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Jõuluime

Milvi Panga

Pilt nii korduv, kordumatu:
Kirik, orel, haljas puu.
Ilus vana aegumatu
jõululaul ja jõulukuu.
Mis see on, mis nõnda valdab,
Igaüheni teab teed?
Kohe jõuluime algab
– sina mõistad ingli keelt.

Rahulikke jõule Kadrina vallarahvale,
koostööpartneritele ja sõpradele!
Head uut aastat!
Vallavolikogu esimees
Ain Suurkaev

Vallavanem
Aivar Lankei

Külaskäigult Lätimaa sõprusvalda
Jõulueelsel ajal võttis külaskäigu Lätimaale ette valla viieliikmeline esindus eesotsas vallavanema Aivar Lankeiga. Sõidu sihiks oli Läti
lõunaosas paiknev BƝne vald, mis
kuulub Dobele rajooni koosseisu.
Kadrinlaste sidemed BƝnega said
alguse juba läinud aastasaja 70-ndatel aastatel, kui Kadrina Keskkooli ja
BƝne Keskkooli vahel sõlmiti sõprussidemed. Vaatamata suurtele muutustele mõlema riigi elus, ei ole üksteist unustatud. Seda koges ka äsja
reisil käinud vallarahvas.
Kuigi BƝne vald on Kadrina
vallast tunduvalt väiksem – nii pindalalt kui rahvaarvult – elatakse
seal täisverelist elu, – jõudumööda
arendatakse majandust, täiustub töö
sotsiaalsfääris, laieneb kultuuritegevus. Nagu Eestiski, nii ka lõunanaabrite juures on lootused rajatud
Euroopa Liidust saadavale abile.
Kadrina esinduse küllakutsumise üheks põhjuseks oli uue
õmblusvabriku pidulik avamine
BƝnes. Saime tutvuda ka vastse
ettevõtte moodsa sisseseade ning
kavandatud tehnoloogiaga. Sündmuse erilisust rõhutas ka rahvapidu koos ligi veerandtunnise ilutulestikuga otse uue vabriku esisel
tänaval. Piduliste ees esines sõnavõtuga ka Aivar Lankei.

See suursugune loss usaldati Kadrina valla esindusele elamiseks
Peale õmblusvabriku, kus tööd
saab 25 inimest, on vallas veel paar
puidutöötlemise ettevõtet ning põllumajandusega tegelevad farmid.
Ringsõidul vallas kohaliku vallavanema Vija Keršuse, kelle sünnikodu on samas lähedal, juhendamisel
saadi linnulennuline ülevaade sealse
paikkonna loodusest, maaelust, asutustest-ettevõtetest ja ajaloost.

Läti memm kangastelgede taga

Tehnikadirektor Normund Kristutis
uusi seadmeid tutvustamas

Paaripäevase külaskäigu ajal
hakkas silma, et Lätimaal hoitakse
au sees rahvuslikku käsitööd, kunsti
ja muusikat. Vallakeskuses tegutseb vanurite kudumistuba kümnekonna teljega, kus naised koos käivad ning mustrilisi kangaid, lini-

kuid jm koovad. Vanim kuduja oli
84 aastane vanaproua. Valla poolt
on tööruum, küte ja valgustus, kõik
muu on naiste enda korraldada.
Koolimajas, lasteaias ja mujalgi
nägime mitmesuguses teostuses rakenduskunsti taieseid. Kohaliku
kunstidekooli (sarnane Kadrina sõsarkooliga, kuid ilma tantsuosakonnata) kunstiosakonnas võis näha,
kuidas sellised tööd valmivad.
Hea mulje jäi sealse kunstidekooli noorte muusikute esinemisest. Oli tunda, et palad olid lihvitud, noored esinejad enesekindlad
ja pilliosavad.
BƝne keskkool on õpilaste arvult alla poole Kadrina koolist.
Kohtumisel direktori ja õppealajuhatajaga selgus nii mõndagi, näiteks suur huvi õppetöö metoodilise
täiustamise vastu.
Kokkuvõtte lühivisiidist tegime
vallamajas, mille seinal rippus ka
meie trikoloor (ehkki ühel hommikul leidsime, et lipuvärvid olid läinud tagurpidi).
“ Olen rõõmus, et nägite väikese
osa meie elust ja tegevusest!” Nende sõnadega saatis Vija meid teele.
Enn MÄLGAND
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XIII aastakäik

VALLAVOLIKOGUS ARUTATI JA OTSUSTATI
23. novembri 2005. a. istungil arutati ja otsustati:
1. Vallavolikogu valis volikogu aseesimeheks Laili Konisti.
2. Volikogu valis alatiste komisjonide koosseisud. (Avaldatakse käesolevas lehenumbris.)
3. Arutati vallavolikogu liikmetele tasu ja hüvitise maksmise suuruse
ning korra kehtestamist. Vallavolikogu komisjoni esimehele makstakse
tasu 790 krooni kuus komisjoni esimehe kohustuste täitmise eest.Vallavolikogu liikmetele hüvitatakse isikliku sõiduauto kasutamise kulud, mis on
seotud vallavolikogu ülesannete täitmisega 4 krooni läbisõidetud kilomeetri
eest, kuid mitte rohkem, kui 500 krooni kuus.
4. Volikogu võttis vastu valla teise lisaeelarve tulude mahuga 360 526
krooni ja kulude mahuga 360 526 krooni.
5. Võeti vastu otsus esindajate nimetamisest Eesti Maaomavalitsuste
Liidu üldkoosolekule. Kadrina valla esindajaks nimetati vallavanem Aivar
Lankei ning tema asendajaks Jaan Stern.
6. Kadrina valla esindajateks Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule nimetati Ain Suurkaev, tema asendajaks Laili Konist ning Aivar
Lankei, tema asendajaks Jaan Stern.
7. Volikogu arutas veel maa sihtotstarbe määramist ning teisi valla ellu
puutuvaid küsimusi.

Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisud
Revisjonikomisjon
Esimees: Väigo Pihlak, liikmed: Kadi Kiima, Helle Mesi.
Maa-, ehitus- ja keskkonnakomisjon
Esimees: Marko Teiva, aseesimees: Enn Ambos, liikmed: Vello Saks,
Ülo Kais, Madis Viise, Ülle Visnapuu.
Kultuurikomisjon
Esimees: Jaanus Reisner, aseesimees Karl Meos, liikmed: Mati Tiiter,
Reesi Sirvi, Risto Murumägi, Merike Toombu, Ene Heide, Anne Peäske,
Anni Petrovits, Ene Kaldamaa, Ingrid Pärnamäe.
Sotsiaalkomisjon
Esimees: Laili Konist, aseesimees Toomas Tingas, liikmed: Helle Mesi,
Ilmar Merisalu, Hannely Piiskoppel.
Hariduskomisjon
Esimees: Karl Meos, aseesimees: Malle Reimann, liikmed: Thea
Tamm-Kolli, Anne Känd, Eve Vunk, Arvo Pani, Helga Lukas, Mati Tiiter,
Kaarel Einpalu, Madis Viise.
Majanduskomisjon
Esimees: Ain Suurkaev, aseesimees: Laili Konist, liikmed: Marko Teiva, Jaanus Reisner, Karl Meos, Madis Viise, Anu Kuslap.

Rahulikke jõulupühi ja uusi
kordaminekuid uuel aastal!
Kadrina Keskkooli Direktori Nõukogu

Ilusat ja rahulikku jõuluaega,
lustakat aastavahetust ning
head uut aastat!
Janakkala Soome-Eesti Selts
Raija Pienimäki
juhataja

Carita Lintukoski
sekretär

Sõbrad Soomest tulid kingikotiga
Kaks nädalat enne jõulupühi
käis Kadrina hooldekodus jõulupühi sisse juhatamas Soomes Janakkalas asuva Kadrina sõprusvalla
seitsmeliikmeline esindus. See aastatepikkune traditsioon tähendab
seda, et siinne hooldekodu on hakanud jõuluaja algust arvestama

soomlaste külaskäigu järgi.
Soome sõbrad tõid jõulukinke
Kadrina hooldekodu ja lasteaia Sipsik perele. Ettevõtmise algatajad
olid sealse sõprusühingu esinaine
Riitta Lehtonen, Anja Kivistö, Ismo
Lehtonen ja Reijo Hietanen.
Helle MESI

Vaikseid jõulupühi, hoogsat uue aasta algust!
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Lumetõrjetööde korraldamine Kadrina
valla kohalikel maanteedel ja tänavatel
2005. – 2006. aasta talvel
Piirkonna number • Töö teostaja • Kontaktisik
Nr 1. Kadrina aleviku tänavad, Kadapiku külas Pärnu-Rakvere-Sõmeru
maanteest lõuna pool asuvad kohalikud teed*. Libeduse tõrjet tehakse
alevikus vastavalt tegevuskavale ja tellimustele. • OÜ KADRINA KOMMUNAAL • Jaan PIIRISALU
Nr 2. Hulja aleviku tänavad, Härjadi ja Tirbiku külades asuvad kohalikud teed.• OÜ MEGONAR • Ahto LAANEMÄGI
Nr 3. Leikude, Mäo ja Undla külades asuvad kohalikud teed. • OÜ
RENDIPARK • Eero RAUDLA
Nr 4. Põima, Ridaküla ja Tokolopi külades asuvad kohalikud teed. •
OÜ TAKOM VM • Väino MÜNTSER
Nr 5. Hõbeda, Kihlevere ja Lante külades asuvad kohalikud teed. •
OÜ RENDIPARK • Eero RAUDLA
Nr 6. Ama ja Jürimõisa külades asuvad kohalikud teed. • FIE Maido
Laaniste • Maido LAANISTE
Nr 7. Kallukse, Vaiatu ja Vohnja külades asuvad kohalikud teed. • FIE
Väino Piiskoppel • Väino PIISKOPPEL
Nr 8. Kõrveküla, Ohepalu ja Voorse külades asuvad kohalikud teed. •
FIE Heiki Tinno • Heiki TINNO
Nr 9. Läsna ja Mõndavere ning Tapa-Loobu maanteest lääne pool
Arbavere ja Loobu külades asuvad kohalikud teed. • RMK LOOBU
METSKOND • Eerik VÄÄRTNÕU
Nr 10. Rõmeda ja Viitna ning Tapa-Loobu maanteest ida pool Arbavere
ja Loobu külades asuvad kohalikud teed. • FIE Taavi Nukk • Taavi NUKK
Nr 11. Udriku külas asuv kohalik tee. • FIE Tõnuri talu • Renee
TRAUS
Nr 12. Jõepere, Jõetaguse, Neeruti ja Võduvere külades asuvad kohalikud teed • OÜ RENDIPARK • Eero RAUDLA
Nr 13. Kiku, Pariisi ja Salda külades asuvad kohalikud teed** • FIE
Tõnuri talu • Renee TRAUS
* valla omandis olevad kohalikud maanteed
** alates 0. 0. 2006 korraldab Kadrina Vallavalitsus
Nõue! Lumetõrjetööde I järjekorra s.o kohalike maanteede ulatuses
tuleb teede läbitavus tagada jooksvalt tööpäeva jooksul ja hilisõhtuse ning
öise lumesaju või tuisu korral hiljemalt kella 7.00 hommikul.
• Vallavalitsuse finantseerimisel tehakse lumetõrjetöid ainult tööde
teostajatega sõlmitud töövõtulepingute ulatuses.
• Vallavalitsuse ja tööde teostajate vahel sõlmitud töövõtulepingutes
on täpsustatud erateedel tehtav lumetõrje. Erateel lepitakse erilise lumetõrje vajaduse korral selles osapoolte vahel jooksvalt kokku.
• Lumetõrjetööde vajadust ja sagedust jälgivad vastavalt töövõtulepingutele tööde teostajad.
• Tööde teostajate kontakttelefonid on leitavad telefoniraamatutest ja
interneti telefoniotsingutest va mitte avalikustatud telefoninumbrid.
• Kadrina Vallavalitsuse, telefon 322 5600, poolt korraldab töid abivallavanem Jaan STERN telefon 52 94 957, tema äraolekul vallavanem
Aivar LANKEI telefon 52 32 324.

Saabuvad jõulud ning aastavahetus
olgu ohutud!
Käes on aasta viimane kuu ning
kaugel pole ka jõulud ning aastavahetus. Sellega seoses pööraks taas
natuke tähelepanu nende pühadega
kaasnevatele ohtudele.
Üheks suuremaks ohuks jõulude ajal on küünalde põletamine.
Tegemist on ilusa traditsiooniga
kuid tihti unustatakse ära elementaarsed tuleohutusnõuded. Selleks,
et küünlapõletamine tooks inimestele ainult rõõmu, tuleks jälgida
järgmisi nõudeid ja soovitusi:
• ära jäta põlevat küünalt kunagi järelevalveta ega laste hoolde;
• jälgi, et põleva küünla lähedal
ei oleks kergestisüttivaid esemeid;
• kasuta ainult mittepõlevast
materjalist küünlajalgu ning -aluseid;
• ära süüta küünalt, mis on asetatud põlevmaterjalist jõulukaunistuste sisse;
• küünalde põletamisel kuusel

tuleb olla eriti ettevaatlik, jälgida,
et küünlaleek ei süütaks kuuseoksi
ega kuusekaunistusi;
• ära jäta küünlaid ning tikke
lastele kättesaadavasse kohta.
Teiseks probleemiks aastavahetuse eel on ilutulestiku kasutamine.
Selle oskamatul ning hooletul kasutamisel võivad olla väga traagilised tagajärjed. Lisaks inimeste vigastamisele võivad need olla ka tulekahjude põhjuseks.
Enne süütenööri süütamist lugege kindlasti läbi pakendil olev
kasutusjuhend ning järgige sealtoodud ohutusnõudeid.
Kui teil on jõulukingid veel ostmata siis üheks sobivaks jõulukingiks oma perele ning sõpradele
oleks suitsuandur - odavaim viis
kindlustada elu.
Turvalist aastalõppu!
Janek FLOREN
Lääne-Virumaa Päästeteenistus

Teadmiseks maa erastajatele ja tagastajatele
27. novembril 2005 jõustus
Maareformi seaduse muutmise seadus, millega kehtestati maa ostueesõigusega erastamise lõpptähtajad.
Isikud, kes on saanud maavanema
korralduse erastamise tingimuste
kohta, kuid ei ole sõlminud ostumüügilepingut, peavad seda tegema hiljemalt 27. juuniks 2006 (nimekiri lisatud). Kõiki selles nimekirjas olevaid füüsilisi ja juriidilisi
isikuid palutakse ostu-müügilepingu sõlmimiseks või erastamistingimuste täpsustamiseks pöörduda
Lääne-Viru maavalitsuse maaosakonda aadressil Rakvere linn,
Kreutzwaldi 5c. Infot saab telefonil
32 58 05. Kui isik saab maavanema korralduse erastamise tingimuste kohta alates nimetatud seadusemuudatusest s.o pärast 27. novembrit 2005, siis tuleb ostu-müügileping
sõlmida hiljemalt 3 kuud pärast
maavanema korralduse jõustumist.
Vastavalt asjaõigusseaduse rakendamise seadusele saab ehitist
vallasasjana võõrandada kuni 1.
märtsini 2006. Kui omandatud
hoone eelmine omanik pole hoone
juurde maa erastamise avaldust esitanud, saab uus omanik seda teha .
märtsini 2006. ning erandjuhul elamu, suvila või aiamaja teenindamiseks vajaliku maa erastamiseks .
juunini 2006. Nimetatud avaldus
esitatakse hoone asukohajärgsele
valla- või linnavalitsusele.
Vallas on juba pikemat aega
seismas katastris registreeritud kor-

teriomandi seadmise toimikud.
Kuni korteriomand on notari
juures seadmata, on korter vallasasi ja sellele laienevad vallasasja
võõrandamise lõpptärminid (1.
märts. 2006).
Notari juures on käimata alljärgnevatel katastris registreeritud
korteriomanikel:
Kadrina alevik Tapa tee 9 esindaja Endla Tülle
Härjadi küla Tiigikalda esindaja Õie Raidal
Vohnja Männi Korteriühistu
esindaja Heiki Pajussaar
Korteriühistu Vohnja Viies
esindaja Olga Sirotina
Kadrina alevik Viru tn 4b esindaja Pille Talton
Ülejäänud korteriomanikud ja
ostueesõigusega erastajad, kellel
on kinnisasi moodustamata, peavad
kiirustama.
Maatükkidele, mida sätestatud
tähtaegadeks ei erastata, seatakse
ehitise omaniku kasuks hoonestusõigus ja ehitise teenindamiseks vajalik
maa jäetakse riigi omandisse.
Maareformi seaduse muudatuse
seadusega täpsustati ka nn ribade
ehk erastatud maaüksuste vahetükkide erastamist, juhul kui nendest
vahetükkidest pole võimalik moodustada iseseisvat kinnisasja. Ribadega piirnevate kinnisasjade omanikel on õigus esitada erastamise
avaldus kuni . juunini 2006.
Isikud, kellel on veel maa erastamata, saavad lähiajal postiga os-

tueesõigusega erastatava maa piiride kulgemise ettepaneku. Soovitatav on ettepaneku kooskõlastamiseks ja täiendava informatsiooni
saamiseks tulla isiklikult vallamajja maakorraldajate juurde. Ettepaneku kättesaamisest arvates on
erastaja kohustatud tellima katastriüksuse moodustamise tööd vastavat litsentsi omavalt isikult kolme
kuu jooksul ja teavitama kirjalikult
0 päeva jooksul kohalikku omavalitsust tellimuse esitamisest. Kui
erastamise õigust omav isik mõjuva põhjuseta ei esita tellimust katastriüksuse moodustamiseks nimetatud tähtaja jooksul, kaotab ta
maa erastamise õiguse. Sellisel juhul jäetakse ehitise teenindamiseks
vajalik maa riigi omandisse ja ehitise omaniku kasuks seatakse hoonestusõigus Vabariigi Valitsuse
kehtestatud korras.
Maa tagastajatele teadmiseks,
et kui pärand on avanenud enne
käesoleva seaduse jõustumist ja
nõudeõigust pärima õigustatud isik
või nõudeõiguse pärinud isik ei ole
õigusvastaselt võõrandatud maa
asukohajärgsele kohalikule omavalitsusele esitanud pärimisõiguse
tunnistust nõudeõiguse pärimise
kohta, peab ta selle esitama üheksa
kuu jooksul käesoleva seaduse
jõustumisest arvates. Kui pärimisõiguse tunnistust nimetatud tähtaja jooksul ei esita, tagastamise menetlus lõpetatakse ning kompenseerimise menetlust ei alustata.

Nimekiri erastajatest, kellel ostu-müügilepingu sõlmimise tähtaeg on 27. juuni 2006
NEIDEK, AHTO
PÕLDARU, IMBI
OTTI, MIRJAM
SILD, AINO
PAAT, ARE
KÄRDLA, RAIVO
VEIDE, OLEV
SAULEP, TOIVO;
SAULEP, TÕNU
ANNUS, AKSEL
JANNOVITS,
ELLEN-HILDEGARD
WOOD TRANS OÜ
AITMAN, ANTS
NEIDORF, JAAN
TERNER, ASTA-ROSINE
TERNER, SAIDA
EHAVALD, MERIKE
NUPP, VALENTINA
SEPETKO, NIKOLAI
KUUSK, TARMO
SAAREMETSA OÜ
JAKIMENKO, VERONIKA
PAJUS, ARVED
TINT, AGO
ANNIMÄE, ATS
PERSIDSKAJA, ÕILI
INGINEN, IVAN
PIISKOPPEL, VÄINO
ALLESE, ALEKSANDRA
INNOS, ELJA
MIILPALU, MIHKEL
PAJUSSAAR, LIA;
PAJUSSAAR, RAIVO
PIISKOPPEL, VÄINO
ÖÖBIK, RIIN

PÄRNA
JÕEÄÄRE
OTTI
NURME
ARUSOO
KÄRDLA
SOONE
VÄLJA
AASA TN 4
MÄE
RAAMI
ÜLEVALT-TOA
RABA
KÕRRE
LAGEDA
MERKA
SOO
PIHLAKA
KUUSE
TALLI
SÕBRA
TAPA TEE 23
MIKO-OTTO
ANNIMÄE
UUETALU
LAGEDI
MIHKELSONI
KÜNKA
ELJA
MIHKLI
RAIVO
VÄINO
ÖÖBIKU

KLOPP, ANTS
VAHTRA
KIIPUS, PEETER
UKUNURGA
SAAREMETSA OÜ
SAAREMETSA
FEODOROV, RAIVO
NIINEMÄE
KIVJA, TÕNU
TÕNU
SUUROJA, KALLE-MART
KÕRTSI
TÕNTSEL, LIANA
LIANA
GARAAZIÜHISTU VOHNJA
TAMME
VOLODIN, REIN
KUKUMÄE
PIISKOPPEL, ANTS
ANTSU
SALUMÄE, ANNELI
SALUMÄE
KUUSIK, ÜLLE
ÜLLE-REINU
OMER, ANTS
LÕOKESE
VAHKAL, EPP
MARDI
METSMAN, URVE
JAAGU-TÕNU
KADRINA ELEKTRIK OÜ
VIRU 9
TOMBAK, ALARICH
HAAVIKU
KAASIK, RAIT
SIGALA
SAAREMETSA OÜ NEERUTI SUURFARMI
SAAREMETSA OÜ
PUMBAMAJA
MOOR, RAIVO
MÄNNIKU
PALANG, ANDRUS
POOLEADRA
MARDI, HELI
LAPIKU
NEIDEK, ÕNNELA
LINNUMÄE
VIRVE, EPP;
VIRVE, MARI-LIIS;
VIRVE, MARLEEN;
VIRVE, RANNO
ÜLEJÕE
LEIARU, TAMARA
RÕUKMÄE
NURMSALU, SIIRI
METSAHANSU
EESTI POST AS
JAAMA 4A
TOLLA, IRJA
VALDJA
VEIDE, ÜLO
LEMBITU
DELIJA, SVETLANA
VAHTRA
LIIVAMÄE, KALLE
TEHNIKA 9
KUZNETSOVA, OLGA
ARUOTSA
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Jõulud – kaugel kodust, kaua aega tagasi
Enamikule kristliku maailma rahvaist avaldab jõuluaeg otsekui maagilist toimet: ollakse
osavõtlikumad üksteise suhtes, meenutatakse
harduses möödunut ja lahkunuid, unustatakse
või jäetakse mõnekski ajaks kõrvale kõik halb
ning murettekitav. Ümbritsetakse end kõikmõeldavate ja mõeldamatutegi jõulukaunistuste-kingitustega mõjutamaks nägemismeelt,
kuulmismeel haarab meeleldi harraskaunist
jõulumuusikat. Oma osa täidab ka maitsmismeel, olgugi jõuluroad riigiti paljuski erinevad.
949. aasta märtsis 3-aastase
poisina kogu perega Siberisse küüditatud Rein meenutab jõulusid
kaugel kodust ja kaua aega tagasi:
Kuni 1953. aastani rõhus meid
üks ja ainuke mure – nälg. Tasapisi
hakkasid kõhtu täitma oma kätega
kasvatatud kartulid ja juurvili –
muld oli viljakas, suvi pikk ning
soe, isegi arbuusid valmisid – ja
laudauberikus või isegi toanurgas
peetud siga, kanu, ka lehma.
Maitsvaim jõuluroog 950. aasta jõulude aegu oli aga läbinisti külmunud vormileib, mille sulamist
pere ei läbenud oodata. Tükeldamine käis sae abil. Leiva omanikuks
sain kauplusele kaupa toomas käies
üksi kolme hobuse ja kolme reega
48 km kaugusel külast. Tagasisõit
jäi hilja peale. Kuu valgustas teed.
Koormad olid regedel, kõndisin viimase taga. Tee viis mäkke. bkki
esimene hobune peatus, ei teinud
sammugi enam. Põhjus selgus kohe.
Veidi eemal kõrgendikul istus kolm
hunti. Lõpuks hakkasin esimest eest
sikutama ja sain nad samm-sammult
astuma. Kui tee hakkas kulgema allamäge, ei peatanud suksusid enam
miski. Vaevu jõudsin karata viimase koorma otsa. Hundid õnneks ei
rünnanud ja ka korralikult seotud
koormad jäid regedele. Jõuda tervelt koju, kaasas vormileib, olgugi

Niisugune on vaba inimese jõulutänapäev igal
vabal maal. Eesti ja paljude teiste rahvaste kannatuste epopöa aastail – Siberi-aastail – mitmekrodistas aga jõuluaeg piinavränga argipäeva koormat. Kui pikad tööpäevad ning alaline
mure laste toidupalukese pärast andsid mõtetele pidevalt ainet, siis jõulud tõid mälestustesse ikka enam ja enam kauge kodumaa
jõulumotiive – kirikukellade kume kaja, reejalaste krigin lumel, küünlasära kaunistatud
kuusepuul, jõuluvana, jõulutoidud.

et kõvasti jääs, oli sellel ajal ja selles kohas suur jõulurõõm.
Juba esimeste jõulude aegu
võõrsil tahtsin perele rõõmu valmistada ehtsa kuusepuuga. Ümbruskonnas kasvas ainult lehtpuid,
õige taiga oli umbes 20 km kaugusel. Kui sügisel lehed puudelt langesid, paistis lähedal mäel rohelisi
okaspuid kasvavat. Sumasin sinna
läbi pooleteisemeetri paksuse lume. Nooruse ja kogenematuse tõttu olin aga vahemaid valesti arvestanud. Kaljunukid okaspuudega olid märksa kaugemal. Nendeni jõudmiseks tuli teha suur ring
ja see nõudis jõupingutusi. Tagatipuks osutusid rohetavad okaspuud mändideks, kuuski sealkandis ei kasvanudki. Aga puu tõin
ära, kuigi selleks kulus rohkem
kui pool päeva. Tagasitee allamäge oli mõneti kergem. Jõulupuu
sai kaunistuseks vaid mõned vatitupsud. Muud ei olnud ju panna.
Minu perega (meid oli 5) ühes
umbes 20 m2 suuruses toas elas
koos kolm peret, kokku 0 inimest.
Liikumisruumi praktiliselt polnudki. Oli keegi Teinbergi Maali, kes
pühakirja tundis ja luges tavaliselt
matustel. Ka jõuluõhtul luges ta,
terve toatäis rahvast kuulamas. Kas
loetu iga kuulaja kõrvu jõudis või
viibis nii mõnigi sel ajal mõtetes

kodumaal, ei võinud teada. Eestlastele omane jõulukomme oli see
ometi. Kohalik rahvas tähistas jõule
teisel ajal ja teistmoodi.
Ebaseaduslik suurväljasaatmine
võõrvõimu poolt viis meie väikeselt
kodumaalt 057 inimest 94. a.
suvel ja 20702 inimest 949. a. kevadel (EE andmed). Kadrina koguduse pastor aastail 94-955 Arnold Kais (9-963) ütles oma
jutluses küüditatute mälestusjumalateenistusel 94. a. suvel:
Täna palvetaja süda, Issand,
loodab Sinule. Mõeldes nende vaes-

te peale, keda röövitud on meilt.
Kes te vangis võõral maadel, kaugel kannatuste raadel. Hoidku teid
seal isaarm, et teid taas näeks meie
silm. Teie eest ma palvetada tahan,
kallid võõral maal. Isamaal ei
unustata teie kannatusi seal. Taeva
poole tõusvad palved, päästma rutanud on vennad. Oodake ja paluge, kuni jõuab päästja. Oh, Isa taevas, anna kindlust. Neil äraviiduil
võõral maal. Neid oma abiga sa
saada. Neid päästa surma, häda
käest. Sa neile usku, jõudu anna.
Neid heldelt kodumaale kanna.
See oli ainuke kord, mil kohalik
rahvas ühises palves ja lugupeetud
pastori sõnade läbi avalikult oma
tahet näitas. Seejärel saabusid ajad,
mil igaüks vaid oma varjatumas sisemuses kaasmaalastele kauguste
taga mõelda võis, ka jõuluajal, sest
vaba oldi ainult mõtetes.
Nüüd, hea kaasmaalane, süüta
jõuluküünal mälestamaks neid, kelle
tahe alla suruti ja halvati, kes ise olid
jõuetud oma õiguste eest seisma.
Tiiu UUSKÜLA

Neeruti
Seltsi

VEERG
Neeruti Seltsi juhatus soovib
hingekosutavat jõuluaega kõigile
seltsi liikmetele, külaeluedendajatele, aktiivsetele loodusretkedel
osalejatele.
Neeruti Seltsi juhatus tänab kõiki, kes olid nii nõu kui ka jõuga
abiks projektis Kadrina kalmistumüüri taastamine.
7. jaanuari 2006 loodusretk
viib Neeruti MKA-le avastama
metsaelanike jälgi lumel. Kui ilmataat lumega koonerdab, siis leidub
MKA-l muudki huvitavat, nt krahvi
haud. Pisibuss väljub rahvamaja
eest kell 2. Võileib ikka taskusse!
Retke kestus 4 tundi. Osalustasu ’a
20 kr, seltsi liikmeile ’a 0 kr.

Postamendinäitus viib poisse edasi
Kadrina Keskkooli
üheksandates klassides
õpib üle poolesaja noormehe, kes mõne aja pärast seisavad valiku ees:
mis saab edasi? Kaks aas-

tat on koolis 9. klassides
õpitud tootmisjuhtimise
ja tehnoloogia aluseid.
Käsil on kolmas sellealane õppeaasta. Eesmärgiks
on valmistada noori ette

õppimiseks keskastmes,
kust juba edasi avanevad
võimalused kõrghariduse
omandamiseks. “ See on
hea ettevalmistus kõrgkooli minekuks,” iseloo-

Riigimehe raske tulek

mustas õppegrupi eesmärke kooli töõpetuse
õpetaja Karl Meos. “ Meil
on puudu tööjõust, kes
oskab ka loovalt mõtelda
ja kasutada kaasaegset
tehnoloogiat.”
Õppegrupi praktikabaasiks on Aru Grupp
AS.
Nüüd on töõpetuse
tundides valminud umbes
30 tööd-postamenti, mis
pannakse välja koolis toimuvale näitusele.
Näitus koolis on avatud 22. detsembril kell
10–14.

130 aastat Otto Strandmani sünnist
Kulus aega mis kulus, aga siitkandi riigimees Otto Strandman on
tasapisi jõudmas taas rahva teadvusse. On veider, et rahvusriigi üks
alustaladest oli nii pikka aega jäetud avalikkuse eest varju, kuigi uus
iseseisvus on kestnud juba 5 aastat. Üksikud publikatsioonid ilmusid küll perioodikas, kuid Strandmani seotus meie kandiga oli paljudele siiski uudiseks.

Koduloolase Eduard Leppiku
raamat "Otto Strandmani genealoogia", mis nüüd südasügisel lugeja
kätte jõudis, on koguteose moodi
üllitis, mis sai teoks õnneliku leiu
tõttu – remonditavast Kadapiku
majast tulid lagedale materjalid,
mis nüüd on kõigile kättesaadavad.
Vallaraamatukogus toimunud
Leppiku raamatu esitlusele kogunenud võisid tõdeda, et Strandmani

Praegu 74-aastane sugulane Liidia Virro meenutas lapsena kogetud kokkupuutumisi Otto Strandmaniga

6. b klassi poiss Karl
Annsoo on tööõpetuse
tunnis süvenenud puitdetaili viimistlustöösse
näol on tegemist vabadussõjajärgse
perioodi esimese harituma ja targema
riigimehega, Eesti riigi peaministri,
riigivanema, mitmekordse ministri ja
saadikuga mitmes Euroopa riigis.
Raamatu üheks tõsiseks peatükiks on
Otto Strandmani sugulase, noore neiu
Eva-Riin Varda uurimus riigimehe
elust, iseäranis just eraelust. Tavaliselt jäävad taolised faktid ja tähelepanekud ajaloo kulisside taha.
Juristiharidusega Strandman oli
ka omal ajal tuntud ja hinnatud advokaat, sealhulgas kõmulisel nn
49 kommunisti kohtuprotsessil
Tallinnas. Strandmani genealoogia
annab pildi suguvõsast kui toimekate ja edumeelsete inimeste kooslusest. Seda rõhutasid raamatukogus aset leidnud klubiõhtul ka
Strandmani õetütretütar Liidia Virro ja sõnavõtuga esinenud Konstantin Pätsi muuseumi töötaja Elle
Leesi.
Otto Strandmani juubelit peeti
seekord meeles ka pealinnas näitu-

sega vabariigi välisministeeriumis,
piduliku talitusega Tallinna siselinna kalmistul ja mälestustahvliga riigivanema kunagisel majal, kus ta
küll tegelikult ei elanud.

Tallinnas käis ka valla ja sugulaste esindus, kus kohtuti peaminister Andrus Ansipiga ning osaleti
kunagise suurmehe mälestusüritustel.

Pildil (vasakult) Elle Leesi Konstantin Pätsi muuseumist, genealoogiaraamatu autor Eduard Leppik ja Otto Strandmani õetütre poeg Ants Roger
sõnavõtte kuulamas

22. detsember 2005
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* SPORT * SPORT * SPORT * SPORT * SPORT *
Turniiri võitjateks tulid: Henri Kõremäe (kehakaal
-27 kg), Taaniel Piiskoppel (-29) ja Dimitri Drozdov
(-46). Kolmandaks tulid Martin Pajussaar (-26), Karmo
Kõremäe (-25) ja Kalev Karp (-42).
kaalus kuni 46 kg esikoha. Kristo Remmelgas tuli
teiseks kehakaalus kuni 69 kg. Täiskasvanute hulgas
sai kolmanda koha Riho Remmelgas.
Valeri PORMANN,
treener
Kadrina Keskkooli võrkpalliolid tasavägised, kuid lõppesid 3:
meeskond mängib kaasa Lääne-Vivastaste paremusega.
rumaa võrkpallivõistluste III liigas.
* * *
Meeskonda kuuluvad 7.–9. klassi
Kadrina Keskkooli õpilased
poisid ning praeguseks (2. detJaak Kalja ja Tanel Uusküla kuulusember) on saadud 3 võitu ja 2 kaosid Rakvere spordikooli C-vanutust.
seklassi meeskonda, kes tuli Eesti
Jaan RUMMI
karikavõistlustel 4. kohale.

Jõuluturniir Lähtel

Kadrina noormaadlejad võistlesid Lähtel jõuluturniiril ja saavutasid hulgaliselt auhinnalisi kohti.

Georg Hackenschmidti

mälestusvõistlustelt kreeka-rooma maadluses tõid
mitmed Kadrina maadlejad koju auhinnalisi kohti.
Noorte vanuseklassis saavutas Dimitri Drozdov keha-

Võrkpalliuudiseid
Lääne-Virumaa võrkpallikarikavõistlustel jõudis Kadrina meeskond poolfinaali võitudega Tõrremäe meeskonna üle. Poolfinaalis
kohtuti spordikooli A-vanuseklassi
noormeestega. Mõlemad mängud

OSAÜHING KADRINA SPORT TEENUSED JA HINNAKIRI
Alates 01. jaanuar 2006
Aeg
UJULA ÜÜRIMINE
1 RADA
ÜÜRIMINE MASSIÜRITUSTEKS:
SUUR BASSEIN
VÄIKE BASSEIN
TÄISKASVANUD
ÜKSIKPILET
KLIENDIKAART
ÕPILANE, PENSIONÄR, INVALIID
ÜKSIKPILET
KLIENDIKAART
PEREPILET(2 vanemat + 2 last)
ÜKSIKPILET
KLIENDIKAART
ÜKSIKPILET PENSIONÄR, INVALIID
(puhkepäeval kell 12.00-21.00)
ÜKSIKPILET TÄISKASVANU
(tööpäeval kell 7.30-8.30)
VÕIMLA KASUTAMINE
TÄISKASVANULE ÜKSIKPILET
ÕPILANE, PENSIONÄR, INVALIID
JÕUSAAL
TÄISKASVANU ÜKSIKPILET
KLIENDIKAART
ÕPILANE, PENSIONÄR, INVALIID
ÜKSIKPILET
KLIENDIKAART
MAADLUSSAALI KASUTAMINE
SAUN
TÄISKASVANU ÜKSIKPILET
ÕPILANE, PENSIONÄR, INVALIID
PESEMINE DUŠŠ
ÜKSIKPILET
LASKETIIRU KASUTAMINE
TÄISKASVANULE
LAUATENNIS
ÜKSIKPILET
ÕPILANE, PENSIONÄR, INVALIID
MAJUTAMINE HOSTELIS
tuba nr. 203
tuba nr. 104, 108, 202, 205, 209
tuba nr. 207, 208, 210
MAJUTAMINE MADRATSITEL
(treeninglaager, spordiüritus)
HOSTELI SAUN
PERE (2 vanemat + 2 last)
GRUPP (alates 5 inimesest)
Lisaks basseini kasutamine
BAARIRUUMI KASUTAMINE

60

Ühik

HIND käibemaksuga
(kroonides)

min

236

60
60

min
min

1180
708

60
10*60
20*60

min
min
min

45
400
800

60
10*60
20*60

min
min
min

30
225
475

60
10*60
20*60

min
min
min

90
700
1200

60
60
60
60
60
60

min
min
min
min
min
min

20
20
30
200
25
20

60
10*60
20*60

min
min
min

25
200
375

60
10*60
20*60
60

min
min
min
min

20
170
340
125

60
60

min
min

35
25

30

min

15

60

min

155

60
60

min
min

15
12

1
1
1

ööpäev
ööpäev
ööpäev

1

ööpäev

30

60
60
60
1

min
min
min
ööpäev

100
150
100
500

60
80
200

OÜ KADRINA SPORT SPORDIHOONE AVATUD: TÖÖPÄEVADEL KELL 07.30—21.00
LAUPÄEVAL, PÜHAPÄEVAL KELL 12.00—21.00
SAUN AVATUD:
TÖÖPÄEVADEL KELL 19.00—21.00
LAUPÄEVAL, PÜHAPÄEVAL KELL 17.00—21.00
TEL. 32 25 622; GSM 50 899 22
KADRINA SPORDIHOONE SULETUD
24., 25., 3. DETSEMBRIL 2005 ja 0. JAANUARIL 2006
AVATUD 2005. a. 23. DETSEMBRIL KELL 16.00 – 21.00
26. DETSEMBRIL KELL 07.30 – 21.00
OÜ KADRINA SPORT VÕTAB TÖÖLE KORISTAJA

Õnnitleme — juubilarid!
Detsembris ’2005
93
Linda TULP
85
Linda LEHTLA
80
Emilie ROOSTALU
Karina MIKKOR
75
Elga PÄÄRO
Helgi KULLAMÄE
Aulis VILINURM
70
Laine LAUTON
Aado PÕLDARU

Helgi KALAUS
Aime AUN
Niina TÕLJUK
Arvi REMMELGAS
Enno UIBO
65
Aavo KARU
Andres ARUVÄLI
Kalju HEINASTE
60
Jaak KOSE
Harri ANNUS
Tiina VOLMER
Toomas ROHTMA

NOVEMBRIS REGISTREERITUD LAPSED:

Krislin VICHTERSTEIN
Krislin KUIVO
Anete JÄETMA
Reele RAAP
Laura AESS
Laura-Eliise SOKK

Palju õnne!

TEADE

Kadrina Puuetega Inimeste ühingu liikmete
koosviibimine toimub
6. jaanuaril 2006. a. kell 11 rahvamajas
Soovin ühingu liikmetele ja
kõigile heasoovlikele abistajatele
kaunist jõuluaega!
Õie Kõõra

Vohnja Mõisasaare Seltsing

tänab oma toetajaid ja
ühisettevõtmistes osalejaid ning
soovib kõigile ilusat jõuluaega
ja edukat uut aastat!

Lugupidamisega,
Ly Pajussaar

TEATED
1. EELK Kadrina koguduse juhatus otsib inimesi,
kes on huvitatud elamispinna ostmisest majas Kadrinas Viitna tee 3. Ühendust palutakse võtta koguduse kantseleiga Tapa tee 5. Tel. 32 20 880.
2. Osta ja saada kiriku pildiga postkaart – sellega
toetad kiriku oreli remonti. Kaardi hind jõulukuul ainult üks kroon.

TEADE
Metsaomanikud, kes soovivad saada metsamajanduskavasid,
peavad selleks kirjutama isikliku taotluse.
Taotluste alusel koostatakse nimekiri 2006. a. Metsakaitse ja
Metsauuenduskeskuse riigihanke korras
metsade korraldamiseks.
Info: Ülle Visnapuu, Lääne-Virumaa Keskkonnateenistuse
piirkondlik metsaspetsialist, tel 52 89 402
KADRINA VALLAVALITSUS
 32 25 600
Rakvere tee 4, Kadrina 4520 kadrina@kadrina.ee

Toimetaja Enn MÄLGAND
 32 5 845 & 32 25 63
GSM 53 48 330
enn.malgand@kadrina.ee
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