TÄNASES LEHENUMBRIS:
VALLAAMETNIKE JA -VOLINIKE
TULUDE DEKLARATSIOONID
ILUSALONGI ARGIPÄEV
ÕPILASED KASISID MAANTEEÄÄRI
KUNSTIDEKOOL KUTSUB ÕPPIMA
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Valla esindus käis Norra iseseisvuspäeva tähistamisel
7. juunil tähistati Norras 100
aasta möödumist päevast, mil Norra parlament otsustas mitte enam
tunnustada Rootsi kuninga võimu.
Sajandi eest rahumeelsel teel kätte
võidetud iseseisvus on norralastele
nii kallis, et kahel korral on rahvahääletusel Euroopa Liidule öeldud
“ Ei!” , kartes oma suveräänsust
Brüsselile loovutada. Norra tegutsemisjulgust on tugevasti toetanud
ka riigi naftarikkus.
Juubelipidustused tõid kokku
kogu Norra rahva, kellele lisandusid arvukad väliskülalised. Eemale
ei jäänud ka Kadrina valla esindus,
kelle oli iseseisvuspäeva tähistamisele kutsunud Kadrina valla sõprusvald Norras – Trøgstad.
8. juuni pärastlõunal asuski teele Norrasse Kadrina valla esindus
eesotsas vallavanema Ain Suurkaevuga. 21-liikmelisse delegatsiooni
kuulus 17 Kadrina koolilast – rahvatantsijat ja lõõtsapoiss Kalev Pallon. Iseenesest mõistetavalt on reisil ka meie akordionivirtuoos Margus Laugesaar. Rahvatantsijad esinevad Norras oma juhendaja Ingrid
Pärnamäe valvsa pilgu all.

Pildil ülal: Sild üle fjordi, mis valmis alles hiljuti ja mis ühendab Norrat
Rootsiga. Silla avasid mõlema riigi kuningad
Pildil all: Sõpruspuu istutamine Trøgstadis. Vasakult esimene on sealse
vallavolikogu esimees Ellen Løchen Børresen

XIII aastakäik

VALLAVOLIKOGUS ARUTATI JA OTSUSTATI
25. MAI 2005. a. ISTUNGIL ARUTATI JA OTSUSTATI:
1. Volikogu võttis vastu otsuse, millega muudeti vallavolikogu 2004. a.
15. detsembri otsust nr 214 “Peremehetu ehitise hõivamine“. Vallavolikogu otsuses on öeldud: Muuta Kadrina Vallavolikogu 2004. aasta 15. detsembri otsust nr 214 punkti 1 järgmises sõnastuses:
“Tunnistada peremehetuks mõttelises osas Kadrina vallas Kõrvekülas
endisel Vahtra A-110 talumaal asuv elamu ja ait, mille viimased teadaolevad valdajad olid Meeta-Helene Suuban osas ja Hans-Eduard Eik osas.“
2. Vallavolikogu arutas maa sihtotstarbe määramist ja võttis vastu sellekohased otsused.
3. Volikogu võttis vastu otsuse valla asustusüksuste lahkmejoone täpsustamise kohta.
4. Kinnitati Kadrina valla 2004. aasta majandusaasta aruanne, millest:
• Tulude eelarve 43 919 370 krooni;
• Tulude eelarve täitmine 45 697 243 krooni;
• Kulude eelarve 47 382 490 krooni;
• Kulude eelarve täitmine 45 522 111 krooni.
5. Laenu võtmine. Volikogu otsustas võtta laenu 3 623 000 krooni Hansapangast tagasimakse tähtajaga hiljemalt 31. detsember 2005. Laenu kasutatakse välisabi sildfinantseerimiseks Kadrina lasteaia Sipsik renoveerimisel.
6. Volikogu võttis vastu otsuse Kadrina vallavolikogu järgmise koosseisu
liikmete arvu suhtes, sest käesoleva aasta 16. oktoobril toimuvad kohalike
omavalitsuste valimised ning senised volikogud kaotavad oma volitused.
Otsustati määrata vallavolikogu koosseis 19 liikmelisena.

Valitsus otsustas jätta loodava Tapa valla Virumaale,
Kadrinale lisandub maad ja rahvast
BNS: 16. 06. 2005. Valitsus kiitis heaks Lehtse valla, Saksi valla ja Tapa
linna ühinemise ning otsustas, et uus Tapa vald jääb Lääne-Viru maakonna
koosseisu. Valitsus võtab vastu korralduse, millega muudab nende omavalitsusüksuste haldusterritoriaalset korraldust ja Kadrina valla piire ning
sellega seonduvalt ka valitsuse määrusi.
Lehtse valla, Saksi valla ja Tapa linna ühinemisel moodustatakse uus
kohaliku omavalitsuse üksus Tapa vald. Tekkiva valla territoorium on
264,6 km2 ning elanike arv 9448. Kadrina valla piiri muudetakse senise
Saksi valla kolme küla – Kiku, Pariisi ja Salda – territooriumi arvamisega
Kadrina valla koosseisu, mille tulemusena suureneb Kadrina valla elanikkond 270 inimese võrra ja territoorium 25,57 km2 võrra. Need külad on
territoriaalselt ja looduslikult seotud Kadrina vallas asuva Neeruti maastikukaitsealaga ning 2004. a oktoobris läbi viidud rahvaküsitluse tulemusena
soovis 79% küsitletutest ühineda Kadrina vallaga.

Vallavolikogu esindas Norramaal kultuurikomisjoni esimees
Mati Tiiter, kes enne väljasõitu ütles “ Kodukandile” lühidalt: “ Ees
on suur pidu, mis käib korraga mitmel pool. Trøgstadi vald on meie
võõrustajaks. Pakume neile tantsu
ja pillimängu. Püüame ka sõprussuhteid edasi arendada” .

Vesi, mida me tarbime
Kadrina aleviku põhjavee tarbevaru ümberhindamine

Kadrina aleviku põhjavee tarbevaru ümberhindamine tehti vastavalt Kadrina vallavalitsuse ja Eesti
Geoloogiakeskuse vahel 2004. a.
sõlmitud lepingule. Ümberhindamise tingis kinnitatud põhjaveevaru
kehtivusaja lõppemine ning vajadus
üle vaadata põhjaveekvaliteet. Aleviku perspektiivne veevajadus on
1100 m3/ööpäevas.
Aleviku põhjaveevaru uuriti
1990.–1991. aastatel ning tookordseks tarbevaruks kinnitati 1925
m3/ööpäevas.
Põhjavee tarbevaru ümberhindamiseks vaadati kohapeal üle
puurkaevude tehniline ja sanitaarne
seisund, koguti veeanalüüside ja
veevõtu andmed veehaarde kogu
töötamisaja kohta, võeti veeproovid üldkeemiliseks veeanalüüsiks,
mõõdeti puurkaevudes põhjaveetaset ning täpsustati veevõtu andmeid
veehaarde haldaja – Kadrina Soojus
AS andmetega.
Puurkaevude sügavus Kadrina
alevikus on 30-60 m. Põhjavesi on
surveline, veetaseme sügavus maapinnast on 10-15 m. Loobu jõe orus
võib veetase tõusta isegi üle maapinna. Veetaseme aastane kõikumise amplituud on 3-5 meetrit.
Kadrinas on Kadrina Soojus AS
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valduses 7 puurkaevu. Kaevud töötavad ringsüsteemis, mis haarab
valdavalt kogu alevikku, ka suuremat osa erasektorist. Veetöötlemist
ei toimu. Alates aastast 2000 töötab
peamiselt 3 puurkaevu, ülejäänud
on reservis. Veehaarde kolmest töötavast puurkaevust oli 2004. a. veevõtt kokku 284 m3/ööpäevas. Maksimaalselt optimaalne veevõtt nendest on 520 m3/ööpäevas. Kõigi 5
töökõlbliku puurkaevu töölerakendamise korral on võimalik veevõtt
760 m3/ööpäevas.
1991. a. kinnitatud põhjavee tarbevaru (900 m3/ööpäevas) oli kogu
14 aasta jooksul kasutuses vähem
kui 30% ulatuses. Kadrina vallavalitsus peab perspektiivseks veevajaduseks 1100 m3/ööpäevas.
Vee kvaliteet
Kadrina vee kvaliteet on arvatud väikeste mööndustega I kvaliteediklassi (üldse on neid klasse
kolm). See tähendab, et meie vesi
kuulub joogivee kvaliteediklassi.
Ent mitte alati ei ole tarbijad vee
kvaliteediga rahul. Vee omadused
jätavad mõnikord soovida, eriti häirib inimesi vee kõrge rauasisaldus.
Miks siis kaevus olev I klassi joogivesi tarbija kraanist välja voolates

nii kvaliteetne enam ei ole? Eks
põhjused võivad olla erinevad, kuid
peamine süü selles lasub ikka meie
vanadel ja lagunevatel trassidel,
ehk lihtsamas keeles väljendades veetorud on roostes. Käigusolevate
puurkaevude vee kvaliteet on praegu
parim, mida tarbijatele pakkuda on.
Mikrobioloogiliste näitajate järgi vastab meie puurkaevude vesi
joogivee kvaliteedinõuetele ning
kuulub I joogivee kvaliteediklassi.
Sama võib öelda ka radioloogiliste
ja indikaatornäitajate puhul - need
ei ületa joogiveele kehtestatud piirnäitajaid.
Joogiveele esitatavad kvaliteedinõuded on kehtestatud sotsiaalministri 31. juuli 2001. a. määrusega nr 82 "Joogivee kvaliteedi- ja
kontrollinõuded ning analüüsimeetodid" ja sotsiaalministri 2. jaanuari
2003. a. määrusega "Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollnõuded".
Lähiaastatel vahetatakse osa
Kadrina veetrasse välja uute vastu
ning rajatakse puurkaevude juurde
ka joogivee töötlemise võimalused.
See kõik muidugi maksab, mis tähendab ka elanikkonnalt lisakulu
tarbevee hankimisel. Kuid teisiti
pole võimalik edaspidi kindlustada
elanikkonda ega teisi tarbijaid kvaliteetse veega.

Skulptuurid valmivad Kadrinas
4. – 10. juulini toimuvad Kadrina lauluväljakul skulptuuripäevad.
Kohapeal valmistatakse puust ja
metallist skulptuure. Skulptuuripäevade eestvedajaks on skulptor,
Eesti Kunstnike liidu liige Aivar
Simson (46),
kunstnikunimega
Simson Seakylast.
Skulptuuripäevadel esineb 4. ja
5. juulil lauluväljakul Soome rahvamuusikaorkester. Nende esituses

kõlavad rahvaviisid Lõuna-Hämeest. Orkestri koosseisus on 12
täiskasvanut ja 4 last. Orkestri juhiks on Lauri Keskinen.
Orkester mängib 5. juulil ka
Rakvere promenaadil ja Udriku
Hooldekodus ning 6. juulil Kadrina
Hooldekodus.
Palume jälgida sellekohast reklaami.

22. juunil kell 20 – Vohnja kiigeplatsil

J A A N I Õ H T U
Mängib ansambel
“MAHE“
* * *
23. juunil kell 19.00
Kadrina lauluväljakul

J A A N I Õ H T U
* lasteprogramm *
* taidluskava *
* ansambel Arlet Palmiste Band *
* showtantsijad *
* diskor *
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Majanduslike huvide deklaratsioonid

Kadrina Vallavolikogu liikmete ja vallavalitsuse liikmete majanduslike huvide
deklaratsioonid, mis avalikustatakse Kadrina Vallavolikogu
2002. aasta 21. juuni määruse nr 23 alusel
Deklaratsioonid esitasid ametiisikud korruptsioonivastase seaduse § 14 lõike 5
ja § 13 lõike 2 alusel valla volikogu poolt määratud komisjonile. Need avalikustatakse seaduse § 15 lõike 3 alusel seaduse lisana kinnitatud majanduslike huvide
deklaratsiooni vormi järgi:
ametikohal ametipalka ei maksta:
I. Üldandmed
võlausaldaja, võlajääk deklareeri1. Ees- ja perekonnanimi
mise ajal.
2. Isikukood. [Ei avaldata]
11. Muud varalised kohustused,
3. Ametikoht
mille suurus ületab deklareerimise
4. Asutus (tööandja)
ajal eelmise kuue kuu ametipalga
5. Ametipalga aste ja ametivõi 50 000 krooni, kui ametikohal
palk. [Avaldatakse koos asutusest
ametipalka ei maksta (liisingud,
makstavate lisatasudega]
käenduslepingud, hüpoteegid jms).
II. Andmed vara kohta
6. Kinnisvara (kuni kinnistusIV. Andmed muude tulude kohta
raamatusse kandmiseni ka ehitised
12. Muud regulaarsed tulud
ja nende osad, deklareeritakse ka
(palk ja lisatasud põhitöökohal, kui
pooleliolevad ehitused, ühis- ja
ametiisikul puudub ametipalk, näikaasomandiks oleva vara puhul
dates nende suuruse; kompensatnäidatakse ametiisiku osa selles):
sioonid, sh nõukogudest saadavad
otstarve, asukoha maakond, vald,
hüvitised, nimetades nõukogu ja
linn, kinnistuspiirkond, kinnistu
näidates hüvitise suuruse; intressid;
number. [Aadressi näitamata]
pensionid; töövõtust ning teadus- ja
7. Registrisse kantud autod,
õppetööst saadavad tasud; autoritavee- ja õhusõidukid: sõiduki liik,
sud; muud tulud või tuluallikad,
mark, väljalaske aasta.
näidates ära, mis liiki tuludega on
8. Aktsiad, osad ja muud väärttegemist). [Tulu suurust näitamata]
paberid: emitent, liik, kogus, nimiV. Andmed maksustatava tulu ja
väärtus, koguväärtus.
dividendide kohta
9. Pangaarved (pank, arve liik
[Ei kuulu avaldamisele]
ja nende arv).
VI. Andmed abikaasa, vanemate ja
III. Andmed varaliste kohustuste
laste kohta
[Ei kuulu avaldamisele]
kohta
Deklaratsiooni järel sulgudes
10. Võlad pankadele ja teistele
on näidatud deklaratsiooni täitmise
eraõiguslikele isikutele, kui võla
kuupäev. Lisatud abieluvaralepinsuurus ületab eelmise kuue kuu
gud ei kuulu avalikustamisele.
ametipalga või 50 000 krooni, kui

VALLAVALITSUSE LIIKMED
1. Arvi Põldaas. 3. Keskkonnakaitse halduse juhataja. 4. Kadrina
Vallavalitsus. 5. 13 000 krooni. 6.
Talumaa Viljandimaal Suure-Jaani
vallas; 3-toaline korter Lääne-Virumaal Kadrinas. 7. Sõiduauto Peugeot 406 (2002). 8. – 9. Hansapank
– arvelduskonto. 10. – 11. Sõiduauto liising. 12. AS Kadrina Soojus
nõukogu liikme tasu; LIFE projekti
projektijuhi tasu. (30.04.2004)
1. Erika Roger. 3. Peamaakorraldaja. 4. Kadrina Vallavalitsus. 5.
9000 krooni. 6. Maatulundusmaa
Lääne-Virumaal Kadrina vallas, nr
325. 7. – 8. – 9. Hansapank – arvelduskonto. 10. – 11. – 12. Sõiduauto
kompensatsioon. (30.04.2004)
1. Aili Purk. 3. Rahandusnõunik. 4. Kadrina Vallavalitsus. 5.
9000 krooni. 6. Abikaasaga ühisvara – kinnistu Lääne-Virumaal Kadrina vallas Jõetaguse külas. 7. Abikaasaga ühisvara sõiduauto OpelKadett (1982). 8. EVP arve Eesti
Ühispangas – abikaasade ühisvara.
9. Hansapank – abikaasaga ühine
arvelduskonto. 10. – 11. – 12. OÜ

Kadrina Sport juhatuse liikme tasu.
1. Teet Koitjärv. 3. Vallavalitsuse liige. 4. Kadrina Vallavalitsus.
5. 500 krooni 6. 2 korterit LääneVirumaal Viitnal, nr 27301:002:
1770. 7. Sõiduauto Moskvitš 2140
(1979). 8. Hansapank, 2 aktsiat,
405.25 krooni, 810.50 krooni. 9.
Hansapank – arvelduskonto, hoiukonto; Nordea pank – 2 arvelduskontot. 10. – 11. Nordea Finance
Estonia, auto kasutusrent, 126
657.83 krooni. 12. Lahemaa Rahvuspargi palk; FIE-ettevõtlustulu;
isikliku sõiduauto kasutamise kompenseerimise hüvitis (23.04.2004)
1. Aivar Lankei. 3. Abivallavanem. 4. Kadrina Vallavalitsus. 5.
13 000. 6. – 7. – 8. – 9. Hansapank
– arvelduskonto. 10. – 11. – 12. OÜ
Kadrina Sport juhatuse liikme tasu;
OÜ Kadrina Kommunaal juhatuse
liikme tasu; Kultuurkapitali ekspertgruppi stipendium; isikliku sõiduauto kasutamise kompenseerimise hüvitis (19.04.2004)
1. Ain Suurkaev esitas Siseministeeriumile.

Eesmärk – kuritegevuse ennetamine
Naaber pakub naabrile tasuta valveteenust
Naabrivalve kui selline on
Eestis olnud mitteametlikult juba
ärkamisajast alates. Ametliku institutsioonina tegeletakse sellega
viimased 5 aastat. Tänaseks on
naabrivalvega liitunud üle 250
piirkonna. Kõige populaarsem on
naabrivalve suurtes linnades, kuid
üha enam liitub sellega ka väiksemaid maakohti.
Naabrivalve peamine eesmärk
on kuritegevuse vähendamine ja
ennetamine. Eesmärgi saavutamine
on peamiselt elanike endi käes –
kõik sõltub inimeste tegevusest ja

aktiivsusest. Tegevus näeb välja
nii, et naabrid hoiavad üheskoos
ümbrusel silma peal, informeerivad
üksteist kahtlastest tegudest ja võõrastest inimestest ning vahetavad
teavet politsei ja kohaliku omavalitsusega. Senine kogemus näitab,
et naabrivalve piirkondades on kuritegevus vähenenud 70 %.
Lisaks kuritegevuse ennetamisele on naabrivalve abil lahendatud
ka teistsuguseid turvalisusega seotud probleeme nagu tänavavalgustus, haljastus jms. Naabrivalve aitab kaasa elukvaliteedi parandami-

VALLAVOLIKOGU LIIKMED
1. Andres Nukk. 3. Volikogu
liige. 4. Kadrina Vallavolikogu. 5.
– 6. Eramud Lääne-Virumaal Kadrina vallas Kadapiku külas ja Võsu
alevis; tootmishoone Lääne-Virumaal Kadrina vallas Kadapiku külas; kolm korterit Lääne-Virumaal
Kadrina alevikus Viitna teel. 7. – 8.
AS Nuka Kaubad, 400 lihtaktsiat,
1000 krooni, 400 000 krooni. 9.
Hansapank – arvelduskonto; Eesti
Ühispank – arvelduskonto. 10. –
11. – 12. AS Nuka Kaubad FIE
Andres Nuka tulud. (30.04.2004)
1. Kaarel Einpalu. 3. Volikogu
liige. 4. Kadrina Vallavolikogu. 5.
– 6. Talu Lääne-Virumaal Rakke
vallas Liigvalla külas, nr 12635;
suvila Lääne-Virumaal Vihula vallas Eisma külas, nr 4660. 7. Sõiduauto VAZ 21061 (1985). 8. – 9.
Hansapank – arvelduskonto; Eesti
Ühispank – arvelduskonto. 10 Eesti
Ühispank, 110 000 krooni. 11. –
12. Kadrina Keskkool palk, Kadrina Kommunaali juhatuse liikme tasu. (30.04.2004)
1. Väino Piiskoppel. 3. Volikogu liige. 4. Kadrina Vallavolikogu.
5. – 6. Elamu Lääne-Virumaal
Kadrina vallas Võduvere külas, nr
8102; elamu Lääne-Virumaal Kadrina vallas Kallukse külas., suvila
Lääne-Virumaal Vihula vallas Võsu alevis. 7. Veoautod Toyota Hilux (1981) ja Gas-53 (1984); sõiduauto Seat Leon (2001). 8. AS
Viru Talutehnika 18 nimelist aktsiat, 5000 krooni, 90 000 krooni;
OÜ Viru Kinnisvara 1 osak, 15 000
krooni, 15 000 krooni; OÜ Neeruti
Auto 8 osakut, 3000 krooni, 24 000
krooni. 9. Hansapank – arvelduskonto; Eesti Ühispank – arvelduskonto. 10. Hansapank, 100 000
krooni. 11. – 12. AS Viru Talutehnika palk (30.04.2004)
1. Laili Konist. 3. Volikogu liige. 4. Kadrina Vallavolikogu. 5. –
6. 3-toaline korter Lääne-Virumaal
Kadrina vallas Rakvere teel; metsamaa Lääne-Virumaal Kadrina vallas Kõrvekülas. 7. – 8. Kadrina
Tervisekeskus OÜ, 66 osakut, 1000
krooni, 66 000 krooni. 9. Hansapank – arvelduskonto; Eesti Ühispank – arvelduskonto. 10. – 11. –
1 2. OÜ Kadrina Tervisekeskus
palk – (30.04.2004)
1. Mati Tiiter. 3. Volikogu liige. 4. Kadrina Vallavolikogu. 5. –
6. Korter Lääne-Virumaal Kadrina
vallas Rakvere teel. 7. Sõiduautod
Toyota Corolla (1993) ja Toyota
Corolla (2000). 8. – 9. Hansapank
– arvelduskonto; Eesti Ühispank –
arvelduskonto. 10. Hansapank, 86
000 krooni; Eesti Ühispank, 79 000
krooni. 11. – 12. Hat-Auto AS palk.
sele ning isegi kinnisvarahindade
tõusule piirkonnas.
Naabrivalvel on oma sümboolika (kleebised ja plakatid), millega
märgistatakse liikumisega ühinenud maju ja piirkondi. Sellised
märgid on õigusrikkumisi kavandatavatele isikutele signaaliks, mis
sunnib suure riski tõttu neid piirkondi objektidena vältima.
Koolivalve
Naabrivalve kõrval on projektina tegevusse astunud ka nn moolivalve.
Koolide turvalisuse temaatika
on aasta-aastalt muutunud üha teravamaks.
Järg lk 3

(30.04.2004)
1. Matti Pukk. 3. Volikogu liige. 4. Kadrina Vallavolikogu. 5. –
6. Reeda-Matsi talu Lääne-Virumaal Kadrina vallas Hulja alevikus, nr 5683; metsamaa Lääne-Virumaal Kadrina vallas, nr 8818. 7.
– 8. – 9. Hansapank – arvelduskonto. 10. – 11. – 12. Kaitseliit Viru
Malev palk (30.04.2004)
1. Eero Raudla. 3. Volikogu
liige. 4. Kadrina Vallavolikogu. 5.
– 6. Maatulundusmaa Lääne-Virumaal Kadrina vallas, nr 24462;
maatulundusmaa Lääne-Virumaal
Kadrina vallas, nr 27645; maatulundusmaa Lääne-Virumaal Kadrina vallas, nr 35459; maatulundusmaa Lääne-Virumaal Kadrina vallas, nr 29550; maatulundusmaa
Lääne-Virumaal Kadrina vallas, nr
30237; maatulundusmaa Lääne-Virumaal Kadrina vallas, nr 30873;
maatulundusmaa Lääne-Virumaal
Kadrina vallas, nr 30959; maatulundusmaa Lääne-Virumaal Kadrina vallas, nr 31033; maatulundusmaa Lääne-Virumaal Kadrina vallas, nr 33844; tootmishoone Lääne-Virumaal Kadrina vallas Viru
tänaval; elamu Lääne-Virumaal
Kadrina vallas Jõepere külas. 7. Pakiauto Mitsubishi L200 (2000); veoauto GAZ 66-02 (1970); kallurhaagis TA (1987); traktor MTZ-82
(1992); madelhaagised Tiki Treiler
(2001), UAZ (1990) ja ODAZ
(1987). 8. OÜ Saaremetsa, osak, 33
600 krooni; OÜ Viru Tootmine,
osak, 15 000 krooni. 9. Hansapank
– arvelduskonto; Eesti Ühispank –
arvelduskonto. 10. – 11. Maade hüpoteegid vabariigi kasuks, summa
366 000. 12. OÜ Saaremetsa palk,
FIE maksustatav tulu, (29.03.
2004)
1. Andres Haavajõe. 3. Volikogu liige. 4. Kadrina Vallavolikogu. 5. – 6. Eramu; saun; garaazh;
ait-küün; laut-küün Lääne-Virumaal Kadrina vallas Vaiatu külas.
7. Volkswagen Sharan (2002); 509
MDH. 8. – 9. Hansapank – arvelduskonto. 10. – 11. – 12. FIE tulud,
Aru Grupp AS palk. (28.04.2004)
1. Kadi Kiima. 3. Volikogu liige. 4. Kadrina Vallavolikogu. 5. –
6. – 7. – 8. – 9. Hansapank – 2
arvelduskontot; Eesti Ühispank –
arvelduskonto. 10. – 11. AS Hansa
Liising, 69 169 krooni. 12. FIE tulud (28.04.2004)
1. Risto Murumägi. 3. Volikogu liige. 4. Kadrina Vallavolikogu.
5. – 6. Elamu Lääne-Virumaal
Kadrinas Koidu tänaval; suvila
Lääne-Virumaal Võsu alevikus Tiigi tänaval; sigalad Lääne-Virumaal
Kadrina vallas Hulja alevikus. 7.
Kaubik Peugeot Expert (1998). 8. –
9. Hansapank – arvelduskonto. 10.
Hansapank, 65 000 krooni. 11. –
12. OÜ Murumägi palk. (29.04.
2004)
1. Ülo Kais. 3. Volikogu liige.
4. Kadrina Vallavolikogu 5. – 6.
Maatulundusmaa Lääne-Virumaal
Kadrina vallas Võduvere külas
Lootusvälja, nr 1807; maatulundusmaa Lääne-Virumaal Kadrina
vallas Võduvere külas Väljamaa,
nr 10989; 1/3 metall-laost LääneVirumaal Kadrina vallas Jõetaguse
külas Hallihoovi. 7. Veoauto GAZ
52-07 241 Ram (1986); kallur ZIL
MMZ-554 650 AOF (1983); kallur
ZIL MMZ-554 350 AOA (1978).

8. OÜ Galo Gaasid, 4 osa, 40 000
krooni. 9. Hansapank – arvelduskonto; Eesti Ühispank – arvelduskonto.10. – 11. – 12. Renditud autode, traktorite ja autotõstuki kasutamise tasu. (07.04.2004)
1. Eerik Väärtnõu. 3. Volikogu liige. 4. Kadrina Vallavolikogu.
5. – 6. Eramu Lääne-Virumaal
Kadrina vallas Loobu külas; eramu
Lääne-Virumaal Kadrina vallas
Loobu külas, nr 9738; maatulundusmaa Lääne-Virumaal Jõekalda
maaüksus Loobu külas, nr 9738;
maatulundusmaa väärtmetsa maaüksus Lääne-Virumaal Kadrina
vallas, nr 30143. 7. Sõiduauto M2140 (1987). 8. – 9. Hansapank –
arvelduskonto; Eesti Ühispank –
arvelduskonto. 10. – 11. Väärtmetsa maaüksus, hüpoteek. 12. Riigimetsa Majandamise Keskus palk.
Väärtus-, tulemus-, võidupäeva- ja
jõulupalk; töövõtust saadav tasu.
(01.04.2004)
1. Enn Ambos. 3. Volikogu liige. 4. Kadrina Vallavolikogu. 5. –
6. – 7. Sõiduautod LADA-110
(1999) ja VAZ-21063 (1985); kaubik Mercedes-Benz-100 D (1992);
veoauto SAZ-3502 (1986). 8. – 9.
Hansapank – arvelduskonto; Eesti
Ühispank – arvelduskonto. 10. –
11. – 12. FIE tulud (31.03.2004)
1. Vello Saks. 3. Volikogu liige. 4. Kadrina Vallavolikogu. 5. –
6. Korter Lääne-Virumaal Kadrinas Nooruse tänaval, nr 20543; suvila Lääne-Virumaal Vihula vallas
Võsu alevikus, nr 4922. 7. Sõiduauto VA3-2103 (1977). 8. – 9.
Hansapank – 2 arvelduskontot;
Eesti Ühispank – arvelduskonto.
10. – 11. – 12. OÜ Oto Ehitus palk,
pension. (29.03.2004)
1. Toomas Tingas. 3. Volikogu
liige. 4. Kadrina Vallavolikogu. 5.
– 6. – 7. Sõiduauto VAZ 2105
(1984). 8. – 9. Hansapank – arvelduskonto. 10. – 11. – 12. Kadrina
Vallavalitsus palk. (24.04.2004)
1. Andres Heinlo. 3. Volikogu
liige. 4. Kadrina Vallavolikogu. 5.
– 6. Korter Lääne-Virumaal Kadrinas Kalevipoja tänaval. 7. Sõiduauto Fiat Punto (1999). 8. – 9. Hansapank – arvelduskonto. 10. – 11. –
12. Kadrina Keskkool palk (24.03.
2004)
1. Juhani Sell. 3. Volikogu liige. 4. Kadrina Vallavolikogu. 5. –
6. Korter Lääne-Virumaal Kadrinas Rakvere teel, nr 2875. 7. Sõiduauto BMW 817 RAC (1983). 8.
– 9. Hansapank – arvelduskonto.
10. – 11. – 12. Kadrina Kommunaal OÜ palk (17.03.2004)
1. Leho Karjus. 3. Volikogu
liige. 4. Kadrina Vallavolikogu. 5.
– 6. Maatulundusmaa Lääne-Virumaa l H al ja la v al la s , n r
19001:001:0650; elamumaa Lääne-Virumaal Rakvere linnas nr
663:001:025:001. 7. Sõiduauto
VAZ 21011 (1981); sõiduauto haagis TH (1989); väikebuss VW
Transporter (1980); väikebuss VW
Transporter (1984). 8. – 9. Hansapank – arvelduskonto; Ühispank –
arvelduskonto. 10. Hansapank, 307
579.27 krooni. 11. Eraisik, 120 000
krooni. 12. AS Maakaubandus
palk; AS Kadrina Soojus nõukogu
liikme hüvitis. (03.03.2004).
1. Jaan Stern esitas Siseministeeriumile.
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Päevaintervjuu

ELUSTIIL – VÄIKEETTEVÕTLUS
ÕS väidab, et salong on elegantselt sisustatud töötuba. Õigesti
väidab, sest ilusalong ELIS, asukohaga Tehnika tn 1-2 Kadrinas
seda just ongi. Salongi perenaine Sille Hurt (31) ise kaunistab
oma töökohta veelgi väga sõbraliku ja lahke vastuvõtuga.
Kus elasite, millega tegelesite
enne Kadrinasse tulekut? Sündinud ja kasvanud olen Väike-Maarjas. Seal käisin koolis. Pärast keskkooli lõpetamist töötasin VäikeMaarjas kehalise kasvatuse õpetajana, seejärel Võsul Mere hotelli
administraatorina.
Mis asjaoludel sattusite Kadrinasse? Kadrinasse tõi mind pere
loomine. Tänaseks on poeg PeeterErik 7 ja tütar Triin 2,5 aastane.
Miks avasite oma kosmeetikasalongi? Kosmeetika kui tegevusala pakkus mulle huvi juba ammu.
Tundsin, et see amet on mulle n.ö
kontimööda. Õppisin 1,5 aastat
EKJEKs – Eesti Kosmeetikute ja
Juuksurite Erakoolis Tallinnas. Kuna Kadrinas seda teenust ei pakutud
ja ma ei olnud leidnud endale sobivat rakendust, tekkiski mõte avada
oma salong, mille esimene asukoht
oli Viru tn 9 Nuka Kaupade teisel
korrusel. Kui avanes võimalus osta
salongi jaoks korter minu koduga
samas majas, siis haarasin sellest
võimalusest kinni, sest tundus ahvatlev luua päris oma salong, kuna
eelmist pinda rentisin. Tänavu 22.
aprillil sai salong üheaastaseks.
Kas tuli abi ka väljastpoolt?
Korraliku remondi tegemisel ja töökoha sisseseadmisel olid abiks ettevõtlustoetus ja EASi toetus. Olen
tänu võlgu kunstnik-disainer AnuLahe Sarvele, kelle suurepärastele
soovitustele vastavalt on sisekujundus õigetes värvides. Nii rõõmsate
kui ka kontrastsete toonide keskel
on hea töötada. On väga tähtis, et
töökeskkond meeldiks. Meeldib ka
klientidele.
Milliseid teenuseid salong pakub? Salongi tegevus laienes seoses ümberkolimisega. Lisaks tavakosmeetika protseduuridele on meil
solaarium,võimalus tellida massaai
(Vera Katlasep). Maniküürijate-pediküürijatena töötavad Eve Uusküla
ja Piret Saare. Noorte hulgas (ja
mitte ainult) on eriti hinnatud kõrva-, nina- ja nabarõnga augud. Seda
teenust pakub Piret Vinter. Oma
töös kasutan prantsuse firma Gui-

kosmeetikaprotseduure ise (sageli
oskamatult), laseb teha või ei tee
üldse. Nahk on inimorganismi suurim elund ja esimene elund, mis
väliskeskkonnaga kokku puutub.
Hooldust on vaja, et ta kauem vastu
peaks. Ekslikult arvatakse, et kos-

Salongi perenaine Sille Hurt
not tooteid. Guinot on Prantsusmaa
juhtivaid iluhoolduskontserne, tema tooteid kasutatakse enam kui
60-s riigis.
Kuidas kujunes klientuur, kas
tuli reklaamiks ka midagi ette
võtta? Algul oli loomulikult vaja
teha reklaami. Kutsusin tuttavaid,
riputasin üles kuulutusi, reklaam ilmus kohalikus raadios ja ajalehes
Virumaa Teataja. Kuid parim reklaamija on siiski rahulolev klient.
Oldi rahul, et ei olnud vaja enam
Kadrinast välja sõita kosmeetikateenust saama. Mitmedki kliendid
kaugemalt ei pea paljuks Kadrinasse sõita. Nii ongi kujunenud püsiklientuur. Loomulikult ei saa salongi
külastajad olla vaid püsikliendid.
Tulla võib igaüks, kasvõi vaid üks
kord elus.
Kas salongi teenuseid kasutavad ka meessoost kliendid? Mõned mehed kasutavad solaariumiteenust.
Kui vajalikud üldse on inimesele
kosmeetikaprotseduurid?
Ilusalongis tehtav hooldus on siiski
kiireim viis päevarutiinist pääsemiseks, oma energiatagavarade taaslaadimiseks, unistuste välimuse
saamiseks ning kosmeetika kasutamise paremate nippide teadasaamiseks. Igaühe oma asi on, kas ta teeb

Lühisõnumeid
Kadrina Keskkooli 9. klassi õpilane Marit Puusepp saabus Euroopa
Liidu loodusteaduste olümpiaadilt EUSO 2005 Iirimaalt Galwayst tagasi
hõbemedaliga.
* * *
28. mail olid Võduvere külas järjekordsed kevadised talgud, korraldajaks Võduvere seltsing. Nagu talgukutselt näha , oli tööplaanis nii ehitamist,
koristamist, pintseldamist, aga ka talgutele omast lõõgastumist. Kõige eest
hoolitsesid korraldajad eesotsas külavanema Ülo Kaisiga. Lipuväljaku senine varikatus sai teise samasuguse kõrvale. Silma hakkas noorte rohkus
nii ehitamisel kui muudelgi töödel.
* * *
3. juunil marssis Kadrina koolipere lippude lehvides ja noorte pasunakoori marsihelide saatel aleviku lauluväljakule, kus tehti kokkuvõtteid
õppeaastast, jagati hulgaliselt tänu- ja aukirju nii õppuritele kui pedagoogidele. Lõpuklasse ootasid ees eksamid ja pidulikud koolilõpupeod.
* * *
20. mail tähistas Jahindusühistu Nugis piknikuga Neerutis oma asutamise 10. aastapäeva. Nugis asutati 2. septembril 1994. a.. 10 asutajaliikme
poolt. Piknikupäeva seisuga oli nimekirjas 40 kütti. Juhatusse kuulub kolm
meest – Ilmar Paal, Arvi Põldaas ja Ahto Elmi. Rahvarohkel piknikul, mille
üldjuhiks oli metsamees ja jahimees Ilmar Paal, sai maitsta küpsetatud
metssealiha, visata kirvest, lasta ragulkast ja õhupüssist. Oksjonihaamer oli
telestaari Hannes Võrno käes. Õhtu edenedes tulid kuuldavale ka jahimehejutud.

meetika on vaid silmailu teenistuses. Õigesti kasutatud dekoratiivkosmeetika toob esile inimeses tegelikult peidus oleva veetluse. Valdav enamus klientidest on küll naissoost. Need on daamid igas
vanuses, kes endast ja oma tervisest
hoolivad. On kosmeetikateenuste
tarbijaid ka koolinoorte seast. Nende osas on nõustamine väga vajalik.
Jällegi on ekslik arvamus, et kosmeetiku abi peaks otsima vaid nahaprobleemidega noored. See on
õige aeg omandada õiged nahahooldusvõtted, oskused kasutada
õigeid hooldusvahendeid, see on
oskus kogu edaspidiseks eluks.
Kas väikeettevõtlus on end õigustanud? Minu erialal kosmeetikateenuste pakkujana ja asukohaga
Kadrinas on küll õigustanud. Sellest annab tunnistust nii iga rahulolev klient kui ka minu enese rahulolu meeldivat tööd tehes. Kuna minu salongi hinnaskaala on madalam
suurlinnade omast, peaks see kohalikule tarbijaskonnale taskukohane
olema. Näopuhastuse ja hoolduse
hinnad algavad 150 kroonist. Pean
tähtsaks, et kaunis keskkond looks
hea töömeeleolu endale ja meeldiks
ka külastajatele. Loodan oma salongi töös hoida veel kaua.
Küsimusi esitas Tiiu UUSKÜLA

Koolilapsed
kasisid
maanteeääri
Tol laupäevasel hommikupoolikul võis Tapa-Loobu maantee ääres
märgata kahel pool teed pikka, mitme kilomeetri pikkust pungil prügikottide rivi ning teeäärse metsa ja
põõsastiku all sebimas lapsi. Lähemal vaatlusel selgus, et peale “ pehme prügi“ oli teepervele tassitud ka
paaripuudaseid rauakolakaid, jalgrattaraame, sumbuteid, akusid, pudeleid, aastakäik ajakirja “ Maaja“ ... ja isegi üks hõbelusikas. Loomulikult võiks seda loetelu siinkohal jätkata.
Tegemist oli Kadrina Keskkooli
viiendate klasside õpilaste puhastusaktsiooniga, milles peale laste osalesid ka klassijuhatajad Eve Kanger
ja Katrin Mägi, bussijuht Tiit Heide
ja vallavanem Ain Suurkaev, sedapuhku täiskohaga prügikoristaja
ametis.
Lapsed olid virgad, töö laabus
toredasti, kotid täitusid kiiresti
maanteerändurite “ kingitustest“ .
Palusime töölaupäevakut kommenteerida 5-a klassi juhatajal õpetaja Katrin Mägil.
“ Suur oli laste üllatus, kui nad
avastasid, mida kõike inimesed
metsa alla ja kraavidesse pole visanud. Usun, et need lapsed, kes koristamas käisid, ise enam kergekäeliselt prügi metsa alla maha ei viska.Ka avaldasid lapsed arvamust, et
üle Eesti võiks korraldada lastele
selliseid koristuspäevi,“ rääkis Katrin Mägi.
“ Kes oli asja algataja-korraldaja?“
“ Arvan, et algataja oli vald, aga
oma osa oli ka Loobu metskonnal
ja Viru Teedevalitsusel. Viimaselt
saime ka töökindad ja üle kahesaja
prügikoti. Teedevalitsus viis ka
prügi ära. Eks me kõik olime huvitatud teeäärte puhastamisest. Igal
juhul oli see vahva ettevõtmine“ .
Enn MÄLGAND

Doonoripäev Kadrinas
29. juunil kell 10.30 – 14.30 Kadrina rahvamajas
Kes võivad loovutada verd?
Verd võib loovutada inimene,
kes on 18-60 aastane kehakaaluga üle 50 kg. Hea tervise korral
ning arsti soovitusel võib püsidoonor jätkata vereandmist kuni
65. eluaastani.
Vereloovutamisele tulles peab
inimene olema TERVE, PUHANUD ja SÖÖNUD. Aega selleks
toiminguks tuleks varuda 45 minutit. Viimasest vereloovutamisest
peab meestel olema möödunud vähemalt 2 kuud ja naistel 3 kuud.
Kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument.
Vere andmine ei ole hetkel lubatav neil, kes põevad mõnda haigust või tarvitavad ravimeid (välja
arvatud vitamiinid, toidulisandid ja
rasestumisvastased vahendid). Kui
verd loovutama tulnul on olnud
vereülekandeid, tätoveerimisi, na-

ha augustamisi või saanud nõelravi,
saab verd loovutada alles 12 kuu
möödudes. Doonoripäeval saab
soovi korral konsulteerida ka verekeskuse arstiga.
Hea doonor, Sinu vereloovutus
on hindamatu väärtusega. Sinu võimuses on teha ülim kingitus – päästa inimelu. Sina saad aidata.
Põhja-Eesti Verekeskus

Neeruti
Seltsi
VEERG
• 20. augustil Läsnal toimuva Kadrina valla külade päeva infotelefon on 5153573. Küsida võib kõike
üritusega seonduvat.
• Neeruti Seltsi uued trükised Kadrina rahvamaja läbi 75 aasta ja
Neeruti – nii muistne ja nii tänapäevane rändaja rõõm on müügil
raamatukogudes, Risti Poes ja Kadrina kirikus. Samas saadaval ka varemilmunud trükised.
• Järjekordne loodusretk leiab aset
septembrikuus. Täpsem info augustikuu Kodukandis ja kuulutustel.

Eesmärk –
kuritegevuse
ennetamine
Algus lk 2
Sagenevad vägivallajuhtumid
häirivad koolide normaalset tööd.
Koolivalve on üks võimalus reageerida turvalisuse probleemile
koolides kaasates tegevusse ka õpilasi. Koolivalve on üks MTÜ Eesti
Naabrivalve ühingu algatustest
ning alustas tegevust 2003. aastal,
esialgu küll ainult Tallinnas. Alates
2004. aastast on koolivalve liikumine laienenud ka väljapoole pealinna.
Koolivalve on projekt, mis toetab õpilaste omaalgatust ja osalust
eesmärgiga kujundada vägivallavaba keskkonda endi jaoks. Tegevuse
esimene etapp on võrgustiku moodustamine, kuhu kuuluvad õpilased, kontaktisikud politseist, kooli
juhtkonnast ja kohalikust omavalitsusest. Osalejate ülesanne kattub
suuresti naabrivalve üldise kontseptsiooniga: “ kui näed, siis reageeri!“ Selleks on mitmeid võimalusi. Eelkõige saab õpilane juhiseid,
nõuandeid ja abi eelpool nimetatud
võrgustikust. Et õpilased oskaksid
erinevates olukordades adekvaatselt käituda ning seeläbi muuta koolikeskkonda turvalisemaks, korraldatakse vastavalt õpilaste soovile
erinevaid koolitusi ja ekskursioone.
See kõik suurendab teadmisi ja
laiendab silmaringi korrakaitse ja
turvalisuse valdkonnas.
Kokkuvõtteks
Naabrivalve on elanike algatusel põhinev rahvaliikumine, mille
eesmärk on elanikke kaasates luua
täiendavat turvalisust oma elukohas. Naabrivalvega seotud ettevõtmised parandavad naabritevahelisi
suhteid ja sotsiaalpsühholoogilist
mikrokliimat. See omakorda on üks
olulisemaid elupaiga kui oma kodu
väärtustamise tegureid.
Koolivalve on õpilaste enda algatusel põhinev liikumine, mille
eesmärk on õpilai kaasates luua
täiendavat turvalisust koolikeskkonnas. Koolivalve laialdasem käivitamine loob õpilastele soodsama
elu- ja õppekeskkonna, kuna ühiselt
tegutsevad grupid on suur jõud koolivägivalla ennetamiseks.
MTÜ Eesti Naabrivalve kodulehekülg internetis on:
www.naabrivalve.ee
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G e or g Luri chi m ä l es t us v õ is tlus te lt
Meie maadluskorüfee mälestusvõistlustel Tallinnas
Võites kolm ja kaotades ühe kohtumise, saavutas ta
võistles tublilt Erkki Alak kehakaalus kuni 74 kg.
kolmanda koha.
T a a n i e l P i i s k o p p e l i p u h a s tö ö
Järjekordse turniirivõidu sai Taaniel Piiskoppel, kes Tartumaal Koosal toimunud võistlustel alistas kehakaalus
kuni 23 kg ülekaalukalt kõik vastased. Kehakaalus kuni 38 kg võistles südilt Kalev Karp ning tasuks selle eest oli
kolmas koht turniiril.
Soomes Ilmajoel peetud võistlustel oli taas edukas Taaniel Piiskoppel, kes alistas ülekaalukalt kõik vastased
ja tuli turniiril esikohale.
Valeri PORMANN,
Koolimeeskond võitis jalgpalliturniiri
melgas, Kevin Poll, Mart Metsjõe, Märt Metsjõe, Aivar
Lääne-Virumaa meistrivõistlustel jalgpallis saavuOrula, Karl Käsper, Karl Lindam, Vailo Leesnurm) PB
tas Kadrina Keskkooli jalgpallimeeskond (Kristo Remvanuseklassis I koha.

Leidkem tee Kadrina Kunstidekooli
Kadrina Kunstidekoolis lõppes 16. tegevusaasta. Ma ei tahaks hakata ümber jutustama
kogu aasta tegevust, sest tegemist jagus kuhjaga. Meie õpilased ja õpetajad osalesid
kontsertidel, näitustel, festivalidel ja konkurssidel Kadrinas, Vohnjas, Porkunis, Toilas,
Rakveres, Tapal, Väike-Maarjas, Ahtmes, Võrus, Jõgeval, Märjamaal, Norra Kuningriigis
Trøgstadis.

Aktiivsemad esinejad muusikaosakonnas olid Hanna Holmberg, Laura Liisa Lankei, Johanna Kristiina Saar, Kalev Pallon,
Taavet Schotter, Madis Lepiksaar, viiuldajate ansambel, plokkflöödiansambel. Kunstiosakonnast
võiks esile tuua Elin Põldemaa,
Birgit Vene, Kadri Soone, Lea
Pulleritsu ja Janne Risti tööd.
Arutleksin veidi, kuidas minna
edasi ja kuidas haarata tegevusse
veel rohkem kaunite kunstidega tegeleda soovijaid, leida laste jaoks
midagi haaravat ja muuta kooli elu
põnevamaks ja silmatorkavamaks.
Loomulikult peab olema realist
ning arvestama ka võimalustega,
milles töötame.
Õpilaste vaba aja sisustamine
tänapäeval on üpriski komplitseeritud. Mitmesuguseid võimalusi
meie kooli kõrval on ka Kadrinas
väga palju. Meil saab tegeleda
muusika, kunsti, rahvatantsu ja
koorilauluga. Lisaks ahvatlevad
sport, showtants, arvutimaailm
oma tuhandete võimalustega, televiisor, võimalused reisida, vanematega ühiselt aega veeta – ja loomulikult käib kibe võitlus eduka edasijõudmise nimel üldhariduskoolis.
Ka tänapäeva lapsed on muutunud – praegune võimaluste rohkus
tekitab õpilastes paraja segaduse.
On hea, kui koos vanematega leitakse kindlad huvialad ja püütakse
üksteist toetavalt pühenduda väljavalitule. Kui lapsel on erinevaid
huvialasid palju, tuleb püüda osata
oma aega osavalt kasutada, et ei
tekiks ülemääraseid pingeid perekonnas. Ajanappusest tingitult ongi
lapsed pealiskaudsemad, närvilisemad, vähem keskendumisvõimelised, stressialdis. Eriti tekitab see
probleeme andekatele lastele. Seepärast ongi tänapäeval lastevanemate osa lapse elus olulisem kui
kunagi varem – laps ootab toetust,
tähelepanu juhtimist olulisele ja pidevat huvitumist lapse tegevus(t)est. Ei saa jääda ootama vaid seda, et küll õpetaja mu lapsest suure
kunstniku kujundab.
Ka huvikooli õpetajalt oodatakse palju – tuleb väga hästi tunda
lapse psüühikat, mõista erinevate
närvikavadega õpilasi ja huvituda
ka õpilase muudest tegevustest.
Õpetaja peaks n.ö fännama oma
tööd, olema ise oma tegevusest vaimustunud, fantaasiarikas, mitmekülgne. Lapsi tuleb õpetada kas
muusikat, kunsti või tantsu armastama. Õnneks on meie koolis palju
tublisid pedagooge, kes vastavad

eelpool mainitud ootustele. Jälle on
võtmesõnadeks koostöö, üksteise
mõistmine ja armastus oma tegevuse vastu. Lapsi tuleb veel rohkem
innustada, pakkuda neile ühistegevusi (osalemist erinevates ansamblites ja orkestrites, võimalusi näidata oma oskusi ka väljaspool Kadrina valda, viia läbi erinevaid koostööprojekte teiste koolidega jne).
Meie kool on püüdnud seda
kõike ka teha, aga loomulikult on
võimalusi palju enam. Seepärast
mõtlemegi järgmise aasta plaane
pidades, kuidas haarata tegevusse
ka lastevanemaid ja teisi pereliikmeid – näiteks tahaksime panna
lapsed koos vanematega musitseerima, korraldada ühine kunstipäev,
õppida koos vanematega tantsima.
Usun, et see lähendaks kooli ja lapsevanemaid, nad huvituksid rohkem oma laste tegevusest ja leiaksid kindlasti ka ise mingeid uusi
väljundeid oma vaba aja sisustamiseks. Muidugi, selleks peab olema
mõlemapoolne soov – meie pedagoogid on selleks igal juhul valmis
ja usun, et sellest mõttest idaneb
põnevaid tegemisi. Peaasi, et need
ettevõtmised oleks atraktiivsed ja
haaraksid kõiki osalejaid.
Atraktiivsus ja uute väljundite otsimine ongi sõnad, mida viimasel ajal kasutatakse väga tihti.
Aga loomulikult – kõige taga on
ikkagi töö, et oleks millelegi põhineda. Puhtast atraktiivsusest ikka
ka ei piisa. Julgen rõhutada just
sõna töö, sest sealt tuleneb ka rahulolu saavutuste üle. Õnneks on
mõistetud ka seda, et kõik lapsed
pole ühtviisi andekad, kuid kõik
nad on arenemisvõimelised ja neile
tuleb vaid õige teeots kätte juhatada. Seepärast on meiegi koolis võimalus õppida ja osaleda mitmel erineval tasandil – eelkoolis, põhikoolis, üldkultuurilises osakonnas, vabaõppes, ringides. Võimalusi on
veel – näiteks oleks võib-olla suvisesse muusika- või kunstilastelaagrisse tulla soovijaid – see mõte jääb
küll järgmisse aastasse, aga katsetada ju võiks. Äkki jätkuks huvilisi.
Osaleda võiksid kõik soovijad, vanusest ja ettevalmistusest sõltumata ja küll me siis koos midagi põnevat välja mõtleks.
Kogu selle looga tahaks öelda –
huvikool pole mingi trahvirood,
vaid võimalus lapsel end koolimuredest lahti rebida ja tegeleda meeldiva asjaga. Kui kõik korraga ei
sujugi nii hästi kui sooviks, pole
mõtet alla anda, vaid ikka ühiselt
edasi liikuda. Peaasi on, et lõpptu-

lemusena oleksid rahul nii lapsed,
lapsevanemad kui ka pedagoogid ja
kooli pidaja.
Lugupeetud lapsevanemad. Aidake oma lastel leida tee muusika,
kunsti, tantsu ja laulu juurde – küllap tajute koos, et maailm on hea
koht elada ja see pakub palju ootamatuid ja rõõmu toovaid elamusi ja
võimalusi, osake need ainult koos
üles leida. Kohtumiseni sügisel –
uute ja värskete ideedega, koostööaldis ja valmis heade tulemuste eest
pingutama.
Eve VUNK
Kadrina Kunstidekooli direktor

Õnnitleme — juubilarid!

juunis ’2005

94
Leida-Miralda VAISTLA

Elle EESMAA
Maria SVEITEL

80
Ottomar TINGAS

65
Aadu MAASIK
Milvi EIRAND

75
Endel TIPP
Valentin SVÄNNI
70
Alfred VAHTRE

Maikuus registreeritud sünnid:
Renata ROHTLA
Meribel ÕUNAPUU
Markko PALOSON
Karmen KULLAMÄGI

Palju õnne vanematele!

Saunaklubi tegi kardisõitu
Maikuu lõpul oli Kadrina saunaklubil väljasõit Türi ligidal asuvasse Veskisilla puhkekeskusesse.
Nagu varematelgi kordadel, nii ka
seekord ei piirdutud üksnes võõrustajate pakutud saunamõnudega.
Veskisilla motell pakub külastajatele mitmeid võimalusi tegeleda nii
bowlingu, paintballi, kalapüügi,
kanuusõidu kui ka hobikartide võidusõiduga.
Meie klubilased valisid kardisõidu. 700-meetrisel asfaltrajal tuli

60
Leonid VIROLAINEN
Heinrich MÄETAM
Viktor ZVERKOV
Olli TÕNURIST

enamusel meist esmakordselt selle
sõiduriista rooli taha asuda. Kümme ringi võidukihutamist selgitas
välja ka saunaklubi kiirema kardisõitja, kelleks osutus Taavi Nukk,
ning talle anti üle ka esikohavääriline karikas.
Kardisõidu elamustele järgnes
juba tuttav ja harjumuspärane saunaleil Pärnu jõe varjulises käärus
asuvas saunas.
Enn MÄLGAND,
saunaklubi liige

VEDELGAAS –
kööki ja töökotta,
grillimiseks ja mootorikütteks,
metallilõikuseks ja matkale

OÜ GALO GAASID GAASIÄRIS
IGA PÄEV 9.00 – 20.00

S A A D A V A L K Õ I K V A J A L I K U D B A L LO O N I D ,
R E D U K T O R I D , V O O LI K U D , M A T K A P LI I D I D

TEADE

Lp Piiskoppelite
suguvõsa järeltulijad!
Olete oodatud suguvõsa
kokkutulekule 16.juulil
kell 12 Läsna rahvamajas.
Kaasa võtta piknikukorv
ja hea tuju.
Kontakttelefon:
32 93 647

TEADE
5. augustil kell 21. 00
Kadrina lauluväljakul
70-te kultusbänd
Polyphon “2005“
Soojendusesinejad:
räppar KEMO
tütarlasteduo “Dynamint“
“Pasadena“
Piletid eelmüügist
hinnaga 75 krooni

TÖÖSTUSLIKUD GAASID
müügipiirkonna püsiklientidele

BALLOONIDE KOHALEVEDU
JA PAIGALDUS TASUTA!
I N FO 32 50 227

Endise Neeruti kooliga seotud inimesed!
Kohtume taas 9. juulil kell 12 oma vana koolimaja juures
Kaasa võtta piknikukorv!

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, 511
0415;
51 7 9566.
Faks:
6 335 576, Rapla, Tallinna mnt
14, kab. 332. OÜ LANDEKER.

Kadrina konstaablipunkti uus telefon on: 6 123 517
Vallalehe KODUKANT järgmine number
i lm u b a u g u s t i k u u s
KADRINA VALLAVALITSUS
 32 25 600
Rakvere tee 14, Kadrina 45201 kadrina@kadrina.ee

Toimetaja Enn MÄLGAND
 32 51 845 & 32 25 631
GSM 53 418 330
enn.malgand@kadrina.ee
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