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Volikogu uus koosseis alustas tööd
26. oktoobril kogunes vastvalitud Kadrina Vallavolikogu oma
avaistungile. Kohal olid kõik 19 volikogu liiget. Eelmise koosseisuga
võrreldes oli volikogu saanud 9 uut
liiget, 10 olid tegutsenud juba eelmises koosseisus. Ülekaaluka valimisvõidu saavutanud valimisliit
Koduvald hõivas volikogus 18 kohta, loovutades 1 koha Eesti Keskerakonnast valitule.
Istungi avas valla valimiskomisjoni esimees Marika Mardõkainen.
Esimese päevakorrapunktina tuli arutusele vallavolikogu esimehe
valimine. Valimisliidus Koduvald
volikokku kandideerinud ning valijatelt 107 häält kogunud Laili Konist seadis vallavolikogu esimehe
kandidaadina üles senise vallavanema, vallas kõige enam hääli – 136
– Ain Suurkaevu. Salajase hääletuse tulemusena sai Ain Suurkaev volikogu kõigi liikmete üksmeelse
toetuse.
Otsustati valida üks volikogu
aseesimees. Aivar Lankei (valimistel 96 häält) tegi ettepaneku valida
sellele kohale Jaan Stern, kes oli
eelmises koosseisus olnud vallavolikogu esimees. Salajasel hääletusel
sai Jaan Stern volikogu kõigi liikmete poolthääle.
Valimised toimunud, esitas senine vallavanem Ain Suurkaev volikogule vallavalitsuse lahkumispalve, mis ka rahuldati.

Ülal: Uued liikmed volikogus on Väigo Pihlak (vasakul) ja Madis Viise
All: Hariduskomisjoni juhid (vasakult) Karl Meos, uus, ja Kaarel Einpalu, endine, on ka volikogus pinginaabrid
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XIII aastakäik

VALLAVOLIKOGUS ARUTATI JA OTSUSTATI
9. NOVEMBRI 2005. a. ISTUNG
1. Vallavolikogu asus arutama Kadrina Vallavolikogu esimehe ametikoha suuruse, ametipalga ja hüvitiste määramist. Võeti vastu sellekohane
otsus.
2. Vallavolikogu asus vallavanema valimise juurde. Volikogu aseesimees Jaan Stern teeb ettepaneku esitada vallavanema kandidaadiks Aivar
Lankei. Teisi ettepanekuid ei tehta. Salajase hääletuse tulemusena valitakse
Aivar Lankei ühehäälselt Kadrina uueks vallavanemaks.Volikogu asub
arutama vallavalitsuse liikmete arvu ja valitsuse struktuuri kinnitamise
küsimust. Kinnitati vallavalitsus 6-liikmelisena ning järgmise struktuuriga:
vallavanem, abivallavanem, keskkonnakaitse juhataja, rahandusnõunik,
peamaakorraldaja ja vallavalitsuse liige. Vallavalitsuse liikmeteks kinnitati:
Aivar Lankei, Jaan Stern, Aili Purk, Arvi Põldaas, Erika Roger ja Mati
Käbin.
3. Volikogu moodustas alalised komisjoni ning valis nendele esimehed
ja aseesimehed.
4. Volikogu nimetas Kadrina valla esindajaks Lääne-Viru veemajandusprojekti nõukogusse Aivar Lankei.
5. Volikogu volitas Kadrina vallavanemat alla kirjutama Kultuuriministeeriumile väljastatavale garantiikirjale, millega vald garanteerib Vohnja
mõisahoone toimimise alushariduse ja õppetegevuse põhikooli esimeses
astmes andmise kohana viie järgneva aasta jooksul so aastani 2011.

Kroonika
9. novembril valis Kadrina Vallavolikogu Kadrina uueks vallavanemaks Aivar Lankei, kes varem
töötas Kadrina abivallavanemana.
Aivar Lankei on sündinud 12.
veebruaril 1961. aastal Kundas.
1979. a. lõpetas ta sealse keskkooli
ning asus õppima Tartu Riiklikku
Ülikooli kehalise kasvatuse ja spordi erialal. Ülikooli lõpetas ta

1983. a. Aastatel 1984–2000 töötas
ta Kadrina Keskkoolis treener-õpetajana. 2000. aastal asus tööle kohalikus omavalitsuses – Kadrina valla
abivallavanemana.
Aivar Lankei peres on kasvamas 5 last – kaks tütart ja kolmikud
pojad.
Fotol all:
Aivar LANKEI

kes on meile appi tulnud meie mõtete muutmisel tegudeks. Nõnda
sündis ka see tänane päev, valla
konverents. Meie sooviks on, et
saaksime täna ettekujutuse nendest
teemadest, mis arutusele tulevad, et
me kõik saaksime töörühmades arvamust avaldada ning et see kõik
aitaks meil edasi areneda.“
Maavanem Urmas Tamm:
"Arvan, et see siin toimuv on üldse
enneolematu Lääne-Virumaal. See
konverents näitab, et Kadrinas tahetakse midagi muuta, tahetakse olla
parem, tuntakse muret ning ilmselt
on ka põhjust muret tunda. Kas me
oleme täna piisavalt rääkinud, mis
on kooli ülesanne? Kas me oleme
selles kokku leppinud? Mida arvavad sellest soomlased? Nad on kokku leppinud, et kooli ülesanne on
muuta ühiskonda paremaks, muuta
elu paremaks – see on nende kindel

siht. Ka meie peaksime selle peale
mõtlema. Peetakse ju Soome kooli
ja kogu haridussüsteemi üheks edukamaks maailmas. Meie häda ongi
selles, et me pole kokku leppinud.
Tänane konverents teenibki seda
ülesannet, et kool, kodu, lasteaed
seavad endale ühise eesmärgi. Lapsevanemad on jõud. Aga lapsevanemad on jõud ainult siis, kui nad on
hoolivad enda, oma lapse, kooli,
oma kogukonna vastu.“
Vallavanem Aivar Lankei:
"Tahan loota, et tänase päeva jooksul jääb meile nii mõnigi mõte mällu püsima. Siis on ju see päev ka
korda läinud.“
Direktor Arvo Pani: "Loodan,
et sellisel konverentsil on tulevikus
oma selge koht. Kui tihti neid korraldada, jääb tänaste osavõtjate otsustada. Inimene õpib kogu elu".
Jägneb lk 3

Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine
ning esimeeste ja aseesimeeste valimine
Volikogu otsustas moodustada volikogu volituste
ajaks alljärgnevad alatised komisjonid:
majanduskomisjon
hariduskomisjon
sotsiaalkomisjon
kultuurikomisjon
maa-, ehitus- ja keskkonnakomisjon
revisjonikomisjon
Komisjonide esimeesteks otsustati valida:
majanduskomisjon – Ain Suurkaev
hariduskomisjon – Karl Meos
Too laupäevane päev oli Kadrina koolile mitmeti erakordne. Kooli
ajaloos ei ole just tihti olnud päevi
(kooliaasta alguse ja lõpuaktused
välja arvata), kui koolimajas on
korraga nii palju laste emasid-isasid
ja mitmelt poolt tulnud külalisi.
Valla konverentsi nime all esitletud
üritusel oli peateemaks HARIDUS.
Et see sõna sisaldab endas väga palju olulisi komponente, osiseid nagu
õppe- ja kasvatustöö, klassiväline
tegevus, sidemed laste kodudega,
kodu sidemed kooliga, kohaliku
omavalitsuse tegevus hariduse vallas jpm, siis oli ka põhjust üheks
tõsisemaks aruteluks laia üldsuse
osavõtul. Konverentsi algidee ütles
kunagi välja sotsiaalpedagoog Helga Lukas, rääkides sellest tollasele
vallavanemale Ain Suurkaevule.
Edasi hakkas see väärt mõte liikuma juba mõtte- ja kaasosaliste ühte-

sotsiaalkomisjon – Laili Konist
kultuurikomisjon – Jaanus Reisner
maa-, ehitus- ja keskkonnakomisjon – Marko Teiva
revisjonikomisjon – Väigo Pihlak
Komisjonide aseesimeesteks otsustati valida:
majanduskomisjon – Laili Konist
hariduskomisjon – Malle Reimann
sotsiaalkomisjon – Toomas Tingas
kultuurikomisjon – Karl Meos
maa-, ehitus- ja keskkonnakomisjon – Enn Ambos

"Meil pole ükskõik..."
Kadrina valla konverents 19. novembril 2005
liitmise ning praktiliste sammude
astumise suunas.
Pärast konverentsi võis kuulda
ülivõrdelisi hinnanguid: vägev, võimas, ajalooline, tuleks tulevikus jätkata...
Konverentsi töökava oli üles
ehitatud nn plenaarosale ja tegevusele töötubades, mille vahele mahtusid Kunstidekooli õpilaste kontsert ning laste näiteringi esinemine.
Seitse temaatilist töötuba olid
kõik saanud arutlusteema, mille
lahkamisele olid kaasatud nii pedagoogid, vallaesindajad kui ka lapsevanemad. Konverentsi eel läbi viidud eelregistreerimisel andsid end
konverentsi osavõtjana kirja 250
lapsevanemat. Kui kõik ei saanudki

tulla, siis ometi tuli tõdeda, et sellist
hulka emasid-isasid pole veel kunagi Kadrinas korraga nii olulisi kooli-kodu probleeme arutamas olnud.
Rõhutamist vajab asjaolu, et konverents oli ülevallaline üritus, kuhu
oli kaasatud ka eelkooliealiste laste
õpetajaid-kasvatajaid. Tegemist oli
seega kompleksse lähenemisega
lapse arengule sünnist kuni keskkooli lõpetamiseni.
Tervitused, sõnavõtud
Konverentsi tööd juhtis vallavolikogu esimees, Kadrina Keskkooli
vilistlaskogu esimees Ain Suurkaev.
Oma avasõnas ütles ta: "Kadrina kooli on alati aidanud head inimesed, lektorid väljastpoolt kooli,
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Jumalat ei ole kodus
Nii pealkirjastas meie kunagine menukirjanik Raimond Kaugver ühe
oma romaanidest. See oli tõdemus lapsesuust lukustatud kirikuukse ees.
Lapsesuu on teadagi reeglina nii loogiline kui ka leidlikult tõene. Kuidas
on lood kirikuukse ja kõige selle juurde kuuluvaga EELK Kadrina Katariina koguduses Anno 2005 järjekordse kirikuaasta lõppemisel? Sellekohastele küsimustele vastab koguduse pastor Meelis-Lauri Erikson.
Jäädvustatud ajalugu teab
Kadrina kogudust tegutsevat
1231. aastast. Kaua teie olete teeninud Kadrina kogudust?
Tänavu veebruaris sai täis seitse
aastat – mingis mõttes pikk ja mingis mõttes väga lühike aeg. Kirikus
ongi nii: inimesed tulevad ja lähevad, aga kirik jääb. Võrreldes kiriku
ajalooga või ajalooga üldse on inimene ju ikka selline väike vilksatus, kuigi see, kuidas ta elab ja
toimib omas elus ja ajas, on ainulaadne ja kordumatu. Näiteks
Henn Unt oli Kadrinas pastoriametis 30 aastat, ja mida ta siis
tegi talle antud ajas – eks ta võttis ühe põlvkonna vastu ja saatis
teise ära.
Kui suur on kogudus praegu,
milline on juhtimise struktuur?
Juhtimise struktuur on paika pandud EELK Põhikirjaga. Kogudusel
on nõukogu ja juhatus. Nõukogu
ülesanne on tegelda põhjapanevate
otsustega nagu näiteks koguduse
eelarve kinnitamine, koguduse kinnisvara ostu, müügi või rendi asjad.
Juhatus viib need ellu ja tegeleb
rohkem igapäevaelu küsimusteprobleemidega. Koguduse õpetaja
on koguduse usuline ja vaimulik
juht. Meil arvestatakse ikka veel
koguduse suurust aasta jooksul kirikumaksu tasunud liikmete järgi.
Paraku on nii, et see arv langeb
aasta-aastalt. On siiski ustavaid
liikmeid, kellele oma koguduse elu
ja hakkamasaamine on südamelähedane. Nad peavad veel meeles, et
kogudus on põhimõtteliselt isemajandav üksus ning ei ela riigi eelarvest. Kohalik omavalitsus on kogudust suuresti toetanud ja toetab loodetavasti edaspidigi. Lisaksin siia
(vt juuresolevat diagrammi) ühe huvitava graafiku, mille kunagi koostasin. Lähteandmed on võetud minu
eelkäija pastor Ahto Mäe diplomitööst Kadrina koguduse ajaloo koh-

ta. Graafiku vertikaaltelg näitab
meie koguduse liikmemaksu tasunute ehk (nagu seda nimetatakse)
annetajaliikmete arvu. Horisontaalil on aastad. Kutsuksin nüüd head
lugejat seda pisut uurima.
1935ndast aastast vanemaid
andmeid pole, aga olemasolevadki
on huvitavad. Sõja-aastad ja langus
stalinlikul terroriajal on mõistetav.
Siis järgneb nn sulaperioodil järsk
tõus 1955-1960. "Vana kooli" inimestel, sõja ning viletsuse üleelanutel ja Siberist tagasitulnutel on
oma kirik meeles olnud. Edasi läheb allamäge; 1960ndad olid Eestis
üldine kirikust võõrandumise algus.
Vanemad ei rääkinud oma lastele
enam usust ja kirikust, kartes neid
viia skisofreenilisse olukorda. Inimene oli jõudnud kosmosesse, ega
olnud avastanud seal mingit Jumalat.
Pealegi olid Hruštšovi ajal noortele
Eesti komsomolis kõik teed karjääriks lahti, milleks seda ise ära rikkuda? Kuid ka nn uus ärkamisaeg
1980ndate lõpus ei näita kasvutendentsi, langus vaid pidurdub. Buum
tuli ja buum läks. Edasi aga jätkub
langustendents tänase päevani. Mis
mind aga hämmastas ja lausa jahmatama pani, on periood 1935-1940.
Viie aasta jooksul langes annetajaliikmete arv poole peale. Polnud nagu midagi lahti; vabariik oli ju üles
ehitatud ja elu pidanuks üha paremaks minema; polnud sõda ega häda! Kui keegi oskab sellele nähtusele seletust leida, siis palun ka mulle teada anda.
Koguduse tegevus ei piirdu ju
ainult pühapäevaste jumalateenistustega?
Kirikus peab ikka palvetama. Nii
ka meil on igal esmaspäeva hommikul palvetund eeskätt koguduse
töötajatele, aga ka kõik teised on
loomulikult teretulnud. Peame ka

Prantsusmaalt Taizé-vennaskonnast
üle maailma levinud lauludega palvusi. Kadrina Hooldekodus toimuvad regulaarsed palvetunnid-jumalateenistused. Koos käib gregooriuse laulust huvitatud rühm inimesi.
Juhendaja on Külli Erikson. Läbi
muusika ja laulu käib see palveelu.
Kui sa palvetad lauldes, siis palvetad kahekordselt – nii ütles üks kirikuisa.
Kiriku segakoor tähistas teatavasti 2004. a oma 110. sünnipäeva?
Segakoor laulab, tegutseb ja sõidab ka ringi. Kirikupühadel on nad
ikka platsis. Minu pärast laulgu või
igal jumalateenistusel. Tublid inimesed, et tahavad koos käia. Paljud
ju sõidavad kooriproovi Rakverest ja kaugemaltki. Koori dirigent
Anne Peäske on tublit tööd teinud.
Koori looming jäädvustati 2002. a
CDle, see on kirikus ja koguduse
kantseleis saadaval. Selle abil võib
koori esinemist nautida kirikusse
tulemata.
1797. a pärinev orel on küll
oma pika eksistentsi jooksul remonte üle elanud, kuid vajab jätkuvalt tõsist kõpitsemist. Olete
selle heaks loonud orelifondi?
Seda fondi kasvatame vähehaaval. Oreli tõsiseks remondiks on
palju raha vaja. Ega hetkel ei mõistagi rohkemat teha. Kuna ka kirikusse kütte ehitamise küsimus on
õhus, siis tuleb neid asju komplektselt vaadata. Pole mõtet orelit remontida enne, kui kiriku sisekliima
on mingis kindlas stabiilsuses.
Kuid oreli remondiga tegeleb otseselt SA Kadrina Kiriku Orel, kus
Külli Erikson (organist) teeb tublit
tööd. Korjandustest ja kontsertidest
on laekunud juba üpris märkimisväärne summa. Seda enam, et veel
pole fondidesse taotlusi tehtud.
Järgmise suve kontsertide sari on
juba üldjoontes kavandatud.
Risti Pood Kadrinas kasvas
välja kogudusepoolsest heategevusest?
Koguduse poe nimi on selline,
sest rist on ju kiriku tähis ja pealegi
asub pood teeristil. Veel olulisemaks, kui aineline abi pean ma seal
müüdavat kristlikku kirjandust ja
kraami – küünlakesi, ristikesi, pildikesi jne. Küllap see poekene täidab
siin mingit nišši. Tublid koguduseliikmed Ehte Mumm, Eevi Uusküla, Tuuliki Sandman, Sirje Vinni,
Imbi Arro ja Elma Ainola, kes tegelevad poega, väärivad tänu.
Leerimaja on juba päris mitu
aastat Kadrinas täitnud mitut
funktsiooni?

suvekuud iga päev kõigile avatud
olnud, vahetevahel ka muudel aegadel. Kirik on püha paik ja on normaalne, et see on inimestele avatud,
et nad on seal oodatud. Suveti külastab oma perekondade matuseplatse massiliselt inimesi, kes on
samuti huvitatud meie kiriku kui
kultuurimälestise külastamisest. Sel
suvel juhtus, et tänaval tuli üks mulle täiesti võõras naine lausa tänama
selle eest, et meil kirik lahti on.
Kasutan juhust ja ütlen tema tänu
edasi kõigile vabatahtlikele, kes juba kolmel suvel on aega leidnud
sellega tegelda. Ka järgmisel suvel
hoiame kiriku uksed kindla peale
avatuna.
Meelis-Lauri Erikson
Kogudus on omal jõul seda maja
remontinud. Hetkel on kõik hädavajalik koguduse tarbeks olemas.
Talvel peame seal ka jumalateenistusi, sest kirik läheb ikka väga külmaks. Mõni arvab küll, et külmetame parem, aga oleme ikka kirikus,
kuid ma arvan, et kangelaslikult kirikus külmetada pole siiski mõtet.
Ka laste seas huvi pakkuv pühapäevakool tegutseb leerimajas. Seda tänuväärset tööd teevad Margi
Loide, Heli Lemberg, Ehte Mumm
ja Helen Karus. Plaanis on leerimaja lõplikult välja ehitada. Selleks on
muidugi vaja raha ja inimesi. Margi
Loide on see tubli koguduseliige,
kes tegeleb praegu sellel eesmärgil
projektide kirjutamisega. Leerimaja
kauni väikese kammerliku saali
kontserdid on olnud igati heal tasemel ja oma tänuliku kuulajaskonna
leidnud.
Praktilised kalmistuasjad on
vaid ühe inimese õlul?
Meie kalmistuvaht Mare Lavrits
väärib kiitust. Põhiliselt tema jõul
kalmistu nii korras ongi, nagu ta
on. Pidev probleem on küll töötegijate puudus, aga see on üleüldine. Oma panuse heakorrale on juba kaks suve andnud ka Neeruti
Selts, pakkudes kalmuhooldusteenust. Kalmistu väljanägemise
muudab märksa soliidsemaks
taastatud müür, mille eest tänu
Neeruti Seltsile ja isiklikult Jaan
Sternile kui projektijuhile.
Juba kolmandat suve on kirik
iga päev avatud?
Linnades paistab eriti hästi välja,
kuidas kõrtsid ja kasiinod on peaaegu pidevalt kutsuvalt avatud, aga
kirikud on lukus ja pimedad. Lukus
kirik on minu jaoks midagi masendavat. Meie kirik on vähemalt kolm

Hardo Aasmäe: Eesti pole jääajast saadik nii rikas olnud...
Laialdase tuntusega avaliku elu
tegelane – selliselt võiks lühidalt
kokku võtta Hardo Aasmäe (pildil)
ampluaa tänases Eestis. Kõik, kes
temaga on eri aegadel kohtunud,
tunnevad teda kümne kandi pealt.
Ühtedele meenub Aasmäe Tallinna
linnapeana ajal, mil otsustati riigi
taasiseseisvumine. Teised tunnevad teda kui meie uuema aja entsüklopeediate toimetajat ja kirjastajat. Väga paljudele on ta lihtsalt
laialdaste teadmistega sõnaosav
vestleja.
Seda viimast said vahetult tunda ka need mitukümmend kadrinlast, kes olid kogunenud valla raamatukogusse oma järjekordsele
klubiõhtule.
Saadakse teada, et praegune

majandusgeograaf ja Eesti Entsüklopeediakirjastuse juhatuse esimees Hardo Aasmäe on noorpõlves
tahtnud saada isegi diplomaadiks,
aga ka aednikuks, sest pärit on ta
Matsalu looduskaunist paigast.
Kuulajad said ka teada, et jääajast
peale pole Eestimaal nii palju rikkust olnud kui praegu. Kõnekas tõsiasi, mille laiem tähendus pole
rahvale alati päris selge.
Erilist uhkust tundis külaline
oma kirjastuse teatmeteoste rohkuse ja unikaalsuse üle. Aasmäe näitas kuulajatele vastse maailmaatlase trükipoognaid, kus Eesti tarbeks
on hulga ruumi jäetud. Nüüdseks
on atlas valmis ja juba ka müügis.
Ilmas palju ringi rännanud mehena võis ta ka konstateerida:

"Mulle tundub Euroopa igav."
Eks see räägi mehe suurest

teadmisteküllusest ja mõttemaailma sügavusest.

Kirikuaasta kokkuvõte, õnnestumised ja ebaõnnestumised? Mida võiks veel eelneva juurde lisada?
Rõõmu valmistab see, et koguduse juures on hulk inimesi, kes midagi teevad. Ja teevad nad ju enamasti
vabast tahtest või siis sümboolse
tasu eest. Kirik on kehv tööandja, st
tööd ju oleks, aga pole palka. Kogudus oma 300tuhandelise eelarvega ei saa mitte kellegile mingit korralikku palka maksta. Tahan kiita
naissugu. Just naised on need, kes
tulevad ja teevad. Ka jumalateenistustel osalevad enamasti naised.
Olen mõelnud, et kuhu küll kõik
mehed on kadunud. Ega ometi kõik
Soomes tööl pole? Või mis jumalateenistustesse puutub, siis kas mehed arvavad ainult iseenese jõust
toime tulevat? Meenub üks lugu,
kuidas ühe haljale oksale jõudnud
mehe käest küsiti, miks ta kirikus ei
käi? Too vastas, et tal on juba olemas maja, auto ja suvila mere ääres,
tal polevat Jumalalt enam midagi
lunida. Küllap mõni nii mõtlebki.
Esimese infarktini.
Muret valmistab koguduse kinnisvara valitsemine. See on selline
kole pikk protsess, enne kui millestki mingit asja saab. Ei ütleks, et ma
omandireformist ülemäära vaimustuses olen. Tegelikult me sööme endiselt nõukogude ajal keedetud suppi, kuid aeg ju ei oota ja majad
muudkui lagunevad. Õnneks on kogudusel uus ja tubli juhatuse esimees Jaanus Reisner, kes juba on
härjal sarvist haaranud. Ilmselt on
alati lihtsam püüda analüüsida minevikku. Kaasajas toimuvaid protsesse ära tabada on märksa raskem;
puudub ajaline distants selgemalt
nägemiseks. Aga kuna kirik on ka
organisatsioon ja mitte ainult organism, siis mõjutavad teda samad
protsessid, mis toimivad ka ühiskonnas. Tänapäeval, kus "vanamoelise" hingeõndsuse asemele on
tulnud edu ja õnn, siis on ühest küljest täitsa mõistetav, et kirik on tühjenenud, sest mitte seda ei kuuluta
kirik. Teisest küljest peame üha
enam keskenduma sellele, mida kirikul sellist on pakkuda, mida pole
võimalik kusagilt mujalt saada. Kirik ei pea tegelema kõikide heade
asjadega.
Lõpetuseks
Tean seda Kaugveri romaani,
kuigi paraku ise pole lugenud. Aga
olen veendunud, et Jumal on kahtlemata kodus ja alati leitav. Küsimus on ainult: kas ka inimene on
Jumala kodus? Keegi ütles, et ta
nagu ei saa kirikust midagi, aga
võibolla tuleks enne saamist endast
midagi anda? Anda iseennast Jumalale.
Küsimusi esitas
Tiiu UUSKÜLA
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"Meil pole ükskõik..."
Algus lk 1
Põhiettekanded
"Poisist kasvab mees ja tüdrukust naine“ – selline oli psühholoogi ja suhtlemistreeneri Ülle Kalviku teema.
Oma ettekande alguses tegi Ülle
Kalvik komplimendi Kadrina isade
aadressil: "Kasvatus- ja õpetamiskonverentsid ja töötoad on meil tihtipeale väga feminiinsed, kus vaid
mõni üksik mees on naiste hulka
sattunud. Seepärast ma kiidan teie
meesterohkust täna siin saalis."
Ettekandja peatus üksikasjalikult lapse arengu peensustel, andes
kuulajatele veenva seletuse tütarlapse ja poisi füüsilisest ja vaimsest
erinevusest ning selle arvestamise
vajadusest.

"Kui me räägime õpetamise ja
kasvatamise sisust, räägime lastest,
siis märkame, et kõik see on väga
tugevasti seotud ühiskonnaga. Missugust inimest ootab meilt ühiskond? Läbi kasvatuse ajaloo on alati vaadatud just seda, keda ühiskond
vajab," rõhutas Ülle Kalvik.
Ettekanne oli enamikule kuulajatest uudne ja tavapäratu, seetõttu
pälvis see ka terase tähelepanu.
(Ehk aitas sellele kaasa ka jahedavõitu saal.)
"Lapse unistused ja tee nende
täitumiseni – areng läbi edu ja
ebaedu“ – nii oli pealkirjastatud
psühholoogi ja suhtlemistreeneri
Tiina Naaritsa ettekande teema.
Mõneti romantilise mõttekalla-

Helga Lukas
– konverentsi idee algataja
kuga ettekanne oli eluliste näidetega toestatud ning pakkus kuulamisrõõmu kõigile.
"Inimesed, kes suudavad unista-

Psühholoog Tiina Naarits (seisab) oma töörühmas

Isad mürasid lastega
Kadrina lasteaia Sipsik pere tähistas isadepäeva omapärase spordiüritusega, kuhu olid tulnud isad
koos oma lasteaias käivate lastega.
Rõhuvas enamuses noored mehed,
kes ka ise harrastavad sportlikke
eluviise.

Nagu ütles Sipsiku juhataja asetäitja Maia Mägi, oli see üks suur
müramise päev. Isad (aga oli ka
emasid) said tahtmist mööda lustida
lastega ja imetleda oma sirguva järelkasvu jõudsat arengut Sipsiku
õpetajate käe all.

Ürituse õnnestumisele aitas
kaasa ka OÜ Kadrina Sport, kust
lubati lahkelt spordisaali kasutada,
aga ka keskkooli kehalise kasvatuse
õpetajad, kes lasteaiale saalimängudeks sobiva aja võimaldasid.
Maia Mägi lisas, et taolist sportlikku isadepäeva on kavas ka edaspidi korraldada.

da, on edukamad. Unistused panevad inimesi liikuma ja korrastavad
mõtteid,“ nentis lektor. "Keskenduda tasub rohkem teekonnale kui
eesmärgile, et vältida pettumusi ja
unistuste purunemist.“
Üheks oluliseks väiteks tuleks
pidada ka Tiina Naaritsa öeldut:
vastuväidete mahasurumine ei ole
enam in, see võib algatada uue dialoogi ja uue arengu suhetes.Küllap
kumab sellest läbi autokraatse juhtimisstiili viljatuse tunnistamine.
Tiina Naarits peatus ka lapse elu
ajajaotusel ööpäeva piirides ehk
8+8+8 valemi lahtimõtestamisel,
mis tähendaksid siis uneaega, töötegemist ja hobide harrastamist, - kõigeks peab aega jätkuma.
Ettekanded kuulatud, jagunes
auditoorium seitsmesse töörühma
vastavalt eelnevale soovikohasele
kirjapanekule. Igal töörühmal oli
oma liider, kindel arutlusteema
ning aeg ja koht sellega tegelemiseks. Ka olid konverentsist osavõtjatele välja jagatud Hinnangulehed,
kus tuli vastata kolmele küsimusele
nn tagasiside saamiseks konverentsil toimunust.
Kokkuvõtte töörühmades toimunud dispuutidest ning esitatud
teesidest tegid töötubade liidrid
koos abilistega. Saadud materjal on
väga mahukas ning vääriks väljaandmist eraldi trükisena, et selles
sisalduvaid kokkuleppeid ja hinnanguid saaks edaspidi kasutada
võrdlevas seoses aastate pärast tulevate seisukohtadega.
Arvamusi ja mõtteid konverentsist
Eda SAKK – kauaaegne pedagoog: Väga väärt üritus, sellepärast,
et sõna on antud nii koolile kui ka
kodule, et probleemid südamelt ära
rääkida. Just see on täna väga positiivne. Koos oli ju hulk rahvast, selline arutelu on ju midagi muud, kui
kuskil väikses rühmas midagi teha.
Osalesin Ain Suurkaevu juhitud
töörühmas, kus analüüsisime klasside suuruse põhimõtteid.
Riho, lapsevanem: Minu lapsed
käivad 6. ja 3. klassis. Õppimine
läheb neil hästi. Muljed tänasest
konverentsist on täiesti normaalsed.
Sain enda tarvis mõndagi uut kuulda. See, mis siin räägiti, oli natuke
teisest vaatevinklist kui olen seni
asjadest aru saanud. Ka seda teadmist on elus vaja.
Karl Meos, vallavolikogu hariduskomisjoni esimees, õpetaja: Tänane üritus oli võimas. Hästi meeldisid mulle need sissejuhatavad et-

Neeruti
Seltsi

VEERG
Järjekordne loodusretk, seekord
n.ö kinolinal, Kadrina vallamaja
saalis toimub 3. detsembril kell
10.00. Neeruti Seltsi liige fotograaf
Andres Seepõld vaatab tagasi oma
loodusrännakutele fotode abil pealkirja all – OTSI JA LEIA LOODUST! Osavõtumaks à 20 kr, Neeruti Seltsi liikmeile à 10 kr. infotelefon 55 525 314.
Äsjailmunud trükis – LOOBU
JÕGIKONNA VESIVESKITEST
(käsikirja autor E. Leppik) on saadaval raamatukogus ja Risti Poes.
KADRINA VALLA KÜLADE
PÄEV 20. 08. 2005 – 1,5 tunnine
videoülevaade üks eksemplar igale
osalenud külale á 50 kr saadaval.
Küsida tel 55 525 314.
Neeruti Seltsi juhatus palub kõiki liikmeid ja liikmeks astuda soovijaid seltsi jõulukoosviibimisele
16. detsembril kell 17 Kadrina rahvamajja. Samas palume tasuda ka
2005. a. liikmemaks.
tekanded, kus sõna said oma ala
tippasjatundjad. Võibolla sai ühe
päeva kohta informatsiooni liigagi
palju. Et tegeleda õpetamise ja kasvatamisega on vaja ju ühtseid seisukohti, teesid peavad paigas olema.
Ise osalesin töörühmas, kus räägiti
meeskonnatööst. Aega põhjalikumaks aruteluks jäi napikski. Meie
töörühmas tõstis lapsevanem Leho
Karjus üles klubi loomise küsimuse, kus saaksid ühiselt koos käia ja
koos päevaprobleeme arutada nii
õpilased, emad-isad, õpetajad, vallainimesed jt. Arvan, et see oleks
päris aktsepteeritav ettepanek.
Töötubadest tulnud teeside sõnastamisel oli igaühel võimalus öelda oma sõna või ettepanek. Kõik
algab algatajatest ja ideedest, mingi
eeskuju peab ju inimesi köitma. Arvan, et need lapsevanemad, kes täna
kohal olid, tunnetasid selle hetke
tähtsust ning said enda tarvis palju
olulist ja vajalikku.
Helga Lukas, sotsiaalpedagoog, konverentsi mõtte algataja:
Ma muretsesin väga-väga kõige
selle kordamineku pärast. Aga
nüüd, kui kõik möödas, olen väga
rõõmus, suur pinge on langenud.
Konverentsil käis ja tegi märkmeid
Enn MÄLGAND

Üllatus isadepäevaks uuelt
kaupluselt

Sipsiku spordipäeval olid suurimad võitjad lapsed

Isadepäeva võib tähistada
mitmeti. Eelkõige on see peresisene päev. Kuid Kadrinas hiljaaegu postimaja tiivas uksed
avanud kauplus KAUP+ tuli
isadepäeva eel välja siinkandis
hoopis uuelaadse teoga – korraldas ostjatevahelise õnneloosi.
Kõigi sel päeval (12. novembril) sisseoste teinute vahel
loositi välja kolm peaauhinda –
500, 250 ja 150 krooni ning seitse ostjat-õnneseent said ostuvirgutuseks pudeli vahuveini ja

meene. Auhinnaraha eest saavad
võitjad osta vastavas koguses
kaupa kauplusest KAUP+.
Kuid see pole veel kõik: sel
päeval õnneloosi alla mittesattunuil on veel võimalus osaleda
jõululoteriil, sest nende ostutšekid on selle ajani jõus.
Nagu poes selgus, on jõululoterii võitu taotlemas ligi sadakond ostjat. Jääme põnevusega
ootama loosimise tulemusi.
Enn MÄLGAND
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Meie mees Norras
Praegu Norras elav meie valla maadleja Madis Pedai on sealmail esinenud edukalt.

Noormaadlejad edukad
Aleksander Abergi mälestusvõistlustel Kallaveres
maadlesid edukalt Kadrina noorsportlased. Kehakaalus

Kehakaalus kuni 96 kg tuli ta esikohale võistlustel
Cora Cup. Samuti sai ta esikoha karikasarjas Skedsmo
Cup. Rahvusvahelise tasemega Kolboten Cup-il juunioridele tuli Madis III kohale.
kuni 26 kg sai esikoha Martin Pajusaar ja kehakaalus
kuni 29 kg tuli esimeseks Taaniel Piiskoppel.
Valeri PORMANN,
treener

Milleks rännata Põhja-Iirimaale?
Aga selleks, et näha ja teada
saada, kuidas õpitakse sealsetes
koolides, millised tingimused on
õpetajatel õppetööks, millise iseloomuga on iirlased, kuidas sisustavad noored oma vaba aega ja hea
õnne korral hakata koos osalema
üleeuroopalises ühisprojektis.
Põhja-Iirimaast oleme kõik ühte-teist kuulnud – kas siis iiri tantsust, muusikast, poeetidest, kirjanikest, legendidest, muinasjuttudest,
pubikultuurist, Belfasti sündmustest ja IRAst. Aga Põhja-Iirimaa
Ühendkuningriigis ja Iiri Vabariigis on veel tohutult palju põnevat
ja avastamisväärset – seda maad
tasub vaatama minna kõigil rännuhuvilistel.
Mina (koos Tallinna lasteaia
"Vesiroos" õpetaja Jaanika Raudsepaga) võtsin pika reisi Põhja-Iirimaale Belfasti ette selleks, et osaleda ettevalmistaval lähetusel seoses programmi Socrates Comeniuse kooliprojektiga ja tutvuda
tulevase (loodetava) partnerkooli
Our Lady Queen of Peace lasteaedalgkooli õppetööga.
Mis on programm Socrates ja
Comeniuse väikeprojekt? See on
üleeuroopaline õppetööarenduslik
koostööprojekt, mille abil edendatakse koostööd eri maade õpilaste
ja õpetajatega. Eesmärgiks on tutvuda teiste riikide, nende kultuuri
ja traditsioonidega, et õppida üksteist paremini tundma ja mõistma.
Õppetööle lisab projektitöö uusi
väljakutseid ja väljundeid. Samas
arendab see nii õpetajate kui õpilaste keeleoskust ja tutvustatakse
ka oma emakeelt.
Lühidalt – osalema peab vähemalt kolm kooli kolmest erinevast
Euroopa riigist ja kõik need koolid
peavad kolmel järjestikusel aastal
saama oma riigi Socratese büroolt
oma projektile toetuse. Kogu 3aastane tsükkel peab olema omavahel seotud. Igal aastal vaadatakse
kõigi partnerite projektid uuesti
oma maa büroo poolt üle ja antakse
võimalus edasi osaleda või mitte.
Samuti peavad omavahel tihedalt
seotud olema kõikide riikide projektid. Meie projekti esialgseks nimetuseks jäi “ Smiles of Smiles”
(“ Naeratused naeratustest” ) ja kui
kõik hästi läheb, siis hakkavad projektiga tööle Kadrina Kunstidekoolis õppivad lapsed, kes tulevad üldhariduskooli järgmisel aastal ja kes
on meie kooli õpilased. Projekti põ-

Ostame

kasvavat

himõte on, et sellega tegelevad
ühevanused lapsed, kuid kogu kool
saab sellest osa. Projektis tahame
tegeleda laste igapäevaelu, muusika, kunsti, tantsu, emakeelega eakohasel tasemel. Näen siin tihedat
koostööd ka keskkooliga.
Kuna alla kolme kooli projektis
osaleda ei saa, siis on hea, kui osalejaid on rohkem, sest kõik ei pruugi oma riigi büroolt ühel või teisel
põhjusel toetust saada – maksimaalselt osaleb üldiselt kuni kuus
erinevat riiki, sest muidu käib projekti koordineerimine üle jõu.
Koordinaatorkooliks jäi külastatud kool ja projekti koordinaatoriks õpetaja Paddy McCabe. Teeme
tööd, et leida partnereid veel Itaaliast, Prantsusmaalt, Saksamaalt ja
Hispaaniast.
Nüüd veidi külastatud koolist.
Lasteaed-algkool on tegutsenud
vaid viis aastat ja õpetajatel on kõik
võimalused kaasaegses õppekeskkonnas töötada. Õpilased on koolis
vanuses 5–11. Nii et 11-aastased
lapsed on juba 7. klassi õpilased.
Õpetajad on entusiastlikud, sõbralikud ja positiivselt meelestatud. Huvi meie riigi vastu on väga suur.
Kohe õpiti selgeks ka mõned eestikeelsed sõnad. (Muide, iiri keelt
räägib umbes 5% elanikkonnast ja
sedagi maakohtades).
Õpilased (ka lasteaialapsed)
käivad koolis koolivormis, isegi jalanõud on kõigil sarnased. Vastuseis vormile polevatki märkimisväärne. Nii on lihtsalt harjutud ja
õpilased ei eristu üksteisest vähemalt mitte riietuse tõttu. Õpetajad
peavad väga oluliseks õpilaste
võrdset kohtlemist, ka väikese
vaimse puudega õpilased õpivad
samas koolis ja neisse suhtutakse
kui võrdseisse.
Meile korraldati kohtumine kogu kooli õpilaste ja õpetajatega.
Kontserdil tekkis hetk, kus ootamatult soovis esineda ka puudega laps
ja talle anti selleks võimalus. Mitte
keegi ei naernud ega muianud, lapsel oli hea meel, et sai üles astuda.
Eriti vaimustusime kahe kaheksaaastase tütarlapse professionaalsest
iiri stepptantsu esitusest. (Meil endilgi õnnestus osaleda meie mõistes rahvamajas ühe rühma iiri tantsu tunnis ja see pakkus tõelise elamuse!)
Koolis oldi valmistunud meie
külaskäigusks hoolikalt – elust
Eestis oli kõigis klassides räägitud

metsa, metsamaad ja raieõigust.

Hind kuni 120 000 kr hektar (läbi raiutud ja hüpoteegiga).

Ettemaksu võimalus.
Maamõõtmine, nõustamine ja abi asjaajamisel.
Telefon/faks 48 94 055,
511 0415; 51 7 9566.
Faks: 6 335 576, Rapla,
Tallinna mnt 14, kab. 332.
OÜ LANDEKER

nädal aega. Kui õpilastele anti võimalus küsida Eesti kohta küsimusi,
siis kerkis otsekohe kätemeri ja oli
tegemist, et anda kõigile lastele selleks luba. Lapsed tundusid olema
hästi aktiivsed, julged ja viisakad.
Õppetöö klassides käib arvuti
abil, kriit ja kriiditolm on selles
koolis unustatud. See ei ole küll
kõigis koolides nii. Isegi Belfasti
ajakirjanduse esindajad, kes meie
külaskäigust väikese nupu kirjutasid, olid tänapäeva kooli võimalustest vaimustatud, neilegi oli nähtu
uudiseks.
Koolid on igal maal erinevad –
näiteks paljudes maades on koolimaja seinad üpris kirjud, need on
täis laste käsitöid ja joonistusi –
seintel on kõigi laste töid, mitte ainult paremate omad. Kuna tulemas
oli halloween (kõigi pühakute päeva eelõhtu ja öö, 31. okt.), siis oli
valdavaks sellealane temaatika.
Õpetajale on tunnis abiks assistent. Kui klassis on puudega laps,
siis on tal veel eraldi assistent.
Õpetajad töötavad koolis kella neljani – nad tegelevad järgmise päeva
ettevalmistamisega, seavad üles
näitusi, kiletavad õpilaste töid (selleks on kasutada vastavad aparaadid, mida meie koolides veel kahjuks pole näinud) jne.
Lasteaiarühmas tegeles mudilastega neli inimest, sest ka seal oli
üks puudega laps. Muidu on 26 lapse jaoks üks õpetaja ja kaks assistenti. Lapsed pole terve päev lasteaias, vaid tuuakse erinevate vanuserühmade kaupa paariks tunniks
kas hommiku- või õhtupoolikul,
mil siis tegeletakse erinevate tegelustega. Neile oli suureks üllatuseks, et Eestis viiakse lapsed hommikul vara lasteaeda ja vahel alles
hilja õhtul koju.
Siin on toodud vaid killukesed
koolis nähtust ja kuuldust. Töötasime ka Briti saatkonnas sealsete Socratese büroo ametnikega (eesotsas
Anne Rowaniga). Need on fantastilised inimesed, kes suudavad vaimustuda ka lihtsatest ja lapsepärastest asjadest ja loomulikult anda head nõu
projekti õnnestumiseks.
Kõige enam jäi meelde iiri õpetajate avatus uuele, huvi teiste rahvaste vastu, heatahtlikkus, humoorikus ja abivalmidus. Usun, et kui
meie koolil avaneb võimalus kõik
see ellu viia, mida oleme seoses
projektiga planeerinud, saab meiegi kooli elu olema rikkam ja mitmekesisem. Õpetajadki saavad võimaluse avastada maailma veidi teise nurga alt, ennast arendada, vajaduse võõrkeeli õppida ja ennast
kõigele uuele avada.
Eve VUNK

Õnnitleme — juubilarid!
Novembris ’2005
Sirje AARNA
Urve VILTROP
70
Vilma VELLING
80
Vera VORONINA
Helma NIKOLAJEVA
Salme TALU
Valve KRABBI
65
Tiiu GUTMANN
75
Kaljo SAAR
Kalju LILLEPEA
60
Elve PROMEN
Heino ORGUSAAR
Laine TIPP
Kaja BUNDER
Ljubov AASUMETS
Tiiu VASEMÄGI
Heino VARIMETS
Vallakantselei andmetel registreeriti septembris
alljärgnevate laste sünd:
Marianne KALDOJA
Mathis ZUBAREV
Tähti PALLON
Kristjan SULA
Keity LEESNURM
Palju õnne!
Kätlin KIRSCH
91
Elvine PILLI
Selma LEEMETS

Neeruti Seltsi liige
fotograaf Andres Seepõld
vaatab tagasi oma
LOODUSRÄNNAKUTELE

pealkirja all:
MTÜ NEERUTI SELTS
Laupäeval, 3. dets. 2005
toimub järjekordne
loodusretk
Kadrina vallamaja saalis
algusega kell 10.00
seekord n.ö kinolinal

OTSI JA LEIA
LOODUST!

Osavõtumaks à 20 kr,
Neeruti Seltsi liikmeil
à 10 krooni.

Infotelefon
55 525 314

TEADE
Laupäeval, 3.detsembril kella 9 kuni 15-ni on Kadrina
rahvamajas jõululaat.
Erinevat kaupa kauplejatelt üle kogu Eesti.
Soodne võimalus osta jõulukink! Info ja müügikohtade
ettetellimine vajalik. Tel. 58 050 167

Advendiüritused Kadrinas
I advent, 27. november
kell 11.00 EELK Kadrina Katariina Kirikus jumalateenistus
kell 11.00 Kadrina rahvamajas
(II korrusel) kunstitöötuba
Marika Soone juhendamisel.
Külas kunstnikud Piret ja Jüri
Mildeberg.
Kell 12.30 Kadrina kuuse juures (rahvamaja kõrval)
jõulurahu väljakuulutamine.
Kell 13.00 Kadrina rahvamajas
advendi kontsert
Laulab EELK Kadrina koguduse s e g a k o o r.
Mängib MTÜ Kadrina Muusikaseltsi p a s u n a k o o r
Solistid
Kell 14.00 Kadrina rahvamajas
jõululaulude ühislaulmine.
Seltskonnatantsude tantsimine

Kell 15.00 Kadrina rahvamajas
Kunstidekooli advendikontsert
II advent, 4. detsember
Kell 16.00 Kadrina rahvamajas
mängib jõulumuusikat kitarrist
TIIT PETERSON
III advent, 11. detsember
Kell 16.00 Kadrina rahvamajas
MTÜ Kadrina Segakoori ja lauljate
laste ühine jõulukontsert “ JÕULUIME”
kell 15.00 Läsna rahvamajas
Kadrina ja Läsna taidlejate ühine
kontsert “ J õ u l u o o t u s”
17. dets. kell 11.00 Kadrina
rahvamajas KODUSTE LASTE
JÕULUPUU.
IV advent, 18. detsember
Kell 13.00 Kadrina rahvamajas
klubi “ KULDNE SÜGIS” jõulupidu

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
enn.malgand@kadrina.ee
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