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Kui kivid suudaksid kõneleda…

Kaks korda üles ehitatud
Kadrina kirikaias asuv suursugune Vabadussõja ausammas
avati 15. augustil 1926. aastal.
80 aastat tagasi. Kuid ta sai
tervena püsida vaid 15 aastat.
1940. a. riigipöörde kordasaatjad võtsid oma plaanidesse ka
kivide pööramise oma kohalt,
kuhu nad samba kavandajate
arvates pidid jääma igaveseks
ajaks. Kivi kui materjal on alati olnud sümbol, iseäranis siis,
kui sinna midagi sisse on raiutud.
Eesti riik ei elanud sammaste rajamise (kokku sai neid üle
Eesti oma 200) aastatel just
lahedat elu. Riiklike vahenditega ei oleks midagi suudetud
ehitada. Esimese Eesti Vabariigi üks iseäralik omapära oli

rahva laialdane ühistegevus.
Praegusel põlvkonnal on raske
ette kujutada, kuidas kopikaliste saiade müügist ja vaeselt
maarahvalt kogutud rahaga
suudeti ehitada kooli- ja rahvamaju, mälestussambaid ja kultusehooneid. Aga need hooned
on enamuses tänagi püsti, teenides taastatud Eesti Vabariiki.
Pühendusaktusel sõna võtnud poliitik ja diplomaat Trivimi Velliste (pildil ülal) tõdes,
et “Eestis valitses Vabadussõja
vaim.” See pidi väga tugev olema, et käepäraste materjalidega põllukividest sambaid püsti
ajada. Need kivid suudaksid
paljustki rääkida. Ka nendest
sortsidest, kes öö varjus lõhkumas käisid … Kadrina sammas
purustati 18. juunil 1941, neli

päeva enne Saksa vägede pealetungi NSV Liidule.
49 aastat oli see ausammas
lõhutud. Mälestuskalju (samba
kavandi autori Gustav Beermanni väljend) taastati ja avati
laulva revolutsiooni tundepuhanguist süüdatud emotsioonide laineharjal 1990. a. jaanilaupäeval.
Taastamistööde eestvedajaks olnud Kadrina Muinsuskaitse Klubi ilmutas hoogu
ja visadust, tehti korjandusi,
inimesed tulid vabatahtlikult
tööle oma vabast ajast. Silmapaistvamad sambataastajad
olid põllumees Heinrich Reimann (1936–1995) ja samba
äsjasel juubelil sõnavõtuga
esinenud ajaloohuviline ja töömees Endel Maamägi (fotol
all). Kuid alahinnata ei tohiks
me ühegi taastaja tööpanust ja
nõuandeid.
Pühendusaktusel 13. augustil peeti aktiivsemaid taastajaid
meeles Richard Tammiku monumentaalse teose “Kadrina
kihelkond läbi aegade” kinkimisega.
Ja ühte käiku seoses sambaga ei saanud jätta ette võtmata. See oli vallaesinduse käik
sambataastamise ühe peamise
organiseerija Heinrich Reimanni kalmule samas Kadrina kalmistul. Lillevaniku ja
meenutusmõtetega.
Aktust kaunistasid isamaalike viisidega meie pasunakoor
ning kirikukoor Anne Peäske
juhtimisel.
Enn MÄLGAND

XIV aastakäik

VALLAVOLIKOGUS ARUTATI JA OTSUSTATI
20. juuni istung
1. Kõnealune istung toimus Ohepalu külas. Kõigepealt vaadati
läbi ja tehti vastavad otsused maa sihtotstarbe määramisel.
2. Volikogu kinnitas oma määrusega nr 24, 20. juunist 2006 Kadrina valla 2005. a. majandusaasta aruande.
3. Võeti vastu 2006. aasta lisaeelarve I. Nimetatud määrusega
võetakse arvele vallale laekunud lisatulud (vt lisaeelarvet tänases
lehes, lk 2) ja määratakse nende kasutamine.
4. Otsusega nr 96 20. juunist võttis volikogu vastu valla üldplaneeringu ning kuulutas välja selle avaliku väljapaneku.
5. Volikogu kehtestas oma otsusega Kadrina aleviku Viru tn 14a,
14b, 14c, 16, 16a, 16b, Rakvere tee 2 ja 2a detailplaneeringud. Detailplaneeringute algatamise eesmärk on maa erastamine ja sellega
seoses krundipiiride, hoonete ehitusõiguse, maa sihtotstarbe määramine, tehnovõrkude paigutus, tänavate maa-ala kindlaks määramine
ja liikluskorralduse lahendamine.

Ilus suvi hakkab läbi saama ja taas tuleb end
häälestada koolilainele. Kui põllumehele on sügis
saagikogumise aeg, siis kõigile kooliga seotuil on
käes külviaeg. Kuigi see sügis pole põllumehele kõige
parema saagi aasta, tahaks loota, et hariduspõllul
kujuneb järgmine kevad viljakate kokkuvõtete ajaks.
Soovin kõigile õpilastele, koolitöötajatele,
lastevanematele ja kohalikule omavalitsusele
meeleolukat õppeaasta algust!
Arvo PANI
Kadrina Keskkooli Direktor

Kiri Leedust
KODUKANT sai kirja Leedust,
milles Pasvalyse muuseumi töötajad meenutavad päevi Lääne-Virumaal, sealhulgas külaskäiku Kadrina valda.
Leedulaste sõidust Lääne-Virumaale ning siin nähtust avaldati materjale ka Pasvalyse rajooni ajalehes
“Darbas” (“Töö”).
Et tegemist oli muuseumitöötajatega, siis paelus nende tähelepanu
eelkõige vanema kultuuri- ja ajalooga seotu. Kiidusõnadega räägitakse

ka Kadrina vaatamisväärsustest
– kirikust, Vabadussõja monumendist, emakeelesambast, rahvamajast, spordihoonest, meie vallamaja
nimetatakse “modernseks”.
Räägitakse ka kohtumisest vallavanema Aivar Lankei ja maavanema Urmas Tammega.
Pasvalyse rajoon ootab Kadrina
taidlejaid osalema traditsioonilistel
Pasvalyse linna päevadel septembrikuus.
Enn MÄLGAND

Rahvusvaheline noortelaager Linnumäe loodustalus
Juulikuus korraldati Euroopa
Ühenduse programmi “Euroopa
Noored” toetusel rahvusvaheline
noortelaager “Learn by Experience” (“Õpi kogemustest”). Laagri
korraldajaks oli MTÜ Kadrina Lastekaitse Ühing ning osavõtjateks
noored Eestist, Austriast, Šveitsist,
Leedust, Sloveeniast ja Soomest.
Laagripaigaks oli Ohepalu külas
asuv Linnumäe loodustalu.
Abiellumine ja pulmad
Kultuuridevaheline õppimine
on hea võimalus hetkeks väljuda
igapäevasest rutiinist ning pöörata
tähelepanu endast kaugemale, nii
ajaliselt kui ruumiliselt.
Korraldajad olid teinud ära suure töö, et muuta laagrielu atraktiiv-

seks. Ja nagu selgus, nähtud vaev
ja mõttetöö oli ka vilja kandnud,
sest noored jäid kõige toimunuga väga rahule. Laagri elupaigas
polnud elektrit ning sauna sai vett
võtta vaid kooguga kaevust. Eri
kultuuride tundmaõppimine oli seotud selleaastase Viru Säru teemaga
“Armastus ja pulm”. Etnograafilise
foorumi “Ajalooline mälu” raames
valmistasid laagrilised ette uurimuse oma maa vanadest pulmakommetest, kosjaskäimisest, armastusest perekonna, kodu ja kodumaa
vastu ning esitlesid valmistöid kogu
laagri perele.
Foorum lõpetati sotsiaalse draama vormis laagri pulmaga, kus kaasalööjad said ise endale sobiva rolli
valida ning seda siis ka kehastada.

Kanuu- ja rabamatk
Laagris pandi ennast proovile
ka äärmusolukorras – kahepäevasel
kanuumatkal ja päevasel rabamatkal. Kahepäevase kanuumatka sisse
mahtus telksauna püstitamine, ujumine jões, kalastamine, ning prooviti, mismoodi tuleb uni tähistaeva
all. Eriti jäi meelde nn kogemuste
päev Lahemaa matkakeskuses, kus
päeva märksõnadeks olid “mina” ja
“identiteet”. Indiaanlaste püstkojastelgis leidis aset omapärane trummija hääleteraapia seanss. Ühel päeval
valmistasime kipsmaski, see andis
hea kogemuse paaris töötamiseks ja
oli ühtlasi väikene käetreening.
Romet PREISMANN,
Eesti rühma juht
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Ohepalus,

MÄÄRUS
20. juuni 2006 nr 25
Kadrina valla 2006. aasta lisaeelarve vastuvõtmine I
Määrus kehtestatakse valla- ja linnaeelarve seaduse paragrahvide 24 ja 25 alusel

§ 1 Üldsätted
Käesoleva määrusega võetakse arvele lisatulud ja määratakse nende kasutamine.
§ 2 2006. aasta lisaeelarve vastuvõtmine I
Võetakse vastu lisaeelarve tuludega 1 311 558 krooni ja kuludega 1 311 558 krooni vastavalt lisale.
§ 3 Määruse jõustumine
Ain SUURKAEV,
Määrus jõustub 27. juunil 2006.
Vallavolikogu esimees

2006. aasta LISAEELARVE

TULUD
35
350000.02

Summa krooni
386 558
171 912
6 912
165 000

TOETUSED
Haridus- ja teadusministeerium kokku
- Eesti Noorsootöö Keskus
- Koolivõrgu Büroo

350000.06

Kultuuriministeerium kokku
- programm Mõiskoolimajad
- Lääne-Viru Maavalitsus
- Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskus

35008

Muudelt residentidelt
- Eesti Koolispordi Liit
- Unisef-Eesti Rahvuskomitee
- Flexa Eesti AS
- Kadrina Tervisekeskus OÜ
- Aru Grupp AS
- Pixner OÜ
- Plokk OÜ
- Kommest Autokeskused OÜ

38
3811

Muud tulud
Hoonete ja rajatiste müük

169 146
100 000
18 746
50 400
45 500
25 000
3 000
6 000
500
3 000
2 500
500
5 000
925 000
925 000
1 311 558

KOKKU

KULUD
Tegevusala

Nimetus

Kulu liik

O8
08.102.2

VABAAEG, KULTUUR, RELIGIOON
Kadrina Sport OÜ
Osade ost

11011.1

Summa krooni
suurendada
1 164 812
1 090 000
1 090 000

08.105.1

Kadrina Kunstidekool
Personalikulud
Töötajate muud tasud
Sotsiaalmaks
Töötuskindlustusmakse

5002.2
506.1
506.2

50 400
50 400
37 810
12 480
110

Laste huvialamajad ja keskused
Kultuuri- ja vabaaja kulud

5525

6 912
6 912

Piirkondlikud kultuuriüritused
Kultuuri- ja vabaaja kulud

5525

17 500
17 500

HARIDUS
Vohnja Lasteaed-Algkool (vald)
Rajatiste ja hoonete soetamine ja renoveerimine
Sihtotstarbelised eraldised

1551
4528

146 746
103 177
100 000
3 177

Kadrina Keskkool (vald)
Sihtotstarbelised eraldised
Inventari kulud
Kultuuri- ja vabaaja kulud

4528
5515
5525

08.106
08.208.1
O9
09.210.11

09.220.11

KOKKU

43 569
15 569
25 000
3 000
1 311 558

Põud põllul ja rohumaadel
Tänavune linnainimese suvi hakkab mööda saama.
Linnainimese sellepärast, et sai lõputult mererannas
peesitada ja ihule jumet juurde kasvatada. Maainimese,
eriti põldu ja loomi pidavate inimeste elu muutus selle
suvega väga raskeks, ja raskemaks võib veelgi minna.
Viljakasvatajad saavad oma saagi, ehkki kesisevõitu, siiski koristatud. Hullem lugu on rohumaadega, mis
põuaga tõmbusid päris pruuniks. Talvise loomasööda
varumisel oli arvestatud ka teise niitega, kuid niita pole
midagi. Aga igapäevane loomade ninaesine? Seda otsitakse nüüd looduslikelt kõlvikutelt või teiste maaomanikega lepinguid sõlmides.

Lootusvälja talu on tuntud laialdase mehhaniseerituse
poolest. Ka viljapõllu ääres töötav autotõstuk oli vajalik, et raskeid mehekõrgusi viljakotte autole tõsta.

Vilja koristavat kombaini saatsid tänavu suured tolmupilved. Nõnda oli see ka Kadrina valla Reinu talu
põllul

Põllumajandusministeerium on teatanud, et ikalduse all kannatanud võivad kohalikest maaparandusbüroodest saada hüvitist põuakahjude osaliseks hüvitamiseks, kuid on ka teada, et enne järgmise aasta suve
pole seda (võimalikku) hüvitist lootagi. Kõigepealt
käivitatakse pikk ja keeruline paberimajandus, siis
kontrollitakse, kas paberil näidatu on ikka tegelikkusega kooskõlas …
Põuaga seoses meenuvad ajad 30 aastat tagasi, kui
järvede ja jõgede ääres töötasid traktori haakes niisutusagregaadid. Rohu- ja köögiviljamaid niisutatakse
praegugi mitmes Euroopa riigis. Selles oli mul võimalik veenduda suvise Euroopa-turnee ajal.

Segakoori laulureis Saksamaale
MTÜ Kadrina segakoor viibis 27. juunist – 8. juulini
kontsertreisil Saksamaa Liitvabariigis Baden-Württembergi
liidumaal Lörrachis ja Wolfenweileri kirikus Freiburgi lähedal.
Eelmisel kevadel võõrustas meie segakoor Kadrina V
rahvakunstifestivalil Lörrachi 50-liikmelist jazzkoori Flat&Co.
Sama koor oli seekord võõrustaja rollis.

Esimene kontsert toimus 30. juunil Freiburgi lähedal Wolfenweileri kirikus
üheskoos Ebringeni segakooriga “Sonidos” (dirigent Florian
Schmid, koor laulis kaasaegset
popmuusikat – kõlasid tuntud
meloodiad ansambli “ABBA”
repertuaarist ja Ed Lojeski
arranžeeritud “Andrew Lloyd
Webber in Concert”). Kadrina koor tutvustas klassikalisi
vaimulikke ja eesti heliloojate
populaarsemad koorilaule. Valmistasime selleks kontserdiks
spetsiaalselt ette saksa helilooja Felix Mendelssohni poolt
Heinrich Heine tekstidele loodud kauni tsükli “Kolm saksa
rahvalaulu”, mida lauldi sügava
kaasaelamisega ja mis meelitas
publikult välja aplausitormi.
Kuigi kontserdi kavas kõlasid
laulud erinevates stiilides, ei
tekkinud killustatuse tunnet.
Ja seda tänu kontserdi lõpupalana kahe alles kohtunud koori
ühisettekandes kõlanud Sigrid
Berggreni kaasaegsele kaanonile “Peace”, mis võeti samuti
vastu sooja poolehoiuga.
Reisi põhieesmärgiks oli
osaleda 28. juunist – 6. augustini kestva “Stimmen-Festivali” (tervikuna on see tänavu
pühendatud türgi muusikale)
raames 1. juulil toimuval ja
viiendat korda peetaval koorimuusikafestivalil “Lörrach
singt” (“Lörrach laulab”). Tänavuse Stimmenfestivalil üheks
peaesinejaks on James Blunt,
kelle kontserti oleksid kindlasti tahtnud kuulata ka mitmed
meie kooriliikmed, kuid kahjuks leiab kontsert aset alles 15.
juulil.
46 000 elanikuga linnas toimus 1. juulil 170 vabaõhukontserti; need toimusid linnasüdames 20 esinemiskohas ja seal
osales kokku 85 muusikakollektiivi. Lisaks kohalikele muusikutele esinesid külaliskoorid
Šveitsist, Prantsusmaalt, Lörrachi sõpruslinnadest Itaaliast
ja Inglismaalt ning Kadrina segakoor Eestist.
Meie segakoor tutvustas
kolmel kontserdil populaarseid eesti rahvalaulude seadeid
ja rahvusliku värvinguga eesti
heliloojate originaalloomingut.
Eriti sooja vastuvõtu leidis publiku poolt Veljo Tormise tsükkel “Viis eesti rahvatantsu segakoorile” (liikumise seadnud
ja kirjeldanud Kristjan Torop).
Kindlasti tuldi meid vaatama ka
tänu sellele, et erinesime teistest esinejatest riietuse poolest:

nimelt rahvariideid kandes.
Saime teada, et Saksamaal kantakse rahvariideid väga vähe.
Seda rohkem tõmbasid kaunid
Kadrina rahvariided linnas tähelepanu. Fotograafid muudkui
pildistasid ja oma rõõmuks leidsime koori pildi ka esmaspäeval
ilmunud kohalikust ajalehest
“Oberbadisches Volksblatt”.
Veidi üllatav oli, et ei teatud
ka Eestis väga populaarset saksa rahvalaulu “Oi, kaunis noorus.” Võtsime selle repertuaari
just selleks, et rahvas saaks
kaasa laulda. Aga mis siis ikka,
nüüd said kuulajad teada, et neil
on nii mõnus rahvalaul!
Festivalipäeva
vabaõhukontserdid möödusid meie
koorile väga publikurohkelt ja
meeleolukalt. Tähelepanu pälvisid huvitav ja mitmekülgne
repertuaar, professionaalne
esitus ning kaunid eesti rahvariided. Lisaks vastuvõtva koori
lauljatele tekkisid meile isegi
mitmed fännid, kes käisid järjest
mitmel meie kontserdil. Kõigil
lauljatel oli vabadel hetkedel
võimalus nautida eri stiilis (vanamuusikast, jazzist, popmuusika seadetest kuni kõnelaulu ja
aafrika meloodiateni) esitatavat
muusikat erinevate kooride ja
muusikaliste kollektiivide, nii
vanade kui noorte lauljate ettekandes, ja laiendada nii oma
muusikalist silmaringi.
2. juulil andis koor Röttelni lossivaremete rüütlisaalis
kaks kontserti. Lossivaremetes koorikontsertide korraldamise idee tuli vastuvõtva koori juhatuse esimehel ja kogu
vastuvõtu organiseerijal, “Badische Zeitungi” ajakirjanikul
Franz Schmideril eelmisel
aastal Rakvere lossivaremeid
külastades. Õiguse esineda lossivaremetes said Lörrachi sõpruslinnade Chesteri (Inglismaa)
ja Senigallia (Itaalia) koorid,
kaks Türgi koori, Flat&Co ja
meie. Kontserte korraldatakse
selles paigas ammu, aga koorid
astusid seal üles esmakordselt.
Kuigi kaks kontserti oli veidi
liiast (viimasel kontserdil publikut suhteliselt vähe), siis meie
koor näitas oma südikust lõõskavas päikeses üle kolmekümne
kraadises kuumuses laulda täies
väes. Lauljad särasid ja nautisid
ise laulu väge.
Sõpradega kohtudes süvenesid sõprussuhted Kadrina segakoori ja jazzkoori Flat&Co vahel. Vastuvõtuga jäid kõik meie
lauljad väga rahule.
Järg lk 3

25. august 2006

3

MÄLESTUSKALJU 80. SÜNNIPÄEV Neeruti
Kiriku remondi tõttu 1922 lükati selle ra- Tänu ajaloolisele leiule ehitustööd aeglus- Seltsi
jamine seekord edasi. 1923. aastal otsustati tusid. Tegelik töö algas 1925, kuigi nurgasiiski alustada. Iga Kadrina kihelkonna valla, kivi oli asetatud 1924. aasta surnuaiapühal.
VEERG
seltsi ja organisatsiooni poolt valiti esindajad Dokumendid müüriti kivisse klaaspurgis.

2006. aasta augustikuus tähistame Kadrinas ja kaugemalgi tuntud omanäolise mälestusmärgi 80. sünnipäeva. See on mälestussammas Esimeses maailmasõjas ning Vabadussõjas langenud Kadrina kihelkonnast pärit sõjameestele. Samba kavandi autor pastor
Gustav Beermann ise nimetas selle loodusläheduse tõttu mälestuskaljuks. Konkreetse
ideega ehitada Kadrinasse mälestussammas
tuldi välja Kadrina kihelkonna kirikunõukogul. Pärast palvet sõdurite kalmude
juures 3. jaanuaril 1921 korraldati esimene
korjandus mälestussamba rajamise heaks.

mälestussamba komiteesse. Oktoobris 1923
valmis Kadrina pastoril Gustav Beermannil
mälestussamba kavand, mille komitee vastu
võttis. Raha ehitustööde läbiviimiseks hakati
koguma annetustena ja heategevuspidudega.
Suurimad annetajad olid Johannes Otsa ja
Reinhold Hiisak. 1924. aastal käis Udriku
kooliõpetaja Toomas Uttendorf ringi mitmes
paigas – Udrikus, Imastus, Undlas, otsides
samba rajamiseks sobivaid kive. Kive veeti
kohale ka kaugemalt – Kõnnu-Mulgilt, Lasilast. Saksist pakuti õpetaja Beermannile ilusat suurt rahnu. See Tillialliku talu maadel
olnud Tillialliku sookivi e Saksi kivi toodi
Kadrinasse veebruaris 1925. Umbkaudu 600
puudane (ligi 10 tonni – toim) kivi jõudis
mälestussamba jalamile 18 mehe, 1 naise
ning 12 hobuse jõupingutuste tulemusena.
Vundamendi ehitus algas suvel 1924 palvega. Esimesed labidatäied tõstsid ministrid
O. Strandman ja Th. Rõuk. Vundamendi
rajas tärklisevabriku juhataja Georg Mägi.
Sihtjoon võeti kiriku altari eest. Vundament
sai 6,4 m pikk, 6,4 m lai ning 1,83 m sügav.
Kaevetöödel tulid kahe meetri sügavuselt
nähtavale hauad. Need asetsesid põhja-lõuna suunas. Ajaloolased dateerisid need 800.–
1000. aastaisse. Pakkudest kirstudest leidi
lahkunuile kaasa pandud ehteid ja sõjariistu.

KODUKANT sai kirja …
3. augustil sai KODUKANT kirja Kundas elavalt
Heldi Randverilt, milles kirjutaja meenutab Kõnnu
küla kokkutulekuid ja neid aktiivseid inimesi, kes
kokkutulekuid on aidanud korraldada. Kirjatöö kannabki
pealkirja “Oma küla mälestuseks”. Avaldame siinkohal
mõned kirjutaja mõtted ja tähelepanekud.
On teadagi vana tõde, et ühe
paikkonna panevad elama kohapealsed inimesed. Kaovad
põlisasukad, kaob pikkamisi ka
küla. Ainus pääsetee lõpliku hävingu vältimiseks on üksikute
talukohtade säilitamine ning kunagiste külaelanike suvised kokkutulekud. Kõnnu küla kokku-

tulekud on toimunud igal suvel
heinakuu viimasel laupäeval. Ja
seda juba 40 aastat!
Kõnnu küla on ääremaa,
ametlikust kõnepruugist on kadunud selle nimigi. Õnneks on
Tapa-Loobu maantee ääres alles
Kõnnu nimeline bussipeatus.
Aga muidu on kolme suitsuga

külas vaikne. Ainult suviti tuleb
külla eluvaim sisse. Kunagi tegi
kokkutulekutega algust kohalik
laulukoor. Lauldi vanu laule.
Hiljem hakkas ka noorem rahvas koos käima. Kõigi viimaste
kokkutulekute hingeks on olnud
Evi Abo. Lõkkemeistri vastutusrikast ametit on pidanud Algur Feldhoff, mälestuspilte on
jaganud Leili Juuse, pillimängu laulusaateks ja jalakeerutuseks on teinud Aino Õun, Heldi
Randver, Evi Anni, Jüri Leinsalu ja Paul Sirp. Jätkugu kõigil
jõudu ja head tahtmist taas oma
kodukülla tulemiseks.
Ootame uut suve!

Segakoori laulureis Saksamaale
Inimesed on Saksamaal vabad, rõõmsameelsed ja naeratavad, äärmiselt abivalmid. Lisaks peredes ööbimisele kohtuti
ühistel piknikel, lauldi ühislaule
ja kooride lemmiklaule. Ja ehk
mõnelgi tekkis mõte sel reisil
oma võõrkeeleoskust täiendada.
Kadrina segakoori jaoks oli
suur au esindada Eesti Vabariiki sellisel suurüritusel. Oma
ülesande, tutvustada Saksamaa
Liitvabariigis eesti rahvuskultuuri ja kultuuritraditsioone,
täitis koor suurepäraselt. Kooriliikmed said innustust oma hobiga edasi tegelda ja tunnetasid
laulu võlujõudu täiel määral.
Muidugi ei jätnud kedagi
külmaks kontsertidele järgnenud reisil külastatud riikide
kaunis loodus, linnaarhitektuur
ja inimesed. Väljasõidul Lör-

rachi lähiümbrusse Schwarzwaldi saadi osa paljude inimeste
lemmikpuhkepaiga kaunidusest
ja nauditi tuntud Schwartzwaldi kirsitorti. Külastati ka teisi
paiku Saksamaal (Freiburgi,
Sanssoucci lossiparki Potsdamis), Šveitsis (Baselit, Luzerni,
Berni) ning Austrias (Salzburgi
– ikkagi Mozarti aasta!) ning
tutvuti sealsete kultuuriväärsustega. Ööbimine Austrias
Saalbachi kaunis mägikuurordis (tuntud populaarse suusakuurordina), kus hotelliaknast
avanes lausa miljonidollari vaade, sööbis kõigi lauljate mällu
pikaks ajaks. Kuulda ning näha
seal veel alpisarve ja kellukeste
mängu – mis võib olla veel romantilisem!
Reis (kokku peaaegu 6000
kilomeetrit) möödus linnutiivul

Ehtustöid juhendas mälestussamba kavandi
autor, õpetaja Beermann isiklikult. Alalisteks töötegijateks olid palgatud Muhu saare Suurevalla mehed Georgi Tarvis, Ivan
Tarvis, Aleksander Tarvis ja Vassili Lahke.
Abiks olid ka kohalikud talumehed Aleksander Harf, materjalide veo eest vastutaja
August Lööper, betoonmudelite valmistaja
Teifeldt ja kiviraiuja Verkman. Suure kalju
ja väikeste nurgakaljude tahvlid valmistas ja
kirjutas tekstid E. Didevig Rakverest. Langenud sõdurite nimed kirjutas tahvlitele Schwalbe Rakverest. Suurte kivitahvlite ülestõstmist juhatas Lillestern Kadrinast. Saksi
kivi tõstmiseks andis tärklisevabrik palgid,
maavalitsus suure tali. Rahn tõsteti 4,46 m
kõrgusele rajatud mälestuskalju tippu rahvahulga juuresolekul. Pronksbareljeefide valmistamise võttis enda peale K. Rosenthal,
nende eest maksis tärklisevabriku üks omanikest Johan Rumberg. Mälestuskalju ehitamise maksumuseks kujunes 431 441 marka.
Üksikasjalikumalt on sellest ettevõtmisest
kirjas MTÜ Neeruti Selts toimetiste sarjas
numbrit A-527 kandvas trükises pealkirjaga
MÄLESTUSKALJU, mis on saadaval Kadrina raamatukogus ja Risti Poes hinnaga 10
krooni.
Tiiu UUSKÜLA

algus lk 2

– vaid mõni üksik laulja tundis
reisi lõpus koduigatsust. Muljeid ja mälestusi, mida reisil
kogutud, jätkub kindlasti veel
pikaks ajaks. Mis muud, kui
sügisel uusi laule õppima, sest
kogeti jälle, et kooriproovid,
mis vahel võivad isegi tüütud
tunduda, tasuvad ennast siiski
ära. Jääb laulurõõm.
Reisi aitasid teoks teha Tea
ja Madis Viise, riided organiseerida Ain Suurkaev ja Mati
Tiiter. Aitäh ka kõigile lauljatest
autojuhtidele toreda sõidu eest
– oli siis tegemist kiirteede või
mägiteedega, kõikjal saadi hakkama. Loodan, et koori särgile
lisanduvad peatselt uued põnevad reisimarsruudid (meie koori
sõidumarsruudiga T-särk äratas
kõikjal elavat tähelepanu).
Eve VUNK

■ Neeruti Seltsi juhatus palub
liikmetel leida võimalus 2006.
a. liikmemaksu tasumiseks sularahas juhatuse esimehe kätte
või ülekandena pangakontole
nr 221019568422 Hansapangas
kehtiva liikmemaksustatuudi,
mis avaldati eelmises lehes, kohaselt.
■ NS liikmete üldkoosolekkonverents, millega tähistame
seltsi 5. aastapäeva, toimub
Kadrina rahvamajas 15. septembril kell 18. Palutud on kõik, kes
tunnevad huvi seltsi tegevuse
vastu ning soovivad liikmeks
astuda.
■ 2. septembril viib loodusretk
Viitna maastikukaitsealale Nabudi järve otsima. Retkejuht on
Urmas Rauba. Pisibussi väljasõit
rahvamaja juurest kell 12, tagasi
jõutakse kell 16. Osalustasu 20
kr, seltsi liikmeile 10 kr. Kuivade ilmade püsimise korral, mil
metsaminek on ikka keelatud,
leitakse retkele ohutu alternatiiv
järvede ääres.

Kuumakindlate naiste
ja meeste paraad
4. ja 5. augustil toimusid Soomes Heinola linnas kaheksandad
maailmameistrivõistlused saunaspordis ehk maakeeli – leilivõtmises. Ei jäänud seegi kord Kadrina saunaklubi kõrvale sellest tugevate naiste-meestete jõuproovist. Kadrinlane Aare Välk (pildil all)
võistles lavakuumuses vapralt, jõudes koguni veerandfinaali. Kuid
põlise “saunamaa” – Soome võistlejatega polnud ühegi 12 riigi esindusel kuldmedalile asja. Soomlaste edu oli mäekõrgune, aga seda
vaid meeste hulgas. Naistest tuli teiseks neljakordne maailmameister, valgevenelanna Natalja Trifonova.
Vastavalt võistlusjuhendile hoiti leiliruumis pidevalt temperatuuri +110 °C.
Võitjaks tulid need, kes kõige kauem konkurentidest suutsid laval istuda. Naisvõistlejatest suutis kõige kauem kuuma kannatada
soomlanna Leila Kulin – 13 minutit ja 38 sekundit, samas kui meeste esinumber soomlane Timo Kaukonen pidi piirduma “vaid” 12 minuti ja 21 sekundiga.

Paljas poiss Aare VÄLK oli südi võistleja
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* SPORT * SPORT * SPORT * SPORT * SPORT * SPORT *
Kaks esikohta Helsingist
Augustikuu alguses toimusid Helsingis XI Power
Week võistlused kreeka-rooma maadluses. Mitmeid
auhinnalisi kohti said seal ka Kadrina maadlejad. Taas
esines sisukalt kehakaalus kuni 50 kg Dimitri Drozdov,

Võistlustelt Soomes ja Rootsis
Soomes peetud Veiko Rantaneni mälestusvõistlustel
kreeka-rooma maadluses saavutas Kadrina maadleja
Kristo Remmelgas kehakaalus kuni 76 kg kolmanda

kes tuli turniiril esikohale. Edukas oli ka meie maadleja
Kristo Remmelgas, kes kehakaalus kuni 76 kg sai
esikoha.
Kehakaalus kuni 30 kg tuli teiseks Taaniel Piiskoppel.
Teise koha võitles välja ka Siim Abner kehakaalus kuni
58 kg.
koha.
Stokholmis maadles edukalt Taaniel Piiskoppel
kehakaalus kuni 29 kg, tulles esikohale.
Valeri PORMANN,
treener

Õpilaste sõidusoodustuse määramise ja maksmise kord
Alus: Kadrina Vallavolikogu määrus nr 17 26. aprillist 2006. a.
§ 1 Üldsätted
(1)
Käesoleva korraga reguleeritakse rahvastikuregistri andmetel Kadrina vallas elavatele õpilastele sõidusoodustuse andmine.
(2)
Sõidusoodustusi antakse algkoolides, põhikoolides, gümnaasiumides päevases õppevormis õppivatele ja valla koolide huvialaringides osalevatele õpilastele.
(3)
Käesoleva korra tähenduses on õpilase sõidusoodustus kooli- ja kojusõidu kulude
hüvitamine sõidutõendi alusel ühistranspordi kasutamisel, valla õpilasliinidel ja
erijuhtudel sõidupileti alusel vallavalitsuse otsusega.
§ 2 Sõidusoodustuste taotlemine ja suurus
(1)
Sõidusoodustust on õigus taotleda lapsevanemal, eestkostjal, hooldajal õpilasele, kelle sõitu riik
ei hüvita.
(2)
Sõidusoodustuse taotlemiseks tuleb käesoleva
paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikul esitada koolile vormikohane taotlus (Lisa 1: Taotlus sõidutõendi saamiseks)
üldjuhul õppeaasta alguses hiljemalt 5. septembriks.
(3)
Taotluses esitatud andmete muutumisest on
lapsevanem kohustatud viivitamatult kooli teavitama.
(4)
Õppimisvõimaluse puudumise korral Kadrina
Keskkooli gümnaasiumi klassides võib vallavalitsus hüvitada väljaspool Kadrina valda õppimise korral:
1) õpilase kooli- ja kojusõidu kulud 100% ulatuses või
2) õpilase kooli- ja kojusõidu kulud lähtudes õpilase rahvastikuregistri järgse elukoha ja lähima
samaliigilise kooli vahelisest kaugusest.
(5)
Väljaspool Kadrina valda põhiharidust omandavatele õpilastele üldjuhul sõidukulusid ei hüvitata.
(6)
Muukeelsetes koolides õppivatele õpilastele hüvitatakse kooli- ja kojusõit alalisele elukohale lähimasse
kooli 100% ulatuses.
(7)
Erivajadustega koolides õppivatele õpilastele

hüvitatakse kooli- ja kojusõit 100% ulatuses.
(8)
Käesoleva korra lõikes 4 nimetatud kulude
hüvitamiseks esitatakse vallavalitsusele vormikohane
taotlus (Lisa 2 Taotlus õpilase kooli- ja kojusõidu kulude
hüvitamiseks).
(9)
Arvestust hüvituse suuruse üle ja selle väljamaksmist korraldab selleks määratud isik – abivallavanem.
§ 4 Sõidusoodustuse maksmine
(1)
Käesoleva korra paragrahvi 2 lõikes 4 ettenähtud juhtudel otsustab sõidusoodustuse hüvitamise
vallavalitsus oma otsusega.
(2)
Sõidusoodustuse hüvituse väljamaksmise aluseks on hiljemalt järgneva kuu 10. kuupäevaks Kadrina
Vallavalitsuse kantseleisse laekunud vormikohane taotlus (Lisa 2: Taotlus õpilase kooli- ja kojusõidu kulude hüvitamiseks ) koos eraldi lehele kleebitud sõidupiletitega.
(3)
Hüvitamisele kuuluvad piletid, kus on loetav
kuupäev, kellaaeg ja hind.
(4)
Käesoleva korra paragrahvi 2 lõigetes 5, 6 ja
7 kooli- ja kojusõidu kulude hüvitamise korral on aluseks kooli või lapsevanema (eestkostja, hooldaja) vormikohane taotlus (Lisa 1: Taotlus sõidutõendi saamiseks)
vallavalitsusele.
§ 5 Rakendussätted
(1)
Sõidusoodustuse taotleja vastab esitatud andmete ja dokumentide õigsuse eest.
(2)
Valeandmete esitamise korral on vallavalitsusel
õigus väljamakstud sõidusoodustus tagasi nõuda.
(3)
Käesolevat määrust rakendatakse alates
2. maist 2006.
Ain Suurkaev,
Vallavolikogu esimees

26. august – kell 13.00 Kadrina tantsurühma
“Vöökudujad”, naisansambli ja kapelli kontsert
Harjumaal, K o s t i v e r e s

“Rääkivad seinad”

94
Helene PÄRNAPUU
90
Linda EISMEL
80
Helje LEPIKSAAR
Anna PUŠKINA
Arno SARAPUU
75
VILMA KIPPEL
ELVI BILS
HILJA TINGAS
70
Linda PIRAK

Tegemist on laupäeval, 26. augustil kell 18 algava noorteüritusega.
Tegevus toimub Kadrina aleviku
rulaplatsil ning hõlmab tänavakultuuri mitmeid tahke. Põhirõhk on
grafitil, millest tuleneb ka kogu
ettevõtmise nimetus. Eelnevalt korrastatakse malevlaste abiga vanade

65
Lembit RAIK
Veera SUUK
Ene VAHESAAR
Helve MEOS
Reet AAVIK
60
Vello URBAS
Aleksandra ALLESE
Lydia KASK
Jaak TULP
Evald ENDOJA
Ilse LIBERT
Raivo KULL
Maria TUUHA
Jaan LAIG
Vaike TAMPIK
Malle MAASIK
Liivi LOMP
Henno RUMMO
65
Elle MÄETAM
Olev NUKK
Vilma ARUOJA
Helge VALVIK
60
Marta TARASSOVA
Emilia FLOREN
Raul SILLA
Aili MEIER
Irene SAKS

KADRINA VALLAS REGISTREERITUD LAPSED:
Juunis:
Mirtel MOOSES
Ralf LIIVAK
Martin KÕRGE
Alex KRUGLOV
Miia KEROV

Märkus: Kõigis küsimustes, mis seotud õpilaste sõidusoodustustega, on võimalik pöörduda abivallavanem
Jaan Sterni (tel 32 25 603) või kooli kantseleisse Hannely Piiskoppeli (tel 32 25 640) poole.

28. august – kell 18.00 Kadrina rahvamajas ringijuhtide ja kultuuriüritusi korraldavate inimeste
kokkusaamine. Teema: 2007. a. kultuuriüritused
Kadrina vallas”
Ene KALDAMAA

kuuride sein ning ürituse käigus
joonistatakse sinna professionaalne grafiti. Võimalus on vaadata
rulasõitjate, trikiratturite, räpparite
ja ka tantsijate etteasteid. Grupp
“Capoeira” esitleb idamaiseid võitluskunste. Esinejaid on Kadrinast,
Rakverest, Väike-Maarjast, Tartust
ja Tallinnast. Õhtu lõpetab disko.
Toimuvaga on plaanis panna alus

85
Erika VAINOKIVI
Elsa LAUR
80
Aino SIKKUT
Evi SAMELSELG
75
Linda KLEVERS
Ülo MARK
Ilmar VIRRIT
Evi PIHELGAS
70
Eldur ELLER
Rein MÄGI
August 2006

AUGUSTIKUU ÜRITUSED KADRINA VALLAS
26. august – kell 18.00 Kadrina RULAPLATSIL
n o o r t e k a s “RÄÄKIVAD SEINAD” (grafiti,
idamaised võitluskunstid, rula, ratas, räpp, disko)

Õnnitleme – juubilarid!
Juuli 2006

52 60 196
traditsioonile korraldada igal aastal
suvelõpu üritus noortele.
Et tegevus toimub elamurajooni
vahetus läheduses, palume lähiümbruse inimestelt mõistvat suhtumist ning vabandame võimaliku rahurikkumise pärast. Ürituse
kestvus on kella 18-st kuni 24-ni.
Marge MÄGI,
Kadrina rahvamaja

Juulis:
Jan Erik LEE
Egert ENDOJA
Keitlin Meribel MÄGI

Palju õnne!
Kaspar RÜÜTEL
Maris LAANEMÄE

TEADE
Kadrina Keskkooli esimesed klassid alustavad õppeaastat aktusega 1. septembril kell 9.45. Kogu koolipere koguneb aktusele kooli siseõuele 1. septembril kell 9.00. Saju
korral kogunetakse majja.

TEADE
Kadrina Kunstidekool alustab õppetööd 1. septembril kell
12.00 aktusega Kadrina Keskkooli aulas.

Teade käsitööhuvilistele
Sel hooajal jätkab Kadrina rahvamajas tööd käsitööring. Õpetatakse
rahvarõivaste valmistamist, tikkimist, pitside tegemist jm tarvilikku.
Oodatud on igas vanuses huvilised. Ring ei ole tasuline. Saame
kokku teisipäeval, 5. septembril kell 19 rahvamajas.
Juhendaja Enda LUZKOVA

TEADE

Aeroobikahuvilised naised! Ootan teid uuel hooajal treeningutesse!

AS Rakvere Lihakombinaat kuulutab välja
KONKURSI järgmistele ametikohtadele:
Puhastustööline, kelle ülesandeks on tootmisruumide pesemine ja desinfitseerimine, töö toimub vahetustega (peamiselt õhtu- ja öötöö).
Laadurijuht, kelle tööks on laadimis- ja transporditööd, töö toimub vahetustega.
Kui oled huvitatud, siis võta ühendust AS-I Rakvere Lihakombinaat personaliosakonnaga tel. 32 29 266
või elektonpostiga aadressil personal@rlk.ee või tule kohapeale ja täida kohataotlusankeet aadressil:
Roodevälja küla, Sõmeru vald 44 305

ESMASPÄEVITI KELL
19.30 – KOOLI VÕIMLAS
BODY-AEROOBIKA
(lihastreening);

KOLMAPÄEVITI KELL
19.30 – KOOLIMAJA
2. KORRUSEL
(step-aeroobika).

Esimene treening on
esmaspäeval, 4. septembril.
Treener Rutt KUUSEMÄE
Info tel 55 607 896

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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