuruse Kaevu kinnistu omandamiseks Ridakülas
veevarustuse ja kanalisatsiooni korraldamise eesmärgil. Sama otsusega volitati vallavanemat Aivar Lankeid alla kirjutama sellekohasele lepingule.
4. Volikogu võttis vastu määruse Kadrina Vallavolikogu 2004. aasta 29. septembri määruse nr 40 Kadrina valla kohalike maanteede,
tänavate, metsateede ja erateede nimekirja kinnitamine täiendamine.
5. Vallavolikogu võttis vastu otsuse, millega anti luba vallavalitsusele riigihanke Koristusteenuse osutamine Kadrina Keskkoolis tähtajaga 20. august 2006 kuni 30. juuni 2009 korraldamiseks.
6. Volikogu võttis vastu määruse Kadrina Vallavolikogu 2003. aasta
28. mai määruse nr 17 Kadrina valla avaliku korra eeskirja kehtestamine muutmine.
7. Võeti vastu otsus, mille alusel Kadrina vald astub MTÜ Arenduskoda liikmeks. Valla esindajaks MTÜ-s nimetati valla arendusnõunik Tiina Vilu.

K o lme ko o li k o h t u m i n e
Kolm päeva viibisid Kadrinas meie keskkooli külalistena
Läti Vabariigi Bene keskkooli
ja Leedu Vabariigi Josvainjai
keskkooli 15-liikmelised õpilasesindused koos õpetajate ja
koolidirektoritega.
Tegemist oli pikaajalise
sõprussidemete traditsiooniga
kolme keskkooli vahel.
Külalised tutvusid Kadrina

kooliga, viibisid õpilaskonverentsil „Noorte rõõmud ja
mured“, käidi ekskursioonil
Rakveres, prooviti meie ujulavett jne.
Noorteõhtul keskkooli aulas kuulati ansambli Tanel
Padar&The Sun esinemist.
Järgmisel aastal on sõprusfestivali korraldamise järg
Josvainjai kooli käes.

Sõpruskoolide õpilased ja õpetajad vaatasid huviga videoﬁlmi Kadrina vallast
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Ikka ja jälle huviharidusest
Sellel õppeaastal on kogu
vabariigis pööratud erilist tähelepanu laste ja noorte huviharidusele ja tõstatatud küsimusi,
mis tegelikult mõlguvad paljudel inimestel pidevalt meelel ja
ootavad väljaütlemist. Nii on see
olnud ka Kadrina vallas. Selle
küsimusega on tegeldud 2006.
aastal eriti sageli just kultuuri- ja
hariduskomisjonis. Hea on tõdeda, et meie vallas noorte huviharidusest hoolitakse ja seda
toetatakse.
Küsimused puudutavad suures osas huvihariduse olulisust
noorte hariduses, õppe rahastamist ja võimaluste loomist huvitavalt ja sihipäraselt oma aega
veeta. (Rahastamise poolelt on
hea uudis see, et ka riik hakkab
toetama laulu- ja tantsupeole
pürgivaid kollektiive. Loodame
väga, et see ei jää ainult ühekordseks aktsiooniks.) “Huviharidust ei saa anda” – just sellise
pealkirjaga artikkel ilmus “Õpetajate Lehes” (21. aprill, 2006).
Nõustun selle väitega täielikult.
Usun, et nii arvavad ka meie pedagoogid. Huviharidusega tegelemine on spetsiiﬁline – siia alla
kuuluvad nii muusika, kunst,
tants, sport, näitemäng, käsitöö
jne. Lapsi ei saa sundida huvitegevusega tegelema, ta peab ise
asjast huvitatud olema. Toetada
ja suunata – seda küll. Ja mitmete hobidega tegelemisel peab
arvestama ka lapse võimeid.
Veidi lahus on vaadeldud
meil huvikooli, Kadrina Kunstidekooli, keskkooli ja rahvamaja
huviringe. Tegelikult tuleb väikeses vallas vaadelda neid kõiki
kui ühe terviku osi. Kindlasti on
neil kõigil oma eripära – kunstidekooli ülesandeks on kunsti ja
pillimängu alal professionaalse kunsti- ja muusikahariduse

Kas eelkool kestab üks või
kaks aastat? Senini on meil tegeõppeks tarviliku ettevalmistuse pühendunud oma hobile!
mist olnud üheaastase eelkooliMillised omadused võiksid ga, kuid järgmisel aastal on meil
andmine. See õpe on kindlasti
vallale rahalises mõttes ka kõi- veel olla? Laps peaks suutma kaks rühma – võtsime eelkooli
ge kallim. Sellepärast peab see kontsentreeruda teatud tegevuse sel aastal ka viieaastaseid lapsi
tegevus olema pidevalt nähtaval sooritamisele, olema teadmishi- – eelkooli 2. klassis on järgmija kuuldaval (loodan, et nii see muline ja fantaasiarikas.
sel aastal kaks rühmatundi ja üks
Kuidas me teeme kindlaks, pillitund alates II poolaastast (ﬁmeil ka on).
Kuna kohe on algamas uute et põhikooli õpilane jõuab õp- nantseeritakse isemajandavatel
õpilaste vastuvõtt muusika- pekava täites edasi ja kas ta ka alustel).
osakonda, siis mõtisklen siin midagi tõepoolest oskab? Seda
Kuidas säilitada ka õpetaja
mõnede küsimuste üle ja ehk on näitavad arvestused ja eksamid töörõõmu? Iga õpilane on eriline
(üleminekuek- ja igast tunnist õpib ka õpetaja.
sellest väikesest
arutlusest kasu Milliseid lapsi me oota- sam IV ja põhi- Millegi uue õppimine ei tohiks
ka tulevaste muu- me muusikaosakonda kooli lõpueksam toimuda vaimustuseta. Kuid
õppima? Lapsi, kellel
VII klassi lõpus). alati tuleks arvestada sellega, et
sikakooli astujate
on soov õppida pilli
Seda
näitavad õpetaja nõudmisi ja õpetussõnu
vanematel.
ja kes on heade
meie kooli osa- tuleb võtta tõsiselt. Need pole
Milliseid lapsi
muusikaliste
lemised kooli- mõeldud niisama lapse kiusamime ootame muueeldustega
ja vallasisestel, seks. Tekkinud konﬂiktid tuleks
sikaosakonda õp
m a a k o n d l i k e l , lahendada kiiresti ja lapse huvipima? Lapsi, kellel on soov õppida pilli, kes on regionaalsetel ja rahvusvahelis- sid arvestades, ka objektiivselt.
heade muusikaliste eeldustega tel kontsertidel, festivalidel ja
Muusikaõpingute algperiood
– laps peab viisi, tal on rütmi- konkurssidel. Esitatavad muu- on keeruline. Kuidas last aidatunne. Ta peaks olema vanuses sikapalad peaksid tekitama rõõ- ta? Muusikaõpingute algetapis
6-8 aastat. Kui ka veidi vanemal mu, eduelamust ja edasipürgi- tähendab mängimine just kooslapsel on mingil põhjusel kooli missoovi. Nähakse ju neil esine- musitseerimist. Koostöö ja sobiastumata jäänud, aga nüüd on mistel esinemas ka kaasõpilasi vus õpetajaga on äärmiselt oluselleks soov tekkinud – ootame mitmest teisest
line. Pingutama
ka teid.
koolist ja küll on
peavad mõlemad
Õppimine ei tohiks
Kas pilli õppides pingutama õpilasel ja õpeta- toimuda vaimustuseta. – nii õpetaja kui
ka peab? Hariduse eeldus on jal hea meel, kui
õpilane. Siin on
Kuid alati tuleks
nõudlikkus, järjekindlus, täpsus, nad tunnetavad,
suur osa õpetaja
arvestada sellega, et
püsivus. Kui on soov jõuda min- et näe, meil tuli
fantaasiarikkusel,
õpetaja nõudmisi ja
gite tulemusteni, siis ikka peab esinemine hästi
loovusel, mänõpetussõnu tuleb
ka vaeva nägema. Ja kui on soov välja, me polegi
gulisusel ja heavõtta tõsiselt
viletsapilli väga hästi mängida, siis kõige
tahtlikkusel. Kui
peab pingutama küllaltki kõvasti mad.
õpingud ikka kuiKas laps peab olema käinud dagi ei suju, tuleb kohe lapsevaja pillimängule pühenduma.
Mitme huvialaga võiks al- eelkoolis? Ei pea, kuid nii on 1. nemaga arutada, mida ette võtta.
gklassilaps tegeleda, et ta näeks klassi õpilastel kergem pillimänVaieldakse ka selle üle, millal
oma oma töö tulemusi? Meie guõpet alustada. Neil, kes pole õpetaja võib hakata õpilaselt minõuanne – ärge koormake last eelkoolis käinud, tuleb teistega dagi nõudma: kas kohe õppetöö
mitme erineva ringitegevusega. võrdsele tasemele jõudmiseks alguses või jätta see hilisemaks.
Me ei ole hoogtöötegijad – kau- siis lihtsalt rohkem vaeva näha. Vastaksin nii: õpetaja peab püüdni muusikalise ettekandeni jõud- Ja kui muusikaõpetajad soovita- ma tajuda õpilase maailmapilti ja
mine nõuab järjepidevat tööd, vad astuda õpilasel eelkooli, siis valmistama kõik tunnid ette nii,
tööd ja veel kord tööd Siis ei pea ei tee nad seda mitte jonni pärast, et õpilase huvi pillimängu vastu
nukrutsema – näed, sõbranna vaid just laste huve silmas pida- säiliks ja eesmärgid oleksid vasmängib nii ilusti, kuidas see küll des. Hiljem mõistavad vanemad tavuses tema tasemega.
võimalik on? Aga see laps on seda ka ise.
Kas ka lapsevanem peaks

Naised ja saun
Grupp Kadrina saunas käivaid naisi pöördus OÜ Kadrina Kommunaal direktori Jaan
Piirisalu poole kirjaga, milles
ei olda rahul naistesauna laupäevase lahtiolekuajaga. Nimelt
töötab naistesaun laupäevasel
päeval kella 12 kuni 16.30-ni.
Kollektiivses kirjas, millel on 20
allkirja, soovitakse see kellaaeg
kui sobimatu ära muuta. Põhjendusena tuuakse naiste hõivatus
koduste töödega. „Saunas käiakse siiski peale päevatööd, mitte
enne,“ on kirjas naiste pöördumises ning palutakse lahendada
see küsimus positiivselt, nii et
saun oleks naistele avatud nädalavahetusel vähemalt kella 17.00
ja 21.00 vahel.
„KODUKANT“
pöördus
selgituse saamiseks OÜ Kadrina Kommunaal direktori Jaan
Piirisalu poole. Avaldame selle
siinkohal lühidalt:
Sauna ei saa rohkem lahti
hoida, sest selleks puudub meil

raha. Kui vald toetaks, võiksime
iga päev sauna kütta. AS Kadrina Soojus ei ole nõus alandama
vee- ja kanalisatsiooni hinda.
Küttepuud on kallinenud 100
krooni ruumimeetri kohta. Kõik
see tooks kaasa meie asutusele
suure majandusliku kahju. Kui
saun on kahe päeva asemel lahti
ühel päeval, väheneb kulu saunale 2000 krooni. Kulude katmiseks võiks ju kaaluda ka piletihinna tõstmist, kuid mida selle
peale ütleksid pensionärid?
Mis puudutab naistesauna
lahtioleku kellaaega, siis meie
tähelepanekute järgi käis õhtusel ajal saunas vaid 5 naist, mis
paneb mõtlema, kas see ennast
ikka ära tasub?
Kui saaksime teada naiste
arvamuse, võiks kaaluda naistesauna lahtioleku ajaks kella 15–
18 vahelist aega. Kadrinas on
alternatiivina olemas ka Kadrina Spordi saun, mis on lahti kella 21-ni.

Et kõik algusest peale ja ausalt ära seletada, alustan sellest,
et hää kolleeg ja väärt vallalehe
tegija Enn Mälgand palus mõtet
avaldada uue, vallamaja keldrisse kavandatava külasauna teemal. Ja seda teeksin ma suure
rõõmuga, kui mitte hulk saunalisi poleks mul nööbist haaranud
ja suurt muret kurtnud.
Nimelt: praegune külasauna lahtioleku aeg – kord nädalas laupäeval on kõike muud kui mõistlk.
Ja seda eriti naiste osas, kes peaksid nüüd oma ihu ja hinge harimas käima laupäeva lõuna ja
pärastlõuna ajal. No tule taevas
appi, tahaks kadunud president
Meri kombel hüüda. Kust küll
selline mõte, et maanaisel on
aega end laupäeva pärastlõunal
tavatoimetustest lahti haakida,
sauna tõtata ja siis puhtana taas
õhtuhakul aiamaale tagasi minna? Absurd kuubis.
Ning saunaskäimise aja
muutjad, kellel väidetavasti eesmärgiks kokkuhoid, saavutasid
raha säästmise asemel hoopis
liigse kulu. Sest nagu on näi-

kaasa aitama lapse õpingutesse
sisseelamisele? Mida rohkem
vanem lapse tegemiste vastu mõtestatud huvi tunneb, seda edukam on muusikaõpingute algus.
Viiest-kümnest minutist päevas
ei aita. Kõigepealt peab õpetaja iga uue lapse vanema(te)ga
vestlema (ka meie alustame oma
koolis arenguvestlusi), et tundma õppida lapse eripära ja seda,
mis kohe esmapilgul lapse juures silma ei torka.
Kui vanem on ise mingit
pilli õppinud, miks mitte musitseerida lapsega koos. Meie
esmakordne kogemus kooli advendikontserdil näitas, et ühine
pingutus valmistab rõõmu ka
kuulajatele. Mängida koos oma
ema, isa, vanema venna või õega
– see on ikka väga uhke tunne!
Mida muusikalistel katsetel
nõutakse? Laps peab laulma ühe
saateta laulu, kuid lauliku, kust
laul pärit, võib ka kaasa võtta.
Äkki on abiks. Siis kontrollitakse veel muusikalist kuulmist: palutakse järgi laulda klaveril ette
mängitud helisid, väikesi motiive, kontrollitakse hääleulatust,
rütmitunnet.
Konsultatsioon
on
31.
mail kell 17.00 kunstidekooli
solfedžoklassis.
Ja millal on sisseastumiskatsed? 2. juunil kell 16.00 kunstidekooli õpetaja Silvi Ugaste
klaveriklassis. Ootame kõiki
väikesi muusikahuvilisi. Eelkooli lõpetanud õpilased ei pea
muusikalisi katseid sooritama,
nemad arvatakse kooli nimekirja
avalduse alusel.
Õppimisvõimaluste
kohta
saate lisateavet ka kooli koduleheküljel veebiaadressil www.
kadrinakunst.edu.ee (vastuvõtt
kunstidekooli).
Eve VUNK,
Kadrina
Kunstidekooli direktor

Uus saun aga vanad mured
Rein Sikk/Eesti Päevaleht
danud esimesed uue kava kohaselt käinud saunapäevad, on
naiste poolne saunakülastamine
liginemas nullile. Ja oleks ma
ise naine, ei läheks ka kena laupäeva keskõunal sauna! Nii on
läbimõtlemata otsusega saavutatud tegelikult see, et rahvast
käib saunas varasemast hoopis
vähem ning kulud ühe inimese
kohta on hoopis suuremad. Mis
kokkuhoiust siin rääkida? Pigem
on see maksumaksaja raha tühja
raiskamine. Kahju. Ning õigustatud on küsimus – kas nii talitades tahetaksegi meie külasaun
välja suretada?
Usun siiski et suretamise
plaane pole. Tegemist on lihtsalt
ammuse otsustajate probleemiga, et suures otsustamise tuhinas unustatakse ära need, kelle
hüvanguks peaks otsustamine
käima. Räägi inimesega, see on
uba, ei enamat.
Mis aga puutub uude külasauna, mis kavandatud praegu

tühjana seisvatesse, ja tühja köetavatesse ujula endistesse riietusruumidesse, siis selle poolt olen
küll. Usun, et sinna investeerides hoiame kokku maksumaksja
raha, mida vana sauna korda tegemiseks kuluks märksa enam.
Ka jooksvad kulud oleksid seal
väiksemad, ning värskus ja loodetav kenadus toovad kindlasti
ka külastajatelisa. Pealegi on
Kadrina rahvas seda väärt, et 21.
sajandi alguses käia saunas, mis
21. sajandit väärt.
PS. Sain hiljaaegu kokku
ekspeaminister Mart Laariga,
kellel eelmisest Kadrina külasaunas käigust ja poliitjutu rääkimisest väga värvikad muljed ja
soov taas siia külla tulla. Kena
oleks ju nii teda kui teisigi meie
kümblusasutust külastanud prominente (presidendikandidaat ja
riigikogu spiiker Toomas Varek,
eksminister Marko Pomerants,
minister Villu Reiljan,jt) võõrustada juba uues saunas.
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KUI ELUKUTSE ON ELU KUTSE
Kehakultuur (resp sport) on eluvaldkond, mida peaks sisaldama iga inimese päevaplaan
mingilgi määral, kasvõi puhkepäeval. Kõik me teame, et see oleks õige, kuid paljud meist
seda elus ka rakendavad? Kui aga kehakultuur täidab inimese tööaja, kui seda harrastatakse
lisaks veel puhkeajalgi, siis on küll tavainimese arusaama järgi tegemist fanaatikuga. Rutt
Kuusemäe (pildil all) on Kadrina Keskkooli kehalise kasvatuse õpetaja, kelle elustiiliks on
liikumine ja seda mitte ainult enda jaoks. Ikka juhendab ja organiseerib ta midagi sportlikku,
millest võtavad meeleldi osa suured huviliste (resp naiste) hulgad.
Oled juurtelt Kadrina tüdruk, siin alus-, alg- ja keskhariduse saanud, pärast elukutse
omandamist siin „spordipõldu
kündnud”. Kus ja millal Sind
spordipisik nakatas? Kas oli
kaalumisel ka alternatiive?
Olen tõesti juurtega Kadrinast.
Niipalju kui ise mäletan, ka ema
jutu järgi, olen ikka liikumisest
lugu pidanud. Lapsepõlves olid
mängukaaslasteks poisid: nendega mängiti luurekat, sõda, elati
puu otsas. Kui 4. klassis paljud
klassikaaslased võrkpallitrenni
läksid, läksin minagi. Vanematele
see meeldis, sest olin lapsepõlves
läbi põdenud lastehalvatuse ja
pääsenud õnnelikult. Sport pidi
ära hoidma tüsistused ja haiguse
kordumise. Treeneriks oli fantastiline Rein Relli. Tänu temale sai
sport minu harrastuseks. Sellel
ajal sisustati vaba aega üldiselt
spordi ja taidlusega. Meie klassis
(XIV lend) oli kooli võrkpallinaiskond, segaansambel ja vokaal-instrumentaalansambel. Tolle aja pedagoogid – Vello Heinsoo
ja Asta Sander kehalise kasvatuse
õpetajatena, Rein Inno muusikaõpetajana – olid oma ala suured
entusiastid. Kuni keskkooli lõpuni
ei olnud mul selge, kuhu edasi õppima minna. Huvi oli arstiteaduse
vastu, aga ei meeldinud Tartu linn
(liiga uinuv). Valisin kehakultuuriõpingud Tallinna Pedagoogilises Instituudis. Pedagoogist tädi
soovitas, mingu ma õpetajaks,
mul olevat seda soont. 28 aastat
olen koolis vastu pidanud – ju ma
siis eriala valesti ei valinud!
Millised olid Sinu kooliajal,
millised on praegu sportimise
võimalused Kadrinas? Kas on
muutunud ka õpilased?
Mina käisin keskkoolis siis,
kui ehitasime kooli staadioni.
Ajutised spordiplatsid olid seal,
kus praegu on A&O kauplus ja
suured elamud. Hüppasime nii
kõrgust kui ka kaugust liivakastidesse. Suusatades pidime jõudma
Neerutisse. Esimene suuskur oli
„buraaniks”, kes rada ette tegi.
Kel suuski polnud, näiteks ülikonnas poisid, need pani Vello
Heinsoo lumme jooksma. Enamikule piisas ühest korrast. Keegi
ei kurtnud, et varustus on kallis,
tuli muretseda ja kõik. Sellel ajal

pidi olema ka ühtne spordiriietus
(lühikesed mustad püksid ja valge sportsärk). Tehti kõike, olid
kindlad normid ja VTK. Sporti
tehti, mõtlemata tingimustele. Internetti polnud ja ka teleka ees ei
istutud. Tänapäeval on nõudmised spordibaaside suhtes tõusnud
ja see on ka loomulik. Elukvaliteet on muutunud. Tegelikult on
asi minu arust nii, et kes tahab,
see leiab võimaluse teha, kes ei
taha, see leiab põhjuse, et mitte
teha, olenemata tingimustest. Igal
ajastul on lastel oma huvid. Praegu on interneti-põlvkonna aeg.
Kogu suhtumine sporti algab aga
kodust. Algab emast, ajast, mil
ta last kannab, isegi veel varem.
Olen oma õpilastele alati öelnud:
minu asi on teid õpetada, kuidas
ennast vormis hoida, tegemine on
juba teie enda vaba valik. Kui ei
taha, ära tee, minu füüsiline vorm
sellega ei halvene. Keskkoolis
olen püüdnud neidudele anda võimalikult palju teadmisi ja oskusi,
kuidas hoida end heas vormis (ka
eeskuju on oluline!), kuidas erinevates elusituatsioonides toime
tulla (kehahoid, selle parandamine, rasedusperiood, uppuja päästmine, esmaabi kriisiolukordades jne). Kõige rohkem aga olen
püüdnud sisendada seda, et füüsiline tervis on praeguses stressi- ja
konkurentsitihedas
ühiskonnas
ellujäämiseks ja läbilöömiseks
väga oluline. Sporditegemise
võimalused Kadrina Keskkoolis
on käesoleval ajal aga ideaalilähedased – millisel koolil on veel

Pranglimine Kadrina Keskkoolis
27. aprillil, toimus Kadrina Keskkoolis Lääne-Virumaa
võistluse Pranglimine 2006 ﬁnaal. Kohal oli 60 võistlejat
ja 15 õpetajat.
27. aprillil kogunesid Kadrina Keskkooli üle terve LääneVirumaa 15 paremat pranglijat neljast vanuseklassist, kokku
60 ﬁnalisti. Finaal toimus Kadrinas, sest juba neli aastat on
Kadrina kooli õpetajad teinud Miksikesele (http://www.miksike.ee) online kontrolltöid ja pranglimise eestvedajad arvasid,
et Lääne-Virumaa Pranglimise koordinaatorid võiksid olla
sama kooli õpetajad Mare Kütt ja Lemme Sulaoja.
Pranglimine on internetipõhiline peastarvutamise võistlus,
milles on üle-eestilisi ja rahvusvahelisi võistlusi peetud juba 5
aastat. Selle programmi autoriks on Prangli saare endine koolidirektor Kalev Põldsaar. Sellest ka nimetus pranglimine.
Sel aastal toimus esmakordselt Eesti koondise selgitamine läbi maakondlike võistluste. Meie maakonna pranglimise
võistlus toimus kolme etapilisena jaanuarist aprillini, iga etapp
kestis kolm nädalat ja sellele järgnes nädalane puhkus. Võistlemine toimus kolmes vanuseastmes: sirgujad (1.-3. klass),
oskajad (4.-6. klass) ja naised, mehed (alates 7. klassist). Võis-

kasutada 2 võimlat, maneež, ujula, maadlus- ja jõusaalid, staadion,
looduskaunid Neeruti mäed vaid 3
km kaugusel! Ka spordivaenulike hulgas kirutud nn Undla ringil
kohtab harrastajaid (jooksjaid/
kõndijaid) igas vanuses. Minu
arust on Kadrina noorte ja täiskasvanute hulgas päris palju neid, kes
vabal ajal sportides sellega enda
tervise eest hoolt kannavad.
Mis on tervisesport? Kas
seda peaks harrastama uhkes
üksinduses või ikka kollektiivselt?
Tervisesport on füüsiline koormus, mis tagab tervise. Kuidas
teha, sõltub inimesest: mõni vajab
seltskonda – on lõbusam ja keegi
sunnib (innustab) kõrvalt; mõnele
meeldib üksi tegutseda. Peaasi, et
oleks vaheldusrikas, võimetekohane ja annaks hea enesetunde.
Jälgida tuleks, et koormus oleks
võimetekohane, arvestaks südame-veresoonkonna olukorda
(pulss ja vererõhk) ning ka kehakaalu (kas sobib jooks või hoopis
vesivõimlemine). Igaüks, kes tahab, leiab Kadrinas kindlasti endale sobiva tegutsemisvõimaluse
ja ka professionaalsed nõuandjad.
Mille poolest spordile pühendunud inimene (pedagoog)
erineb teistest inimestest (pedagoogidest)
Ei ta erine teistest ”professionaalsetest kretinistidest” millegi muu, kui oma huvide poolest.
Vabal ajal teeb sama asja, mis töö
ajalgi. Aga samas on ju tore, kui
töö ja huviala(d) kattuvad! Meie,

spordiinimesed, püüame teisi
kaasa vedada ennast liigutama;
lauluõpetaja laulma; kunstiõpetaja joonistama jne. Eks nii peabki.
On tore, et leidub nii eestvedajaid
kui ka kaasatulijaid!
Milliseid tervisespordi ettevõtmisi (ringe jm) aegade jooksul Kadrinas oled ellu kutsunud? Kas rahvas on tulnud
meelsasti kaasa?
Minule meeldib seltskond,
olen loomult emotsionaalne inimene ja ei oska niisama molutada.
20 aastat tagasi alustasin Kadrinas
aeroobikaga, eks ikka selleks, et
oleks kellegagi koos end liigutada. Huvilisi on jagunud kahele
treenerile siiani. Aeroobikabuumi
kõrgajal korraldasin 5 aastat ka
võimlemispidusid. Koos perega
oleme valanud kolmel aastal liuvälja ja korraldanud hokivõistlusi. Talviti vean huvilisi kaasa mägedesse mäesuusatamist harrastama. Olen püüdnud spordipisikut
viia peredesse – mitu aastat olin
perepäevade eestvedajaks. Suviti
korraldan lastelaagreid, eelmisel
aastal taaselustasime koos Kadrina vallavalitsusega TPLi (laste
töö- ja puhkelaager). Kaasa tullakse siis, kui ettevõtmine on hästi
korraldatud. Kõik nõuab muidugi
suurt eeltööd. Selleks, et ise läbi
lüüa, tuleb aga end pidevalt täiendada, leida uut ja põnevat!
Sport on Sinu töö, millega
tegeled tööst vabal ajal? Kas on
ka spordist suuremaid naudinguid?
Sport on töö ja hobi, olen selles suhtes õnnelik inimene. Vabal
ajal treenin kolmel õhtul nädalas
aeroobikas neide ja naisi. Nädalavahetuse püüan veeta perega. Armastan käsitööd. Kui lapsed olid
väikesed, sai neile kõik riided ise
selga õmmeldud ja kootud. Nüüd
teen näputööd vähem.
Kas võimlemisõpetaja elukutse on koolilõpetajate seas
populaarne?
Koolist on kehakultuuri läinud
õppima päris palju noori, praegugi on kolleegiks endine õpilane.
Kas oled oma lapsed ka spordist lugu pidama õpetanud?
Paljud vanemad sooviksid seda,
kuid alati see ei õnnestu. Mis
siin aitaks?
Kuna meie pere elustiil on
sportlik, siis peavad enda liigutamisest lugu ka minu lapsed Jako
ja Jete. Oleme nad juba pisikestena kõike tegema õpetanud. Mida
varem saab väike laps liikumisvilumuse, seda kergemini ta omandab uut ja tunneb end hästi igas
mängus/liikumises. Läbi mängu,
mis on väikese inimese loomulik
vajadus, annab kõike õpetada.
Peab ainult ise leidma aega ja

teldi nii liitmises-lahutamises, korrutamises-jagamises kui ka
lünkade täitmises. Igaühel oli kokku kolm katset, millest läks
arvesse kaks paremat. Lääne-Virumaal pranglis kolme etapi
kokkuvõttes 1262 võistlejat, nendest parimad jõudsid ﬁnaalvõistlusele Kadrina Keskkooli. Enim võistlejaid oli oskajate
vanusegrupi seas. Tuleval aastal tahetakse teha ka eraldi 13.
klass, kuhu kuuluksid kõik täiskasvanud, kes on internetis
peastarvutamisest ehk pranglimisest huvitatud ja tahavad oma
võimed proovile panna. Selleks pole vaja muud, kui eelnevalt
end registreerida www.miksike.ee kasutajaks ja võistlusteks
harjutada.
Lääne-Virumaa Pranglimise 2006 võitnud kool, Aaspere Põhikool, sai aastaks hoiule rändkarika, mille autoriks on
Kadrina Keskkooli kunstiõpetaja Marika Soone. Tegemist on
nelinurkse püramiidiga, mille tahkudel on pranglimise logo
ja moto.
Kadrina Keskkooli Pranglimine 2006. a tulemused
Individuaalne arvestus:
sirgujad (1.-3. kl) – II koht Marek Puieräst
oskajad (4.-6. kl)
– III koht Kristjan Kaldmaa
naised (alates 7. kl) – III koht Mari Onton

Neeruti

Seltsi
VEERG
x . juunil toimub jalgrattaretk
marsruudil Kadrina – Udriku
– Kallukse – Kadrina.
Otsitakse ja leitakse kodulooliselt ning looduslikult huvitavaid
paiku. Väljasõit rahvamaja eest
kell 12. Kestus umbes 4 tundi.
Võileib taskusse! Osalustasu 20
kr, seltsi liikmeile 10 kr. Retkejuht Ülle Visnapuu. Retk on jõukohane ka vähese treenitusega
osalejatele.
Infotelefon 52 89 402.
x Järgmine loodusretk 2. septembril, jälgige infot Kodukandis ja kuulutustel!
tahtmist lastega koos tegutseda.
Seda, mis jääb lapsepõlves tegemata, ei anna kahjuks hiljem
enam tasa teha. Olla eeskujuks
on kõige tähtsam! Tahan öelda:
noored lapsevanemad, tegutsege oma lastega koos, leidke nendega side ja koostegutsemise
rõõmu. Koos kooliajaga tulevad
uued kaaslased, lapsed suhtlevad
siis rohkem nendega. Aga kui
omate piisavat sidet juba enne,
siis ei kao see enam, teisenevad
ainult suhtlusvormid.
Lõpetuseks, tead ehk võlusõnu, mis kutsuksid (sunniksid)
inimesi oma tervise heaks sportima?
Võlusõnu ei ole. Kõik sõltub
ikka sisemisest soovist ja tõekspidamistest. Mulle tundub, et tulevikus hakkab kõike määrama
see, et haiguslehel olla ei saa ja
pensioniaeg on peaaegu et enne
surma – seega – lihtsalt tuleb vastu pidada, tervist tugevdada, olla
füüsiliselt heas vormis. Tendentsi on märgata, sest trenni hakkavad tulema ka need, kes kooliajal
spordiga just sõbrad polnud. Keha
nõuab ja üksi ei jätku tahtejõudu.
Mida Kadrinas aga rohkem näha
tahaks on see, et spordihoone
oleks sporditegemise keskus täiskasvanutele igas mõttes – peale
saali ja ujula teenuse pakkumise
toimuks sealtkaudu ka spordipropaganda, ürituste korraldamine,
kogu tervisespordi juhtimine.
Selleks on vaja aga tegusamat ja
asjatundlikumat juhtimist. See
on kriitika praeguse spordihoone
juhtkonna kohta!
Küsimusi esitas
Tiiu UUSKÜLA

Klassidevaheline arvestus:
I koht 2., 3., 8., 9. ja 12.-13.
klass
II koht 5., 6., ja 7. klass
III koht 1. ja 4. klass

Koolidevaheline arvestus:
III koht Kadrina Keskkool
Madli-Minna
KIVISAAR

Algklassi poiss Marek on juba suur asjatundja arvuti taga
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* SPORT * SPORT * SPORT * SPORT * SPORT * SPORT *
Kadetid võistlesid
vabamaadluses ...
Eesti meistrivõistlustel Türil, tuues koju kaks auhinnalist
kohta. Kehakaalus –58 kg sai kolmanda koha Siim
Abner, Kristo Remmelgas kehakaalus –76 kg tuli
samuti kolmandaks.

... ja kreeka-rooma maadluses
Eesti meistrivõistlustelt saadi kaks meistritiitlit.
Kehakaalus –46 kg saavutas ülekaalukate võitudega
esikoha Dimitri Drozdov ning kehakaalus –54 kg
sai kena üllatusega hakkama Siim Abner, kes sundis

alistuma selle kehakaalu vaieldamatu liidri. Siimule
seega esimene Eesti meistritiitel.
Sisukalt võistles ka Kristo Remmelgas, kes kehakaalus
–76 kg sai teise koha. Meie noormehed Siim, Dimitri
ja Kristo võistlevad maikuu lõpus Põhjamaade
meistrivõistlustel Jõgeval.
Võistkondlikult saavutas SK Kadrina kolmanda koha.
* * *
XXX Vändra lahtise mati võistlustel saavutas Taaniel
Piiskoppel kehakaalus –29 kg 1. koha.
Valeri PORMANN,
treener

Võrkpallimeeskond tuli maakonnas kolmandaks
Kadrina
võrkpallimeeskond
saavutas Lääne-Virumaa meistrivõistlustel sel aastal III koha. Poolﬁnaalis kaotati Tõrremäele mängudega 1:2, otsustav mäng lõppes

tulemusega 2:3. Mängus pronksme- man, Janek Aren, Taavi Leinsalu,
dalitele võideti kaks korda Kunda Uku Kalja, Tanel Uusküla, Meelis
meeskonda tulemustega 3:2 ja 3:0. Järv, Kermo Toobal, Jaan Rummi.
Meeskonnas mängisid: Tõnu
Rummo, Raigo Pärs, Toomas Skro“TERVITUS SUURELE SUVELE” Esinevad Kadrina taidlejad, piknik, rahvalikud mängud-laulud.
20. mai kell 17.00 Kadrina rahvamajas Kadrina sega- 01. juuni kell 11.00 Lauluväljakul Lastekaitsepäeva
üritus- Fredi show
koori ja Oonurme segakoori kontsert
25. mai kell 17.00 Kadrina rahvamajas Kunstidekooli 04. juuni kell 13.00 Kaberneemes “Vöökudujate” kontsert
lõpuaktus – kevad-kontsert
26. mai kell 18.00 Kadrina Keskkooli aulas tantsurin- 10. juuni kell 16.00 naiskoor “Katrina” naiskooride
laulupäeval Kurgjal
gi “Cadencia” kevadkontsert
11. juuni Tantsurühmad Esimesel Eesti Meeste Tant26. mai kell 19.00
supeol Rakveres
Kadrina rahvamajas NOORTEKAS
26. mai kell 20.00 Viru-Nigula rahvamajas naiskoori 11. juuni kell 14.30 Rakvere käsitöölaadal esineb “Cadencia”
“Katrina” ja Viru-Nigula segakoori ühiskontsert
17. juuni kell 10.00 Sõit Kumusse ja loomaaeda
27. mai kell 13.00 Praostkonnapäeva konverents
23. juuni kell 15.00 lauluväljakul lastele sõit elektri28. mai kell 12.00
autodega, kell 18.00 Jaaniõhtu eeskava
Kadrina rahvamajas lasteaed “Sipsik” lõpupidu
28. mai kell 14.00 Neeruti Eesjärvel ja Sadulamäel 23. juuni kell 15.00 Vohnjas “765 aastat Vohnja küla
esmamainimisest”
üldrahvalik ettevõtmine

Kultuuriüritused mais ja juunis

KONTSERDID SUVISES KIRIKUS
Käesoleval suvel – nii nagu
eelmiselgi – tuleb Kadrina kirikusse esinema mitmeid kollektiive ja
interpreete, kes oma kontserdiga
toetavad Kadrina kiriku oreli kapitaalremondi jaoks loodud fondi.
Suvehooaeg algab laupäeval,
27. mail, mil Kadrina kirikus leiab
aset EELK Viru praostkonna
päev. See on Viru praostkonna
koguduste rahva iga-aastane kokkusaamine, mis igal aastal korraldatakse praostkonna eri paigas.
Päeva tegemiste hulka kuulub ka
kontsert, millel astuvad üles koguduste juures tegutsevad muusikakollektiivid. Päeva kava kohta
ilmub eraldi kuulutus, osalema on
kutsutud kõik huvilised.
Jaanipäeva paiku toimub kirikus kaks kontserti. 17. juunil
on esinemiseks nõusoleku andnud Eesti Teaduste Akadeemia
Meeskoor (dirigent Kuno Areng).
Kontserti toetab rahaliselt Kadrina vald. 24. juunil, mil jaaniõhtu
juba seljataga, ootame külla noorte
gospelkoori Norrast. Tegemist on
Eesti ühe tuntuma gospelmuusikat
laulva koori – Tallinna Gospelkoori – sõpruskooriga, kes oma Virumaa-ekskursiooni päeva lõppu on
kavandanud kontserdi Kadrina kirikus. Gospelmuusika on tekkinud
neegri spirituaali ja jazz-muusika
baasil Ameerikas. Tänaseks on see
vaimuliku muusika žanr levinud
üle maailma ja sellel on palju esitajaid ning austajaid. Kooris laulavad
teismelised noored.
1. juulil külastab meid EELK
Räpina Miikaeli koguduse naiskoor.
30. juulil toimub kirikus aga
orelikontsert. Esineb Eesti üks
tuntud organiste, Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemia õppejõud Toomas
Trass.
3. augustil on kirikusse taas
esinejaid oodata. Populaarset

klassikat laulab G. Otsa nimelise
Tallinna Muusikakooli lauluõpetaja Eve Pärnsalu, teda saadab orelil
ning mängib vahepalu sama kooli
oreliõpetaja organist Kristel Aer.
Kristel Aer kuulub ka Kadrina Kiriku Oreli Sihtasutuse juhatusse.
Augustis on kavas veel üks
omalaadne kontsert, mille kuupäev
on esialgu täpsustamisel. Nimelt
saabub Tartust esinema ansambel
”Cantiga”, kes esitab keskaegset
vaimulikku muusikat keskaegsetel pillidel.
Sissepääs kontsertidele on piletita. Igal kontserdil viiakse aga
läbi korjandus oreli remondi heaks,
kuhu kuulaja võib teha vaba suurusega annetuse.
Ühtlasi avaldame tänu kõigile
Kadrina valla inimestele, kes osalesid talvel läbi viidud orelivile
”ostmise” kampaanias! Kampaania
käigus kogunes SA kontole 16 750
krooni, mis on just ühe orelivilede
registri ehitamise orienteeruv hind.
Endiselt on väljas korjanduskarbid
alevi erinevates paikades – kirikus,
kiriku kantseleis, vallavalitsuses,
postkontoris, Risti poes jm. Annetusi võib teha ka Kadrina Kiriku Oreli
SA pangakontole Sampo pangas nr.
3320 8679 0002. Tulumaksu tagastuse soovijatel palume annetuse
selgitusse lisada oma isikukood.
Täname lahkeid annetajaid, kes
sellega oma panuse kultuuripärandi
säilitamisse annavad!
Külli ERIKSON,
Kadrina Kiriku Oreli SA
juhataja

Kirikuteated
Surnuaiapüha Kadrinas toimub
pühapäeval, 2. juulil algusega
kell 11.00
10 aastat leeriõnnistamisest on
pühapäeval, 9. juulil algusega
kell 11.00
25 aastat leeriõnnistamisest on
pühapäeval, 25. juulil algusega
kell 11.00
Kõik, kes käisid leeris 10 aastat
tagasi ja 25 aastat tagasi, tulge
kokku!
Kuldleer on pühapäeval, 6. augustil algusega kell 11.00
Suvel, juuni-august, on kirik
jälle kõigile iga päev avatud.
Vajame tublisid vabatahtlikke,
kes võiksid suvel paaril päeval
kirikus kohal olla. Kirik on siis
avatud kella 10–16-ni.
Info ja registreerimine koguduse
kantseleis Tapa tee 5, avatud
E–N kell 10–13. Tel 322 0880;
e-post: kadrina@eelk.ee

TEADE
Neljapäeval, 25. mail kell
19.00 Taevaminemispüha
jumalateenistus.
Kadrina koguduse ajaloo
näituse avamine. Näitus
jääb avatuks kogu suve.

Õnnitleme – juubilarid!
Mai ’2006

90

70

Helmi RINDBERG

Ülo NIKANOV
Aino NEIDRE

85

65

Elfride-Marie MÄEPÕLD
Leida MAANDI

Alexander TSVETKOV
Maia ÕKVA
Raimo PÄRTELSOHN
Vaike REEBERG

75
Linda-Veelaine MÄE
Emmi REINSALU
Ervin KANGUR

60
Haaralt SIIRUS
Jaak VIDEVIK

Aprillis registreeritud lapsed:
Maris PIISPEA
Karolin TAMMEKAND
Hugo VAINJÄRV

Palju õnne!
Lõpuaktused koolis
Kadrina Keskkooli lõpuaktused:
Põhikool – 17. juunil kell 13.00; Keskkool – 21. juunil kell 17.00

“K auni kodu” k o n k u r s i l e
võib esitada väikeelamuid,
korterelamuid, talusid, suvekodusid, tootmishooneid, majade
gruppe, tänavaid, parke, koole,
klubisid – kõiki eeskujulikult
heakorrastatud objekte.
Konkursile saavad objekte
esitada inimesed ise, naabrid,
pereliikmed, külavanemad, küla-

seltsid jt. Objektide ülevaatus algab hiljemalt 29. mail. 27. maiks
peavad kohalikud omavalitsused
esitama osalevate objektide nimistu maavalitsusele.
Informatsiooni ja ettepanekuid konkursil osalemise kohta
saate vallavalitsusest Lea Uuenilt, tel. 32 25 620.

TEADE

TEADE

Kadrina valla üldplaneeringu

AS Maves teatab, et töö “Väikejõgede ökoloogilise kvaliteedi parandamine” - Loobu jõel
Joaveski ja Arbavere paisudel
kavandatava tegevuse keskkonnamõju hindamise aruande
programmi tutvustamise ja selle
avaliku arutelu koosolek toimub
14. juunil 2006. a. kell 11 Loobu
metskonna kontoris.

kaart on üles pandud vallamaja
teise korruse koridoris. Sellega
saavad tutvuda kõik asjast huvitatud vallamaja lahtioleku ajal.

TEADE
Viru praostkonna päev toimub sel aastal Kadrinas, laupäeval, 27. mail.
Kell 10.00
- Jumalateenistus kirikus
Kell 12.00
- Konverents
rahvamajas
Kell 15.00
- Kontsert kirikus
Jälgige reklaami!

MÜÜA
väga vähe kasutatud kahehõlmaline ader; POMEMET-is valmistatud lumesahk traktori T40 tarbeks taha-kinnitusega; remonti
vajav kaherealine kartulipanija;
remonti vajav rootor-kartulivõtja; randaal. Info tel. 56 906 171

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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