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Kirjandus peab endas kandma headust…
Vallaraamatukogu klubiõhtul oli seekord külaliseks kirjanik Arvo Valton koos abikaasaga.
Inseneriharidusega Valton on aastakümnete jooksul olnud üks viljakamaid Eesti kirjanikke.
Viljakaks teevad tema loomingu tegelemine paljude erinevate žanridega.
Arvo Valtonit (fotol paremal) tuntakse väljaspool Eesti piire ka kui pikaajalist soome-ugri rahvaste kirjanduse propageerijat ja tõlkijat. Kümme
aastat juhib ta soome-ugri kirjanduse
assotsiatsiooni tegevust selle presidendina. Soome-ugri rahvastest ja nende
kultuurist on kirjaniku huviorbiidis
olnud peamiselt komid, marid, udmurdid, mordvalased, mokšad. Mõnevõrra
vähem on olnud kokkupuuteid karjalaste, handide ja mansidega.
Arvo Valton kui prosaist on peamise tuntuse saavutanud lühiproosaga
(novellidega), ehkki temalt on ilmunud
ka 15 romaani, aforismikogumikke ja
luuleraamatuid. Lisaks nendele ka pool
tosinat lasteraamatut.
Kohtumisel kadrinlastega tunnistas tas teenekas kirjamees oma patsifistlikKirjanik on andnud kaaluka panuValton, et kriitikameelt pidanuks roh- ke vaateid ning avaldas oma kindla
se eesti filmindusse, ehkki ta seda tööd
kem olema, siis poleks noorema põlve veendumuse, et kirjandus peab endas
just väga ihaldusväärseks pole ise pikatsetused kaante vahele jõudnud.
kandma headust.
danud. Tema stsenaristikast on tuntuim
Vastates lugejate küsimustele rõhuEnn MÄLGAND
ekraaniteos “Viimne reliikvia”.

Õppeaasta Sipsiku lasteaias algas hoogsalt
Sellele on aidanud tõhusalt kaasa
meie ettevõtlikud lapsevanemad. Kiigehoogu ja mängurõõmu liivakastis jagub
lastele nüüd rohkem, sest Pöialpoiste
rühma lapsevanem Claus Ebert Fæster
Sørensen kinkis lasteaiale kaks kaasaegset kahekohalist kiike ning kolm
liivakasti.
Lastevanemate toel sai ühel pealelõunal teoks päris tõeline laat. Ostjaid ja
müüjaid jätkus nii õnneloosi kui küpsetistega kaubelnud Mihkli-kohvikusse,
letimüüki ja laada lõpuks oksjonile.
Nagu tõelisel sügislaadal, olid müügil
mesi ja munad, õunad ja kaalikad, moosid ja mahlad, sügiskompositsioonid ja
veel palju muud. Lapsed olid koos õpetajatega meisterdanud pisiesemeid ja
pilte. Oksjonil püüdsid pilku uue disaini saanud vanast ajast pärit lastetoolid.
Laadamänguga aitasid lapsevanemad

koguda 4152 krooni. Selle raha eest
otsustas laada korralduskomisjon muretseda rühmadesse ja metoodilisse kabinetti aimekirjandust ja käsiraamatuid,
et õpetajad saaksid muuta lasteaias veedetud aega veelgi sisukamaks.
Mõmmikute rühma lapsevanema
Sirje Eirandi juhatusel vuras 3. oktoobri
hommikul lasteaia hoovile kaks politseiautot politseikoera ja Lõvi Leoga.
Lapsed kuulasid asjatundlikku seletust
politseinike tööst ja said tutvuda politseiniku varustusega. Poiste huvi relvade
vastu ei tahtnud kuidagi raugeda.
Sipsiku lasteaiapere tänab oma lapsevanemaid heade algatuste eest ning
soovib, et ladus koostöö jätkuks. Järgmine pereüritus on isadepäeval. Siis on
lastel võimalik taas lustida koos peredega.
Maia MÄGI

Õpetajate päeva puhul korraldas
Kadrina vallavanem Aivar Lankei rahvamajas tänupeo valla haridusasutuste
õpetajate auks.
Lisaks peoperemehele said sõna

20. oktoober 2006

XIV aastakäik

VALLAVOLIKOGUS ARUTATI JA OTSUSTATI
27. SEPTEMBRI ISTUNG
1.

Volikogu arutas Kadrina valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise
kava. Nimetatud kava koostas Eesti Veevärk Konsultatsioon AS-i töögrupp.
Projektijuht Elina Saat tutvustas volikogu liikmetele veevarustuse ja kanalisatsiooni praegust olukorda, teavitas võimalikest keskkonnamõjudest ning rääkis
investeeringuprojektide väljatöötamisest. Kava üld- ja sotsiaalmajanduslikest
aspektidest ning finantsanalüüsist rääkis töögrupi liige Eero Jaaniste. Volikogu võttis vastu määruse nr 26 Kadrina valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
arendamise kava kinnitamine.

2.

Volikogu tegi muudatusi Kadrina valla arengukavasse.

3.

Istungil võeti vastu määrus valla 2006. aasta eelarve muutmise kohta.

4.

Võeti vastu valla lisaeelarve II.

5.

Volikogu arutas valla 2007. aasta investeeringute planeerimist ning võttis pärast arutelu vastu otsuse Kadrina valla 2007. aasta investeeringute kinnitamine I lugemine.

6.

Arutati valla üldplaneeringu kehtestamist. Ülevaate olukorrast andis üldplaneeringu projektijuht Teet Koitjärv. Tänaseks päevaks ei ole maavanem andnud oma hinnangut planeeringu kohta. Seda arvestades, tegi Teet Koitjärv
ettepaneku üldplaneering tagasi võtta ning panna planeering uuele avalikule
väljapanekule. Volikogu otsustas nõustuda vallavalitsuse ettepanekuga menetleda planeeringut edasi vastavalt planeerimisseadusele.

7.

Volikogu võttis vastu määruse Kadrina valla haridusstipendiumi määramise
korrast. (Määrus avaldatakse käesoleva lehe 2. leheküljel.)

Tänupidu õpetajatele
haridusasutuste juhid, kes igaüks omal
moel väljendas mõtteid ja arvamusi pedagoogitööst.

Meeleoluka kontserdi pidulistele
andsid RAM-i laulja tenor Mart Kroon
ja kontsertmeister Enn Eerik.

Läänemere Projekt võtab jälle ilmet
Kadrina Keskkooli õpilased on osa võtnud rahvusvahelisest UNESCO
Läänemere Projekti tööst alates 1989. aastast. Läänemere Projektil on
mitmeid ühisprogramme: rannikuvaatlused, jõevaatlused, linnuvaatlused,
fenoloogilised vaatlused, vee kvaliteedi uuringud, õhu kvaliteedi uuringud
ja keskkonna ajalugu.
Alates 2004. aastast on meie kooli
õpilased osa võtnud Taani-Poola-RootsiEesti veeuuringutealasest ühisprojektist
“Sustainable Fisheries in the Baltic Sea”.
Ühisprojekti koordinaator, SønderskovSkolen Taanist, on olnud Kadrina Keskkooli koostööpartner juba alates 1995.
aastast. Sønderskov-Skolen’i direktori
asetäitja ning praegu ka kogu Taani Läänemere Projekti peakoordinaator Søren
Levring, on olnud tulihingeline tööde
eestvedaja ja ürituste organiseerija.
Projekti “Sustainable Fisheries in
the Baltic Sea” raames toimusid rannikuvaatlused ja mereelustiku uuringud
vanas kalurikülas Altjal. Projekti esimesel aastal osalesid projektis praeguse 8. c
klassi õpilased inglise keele õpetaja Eha
Vahesaare juhendamisel. Edasist koostööd on jätkanud praeguse 7. a klassi õpilased, keda juhendavad bioloogiaõpetaja
Siret Pung ja klassijuhataja Katrin Mägi.
Avastamis-ja õppimisrõõmu võimaldanud uuringud ning õppekäigud mere
äärde Vainupeale ning Neerutisse on lisaks teadmistele ja looduse nautimisele
pakkunud ka võimalusi osa võtta projekti
rahvusvahelistest seminaridest.
Eelmisel õppeaastal osalesid 7. a
klassi õpilased Hanna Holmberg ja Merily Lakson ning õpetaja Katrin Mägi
sama projekti raames toimunud seminaril Poolas. Reisiteekond kulges laevaga

Rostocki ja sealt edasi Poola loodekaldal paiknevasse puhtasse ja hoolitsetud
kuurortlinna Kolobrzegi. Kohalik kool
oli kandnud hoolt nii seminari sisulise
kui ka organisatoorse külje eest. Kõige
olulisem osa seminari programmist hõlmas Resko järve ja Läänemere keemilisi
ja bioloogilisi uuringuid. Eesti ja Taani
poolsed osalejad olid pisut üllatunud, et
Kolobrzegi kaldaäärsetes vetes oli veeelustik liigivaesem kui Eesti ja Taani
rannavetes.
Samuti oli selles seminaris osalejatele korraldatud meeldiv vastuvõtt Kolobrzegi linnapea Henryk Biėńkowski
juures. Tutvustati kohalikke vaatamisväärsusi, korraldati paadimatk merele,
külastati kohalikku merekooli, mis on
üks kuuest suurimast merekoolist Poolas.
Kool pakub täiendkoolitust ka kogemustega laevakaptenitele. Õppekabinetid on
väga kaasaegselt sisustatud. Huvitav oli
retk kalapüügi, kalade turustamise ja kalatööstuse oludega tutvumiseks kohaliku
kipperi ja laevade-paatide omaniku juhendamisel. Seminarist osavõtnud Merily ja Hanna andsid ka intervjuu vastsaadud uuringukogemustest kohalikule ajalehele. Osalenute hinnanguil sujus kõik
hindele “5”.
Sel õppeaastal, septembri lõpul, toimus projektipartnerite kohtumine Taanis, Bornholmi saarel, Rønne linnas.

Kolm juhatajat-direktorit – (vasakult) Vohnja Lasteaed-Algkooli juhataja Malle Reimann, lasteaia Sipsik juhataja Anne
Känd ja Kadrina Kunstidekooli direktor Eve Vunk oma pidupäevast etteastet ootamas.
Seminarist võtsid osa 7. a klassi õpilased lossivaremeisse.
Ken Kaarel Gross ja Mihkel Suurkaev
Loodame, et 7. a klassi õpilaste akning õpetajad Siret Pung ja Katrin Mägi. tiivsus loodusvaatlusi teostada jätkub
Seekordse seminari korraldajaks oli Søn- ning plaanime edaspidi uurida Loobu jõe
derskov-Skolen ja sama kooli energilised elustikku ja elutingimusi ning teostada
Olete oodatud
õpetajad Morten Malmqvist ja Sven Ove bioindikatsiooni samblike abil õhu oluScrink. Pakutud programm avardas kesk- korra määramiseks Kadrinas.
Kadrina Keskkooli
konnaalaste teadmiste kõrval ka geoProjektiga ühinema on oodatud ka
graafia-, ajaloo-, kultuuri- ja geoloogiaa- teiste klasside õpilased nii põhikoolist
lastevanemate
laseid teadmisi. Tutvuti Bornholmi saare kui gümnaasiumiosast.
üldkoosolekule
mitmekülgse ja kauni maastikuga matProjektis osalenud õpilastele on
kates loodusradadel ning seilates merel. koostöö pakkunud kogemusõpet – õppikooli aulasse,
Kohtumise töine pool hõlmas Bornholmi da looduses ja loodusest, seoste leidmise
neljapäeval
saare lääneranniku osas Läänemere kee- ja järelduste tegemise oskust. Kodulemilisi ja bioloogilisi uuringuid. Osalejad heküljele materjalide koostamine, tõlki26. oktoobril
vahetasid arvamusi, kogusid andmeid ja mine ja seminaridel suhtlemine on võikoostasid ühiselt uuringu andmete, joo- maldanud õpilastel oma inglise keele oskell 18.00
niste ja fotodega multimeedia presentat- kusi kasutada ja täiendada. Ka õpetajad
siooni. Kolme aasta kestel on valminud on rikastanud oma teadmisi ning saanud
Päevakorras:
ka projekti mitmekeelne kodulehekülg.
uusi meetodeid, kogemusi ja sõpru.
Eestist osaleb Läänemere Projektis
Rõõm on tõdeda, et Kadrina val1. Loeng “Kasvame koos”,
aktiivsemalt kümmekond kooli. Sel sügi- lavalitsus on jälle aktiivsemalt asunud
lektoriks psühholoog
sel toimus Kundas ja Toolses Eesti kooli- tegelema Loobu jõega seotud Kadrina
de seminar-laager, kus Kadrinast osalesid paisjärve ja selle lähiümbruse projekteePille Murrik
7. a klassi õpilased Maris Mehike, Kadi rimisega. Lähitulevikult ootame ilusat
Tingas, Rainar Kaegas ja Reni Raudla ja korrastatud supluskohta, läbitavaid
Mida teha, et minu laps saaks
ning õpetaja Siret Pung. Koolid esitasid tervise- ja matkaradu Loobu jõe ääres.
elus
hästi hakkama, oleks vasettekande oma tööst, teostati ranniku- Mitte igast alevist ei voola läbi kaunis
vaatlusi mere ääres, käidi huvitavatel jõgi – seega peaksime seda loodusriktutusvõimeline ja suudaks teha
õppeekskursioonidel Kunda tsemendi- kust arukalt puhkuseks (rekreatsiooniks)
“õigeid” valikuid?
tehases ja tsemendimuuseumis, AS Es- kasutama.
tonian Cell haavapuidumassi tehases ja
Siret PUNG
Loe täpsemalt 4. leheküljel!
õppekäikudel Lammasmäele ning Toolse
Katrin MÄGI

Austatud
lapsevanemad!
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Määrus

Kadrina Vallavolikogu

27. september 2006 nr 31
Kadrina valla haridusstipendiumi määramise kord

§ 1 Üldsätted
(1)Käesoleva korra eesmärk on toetada ja tunnustada Kadrina valla õpilasi ja
üliõpilasi õppe-, uurimis- ja/või teadustöös.
(2)Kadrina valla haridusstipendiumi on võimalik taotleda Kadrina valla
rahvastikuregistrisse kantud õpilastel ja üliõpilastel, kes on edukad õppe-,
uurimis- ja / või teadustöös ning õpilastel ja üliõpilastel, kelle uurimis- ja/või
teadustöö on olulise tähendusega Kadrina vallale.
§ 2 Taotluste esitamine stipendiumi määramiseks
(1)Taotlused esitatakse Kadrina vallavolikogu hariduskomisjonile iga aasta
hiljemalt 1. veebruariks.
(2)Stipendiumile konkureerimiseks on kandidaadil vajalik esitada:
1) stipendiumi põhjendatud taotlus,
2) CV,
3) õppeasutuse soovitus.
§ 3 Stipendiumi määramine
(1)Stipendiumi arvu ja suuruse määrab hariduskomisjon 20. jaanuariks.
(2)Hariduskomisjonil on õigus eesmärkidele või nõuetele vastavate taotluste
vähesuse korral stipendiumi mitte välja anda.
(3)Stipendiumi määrab Kadrina vallavolikogu, võttes aluseks hariduskomisjoni
ettepaneku.
§ 4 Lõppsätted
Taotluse valla eelarvest raha eraldamiseks esitab vallavolikogu
hariduskomisjonvallavalitsusele hiljemalt eelneva aasta 1.septembriks.
§ 5 Määruse jõustumine
Määrus jõustub 9. oktoobril 2006. aastal.
Ain SUURKAEV
Vallavolikogu esimees

M ati

— In Memoriam

Elu kurbloolisus seisneb paljuski
selles, et inimese jäädaval äraminekul
tühjaks jäänud kohta siin päikese all
hakkavad täitma üksnes mälestused.
Mitte enam uued teod ja nende tagajärjed, vaid igas vormis mälestused. Nende abil me justkui püüame “taastada”
kunagi elanud inimese kogu tema täiuses. Kujutluspilt asendab meie keskel
olnud elavat inimest.
Mati oli teispoolsusse minekul veel
noor mees. Tema maised kohustused,
vajadused, teod ja rõõmudki muutusid
üheainsa hetkega mälestusteks temast.
Kui palju on neid, kes teda tundsid?
Sellele ei saa me kunagi vastust. Millisena ta teda tundnud inimestele meelde
on jäänud? See inimese elu ajal tarbetuna tunduv küsimus ilmutab ennast
nüüd vastuse kujul ikka ja alati, kui kerime mälestustelõnga elu kerilaual…
“Ta ajas asju elurõõmsalt. Leidis
mõnusa nalja igale asjale juurde, et see
muidu väga tuim ei paistaks, või rääkis
lisaks veel mõne anekdoodi, et üleliigne
ametlikkus meeleolu ei rikuks…Oli hea
organisaator, aval inimene. Palju asju
jäi tal veel tegemata…” ( Endised töö-

kaaslased Viru Maaparandusbüroost).
“Oli mees, kes viis omandireformi
läbi päris normaalselt, ilma, et oleks
olnud suurt sõda või märulit. Tal ei
tekkinud kunagi tahtmist midagi enda
kasuks otsustada, see tähendab – oli
aus.” (Ettevõtja Huljalt).
“Mati oli nii vana tegija, et tabas
kiiresti probleemi olemuse ja oskas
pakkuda sellele oma arvamuse…Oli
tööalaselt kõiges pädev ja kiire otsustaja.” (Endine töökaaslane vallamajast).
“Mati oli asjalik mees, taidlejana
äge ja algatusvõimeline. Tegutses koos
abikaasaga noorteklubis, iialgi polnud
ta nurgasistuja. Oli huumorimees,
temaga sai nalja. Töö juures oli tõsisem.” (Kultuuritöötaja Huljalt).
“Ta oli nagu loodud seltskonnameheks. Polnud teemat, millesse ta oma
tõsise või ka riukaliku ideega poleks
sekkunud. Üdini emotsionaalne. Heatahtlik alati.” (Kaasseltsiline saunaklubist).
Mälestuste kerilauale mahub palju
mitmevärvilist lõnga…Kerigem siis
seda. Meile on selleks aeg antud.

Kannapööre ... Tallinn-Lasnamäelt
Kadrinasse Vatku-Nõmmele
Liitsõna kannapööre iseloomustab selle liigutuse tegija järsku
suuna, sealhulgas ka elumuutust. Kannapöörde tegi ka pikki aastaid
Tallinnas töötanud, õppinud ja seal õnnelikku pereelu elanud 3 lapse ema Sirje Kuusik (46). Ta naasis oma isakodu majja ja maadele
Viitna metsade rüppe 2002. aastal, algul lihtsalt elama, alates 2005.
aastast tegutsema ka väikeettevõtjana säästva turismi alal.
Endistel aegadel kandis see küla Vatku-Nõmme nime.

Paisjärve taassündi oodates
Üldkasutatava veekogu olemasolu annab lisaväärtuse igale asustatud
punktile. Kadrina “avalik” vesi on Loobu jõgi, mis Jõepere allikatest Eru laheni läbib 62 km. Sellest teekonnast ligi
50 km mahub Kadrina valla piiridesse.
Eesti Entsüklopeedia (12. kd, 2003) andmetel on Loobu jõgikonna pindalaks
308 km².

Rahvakoosolek vallamajas
9. oktoobri õhtul oli vallamaja saali kogunenud ligi 30 vallakodanikku, et
kuulata valla ametnike suust, mis seisus
on ettevalmistustööd Kadrina paisjärve
renoveerimisel ning avaldada oma arvamust nii olulise objekti asjus. Sissejuhatavalt rääkis valla keskkonnakaitse halduse
juhataja Lea Uueni (pildil vasakul).
Paisjärve arendamisest andis ülevaate valla arendusnõunik Tiina Vilu.
Projekt kannab nimetust “Kadrina paisjärve tervendamise projekteerimine.”
Selle maksumuseks on 346 920 krooni.
Rahastajateks on Euroopa Regionaalarengu fond ja Kadrina vald. Eesmärgiks
on 20 ha suuruse paisjärve puhastamine setetest, mis on kogunenud alates
1980-ndatest aastatest ning paisjärve
taastamine.
Selle tegevuse sisse mahuvad geodeetilised mõõdistamised ja geoloogilised uuringud, saneerimisprojekti
koostamine, paisregulaatori ehitusprojekti koostamine, keskkonnamõjude
hindamine.

1987. a. valmis Loobu jõe voolu reguleerimise ja veehoidla projekt. Seda
hakati ellu viima. Kuid Nõukogude riigikorra kadumine ning Eesti Vabariigi
taastamine tekitasid olukorra, mis tegi
lõpu edasistele töödele.
Sõnast “veehoidla” on saanud eestipärane “paisjärv”. Kohaliku rahva ja
vallavõimude tahe ärgitas asuma koostama lähteülesannet uuele projektile.
Kadrina vajab oma veesilma, mis puhkemajandusliku objektina eviks endas
paljusid võimalusi puhkajatele, kalastajatele, matkajatele jt. Iga veekogu omab
ka teatud esteetilist loodusvaadet, mis
ehib kogu ümbruskonda.

Paisjärve puhastamine on ette
nähtud ka valla arengukavas 2005–
2009. Vajalikuks peetakse viia pinnavee kvaliteet sellisele tasemele, et see
vastaks nii kalamajanduslike kui ka aktiivse puhkuse vajadustele.
Paisjärve projektil on ka II osa, mis
käsitleb paisjärve kalatrepi projekteerimist ja ehitamist. Selle maksumuseks
on 2 036 600 krooni. Seda rahastavad
Keskkonnainvesteeringute Keskus ja
Kadrina vald.
Rahvusvaheline Läänemere Kalanduskomisjon võttis 1997. a. vastu nn lõhekava, mis näeb ette lõheasurkondade
taastamise ning kohustub aastaks 2010
tagama lõhe kudejõgedes loodusliku
taastootmise taseme, mis vastaks 50 %le iga jõe potentsiaalsest võimalusest.
Kõik see puudutab ka Loobu jõge kui
lõhe asurkonna ala.
Paisjärv II näeb ette paisjärve põhjakalda ja olemasoleva piirdetammi
ümberkujundamist ja heakorrastamist,
milleks kulub 830 000 krooni.
Kavas on tehiskärestiku rajamine
maakividest, betoonist ja killustikust,
et hoida kalade liikumist võimaldava
paisjärve veetaset vajalikul kõrgusel.
Sõnavõtud:
Võduvere külavanem ja ettevõtja
Ülo Kais: Oleks vaja hoolikalt läbi rääkida rahvaga, kes elab ülevalpool Neeruti teed, et välja selgitada, mismoodi
rahvas tahab tulevikus kõike oma lähikonnas näha. Kadrina vajab väga seda
veesilma.
Kadrina elanik, pensionär Ülo
Mägi (pildil vasakul): Kalamehe seisukohast paisjärvest paremat kohta ei
leia. Kui inimene paneb loodusele käe
vahele, siis see käsi peabki sinna jääma
– kogu aeg on midagi vaja korrastada
või ehitada. Palju esineb looduse reostamist. Panin ise prügikotid üles jõe
äärde, paistab, et sellest on kasu.
Vallavanem Aivar Lankei: See
piirkond võiks olla ühendatud Neerutiga, et inimesed saaksid laiemalt liikuda. Asja teeb tihti keeruliseks eramaade
omanikega suhtlemine. Tänane inimene tahab kompleksset teenust, seejuures
heas kvaliteedis. Vastasel korral muutuvad projektid mõttetuks.
Bioloogiaõpetaja Siret Pung: Jõekaldad peaksid olema meelepärased,
korrasolek on väga oluline.
Foto rahvakoosolekult

Elu edendamise maal võttis Sirje
Kuusik (fotol all) endale südameasjaks
märksa varem. 17 aastat pärast Kadrina
Keskkooli 18. lennu lõpetamist ja mitme
ameti pidamist asus ta õppima Estonian
Business School´i, lõpetas selle edukalt
1998. aastal. Temast sai maaettevõtluskonsultant/koolitaja, mille tarvis rajas
osaühingu SK Arendus. Varavalgest
hiliste õhtutundideni vuras konsultandi auto Eestimaa teedel, jõudes kau-

gemategi paikadeni. Sageli tuli jääda
ööbima, tuli viibida välisriikides. Töö
oli kurnav, kuid samas ka loov. Väikeettevõtjad said ideid, julgust, koostöömõtteid ja palju julgeks ning edukaks
alustamiseks vajalikke teadmisi. Sel
ajajärgul selgis tragil naisel ka mõte, et
ise turismiäriga tegeldes oskaks ta veelgi paremini nõuandeid jagada. Nii kerkiski väikese isamaja remondi käigus
sellele juurdeehitus ja lisaks palksaunpuhkemaja. Uuendamist vajasid küttekolded, põrandalauad ja palju muudki.
Tänaseks vastab turiste majutav ettevõte rangematelegi nõuetele. Stiil ehituslikes elementides, kujunduses, mööblis
ja haljastuses on naturaalne ja maalähedane – vaid puit, kivid, liiv ja muld,
taustaks põlismets. Perenaise fantaasiad
muutis kohalik andekas skulptor Urmas
Rauba koduõue tamme ning teisi puiduliike kasutades laudadeks, toolideks,
riiuliteks, käsipuudeks, voodipäitsiteks
ja paljuks muuks. Tänaseks on Kuusiku loodustalu teenuseid kasutanud külalised nii Eestimaalt, mitmest teisest
Euroopa riigist, kui ka USAst. Kohalik
toit, looduselamused ja talukeskkond on
külalistele meeldinud. Mitmed neist on
koha kinni pannud järgmiseks külastuseks. Ülevaate pakutavast annab vastav
kodulehekülg.
Isakoju tuleku peamiseks motiiviks
sai Sirje Kuusikule tahe elada metsavaikuses kooskõlas looduse rütmidega.
Praegune elu on perenaise nägemuses
muinasjutuliselt ideaalne, sest võimal-

dab kallist kodust kaugele minemata
nii tööd, puhkust kui ka pereelu. Pere
toetusest kõneleb ka poeg Kristjani (23)
hiljutine Vatku-Nõmmele elama tulek.
Samu plaane peab ka pereisa Rein (52),
seda küll alles mõne aasta pärast. Senini veedab ta maal kõik nädalalõpud ja
puhkused, toimetades nii mesilas kui
ka renoveerimistöödel. Noorem tütar
Kristiina (17) peab plaane pärast teeninduse juhtimise õpinguid Kadrina kandis
kodu luua. Sirje meelest on siin Viitna
metsas maailma parim paik, ilma igasuguse stressi ja puudusteta. Siit saab tervisliku toidu, naturaalse elukeskkonna
ja lõputult võimalusi pikkadeks jalutuskäikudeks kodumetsades. See omakorda annab kogu hingerahu ja energia.
Kadrina on perenaisele olnud lapsepõlvest saati kallis paik. Elu avastamise kogemused kooliajast, väga hea
haridus Kadrina Keskkoolist on saanud
täiendust tagasituleku järgselt loodud
kontaktidest. Meie kandis elab palju
tublisid ja võrratuid isiksusi/peresid,
kellega koos edendada nii ettevõtlust kui
ka ühiselt püüda külaelu aktiivsemaks
ja edasiviivamaks muuta. Koostöö annab nii energiat kui ka suhtlemisrõõmu.
Elukohamuutust igatahes rohkem plaanis ei ole. Kuigi Sirje kannapööre lähtus
vaid oma sisetundest ja linnaaastatega
kasvanud koduigatsusest, on maale tulijate arv üldisemas plaanis kindlasti
kasvamas, ka Kadrina mail.
Vahendas
Tiiu UUSKÜLA
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Juubelimosaiik
Daamidega ja daamidest vesteldes pole kombeks kõneleda nende
vanusest. Seepärast on neidki ridu ülestähendanul tava küsida naisterahva käest tema sünnipäeva puhul, kui nooreks ta jäi, selmet, kui
vanaks ta sai. 9. novembril jääb seega 60-aastaseks muusikapedagoog, -ajakirjanik ja koorijuht, Kadrina Katariina koguduse segakoori
dirigent Anne Peäske (fotol paremal). Pea kuu enne mainit tähtpäeva
võtsin diktofoni, astusin üle Anne ukseläve ja ütlesin, et siin ma olen
ja teisiti ei saa, ja et kirikukoori poolt volitatuna pean ma teda pidupäeva puhul pisut „piinama“, millega Anne ka lahkesti nõustus.

Osa lindileräägitust nüüd Teie
ees.
Kaspar (lapselaps, 3-aastasena):
Mida sa seal joonistad?
Vanaema Anne: Ma ei joonista, ma
kirjutan.
Kaspar: Aga millest sa kirjutad?
Vanaema: Muusikast.
Kaspar: Kas muusikast saab siis
kirjutada?
Seepeale jäänud vanaema
Anne, sel ajal palju noorem kui
täna, sügavalt mõttesse. Oma
lapse- ja koolipõlvest räägib ta
nii:
Olen sünni poolest küll pealinna
tüdruk aga isapoolne suguvõsa pärineb
Lõuna-Eestist, Koorkülast Valgjärve kandist ning vanaisa oli Hummuli
sepp. See ehk seletab ka mingit ürgset
tõmmet, mis ikka aeg-ajalt sinna kisub.
Pärast Vabadussõda tuli isa ära Tallinna, elupaigaks sai Kadrioru kant, maja
Kappeli tänavas. Nooremas koolieas
tuli tahtmine viiulit õppida ja nii tuli
ka lastemuusikakool. Õnnetuseks ei
vedanud mul õpetajatega ja viiuliõpingud kujunesid lünklikeks ja ebajärjepidevaiks.
VII klassi lõpetamise järel oli mul
kindel soov minna õppima hoopis
Viljandi Kultuurikooli näitejuhtimist.
Emale ei meeldinud see mõte üldse.
Tema silmaveest aitas võitu saada tõsiasi, et samal ajal ehk 1962. a. avati
Tallinna Muusikakeskkool. Läksin kat-

setele, võeti vastu, kuigi peale minu oli
veel ehk vaid 2–3 mittemuusikute peredest pärit last. Tase oli ikka vägev.
See oli hoopis teistsugune maailm,
uus suhtumine, (esialgu) täiesti harjumatu õhkkond, tsiviliseeritud kultuurioaas, kus ei tuntud mingit taganttorkimist ega utsitamist, kuna eeldati, et
kui inimene kord siin on, on tal ka enesestmõistetav tung ja tahe ja teadmine,
milleks ta siin on. Ja tahtmine oli, oi
milline oli... Meid peeti isiksusteks ja
see ei lubanud meil lulli lüüa. Looderdamine olnuks lugupidamatuse avaldus
pedagoogide suhtes. Ja milliste pedagoogide! Klassijuhatajaks Helju Tauk,
kirjandusõpetajateks Moidela Tõnisson
ja Maret Sarv, Jüri Variste.
Ega nendega Sind harinud
kuulsuste kaskaad veel lõpe?
Oli loogiline, et muusikakeskkoolile
järgnes konservatoorium. Jäin taas Jüri
Variste õpilaseks. Polüfooniat ja muusikateoste vormianalüüsi andis Ester
Mägi, erudeeritud ja nõudlik õppejõud
ning tõeline daam; lisaks Eesti muusikateaduse tugisambad Karl Leichter
ja Johannes Jürisson, taas Helju Tauk.
Ajal, mil raudeesriie veel väga kinni
oli, valgustas Leichter meid selliste
teadmistega, mille pärast tal endal palju
pahandusi oli. Ent meie jaoks ei olnud
nö sula saabudes mingeid olulisi üllatusi. Mingil ajal saabus meile Leningradi
Konservatooriumi värskelt lõpetanud
noor Kuno Areng (üllatus–üllatus: veel

üks Virumaa pärit olu mees Variste ja
Leichteri kõrvale), kes esindas tol ajal
üsnagi teistsugust käekirja ja tõi kaasa
Vene muusikat. Ja muidugi üks koloriitsem kuju, harmoonia ja solfedžo
õpetaja Harri Otsa, kelle väljenduslaad
kombekamad neiud küll lausa nutma
pani, kuid kes asjad ka väga selgeks
tegi.

Ja millise koori etteotsa siis
noor lootustandev koorijuht
asus?
IV kursuse poolepeal viis Variste
mind Türnpu-nim. Meeskoori ette. See
oli minu jaoks jällegi uus. Ma olin küll
III kursusel juhtinud konservatooriumi
kaasaegse ja vana muusika koori, kus
oli tegu proffidega, siin aga suuresti
asjaarmastajatest meesteväega. Igaühel neist oli seljataga kirju elu ja nö.
jututuba oli alati värvikas ja täidetud.
Seevastu repertuaari õppimine läks
vaevaliselt ja see tegi närviliseks. Noor
inimene on ju kärsitu aga oma lõputööga sain ikkagi enam-vähem korralikult
maha.
Kadrinlaseks hakkamiseni ja
saamiseni oli veel palju maad ja
aega?
Kuidas võtta... Meil on üks, peamiselt muusikute kamp, kes nooruses
fanaatiliselt mägimatkamist harrastas.
Millalgi 1970-ndatel pakuti Heliloojate Liidule puhkebaasiks kunagist
Jakob Westholmi suvemaja Neeruti
mägede naabruses. Liit kaalus ja kaalus ja leidis, et merd siin pole, teid ka
peaaegu mitte, maja vajanuks piisavalt
palju putitamist, ja loobus. Matkakamp
aga võttis selle omaks ja 71.-st aastast
hakkasimegi nii suvitama kui ka sageli
talvituma (st. suusatamas käima) Neerutis. Hing ihkab tänagi veel suuri mägesid, kuid ihu pole Neerutist enamaks
enam võimeline...

KUTSE
Laupäeval, 28. oktoobril kell 18.00 olete kõik lahkelt kutsutud Kadrina kirikusse

ANNE PEÄSKE
juubelisünnipäeva kontserdile

Kuidas Sa ETV-sse sattusid?
See oli üks juhustest, kus ajutine
kujuneb pea veerandsajandi pikkuseks
tööeluks. Tuntud telenimi Eva Potter
oli minemas lapsepuhkusele ja talle
oli vaja asendajat. Ammune õpetaja
ja sõbranna Helju Tauk pani ette tulla
ja proovida. Nagu iga uus algus, oli
ka see raske, kuid pööraselt huvitav.
Pealegi, aega oli ja raha oli ka vaja teenida. Eks ta pisut kõhedaks võttis ka,
kuid seltskond oli sedavõrd võrratu, et
ma „asendasin“ kokku 23 aastat. Elmo
Lööve, Kustas Kikerpuu, Valdo Pant,
peatoimetaja Hardi Tiidus, taas Moidela Tõnisson, tulid Enn Eesmaa, Mati
Talvik. Toimetust nimetati kord Muusikasaadete, kord Meelelahutussaadete
omaks. Aga eks see üks vabamõtlejate
selts oli. „Kontserdistuudio“ ja Eesti
muusika enamikus minu leib ja sai.
Ja siis – suurte muutuste
aeg?
Jah. 90-ndate algus asetas rõhud
ümber. Järsku piirid avanesid. Välismaine oli äkki in nii sõna otseses kui ka
ülekantud tähenduses. Ja eesti muusika
ja muusikud jälle samal moel out. Kätte jõudis kapitalism ja koondamised.
Esimesed „tülikad“, kellega televisioonis lepingud lõpetati, olid Kaia Lattikas, Kalmer Tennosaar, mina ja veel
mõned. Sellesse raskesse aega sattus
veel Eesti krooni tulek ja ema lahkumine igavikuteele. Olin juba mõnda aega
Kadrina ja Tallinna vahet kurseerinud,
kuni otsustasin – aitab küll. Kadrina
Kunstidekoolist tuli pakkumine õpetaja kohale. Võtsin vastu, aga kuidas mu
põlved värisesid, kui ma esimesse tundi
läksin. Ma polnud ju kunagi lapsi õpetanud. Olin kogu aeg arvanud, et ega
ma midagi muud ei oskagi, kui seda va
televärki. Täna võin öelda, et võib-olla
pidanuks ammu varem just õpetamisega algust tegema, sest see on sadu
kordi tänuväärsem tegevus. Piisab, kui
mainida selliseid suurepäraseid õpilasi
nagu Katrin ja Kaarin Lehemets, Kaidi
Sõrm, Susann-Elisabeth Eessaar või
Maria Tiimus ja Sandra Tappo. Tegelikult on kõik mu õpilased mulle erakordselt armsad, iseäranis siis, kui nad
alles hakkavad oma teed otsima. Ja mis
teha, mõnikord tuleb lapsevanemaid
rohkem „töödelda“ kui nende lapsi,
tihti äärmiselt andekaid sealjuures.
Aga koorijuhtimine?
Noo-jah... Kunagi ühel päeval ütles
Eva (Vakulenko, neiuna Rohtma, sopran kirikukooris), et kas ma ei tahaks
koori laulma tulla. Olin teadlik, et hääle
tekitamine on mul häälepaelte seisundi
tõttu pisut problemaatiline; et ma võin
küll tahta laulda fa# aga välja kostub
ikkagi mi. Ago Tint ütles ja soovitas, et
poleks paha ka teine dirigent. Nii saigi
ja jäigi ja hakkas meeldima. Ago lahkus
kiriku teenistusest, tegi pasunakoori,
minul oli vahepeal tore abiline Kelli
Pärnaste. Täna olen üksi. Ja ikka meeldib. Meeldib see vaimsus ja olemine,
meeldib see professionaalne suhtumine, mille poole minagi olen püüelnud.
Koguduse segakoor õpib väga kiiresti,
õhkkond on mõnusalt huumorimeelne.
Me käime koos ja esineme sagedamini
kui kõik teised Kadrina koorid kokku,
kuid me pole üksteisest tüdinud. Kõik
see on andnud vilumuse ja taseme.
Oleme ühe helikandjaga maha saanud
ja aeg oleks järgmine ette võtta. Suurepärane koostöö on olnud pasunakooriga ja unustamatud meie ühised
suvised kontsertreisid. Ka lauljate pereliikmed on meid meie tegevuses toetanud, mille eest neile kõigile sügav
kummardus.
See pole ju kaugeltki kõik?
Kui Anne Nõgu hakkas Kauri Kooli

Neeruti

Seltsi
VEERG
▪ 4. novembril viib loodusretk lauluisa Kreutzwaldi sünnipaigast Vesiaugu saunakohani. Väljasõit rahvamaja juurest kell 12, tagasi umbes 4
tunni pärast. Retkejuht Toomas Talve. Võileib ikka taskusse!
▪ 15. septembril 2006 võttis seltsi
üldkoosolek vastu MTÜ Neeruti Selts
arengukava aastateks 2007-2012.
Sellega saab tutvuda koduleheküljel
aadressil: www.neerutiselts.ee ja rahvamajas (küsida juhatajalt).
juurde korralikku muusikakooli looma,
kutsus ta mind kooli jaoks õpetajaid
otsima. Toivo (Rakvere Muusikakooli
direktor) ja Tiiu (Kauri Muusikakooli
viiuliõpetaja) Peäske poeg Kaarel oli
just selles seisus, et võinuks õppejõuks
saada. Ja kui Tiiu Kaarliga Rakverre
jõudis, leidis ka Tiiu, et sellises sümpaatses majas võiks temagi õpetama hakata. Aga milles küsimus, küsisid kaks
Annet (Nõgu ja Peäske) seepeale ühest
suust. Nii sai Kauri kool kolm Peäsket
korraga. Hiljem korraldati konkurss
Rakvere Muusikakooli direktori koha
täitmiseks. Ka Toivo kandideeris ning
tema nägemused ja kogemused viisidki ta direktoriks. Nii et minu „karvane“
käsi on selles Peäskete invasioonis sees
küll. On arvatud, et selle pindalaühiku kohta on meid nagu paljuvõitu või
nii, kuid eks me püüa end õigustada ja
tõestada, et panused on olnud kvalitatiivselt õiged.
Aeg läheb kiiresti. Meie jutuajamist katkestavad mitmed ja
mitmesugused telefonikutsungid. Inna (Grünfeldt), näiteks,
tellib loo Arvo Pärdist, keegi õpilane teatab haigestumisest. Siis
meenub Annele, et ta peab veel
kirjutama muusikaõpetajate megakontserdist. Jne., jne...
Ja kirjutamine veel takkapihta?
No mis teha, parema puudumisel
peavad nad minuga leppima. Aga mida
aeg edasi, seda enam süveneb minus nö
tabulafoobia ehk puhta paberilehe kartus. Tihti mõtlen enne sügavalt järele,
kas antud asi on seda väärt, et sellest
kirjutada. Kui ikka ei ole, ei tasu seda
ka pastakast välja imema hakata. Head
nahka sellest ei tule. Aga maakonnalehe rahvaga olen ma enamasti kenasti
läbi saanud. Mulle meeldib see respekt,
mida noored mehed minu kirjutiste
vastu üles näitavad.
Anne tulek meie kodukanti
on olnud tõeliselt väärt kingitus
ja muusikalises mõttes eeskuju
kõigile teistele meie mistahes
muusikategelastele. Tänu sellele, et Anne on ka täna nii tele-majas kui ka Muusikaakadeemias
täiesti oma inimene, jõudis leerimajja tipptasemel esinejaid ja
muusikat. Tänan Annet ja luban
räägitu, mida tervikuna üle 2,5
tunni tekkis, võimalikult autentselt lugeja ette seada...
Esmaspäeva õhtul siis proovis näeme, ... sest, jah, kui ma peaksin nüüd
või lähitulevikus tõesti teenitud puhkusele jääma ja kõigist rabelemistest
loobuma, siis esmaspäeviti ma end
kirikumäele ikka vean. See on üks mis
kindel...
Mosaiigi seadis kokku
Harald RAHUPÕLD
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* SPORT * SPORT * SPORT * SPORT * SPORT * SPORT *
XX Arnold Looritsa mälestusvõistlustel

Maakonna meistrivõistlustelt 5 medalit

kreeka-rooma maadluses tuli kehakaalus kuni 32 kg esikohale Taaniel Piiskoppel.

Lääne-Virumaa meistrivõistlused kreeka-rooma maadluses toimusid seekord Tapal. Kadrina noored maadlejad tõid
neilt võistlustelt koju viis medalit.
Kuni 25 kg kehakaalus oli võidukas Rauno Kõremäe,
tema vend Henry sai esikoha kehakaalus kuni 30 kg. Järjekordse võidu sepistas Taaniel Piiskoppel. Võidukad olid veel
Dimitri Drozdov ja Siim Abner. Tublilt maadles kehakaalus
kuni 27 kg Martin Pajussaar, kes võitles välja teise koha.
Kolmandale kohale maadles end Toni Heiskanen kehakaalus
kuni 30 kg.
Valeri PORMANN,
treener

Vigalast võitudega
Läänemaal Vigalas peetud kreeka-rooma maadlusvõistlustelt
tulid esikohaga koju Taaniel Piiskoppel ja Dimitri Drozdov.
Kolmanda koha võitles välja Kaupo Kütt kehakaalus -58 kg.

Maadlejad Eduard Pütsepa memoriaalil
Eesti kunagise tippmaadleja Eduard Pütsepa mälestuseks korraldatud kreeka-rooma võistlustel sai meie maadlejaist esikoha Taaniel Piiskoppel kehakaalus kuni 32 kg. Kolmandaks
tuli Kaupo Kütt kehakaalus kuni 58 kg.

Rahvakalendri aastaring Lahemaal
(kultuuriürituste sari)
Inimese ja looduse harmooniline
suhe väljendub eriti selgelt rahvakalendris, selle aastaaegade ja loodusilmingutega kooskõlas olevates tegemistes ja toimingutes.
Sel sügisel alustame Altja kõrtsis
koolitusliku kallakuga kultuuriüritustega, mille käigus tutvustame rahvakalendri tähtpäevadega seotud piirkondlikke rahvakultuuri tavasid ja kombeid.
Oodatud on nii kõik kohalikud elanikud
kui ka huvilised ning Lahemaa sõbrad
kaugemalt.

11. novembril, Mardipäeval, jätkame marditraditsioonide avastamisega.
Taive Särg tutvustab eesti mardipäeva
juurde kuulunud pärimust ja kombestikku, Lahemaalt ja mujalt pärit mardilaule. Päeva teises pooles korraldavad Lahemaa Rahwamuusikud Mardipulma.

Sügistalvel 2006 laupäeviti 14.00
– 18.00 tähistame Altja kõrtsis järgnevaid tähtpäevi ning tutvustame nendega
seotud kombestikku ja rahvaloomingut:

30. detsembril uurime koos Viivi
Vooranna ja Lahemaa Rahvamuusikutega uusaasta tähendust ja kombestikku,
meenutame siin peetud pidusid, ennus-

25. novembril, Kadripäeval, tuleb
Mare Kõiva rääkima mardi- ja kadripäeva kommete erinevustest, maskeerimisest ja maskidest. Kadrina Kadrid
toovad karjaõnne.

Aino ELLER
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Salme ORAV

80

Anna AMUR
Hilja SIRVEL
Endla JÕÕGRE
Haljand REPLIK

Pilet 25 krooni, lastele ja õpilastele
tasuta.

70

Rahvakalendri aastaringi üritustesarja toetab Eesti Kultuurkapital
Täpsem info kava ja esinejate kohta: www.lahemaa.ee uudisterubriik,
www.altja.ee, info@lahemaa.ee, tel.
533 27893
Anne Tüvi,
Altja kõrts
Ave Paulus,
Riikliku Looduskaitsekeskuse
Järva-Lääne-Viru Regioon

Kaupo VINTER
Aleksander KUBJAS
Anu PÕLLU
Valter VILBERG
Tiit KIRSIMÄE
Peep PÕLDARU

KADRINA VALLAS REGISTREERITUD LAPSED
SEPTEMBRIS:

LAURA-LIISA TOODRE
MIA LEEMETS
GERT SIIM
KUSTAV KLAUS
KRISTEL VÄLJAK

BAROKK – KONTSERT
KADRINA RAHVAMAJAS

ANSAMBEL

TALLINN BAROQUE
LIINA SAARI – sopran
RAIVO TARUM – zink, trompet
TÕNU JÕESAAR – tšello, fidel
IMBI TARUM – klavessiin
PÜHAPÄEVAL, 22. OKTOOBRIL KELL 12.00
PILET + VÄIKE EINE = 35.– kr

läheb korter niiskeks. Seda on tunda
juba paari päeva pärast, kui kütmine
on lõpetatud. Need kõrged ja tihedad
puud tuleks maha võtta. Me elame nagu
metsa sees.”
Seda küsimust on arutanud ka
vallavolikogu sotsiaalkomisjon ning
on jõutud arvamusele, et maja varjavad
puud tuleb maha saagida.

TÄHELEPANU, EVP-de OMANIKUD!

Taisja VESKE
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PALJU ÕNNE KÕIGILE!

Häda kõrgetest puudest

ERASTAMISVÄÄRTPABEREID (EVP-sid) saab kasutada eluruumide erastamise seaduse,
kaasomandis oleva elamu mõttelise osa erastamise seaduse, maareformi seaduse ja
mitteeluruumide erastamise seaduse alusel omandatava vara eest tasumiseks
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Toivo MAINE
Viive SAHK
Leho-Leo LEHTMETS
Peeter LOOTSMANN

75

28. oktoobril kell 14.00–18.00 Hingedeaeg
Vestleme looduse aastaringist ja hingedeaja tähendusest, uurime siinseid kombeid ja
tavasid, sööme tavanditoite, kuulame küünlavalgel lugusid ja laulame laule
Külas on Mall Hiiemäe ja Marju Kõivupuu
Mall Hiiemäe on kogunud üle 15 000 lk rahvaluulet, koostanud “Eesti
rahvakalendri” köiteid, uurimusi rahvajuttude vestmisest; “Eesti Looduse”
kauaaegseid autoreid. Marju Kõivupuu on uurinud eestlaste surmakultuuri ja
rahvausundit ja avaldanud sel teemal nii artikleid kui mõned raamatud.
Pilet 25 krooni, lastele ja koolilastele tasuta
Info: www.lahemaa.ee, www.altja.ee, tel 53 32 78 93, 32 95 555

tervisekaitse talitusse, OÜ Kadrina
Kommunaali jt poole.
Korteris 10 elav Õie Kõõra ütles, et
tema korter maja esimesel korrusel “ei
saa õhku, niiskus käib tervise peale ning
suvisel ajal elektriga kütmine läheb
kalliks…”
Teisel korrusel elav Asta Pitka
lausus: “Peale kütteperioodi lõppemist

Oktoober 2006

tame, laulame ja tantsime.

Algamas on rahvakalendri aastaringi tutvustav
üritustesari Lahemaal Altja kõrtsis

Juba mõnda aega on Kadrina
aleviku Rakvere tee 12 maja elanikud
olnud mures hoone põhjapoolse otsa
korterite rõskuse ja hämaruse pärast.
Põhjuseks on arvatud maja vahetus
naabruses kasvavad kõrged kased, mis
ei lase päikest majale ligi, korterid on
niisked ja hämarad.
Elanike mure on kaasa toonud
nii kirjalikke kui suulisi pöördumisi
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PALUME EELNEVALT REGISTREERUDA
TEL: 32 50 290 VÕI RAHVAMAJAS

Konkursile Kadrina valla Aasta Tegija
2006
oodatakse kandidaate hiljemalt 1. novembriks
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
vallakantseleisse vallavolikogu esimehe nimele märksõnaga:

2006. aasta 31. detsembrini

Aasta Tegija 2006

31. detsembril 2006. aastal kasutamata jäänud erastamisväärtpaberid
(EVP-d) kustutatakse.
Kontrollige oma EVP-pangaarve üle (pangaarve numbriks oli teie isikukood)

Ettepanekuid, mis eeltoodud tingimustele ei vasta, ei arvestata. Vallavolikogu esimees edastab kandidaatide nimed vallavolikogu alalistele komisjonidele ja vallavalitsusele valiku tegemiseks.

Austatud lapsevanemad!
Olete oodatud Kadrina Keskkooli lastevanemate üldkoosolekule
kooli aulasse, neljapäeval 26. oktoobril kell 18.00
Päevakorras:
1. Loeng “Kasvame koos”,
lektoriks psühholoog Pille Murrik
Mida teha, et minu laps saaks elus hästi hakkama, oleks vastutusvõimeline
ja suudaks teha “õigeid” valikuid?
Mida teha siis, kui harjumuspärased käitumismallid ei anna tulemust, kui
tundub, et mõistus on otsas või tunnetad lihtsalt vajadust pakkuda lapsele
suuremat toetust?
Loengul räägime kasvamisest ja kasvatamisest, lapsevanemaks olemisest
ning sellest kas ja mida on lapsevanemana õppida, kuidas lapsega paremini
hakkama saada.
2. Vallavanem Aivar Lankei sõnavõtt.
3. Direktor Arvo Pani ja kooli juhtkonna info alanud õppeaasta kohta.
Kadrina Keskkool

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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