TÄNASES LEHENUMBRIS:
KADRINA VALLA 2005. a. EELARVE
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ÕNNESOOVID SOOME SÕPRADELT
KOHTUMISELT LIISA PAKOSTAGA
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Viis aastat vaenu vastu
19. märtsil 2004. aastal avaldas KODUKANT kaks kirjutist grupi
Kadrina kooliõpilaste tegevusest aastatel 1948 – 1953, mille eesmärgiks oli oma võimete proovilepanek ja varjatud vaenu väljendamine
kehtiva Nõukogude rezhiimi suhtes. Kirjatükkides oli juttu noorte tegudest ja plaanidest ning noorteorganisatsiooni hävingust 1953. aasta
kevadtalvel. Paljude nimede hulgas olid ka vennad Ojatalud – Ülo ja
Enn. Alljärgnev kirjatöö on sündinud jutuajamisest Ülo Ojataluga Tallinnas ühel veebruarikuu päeval. Oli ju tema see, kellele noortegrupp
enne otsustavat tegutsema hakkamist juhikoha usaldas.

Nagu teada, tekkis koolinoorte
vastupanugrupp Kadrina koolis
1948. aasta sügisel. Osalejateks
olid 9–13 aastased õpilased, põhiliselt need, kes elasid kooli internaadis. Grupi nimeks sai Eesti
Kotkad, ning selle koosseis varieerus 20 ja 30 liikme vahel. Koguti relvi, õpiti neid tundma. Tegutseti kolmikutena. Kuid konspiratsiooni pidada ei osatud. Üpris
lühikese ajaga oli teada, kes millega tegeleb. Kui Ülo Ojatalu
1950. aastal Kadrinas 7. klassi lõpetas, jätkas ta õpinguid Rakvere
I keskkoolis. Rakveresse tulid
edasi õppima ka mitmed teised
grupi liikmed. Hoiti kokku ja peeti plaane. Linnas oli osalejaid tublisti vähem kui oli neid Kadrinas.
Rakveres võeti kavasse heisata sinimustvalge Eesti vabariigi 35.
aastapäevaks Vallimäe torni. Kuid
see unistus ei täitunud. Linnas ei
õnnestunud ka lendlehti levitada.
Küll aga oli seda tehtud Kadrinas
koolis käies. Enne kui trikoloor
jõudis Vallimäe torni, olid julgeolekumehed poistel jälil. Algasid
arreteerimised. Seejärel ootas paljusid vanglatee, mõnel tuli koguni
Siberi avarustes oma noort elu kulutama hakata. Alljärgnevas räägib Ülo Ojatalu oma elust ja tegevusest noorteorganisatsioonis.
Aated algavad kodust
Ülo Ojatalu on sündinud 16.
jaanuaril 1935 Tallinnas. Tema isa
oli Eesti sõjaväes kutseline sõjaväelane, ohvitser. 1941. aastaks jõudis
ta sel alal ka kõrgema hariduseni.
Isa oli pärit Virumaalt, praegusest
Toila vallast. Ema kodukoht oli
Narvast 12 km lääne suunas Puhhovos. Kodune kasvatus oli selgelt
eestilik, isamaaline hoiak toetas
kõike, mis seotud töö või hariduse
omandamisega. Tädimees töötas
kaitsepolitseis ning maksis hiljem
selle eest eluga.
Sõjaväelastel oli tava viibida suviti laagris, et kinnistada talvel õpitut vabas looduses. Peamiselt oldi
kas Kurtna või Värska õppelaagris.
Juunipööre 1940. aastal ei likvideerinud kohe veel Eesti kaitseväge,
mehed riietati tasapisi Punaarmee
mundritesse, kuid veel sõja algpäevil liikus meie mehi khakivärvi
frentšides ringi. 14. juuni 1941 oli
üleüldine küüditamise päev. Kümned rongikoosseisud veeresid naiste, laste ja meestega Ida suunas,
paljudele oli see lõplik hüvastijätt
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oli, paljud tassisid kompse seljas,
lapsed käeotsas. Meil oli ka lehm
järel. Soojast laudast võetud loom
ei tahtnud kuidagi lumehangedest
läbi sumada. Aga lõpuks, Sillamäe
kandis olime lehmast ilma – sakslased varastasid ta öösel ära. Lõpuks,
pärast mitmeid uitamisi ja seiklusi
jõudis ema koos kahe lapse ja vanaemaga tolleaegse Aaspere valla piiridesse, Telliste külla. Ülol oli vaja

NLiidu poolt represseeritute elust ja võitlusteest pajatab ajaleht “Memento”, mille toimetamises osaleb ka endine kadrinlane Ülo OJATALU
oma isamaaga. Ei jäetud kõrvale ka
sõjaväelasi. Eesti ohvitserid viidi
Venemaa vangilaagritesse. Nende
hulgas oli ka Ojatalude isa. Perekond jäi esialgu Tallinnasse.
Et Ülol oli lugemine juba varakult selgeks õpitud, siis hakkas ta
juba poisipõlves uurima ajakirja
“ Sõdur“ . Hiljem kinkis tädi Ülole
Albert Kivikase romaani “ Nimed
marmortahvlil“ , mis riiulile tolmu
koguma ei jäänud.
Esimene sõjasuvi avas inimeste
silmad. Täies julmuses paljastus sõdivate poolte verejanu. Virumaal
riisuti vanaisa talu peagi paljaks.
Mees ise koos naabertalu peremehega võeti kinni. Oli oodata mahalaskmist punaste poolt. Viimases
ahastuses jooksis laste ema komandöri juurde paluma, näidates kiiruga
albumi vahelt rebitud pilti oma mehest, Punaarmee ohvitserist. Piisas.
Vanaisa jäi ellu, naabrimees hukati.
Laip visati teekraavi. Üks lehm ja
vana hobune jäeti alles, kõik teised
viidi minema. Just sel ajal seisis ta
esimest korda ema kõrval, kaks täägistatud püssiga meest kahelt poolt
valvamas. See oli nii tõsine, karm
pilt, et jäi eluks ajaks silme ette. Ema
kasvatas poegi (Enn oli Ülost aasta
noorem –toim.) teadmises, et isa ei
olnud mitte milleski süüdi. Tema
hing oli puhas.
Narva alt Kadrina kanti
Kui 1943. aasta kevadtalvel vene lennuvägi Narvat ja selle lähiümbrust pommitama hakkas, koliti
suveks ema kodusse. Kuid peagi tuli hakata liikuma lääne suunas, sest
tsiviilelanike elu tehti rinde läheduses lausa põrguks. Maanteed olid
täis põgenikke. Oli hea, kui hobune

kooli minna, aga kuhu? Kadrina oli
kaugel kuid seal oli internaat, Võiperes polnud sedagi. Pealegi oli
Kadrina internaat olnud sõjaväe käsutuses ning elamiseks kõlbmatu.
Kui 1944. aasta sügisel sakslased
taganema hakkasid, võis ka koolimineku peale mõtlema hakata.
1945. aasta sügisel said Ojatalu poisid koolilasteks. Algas seiklusterohke koolitee Kadrina 7-klassilises
koolis.
Ettevõtlikkus ja pinevus käsikäes
Kadrina noorte grupp tekkis
veel enne 1949. aasta küüditamist,
eelmise aasta sügisel. Aeg on paljud üksikasjad Ülo Ojatalu mälust
kustutanud, kuid nii mõnigi kõnekas üksikasi püsib ajusopis endisel
kohal.
Oli 23. veebruari õhtu. Kõikjal
tähistati “ üldrahvalikku pidupäeva“ – Nõukogude armee aastapäeva. Tehti seda ka Kadrina koolimajas. Poisid tulid otsusele, et aeg tegutsemiseks on käes. Esiotsa oli
tarvis valmistada mõned lendlehed.
Paradoksaalsel kujul oli ju järgmisel päeval Eesti vabariigi aastapäev,
mida loomulikult keegi avalikult ei
saanud tähistada. Aeg oli vaene,
isegi tavalisi redissulgi polnud kellelgi, hea kui tüki paberit kuskilt
sai, aga kõlbas ka tavaline vihikuleht. Tuli puupulga ots lapikuks
vesta, kasta see värvipotti ja kiri
paberile kanda. Leo Sinilaid oli hea
käega joonistaja, tema selle töö ära
tegigi. Tuli ju ka konspiratsiooni
järgida – üks valvas klassiuksel,
teine jälgis õpetajate liikumist.
Direktor Elmar Kanter avastas äkki,
Järgneb lk 4

23. veebruar 2005

XIII aastakäik

VALLAVOLIKOGUS ARUTATI JA OTSUSTATI
26. JAANUAR 2005. a. istungil arutati ja otsustati:
1. Vallavolikogu võttis vastu otsuse, millega muudeti Kadrina Vallavolikogu 2004. aasta 28. jaanuari otsus nr 116 “ Maa sihtotstarbe määramine“ .
2. Arutati maa sihtotstarbe määramist ning võeti vastu sellekohased
otsused.
3. Volikogu arutas peremehetute ehitiste hõivamist ja võttis vastu vastavad otsused.
4. Arutati nõusoleku andmisest keeldumist kinnisasja omandamiseks.
Ettekande selles küsimuses tegi valla peamaakorraldaja Erika Roger. Sõna
võtsid Teet Koitjärv, Jaan Stern, Eerik Väärtnõu..
Vallavolikogu maa-, ehitus- ja keskkonnakomisjoni esimees Eerik Väärtnõu teeb teatavaks komisjoni arvamuse, mis seisneb nõusoleku andmisest
keeldumises Vohnja ja Vaiatu külades asuvate maatükkide pindalaga ~175
ha omandamiseks APIX OÜ poolt, mille juhatuse liige on Kihlevere mõisa
omanik T. Kawabe. E. Väärtnõu arvates olid taotleja esindaja E. Järvise
seletused ebaselged, ning neis puudus veenvus, mistõttu vallavolikogu
maa-, ehitus- ja keskkonnakomisjon leidis, et praegusel hetkel on arukas
keelduda nõusoleku andmisest maa omandamiseks.
Vallavalitsuse liige Teet Koitjärv on teinud taustauuringu APIX OÜ
tegevuse kohta. Maataotleja T. Kawabe, kes on hariduselt loomaarst, tegeleb erinevate äridega Eestis ja Hongkongis. Tegeldakse põhiliselt nn riiulifirmade müümisega. 2003. aastal puudus firmal finantstegevus. 2004. aasta
kohta andmed puuduvad. Teet Koitjärve sõnutsi APIX OÜ taustauuring
firma usaldusväärsust ei kinnitanud. Volikogu liige Leho Karjus teeb ettepaneku võtta ühendust APIX OÜ esindaja T. Kawabega ning anda teada,
et kui hr. Kawabe jätkab tegevust Kihlevere mõisa arendamisel, on Kadrina
vald nõus tegema temaga edaspidi koostööd.
5. Volikogu asus arutama Kadrina Valla 2005. aasta eelarve vastuvõtmist.
Eesistuja annab sõna volikogu alaliste komisjonide esindajatele ettepanekute tegemiseks eelarve vastuvõtmisel. Hariduskomisjoni nimel saab sõna
volikogu liige Andres Heinlo, kes toetab komisjoni nimel eelnõu valla
eelarve vastuvõtmise kohta. Kultuurikomisjoni esimees Mati Tiiter teeb
ettepaneku eelarve eelnõu vastu võtta, lisades klausli, et edaspidi tuleks
rohkem tähelepanu pöörata piirkondlikele spordiüritustele. Sotsiaalkomisjoni esimees Laili Konist teeb ettepaneku eelarve esitatud kujul vastu võtta.
Sotsiaalkomisjonilt tuleb ka ettepanek tõsta sünnitoetuse määra seniselt
1000 kroonilt 2500 kroonile ning jätta matusetoetuse määr endiseks. Jaan
Stern, majanduskomisjoni esimees, teeb ettepaneku eelarve eelnõu vastu
võtta esitatud kujul. Maa-, ehitus- ja keskkonnakomisjoni esimees Eerik
Väärtnõu esitab täiendusettepaneku eelarve eelnõusse, millega nähakse ette
lisada Kadrina valla 2005. aasta eelarvesse 125 000 krooni Kadrina sauna
renoveerimise projekti koostamiseks, suurendades sama summa võrra valla
poolt võetava laenu suurust. Eelnimetatud komisjoni liikmete arvates ei
täida OÜ Kadrina Sport ruumides asuv saun traditsioonilise eesti sauna
ülesannet ega eesmärke. Vallavalitsuse liige Teet Koitjärv ei pea õigeks
muuta 2005. aasta eelarve eelnõud ning teeb ettepaneku valla arengukava
läbivaatamise käigus välja töötada koostöös MTÜ Kadrina Saunaklubi
nägemus saunateenuse edasisest arendamisest Kadrinas, lülitades hiljem
vajaduse korral objekt valla investeeringute plaani.
Sauna küsimuses võtab sõna abivallavanem Aivar Lankei, kes annab
ülevaate sauna käibest ja külastatavusest. Saun kasumit ei anna, kuid
kahjumit pole ka olnud. Nädalavahetusel käib saunas 80-90 inimest. Ka
teatas A. Lankei, et OÜ Kadrina Kommunaal ei ole plaaninud sauna
sulgemist. Seejärel kuulutas istungi juhataja, vallavolikogu esimees Jaan
Stern välja vaheaja.
Pärast vaheaega teeb volikogu maa-, ehitus- ja keskkonnakomisjoni
esimees Eerik Väärtnõu avalduse, millega võtab tagasi oma varemtehtud
ettepaneku. Jõutakse kokkuleppele, et valla arengukavasse viiakse sisse
muudatus, mis näeb ette Kadrina sauna edasise arendamise läbivaatamise.
Vallavolikogu võtab vastu valla 2005. aasta eelarve oma määrusega
nr 52. (Eelarve avaldatakse tänases lehes lk. 2)
6. Vallavolikogu kinnitas valla ametiasutuste struktuuri, teenistujate
koosseisu, palgaastmed ja palgamäärad.
7. Võetakse vastu otsus valla eelarvest makstavate lapse sünnitoetuse ja
matusetoetuse määrade kohta. Sünnitoetuse määraks jääb 2500 ja matusetoetuseks 500 krooni.
8. Sõna saab haldusterritoriaalse reformi käiku puudutava Tapa linna,
Lehtse valla ja Saksi valla ühinemislepingut puudutavaks selgituseks Tapa
ühiskomisjoni liige Teet Koitjärv. Ühislepinguga liitumine annab võimaluse kolme Saksi valla küla liitmiseks Kadrina vallaga, mis tingib selle, et
Kadrina vallal tuleb alla kirjutada ühinemislepingule. Jaan Stern loeb ette
Tapa ühiskomisjoni esimehe Kuno Rooba ettepaneku, mis on suunatud
kõigile ühinemislepingu osapooltele ning näeb ette viia läbi vallavolikogude korralised istungid 17. veebruaril kell 14.00, et üheaegselt vastu võtta
otsused ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamise kohta. Kadrina vallavolikogu otsustas: viia läbi vallavolikogu korraline istung 17. veebruaril
2005. a. kell 14.00.
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Kadrina valla 2005. a. eelarve
EELARVE TULUD
Tulude nimetus
krooni
Maksud
20 540 000
Füüsilise isiku tulumaks
18 440 000
Maamaks
2 100 000
Kaupade ja teenuste müük
2 299 845
Riigilõivud
60 000
Laekumine majandustegevusest
2 085 445
Muu kaupade ja teenuste müük
154 400
Toetused riigilt ja riigiasutustelt
20 187 130
Tulu varadelt
73 000
TULUD KOKKU
43 099 975
EELARVE KULUD
Kulude nimetus
krooni
ÜLDVALITSEMINE
3 940 750
s.h. personalikulud
2 208 185
investeeringud
0
Volikogu
309 770
s.h. personalikulud
223 750
investeeringud
0
Vallavalitsus
2 203 725
s.h. personalikulud
1 674 215
investeeringud
0
Reservfond
450 275
s.h. personalikulud
investeeringud
Muud üldised teenused
310 220
s.h. personalikulud
310 220
Liikmemaksud ja ühistegevuse kulud
97 465
Valitsussektori võla teenindamine
569 295
RIIGI- JA KORRAKAITSE
3000
s.h. personalikulud
0
investeeringud
0
Sõjaline riigikaitse
3000
AVALIK KORD JA JULGEOLEK
298 490
s.h. personalikulud
179 600
investeeringud
Politsei
85 420
s.h. personalikulud
48 230
Päästeteenused
213 070
s.h. personalikulud
131 370
MAJANDUS
6 338 580
s.h. personalikulud
992 495
investeeringud
1 905 140
Maakorraldus
274 685
s.h. personalikulud
257 285
investeeringud
0
Metsamajandus
5500
Ehitusalased teenused ja järelvalve
441 060
s.h. personalikulud
417 060
Transport
555 410
s.h. personalikulud
228 210
Teede ja tänavate remont
2 894 540
s.h. investeeringud
1 855 140
Teede greiderdamine
80 000
Lumetõrje
450 000
Teeservade niitmine
30 000
Liikluskorraldus
130 000
s.h. investeeringud
50 000
Kadrina valla detailplaneering
135 915
s.h. personalikulud
35 925
Koostööleping Tapa
5000
Energiaaudit
137 355
Vallamaja haldus
1 193 515
s.h. personalikulud
54 015
investeeringud
0
Korteriühistu Viitna Kodu
5600
KESKKONNAKAITSE
1 568 385
s.h. personalikulud
411 180
investeeringud
490 180
Jäätmekäitlus
113 545
s.h. investeeringud
0
LIFE projekt-Kihlevere ja Vohnja
reoveepuhastid
90 285
s.h. personalikulud
0
investeeringud
90 285
ISPA projekt-Hulja, Udriku, Undla kanal
56 895
s.h. investeeringud
49 895
Kinnist., hoonete maastikuk., haljastus
383 000
Maastikukaitsealad
65 000
Paisjärve projekt
350 000
s.h. investeeringud
350 000
Keskkonnakaitse haldus
509 660
s.h. personalikulud
411 180
ELAMU- JA KOMM.MAJANDUS
1 397 730
s.h. personalikulud
0
investeeringud
702 600
Veevarustus
118 000
Elamumajanduse arendamine
66 600
s.h. investeeringud
66 600
Tänavavalgustus
855 130
s.h. investeeringud
336 000
EELK Kadrina Kogudus - kalmistu
33 000
OÜ Kadrina Kommunaal-saunad
25 000
Muu elamu- ja komm.maj. tegevus
300 000
s.h. investeeringud
300 000
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TERVISHOID
65 140
s.h. personalikulud
0
investeeringud
0
Ambulatoorsed ja haiglateenused
47 140
s.h. Kadrina Tervisekeskus AS
27 140
MTÜ Rakvere Haigla
20 000
Ravikindlust. hõlmamata is.kulud:
18 000
s.h. Rakvere Haigla AS
6000
Kadrina Tervisekeskus AS
12 000
VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON 7 333 475
s.h. personalikulud
2 524 005
investeeringud
1 506 000
MTÜ Spordiklubi Kadrina
270 480
OÜ Kadrina Sport
1 125 000
Kadrina Kunstidekool
1 168 460
s.h. personalikulud
1 109 590
Ostetud muusika- ja kunstikooli teenused
91 300
Kadrina Lastekaitseühing MTÜ
62 875
s.h. personalikulud
0
Piirkondlikud spordiüritused
92 000
s.h. personalikulud
6000
Kadrina laste mänguväljak
2000
s.h. investeeringud
0
Kihlevere laste mänguväljak
500
s.h. investeeringud
0
Ridaküla laste mänguväljak
500
s.h. investeeringud
0
Rula park
106 000
s.h. investeeringud
106 000
Kadrina Valla Raamatukogu
1 196 475
s.h. personalikulud
571 150
investeeringud
0
Kihlevere filiaal
71 100
Vohnja filiaal
144 940
Kadrina Rahvamaja
1 789 320
s.h. personalikulud
285 470
investeeringud
1 400 000
Läsna rahvamaja
74 175
s.h. personalikulud
51 675
Laululavad
10 000
Piirkondlikud kultuuriüritused
240 050
s.h. personalikulud
40 050
Neeruti Selts MTÜ
230 000
Avalik internetipunkt
453 545
s.h. personalikulud
372 225
Ajaleht Kodukant
154 755
s.h. personalikulud
87 845
EELK Kadrina Kogudus
10 000
Muu vaba aeg,kultuur
40 000
HARIDUS
32 121 605
s.h. personalikulud
18 477 305
investeeringud
6 994 445
Kadrina Lasteaed Sipsik
9 577 905
s.h. personalikulud
3 306 175
investeeringud
5 176 000
Lasteaed Sipsik Hulja rühmad
1 225 265
s.h. personalikulud
870 445
Lasteaiakohad
60 000
Kadrina Keskkool (vald)
7 986 400
s.h. personalikulud
3 450 410
investeeringud
1 693 150
Kadrina Keskkool (riik)
10 301 620
s.h. personalikulud
9 767 210
Vohnja Lasteaed-Algkool (vald)
1 011 575
s.h. personalikulud
439 225
investeeringud
125 295
Vohnja Lasteaed-Algkool (riik)
521 415
s.h. personalikulud
501 660
Õpilaskohad gümnaasiumis
427 800
Õpilaskohad põhikoolides
200 000
Täiskasvanute gümnaasiumid
4700
Õpilasveo eriliinid
623 000
Haridusalaste tegevuste haldamine
142 180
s.h. personalikulud
142 180
Muud hariduse abiteenused
39 745
SOTSIAALNE KAITSE
s.h. personalikulud
investeeringud
Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse
Muu puuetega inimeste sots.kaitse
OÜ Kadrina Hooldekodu
MTÜ Kadrina Päevakeskus
Koolitoit, koolitoetus
Sünnitoetus
Muud toetused lastele ja peredele
Eluas. teenused sots. riskirühmadele
s.h. investeeringud
sellest:Viitna tee 3 sotsiaalmaja
s.h. investeeringud
Leikude sotsiaalmaja
Kihlevere sotsiaalmaja
s.h. investeeringud
Toimetulekutoetus
Sotsiaaltoetused
Sotsiaalse kaitse haldus
s.h. personalikulud
Matusetoetus
KULUD KOKKU
s.h. personalikulud
investeeringud

3 884 585
257 820
207 100
85 000
222 000
485 000
318 500
323 000
125 000
403 710
207 100
232 100
207 100
68 380
103 230
981 000
639 555
271 820
257 820
30 000
56 951 740
25 050 590
11 805 465

Seletuskiri Kadrina valla 2005. a. eelarve juurde
Kadrina valla 2005. a. eelarve on planeeritud tulude mahuga 60 504 465
krooni. Tulude osakaalus on suurim maksude osa, moodustades kogutuludest 47,65 protsenti. Maksude suurenemine on plaanitud 2004. aasta eelarvega võrreldes 8,6 protsenti.
Tuludesse on plaanitud riigieelarvest eraldatavad toetused ja sihtfinantseerimised vastavalt Vabariigi Valitsuse määruse eelnõule.
Planeeritava laenu suuruseks on 8,9 miljonit krooni. Laenu summas ei
sisaldu 3,6 miljonit krooni, mis on planeeritud välisabi sildfinantseerimiseks projektis.”Kadrina Lasteaia Sipsik renoveerimine”.
Laenuga on plaanitud rahastada järgmised investeeringud, üritused ja
projektide kaasfinantseerimised:
Kulukoht
Tegevuse nimetus
Valla teed, tänavad, objektid Kadrina-Neeruti,Võduvere-Jõetaguse tee
tolmuvaba kate
Tööstuse tn.ühendus Põllu tn. (kaasfin.)
Põllu tn. Tolmuvaba kate
Kalda tn. tolmuvaba kate
Viru tn. väljak
Jõetaguse elamukv. Rajatiste pr.
Kirikuaia müür
Kõnnitee Viitna teel (kirikuaia pr.)
Vallamaja I korruse tööruumid
Keskonnakaitse
Paisjärve projekt ja ehitus (kaasfin.)
Elamu-kommunaalmajandus
Kauba tn. tänavavalgustus
Uue, Allika ja Jõe tn. tänavavalgustus
Pärnu-Rakvere-Sõmeru mnt. – Huljal
Kadrina aleviku WC
Kadrina Valla Raamatukogu
Kadrina Rahvamaja renoveerimine
OÜ Kadrina Sport soojussõlme rek.
Rula park Tehnika 1B (kaasfin.)
Haridus
Kadrina Keskkool (kaasfin.)
Vohnja LA-AK söökla vent. ja valg.
Samas- soojuspump (kaasfin.)
Kadrina Lasteaed Sipsik (kaasfin.)
Sotsiaalne kaitse
Viitna tee 3 katus
Kadrina Hooldekodu OÜ
KULUD
Kulud on planeeritud kogumahus 60 504 465 krooni.
Kuludest suurimad on kulud haridusele – 32 121 605 krooni ehk 53,1 %
kõigist kuludest.
Eelarve koostamisel on lähtutud põhimõtetest, mis on kinnitatud Kadrina
Vallavolikogu 2004. aasta 16. juuni otsusega nr 182 Kadrina Valla 2005.
aasta eelarve põhimõtete kinnitamine ja Kadrina Vallavolikogu 2004. aasta
27. oktoobri määrusega nr 45 Kadrina Valla munitsipaalkoolide ja lasteasutuste pedagoogide töötasustamise aluste ja palgamäärade kinnitamine.
Eeltoodud põhimõtetest tulenevalt on üle vaadatud kogu valla eelarvest
tasustatava personali palgakorraldus.
Vallavolikogu määrus õpetajate palkade kohta on kooskõlas Vabariigi
Valitsuse ja Teenistujate ametiliitude keskorganisatsiooni TALO vahel
sõlmitud kokkuleppega, mis näeb ette TALO liikmeskonda kuuluva, vahetult riigieelarve vahenditest töötasu saava kõrgharidusega töötaja palga
alammääraks töötamisel täistööajaga kõrgharidust nõudval ametikohal
5960 krooni kuus.
Eelarvesse on arvestatud palga alammäära kehtestamine 2690 krooni
kuus täistööaja korral.
Eelarve kulusid on suurendanud mitmed uued üritused ja tegevused:
• energiaaudit 137 355 krooni (erinevate projektide fondidest finantseerimise eeldus);
• põhjavee varude uuring 113 000 krooni (seadusest tulenev perioodiline
kohustus);
• sünnitoetuse suurendamine 2500 kroonini lapse kohta;
• Kadrina Lasteaia Sipsik inventar – laste voodid koos varustusega 300
000 krooni (lähtub renoveerimisjärgsest vajadusest);
• peale 1.–4. klassi ka 5. klassi õpilaste tasuta toitlustamise täiendavad
vahendid 155 000 krooni jne.
Remondimahud on plaanitud alljärgnevate objektide osas:
• Kadrina Keskkool – 100 000 krooni;
• Vohnja Lasteaed-algkool – 69 800 krooni (klassiruum, õpetajatetuba,
kanalisatsioon);
• Kadrina Rahvamaja – 22 000 krooni (kooritoa remont);
• Kadrina Valla Raamatukogu Vohnja filiaal – 128 000 krooni (remondi
lõpetamine, tuletõrjesignalisatsioon);
• Kadrina Valla Raamatukogu Kihlevere filiaal – 58 000 (akende vahetus, tuletõrjesignalisatsioon);
• Kadrina Valla Raamatukogu – 25 000 krooni;
• Läsna Rahvamaja – 15 000 krooni (ahjud, kinoruumi remondi kaasfinantseerimine MTÜ-le);
• Kadrina Lasteaed Sipsik Hulja rühmad – 5000 krooni;
• Kadrina laululava – 10 000 krooni (sisuliselt igaaastane taastamisvajadus);
• Kadrina Valla Raamatukogu Hulja filiaal – 68 625 krooni (akende
vahetus, lugemisruumi põrand);
• Sotsiaalmajad Leikudel – 60 000 krooni (kanalisatsioon, vesivarustus
ja muud);
• Kadrina valla Päästeamet – 15 000 krooni (garaazhi uks);
Ja veel mitmed teised remondid maksumuse poolest väiksemate summadega.
Aili PURK,
valla rahandusnõunik
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Perekonna sugupuuga tutvumine viis
terve kihelkonna ajaloo uurimiseni
Kodukandi ajaloo tundja Richard Tammik – 80
Olete juba aastaid tuntud kui
kodukandi ajaloo uurija ja kirjapanija. Kuidas teis tekkis huvi ja
tahe talletada kõike minevikulist.
See nõuab ju peale eelduste ka
suuremahulist tööd arhiivides,
inimeste küsitlemist, kursisolekut
paralleelteadustega jne.
Mind hakkas kirjatööga tegelemine huvitama juba keskkoolipõlves.
On meeles, et esimeseks sammuks
selles suunas oli üks luuletus. See oli lihtne luuletus
kevadisest loodusest. Meil
oli sel ajal koostamisel oma
klassi album ja see luuletus
läkski sinna kaante vahele.
Olin siis Rakvere Reaalkooli õpilane. Paraku tehti
seda albumit vaid üks
eksemplar, see jäi vist mu
klassikaaslase Ado Penno
(Undla vallast pärit riigi- ja
ühiskonnategelase Rudolf
Penno poeg, kes koos perega läks sõja lõpul Rootsi.
–toim.) kätte.
Aga kaastöö ajalehele?
Tuli ju sedagi ette?
Enne sõda ma sellega ei
tegelenud. Sakslaste ajal tuli tuju peale ja kirjutasin
ühe loo, midagi paroodia
taolist. Oli selline paarileheküljeline visand.
Hiljem, see oli aasta 1951
või 1952 sügisel, kui elasin
juba Viru-Jaagupis ja mängisin hoolega malet, hakkasin lehtedele saatma väikseid maleuudiseid. Ajalehest Virumaa Teataja oli seks ajaks saanud
rajoonileht Punane Täht. Edasi rändasin Väike-Maarjasse. Hakkasin
seal toimetama asutuse seinalehte.
Andsin ka mõne sõnumi kohalikku
rajoonilehte (Väike-Maarja oli siis
omaette rajoon – toim.) Sel ajal
hakkasin ka juba ise otsima avaldamisväärset materjali ajalehtedele.
Millal tärkas huvi Kadrina kihelkonna vastu?
See oli 1985. aasta paiku, kui
hakkasin uurima siinset kihelkonda,
ja muidugi ka oma kodukoha – Hulja ajalugu.
Aga teie esperanto huvi? Tegelesite ka sellega aastaid?
Esperanto keelega tegelesin kümmekond aastat. Olin tegelikult Rakvere, aga võib ka öelda, et terve
maakonna esperantoliikumise eesotsas. Aga siis algasid mul hädad
kõrvakuulmisega, tegelemine võõra
keelega läks aina raskemaks ning
mul tuligi loobuda aktiivsest esperantotegevusest. Sain invagrupi
peale. Olin kodune mees. Ja siis
hakkasingi kodukandi mineviku
vastu suuremat huvi tundma. Tegelikult oli see huvi juba ammugi olemas.
Millest alustasite?
Alustasin oma abikaasa sugupuu
uurimisest. See pakkus huvi ja andis uurimistöö kogemusi. Selle kõrvalt hakkasin juba päriselt koduloo
ja oma piirkonna ajalooga tegelema.
Millisest arhiivist te alustasite?
Alustasin ikka Tartus asuvast ajalooarhiivist. Hiljem oli sinna asja
paljude aastate jooksul. Kui sugupuud koostasin, tuli ka mitmes teises arhiivis käia. Võimalik, et päris
esimesi andmeid käisin otsimas
Rakvere arhiivist.
Millal sai kavandatud teie seni

trükist ilmunud suurim uurimustöö “Sinust, mu Hulja!“ ?
See mõte tärkas kohe niipea, kui
olin Tartu arhiivis andmete kogumist alustanud. Sai selgeks, et uurimisega hakkan tegelema Kadrina
kihelkonna ulatuses. Aga kuna Hulja ümbrus oli mulle kõige tuttavam,
siis tulin otsusele, et alustan Huljast. Siin on mulle ju kõik tuttav ja
lähedane.

Richard
Olete elanud elu jooksul mitmes paigas. Millal sai teist Hulja
mees?
Huljale tulin 1938. aasta kevadel
karjapoisiks oma vanaisa talusse.
Siis oli elus ka veel mu onu. Karjapoiss olin ma ühe suve. Siis pidin
tagasi minema. Aga kuna onu suri
ja vanaisa jäi üksi, siis pakuti talu
minu isale. Nõnda saigi mu isa Huljal taluperemeheks.
Olite selles vanuses, et sõja
puhkemisel pidanuks ju sõjaväkke kutsutama? Aga rindel pole te
olnud?
Minu käekäik käis teisi radu.
1943. aasta sügisel läksin Saksamaale riigiteenistusse, just enne
seda, kui oleks mobilisatsioonikutse saanud. Arvasin, et tagalas
on siiski natuke rahulikum kui
rindel. Noh, peale selle oli ka uudishimu võõrast maad näha. Aga
seal läks paraku nii, et haigestusin. Algul jäin kopsupõletikku,
seejärel tuli difteeriline halvatus.
Sellega sattusin Hannoveri haiglasse, kus olin üle kahe kuu. Seejärel olin järelravil sanatooriumis. Lõpuks sai meie aeg seal
täis ja oligi kojusõit.
Seal õppisite ju ka saksa keelt,
mida arhiivis vanade dokumentidega töötamisel vaja läheb?
Seda ma ei ütleks, et ma saksa
keele seal hästi suhu sain. Nõnda
palju küll, et võisin kõik oma asjad
seal ära ajada. Haiglas olles lugesin
palju. Saksa keele alal olen ennast
ise hiljem harinud. Küll aga tuli
aeg, mil läks tarvis vana saksa keele
tundmist. Siis tuli selgeks teha ka
gooti tähestik. Tegelikult olin sellega algust teinud juba algkooli viimases klassis.
Teie eluloos on kirjas ka üks
Venemaa-käik. Ja mitte päris
omal vabal tahtel. Kuidas see
juhtus?

See on omaette lugu, aga poliitikaga pole siin midagi ühist. Olin
Virumaa ettevõtetes varustaja ametis. Kõik, kes selle tööga on kokku
puutunud teavad, et nõukogude ajal
tuli pidevalt balansseerida lubatu ja
lubamatu piiri peal, sest kõikjal valitsesid limiidid, keelud ja käsud.
Ettevõte aga pidi töötama, varustajast olenes väga palju. Nõnda ma
siis jäingi pealekaebuse tõttu vahele
ning mulle mõisteti 7 aastat
vangistust. Tänu Stalini
surmale läks elu veidi lahedamaks ja mu karistus
muudeti 3,5 aasta pikkuseks, mille ma Komi kandis ka ära istusin. 1956.
aasta sügisel olin Eestis tagasi.
Pole halba heata – nüüd
saite vene keele selgeks...
Selgeks sai ta muidugi.
Aga olen natuke õppinud
ka soome keelt, mille olen
nüüdseks juba ära unustanud. Olen Tartu ülikoolis
kaks aastat õppinud eesti
filoloogiat, sealhulgas ka
ladina keelt. Tervislikel
põhjustel jäi mul ülikool
pooleli.
Teame, et praeguseks
olete pannud punkti ka
oma Kadrina kihelkonna
raamatule. Kokku on seda 800 lehekülge!
Kas tegite seda raamaTammik tut kõrvuti Hulja raamatuga?
Ei, päris üheaegselt nad ei valminud. Hulja raamat sai enne ikka valmis tehtud. Aga materjali kogusin
küll kogu aeg paralleelselt mõlema
tarvis. Selle viimase töö pealkirjaks
on “ Kadrina kihelkond läbi aegade“ . Olen nuputanud ka paremat
pealkirja, aga pole leidnud. Jäägu ta
nii nagu on.
Kui kaua see kihelkonna ajaloo
koostamine aega võttis?
1996. aastal läksin täielikult üle
Kadrina kihelkonna raamatu tegemisele, seega peaaegu kümme aastat pidevat tööd.
Kas kihelkonna-raamat on
puhtalt ajalooline või on selles ka
folkloorseid ja etnograafilisi sugemeid sees?
See on puhtalt ajalooalane teos.
Selles on üksjagu materjali ka inimestelt kuuldud ütluste põhjal kirja
pandud. See osa võibki mõnes mõttes kujuneda folkloorseks, – kunagi
ei saa päris kindel olla selles, mis sa
inimese suust kuuled. Eksimusi või
alati ette tulla.
Mis teil praegu meeles mõlgub?
Võibolla on midagi veel lauasahtlis avaldamisjärge ootamas?
Mul on, jah, veel ka teine käsikiri
valminud. See pole mahukas töö,
materjali selleks sain nö kõrvalproduktina suuremaid töid koostades.
See on umbes 60-leheküljeline üllitis peakirjaga “ Mädapea ajaloost“ .
See pole töö läbi aegade ega ka
otseselt mõisast kui sellisest. Kui
uurisin Kadrina kihelkonda, siis tuli
ka Mädapea mõis vaatluse alla võtta, sest osa selle mõisa maid kuulus
Kadrina kihelkonda. Juba siis tegin
otsuse, et kirjutan Mädapea mõisast
eraldi raamatu.
Aga perekonna sugupuu uurimine? Kuidas sellega on lood?
See tegevus pole kuhugi kadunud. Töö jätkub. Eeloleval suvel on

plaanis korraldada suguvõsa kokkutulek. Mina pean siis hoolitsema
selle eest, et teha valmis üks korralik CD plaat oma suguvõsast ja see
välja anda.
Ega te omaloominguliste asjadega enam edasi ei tegele?
Sahtlis on üks lugu, võiksin ju
selle väikese vihikuna välja anda...
Luuletamisega olen vähe tegelenud.
Olen värsse teinud küll, aga enamjaolt ikka teatud tarbeks, näiteks
laulutekstideks. Tegin meie sugupuu tarvis ka hümni. Ise ma suur
muusikamees ei ole, aga abikaasa
oli küll musikaalne. Tema abiga
saigi hümn ka viisi. Mul on mandoliini, selle peal olen viisitegemist
ikka katsetanud.
Teie rikkalikest huvidest on
jäänud veel mainimata filateeliaharrastus...
Olen sellega tõesti omal ajal
palju tegelenud. Mul on üsna täiuslik Eesti kohta käiv margikogu. Arvan selle olevat küllalt asjaliku ja
ka väärtusliku.
Õnnitleme Richard Tammikut
80. juubelisünnipäeval!

Neeruti
Seltsi
VEERG
• Seekordne loodusmatk toimub 5. märtsil Ohepalu Suurjärve
äärde. Retkejuht on Ahto Neidek.
Väljasõit Kadrinast rahvamaja juurest kell 12. Kohale võib sõita ka
oma sõidukiga. Matkalistele pakutakse sooja suppi kohapeal, maksab
see 15 kr.
• Kadrina valla raamatukogust
on võimalik osta raamatut “ Harald Männik kaasaegsete meenutustes“ . Raamat maksab 100 krooni.

Veaparandus
21. jaanuari Kodukandis ilmunud kirjutisse “ Kultuurikomisjonis“ on sattunud kahetsusväärne viga. Meie olümpiaatleedi ja kümnevõistleja nimi on Kristjan Rahnu.
Vabandame.

Naine üheksa ametiga
Vähe on tänapäevases Eestis
naisi, kes kolmekümne viie eluaastaga on suutnud pidada nii palju
töökohti ja ameteid kui Liisa Pakosta (pildil all).
Valla raamatukogusse kohtumisõhtule kutsuvale teatisele oli märgitud Liisa Pakosta olulisemad tegevuspaigad. Ainuüksi nende täielik üleslugemine võtaks hulga leheruumi.
Tartu ülikooli filosoofiateaduskonnast saadud haridus ning aktiivne ühiskonnatöö on teda julgustanud vastu võtma ameteid ja kohustusi, mis ei kuulu just kergete kilda.

Seejuures on Liisa Pakosta näidanud nii teadmistepõhist tarkust kui
ka poliitikutegevuse juurde kuuluvat dialoogi pidamise kunsti.
Seda näitas ka vastamine arvukatele küsimustele. Taheti teada,
mida arvab külaline, kes on ka Suure Eesti Raamatuklubi juhataja,
meie raamatukaubandusest, oma
tööst televisioonis, meie hariduspoliitikast, lapsevanema osast ühiskonnas, tööst Eesti Kunstiakadeemias, meie maaelust ja paljudest
muudest ühiskonnas olulistest asjadest. Paistis, et kokkutulnutel ei tulnud pettuda.

Õnnitleme Kadrina
valla rahvast
Eesti Vabariigi
87. aastapäeval!
Janakkala Soome-Eesti Selts
Raija PIENIMÄKI,
seltsi juhataja

Carita LINTUKOSKI,
sekretär
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* SPORT * SPORT * SPORT * SPORT * SPORT *
Lääne-Virumaa õpilaste meistrivõistlustelt kreeka-rooma maadluses tõid Kadrina poisid koju viis esikohta.
Nendeks olid: kehakaal -23 kg Martin Pajussaar, -26 kg Henri Kõremäe, -29 kg Taaniel Piiskoppel, -42 kg Dimitri
Drozdov, -53 kg Siim Abner. Teise koha sai kehakaalus kuni 53 kg Kaupo Kütt.
* * *

Vabamaadluses kaks auhinnalist kohta
Eesti juunioride meistrivõistlustel vabamaadluses, mis peeti Kohtla-Järvel, said Kadrina sportlased kaks
auhinnalist kohta.
Kehakaalus kuni 74 kg võistles südilt Riho Remmelgas, kelle lõpptulemuseks jäi kolmas koht. Järjekordse
pronksmedali vabamaadluses võitis Andres Laanemägi kehakaalus kuni 96 kg.
* * *

Tapa maadluspäevale
olid kogunenud praktiliselt kogu Eesti paremad maadlejad. Võisteldi kreeka-rooma maadluses. Kadettide
vanuseklassis kehakaalus kuni 42 kg saavutas meie maadleja Dimitri Drozdov 3. koha. Samuti tuli kolmandaks,
seda küll täiskasvanute seas, Erkki Alak kehakaalus kuni 74 kg.
Valeri PORMANN
treener

TEADE
Laupäeval, 26. veebruaril algusega kell 14. 00
toimub Pariisi puhkekülas Võduvere küla rahvakoosolek.
Kõne alla kavatsetakse võtta järgmised jututeemad:
2005. aasta ürituste korraldamine ja nende toimumise aeg Võduvere külas.
Projektide kirjutamine ürituste rahastamiseks.
Prügimajanduse korraldamine Kadrina vallas.
Loobu jõe paisjärve projekt.
Ujumiskoha rajamine Orajärve äärde.

Osalemine kauni küla konkursil.
Koostöö naaberküladega.
Võduvere küla arengukava kinnitamine.
Rahvakoosolekust on lubanud osa võtma tulla ka
mõned vallaametnikud.
Aset võivad leida järgmised tegevused:
Sooja supi söömine.
Sauna kasutamine.
Õlle tarbimine.
Transpordivajadusest palutakse teatada.
Täpsem info päevakavast nädal enne ürituse toimumist tel 56 465 177.

Viis aastat vaenu vastu
Algus lk 1

et osa poisse on kuhugi kadunud...
Väikese valega õnnestus poistel
olukorrast siiski puhtalt välja tulla.
Niisiis, teele asuti ööl vastu 24.
veebruari. Suund võeti Huljale,
käidi ka Ojaveskil. Üloga koos olid
Mati Kalind ja Mart Urbas. Kell
võis olla kaugelt üle südaöö. Teel
tuli vastu juhuslik teeline, kelle eest
varjuti puude taha. Ilmselt oli tegemist kas metsavendade abilise või
mõne metsavennaga. Lendlehed
said teeristidesse nähtavale kohale
kinnitatud. Ühe lendlehe leidis varane lüpsinaine Undla teeotsast.
See paber sattus miilitsate kätte.
Kuid nende tolleaegne asjaajamine
oli küllaltki saamatu ja algeline,
mingit “ rahvavaenlast“ välja ei
selgitatud. Hommikul kella viie
paiku olid poisid internaadis tagasi
.Keegi leidis kuskilt tüki leiba. See
pugiti ühiselt ära, enne kui uni mehehakatistest võitu sai. Ülol on siiski meeles, kuidas ta ärgates tundis,
et osa leivatükist oli veel suunurka
jäänud .Koolitundi keegi ei hilinenud. Juba siis hakati distsipliinist
lugu pidama. Nii näiteks käidi relvakäsitsemise õppusel, kõigil oli
püstol taskus. Aga ühtegi pauku ei
tehtud, sest teati, millega see lõppeda
võib. Käidi ka Undla veskis lihtsalt
ronimist treenimas. Omavahel vahetati ka raamatuid, nii käis käest kätte
“ Vabadussõja ajalugu“ ja teised
noorvõitlejatele kohased teosed.
Organisatsiooni juhiks oli algusest peale Mart Urbas. Kui küüditamine lõppes, pidasid poisid nõu,
et kui tuleb järgmine inimeste äravedu, tuleks seda vähemasti kohapeal takistada. Poistel oli sütikuta
tankimiin ja käsigranaat. Keegi teadis, et Hulja ja Kadrina vahel on
raudteetruup. Peeti plaani see õhku
lasta, kui küüditamiseks läheb. 25.
märtsi küüditamine oli koolivaheajal, poisid said sellest alles hiljem
teada. Teati ka seda, et küüditatute
rongi olid metsavennad Kadrina lähedal tulistanud.

Õnnitleme — juubilarid!

Veebruar ’2005

Viis esikohta Kadrinale

“ Olin parajasti Kadrinas internaadi ees, kui minust sõitis mööda
vene sõjaväe auto, küüditatavad
peal. Äkki märkasin autokastis istumas oma pinginaabrit. Rehmasin
käega talle ähmiga järele... Talle jäi
see minu käeviibutus meelde kõigiks Siberi-aastateks. Kui ta tagasi
tuli, otsis mu Tallinnas aadressbüroo kaudu üles,“ rääkis Ülo Ojatalu.
KGB püünistest polnud pääsu
Ülo lõpetas 1950. aastal Kadrinas seitse klassi ning siirdus Rakveresse keskkooli. Sinna tulid oma
kooliteed jätkama ka teised Kadrina poisid, nagu Arvi Ruutvere,
Väino Kuusik ja teised. Salme Angerjärv (Talu) tuli ka, kuid tema
läks Pedagoogilisse kooli. Majanduslikult ei olnud Ülol võimalik
päevakoolis õppida ja ta läks õhtukooli. Siis algasid probleemid töö
saamisega. Maalt emalt polnud toetust loota. Vanem põlvkond mäletab, milline oli elu tollastes kolhoosides , tasust ei maksa parem rääkida, sandikopikaid jagati, mõnel
pool polnud sedagi.
1951. aasta tõi poistelisa juurde. Rakveres hakkas Ülost kujunema vastupanuvõitlejate grupi juht.
Nuputati oma põhikirja kallal, kavandati sümboolikat. Organisatsioon sündis Rakveres justkui
uuesti. Koos käidi üksteise pool, ja
muidugi salaja. Kord avastasid ühe
korteri poisid, et nende aknaluukide taga käib keegi luuramas. Luuraja muidugi tabati, kuid sel mehel
leidus alibi ja tal lasti minna. Nägu
jäeti meelde. Kord kui Ülo haiglasse sattus, nägi ta sedasama meest
istumas tema palatis, püstol avalikult vööl. Valvas. Ju siis teadis,
keda.
Selleks ajaks oli silmus poiste
ümber juba koomale tõmbumas.
Vahele jäid nad väga rumalalt.
Kuid see näitas ka, et püünistest
pääsemiseks ei piisa uljusest ega
õilsatest plaanidest. Hiljem selgus,

et kõikjal käis kirjade lauskontroll.
Julgeolek kontrollis eriti nende kirjavahetust, kes mingil põhjusel olid
kahtlusalused. Noormehed pidasid
kirjavahetust, kirja teel saadeti üksteisele näha organisatsiooni sümboolika kavandeid. Alles augustis
1953 lõpetati kirjade lauskontrollimine. Aga siis oli veebruar 1953.
Kirjavahetuse kontrolli tulemusena
jäid vahele kolmandik noortest, aga
ka väga palju metsavendi. Isegi
vihjelise sisuga kirjad viisid kirjasaatjate paljastamiseni. Esimene
signaal oli see, et poisid leidsid, et
üks kiri on kaduma läinud. Aga
teha polnud enam midagi. Algasid
arreteerimised ja ülekuulamised.
Endistelt poliitvangidelt saime teada, et kui sult midagi tahetakse välja
pressida, siis see ka välja pressitakse. Ilusad jutud vaprusest ja vastupanust ei kehtinud KGB keldrite sügavuses. Inimesi sunniti murduma.
Kogu loo epiloogiks kujunes
Ülo Ojatalu sõnul “ tüüpiline
farss“ , kohtuotsus, millega talle
mõisteti 10 aastat vangistust, vend
Enn sai 8 aastat. Õnneks oli nn
Stalini-järgne aeg ja nad pääsesid
varem kodumaale. Õigusteta, töökohata, õppimisvõimaluseta.
Enn MÄLGAND
Ostame kasvavat 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,
51 10415; 51 79 566.
Faks 6 335 576, Rapla,
Tallinna mnt 14, kab. 332
OÜ LANDEKER
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Ella-Marie MÜLLER
91
Elisabet LILLEORG
Salme-Maria DÖRING
85
Johannes KASK
Ella SAUKAS
80
Richard TAMMIK
75
Vaike PAJULEHT
Elsa SAUGLA

70
Maria GLUBOKOVA
Olga LILLEPEA
Elfrida PÕLD
65
Galina KRASOTENA
Marina ROGOZKINA
Enno UUSKÜLA
60
Rein HANSON
Valter KIROTBEK
Eevi RELLO
Vaike ABI
Anne-Lea KÕIV

Naiskoor Katrina vastlasõidul
Vastlaõhtu hämaruses võis tuletõrjemäelt kuulda heledaid kiljatusi
ja tuttavaid viisijuppe tuntud koorilauludest. Naiskoor Katrina oli
tulnud koos oma dirigendi Elene
Altmäega vastlaliugu laskma. Selgus, et see vastlasõit pole koorile
sugugi mitte esmakordne.
“Mis te kodus ka ütlesite, kui
hämarikus uksest välja tulite?“
“ Koori proovi läheme!“ kõlas
vastuseks.
Samas kaovad kelgud mäeveerust alla. Kaasavõetud lastel on lõbu laialt.
Lustaka melu sekka kõlbab esitada ka paar kooriteemalist küsimust.
“Kui palju on Katrinal laul-

jaid?“
“ Kakskümmend kuus.“
“Viimase aja uuudised?“
“ Oi, meil oli hea kontsert rahvamajas. See oli koos Rakvere
meeskooriga. 4.juunil tuleb Porkunis suur veefestival. Sinna oodatakse kõiki koore – mudilastest memmedeni. Agatahame ka välismaale
minna laulma,“ selline vastus tuleb
mitmest suust korraga.
Koori kroonikapidaja Anne Lillemägi on vastlaõhtule kohaselt reipas meeleolus: “ Meil on väga tore
koor. Kui juhtume halvasti laulma,
siis tuleme uuesti kokku ja laulame jälle.“
Pildil all:
Naiskoor Katrina vastlaõhtul

Eesti Vabariigi 87. aastapäeva
tähistamisest Kadrinas
24. veebruaril 2005
Kell 11.30 – mälestushetk Vabadussamba juures
Kell 12.00 – palvus Kadrina kirikus
Kell 13.00 – valla 2004. Aasta Tegija
austamine rahvamajas

Kontsertosas esinevad:
Tamsalu kultuurimaja neidude ansambel,
Kadrina pasunakoor, segakoor ja
Kunstidekooli tantsurühmad.
KADRINA VALLAVALITSUS
 32 25 600
Rakvere tee 14, Kadrina 45201 kadrina@kadrina.ee

Teostus Andres MANDRE * amandre@online.ee
 32 52 328, GSM 50 40 408
Trükitud AS TRÜKIKODA TRÜKIS
Pargi 27F, Jõhvi 41537  33 72 666
www.trykis.ee E-mail: info@trykis.ee

Trükiarv 2000 eksemplari * Tasuta
Toimetaja Enn MÄLGAND
 32 51 485 & 32 25 631
GSM 53 418 330
enn.malgand@kadrina.ee

