TÄNASES LEHENUMBRIS:
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Emakeelepäeval on nii õpetav kui loov sisu
14. märtsil, emakeelepäeval tehakse kokkuvõtteid kirjandivõistlustest, luuletuste lugemisest, emakeeleolümpiaadist.
Ka sel aastal olid Kadrina kooli
õpilased kutsutud Sondasse emakeelepäevale, kus pandi punkt luuletuste kirjutamise võistlusele. Kadrinast käisid Sondas Hanna Holmberg (5. a klass), Saara Hanna Mildeberg (6. a), Anna-Margarita
Nukk (9. a), Jaanus Stern (9. a) ja
Kristel Kaljuvee (5. a), kellel paluti
oma luuletus ka ette kanda.
Emakeelepäeval olid oma koolimajast ära ka kõige paremad kirjanduse tundjad. Tartu ülikool oli kutsunud riigi olümpiaadile eelvooru
uuurimistööde tulemuste järgi Kadrina keskkoolist 5 õpilast, kelleks
olid Lea Pullerits ja Maarja
Vaikmaa 8.a-st, Kirsike Kukk ja
Lea Pallon 10. a-st ja Kati Peeling 12. b-st. Olgu kohe öeldud,
et nii palju finaliste polnud
ühestki koolist. Kõik tüdrukud
esinesid Mats Traadi ja Viivi
Luige loomingule keskendunud
võistlustel hästi, said juurde kogemusi ja indu keele ja kirjandusega edaspidi tegeleda.
Enim rahul oli Lea Pallon (fotol), kes sai diplomi väljapaistvalt

XIII aastakäik

17. VEEBRUAR 2005. a. ISTUNGIL ARUTATI JA OTSUSTATI:
1. Volikogu kinnitas Tapa linna, Lehtse valla ja Saksi valla ühinemislepingu ja selle lisad. Ühinemisleping koos lisadega on avalikustatud Kadrina valla veebilehel ja ühinemisleping on avaldatud Riigi Teatajas.
2. Volikogu esitas Eesti Vabariigi valitsusele taotluse Kadrina valla
piiride muutmiseks eesmärgiga liita Kadrina vallaga Saksi valla Kiku,
Pariisi ja Salda külad. Otsus esitatakse Lääne-Viru maavanema kaudu
Vabariigi Siseministeeriumile.
3. Vallavolikogu arutas valla piiride muutmisega seoses valla põhimääruse ja teiste õigusaktide muutmist. Piiride muutumine toob kaasa ka valla
organisatsiooniliste, eelarveliste, varaliste kohustuste ja õiguslike küsimuste lahendamise vajaduse.
4. Volikogu arutas riigilt ühistatud vara kompenseerimise taotlemise
küsimust.
5. Vallavolikogu kinnitas valla korraldatud olmejäätmeveo piirkondade,
vedamise sageduse ja aja, jäätmeveo teenustasu piirmäärad ning andis
volituse jäätmeveo avaliku konkursi korraldamiseks.
sisuka uuurimistöö eest. Töö teemaks oli "Ajastu märgid Viivi Luige
romaanis "Seitsmes rahukevad"".
Kirjandi- ja etlusvõistlus ei toimu üksnes märtsikuus, vaid kogu
õppeaasta jooksul.
Lisaks kirjutamisele oleme
püüdnud virgutada huvi luule esitamise vastu. Selle aasta paremad etlejad olid Laura Liisa Lankei (4. kl),
Maris Meos (5. kl), Triinu Sikk (6.
kl), Ellu Mumm (7. kl) ja Kimmo

Kadrina Keskkooli esindus käis Saksamaal
10. – 18. märtsini viibis reisil
Saksamaale sealse Heikendorfi
sõpruskooli, Heinrich Heine gümnaasiumi kutsel Kadrina keskkooli
delegatsioon. 24 õpilast ja 4 õpetajat tutvusid sealse kooliga ning esinesid ettekannetega teemal "Kadrina

keskkooli õpilaste rõõmud ja mured" Tegemist on kahe kooli vahelise projektiga, mille esimene pool
tehti teoks Heikendorfis, kus Kadrina noored rääkisid oma koolist.
Augustis-septembris tuleb Kadrina
Keskkooli vastukülaskäigule Hei-

Kadrina II akordionimuusika
päevale oli seekord kogunenud
noori muusikuid üle kogu Virumaa,
kuna eelmisel muusikapäeval osalesid vaid Lääne-Virumaa muusikakoolid.
Tuleb tunnistada, et seekordse
muusikapäeva edule aitasid oluliselt kaasa Ida-Virumaa noored
akordionistid Kohtla-Järve, Aseri ja
Jõhvi muusikakoolist. Sealsed noored pakkusid nii rütmiliselt erksat

kirevust kui emotsionaalset esitust.
Küllap on selles osake ka rahvuslikel loomuomadustel, sest heale
kunstile on omane esituse siirus ja
mõjukus.
Akordionipäeva avapalana kõlanud eesti rahvaviis “ Pidu hakkab” Kadrina Kunstidekooli õpilase Kalev Palloni esituses jäi päeva
ainsaks lõõtspillilooks.
Suurepärase finaali II akordio-

Paap (12. kl).
Koolirahvas tähistas 2005.aasta
emakeelepäeva tavalisest teisiti –
väikeste raadiosaadetega iga tunni
alguses. Keeleminutite sisu oli mitmekesine: räägiti kodupaiga kultuuriloost, õpilaste saavutustest,
emakeele ausambast jpm. Kes kui
palju kõike seda kuulas, see selgus
päevakohasest viktoriinist.
Liivi HEINLA,
eesti keele õpetaja
kendorfi sõpruskool, rääkides oma
kooli rõõmudest ja muredest. Kõnealune teema tuleb arutluse alla ka
21. aprillil toimuval õpilaskonverentsil Kadrinas.
Kooli esindusega oli Saksamaasõidul kaasas ka vallavanem Ain
Suurkaev.

Noorte akordionistide pidupäev

Hooldajatoetust hakkavad maksma
kohalikud omavalitsused
Alates 1. aprillist hakkavad puuetega inimeste hooldajatoetusi välja maksma kohalikud omavalitsused.
Kohalikele omavalitsustele antakse üle 18-aastase või vanema
puudega inimese hooldaja igakuine
toetus. Kõik tööealised hooldajad
saavad pärast hooldamise lõppu ligipääsu tööturu teenustele ja töötu
abirahale. Puuetega laste hooldajatele jätkatakse riikliku hooldajatoetuse maksmist.
Seni kehtinud süsteemi järgi
määras kohalik omavalitsus hooldaja perekonnaseaduse alusel, kuid
puudega inimese vajadusi sisuliselt
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ei hinnatud. Samuti ei olnud võimalik kontrollida, kas hooldaja tegelikult ka hooldab inimest või mitte.
Ka ei olnud hooldamise lõppedes
hooldajal õigust tööturuteenustele
ja töötu abirahale.
Alates aprillist maksab kohalik
omavalitsus hooldajatoetuse saaja
eest ise sotsiaalmaksu ning tagab
hooldajale ravikindlustuse olemasolu. Vajaduse korral võib vaidlustada pensioniameti otsuse puude
raskusastme kohta. Inimese hoolda-

nimuusika päevale kujundas H. Elleri nimelise Tartu muusikakooli
akordionistide orkester Uno Arro
juhatusel.
Akordionipäeva avades lausus
Kadrina Kunstidekooli direktor Eve
Vunk: "Eelmine aasta läks toredasti". Võib arvata, et seekordne muusikapäev ületas mulluse taseme –
nii osavõtnute arvu kui mängutehnilise külje poolest.
mise vajaduse esmaseks hindamiseks võib kaasata tervishoiuvaldkonna spetsialisti, suunata inimene
rehabiliteerimise teenusele või geriaatrilisele hindamisele.
Muudatused tagavad puuetega
inimestele vajadustekohase hoolduse ja toetavad puuetega inimestele
mõeldud teenuste arendamist.
Hooldajatoetusteks makstavad vahendid antakse üle kohalikele omavalitsustele. Kohalikel omavalitsustel on kohustus tagada abi vajavatele inimestele toimetulek sotsiaalteenuste osutamise, sotsiaaltoetuste
maksmise, vältimatu sotsiaalabi ja
muu abi osutamise teel.
Katrin PÄRGMÄE,
Sotsiaalministeeriumi
pressiesindaja

6. Volikogu tegi muudatuse valla 2005. a. eelarves. Eelarve muutmise
tingis Kadrina lasteaia Sipsik renoveerimse projektis vallapoolse omafinantseerimise suurenemine. Riigihanke tulemusena kujunes lasteaia renoveerimise maksumuseks odavaima pakkumise maksumus 6 675 387 krooni,
mis ületab objekti esialgse eelarve koostamise aluseks võetud kolme ehitusettevõtte poolt esitatud parima pakkumise maksumuse 1 499 000 krooni
võrra. Eelarve muutmise otsuse poolt hääletasid kõik kohalolnud volikogu
liikmed.
7. Esmakordselt oli arutuse all Kadrina valla "Aasta Tegija 2004"
auhinna määramine. Vallavolikogu majanduskomisjon on välja valinud neli
kandidaati, kelleks on Kadrina rahvamaja segakoor, Uudo Otsa, Vladimir
Stadnik ja Kadrina võrkpallimeeskond ning teinud ettepaneku volikogu
istungil volikogu liikmete poolt "Aasta Tegija 2004" väljaselgitamiseks.
Hääletustulemusega otsustati anda Kadrina valla "Aasta Tegija 2004" auhind rahvamaja segakoorile (dirigent Eve Vunk). Vastavalt statuudile anti
segakoorile välja vastav tunnistus, mälestusese ja rahaline preemia summas
5000 krooni.
Vallavolikogu kooskõlastas veel volikogu esimehe ja vallavanema
ametipuhkuse aja, kehtestas valla reservfondi käsutamise korra ning arutas
muid valla ellu puutuvaid küsimusi.

Meeldetuletus
Kadrina Vallavalitsus tuletab
meelde, et majandustegevuse registri seaduse paragrahvi 26 lõike 1
järgi on majandustegevuse registrisse kantud ettevõte kohustatud
esitama vallavalitsusele iga aasta
15. aprilliks kinnituse registreeringu õigsuse kohta.
15. aprilliks 2005 peavad majandustegevuse registris omama registreeringut kõik ettevõtted ja füüsilisest isikust ettevõtjad, kelle majandus- või kutsetegevuse raames
toimub vallasasja pakkumine ja
müük, vallasasja kasutusse andmine ja võtmine, vallasasja valmista-

mine või muutmine kliendi tellimusel, ilu- ja isikuteenuse pakkumine
ja osutamine, toitlustamine.
Enne 15. aprilli 2004 välja antud tähtajatud ja tähtajalised kauplemis-, teenindus-, tegevusload
muutuvad kehtetuks.
Registreeringu taotluste, registreeringu õigsuse kinnitamise vormid ja täitmise juhendid leiate internetist aadressil:
http://mtr.mkm.ee
Taotluste vormid.
Infot saab vallasekretärilt (tel 32
25604) ja sekretärilt (tel 32 25600).

“Aasta Tegija 2004” auhind
läks rahvamaja segakoorile
Esmakordselt oli sel aastal vallavolikogus arutuse all Kadrina valla "Aasta Tegija" väljaselgitamine.
Vastavalt volikogu kinnitatud statuudile antakse selline nimetus eelmisel kalendriaastal tehtud silmapaistva töö, loomingulise saavutuse
või valla mainet oluliselt tõstva tegevuse eest.
Vallavolikogu majanduskomisjon valis välja neli kandidaati, kelleks olid Kadrina rahvamaja sega-

koor, Uudo Otsa, Vladimir Stadnik
ja Kadrina võrkpallimeeskond. Volikogus toimunud hääletusel leidis
kõige enam toetamist rahvamaja segakoori kandidatuur. Seega otsustati anda Kadrina valla "Aasta Tegija
2004" auhind rahvamaja segakoorile (dirigent Eve Vunk).
Vastavalt statuudile anti segakoorile üle sellekohane tunnistus,
mälestusese ja rahaline preemia
5000 krooni.
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Päevaintervjuu

Kadrina valla aasta-tegijad ’2004

ELUSTIIL – VÄIKEETTEVÕTLUS
Interneti kodulehekülg aadressiga www.kadrinakraana.ee annab teada,
et OÜ Kadrina Kraana alustas tegevust 1997. aastal. Ajavahemikus 1997 2003 osutati autokraanaga MAZ tõsteteenust peamiselt Lääne-Virumaal.
2004. aastal osteti ettevõttesse autokraana Liebherr 1025, millega kaasnes
turu lainemine Eesti teistesse maakondadesse. OÜ Kadrina Kraana omanik
(ka kraanajuht) on oma pikaajaliste töökogemuste ja professionaalsete
oskustega võitnud koostööpartnerite usalduse.

Alar Palmar (43), väga mitmesuguste huvide ja oskustega
inimene, on lahkesti nõus küsimustele vastama.
Kust olete pärit ning kuidas
sai elu- ja tööpaigaks Kadrina?
Pärit olen Sõmerult. Koolitee algas
Aluveres, kust 11aastase poisina
siirdusin Tallinna Spordiinternaatkooli. Minu erialaks oli sportvõimlemine. 5 tundi treeninguid päevas
põhjustasid selja ülekoormuse ning
haigestumise, mis tõi kaasa lülisambatoe kandmise terveks aastaks. Keskkooli lõpetasin VäikeMaarjas. 1983. a. sügisel, peale sõjaväeteenistust, asusin tööle Kadrina EPTsse, kus peale vastavate
kursuste läbimist sain autokraanajuhiks. Kadrinasse tulles oli mul
juba perenaine Kati ja 1,5 aastane
tütar Lilit ning peagi sündis poeg
Raido. Korterisse oli kaasa tuua
vaid kohvritäis asju ja üks kušett.
Algus oli küllaltki raske.
Kuidas saite ise väikeettevõtjaks? Pärast Kadrina EPT lagunemist tegelesime mõned aastad põllumajandusega. Kasvatasime lisaks
kapsastele ja porganditele ka sigu
ning vutte. Ehitustegevuse elavnemisega otsutasin keskenduda kraanatööle. 1996. aastal ostsin autokraana MAZ ning hakkasin väikeettevõtjana osutama tõsteteenuseid
peamiselt Lääne-Virumaal.
Kuidas on väikeettevõtlus end
õigustanud? Eraettevõtjana tegutsemine on end hästi õigustanud.
Tööpuuduse üle ei saa kurta, kuid

loomulikult on intensiivsem tööaeg
suveperiood. Kuigi 1977. aasta
MAZ kraana on tehniliselt töökorras, võimaldas 4 tonnine tõstevõime pakkuda teenust siiski vaid väga kitsale klientuurile, mistõttu investeerisin 2004. a. märtsis kaasaegsesse saksa firma Liebherr 25
tonnisesse autokraanasse. Sellega
laienes tegevus ka teistesse maakondadesse. 2004. a. kevadel läbisin autokraanade järelevaataja kursused, mis annab õiguse teostada
järelevalvet ja pakkuda vastavat
teenust ka teistele ettevõtetele.
Vaadates Eesti ehitustegevuse jätkuvat intensiivistumist olen veendunud, et tõsteteenuse pakkumine
tagab ettevõtte jätkuva arengu.
Kas tööd tuleb otsida ka kodust kaugel? Põhiliselt tegutsen
ikkagi Lääne-Virumaal – Rakveres, Kundas, Tapal. Aga olen töötanud ka Tallinnas, Kuusalus, Türil,
Jõhvis ning ka Lõuna-Eestis. Pikemalt töötasin 2004. a. suvel Narva
elektrijaama reservkatlamaja ehitusel.
Oma praeguse kodu ehitasite
oma kätega? Jah. Ehitusega alustasime 1991. aastal ning maja avamise pidu toimus viis aastat hiljem.
Abijõudu oli vaja vaid mõne sptsiifilise töö, nagu torutööd või keevitamine, puhul.
Hobid? Vabal ajal tegelen mitmete erinevate hobidega. Kõige südamelähedasem on minigolf. 1997.
aastal ehitasin Essu mõisa sise-minigolfisaali, kus on 18 rada. Samal

Kadrina Vallavolikogu ja Kadrina Vallavalitsuse ühise otsuse
alusel tunnistati 2004. aasta tegijateks alljärgnevad ettevõtted, firmad, õppeasutused, taldluskollektiivid ja üksikisikud,
kes on andnud tuntava panuse valla majanduse, hariduse ja
kultuuri edendamisse

aastal olin ka MTÜ Essu Minigolfi
Klubi president. Järgmisel aastal
tulin Eesti karikavõitjaks minigolfis (5 etappi erinevatel golfiradadel). Kuuludes Eesti minigolfi
koondisesse, võistlesin Balti karikale Riias, Põhjamaade meistrivõistlustel Norras Skjebergi linnas
ja MM-l Soomes Vaasas. (Vaid asjatundjad teavad, et minigolfis on üle
3000 erineva põrkega palli, mida
hoitakse spetsiaalsetes termokottides, et tagada palli omaduste säilimine). Põnevaks ajaviiteks on ka
vibulaskmine, mis on sportlik ning
lõõgastav tegevus metsaradadel liikudes ning sinna ülesseatud "looma märklaudade" pihta nooli lastes. Olen osalenud ka vibulaskmises korraldatavatel Jägermeister
Cupi võistlustel. Omamoodi ekstreemspordiks on kiiking, millega
olen tegelnud juba mõned aastad.
Rekordiks on 5.80 aisadega ülevõlli kiikumine. Sel ajal oli maailmarekord 6.30. Praeguseks on rekord
juba üle 7 meetri.
Viimasel ajal on tegeldud hobi
korras rohkem bowlinguga. Osalesin ka Rakvere Firmaliigas 2004,
kus võistkondlikult saime mitmekümne meeskonna konkurentsis
neljanda koha.
Kuuldavasti on teil ka kodus
kiikinguga tegelemise võimalused? Jah, ehitasime Raidoga maja
juurde kiikingu, millele on võimalik panna kuni 8 meetrised aisad.
Kadrinaski on mõned noored kiikinguga tegelema hakanud ning
saavutanud päris häid tulemusi.
Jääb üle soovida jõudu tööle
ja aega hobidega tegelemiseks!
Küsimusi esitas
Tiiu UUSKÜLA
Fotol: kaasaegne kraana, mis ringi
liikudes Kadrina valdagi tutvustab

Täienesid kodutütarde ja noorkotkaste read
Vabariigi 87. aastapäeva pidulikul tähistamisel Kadrina Vabadussamba
juures võeti organisatsiooni ridadesse vastu kolm kodutütart ja ja neliteist
noorkotkast. Uued liikmed said kaela kaelaräti (pildil all).

Liikmepiletid andis noortele
isamaalastele üle Kaitseliidu Kadrina kompanii ülem lipnik Ain Funk

1. Andres Lindam – suur töö põllumajanduse edendamisel, haritud
ning hooldatud põllud Kadrina vallas
2. Kadrina Rahvamaja segakoor – 2004. a. vabariikliku segakooride
võistulaulmise C kategooria esikoht. Eesti Aasta Koori aunimetuse nominent 2004. aastal
3. Arvi Põldaas –keskkonnakaitseliste saavutuste eest 2004. aastal –
vallale omistati Ragn Selsi aasta auhind
4. Ülo Mägi – noorte puhkpilliansambli ellukutsumine ja juhendamine,
puhpillimuusika propageerimine
5. Ülo Kais – aktiivseim külavanem vallas, külaliikumise aktivist,
Võduvere küla traditsioonide edasiarendaja, Kadrina saunaklubi president
ja saunaliste huvide eest seisja, valla koostööpartner
6. MTÜ Läsna rahvamaja (esindaja Ene Pihol) – rahvakunsti edendamise eest Läsnal ja lähiümbruses, mis toonud kaasa ülevabariigilise
tuntuse
7. Ingrid Pärnamäe – rahvatantsu edendamise ja mitme rahvatantsurühma ettevalmistamine 2004. a. Vabariiklikuks Laulu- ja Tantsupeoks
8. Marge Mägi – Kadrina spordiklubi juures šõutantsu treeninggrupi
loomine ja juhendamine. Tantsuoskuse propageerimine ja populaarsuse
saavutamine
9. Ivi Lehtmets – rahvatantsu edendamine ja mitme rahvatantsurühma
ettevalmistamine 2004. a. Vabariiklikuks Laulu- ja Tantsupeoks
10. Aino Kaljo – turismitalu käivitamine. Kaunima Talu 2004 auhind
11. Kadri Mägi – "Kadrina Kadrid" juhendamine kõrgemasse kategooriasse suundumisel. Osalemine "Baltika" folkloorifestivalil. Kõrgem kategooria torupillimängus
12. Marek Inno – Kadrina pillimeeste kokkutuleku peaorganiseerija,
pillimeeste tegevust tutvustava CD plaadi väljaandmine
13. Kadrina võrkpallivõistkond (esindaja Tõnu Rummo) – vabariigi
2004. a. I liiga meister
14. Aru Grupp AS – suurim investeerija ja tootmise laiendaja-kaasajastaja
15. Brendalor OÜ (Peep Remmelgas) – valla eriprojektide läbiviija
ja hea koostööpartner
16. Gunnar Kaldmaa – kanalisatsiooni ja veemajanduse aktiivne
arendaja
17. Sarapiku Piim OÜ (Anne Kullamäe) – arendustegevus põllumajanduses
18. Arvo Pani – õppeasutuse Kadrina Keskkool tulemuslik töö
19. EELK Kadrina Katariina Koguduse kirikukoor (Anne Peäske)
– kontserttegevuse ja järjepidevuse hoidmise eest
20. Malle Reimann – kultuurilise tegevuse arendamine ja piirkonna
planeerimine
21. Toomas Tingas ja Eha Tingas – Kihlevere külaga seotud arendustegevuse eest
22. Piret Mildeberg – Läsna rahvamaja tegevusele kaasaaitamine
23. MTÜ Kadrina Päevakeskus – eakate inimeste ja puuetega inimeste vaba aja sisustamine ning aktiivse omaalgatuse eest
24. Kadrina Elektrik OÜ – elluviidud elektriprojektide ja hea koostöö
eest
25. Osaühing Mihkel X – hea koostöö eest Kadrina aleviku vee- ja
kanalisatsioonitrasside ehitusel
26. Udo Otsa – Kadrina kalmistumüürile mälestustahvli kavandamine,
tellimine ja paigaldamine.

Algamas on kasuvanemate koolitus
Mis on PRIDE koolitusprogramm?
On väga võimalik, et ka meie
vallas on perekondi, kes on mõelnud jagada vanemlikku hellust ja
hoolt vanemlikust hoolitsusest ilma
jäänud lastele. See tähendab vabatahtlikku algatust saada adoptiivvõi hoolduspereks. PRIDE on
asendusperede arendamise ja toetamise mudel, mis on loodud eesmärgiga parandada lapsehoolduse taset
hooldusperedes ja adoptiivperedes.
Eesmärgiks on anda koolituse kaudu peredele olulisi teadmisi, mille
omandamine on vajalik edukaks
hooldus- või adoptiivpereks kujunemisel.
Koolitus on programmiliselt
kaheosaline. Ettevalmistav programm valmistab inimest ette olema kasuvanem. Selle programmi
käigus saadakse ülevaade asendus-

hooldusest, perekondlikest suhetest, õpetatakse, kuidas toetada lapse identiteeti, arenemist ja püsimist, lapse arenguvajadusi, lapse
enesehinnangu kujunemist, distsipliini, hoolduspereks olemise riski
jne.
Jätkuprogrammis toetatakse supervisiooni kaudu juba tugevaid,
eelneva koolituse läbinud hooldusja adoptiivperesid (supervisioon,
vanemate motiveerimine ja hoiakute kujundamine, hoolduspereks sobivuse kinnitamine). Koolituse läbinud saavad tunnistuse PRIDEprogrammi läbimise kohta. Neid
tunnistusi tunnustab ka vabariigi
sotsiaalministeerium.
Täpsema info saamiseks tuleks
pöörduda Kadrina valla sotsiaalse
kaitse halduse lastekaitse spetsialisti poole – telefonil 32 25 624.
Heli PREISMANN,
lastekaitse spetsialist
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Külade aktiivsus toetub vähestele eestvedajatele
Kadrina vallas on 32 küla ja 2
alevikku.Külad on kõik nii rahvaarvult kui ka oma asendilt üpris erinevad. Hajaasustuse tingimustes
elatakse üksteisest parasjagu eemal.
Eriti on eraldatuse tunne tuntav just
talvekuudel. Looduskaunites paikades hakkab elu kihama suvekuudel,
kui saabuvad linlastest suvitajad.
Külade põhielanikkonna moodustavad valdavalt eakad inimesed, kelle
noorusaeg möödus kolhoosides
töötades. Nende lapsed on enamasti
kodust lahkunud, enamikest on saanud linnainimesed. Kõigele vaatamata ei ole ükski küla veel inimestest päris tühjaks jäänud. Mõnel
pool, nagu Kalluksel, Mõndaveres
ja Mäol on ametliku arvepidamise
järgi kohalikku rahvast väga napilt
alles, kuid neis paigus on siiski säilinud külaelule iseloomulik elulaad.
Samas on inimeste eakus ja suhtlemisvõimaluste piiratus muutnud elu
sellistes
külades
hiirvaikseks
omaette nokitsemiseks. Kui leidukski mõni energiline eestvedaja,
kes püüaks oma küla heaks midagi
korda saata või oma inimesi ergutada tegutsema, ei ole see kerge ettevõtmine. Inimeste mõttelaad ja tarvidus midagi oma kodupaiga heaks
ära teha sai tugevasti kannatada
nendel aegadel, kui vabas ühistegevuses nähti ohtu ühiskonnale.
Riikliku suunamise ja kontrolli all
harjuti tarbijaliku elustiiliga. Tulemuseks on inimeste passiivsus. Algatusvõimelised inimesed on rääkinud, et nii mõnigi kord ei võeta
uuendusi või väljapakutud ideid
vastu, sest alati leidub hulgaliselt
kõhklejaid ja kritiseerijaid. See
muidugi elu edasi ei vii.
Kuid meie vallas on ka teistsuguseid näiteid võimalik tuua. Inimeste üksmeelele saamine pole ka
neis paigus alati kerge olnud, kuid
eestvedajad on visad olnud. Esimeste edusammude tekkimisel hakkab tasapisi hajuma ka kõhklemine.
Meie külaliikumise aktivistid on
oma tegevusrinnet laiendanud, rohkem on hakatud ideid välja pakkuma. Inimesi ei veeta oma asju lahendama enam aleviku rahvamajja,
vaid minnakse nende kodukohta,
sinna, kus kõige enam oodatakse
kasulikku nõuannet. Eluõiguse on
saanud külaliidrite ja eestvedajate

Võduvere külarahvas Pariisi puhkekeskuses aru pidamas
piirkondlikud koosolekud, mida ka
õppepäevadeks sobib nimetada.
Erilised ootused on pandud 20.augustil sel aastal Läsnal toimuvale
valla külade päevale. Sinna polegi
enam palju aega jäänud, ettevalmistused nõuavad omajagu aega. Kuid
milline küla ei tahaks seal osaleda?
Hea tahte korral leitakse ka osavõtu
vääriline tegevuskava.
Võduvere küla näitab eeskuju
Võduvere küla oma 28 majapidamisega, teedevõrgu ja kauni Neeruti maastikuga on vallas üks arenenumaid haldusüksusi. Külaelanike
hulgas on ettevõtjaid, firmade omanikke, tootmistalude pidajaid. Põllud on haritud, jõudumööda on korrastatud külateid. Heaks tavaks on
saanud külainimeste ja külaliste
kokkutulekud küla lipuplatsil. Sinna on rajatud varikatused, kiik, lõkkeplats jne. Kokkutulekud on silma
paistnud mitmekesise päevakavaga.
Eesmärgiks on pakkuda kokkutulnutele peale meelelahutuse ka hädatarvilikke teadmisi. Nii oli viimasel kokkutulekul kavas päästeteenistuse töötajate esinemised ja tehniliste vahendite demonstreerimine.
Sel varasuvel on plaanis korraldada
külas nn politseipäev. Ikka selleks,
et rahvas saaks teada, millega meie
korrakaitsjad tegelevad, millised on
probleemid, kuidas ennast ja oma
vara kaitsta jpm.
Aktuaalseks on muutunud kaasaegsete sidevahendite soetamine
küla majapidamistesse. Praeguse
olukorraga ei olda külas rahul. Si-

Inimese poolt asustatud maailma – oikumeeni äärel
Mõttepilte Ohepalust/Othenpalist, kuhu viis Neeruti Seltsi loodusretk

Ta jõuab kätte kuidagi ootamatult, see maailma äär. Peaaegu üleminekuta. Ühtemoodi nii Loobu,
Kadrina kui ka Tapa poolt tulles
tabab silm põldude tagust majadekobarat, iidse küla tuumikut. Külast
läände, metsa poole suunduv tee on
igati korralik, toites lootust, et metsa taga on jälle põllud, külad, seega
– asustatud maa. Küla viimaste põldude veerel toetab matkaja, kes
veel ei tea, et on äärele jõudnud,
oma raske seljakoti puu najale, sõrmitseb koti pandlaid, otsib küljetaskust kaardi ja süveneb sellel kujutatud teede-radade ämblikuvõrgu lahtimõtestamise tegevusse.
Tõenäolisi valikuid on tegelikult
kaks. Esimene tee viiks üle Saksaare ja Kukepala talude Lehtse mõisa
maadele. Valgejõgi vahel. Küllap
ka sild. Teist teed mööda oleks

mõeldav suunduda Ämmasaare
kõrtsini, sealt väikese kehakinnituse järel Pala mõisa ja siis juba üle
Nahe ja Ojaküla Jäneda maile.
Kaks jõge vahel. Kevadiste suurvete rikutud sillad sealgi ilmselt juba
taastatud. Taevas hoia, heinaaeg
kohe algamas, luhad ootavad niitjaid.
Taas vinnab reisisell koti selga
ja suundub peale lühikest kaalutlemishetke Ämmasaare poole. Aga
kaart, mille meie kujutletav matkaja
just kokku lappas, on pärit 1881.
aastast. Tänaseks päevaks on nii
kaardilt kui ka tegelikkusest kadunud Ämmasaare kõrts, Saksaare,
Kukepala ja kõik ülejäänud talud
Ohepalu ja Ojaküla vahelisel alal.
Kadunud on ka Pala mõis. Ometi on
siinne piirkond näinud märksa paremaid aegu. Taani Hindamisraama-

töögruppi kuuluvad peale külavanema Ülo Kaisi veel Juhan Viise,
Marika Hallikmann, Ivo Karlep,
Lauri-Indrek Tummeleht ja Aili
Kõiv.
Juba põguski tutvumine selle
arengukavaga näitab, et töösse on
kaasatud asjatunjad ning kirja on
pandud hulgaliselt teavet nii küla
üldisest seisukorrast, aga ka lähituleviku eesmärkidest.
Võduvere küla ellu on kinnistunud mitmed eeskuju väärivad traditsioonid. Üks nendest on kindlasti
külakokkutulekute pikk ajalugu,
mis sai alguse esimesest kokkutulekust 1989. aasta jaanilaupäeval.
Selle mõtte algataja oli küla põliselanik ja külavanem Kaljo Viese
(1925-1997). Seni on toimunud 8
külakokkutulekut.

deettevõte on keeldunud interneti
püsiühenduse
sisseseadmisest,
tuues ettekäändeks vähese soovijate
arvu. Praegu käivad läbirääkimised
teise, paindlikumat taktikat pooldava ettevõttega.
Sel kevadel korraldatakse külainimeste osavõtul ka ühine talgupäev.
Korraldamist vajab veel ka prügimajandus, sest uus prügiseadus ja
rangemad nõuded ei jäta vahele
ühtki elanikku, elagu ta linnas või
maal.

Neeruti
Seltsi
VEERG
• Järjekordne loodusretk 2. aprillil
viib huvilised Veera Saare romaani
"Elas kord mees" radadele Palmse,
Ilumäe, Ligedama, Esku, Haljala ja
Liiguste maile. Sõidetakse pisibussiga (15 kohta), mis väljub Kadrina
rahvamaja eest kell 12.00, naasmine kell 17. Osalusmaks 50 krooni,
see läheb sõidukulu katteks. Võileib taskusse!
• Kultuuriministeerium rahastab
programmist "Sportlik-kultuuriline
koolivaheaeg" 5000 krooniga Kadrina koolinoortele suunatud projekti
22. ja 23. märtsil à 6 tundi Neeruti
MKA loodusradadel. Projekt sisaldab juhendamist, toitlustamist ja
transporti.

Ohvriabiteenus
on kõigile
kättesaadav
1. jaanuarist 2005 jõustus ohvriabi seaduse 2. peatükk, mis reguleerib riikliku ohvriabiteenuse osutamist. Õigus ohvriabile on kõigil
inimestel, kes on langenud hooletuse või halva kohtlemise, füüsilise,

Külal on oma arengukava

vaimse või seksuaalse vägivalla
ohvriks, õltumata sellest, kas kahju

26. veebruaril oli Võduvere küla
rahvakoosolek Pariisi puhkekülas.
Sellest osalema olid kutsutud ka
vallavanem Ain Suurkaev, koolidirektor Arvo Pani, külaliikumise
projektijuht Sirje Kuusik jt.
Vallavanem Ain Suurkaev rääkis külade arengu probleemidest,
külateede korrashoiust, talvisest lumelükkamisest ja teistest päevaküsimustest.
Ka vastas ta külarahva esitatud
küsimustele.
Päevakava tähtsaimaks teemaks
oli Võduvere küla arengukava vastuvõtmine. Arengukava tiitellehel
on koostajana märgitud: Võduvere
küla elanikud. See tähendab kollektiivset osavõttu oma küla edasise
arengu kujundamisest. Arengukava
on mõeldud aastateks 2004-2010.
Seda arengukava võiks võtta
ka kui läbilõiget küla kaugemast
ajaloost kuni eelolevasse lähitulevikku. Arengukava koostamise

• Küla terviklik areng
• Külaelanikud on huvitatud külaelu edendamisest ning osalevad
ühistel ettevõtmistel
• Võduvere küla elanikele on tähtis
isamaalisus ja selle tunde kasvatamine noortes
• Aktiivses kasutuses on külakeskus – nõupäevad, kursused, erinevad üritused, veedetakse vaba aega
jne.
• Küla infrastruktuur on kvaliteetne
ja toimiv
• Arendatakse koostööd valla asutustega ja firmadega. Küla esindaja
kuulub vallavolikogusse
• Küla territooriumil valitseb üldine
heakord
• Suheldakse teiste EL küladega

tus on Ohepalust 5 kilomeetri raadiuses mainitud viit küla kokku 107
adramaaga. Suurimad, Ohepalu ja
Kõrveküla, olid vastavalt 50 ja 20
adramaalised. Tolleaegne mõõtühik
– adramaa – tähendas väidetavalt
üht talukohta. Siinne piirkond on
arheoloogide tähelepanu alt teenimatult kõrvale jäänud ja seetõttu
teadmised vanemast ajast äärmiselt
kasinad. Mõne aasta eest õnnestus
fikseerida muinasaegne kultuurikiht tänapäeva Ohepalu küla talude
ümbruses. Leitud savinõude killud
ulatuvad tagasi vähemalt 12. sajandisse. Tõenäoliselt keskajal on kasutusel olnud maaalune kalmistu
külast loodes liivasel künkal. Ohvrikohana võidi pruukida mingit osa
Kirikumäest, pühaks peeti ilmselt
ka järve, aga see väide vajab veel
kontrollimist, kui on rahvaluule arhiivis mingeid viiteid. Kivikalmed,
kui selliseid üldse oli, on hävinud
hilisemate põllutööde käigus. Või-

maliku linnamäe asukoht külast läänes on samuti lõplikult tõestamata.
Seega ei ole aeg Ohepalu ümbruses,
nagu paljudes kohtades üle Eesti,
minevikumälestiste suhtes armuline
olnud. Ohepalu küla on kuulunud
Kolu (Friedrichshof) mõisa alla. Nimetatud mõis ei olnud piisavalt tugev, et küla tema põlistelt maadelt
kõrvale tõrjuda, nagu seda 19. sajandi
keskel mitmel pool ette tuli.
Seega asus küla ka eelmisel iseseisvusajal samal kohal ning oli,
praeguseks säilinud taluasemete
hulka silmas pidades, rahvarohke.
Hääbumine sai alguse sõjajärgsel
perioodil, kui rajati Tapa polügoon
ja kaotati viimased talukohad Pala
mõisa maadel. Sealt alates võibki
Ohepalust juttu teha kui asustatud
maa äärest. Tänuväärne tööpõld pärandkultuuri objektide väljaselgitamiseks.
Arne KIVISTIK
Mahtra Rahvakooli giid

tekitaja on tulnud avalikuks ja kas

Projektijuht Sirje KUUSIK

tema vastu on algatatud kriminaalasi.

Võduvere küla arengu üldeesmärgid:

Sellega on avatud igaühele võimalus juhuks, kui inimesega on juhtunud midagi sellist, mis tema tavapärase elu segi pöörab ning mille
korrastamiseks oma oskustest puudu jääb või kui ei teata, kuidas pärast ohvriks langemist oma eluga
toime tulla.
Et seda programmi ellu viia, selleks alustas tööd 35 ohvriabitöötajat kuueteistkümnes ohvriabikeskuses üle kogu Eesti. Need keskused
ongi paigad, kus ohver saab esmast
nõustamist ja emotsionaalset tuge.
Nõu võib küsida nii telefoni teel kui
ka ise kohale minnes. Inimese soovi
korral võib ta jääda ka anonüümseks. Juhtunu arutatakse üheskoos
läbi ja otsustatakse, mida edasi teha. Ohvriabitöötaja annab informatsiooni abi saamise erinevate võimaluste kohta ning juhendab suhtlemisel asutustega.
Aasta esimesed nädalad on kulunud süsteemi käivitamisele, töösse sisseelamisele ja võimalike abistajate leidmisele piirkonnas. Koostöövõrgustiku loomine, elanikkonna teavitamine ja oma kannatustest
rääkima julgustamine on pikk protsess, kuid algus on nüüd tehtud.
Eesti jaguneb neljaks ohvriabiteenuse osutamise piirkonnaks.
Kodanike vastuvõtt kõigis
keskustes on:
Esmaspäeval, kolmapäeval ja
reedel kella 9–12 ning kella 13– 16.
Kontaktandmed:
Rakvere, Tallinna tn 30,
ohvriabitöötajad Monika Martin
ja Aive Silvet. Tel 32 23 634.
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Võrk palliuudiseid
22. veebruaril toimusid Rakveres Eesti Koolispordiliidu Hansapanga kooliliiga Lääne-Virumaa meistrivõistlused võrkpallis. Nendel võistlustel saavad kaasa
mängida põhikooli õpilased, kel ei ole Eesti Võrkpalliföderatsiooni litsentsi; see tähendab neid õpilasi, kes ei
mängi võrkpalli Eesti meistrivõistlustel ja karikavõistlustel.
Lääne-Virumaal oli registreerunud 12 meeskonda.
Kadrina keskkool oli esindatud kahe meeskonnaga.
Meie kooli esimene meeskond saavutas turniiril I koha,
teine võistkond sai IV koha.
Esikohale tulnud meeskonnas mängisid Timo
Naan, Mart Metsjõe, Märt Metsjõe, Rait Karus, Karl

Lindam, Aivar Orula ja Rauno Ilves. Iga maakonna
parim kool pääses edasi finaalturniirile, mis peetakse
märtsikuisel koolivaheajal Viljandis.
* * *
Eesti I liiga meistrivõistlustel võrkpallis lõppes
play-off-i esimeses ringis Kadrina meeskonna teekond.
Vastaseks saadi ESS Pärnu VK II meeskond. Kahjuks
kaotati mõlemad mängud ning seekord on eelmise aasta I liiga võitja hooaeg läbi. Sel hooajal oli meeskonnal
palju ebaõnne – vigastatud on kolm põhikoosseisu
mängijat ja üks peamine pommitaja "siirdus tööle"
välismaale. Seekord jäi meeskonna resultaadiks 9.
koht.
Jaan RUMMI

Dimitri Drozdov Eesti õpilaste meistriks
Rakveres toimunud kreeka-rooma maadlusvõistlustel võistles südilt Dimitri Drozdov kehakaalus kuni 38 kg,
kes võitis kõik vastased paraja ülekaaluga ning tasuks selle eest omistati talle Eesti õpilaste meistritiitel.
Kehakaalus kuni 47 kg kordas eelmise aasta saavutust Siim Abner, tasuks oli kolmas koht.

Arnold Looritsa mälestusvõistlustel
kreeka-rooma maadluses Alatskivil saavutas kehakaalus kuni 26 kg esikoha Henri Kõremäe ja teise koha sai
kehakaalus kuni 42 kg Dimitri Drozdov.

Andres Laanemägi – Eesti meistrivõistluste hõbe
Suure-Jaanis toimunud Eesti meistrivõistlustel vabamaadluses esindasid Kadrinat Riho Remmelgas, Marger
Pormann ja Andres Laanemägi. Nendest edukaim oli Andres Laanemägi, kes saavutas kehakaalus kuni 84 kg teise
koha, kaotades finaalmatšis Ahto Raskale, nimekale Eesti maadlejale, kes on meie riiki esindanud nii Euroopa kui
ka maailmameistrivõistlustel.
Valeri PORMANN

Eesti Maaomavalitsuste Liit eile, täna ja homme
Eestis on kohalikud omavalitsused teinud koostööd alates 20.
novembrist 1921, kui moodustati
Eesti Maakondade Liit. 1927. aastal muudeti selle põhikiri ja uueks
nimeks sai Eesti Maaomavalitsuste
Liit. Liitu kuulusid peale maavalitsuste ka vallaomavalitsused. Nõukogude võimu poolt 1940. aastal
lõpetatud Eesti Linnade Liidu kui
ka Eesti Maaomavalitsuste Liidu
tegevus taastati 1990. aastal.
Täna tegutsevad Eestis kaks
üleriigilist omavalitsuste liitu –
Eesti Linnade Liit (ELL) 47 liikmega ja Eesti Maaomavalitsuste Liit
(EMOL) 173 liikmega. Mõlemad
liidud on loodud kohaliku omavalitsuse üksuste liidu seaduse alusel.
ELLi kuulub üle poole rahvastikuregistri andmete alusel Eesti elanike arvust ja EMOLisse üle poole
Eesti kohaliku omavalitsuse üksustest, kus elab kokku 394 280 inimest, mis moodustab 29 % Eesti
elanikkonnast. Mõlemad liidud
esindavad liitu kuuluvaid kohaliku
omavalitsuse üksusi kui tervikut
suhetes riigiorganite, teiste isikute
ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.
Kuni 2003. aastani seisid Eestis maaomavalitsuste eest kaks
ühiste huvidega organisatsiooni –
Eesti Maaomavalitsuste Liit
(EMOL) ja Eesti Omavalitsusliitude Ühendus (EOÜ). 14. novembril 2003 otsustasid EMOL ja
EOÜ ühendada Paide Kultuurikeskuses EMOLi üldkoosolekul
(Maapäeval) oma jõud üheks Eesti kohalike omavalitsuste huve

Ostan
vana palkaida
või -maja
äravedamiseks
Tel 32 77 490
või 50 93 177

silmas pidavaks üleriigiliseks liiduks, võttes aluseks Eesti Maaomavalitsuste Liidu ajaloolise järjepidevuse. Paides osales kokku
173 omavalitsust kahe esindajaga
igast omavalitsusest. Maapäeval
võeti vastu uus EMOLi põhikiri,
valiti esimees ja aseesimehed ning
juhatuse, revisjonikomisjoni ja volikogu uus koosseis, kuhu nimetati
kaks esindajat igast maakonnast
maakonna omavalitsusliitude ettepanekul. Maapäeval vastu võetud
otsustena on EMOLi ülesanneteks
ja eesmärkideks koondada kohaliku omavalitsusi nende ühiste huvide ja õiguste väljendamiseks, esindamiseks ja kaitsmiseks.
EMOLi esimeheks valiti Urvaste vallavanem Kurmet Müürsepp ja aseesimeesteks Kambja
vallavaanem Ivar Tedrema ning
Tarvastu vallavanem Jaan Lukas.
Lisaks esimehele ja aseesimeestele on juhatuses seitse liiget: Põltsamaa vallavanem Toivo Tõnson,
Laheda vallavanem Sirje Tobreluts, Imavere vallavanem Jüri Ellram, Are vallavanem Enn Kuslap,
Leisi vallavanem Mart Mäeker,
Taebla vallavanem Ülle Erman ja
Kohtla vallavolikogu esimees Arno Rossman.
EMOLi tegevus viimase aasta
jooksul on saavutanud täishoo.
EMOLi büroos on täiskohaga kolm
töötajat, järgmisel aastal võetakse
lisaks tööle kaks uut töötajat. Oma
tegevuse rahastamisel ollakse riigist sõltumatud, st EMOLi tulubaas
koosneb eelkõige liikmemaksudest. EMOLi liikmemaksu aluseks
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

on 2004. aastal püsiosana 3 000
ning elanike arvuga võrdeline osa –
3 krooni elaniku kohta, 2005. aastal
vastavalt 5 000 ja 5 krooni elaniku
kohta. Kokku moodustas 2004.
aastal EMOLi liikmemaksu nn püsiosa 528 000 krooni ning elanike
arvu osa 1 206 297 krooni ning
2004. aasta liikmemaks on kokku
1 734 297 krooni. 2005. aastal on
Maapäeva
otsusena
püsiosa
865 000 ja elanike arvu osa
1 980 985 ning kokku summas
2 845 985 krooni.
Seda raha kasutatakse oma liikmete huvide eest seismiseks, omavalitsusliku haldussüsteemi arendamiseks ning võimu detsentraliseerimiseks, mis lähtub iga piirkonna elanike õigustatud vajadustest ja
huvidest ning arvestaks kõikide kohaliku omavalitsuse üksuste arengu
iseärasusi. Hinnanguliselt toob
EMOLi liikmetele iga 2004. aasta
liikmemaksukroon 2004. aastal
juurde vähemalt 115 krooni ja
2005. aastal 260 krooni, kokku 375
krooni. See tulemus on saavutatud
koostöös ELLiga esindades kohalikke omavalitsusi läbirääkimistel
Vabariigi valitsusega. Iga omavalitsus üksinda võttes ei ole suuteline enda eest seisma ei riiklikul ega
ka rahvusvahelisel tasandil.
Lääne-Viru maakonnas on
EMOLi liikmeteks kõik vallad.
EMOL-i volikogus on Lääne-Virumaa esindajateks Rakke vallavanem Andrus Blok ja VäikeMaarja vallavolikogu esimees
Indrek Kesküla.
Täiendavat
informatsiooni
EMOLi tegemiste kohta saab aadressilt www.emovl.ee
Uno SILBERG,
EMOLi büroo direktor
50 65 533
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Hilja POOLAND
Aino LEINSALU

70
Uudo VILTRUP
Laine SCHEVELIN
Maare ÕISPUU

75
Aino ALEINIK
Leida LEITLOF
Kalju SAAR
Karl SOOSAAR

65
Tõnu ESCHBAUM
60
Mare VAINOKIVI

Ülestõusmispühad on ukse ees
Nüüd tähistab kirik üle maailma ülestõusmispühi. See sõna on
mitmuses. Nagu ka jõulud, ka need
pühad kestavad mitu päeva.
Tegelikult terve nädala (nimetatakse ka Suureks Nädalaks), sest
ülestõusmispühad algavad juba nädal varem palmipuudepühaga. Selle
pühaga meenutab kristlaskond Jeesuse viimast minekut Jeruusalemma,
vastu oma kannatustele ja surmale.
Suurel Neljapäeval, mis nagu nimigi
ütleb peetakse neljapäeval, tuletatakse
meelde Jeesuse viimast söömaaega
oma jüngrite seltsis ehk armulaua
seadmise püha. Ta ei jäänud oma
jüngreid õpetama ja juhatama, vaid
lahkus meie maailmast, kuid jättis sellise ainulaadse “sidepidamisviisi” endaga – armulaua. Suur Reede on Jeesuse surma päev, mil me meenutame
ta kannatust ja ristisurma. Siis tuleb
vaikus. Vaikne laupäev on aeg, mil
Jeesus on hauas, toimub salapärane
surma võitmise protsess. Aga tema
risti pole võimalik vaadelda lahus
Suure Nädala pühapäevast – Jeesus ei
jäänud hauda, vaid tõusis üles surnust.
Sellega ta avas uue võimaluse inimese
jaoks, sest ülestõusmisest saavad osa
ka kõik need, kes temasse usuvad.
Õieti on igal pühapäeval kirikus esil
meenutus Jeesuse ülestõusmisest. Vene keeles on see eriti hästi näha –
selles keeles tähendab pühapäev ülestõusmist.
Seekord on pühad sattunud hästi varajasse aega ning talv ei taha
ka veel lahkuda. Me peame seetõttu pühi mitte kirikus, vaid leerimajas. Kirik on veel väga külm. Ehk
on siiski lootust, et Kadrina inimesed saavad kunagi rõõmustada ka
köetud kiriku üle.

Jumalateenistused on:
Palmipuudepüha
Suur Neljapäev
Suur Reede
Ülestõusmispüha

kl 11.00
kl 19.00
kl 15.00
kl 11.00

Kõik on oodatud!

Uus leerikursus täiskasvanutele algab 3. aprillil kl. 11.00 leerimajas. Oodatud on nii täiskasvanud kui ka noored.
Koolitus toimub kahes vanusegrupis – eraldi noortele ja täiskasvanutele.
Kuid nii on Suures Nädalas nii
kurbust kui ka rõõmu; meile on ju
tõotatud, et ” teie kurbus muutub
rõõmuks” , vt Johannese evangeeliumi 16 ptk lõpp.
Häid pühi!
Meelis-Lauri ERIKSON,
EELK Kadrina
Katariina koguduse õpetaja

Ostan maamaja või iidse talukoha. Soovitavalt koos suurema
põllu- või karjamaaga, et oleks võimalus tegeleda loomakasvatusega. Elamumaa ja maatulundusmaa võivad asuda eraldi
maaüksustel või kuuluda erinevatele omanikele. Tel 6 350 299
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

