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Algas uus kooliaasta
Kadrina Keskkool alustas uut, 2006./2007. õppeaastat 771 õpilasega päevases õppevormis,
kellele lisandub 19 õpilast õhtukoolis
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Volikogu arutas maa sihtotstarbe määramist ning võttis vastu sellekohase otsuse.
Anti nõusolek Kadrina vallas Kõrvekülas asuva Maik Teivile kuuluva Kaerasaare kinnistu, pindalaga 51,2 ha, võõrandamiseks Compakt Maadehaldus
OÜ-le.
Võeti vastu otsus Kadrina vallavolikogu 2004. a. 25. veebruari otsuse nr 119
“Vaba metsamaa erastajate nimekirja kinnitamine” alapunkti 1.11 kehtetuks
tunnistamine. Selle otsuse järgi tunnistati kehtetuks Kadrina vallavolikogu
2004. a. 25.veebruari otsus nr 119 “Vaba metsamaa erastajate nimekirja kinnitamine” alapunkt 1.11 – Lembit Valdmets 10247664 Läsna M-11 3,5 põllumajanduslik tootmine.
Volikogu muutis Osaühing Kadrina Kommunaal põhikirja. Muutmise tulemusena sõnastatakse põhimääruse punkt 3.1: ühingu miinimum-osakapitaliks
on 750 000 krooni ja maksimum-osakapitaliks on 3 000 000 krooni. Osa iga
1000 krooni annab ühe hääle. Osaga seotud õigused on kõigi osanike jaoks
võrdsed.
Volikogu valis salajasel hääletusel Eesti Vabariigi presidendi valimiseks valimiskogu liikmeks vallavolikogu esimehe Ain Suurkaevu, kes sai 11 poolthäält. Teise kandidaadina oli sedelitele kantud volikogu aseesimehe Laili Konisti nimi, kes häälte kokkulugemisel kogus 6 poolthäält.

Eesti Vabariik sai uue presidendi!
Mullusega võrreldes on õpilasi 40 võrra vähem.
Klassikomplekte on päevases õppes 32. Põhikoolis (5.-9. kl)
õpib 392, keskoolis 161 ja algkoolis 199 õpilast. Eeloleval
kevadel lõpetab Kadrina Keskkooli 47. lend. Kogu selle
lasteväega peavad saama hakkama 65 pedagoogi. Olgu
siinkohal lisatud, et oli aeg, mil Kadrina koolis töötas 86(!)
õpetajat. See oli aastal 2002.

Uus ja renoveeritud ruumidega õpilaskodu asub nüüd
Rakvere tee 14 (spordihoone). Seal on endale praeguseks
ajutise kodu leidnud 15 õpilast.
Pildil: Õppetund Ia klassis. Õpetaja-klassijuhataja Marge
Abner selgitab lastele esimesi aabitsatõdesid. Teda kuulavad
õpilased (vasakult) Kertu-Laura, Anett ja Ragne.

Torudetootja HAKA Plast OÜ – edukas areneja
Kuus aastat tagasi loodud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) on hakanud “üles leidma”
üha rohkem maakondades tegutsevaid ettevõtteid, kelle tegevuse peamiseks märksõnaks on
ARENG.
Eesti ettevõtluse 2006. a. konkursil oli esmakordselt ka aasta areneja äramärkimine. Küllap oli
paljudele üllatuseks, et sellekohane tiitel anti meie vallas tegutsevale plasttorusid ja tarvikuid
tootvale ettevõttele OÜ HAKA Plast. Järgnev tekst aga kinnitab, et tegemist ei olnud mingi juhuse
või loteriiga…
Töö ettevõttes on sujunud
Kadrinas Aumekist, kus hakati teHAKA Plast OÜ alustas vee-, gaa- gema survetorusid. Kui Undlas n-ö
si- ja kanalisatsioonitorude toot- tühjale kohale (oli vaid hoone) uus
mist oktoobris 2003. Soome ja tootmine rajati, olid ka oskajad iniEesti erakapitalil põhinev ettevõte mesed kohe olemas.
on tänaseks omandanud kaasaegse
“Kui siin (Undlas-toim.) alustootmisettevõtte näitajad: efektiiv- tasin, tulid inimesed vanast kohast
ne tootmine, turg toodangule on siia üle,” ütles Augasmägi. “Nendeolemas nii välismaal kui Eestis, ga paningi torude liinid käima.”
Kallihinnalised ekstruuderid ehk
mõtted mõlguvad tootmise laiendatigupressid on pidevalt töös, töö
mise ümber.
Kaul Augasmägi (pildil pare- käib kolmes vahetuses, tippajal ka
mal), HAKA Plast OÜ juhataja, on kuus päeva nädalas. Ettevõttesse on
plasttorude tootmist juhtinud juba investeeritud kokku ligi 10 miljonit
üle 10 aasta, alustades 1995. aastal krooni.

Toodetakse survetorusid läbimõõduga 20-250 mm. Toore
(graanulid) ostetakse lääne tuntud
firmadest. Tublisti üle poole valmistoodangust läheb Leetu, Lätti ja
Soome.
Toodangu kogumaht on aastaaastalt kasvanud. Mullune käive oli
juba üle 17 miljoni krooni. Ettevõttes on tööl 12 inimest, töötasu on
üle Eesti keskmise.
Aga edasi?
“Niikuinii tuleb meil laiendamisele mõelda,” oli Kaul Augasmäe
vastus.
Pildil vasakul: valmistoodang
ettevõtte laoplatsil.
Enn MÄLGAND

23. septembril valis valijameeste kogu Estonia kontserdisaalis Eesti Vabariigi uueks
presidendiks Toomas Hendrik Ilvese (Sotsiaaldemokraatlik Erakond). Valimiskogu
345-liikmelisest koosseisust
toetas Ilvest 174 valijakogu
liiget. Senine president
– Arnold Rüütel (Rahvaliit)
sai 162 häält.
9. oktoobril annab presidendiks valitud Toomas
Hendrik Ilves Riigikogu ees
ametivande.
Valijameeste seas oli ka
Kadrina Vallavolikogu esimees, Rakvere aselinnapea
Ain Suurkaev.
Pressiesindajana viibis kohapeal ka lehetoimetaja Enn
Mälgand.
Tekst ja foto:
Andres MANDRE

Toomas Hendrik Ilves –
Eesti Vabariigi neljas president

Noore viiuldaja menukad
kontserdid Rootsis
Möödunud kuul esines edukal
kontsertturneel Rootsis endine Kadrina koolitüdruk, nüüdne Tallinna
muusikakeskkooli õpilane, noor
viiuldaja Kaarin Lehemets, keda klaveril saatis Kaarel Peäske. Tegemist
oli kontsertidega Kadrina valla Mora
sõpruskommuuni kahes kirikus Sollerös ja Moras.
Kaarin alustas viiulimängu Tiiu
Peäske juhendamisel 2000. aasta sügisel Rakveres muusika- ja kunstikoolis Kaur. Edasiste õpingute käigus on
praeguseks juba 13-aastast Kaarinit
abistanud viiuliga Rootsi viiulimeister Per Klinga. Pillimeistrilt saadud
pilliga esines Kaarin ka kõnealustel
kontsertidel.
Kontsertide kohta ilmusid artiklid
Mora Tidningus.
Kaarin Lehemetsa ja Kaarel Peäske (esines ka solistina) esinemised
võeti sealse publiku poolt soojalt
vastu. Oma osa selles on ka Kadrina
valla ja Mora kommuuni pikaajalistel
sõprussidemetel, mis said alguse juba

1990. aastal.
Kadrina muusikahuvilised, sealhulgas Kaarin Lehemetsa talendi
austajad ootavad külla noort viiulikunstnikku!
Pildil: Kaarin Lehemets oma võluviiuliga.

AUSTATUD LAPSEVANEMAD!

OOTAME TEID KADRINA KESKKOOLI ÜLDKOOSOLEKULE
NELJAPÄEVAL, 26. OKTOOBRIL 2006 KOOLI AULASSE
Loe lähemalt 4. leheküljelt!
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Tõusevad töötutoetus ja
toimetulekupiir

7. septembril kiitis valitsus heaks sotsiaalministri Jaak Aabi ettepanekud
töötutoetuse ja toimetulekupiiri määra tõstmiseks.

TÖÖTUTOETUS tõuseb alates
1. jaanuarist 2007 1000 kroonini
kuus, päevamääraga 32,90 krooni.
Töötutoetus on tööotsingute toetamiseks mõeldud asendussissetulek
neile töötutele, kes töötuskindlustushüvitisele ei kvalifitseeru või
kellel ei ole enam õigust töötuskindlustusele. Seega on töötutoetuse eesmärgiks toetada töötu inimese tööotsinguid. Selleks, et toetuse
maksmine täidaks oma eesmärki,
on seaduses teatud lisatingimused.
Töötu peab ise aktiivselt tegelema tööotsingutega – kohtuma
tööandjatega, kandideerima vabadele töökohtadele, pöörduma tööturuameti piirkondlikku osakonda vastuvõtule jne. Nende nõuete
mittetäitmisel on õigus peatada või
lõpetada töötutoetuse maksmine
töötule töölerakendumise huvi puudumise tõttu.
Töötutoetuse saamise maksimaalne võimalik periood on 270
päeva. Senine töötutoetuse määr
(400 krooni kuus) on püsinud muutumatuna alates 1999. aastast. Euroopa Sotsiaalharta on korduvalt
kritiseerinud Eestit töötutoetuse

madala määra pärast. Nüüd on siis
meil asutud tegude juurde.
TOIMETULEKUPIIR
tõuseb alates 1.jaanuarist 2007. a. 900
kroonini üksi elavale inimesele või
pere esimesele liikmele ning 720
kroonini pere teisele ja igale järgnevale liikmele. Seega kasvaks leibkonna esimese liikme toimetulekupiir 150 krooni ning igal järgneval
liikmel 120 krooni.
Toidukorvi maksumus on tänaseks päevaks juba ületanud toimetulekupiiri summa (2005. a. andmetel 816 krooni) ja käesoleva aasta
jooksul kasvab see tõenäoliselt
veelgi. Aasta-aastalt on vähenenud
toimetulekutoetust saanud perekondade arv. Samas on mõnevõrra kasvanud ühe taotluse kohta eraldatav
summa. 2006. a. I poolaasta andmetel vähenes vahendite kulu ning
toetust saanud perede arv veelgi.
Toimetulekupiiri tõstmine 900
kroonini järgmisel aastal toob kaasa
lisakulu 39,1 miljonit krooni riigieelarve rahast.
Katrin PÄRGMÄE
Sotsiaalministeeriumi
pressiesindaja

Leedumaalt värskete muljetega
Külalisi vastu võttes on Leedumaal
ajapikku välja kujunenud oma traditsioonid, milles esiplaanile kerkivad
rahvuslikud tavad, rahvamuusika ja
laulude esitamine muinsusväärtusega
paikades. Iseäranis on leedulased uhked oma muuseumide üle.
Kadrina taidlusgrupi seekordne külaskäik Pasvalysesse sai teoks leedulaste kutsel. Pasvalyses toimus järjekordne
rahvusvaheline folkloorifestival ning
selle ürituse maine huvides saadeti osalemiskutsed nii Põhjamaadesse kui ka
Balti riikidesse, rääkimata kogu Leedu
kaasaelamisest populaarsele rahvakultuuri sündmusele.
Samaaegselt festivaliga peeti ära ka
Pasvalyse linna päevad. Üks täiendas
teist ning publikumenu jagus nii saalidesse kui linnatänavatele ja väljakutele.
Kadrina rahvamaja oli läkitanud
festivalile kaks folklooriansamblit
– rahvamaja kapelli ja vokaalansambli
Kadrina Kadrid.
Juba avapäeva õhtune kontsert kohalikus kultuurikeskuses näitas, et kadrinlased on menukad külalised, keda tasub
ikka kuulata. Meie esinejate etteasteid
saatsid saalist kostvad hurraa-hõisked
ja tugev aplaus.
Teisel kohaloleku päeval võttis meie
taidlejad vastu Pasvalyse linnapea Gintautas Gegužinskas koos administratsiooni töötajatega. Saime ülevaate seal-

Aeg on hakata esitama
kandidaate
Kadrina valla Aasta Tegija 2006 konkursile
Kandidaate võivad esitada kõik Kadrina vallas elavad füüsilised isikud
ning vallas tegutsevad äriühingud, MTÜ-d, avalik-õiguslikud juriidilised
isikud ja ühendused.
Ettepanekud koos põhjendustega esitatakse kirjalikult valla kantseleisse vallavolikogu esimehe nimele märksõnaga Aasta Tegija 2006 hiljemalt
1. novembriks k.a. Ettepanekuid, mis eeltoodud tingimustele ei vasta, ei
arvestata.
Vallavolikogu esimees edastab kandidaatide nimed vallavolikogu alatistele komisjonidele ja vallavalitsusele valiku tegemiseks.

Omavalitsustegelaste
õppereis Rootsi
Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu korraldusel toimusid Rootsis Gävleborgi maakonnas meie kohalike arendusjuhtide nädalased õppepäevad. Sõidu
eesmärgiks oli laiendada maakonna arendusjuhtide teadmisi maakondliku ja
kohaliku tasandi tegevusest kohapealse ettevõtluse ja maapiirkondade elukeskkonna arendamisel, halduskorraldusest jm.
Õppepäevade põhiline rahastaja oli Euroopa sotsiaalfond, kes katab kolmveerandi osalemisega seonduvatest kuludest.
Kadrina vallast osalesid õppepäevadel vallavanem Aivar Lankei ja arendusnõunik Tiina Vilu.

Kalmistuvahi töömailt
Kadrina kalmistul peeti 2005.
aastal 53 matust. Juba kaheksandat aastat kalmistuvahi tööd tegev
Mare Lavrits ütleb, et matuseid on
vähemaks jäänud, varem oli ikka
70-80 talitust aastas.
Mis on kalmistuvahil mureks?
Kalmistul napib matmispinda,
samas on terve hulk hooldamata
haudu.
“Hooldamata hauad saavad uue
platsivaldaja. On ka selliseid platse,
millel on siiski kauge omanik olemas,” selgitab Mare Lavrits. “Ega
ma siin ei kiirusta pealematmisega,
saab ikka paar-kolm aastat enne järele uuritud, et plats ikka vaba on.”
Üldreeglina käib kalmude suur
korrastamine vahetult enne suvist
surnuaiapüha. Sügisesed puulehed
katavad aga peagi kogu pinna…
Neeruti Seltsi algatatud hauaplatside hooldamise teenus kogub
rahva hulgas poolehoidu. Seda

moodust kiidab ka kalmistuvaht. Et
kõik platsid on kantud vastavasse
registrisse, läheb ka omastega suhtlemine kergemalt kui varem. Kiiduväärt on muidugi surnuaia müüri
taastamine Neeruti Seltsi egiidi all.
Kõige enam muret teeb prügimajandus, sest vaba pinda napib.
Endise suure prügimäe “nihutamine” allapoole on andnud võimaluse
saada uutele hauaplatsidele ruumi
juurde. Samas on prügi koondamine kalmistu ühte nurka vanematele
inimestele tülikas, sest tassida tuleb
kaugelt.
Kadrina kalmistu paikneb teede ja hoonete vahelisel alal, erilist
laienemist loota ei ole. Nagu arvavad paljud hauaplatsidel käijad, on
kord ja väljanägemine viimastel
aastatel surnuaias paranenud. Kuid
arenguruumi jagub veel kindlasti.
Kalmistuvahti külastas
Enn MÄLGAND

Kadri Mägi esinemas seitsmekeelsel kandlel

se linna arengukavadest ja praegusest
seisust. Meie poolt andis tervitussõnad
edasi kapelli mängija Aili Purk.
Samal õhtul toimus jõekäärus pargikontsert, kus esines kuus kollektiivi.
Kolmandal päeval avati linna keskväljakul pidulikult linna päevad. Taas
sai kuulda sealse üliaktiivse linnapea
emotsionaalset kõne, mille esitamise
ajal mindi sujuvalt emakeelelt üle ladusale inglise keelele. Kogu kaheksatu-

handeline linn oli ühtäkki suureks paisunud. Nagu selgus, oli kohalesõitnuid
kõikjalt Leedust, aga ka kaugemalt. Südalinn oli täielikult antud kaubamüüjate
ja taidlejate käsutusse. Ühel põiktänaval
mürisesid mootorsaed ja ketaslõikurid
– käis hoogne puuskulptuuride valmistamine.
Ärasõidupäeva
hommikulauast
mindi koduteele vastastikuste laulude
saatel: Norra mehed ja Kadrina Kadrid

Väsimatu museoloog Vytautas Stragis viis kadrinlased vaatama looduse imesid
saatsid sedaviisi üksteist teele.
Laulu ja pillilugude kõrval jäi meie
taidlejatele kindlasti meelde linnaekskursioon, mida juhtis muuseumi töötaja
Vytautas Stragis.
Paljudele meie inimestest pakkus
üllatust ja mõtlemisainet sealkandis
palju pahandust ja materiaalset kahju
tekitavad maapinna sissevaringud, mis
tingitud geoloogilise aluspõhja iseärasustest. Need ootamatult tekkivad “augud” on “neelanud” terveid maju, ka
maanteel liikuvaid sõidukeid.
Väikeses Joniškelise linnakeses jutustas kohalik giid meile terve peatüki
Leedu ajaloost, mis seotud sealsete paikadega.
Pasvalyse külalised ei saa kunagi
jätta sisse astumata kohalikku koduloomuuseumi, sest sinna on talletatud
sajanditepikkune lugu Leedu rahva elust

ja võitlusest oma iseseisvuse eest. Kunagise kinoteatri hoone on kohandatud
nii ekspositsiooni tarvis, aga ka kunstinäituste korraldamiseks. Ühe sellise
avamise pidulikust hetkest võtsime ka
meie osa. Sealses koduloomuuseumis
tegutseb ka oma teater, mis on haruldus
terves Leedus. Muuseumist antakse ka
aeg-ajalt edasi teleprogramme ehk teisisõnu – töötab oma telestuudio.
Pasvalyses veedetud päevade ladusa korraldamise eest võlgneme tänu
kohaliku kultuurikeskuse direktrissile
Danute Breimelytele. Tema hoolitsevat
ja suunavat kätt oli tunda igal sammul.
Kadrina taidlusgrupi otseseks kuraatoriks oli kohalik kultuuritöötaja ja taidleja Lina Bartašiene, kes oli kõik need
päevad tegevuses koos oma perega.
Enn MÄLGAND,
Pasvalys-Kadrina

UUE HOOGA UUDE HOOAEGA
Kuum ja päikeseküllane suvi
on selja taha jäänud ning uus hooaeg rahvamajas on täie tempoga
alanud. Kellele taidlejaist pakkus
suvi suurt puhkust, kellele mitmeid
esinemisi, kontsertreise, laagreid.
Nõnda käis segakoor väga edukal
kontsertreisil Saksamaal. Vöökudujatel, naisansamblil ja kapellil
oli esinemisi mitmel pool Eestis. Rahvatantsijad osalesid Eesti I Meeste Tantsupeol. Käidi ka
Viru Särul. Tantsutrupp Cadencia
lõpetas oma eelmise hooaja suvise
tantsulaagriga Nelijärvel.
Alanud hooajal püüame pakkuda rahvamajas midagi ka väikelastele. On plaanis avada muinasjututuba. Vanemad saavad kord
kuus oma põnni (näiteks pühapäeva hommikul) sinna jutte kuulama ja ka mängima tuua. Uuendusena pakume inimestele veel nn
vaba lava. Kui kellelgi on midagi
isetehtut (joonistused, fotod jne.),
mida oleks soov teistelegi näidata,
võimaldame teha näitust rahvamaja fuajees. Algus on tehtud, astuge
läbi!
Huvialaringid jätkavad samuti
oma tegevust. Sel hooajal tähistavad juubelit kolm rahvamaja kollektiivi: Kadrina Kadrid 5 a., pa-

sunakoor 10 a., klubi Kuldne Sügis 20 a. Eelmisel hooajal alustas
rahvamajas tööd kõhutantsuring,
mis ootab ka sel aastal oma ridadesse endisi ja uusi huvilisi (proov
on esmaspäeviti kell 18.00). Loomulikult on entusiastid oodatud ka
teistesse kollektiividesse. Esimese korruse, endise külanõukogu
ruumide remondi valmimisega sai
pasunakoor endale uued ruumid.
Seoses sellega on teistel kollektiividel teisel korrusel avaramad
võimalused. Ka lavatagused esinejate toad said remondi käigus
kauni näo.
Meil on ka väga suur soov taastada näiteringi tegevus. Rahvamaja algusest peale on siin olnud
väga tugevad näitemängu traditsioonid. Kahjuks on asi soiku
jäänud. Enne, kui otsida erialast
juhendajat (näit. teatrist) soovime
teada, kas leiduks huvilisi? Palume endast märku anda tel: 32 50
290, juhataja 52 60 196, kunstiline
juht 53 474 211 või tulla rahvamajja.
Ka seltskonnaõhtute peale on
mõeldud. Eelmisel hooajal mahtus graafikusse kahjuks vaid kaks
pidu. Sel korral tahaksime pakkuda 70.-80. aastate stiilis videodis-

kot, pidu sadamakõrtsis ja suurt
volbrimöllu. Lisanduvad veel traditsiooniline Uue aasta trall ning
Kadrina valla 15. juubeli pidustused.
Noori ei saa samuti unarusse
jätta. Ka selles vallas on mõtteid,
plaane. Siinkohal on igati oodatud
noorte omapoolsed ettepanekud.
Koostööd tehes saavutame parimad lahendused. Heaks näiteks on
suvelõpu-üritus “Rääkivad Seinad” rulaplatsil. Täname entusiastlikku organisaatorit Ristot ja kõiki teisi tublisid noori, kes aitasid
seinu värvida ja hüpekat ehitada.
Aitäh meie ürituse toetajatele AS
RR Lektusele, Järva Terminalile,
OÜ Pomemetile, Eesti Kultuurkapitalile ja Kadrina Vallavalitsusele! Üheskoos suutsime sisustada
koolivaheaja lõpul toreda õhtupooliku noortele.
Soovime igati, et rahvamaja
oleks tõeliselt rahva oma maja.
Loodame, et ümber on saamas
teleka- ja arvutihullus ning hakatakse jälle rohkem hindama ühist
tegevust ja kooskäimist Selleks
kõigile jõudu ja head pealehakkamist!.
Rahvamaja kunstiline juht
Marge MÄGI

27. september 2006

3

Neeruti Seltsi 5. sünnipäev
Mittetulundusühing
NEERUTI
SELTS loodi Kadrinas 17. septembril
2001 kaheksa asutajaliikme poolt. Selts
registreeriti
mittetulundusühinguna
(MTÜ) 30. aprillil 2002.
Seltsi looja ja „vaimne isa” oli karismaatiline isiksus, tulihingeline loodusetundja ja loodusesõber, erialalt geograaf
Enn Loik (19.09.1938-02.04.2003).
Neeruti maastikukaitseala entusiastina oli ta kaaslaste poolt pälvinud tema
tegevusvaldkonda ja suunitlusi maksimaalselt tabavalt iseloomustava ametitermini neerutoloog.
Vastloodud seltsi põhitähelepanu
pidigi suunatama Neeruti loodusradade
hooldamisele talgute korras ja nautimisele loodusretkedel igal aastaajal. Kohe
rakendus ka kirjastustegevus väikevihikute sarja A-5 väljaandmise näol, et tutvustada ja teha laiemalt kättesaadavaks
teave Neeruti ja selle lähiümbruse kohta. Käsikirju laekus nii Enn Loigu enda
sulest kui ka tuntud koduuurijalt Eduard
Leppikult. Kaunis looduspaik kirjutati
lahti nii geoloogilisest, geograafilisest,
ajaloolisest kui ka kodu-uurimuslikust
aspektist lähtuvalt. Esimese sponsorina toetas seltsi rahaliselt Suurbritannia
Suursaatkond Eestis.
Esimese tegevusaasta lõpuks oli
seltsil 28 liiget, 2003. aasta juunikuus
50 liiget ja 2004. aasta aprillikuus juba
55 liiget. 2004. aasta lõpuks oli seltsil
58 liiget ja 2005. aasta lõpuks 62 liiget.
Neeruti Seltsi populaarsus rahva seas
kasvas kiiresti. Edukas tegevus, eriti
kalmistumüüri taastamine, trükiste kirjastamine ja igakuised avatud loodusretked on selles peamist osa etendanud.
Seltsi liikmeks on astunud igas eas inimesi, kes kõik on endale leidnud tegutsemiseks huvipakkuva(d) valdkonna(d).

Avatud loodusretkedest võtab osa rohkesti loodushuvilisi väljastpoolt seltsi
liikmeskonda.
• Seltsi tegevusalad on määratletud
põhikirjaga. Algusaegsetest tegevustest
on aktiivselt tegusateks jäänud vaid
need valdkonnad, milles on olnud olulisi edasiminekuid, mille vastu tuntakse
huvi ja mille ellurakendamine on olnud
seltsile jõu- ja eelarvekohane. Need on
tegevusvaldkonnad, mis ka Kadrina valla arengut silmas pidades jätkusuutlikkust on omanud ja omavad edaspidigi.
• Seltsi üldkoosolekud (üldjuhul 2
korda aastas) on seltsi juhatuse tegevust
aktsepteerinud. Seltsi juhatus on kogu
tegevuse ja finantsjuhtimise põhjalikult
läbi arutanud. On koostatud tegevuskavad ja sellest lähtuvalt aastaeelarved.
Kogu teave tegevusest on avalikustatud
koduleheküljel. Püstitatud eesmärgid on
saavutatud tähtaegselt. Finantstoetust
on selts saanud Kadrina Vallavalitsuselt
läbi vallaeelarve 2004., 2005. ja 2006.
aastal ning läbi taotluste projektidega
mitmelt srtuktuurfondilt (KOP, MES,
KulKa, KIK, Haridusministeerium,
Muinsuskaitseamet).
• 15. septembri õhtul aset leidnud 5.
aastapäeva üldkoosolekul/konverentsil
lausuti nii seltsi liikmete kui ka külaliste poolt hulganisti kiitvaid sõnu, kuid
osutati ka puudustele senises töös. Seltsi kuueliikmeline juhatus on jätkuvalt
seda meelt, et looduse vahendamine on
seltsi tähtsaim tegevusvaldkond. Selts
tänab kõiki abistajaid ja poolehoidjaid,
kes on 5 aastat kaasa aidanud paljudes
ettevõtmistes ja algatustes. Kogu teave
on kättesaadav seltsi kodulehel www.
neerutiselts.ee.
Tiiu UUSKÜLA,
MTÜ Neeruti Selts juhatuse esimees

Kannapööre ... Kanadast Kadrinasse
Liitsõna kannapööre iseloomustab selle liigutuse tegija järsku suuna-, sealhulgas ka elumuutust. Just
selline muutus toimus vanahärra Arno Sarapuu (80) elus. Tema kannapööre tõi ta suurest riigist
Kanadast väikesesse Eesti Vabariiki – kodumaale jäädavalt tagasi – täpselt aasta eest.

Arno Sarapuu esivanemad on pärit
Karksi-Nuia ja Abja kandist. Tema noorusaastad möödusid Viljandis. Seal elab
noorem vend praegugi, kes pidas vastu
Siberi-aastad ja naasis vaid üks tädi.
Sõjakeeris viis 18aastase Arno Eestist ära 1946. aastal. 1947 jõudis ta Kanadasse, abiellus seal eestlannaga. Arno
Sarapuu töötas Ontarios keemia alal,
hiljem turisminduses suvilaid omades
ja majandades. Kodumaast eemal kulges 58 aastat. On üldteada tõde, et esimestel aastatel võõrsil elanud pagulased
olid veendunud, et nende pagu on vaid
lühiajaline. Kuid aastate möödudes sai
üha selgemaks, et Eestisse tagasipöördumine ei ole võimalik. Nõukogude
okupatsiooni aastail külastas ta kord ka
Eestit. Bussiekskursiooniga sõidutati siis
Tallinnast Tartusse, ka Viljandisse, kuid
õhtuks ikka Tallinna Viru hotelli tagasi.
Eesti olud olid siis masendavad. Sootuks
teise mulje jätab kodumaa nüüd.
Kanada eestlaskond hakkas üha
enam suhtlema kodueestlastega, ja nii
saigi üksi jäänud vanahärra tuttavaks
noorusliku proua Lainega Kadrinast,
kes oli seal külas oma õel. Et ta oli vastu
võtnud kindla otsuse eluõhtut mitte üksi
mööda saata, seatigi ühine kodu sisse
algul Kanadas Arno Sarapuu eramus,
aasta eest aga Kadrinas kolmetoalises
korteris.
Optimistlik ja teravmeelne Arno
Sarapuu on tänase Eesti oludega igati

rahul. Küll aga peab ta naeruväärseks
poliitikute ambitsioonidest küllastunud
mänge, mida nad ise nimetavad riigi
ehk eesti asja ajamiseks.
Mulgimaa juurtega mees on Kadrinaga väga rahul. Tema arvates on
kauplustes kõik vajalik olemas, korteritingimused head, majade ümbrused
korras ja hoolitsetud. Samal ajal ei eita
ta muidugi suurt erinevust Kanadast. Ta
nimetab Kadrina alevikku rahulikuks
elupaigaks
Kogu elu on ta armastanud reisida,
kuigi varem oli ka teisi hobisid, näiteks
kalastamine ja tennis. Nüüd aitavad
aega veeta TV saated. Kadrinas elatud
aasta jooksul on Arno ja Laine Eestis palju ringi rännanud. Kaua võõrsil
olnud mehel tuleb oma esivanemate maa n-ö uuesti avastada. Autode
seast on ta juba paju aastaid eelistanud
Crysler´it ja sama marki sõiduriista muretses ta endale ka siin. Ka Eestimaa
maanteede üle ei ole sageli roolis oleval
vanahärral eriti etteheiteid.
Eestisse, oma kodumaale, on naasnud
palju soliidses eas kaua võõrsil elanud
inimesi. Ei ole teada, kas nad kõik ka
siinse elu-oluga rahul on? Et kõige tähtsam on inimese enese hingerahu, teeb
Kadrinale au see, et siia asunud Kanada
ja USA elu ning võimalusi kogenud inimene meie alevikuga igati rahul on.
Vahendanud
Tiiu UUSKÜLA

Kaunis kodu 2006

Seltsi
VEERG

Uus ja vana kõrvuti, lillekompositsioon ehteks ees…. Nurgake valla kaunimaks
taluks tunnistatud Tagapere õuel

Vanamõisa pargis
meenutati ajalugu
Augustikuu viimasel nädalavahetusel olid Vanamõisa pargis koos Ridaküla praegused ja endised inimesed. Et
paljud meie põliskülad on maakaardilt
ja nüüd juba ka mälust minema pühitud,
on tekitanud olukorra, kus praegused
suurkülad on pandud “esindama” ka noid
tillukesi endisaegseid külakesi, mille olemas- ja eluolust võivad üht-teist pajatada
veel vaid kõrges eas memmed-taadid.
Kolhoosikord hävitas talupojakultuuri
selle eheduses. Asemele tuli silikaadi- ja
eterniidiajastu. Vaid vaevumärgatavad
vundamendiasemed ja kunagise koduaia
riismed tuletavad valusalt meelde põliskülasid ja seal elanud inimsaatusi. Ridaküla praegused elanikud opereerivad
põhiliselt kahe endise kohanimega. Nendeks on Vanamõisa ja Põima.
Pikema ülevaate sealsest paikkonnast jääajast tänapäevani välja andis Vanamõisa külast pärit ja nüüd Rakveres
elav kirjanik Aarne Biin, kelle vanaisa
käis juba sealkandis koolis. Tuli tõdeda, et 50 miljonit aastat tagasi oli tolles
paigas suur ja sügav veekogu…Aastast
1447 pärinevad andmed Imastu mõisa
kohta. Nagu väitis Biin (fotol all), on
Imastu nimi olnud kunagi praeguse Vanamõisa alal valitsev, sest mõis ise asus
sealsamas pargi läheduses. Mõisaasustus oli sealkandis varem, kui praeguse
Imastu asupaigas.

Kokkutulnute ees esines ka Kadrina
abivallavanem Jaan Stern, kes kõneles kohalike omavalitsuste tekkimisest
ning peatus kohaliku elu probleemidel.
Jutuaineks tõusis ka Vanamõisa kunagine koolimaja, mis valmis 1928. aastal
ning mis nüüd juba aastaid seisab kasutult ja laguneb.
“Oleme jäänud lootma kohaliku
rahva huvile selle maja vastu”, mainis
Stern. Ja nagu samas ka selgus, huvi
maja kasutuselevõtu vastu on olemas.
Esialgu plaanitakse korda teha koolimaja madalam osa, et hakata ruume kasutama küla kooskäimise paigana või muulgi eesmärgil. Nagu lausus ka külakokkutuleku üks eestvedajatest Ene Milvaste,
et kui saaks maja väiksema osa korda,
tuleks sinna “küla maja”. Aga selleks, et
seal midagi sünniks, on vaja pead kokku panna ja kõik läbi mõtelda.
Ridaküla kokkutuleku “vaim” näitas, et külas on hulganisti lapsi, on algatusvõimelisi inimesi ja tahet, midagi
käegakatsutavat valmis teha. Vanamõisa pargi korrastamisel oli tegevuses üle 40 kätepaari, kohale on toodud
kivimürakas, millel peal kiri kunagise
Põima algkooli tegevusaastatest 18621965. Kokkutuleku päeval istutati

• 7. oktoobril viib loodusretk
LÄKI LAULUGA! pilku heitma
Neeruti kuldses sügisilus oosidelejärvedele. Eeslaulja on tenor
Vello Jürna. Pisibussi väljasõit
rahvamaja juurest kell 12, tagasi
kell 16. Osalustasu 20 kr, seltsi
liikmeile 10 kr. Võileib taskusse!
Tehku laul ka rinna rõõmsaks,
meele lahkeks-lõbusaks!
.•
Konkursi Kaunim küla ja
kaunim talu Kadrina vallas 2006
võitjaiks osutusid: Vandu küla
(külavanem Kuldar Kressa) ja
Tagapere talu (perenaine Õnne
Kiviperk) Loobu külast. Autasud: á
1000 kr kinkekaart Nurga Aiaärist
ja puidust tähismeene.

parki ka elupuid, et elu ikka sealkandis
edasi kestaks.
Fotol ülal: Grillmeistrina leevendas
kokkutulnute kõhumuresid Kaasikmäe peremees, vallavolikogu liige Enn Ambos.
Põhjaliku ülevaate elu tekkimisest praeguse Ridaküla maa-alal andis
omakandimees ja kirjanik Aarne Biin.
Fotol all: kokkutuleku peamine organisaator Ene Milvaste.

OKTOOBRIKUU ÜRITUSED KADRINAS
28. september kell 14.00 Kadrina rahvamajas
kino – “Bullerby lapsed” I osa pilet 15.1. oktoober kell 9.00-16.00 Kadrina
rahvamaja juures – Laat
7. oktoober kell 19.00 Läsna rahvamajas.
– “Läsna rüütli” kuju avamine. Rakvere
–ja Läsna teatri ühisprojekt “Läsna
rüütli jõudmine Läsnale”. Külas Kolga
flamencotantsijad. Pääse 50.-

Arno ja Laine oma lemmiku – Crysleriga

Neeruti

12. oktoober kell 14.00 Kadrina rahvamajas
kino – “Bullerby lapsed” II osa pilet 15.-

14. oktoober kell 20.00 Kadrina rahvamajas
– 70.-80. a. stiilis videodisko. DJ Onu
Bella, pääse 100.- Laudade ettetellimine
rahvamajas.
15. oktoober kell 13.00 Kadrina rahvamajas
– klubi “Kuldne Sügis” eakate päeva
tähistamise üritus. Pääse 15.18. oktoober kell 10.30-14.30 Kadrina
rahvamajas – doonoripäev
22. oktoober kell 12.00 Kadrina rahvamajas
– esineb ansambel “Tallinn Baroque”
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27. september 2006

* SPORT * SPORT * SPORT * SPORT * SPORT * SPORT *
Noormaadlejad võistlesid Pärnus
Leo Kreinini mälestusvõistlustel Pärnus tegid kaasa ka
Kadrina noormaadlejad. Ja seda väga edukalt. Kehakaalus kuni
35 kg tuli esikohale Taaniel Piiskoppel. Võisteldes kehakaalus
kuni 50 kg, sai ülekaaluka esikoha Dimitri Drozdov.
Valeri PORMANN

Uute õpilaste vastuvõtmine maadlusrühmadesse
ja treeningud toimuvad esmaspäeval, kolmapäeval
ja reedel kell 15.00 kuni 16.00. Valeri PORMANN,
telefon 50 89 922.

Meie jahilaskurid võistlesid EM-il
VIII Jahipraktiliste laskeharjutuste Euroopa meistrivõistlused peeti seekord
Tšehhi väikelinnas Kromierizes.
Uhiuus lasketiir – 20 kohaga vintrelvalasketiir ning laskerajatised nii kaar- ja
kaevikulaskmiseks kui sportinguks olid
antud selle maailmajao täpsema käega
laskurite kasutada.
Eesti oli väljas oma parima koosseisuga, kus tegid kaasa ka meie valla mehed
– vanameister Tiit Karp, Ain Vihermets
ja Villu Pook. Viimane on alles paar
Hoidmaks ära kulupõlengutega
kaasnevat varalist ja keskkonnakahju,
tuleb maavalduste korrastamisega alustada sügisel, kui on võimalik viimast
korda niita suuremad heinamaad ja õuealad. Keskkonnainspektsioon on teinud
ettepaneku metsa- ja muu taimestikuga
kaetud alade
tuleohutusnõudeid käsitleva regulatsiooni muutmiseks ning selle kohaselt
võib kulupõletamine olla alates järgmisest aastat täiesti keelatud.
5. septembril toimunud Päästeameti
ja Keskkonnainspektsiooni juhtide ühisel nõupidamisel analüüsiti koostööd
kevadel-suvel aset leidnud metsa- ja
maastikupõlengutel ning arutati, kuidas
tõhustada loodustulekahjude ennetamist.
Keskkonnainspektsioon on algatanud keskkonnaministri määruse
muutmise eelnõu, mis sätestab tuleohutusnõuded metsa- ja muu taimestikuga
kaetud aladel ning mille kehtiva redaktsiooni kohaselt võib kulu põletada
kevadel kahe nädala vältel peale lume
sulamist. Muudatusettepaneku kohaselt

Õnnitleme – juubilarid!

TEADE

aastat tegelenud jahilaskmisega, kuid
edusammud on märgatavad.
Kuuest laskjast viie tulemused läksid
arvesse. Kokkuvõttes tuli Eestil leppida
8. kohaga.
Ajakiri “Jahimees” kirjutab: “Individuaalselt säilitas mõlemas harjutuses rahu
ja kindluse vanameister Tiit Karp, lastes
vintrelvaharjutuses 194 silma ja tabades
haavliharjutuses 42 märki, mis tagas
kokkuvõttes Eesti võistkonna parimana
362 punktiga 21. Koha.” Teised meie

mehed jäid tahapoole.
Pingeline võistkondlik konkurents 3.
kohale oli eestlastel Rootsiga. Vaid
parem tulemus metsseasilueti laskmises viis Rootsi mehed 4 enamsilmaga
pronksile.
Võistkondliku esikoha võitsid järjekordselt soomlased, 2. oli Austria ja 3.
Rootsi. Eesti sai 4.koha (nagu mullu
Tallinnaski).
Individuaalselt võitis Soome laskur
Henrik Wägar, kes lasi välja absoluuttulemuse – 200 silma!

Kevadiste kulupõlengute vältimiseks tuleb
maavaldused korrastada sügisel
kaob võimalus kevadel kulu põletada,
mistõttu tuleb maaomanikel üha enam
mõelda oma maavalduste korrastamisele sügisel.
Keskkonnainspektsiooni peadirektori asetäitja Tarvo Roose sõnul looks uus
regulatsioon olukorra, kus avalikkusele
on võimalik anda üks ja selge sõnum:
kulu põletamine on keelatud. “Praktika
on näidanud, et praegune olukord, kus
kulupõletamine on lubatud kahe nädala vältel pärast lume sulamist, annab
inimestele võimaluse seda üsna meelevaldselt tõlgendada ning kulu põletada
ka siis, kui tuleohtlik periood looduses
juba alanud on,” tõdes Roose.
Vältimaks kulupõlengutest tekkivat
keskkonnakahju ja ohtu inimeste varale, kutsuvad Päästeamet ja Keskkonnainspektsioon maaomanikke üles korrastama oma maavaldused juba sügisel.
“September on suurepärane aeg, et
suve jooksul kasvanud rohi oma maavaldustel ja majaümbrustes ära niita,”

märkis Päästeameti peadirektori asetäitja Alo Tammsalu. “Kuidagi ei tahaks
tänavuse aasta kordumist, mil rekordarv
metsa- ja maastikupõlenguid tõid kaasa
enneolematult palju inimohvreid ja suuri varakahjusid. Neli hukkunut ja 76 hävinud hoonet on lubamatult palju,” lisas
Tammsalu.
Tarvo Roose hinnangul peaks avalikkus hakkama mõistma, et inimese enda
ja tema vara kõrval pole vähetähtsad ka
keskkonnakahjud, mida põhjustavad
kümnete ja sadade hektarite kaupa põlevad rohumaad ja metsad.
Selle aasta esimene kulutuli registreeriti 4. aprillil ning kuni mai lõpuni sai kirja kokku 4774 metsa- ja maastikupõlengut. 5. septembri seisuga on
metsa- ja maastikupõlenguid registreeritud 6533.
Rain Porss,
Päästeameti pressiesindaja
Leili Tuul,
KI avalike suhete nõunik

MTÜ Arenduskoda üldkoosolek
13. septembril 2006. a. toimus arenduskoja ruumides (Roheline 19, Tapa) koosolek, mis otsustas vastu võtta
LEADER-tüüpi meetme tegevuskava valdkonnas “Oskuste omandamine” ning esitada Põllumajanduse Registrite
ja Informatsiooni Ametile taotluse kohalikule tegevusgrupile (piirkonna moodustab Ambla, Kadrina, Kuusalu, Tapa
ja Vihula valla ning Loksa linna territoorium) toetuse saamiseks järgmiste tegevuste jaoks: 1. Kohaliku tegevusgrupi
arendamine; 2. Kohaliku tegevusgrupi tegevuspiirkonna integreeritud arengustrateegia väljatöötamine; 3. Maaelu
arengu alase riigisisese ja rahvusvahelise koostöö arendamine ning osalemine koostöövõrgustikus.

Valla üldplaneeringu avaliku väljapaneku tulemus
Kadrina valla üldplaneeringu avalik väljapanek toimus
perioodil 30. juuni - 28. juuli Kadrina vallamajas ning valla
raamatukogudes Huljal, Kihleveres, Vohnjas ja Viitnal.

Avaliku väljapaneku ajal esitati 13 kirjalikku ettepanekut.
Ettepanekud ei muutnud üldplaneeringu põhilahendust, pigem
sooviti konkretiseerida oma katastriüksuse sihtotstarvet.

AUSTATUD LAPSEVANEMAD!
OOTAME TEID KADRINA KESKKOOLI LASTEVANEMATE ÜLDKOOSOLEKULE
NELJAPÄEVAL, 26. OKTOOBRIL 2006 KELL 18.00 KOOLI AULASSE
PÄEVAKORRAS:
1. Loeng teemal ”Kasvame koos”, lektor Pille
Loengul räägitakse kasvamisest ja kasvatamisest,
Murrik.
lapsevanemaks olemisest ning sellest kas ja mida on
Loengu tutuvustus – Mida teha, et minu laps saaks lapsevanemana õppida, kuidas lapsega paremini hakelus hästi hakkama, oleks vastutusvõimeline ja suudaks kama saada.
teha ”õigeid” valikuid? Mida teha siis, kui harjumus2.
Direktor Arvo Pani ja kooli juhtkonna info
pärased käitumismallid ei anna tulemust, kui tundub, et alanud õppeaastast.
mõistus on otsas või tunnetad lithsalt vajadust pakkuda
Võimalus vestelda oma lapse klassijuhatajaga.
lapsele suuremat toetust?
Kadrina Keskkool

August 2006
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97
Salme KUKK

85
Vaike LAULIK

80
Ruth-Marianne TAMM
Tamara-Regina TONKA
Voldemar SIKK
Herta ANNI
Helju VALDOJA

Vaike LINGO
Olga DUBONOSSOVA
Arvi NEIDEK
Tiiu PÕLLU

65
Irena MEDVEDKOVA
Linda TERVONEN
Kusten KIRSCH

75

60

Ester KIIRKIVI
Lydia PALM
Vilma LAVRITS
Margot PANI

Naima ORULA
Jüri LEINSALU
Mart REMMEL
Mihkel RINDBERG

KADRINA VALLAS REGISTREERITUD LAPSED:

Augustis:
Kristel ORULA
Kristi Riin LILLEMÄGI
Carla-Johanna UDEKÜLL
Karina KRIVONOGOV
Karl RUUSMANN
Alvar ALLMÄE
Kriss KIVRO
Teele TALING
Berit PURK

Palju Õnne
Kõigile!

TEADE
2007/2008. õppeaastal Kadrina Keskkooli tulevate laste ettevalmistusrühm alustab
tööd 4. oktoobril kell 9.40 õpetaja Lemme Sulaoja klassis. Vanematel palutakse
esitada kooli kantseleisse avaldus 2. oktoobriks k.a.
Info tel 32 25 640, 32 25 644.

Tuleme kokku!
Kõik endised Sõpruse kolhoosi ja Nõmmküla sovhoosi ja kolhoosi Sõpruse
osakonna töötajad! Teid ootab 7. oktoobril kell 12.00 Kiku sööklas
kohvilaud. Lisaks mõnus muusika ja endised töökaaslased.
Osavõtust teatada 1. oktoobriks ning tasuda osamaks 25
krooni. Aili – 32 52 114, Helvi – 32 52 288, Viivi –32 39 309,
Maie – 32 52 380.

TEADE
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
ARU GRUPP AS on 1993.a. asutatud 100% Eesti kapitalil
baseeruv puidutöötlemisettevõte.
Firmal on neli tootmisdivisjoni
(aknad-uksed, trepid, majad, puitkomponendid). Tootmiskompleks asub Lääne – Virumaal Kadrina vallas Huljal.
Aru Grupp AS otsib oma kollektiivi
aktiivseid ja positiivse ellusuhtumisega mehi ja naisi.
Vajadusel väljaõpe kohapeal.
Palgatase 5 000 – 15 000 EEK (neto).
Info telef. 329 5640

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

TEADE
Pangabuss peatub Kadrina rahvamaja juures
järgmistel kuupäevadel: 27. septembril, 11. ja 25.
oktoobril, 8. ja 22. novembril, 6. ja 20. detsembril.

Buss on kohal kell 11.20 – 12.20.

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