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Kõik ei sõltu üksnes koolist
Käesoleva aasta sügisest jätkab oma teist viieaastast ametiaega
Kadrina Keskkooli direktorina Arvo PANI, kes oli direktori-konkursil
ainus kandidaat koolijuhi ametikohale. Alljärgnev jutuajamine hr.
Paniga sai teoks kolm nädalat enne uue õppeaasta algust.
Kuidas möödus direktori suvi? Millega tuli puhkuse ajal kokku puutuda?
Haridusasutuse suvi on teadagi
puhkuste aeg, nii õpilastele kui õpetajatele. Paraku ei käi see alati direktori kohta. Suviti on ikka koolimaja remonditud vähemal või suuremal määral. Päris lausremonti sel
suvel polnud, kuigi vahetasime C
korpuses 153 akent. Selle tööga tahame lõpule jõuda 22.augustiks.
Praegu paistab, et ollakse tööga
graafikus. Aga eks me peame jälgima, et kõik ikka laabuks. Loodame
koolimaja õigeks ajaks täielikult
korda saada.
Aga õpetajad?
Õpetajad on käinud ennast
täiendamas. Paljud on käinud erinevatel koolitustel. Sel kuul on ees
veel kohapealne koolitus kogu kooli personalile.
Kuidas on lood õpilaste arvukusega? Kui palju tuleb esimesse
klassi lapsi?
Õpilaste arv näitab vähenemistendentsi. Kurb on seda tõdeda,
kuid selline on elu. Laias laastus
väljendatuna tähendab see ühe klassitäie õpilaste kadumist võrreldes
möödunud aastaga. 1. klassi on tulemas 46 last, nendest moodustame
kaks klassikomplekti. 12.klassides
hakkab õppima 54 õpilast. Rõõmu
teevad 9.klassid õpilaste suure arvuga, kokku viis klassikomplekti
125 õpilasega.
Kas õpetajad on kõik olemas?
Millised on teised muutused
kaadri alal?
Jah, õpetajatega on kool komplekteeritud, vajadust uute õpetajate
järele ei ole.Koolil on uuest õppeaastast uus raamatukogu juhataja

Arvo PANI
– Aino Põldaas. Ka tuleb valla raamatukogust meile tööle üks raamatukoguhoidja. Õpilaste arvu vähenemine võib küll mõne aasta pärast
tekitada probleeme kõigile õpetajatele töökoormuse leidmisel. Õpilaste arv on vähenemas ka õhtukoolis.
Kuna kooli rahastamine toimub nn
pearaha põhiselt, siis tekitab selline
olukord koolile probleeme. Arvan,
et järgnevad viis aastat on koolile
keerulised ajad ning teha tuleb läbikaalutud otsusi, et säilitada kooli
mainet, õppetöö taset ning teisi
kvalitatiivseid näitajaid.
Kuidas suhtuda käimasolevasse diskussiooni õppekavade
muutmiseks?
On kuulda olnud, et praegune
valitsuskoalitsioon kavatseb muuta

2002. aastal vastu võetud koolide
õppekavu. Meile, kooliinimestele,
on oluline, et nende kavade järgi
oleks koolis võimalik lapsi õpetada.
Oleme seda probleemi korduvalt
arutanud ka Lääne-Virumaa koolijuhtidega ning jõudnud järeldusele,
et vaimselt piiratumate võimetega
õpilaste tarvis oleks vaja rakendada
nö õppekavade lihtsustatud varianti. Praegu on ju palju juttu õpilaste
koolist väljalangemisest, eriti kolmandast astmest (7.-9. kl). Probleemi on vaja tähtsustada, teha kõikvõimalik, et õpilased ei satuks enneaegu koolist tänavale. Tuleks
mõelda sellele, kuidas sellele kolmandale astmele anda teadmisi kutseõppes, tutvustada neile erinevaid
erialasid ja ameteid, võtta kasutusele rohkem käelise tegevusega seotud praktilist väljaõpet jne. Praegune õppekava ei ole paljudele jõukohane ning hävitab õpilastes huvi kuhugi välja jõuda. Peame leidma tee
üleminekuks lootusetusetundelt
motiveeritud õppetegevusele ka
nendele õpilastele, kes ei soovi või
pole võimelised taotlema akadeemilist haridust.
Kuidas edeneb ühise pere tunde kasvatamine kooli ja kodude
vahel?
Ka uuel õppeaastal jätkame lastevanemate koolitamist. Loodan ka
edaspidi õpilaste, õpetajate ja lastevanemate mõistvale suhtumisele
kooli ees seisvate ülesannete lahendamisse. Arvan, et edu meie töös
tagab ühesugune arusaamine kooli
eesmärkidest. Hea hariduse andmine on ikka meeskonnatöö, teisiti
pole see võimalik.
Edukat õppeaastat kogu kooliperele!

Soovime kogu kooliperele
ja lapsevanemaile ilusat ja edukat
uue õppeaasta algust!
Kadrina Keskkooli Direktori Nõukogu

Metsamehed alustasid karuputke hävitamist
Nädalapäevad tagasi alustasid
Riigimetsa Majandamise Keskuse
(RMK) Loobu metskonna töömehed Kadrina aleviku äärealadel
operatsiooni “Kadu karuputkele”.
Kõigepealt võeti käsile selle võõrliigi raudteeäärsed levialad, mis
iseäranis laiutav oli raudteesilla
juures. Eririietuses töömehed
tungisid ligi 5 m kõrguste taimede
“alla” ning neid kiiniga maha
raiudes hakkasid õisikuid kilekottidesse toppima.
Ülevaate käimasolevast aktsioonist andis RMK Kirde regiooni peametsaülema asetäitja Ilmar PAAL:
“ Töö eesmärk on ära korjata tänavu valmima hakkavad karuputke
seemned veel enne nende lõplikku
varisemist maapinnale. On näha, et
kriitiline piir on kohe saabumas.
Seda tööd väga palju aega varem
teha ei saagi, sest kui taimed õitsemise ajal ära raiuda, siis õitseb ta
uuesti. Seeme, mis maha pudeneb,
on 7-10 aastat idanemisvõimeline.
Tõrjujatel peab olema kannatust, et
kõik seemned saaksid ära korjatud.

Kadrina asula piirkonnas on 4
suuremat karuputke kasvukohta,
põhiliselt Tapa raudtee ääres. Need
kohad on meil kõik ka kaardistatud.
Kadrina piirkond on Loobu metskonna territooriumil ning ennekõike võetakse käsile inimasulate
ümbruse puhastamine.
Me loodame, et tuleval aastal
löövad maaomanikud tugevasti
kaasa, sest ilma nende abita RMK
üksi sellest probleemist jagu ei saa.
Karuputke näol on ju tegemist üldrahvaliku vaenlasega.”
“ Kust ja millal see mürgine ka-

ruputk meie maile sattus?” ”
“ Karuputk kui võõrliik toodi
meie maile 50-ndatel aastatel. Selle
sissetoojaiks olid mesinikud ja agronoomid. Karuputk on hea meetaim, ka kavatseti sellest omal ajal
silo tegema hakata. Teda on kasvatatud ka ilutaimena.” Ilmar Paal lisas: “ Kõige suurem probleem on
nende hävitamine – seemet ei või
kuhugi maha poetada. Võimalik on
seemnete matmine sügavale maa
sisse, kus nad hävivad. Karuputke
tõrjet on Eestis tehtud viimased
kolm aastat, aga tehtud on seda kuidagi tujutult, asja tõsidust eriliselt
arvesse võtmata.”

Pärnumaalt tuldi karikaga!
Eesti jahimeeste 25. kokkutulek
peeti seekord Pärnumaal Lemmerannas. Sellest võttis 27 võistkonna
hulgas osa ka siinse jahiühistu Nugis esindus. Võisteldi mitmel jahiga
seotud võistlusalal, puhuti jahisarve, osaleti viktoriinis jne. Nugise
meeste edualaks kujunes sporting.
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XIII aastakäik

VALLAVOLIKOGUS ARUTATI JA OTSUSTATI
22. juuni 2005.a. ISTUNGIL ARUTATI JA OTSUSTATI
1.Volikogu kinnitas valla 2006.a. eelarve põhimõtted. Kinnitati kõrgharidusega Kadrina valla töötaja palga alammääraks kõrgharidust nõudval
ametikohal täistööaja korral 5830 krooni kuus. Kõrgharidusega munitsipaalkooli õpetaja palga alammääraks täistööaja korral 7500 krooni kuus.
Nähakse ette heakorrakulude suurenemine 100 000 krooni, kultuuriürituste kulueelarve suurenemine 50 000 krooni ja spordiürituste kulueelarve
suurenemine 50 000 krooni. Kulude suurenemine on kavas katta füüsilise
isiku tulumaksu laekumise kasvu arvel.
2. Arutati täiendava lasteaiarühma avamist Kadrina Lasteaias Sipsik.
Otsustati avada, lähtudes laste arvust, alates 1.septembrist 2005 lasteaias
Sipsik täiendav lasteaiarühm.
3. Volikogu võttis vastu otsuse kohaliku omavalitsuse volikogu valimistest, mille alusel moodustatakse Kadrina valla haldusterritooriumil üks
19-mandaadiline valimisringkond nr 1. Valimisringkonda kuuluvad Kadrina ja Hulja alevik ning valla külad.
Moodustati valla valimiskomisjon koosseisus Marika Mardõkainen,
Liivi Veide, Valli Rand ja Krista Kirsimäe. Valimiskomisjoni esimeheks
kinnitati vallasekretär Marika Mardõkainen. Valimiskomisjoni asendusliikmeteks said Merlin Rosar ja Ene Heide.
Otsus hakkab kehtima pärast Vabariigi Valitsuse määruse jõustumist,
millega muudetakse Kadrina valla ja Saksi valla piiri selliselt, et Saksi valla
Kiku, Salda ja Pariisi külad liidetakse Kadrina vallaga.
4. Volikogu võttis vastu määruse nr 68, millega muudeti Kadrina valla
eelarvest sotsiaaltoetuste maksmise ja soodustustega sotsiaalteenuste osutamise korda.
5. Otsustati anda nõusolek OÜ-le Krellus Kadrina valla Viitna külas
asuva Ilse Lahi’le kuuluva Madi-Jaani kinnistu omandamiseks.
6. Volikogu arutas maa sihtotstarbe määramise küsimusi.

Kadrina valla külade päevast osavõtjatele!
Tervitan valla külade päevast osavõtjaid ja selle päeva korraldajaid!
Oleme arvamusel, et algust on tehtud valla inimesi ühte liitva ja külade
tegutsemisindu virgutava ettevõtmisega. Loodame, et Läsnal läbiviidav
valla külade päev annab uusi mõtteid külaliikumise edendamisel ning loob
uusi võimalusi valla kui terviku edasiseks arenguks.
Soovin kõigile vallapäevalistele tegutsemislusti ja võistlustahet ning
oma oskuste ja võimete edukat rakendamist!
Vallavanem Ain SUURKAEV

KADRINA VALLA
KÜLADE PÄEV
20. augustil 2005
LÄSNAL
Päeva programm
11.30 – 13.00 osalejate ja külaliste saabumine, parkimine,
kogunemine rongkäigu alguspunktis (Läsna küla bussipeatus),
kohalike külatoodete laada ettevalmistused
13.00 – 14.00 rongkäik Läsna Rahvamaja õuele, külade päeva
avamine ja tervitused
14.00 –14.45 kohvi, ravimtaimeteede ja küladest saabunud
suupistete, kookide ja pirukate maitsmine
14.45 – 16.45 sportlikud võistlused ( võrkpall). Samaaegselt
meie külade elanike ja ettevõtjate TALUTOODETE LAAT
16.45 – 17.15 kehakinnituseks kõigile kohapeal katlas valmistatud külasupp, magustoiduks külatort
17.15 – 18.45 “Kaunima küla ja kaunima talu Kadrina vallas
2005“ konkursi võitjate autasustamine, külade tutvustused ja
taidlusprogramm
18.45 – 19.00 vaheaeg
19.00 – tantsuõhtu Võsu ansambli saatel.
Täiendav informatsioon: E-post: sirje@datanet
Telefon GSM 51 53 573
MEELEOLUMUUSIKA KADRINA PASUNAKOORILT
*Autobussiliikluse kohta Läsnale ja tagasi
avaldatakse täiendavad teated
*Osavõtumaks á 30 krooni, alla 1,2 m pikkustele tasuta
Neljaliikmelisse võistkonda
kuulusid Ain Vihermets, Tiit
Karp, Alo Ling ja Ahti Valdmets
(juunior).
Koguti 25 punkti ning võideti

kolmas koht koos karikaga.
Nugise esinemise lõpptulemuseks (kõik alad kokku) jäi 9. koht.
Üldvõitja au osaliseks said Tartu
jahimehed.
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Uhke postipoiss sõitis kord maanteel

Aktsiaseltsi Eesti Post Ida regiooni hallatav Kadrina Postkontor töötab
oma praeguses asukohas Viru tänav 16 alates 2001. aasta novembrikuust.
Varem tuli postiteenuse pruukijail kõmpida raudteejaama juurde, kus arvatavasti 1900. aasta sügisest – seega 105 aastat tagasi – asus postkontor.
Tänast postiasutust juhib juhatajana Silva Siniallik. Ametis on
veel kaks klienditeenindajat ja asejuhataja.
Kõik, mida me suupäraselt nimetame postiks (ajalehed, ajakirjad, reklaamlehed ja -kataloogid,
pakid, panderollid, kirjad), saabub
ja läheb siit ära autotranspordiga.
Postkontor osutab ka postipanga
teenuseid, müüb postkaarte, postimaksevahendeid (marke) ja muid
saadetisetarbeid (ümbrikke ja ümbriseid) ning veidi ka tarbekaupu.
Suuremahuline töö on pensionide
kojukanne.
Vähe on peresid, kuhu ei käiks
ajalehti/ajakirju või kuhu aeg-ajalt
ei saabuks kiri või pühadekaart.
Oleme argipäevarutiinis harjunud
ikka ühel ja samal kellaajal oma
postkastist uudistekandja(d) võtma.
Küllap leidub nurisejaidki, kui post
hilineb. Kuidas meie postkastid siis
täituvad? Postimees, postiljon, kirjakandja – heal lapsel mitu nime,
ütleb vanasõna. Kadrina Postkontoris on ametis 2 kirjakandjat (alevik) ja 2 motoriseeritud kirjakandjat ehk motokannet (külad). Motokande teenust ostab Eesti Post füüsilisest isikust ettevõtjailt, kes
töötavad isiklike sõiduautodega.
Kadrina alevikus on kirjakandjad/postiljonid ringi “ vuranud“ ikka jalgratastel (rattad on Eesti Postilt), millele nad leidlikult on juurde
konstrueerinud-monteerinud mitu
mahukat pakikorvi.
Meie postiljonid
Adolf Kokk, kes on selles ametis 1995. a sügisest, meenutab: eelmise aasta 4. augustil kaalus minu
postikott 102 kg, järgmisel päeval
98 kg ja veel järgmisel, mis oli laupäev, 96 kg. Kaalu annavad kaubakataloogid. Palju on tasuta reklaami,
mida tuleb panna igasse postkasti.
Töötasu on 10 ametis oldud aasta
jooksu tõusnud vaid veidi.
Maie Uustal töötas postiljonina
Kadrinas aastail 1956-1958, oli
seejärel postkontori ülem Võsul ja
10 aastat ülema asetäitja Kadrinas
ning siis jälle kirjakandja Kadrinas
kuni pensionile jäämiseni 1995.
Meenutada on palju: kui Kadrinasse kerkisid 1956. a. MTJ uued majad (Tehnika 1, 2, 3, ühiselamu,
saun ja kontorihoone), siis oli ametis veel üks postiljon - Amanda
Aren. Tema pensionile mineku järel asusin ametisse mina. Tööd tuli
teha jalgsi, postikott õlal. Kuna
ajalehed-ajakirjad olid odavad, 2
kopikat leht, siis telliti palju. Olid
Rahva Hääl, Noorte Hääl, rajoonileht. See kandis Tapa rajooni ajal
nime Edasi Kommunismile. Ajakirjadest olid Nõukogude Naine, Pikker,
Pilt ja Sõna, Sotsialistlik Põllumajandus, Tehnika ja Tootmine jt 1970/
80ndail aastail olid tellimised limiteeritud. See käis selliste väljaannete
kohta nagu näiteks Nõukogude Naine ja Edasi. Kui algas tellimuste vastuvõtt, tulid inimesed poolest ööst
postkontori ukse taha järjekorda.
Nende väljaannetega koos pidi tellima ka näiteks Eesti Kommunisti.
1990ndatel aastatel vallutasid meid
kaubakataloogid.

sionipõlve pidama jäi. Temal on
vaid head mälestused: töö oli meeldiv, sest see oli suhtlemine oma
kodukoha inimestega. Olin oodatud igas peres, eriti pensionipäeval. Ja kui üksi elav vanainimene

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimine
Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 22
lõike 1 punkti 13 ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse
paragrahvi 8 ja paragrahvi 19 lõigete 1, 2, 3 alusel Kadrina Vallavolikogu
o t s u s t a b:
1. Moodustada Kadrina valla haldusterritooriumil üks 19- mandaadiline
valimisringkond nr 1.
1.1 Valimisringkonda kuuluvad: Kadrina alevik, Hulja alevik, Ama,
Arbavere, Hõbeda, Härjadi, Jõepere, Jõetaguse, Kadapiku, Kallukse, Kihlevere, Kõrveküla, Lante, Leikude, Loobu, Läsna, Mõndavere, Mäo, Neeruti, Ohepalu, Põima, Ridaküla, Rõmeda, Tirbiku, Tokolopi, Udriku, Uku,
Undla, Vaiatu, Vandu, Viitna, Vohnja, Võduvere, Võipere, Kiku, Salda ja
Pariisi külad.
2. Moodustada valla valimiskomisjon koosseisus:
Marika Mardõkainen
Liivi Veide
Valli Rand
Krista Kirsimäe
3. Lugeda valla valimiskomisjoni esimeheks vallasekretär Marika Mardõkainen ja nimetada valla valimiskomisjoni asendusliikmeteks Merlin Rosar ja Ene Heide.
4. Otsus jõustub pärast Vabariigi Valitsuse määruse, millega muudetakse
Kadrina valla ja Saksi valla piiri selliselt, et Saksi valla Kiku, Salda ja
Pariisi külad liidetakse Kadrina vallaga, jõustumist.
Jaan Stern
Vallavolikogu esimees

Postiljon Adolf Kokk alustamas oma igapäevast umbes 20 km pikkust
kanderingi.
Helga-Helene Rääbus asus
Kadrinas postiljonina tööle 1962. a
ja pidas ametit 1987. a 10. juunini.
Mälestused tööajast on värvikad:
postiljoni kohustused olid mitmekesised – rongilt posti vastu võtmas
käisime küll üksi nädala kaupa kordamööda, kuigi eeskiri nägi ette
korraga kahe inimese kohalolekut.
Narva-Tallinn rong saabus hommikul kell 4.15, see tõi vene ajalehed,
kirjad ja rajoonilehe. Tallinn-Narva rong tõi teised lehed ja saadetised. Rasket postikotti aitasid transportida jalgratas, mis anti viieks
aastaks, ja oma tõukekelk. Pensionide kojukanne pikendas tööpäeva
tublisti. Ka oli kohustus koguda
kauplustest, sööklast, külanõukogust ja apteegist raha ning viia see
postkontorisse, kus asus ka hoiukassa. Kahjuks anti raha üle külastajate pilkude all. Seetõttu tuli üks
kord ka hirmu tunda, sest raha vastuvõtmist pealt näinud mehed järgnesid mulle autoga, peatusid, avasid autouksed ja siiski õnneks vaid
küsisid teed. Postkontori juhatajal
Pajol ja minul oli küll enese ja raha
kaitseks relva kandmise õigus, kuid
õnneks kasutada relva töötatud
aastate jooksul ei tulnud. Kiirtelegramme tuli meie postkontorisse tolleaegsetele ülemnõukogu saadikutele, keda oli 3. Kätte toimetamiseks oli 1 tund aega, olgu kellaaeg
ja ilm milline tahes. Ega haigeks ei
võinud jääda, sest asendajat polnud. Kontori koristamine ja telefonistide asendamine käsikeskjaamas
käisid töö juurde. Tööriietus anti kaheks aastaks, oli suve ja talve vorm,
sh 3 paari jalanõusid – kummikud,
kingad, saapad. Ajakirjanduse tellimise plaan tuli täita, see tähendas
preemiat kogu jaoskonnale.
Helmi Sepp oli Kadrinas kirjakandja/postiljon 24 aastat, kuni alles 69 aastasena aastal 2003 pen-

tahtis südant puistata, ei võinud
kiirustada. Postiauto tuli tavaliselt
kell 11-12, kui hilines mingil põhjusel, sai mõnikord laiali kandma
alles kell 15. Nii juhtus ühel külmal
ja tuisusel vana-aastaõhtul. Tänavad olid lund täis ja läks pimedaks.
Jõudsin kanda vaevalt poole postist. Abikaasa, kes ikka vahel abiks
käis, soovitas, et kes see ikka vanaaastaõhtul lehte loeb, viime homme
hommikul ülejäänud. Nii tegimegi,
kuigi tänavad muidugi olid veel
rohkem lund täis. Siis Pargi tänava
kolmekordsest majast üks mees
nähvas, et ega tema tapeeti, see
tähendab eilset lehte, lugema pea.
Muidu olid kõik väga sõbralikud ja
arusaajad. Koerad said minuga
sõbraks, sest nende jaoks oli ikka
mõni maius kaasas. Pensionirahade ohutumaks kaasaskandmiseks
sai õmmeldud mitmed sisetaskud.
Mingeid muid enesekaitse vahendeid ei olnudki.
Liia Lokk on Kadrinas kirjakandjana ametis olnud 4 aastat. Ka
sellest ajast saab juba midagi järeldada: vajalikud oskused selleks
sportlikuks tööks on – peab oskama jalgratast ja tõukekelku juhtida,
tuleb osata suhelda inimeste ja
koertega. Viimastest kaks on mind
ka "maitsnud“.
Et meie töö ladusamalt läheks,
võiks iga postkastiomanik hoolitseda, et see ei upuks puude-põõsaste, eriti kibuvitsa, okstesse, mis eriti
vihma korral nii posti kui ka postimehe märjaks teevad või käed veriseks kriimustavad. Samuti ei hooli meist need mehed-naised, kes
pargivad oma autod otse postkasti(de) ette. Tänapäeva tarbijaühiskond kurnab kirjakandjaid reklaamkataloogide ja -lehtede rohkusega.
Endisi ja praegusi postitöötajaid
usutles Tiiu UUSKÜLA

Nõuandetoetust põllumeestele
Alates 11. juulist kuni 28. oktoobrini on põllumeestel võimalik
jälle saada nõuandetoetust.
Nõuandetoetust saab taotleda
maapiirkonnas tegutsev ettevõtja,
kes omab või kasutab õiguslikul
alusel põllumajandusmaad või loomakasvatusega tegeledes peab vähemalt ühte põllumajanduslooma.
Nõuandetoetust antakse kuni

75% nõuandeteenuse maksumusest, kuid mitte rohkem kui 9 000
krooni ühe taotleja kohta kalendriaastas. Nõuande eest peab olema
tasutud enne taotluse esitamist.
Nõuandeteenus võib olla osutatud:
* põllumajandussaaduse, söödatootmise, marja- ja seenekasvatusevaldkonnas tootmise arendamiseks,

Valimisjaoskondade moodustamine
Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse paragrahvi 10 Kadrina Vallavalitsus
m ä ä r a b:
1. Moodustada Kadrina valla haldusterritooriumil 6 valimisjaoskonda
alljärgnevalt:
1.1 Valimisjaoskond nr 1, asukohaga Kadrina Rahvamaja Viru 14 Kadrina alevik.
Valimisjaoskonda kuuluvad Kadrina alevik, Jõepere, Jõetaguse, Kadapiku, Lante, Leikude, Mäo Neeruti, Tokolopi, Undla, Võduvere külad.
1.2 valimisjaoskond nr 2, asukohaga Hulja klubi Hulja alevik.
Valimisjaoskonda kuuluvad Hulja alevik, Härjadi, Tirbiku, Vandu külad.
1.3 valimisjaoskond nr 3, asukohaga Kihlevere raamatukogu Kihlevere
küla.
Valimisjaoskonda kuuluvad Ama, Hõbeda, Kihlevere, Rõmeda, Võipere
külad.
1.4 valimisjaoskond nr 4, asukohaga Läsna Rahvamaja Läsna küla.
Valimisjaoskonda kuuluvad Arbavere, Loobu, Läsna, Mõndavere, Viitna külad.
1.5 valimisjaoskond nr 5, asukohaga Vohnja mõisahoone Vohnja küla.
Valimisjaoskonda kuuluvad: Kallukse, Kõrveküla, Ohepalu, Põima, Ridaküla, Uku, Vaiatu, Vohnja külad.
1.6. valimisjaoskond nr 6, asukohaga Udriku mõisahoone Udriku küla.
Valimisjaoskonda kuuluvad: Udriku, Kiku, Salda ja Pariisi külad.
2. Korraldada hääletamine valijatele väljaspool elukohajärgset jaoskonda ja valijatele, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud valla
täpsusega, valimisjaoskonnas nr 1, asukohaga Kadrina Rahvamaja Viru 14
Kadrina alevik.
3. Määrus jõustub pärast Vabariigi Valitsuse määruse, millega muudetakse Kadrina valla ja Saksi valla piiri selliselt, et Saksi valla Kiku, Salda
ja Pariisi külad liidetakse Kadrina vallaga, jõustumist.
Ain Suurkaev
Vallavanem

Marika Mardõkainen
Vallasekretär

Kadrina valla valimiskomisjoni asukoha ja tööaja määramine
Aluseks võttes kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse paragrahvi 19 punktid 6 ja 7 Kadrina valla valimiskomisjon
O T S U S T A B:
1. Määrata Kadrina valla valimiskomisjoni asukohaks Kadrina vallamaja asukohaga Rakvere tee 14 Kadrina alevik ning tööruumiks vallasekretäri kabinet. Valimiskomisjoni telefon 322 5605, faks 322 5601, e-posti
aadress: kadrina@kadrina.ee.
2. Määrata valimiskomisjoni tööaeg alljärgnevalt:
teisipäev ja neljapäev kella 15:00-16:30;
ajavahemikul 17. august kuni 5. september igal tööpäeval kella 15:0016:30;
06. septembril 15:00-18:00.
3. Otsus jõustub allakirjutamisest.
Marika Mardõkainen
Komisjoni esimees
* finantsmajanduse
valdkonnas;
* erametsa majandamiseks, kui
põllumajandustootja ei küsi selleks
toetust Erametsakeskusest
Nõuandeteenuse arve peab olema väljastatud tunnustatud nõuandekeskuse poolt ja nõuandeteenus
peab olema osutatud tunnustatud
nõuandekeskusega lepingulises
suhtes oleva konsulendi poolt, kes
on vastavas valdkonnas või ala-

valdkonnas atesteeritud või omab
vastavat kutsekvalifikatsiooni.
Taotluse läbivaatamine võib
kesta kuni 50 tööpäeva. Toetus
makstakse nõuandetoetuse saaja
arvelduskontole kolme kuu jooksul
pärast taotluse rahuldamise otsuse
tegemist. Nõuandetoetuse kohta
saab rohkem infot ja taotlusvorme
interneti leheküljelt:
http://www.pria.ee ja PRIA büroodest.
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kõrval kui metalli ja inimhinge igavikuline lepitus. Kunstniku pandud
nimi sellele kõlab: “ Katariina
kleit“ .

VEERG

Nädalaga terve galerii taieseid
Mitte iga Eestimaa maanurk ei
saa kiidelda taolise kunstisündmusega nagu oli Kadrina juulikuine
skulptuurisümpoosion. Idee ja algatus tuli kunstiinimestelt, toetust ja
abi andis vallavalitsus. Nädalaga
valmisid kohapeal nii puidust kui
metallist taiesed, mis nüüd on oma
koha leidnud aleviku erinevais paigus. Kohavalik ei olnud suvaline,
see eeldas ka kunstitöö kokkusobivust temale määratud asupaigaga.
Puidust kujud valmisid lauluväljakul, metalltööd tehti kohalike metallifirmade töökodades.
Sümpoosioni idee autoriks oli
siinkandis juba tuntuks saanud
skulptor Seaküla Simson. Tema
kutsus kohale ka kolleegid-skulptorid. Peale vallapoolse otsese toetuse
olid abijagajateks ka OÜ Brendal,
ettevõtjad Ülo Kais ja Peep Remmelgas ning OÜ HetiPere.
10. juulil toimunud avatseremoonial anti Kadrina rahvale ja valla
külalistele võimalus tutvuda kõigi
seitsme skulptuuriga ning kuulata
seletusi otse autorite suust. Kuue
eestlasest skulptori kõrval osales

• Neeruti Seltsi korraline
üldkoosolek toimub 16. septembril
algusega kell 17 Kadrina rahvamajas. Päevakorras on aruanne tööst
ning 2006. aasta tööplaani kinnitamine. Juhatus palub seltsi liikmeil
kindlasti kohal olla. Samas saab tasuda ka 2005. a. liikmemaksu.

Skulptuurisümpoosioni mõtte
algataja Simson Seakülast ehk Aivar Simson (46) on tehtuga rahul
oma taiesega ülevaatusel ka lätlasest skulptor Edvin Kruminš, kelle
“ Hobune“ on üles seatud spordihoone juures. Tegemist on originaalse mõtte ülekandmisega käepärasesse materjali. Küllap see töö
meenutab nii mõnelegi noid ammuseid aegu, kui hobuniidumasinal sai

Neljas külapäev Udrikus
16. juulil oli hommikust saadik
Udriku vanas mõisapargis parasjagu sagimist, sest lauad-toolid, puhvetiauto, heiskamisvalmis rahvuslipp ja kaugele kostuv muusika kõnelesid millegi tähtsa algamisest.
Külarahvas ning külaga seotud kaugemad inimesed panid oma nime
kirja. Esimese poole tunniga oli Eevi Lillo suutnud registreerida juba
30 pidulist.
Avasõnad ütles hooldekodu juhataja Helve Meos. Lipuheiskamise
korraldas kaheaastane Sandra oma
ema abiga. Selgus, et väike Sandra
on ainuke laps, kes on sündinud

külas kahe kokkutuleku vahelisel
ajal. Sellest ka temale osutatud suur
au .Küünalde süütamisega mälestati lahkunud kaaskodanikke.
Sõna sai Kadrina vallavolikogu
esimees Jaan Stern, kes jagas kiitust
Udriku külakokkutulekute korraldajatele. "Noorte ja vanade side on
see, mis kindlustab ka tulevikus uute kokkusaamiste korraldamise,“
sõnas Stern.
Senine külavanem Ants Licht
palus ennast ametist vabastada.
Uueks Udriku külavanemaks valiti
Leili Mandel.

Noppeid Neeruti kooli (1862 – 1971) ajaloost
Selle aasta 9. juulil kohtusid oma koolimaja juures endise Neeruti kooli
õpilased. Rohkem kui poolesaja osavõtja seas oli vanim sel aastal 90.
juubelit tähistav Artur Riisalu ja noorimad mõne aastaga 40 ületanud
Mare Leesnurm (Vikerpuur) ja Aivo Leesnurm. Vanus surub küll
halastamatult peale, kuid seda enam on soovi kohtuda ka tulevikus.
Paljudest Neeruti kandi küladest on teada, et seal tegutsesid juba
ammustest aegadest nn. kambrikoolid, kus avaramates talutaredes õpetati oma küla lapsi. Kool alustas
ametlikult tegevust ligi 150 aastat
tagasi- 1862. a. Kooli muretseti istepingid, kuid koolilaudade puudumisel kirjutasid lapsed krihvliga
tahvlile, mis asetses põlvedel.
Mõisahärra käsul sai koolmeistriks Neeruti mõisa Vandu küla
noormees Hans Strandman, kes
polnud ise päevagi koolis käinud.
Hansu isa käis põhitöö kõrvalt viinavoorides piiritust laiali vedamas
ning võttis kaasa ka poja. Poiss käis
kodust kaugel, nägi ilma, vooris olnud mehed õpetasid Hansu lugema
ja kirjutama ning andekale poisile
sellest piisas, et end ise edasi arendada.
Palgaks määras krahv Karl
Rehbinder koolmeistrile tasuta kasutamiseks 6,5 ha põllumaad koos
vajaliku osa karja- ja heinamaaga.

Neeruti
Seltsi

Seega oli tolleaegne külakoolmeister eelkõige põllumees.
Kadrina kirikuõpetaja kirjutab
Neeruti mõisa Vandu kooli kontrollaktis, et “ koolimaja on eeskujulises korras, ilusa lauluheale ja kena
käekirjaga koolmeister on laitmatu
väljanägemisega ning hää etteastumisega”.
Siin peab veelkord meenutama ,
et tegemist on omamoodi paradoksiga- seesama kiidetud esimene
kirjatarkuse õpetaja ei olnud ise
päevagi koolis käinud!
1873. a. valmis Vandu küla all
uus koolimaja. Hiljem jäi ka see koolimaja kitsaks - kahes klassis ulatus
õpilaste arv 57- ni. Kolmeistmelisse
pinki tuli mahutada 5 õpilast.
Neeruti kooli kuulsaim õpilane
oli koolmeister Hansu poeg, Otto
Strandman, hilisem TÜ audoktor,
oli omal ajal kaks aastat Eesti riigivanem, kes oma teenetelt paigutatkse Eesti suurmeeste Pätsi, Laidoneri ja Tõnissoni kõrvale.

Skulptuur “Hobune“ on lätlase Edvin Kruminši looming
istutud või hoburehaga loogu kokku riisutud. Valla raamatukogu ees
paiknev “ Kala“ on Marju Vaheri
looming, aluseks võetud piibliteema Jeesuse kalast. Omamoodi lindude “ ühiselamu“ oma värvikirevuses paikneb lastepäevakodu Sipsik õuel, kandes delikaatset nimetust – “ Korterite jagamine“ . Kalle
Pruudeni roostepruun “ taljesse
võetud“ neidis seisab rahvamaja

Skulptuurisümpoosionid on kavas muuta teatud intervallide järel
kohalikuks traditsiooniks, sest vallas on küllaga kohti, mis lausa ootavad uudse väljanägemisega taieseid. Sõna “ sümpoosion“ tähendas
vanas Kreekas nii vaimukat vestlust, kokkutulekut kui ka teadlaste
istungit. Ühel või teisel määral esines neid tunnuseid ka Kadrina esimesel skulptuurisümpoosionil.

• 3. septembril viib järjekordne
loodusretk rännuhuvilised Kallukse
maastikukaitsealale. Pisibuss väljub rahvamaja eest 12.00, tagasitulek umbes 3 tunni pärast. Osalustasu 20 kr, seltsi liikmeile 10 kr. Võileib taskusse!
• Kes soovib osa võtta Looduskeskuse õppeõhtutest Palmses
(sept-mai 5 korda á 1 kord kuus
kolmandal neljapäeval 18.0021.00, 2 ringsõitu), andku teada ja
küsigu täpsemat infot tel 55 525
314 hiljemalt 25. 08. 2005.

Et kohapealsed külakokkutulekud toimuvad üle aasta, siis arvas
Võduvere külavanem Ülo Kais ja
kohalik aktiiv, et vahelejääval aastal tuleks korraldada õppepäevi
oma inimestele, aga tõrjuma ei hakata ka neid, kes tulnud kaugemalt
ja tunnevad asja vastu huvi. Nüüdseks on selline tegevussuund sisse
kirjutatud ka Võduvere küla arengukavasse. Nõnda olid ülemöödunud aastal kohal päästeteenistuse
asjamehed, kes jagasid rahvale omi
teadmisi ja kogemusi tulekahjude
kustutamisest ning nende ärahoidmisest ja demonstreerisid oma tehnilisi vahendeid.
Sellel aastal tulid külarahvale
Võduvere lipuväljale külla Ida politseiprefektuuri naised ja mehed.
Mundrimehed demonstreerisid kohalikule rahvale märulipolitsei varustust, relvi, liikluspolitsei töövahendeid ja politseikoeri.
Politseidirektor Tarmo Nurm kõneles oma kutsetöö iseärasustest ja

eesmärkidest. Kokkutulnutel oli
põnev vaadata, kuidas narkokoer
Britta tosinajao kottide hulgast

üles leidis selle õige, millesse
“ kurjategija“ oli peitnud narkootilist ainet.

Otto Strandmani kohta on aga
vähem teada fakt, et ta noore juristina nõudis 1905. aastal Eestile autonoomiat ja pandi Peterburis vangi. Kuid elu on tõesti vahel nagu
muinasjutus - Peterburi Krestõ
vangla ülem oli tol ajal Otto vanem
vend Andres...!
Mis aga edasi sai, seda ilmestab
Eesti vanasõna:“ Veri on paksem
kui vesi .. ....ja nagu Lenin , ilmus
ka meie mees varsti välja Šveitsis..!
Hansu tütre Anna lastest on siinkandis tuntumad Lidia Roger ja Madi
Sendre, kes olid Kadrina koolis õpetajad. Lidia Rogeri pojapoeg, Martin
on jurist, nii nagu vanavanaonugi.
Käesoleval ajal töötab noormees
USA- s Eesti saatkonnas.
Hans Strandman töötas koolis
32 aastat. 1894- 99 oli koolmeister
Paul Bergmann, 1899-1919 Kristof Bachmann, 1919- 35 August
Kristelstein-Kristal. Edasi tulevad
meile juba tuttavamad nimed Hendo Sakk , Berta Teki. Aastail 195171 oli Neeruti kooli viimane juhataja Aino Martsoo-Ant.

Siia peab lisama, et EW ajal
pandi maksma täielik koolikohustus - kõik lapsed, kel vanust alla 15
aasta ja 4 klassi lõpetamata, pidid
kooli tulema. Neeruti koolis oli sisse viidud kord, et puudutud päeva
eest oli trahvimäär kuni 10 marka.
1921. aastal tuleb kool Neerutisse
tänu sellele, et mõis anti riigimaade
koosseisu.
Allpool on toodud noppeid Neeruti kooli õppenõukogu protokolliraamatust märts 1941 kuni mai
1948.
19. märtsi 1941. aasta õppenõukogu koosolekust võtsid osa H.
Sakk, M Wunderlich ja O. Vann.
Päevakorra üks põhipunkte oli :
Sotsialistliku distsipliini ja korralikkuse väärtuste kokkuvõtete tegemine ja uue sotsialistliku võistluse aluste kindlaksmääramine.
Õppeaasta IV veerandil otsustati
korraldada sotsialistlik õppetöö
võistlus. Võistlus oli individuaalne,
kus iga klass võistles eraldi parema
õpilase tiitlile. Klassi parimale lõpetajale otsustati anda vastavat sot-

sialistlikku kirjandust. Hiljem selgus, et esimesele kohale tuli VI
klassist- Elvi Neudorf, V- Elmar
Rääbus, IV – Laine Tänavots, III Juta Valdmann, II- Uudo Noodla ja
I klassist - Magda Wunderlich. Protokolli oli lisatud, et “ lubatud sotsialistlikku kirjandust saab aga
vaid siis osta, kui Valla Täitevkomitee annab koolile vastavad summad”. Sotsialistliku võistluse III
veerandi võitjale, VI klassile, määratud 8 rubla eest, mis jäi õppenõukogu käsutusse, otsustati osta VI
klassile maiustusi
Usun, et H. Sakk, M. Wunderlich ja O. Vann teadsid, mis asi on
võistlus, kuid asjaosaliste teadmised sotsialistlikust võistlusest on
enam kui kahtlased... !
Kui aga järgnevas vaadata mõnekuuliste vahedega toimunud aktuste ideoloogilisel tasemel kavasid, siis selgub, et sellise pisiasja
nagu sotsialistlik võistlus läbiviimine oli neile tühiasi.
Järg lk 4

Võduveres haritakse rahvast

Noorsoopolitsei konstaabel Sirje Eirand oli politseipäeval võtnud oma
hoole alla lastega tegelemise
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* SPORT * SPORT * SPORT * SPORT * SPORT *
Noormaadlejad võistlesid Helsingis
Soome pealinnas toimunud kreeka-rooma maadlusvõistlustel osalesid ka Kadrina noormaadlejad, kellest
7 tulid auhinnalistele kohtadele. Kehakaalus kuni 23 kg
sai Martin Pajussaar 3. koha, -30 kg Taaniel Piiskop-

Noppeid Neeruti kooli ajaloost ...
1941. aasta maiaktuse kava
• Ühislaul Punane lipp
• Kõne Miks pühitseme 1.
maid (kõneleb õp. Otsa)
• Internatsionaal
• Lõpulaul Julgesti vennad
nüüd tööle
• Mandoliiniorkestrilt Sotsialistide marss
• Rahvatantse sms. V. Veeborni juhatusel
• Lõppsõna rahvamaja juhatajalt sms. B. Vahtralt
• Ühislaul Punane lipp
1. novembri 1941. aasta koolitöö alguse piduliku aktuse kava,
mis korraldati vastavalt Eesti Omavalitsuse
Haridusdirektooriumi
ringkirjale:
• Koraal Võta nüüd Issandat
• Palve
• Ruumide pühitsemine
• Koraal
• Ühislaul Eesti lipp
• Langenute mälestamine
• Ühislaul Mu isamaa, mu õnn
ja rõõm
• Pärja asetamine langenud
saksa sõdurite hauale
Hariduse Rahvakomissariaadi
1941. a. 22. aprilli ringkirja nr. 14
läbivaadates leidis õppenõukogu,
et koolil puudub ringkirjas nimetatud laste mängumuru ja park. Võttes arvesse asjaolu, et naabruses
oleval Saksa usaldusvalitsuse maal,
mis jääb hobumasinariistade laenutuspunkti kasutusse, on osa kooli
maaalal olevast pargist, pööras õppenõukogu Undla valla Maakorralduse komisjoni poole palvega, et
saaks eraldatud osa Saksa usaldu-

pel 2., -46 kg Dimitri Drozdov 3., -54 kg Siim Abner 2., -74 kg Riho Remmelgas 3., -84 kg Erkki Alak 1.
ja –96 kg Andres Laanemägi 2. koht.
Valeri PORMANN
treener
Algus lk. 3

valitsusemaast ühes pargi ja tiigiga
Neeruti algkoolile.
Sidevalitsusest teatati, et Valgma küla juures on telefoni isolaatorid lõhutud. Tehti õpetajatele ülesandeks selgitada, kas seda ei ole
kooli lapsed teinud ja jaataval korral “ teha õpilaste hulgas selgitustööd, et ära hoida tulevikus sarnast!“
Õppenöukogu koosolekul 3.
dets. 1941 olid juhataja H. Sakk,
õp. E. Luik, lastevanemate esindaja
pr. M. Wunderlich ja pr. A. Torm.
Emakeeles on 19 õpilase kohta
vaid 7 lugemikku ning õppetöö alguses pooled neist õpilastest ei osanud lugeda ega kirjutada; II klassis
on 11 õpilase kohta 4 lugemikku;
III klassis on olukord parem – 8
õpilase kohta on 5 raamatut!
Õppenõukogu otsustas “anda
õpilastele kodus raamatuid lugeda
piiratud määral, kuna petrooli on
väga vähe...”
Omavalitsuse Haridusdirektooriumi korraldusel otsustati õpilasi
hüüda I - III klassini eesnime, IVVI klassini priinime järgi
1942. aasta kevadel lõpetavad
Neeruti kooli VI klassi: Else Wunderlich, Maimu Udu, Asta Mark,
Õie Abner, Johannes Lehari, Elmar
Rääbus, Hans Talsen ja Valter Kastemäe.
Samal aastal õppisid V klassis:
Laine Tänavots, Asta Veeleht , Arnold Kulbas.
IV klassis: A. Tamme, V. Jõesalu, V. Eelmaa, H. Õunapuu, E.
Hirsch, K. Kungla, E. Nupp, J
Valdmann.

Ettevõtjate tasuta nõustamisest
SA Lääne-Viru Arenduskeskus on organisatsioon, mis pakub
oma baasteenuste osas tasuta nõustamisteenust ettevõtetele, kohalikele omavalitsustele, mittetulundusühingutele ja sihtasutustele.
Ettevõtjate baasnõustamine
(5 tundi) on alustavate ettevõtjate tasuta nõustamine äriidee
arendamise osas, tegutsevate ettevõtjate nõustamine riiklike toetusvõimaluste osas.
Alustavat ettevõtjat nõustame
järgmistes küsimustes:
1. Kuidas alustada oma ettevõtet? Sobivaima ettevõtlusvormi valik, äriühingute registreerimine.
2. Kas äriidee edukaks käivitamiseks on kõik vajalikud teemad
piisavalt põhjalikult läbi mõeldud?
Milliseid teadmisi tuleks omandada enne ettevõtte käivitamist?
3. Milleks on vajalik äriplaan?
Kuidas koostada äriplaan, et sellest
oleks tulevikus kasu? Vajalik eelinfo äriplaani koostamiseks.
4. Kas äriplaanis on arvestatud
kõikide vajalike kulutustega? Kuidas koostada finantsprognoose
oma äriplaanile? Kust leida allikaid
oma äriidee rahastamiseks?

5. Ettevõtja maksud. Kuidas
makse arvestada?
6. Kas tootmise/teenuse osutamise protsess on põhjalikult läbi
mõeldud? Toote tutvustamine.
Müügikanalid turustamiseks.
7. Tarnijate ja allhankijate leidmine. Teadmiste ja kogemuste vahetamine. Koostööpartnerid edukaks müügiks.
8. Töötajate leidmine. Töölepingud. Töötajate motiveerimine.
9. Ettevõtte töö planeerimine
pikemaks perioodiks. Inimeste ja
protsessi juhtimine.
Alustav ettevõte saab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt (edaspidi EAS) läbi maakondlike arenduskeskuste taotleda starditoetust,
mille eesmärgiks on suurendada
väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate tekke, ellujäämis- ja arenguvõimalusi, parandada ligipääsu
finantseerimisele.
2005. aastal on starditoetus jaotatud kaheks erineva suunitlusega
toetuseks:
Alustamistoetus on mõeldud
väikeettevõtete loomiseks, millised
prognoosivad stabiilset käivet ja
omavad kindlat turgu, aidates selle-

III klassis: K. Vaalmets, H. Tänavots, O. Sork, A. Noodla, K. Kadopa, H. Rüütmann, E. Plutus, H.
Uude.
II klassis: M. Udu, V. Kütt, V.
Laansalu, L. Torm, P. Schneider,
H. Peets, M. Wunderlich, I. Prees,
M. Vann, A. Piiskoppel.
ja I klassis L. Vann, A. Pärnik,
H. Tänavots, L. Nõlvak, E. Nupp,
L. Komp, S. Rüütmann, E. Tulp, I.
Leht, B. Wunderlich, R. Valdmann,
E. Külvar, H. Toompuu , A. Mark,
K. Prees, E. Annus, L. Peets.
Need 54 olid siis 1941/ 42 Neeruti kooli õpilased.
***
1942. aasta sügisel võeti esimesse klassi vastu Mare Pärnik,
Lennart Torm, Ants Vaikjärv, Andres Schneider, Evi Kreitsveis, Helge Vahtra, Aksel Nupp, Rein Sakk,
Evi Rükken, Osvald Hüüs; teise
klassi lisandus Heino Siispere ja
Einar Savolainen (kuna tema arenemistase vastas III klassi tasemele
viidigi ta III-sse ja varsti ka IV
klassi, hiljem evakueerus Soome,
saades kaasa IV klassi tunnistuse).
Arstlikul läbivaatusel selgus, et
õpilaste hulgas on levinud massiliselt nahahaigus, pea- ja riidetäid,
otsustati “ tuua hoolekogu kulul
koolile arsti retsepti järele nahahaiguse rohtu ning see õpilastele
välja jagada”. Haigete õpilaste vanemad otsustati kutsuda kooli juurde. Veel plaaniti Kadrina algkoolist
tuua kaal ja lapsed ära kaaluda.
Tõnis SAKK
Järg septembri KODUKANDIS
ga kaasa töökohtade loomisele
maakonnas. Toetuse maksimaalne
suurus on 50 000.- krooni.
Kasvutoetus on mõeldud kiiret
arengut planeeriva ettevõtte käivitamiseks. Eesmärk on toetada eksportivate elujõuliste alustavate ettevõtete loomist ja arengut. Toetuse maksimaalne suurus on
160 000.- eeldusel, et ettevõte
prognoosib järgneva kolme aasta
keskmiseks aastaseks müügituluks
vähemalt 500 000.- krooni.
Koolitustoetuse eesmärgiks on
toetada ettevõtjate ja ettevõtetes
töötavate inimeste täiend- ja
ümberõpet, et säilitada ja tõsta
töötajate konkurentsivõimet tööturul, arendada ettevõtlikust, luua tingimused uute töökohtade tekkeks
ning suurendada inimeste võimekust teadus- ja arendustegevuse
ning tehnoloogia arendamise vald-

Õnnitleme — juubilarid!
juulis – augustis ’2005
Juulis
90
Artur RIISALU
80
Ottilie KUUSEMÄE
Aino PUIESTE
Ellen JANNOVIT
75
Valve ALLESE
Robert TIITS
Aino KAUDER
70
Helgi SUURKAEV
Aino ÕUN
Milvi RAUDLA
65
Rein INNO
Virve ÜIDIK
Malle REIMANN
Salme NÕGU
60
Vello KATTAGO
Boris VORONOV
Bruno LILLEOJA
Valentina LICHT
Aavo PÕLLU

Voldemar TILLISOO
Anne SELL
Ermu TIGANE
Harri KRONK
Augustis
93
Helene PÄRNAPUU
75
Jevgeni SAZONOV
Salme TIKKAR
Ilmar VASEMÄGI
70
Urve JAAGO
Laine AASA
Helve ORA
August NEIDRE
65
Valve SAAT
Jüri RENDOJA
Ants KLOPP
60
Vladimir RELLO
Heldi-Marie PAAS
Viive SEPP
Anne-Li MÄGI
Ille VILJAK

Vallakantselei andmetel registreeriti
alljärgnevate laste sünnid:
Juunikuus
Teimur ENGMAN
Janeli KANG
Juulikuus
Triini ANDRONOVA
Andreas UUSKÜLA
Andreas SEPP
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.
konnas. Minimaalne koolitustoetuse suurus 3000.- krooni.
Alustavate ettevõtjate baaskoolitus on planeeritud 2006. a.
jaanuari lõppu ja veebruari algusesse.
Toetuste saamise korra kohta
saab informatsiooni SA Lääne-Viru Arenduskeskusest
aadressil Kreutzwaldi 5A
Rakvere või tel 32 247 11. Samuti
internetiaadressil www. eas.ee

Palju õnne!
TEADE
Kadrina Keskkooli töövihikute müük toimub kooli raamatukogus 25. ja 26. augustil
kell 9.00 – 16.00.
Info tel 32 25 648 või
kooli interneti leheküljelt

Soovin üürida
Kadrinas
(või Palmse ümbruses)
KORTERI
pikemaks ajaks
Tel 53 412 662 * Maarja

Soovin osta
PAEKIVIST HOONET
(võib olla koos elamuga
paekivist kõrvalhoone).
Helen Hirv, tel 56 627 889

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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