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Kadrina valla teede talihooldus
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Külaelu eestvedajad pidasid nõu
Üle-eelmisel laupäeval olid
koos valla külade aktiivsemad tegelased, et pühendada üks päev praeguse maaelu elavdamise võimaluste
leidmisele. Mooduseid selleks on
mitmeid, kuid paraku ei leia need
alati rakendamist või kardetakse riske ja raskusi. Oluliseks tõrkeks on
inimestesse juurdunud endisaegsed
tavad, kui loodeti, et keegi tuleb
kusagilt ja korraldab, kõike saab
muidu või tühise raha eest ja riik on
see hea haldjas, kelle peale saab
alati kindel olla. Kõik see on pöördumatult vajunud ajahõlma. Eramajanduslik ühiskond peab lootma
vaid iseenda liikmete ettevõtlikkuse
ja töökuse peale. Siit tulenevad ka
erinevad tulemused külade ja väikelinnade arengus. Seal, kus on ettevõtlikkust ja algatusvõimet, seal on
ka tulemusi, kuigi stardiaeg oli enamusel ju ühesugune.
Ratsatalu elatub optimismist
Enne, kui istuti Läsna rahvamajas ühise laua taha, tutvuti Loobu
külas asuva Kuusekännu ratsataluga, mille pidajateks on kaks noort
inimest – Annika Lember ja Indrek
Laisaar. Talus on aukohal eesti hobune, üldse on hobuseid 20. Nagu
interneti
koduleheküljeltki
(www.kuusekannnu.maaturism.ee)
paistab, on tegemist sportlikku turismi arendava tegevusega. Külastajateks on seni olnud peamiselt
soomlased ja kooliõpilased. Ratsatalu soodne asupaik Lahemaa rahvuspargi lõunaserval, Tallinnast
vaid 69 km kaugusel ning soomekeelne (lisaks eestikeelsele) interneti lehekülg on talule üksjagu reklaami teinud. Ratsatalu on ühenduses
ka Eesti Maaturismi liiduga ning
selle liige. Mida külastajatele pakutakse? Et talus on kogenud ja rahulikud“ hobused, siis saab neid kasutada erinevate programmide teostamisel. Algajad ratsanikud peavad
esialgu platsil liikuma juhendaja
valvsa pilgu all, kuid oskuste ja võimete arenedes saab minna juba ka
ratsamatkale, kusjuures korraldatakse ka mitmepäevaseid matku Lahemaa rahvuspargi maadel. Selleks
on talunikud sõlminud vastava kokkuleppe Lahemaaga. Koolilastele
korraldatakse talvel saanisõitu, kavas on jõuluõhtud, kohal käib isegi
jõuluvana.
"Koolidega saame varsti ringi
peale. Kadrina koolist on vist küll
kõik kuni kuuenda klassini meil
käinud. Kahjuks on vastlad kehva
ilma taha jäänud. Mustad jõulud
meile ei meeldi, firmad ütlevad ära,
küll aga käivad siis lapsed,“ rääkis
Indrek Laisaar.
Suur hulk hobuseid ja külastajaid võivad ehk ka ümbruskonna elu
häirida?
Selgub, et külaelu see ei häiri
mitte sugugi. "Meil on tore, ühtehoidev küla. Eilegi helistati, et meie
elektrikarjuse juhe on otsapidi tee
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XII aastakäik

VALLAVOLIKOGUS ARUTATI JA OTSUSTATI
17. NOVEMBER 2004. a. istungil arutati ja otsustati
1. Volikogu andis välja määruse nr 46, millega tunnistati kehtetuks
Kadrina vallavolikogu 2001. aasta 23. mai määrus nr 8 Kadrina aleviku
Tehnika 9 detailplaneeringu kehtestamine.
2. Arutati valla osalemist MTÜ Neeruti Selts tegevuses ning otsustati
kanda MTÜ-le Neeruti Selts valla reservfondist 65 095 krooni projekti
“Kadrina kalmistuaia taastamine. I osa” kulude katteks.
3. Võeti vastu määrus, millega kinnitati valla III lisaeelarve summas 703
640 krooni.
4. Volikogu kinnitas Ridaküla rahvaküsitluse tulemused. Rahvaküsitlus
Ridakülas viidi läbi k.a 10. oktoobril.
5. Volikogu võttis vastu otsuse: keelduda taotluse esitamisest Kadrina
valla piiri muutmise kohta ja jätta Ridaküla Kadrina valla koosseisu.

ei saa teoks sel lihtsal põhjusel, et
Algul ei uskunudki, et ma selle asja
endale selgeks teen. Esimese propuuduvad sellekohased vahendid
ehk raha. Ümarlauda meenutavas
jekti raha eest saime endale muusikakeskuse, siis tegime teatrifestivavestlusringis püüti nuputada, milliste abinõudega külaelu edendada,
li, mis õnnestus igati. Eelkõige aga
rõhutaksin
seda,
et
meie
rahvamaja
millised on seni kasutamata võimaPerenaine Annika LEMBER seletusi jagamas
sai uue katuse peale. Siin tuleb tälused?
de tulekut soosib, -see on hinnad.
peal. Arvatavasti põder oli karjusest
Jaan Stern, vallavolikogu esinusõnad ütelda vallavalitsusele,
Soomes maksab ju üks “ratsatund”
läbi jooksnud. Helistati selleks, et
kelle abi oli väga tõhus. Tahame
mees: “Valla eelarvest oli kultuuriligi kolm korda enam kui Kännujõuaksime enne, kui hobusekari kükomisjoni pädevusse antud ümmarremontida vana kinoruumi, sinna
kuuse talus. Meie turismitalude
la vahele pääseb, tara sulgeda,“
saavad naised panna kangasteljed.“
guselt sada tuhat krooni raha kulhoogsamat arengut pärsib investeekommenteeris Indrek külasuhteid.
Tunti huvi, kas tegijaid ikka jätkub?
tuuritööks. Komisjon ise jagas seda
ringute nappus ehk nagu ütles pereSoomlased on juba harjunud
raha vastavalt tegevuskavadele ning
“Meil on kolm küla koos – Arnaine Annika: “Rikkaks pole saaKuusakännul käima. Neile ei pakubavere, Loobu ja Läsna. Meil on
jättis osa raha ka ürituste toetaminud, aga ära me elame.“ On selleski
ta kohapeal ei toitu ega majutust,
seks. Ka reservi jäeti vahendeid, et
palju noori inimesi, kes on kooskäitõdemuses oma lohutus ja optimissest selleks pole vastavaid tingimumisest eluliselt huvitatud. Meie elu
eriolukorra puhul oleks võimalik
miiva.
si. Kui grupp saabub, jagatakse neikäib ikka selle rahvamaja ümber.
kasutada. Mitmed külad on saanud
le hobused välja ja sõidetakse kas
oma üritustele rahatuge.“
Läbi kultuuritöö ajame ka muud asKülarahva lemmikuks on näiKäsmu või Altjale. Selline matk
jad korda. Kultemängud
kestab ühe päeva.
tuur on ju siduv.
Perenaine Annika on maast maMeil on siin väKännukuuse ratsatalus oli judalast tegelenud hobustega, tema
hemalt kümmetuks, et Läsna kandi keskuseks ja
jagab külalistele ka teavet nii oma
kond inimest,
vaimseks rikastajaks on sealne rahtallis olevate suksude kohta, kui ka
kelle peale võib
vamaja, mille perenaiseks on tulihobusekasvatusest üldse.
alati ja kõiges
hingeline ühistegevuse arendaja
"Näete see siin on eesti hobune.
kindel olla,“ oli
Ene Pihol. Kui külategelased Läsna
Tema on väga tänuväärne loom –
Ene Pihol uhke
rahvamaja saalis istet olid võtnud,
sööb suhteliselt vähe, hea iseloomuoma küla toimesai sõna Ene Pihol. Oma kandi tutga. Hobustele püüame ise järglasi
kate inimeste üle.
vustamiseks ja tegevusest rääkimikasvatada, sest omakasvatatud hoNoored löövad
seks.
bused on ikka kõige etemad, tunned
teatritegemises
“Näidendi-lembus on tõesti
neid läbi ja lõhki," selgitab Annika.
hästi kaasa. Mõmeie kandile väga omane. Teeme
Sel aastal õnnestus noortel talune teise tegevuse
Tiiu UUSKÜLA (vasakul) ja Sirje KUUSIK
ka muid asju, midagi sünnib vahel
nikel ka paberimajandus seljatada
puhul alati kõik
Edasi läks jutt koduloolisele teka oma lõbuks. Alustasime nullist,
ning nad said hobusetoetust, mis on
libedalt ei lähe, sest noortel peab
gevusele. See igipõline kultuuritöö
heaks toeks tervele talule.
kindel siht ees
haru on Eesti rahva seas sügavalt
Kuusekännu ratsatalu tegevuse
ol ema, mi llega
juurdunud. Neeruti Seltsi esimees
ametlik algus on 1994. aastast. Selle
neid ligi meelitaTiiu Uusküla andis Ene Piholile üle
ajaga on suudetud käima panna peada.“
mõned seltsi toimetamisel valminud
mised tegevusprogrammid, mis
Jutuajamisest
A5 trükised. Selles vihikute kinkikõik oma talus sündinud. Samas
koorus välja ka
mises on varjul ka üleskutse Läsna
õues on ka parkuuriplats, kuid vihmeie külataidluse
kandi rahvale: koguge möödanikku
mane suvi on selle poriseks leotaigivana probleem
kajastavaid materjale, pange kirja
nud. Nagu mainis Indrek, on plaanis
– publiku vähevanema põlvkonna jutustusi. Kui
see korda teha, seada üles ka välissus. Küsimus ei
me seda ei tee praegu, on hindamatu
valgustus. Matkade kõrval on siis
ol e esi nej ates,
väärtusega vahetud mälestused jäävõimalik ka ratsasporti arendada,
nendest Läsna
davalt kadunud või saavad need mõhuvilisi kindlasti leidub. Hobustele
kandis puudust ei
ne kergekäelise kirjapanija sule all
varutakse talvehein oma jõududega,
tunta. Ene Pihol
sellise “interpretatsiooni“, mis tegekaera tuleb osta.
teadis oma kogeLäsna rahvamaja perenaine Ene PIHOL
likkusele ei vasta. Tiiu Uusküla õhuÕppepäevale kogunenud said
mustest öelda, et
tas läsnalasi oma kandi kodulugu
oma silmaga näha ühe ettevõtliku
meil polnud üldsegi raha. Nüüdseks
kui nende laval on eeskava hulgas
uurima ja miks mitte, – põnevamaid
pere argipäeva. Esitati ka rohkesti
oleme kosunud. Oma mehed tegid
ka näidend, on pool saalitäit vaataleide ka Neeruti seltsi trükistes avalküsimusi, millele anti põhjalikud
lauad, vallast saime ühte ja teist,
jaid garanteeritud. Aga on ka teada,
dama. Mis juba kirja pandud, see ka
vastused.
kohalik bussipaviljon valmis oma
et Läsna rahvamaja saal on puupüsti
jääb kestma üle aegade.
Maaturism Eestis on viimastel
rahva tööga...“ alustab Ene Pihol.
rahvast täis olnud, ja mitte mõne
Sirje Kuusik ei jätnud toonitaaastatel hoogu juurde saanud. PõhiAlgul olime nii rumalad, et ei osapealinna kommertsartisti pärast,
mata seda, et inimesi on vaja koduliselt on tegu väiketaludega, kus
nudki raha kuskilt küsida. Nüüd on
vaid omakandi lavalemmikutele
dest välja tuua loodusesse.
töötegijateks ja teenindajateks oma
see projektide asi hakanud minema,
kaasa elamas.
Üks suund, mida külavanemad
pere liikmed. Peamine sissetulek
ja sellest on palju abi olnud. Sirje
võiksid ka inimeste ette seada, on
saadakse välismaa turistide teenin(Sirje Kuusik, külaliikumise koorMitu pead on mitu head
loodusmatkad ja loodusturism.
damisest. Nendele on siinne kaunis
dinaator-toim.) kutsus mind kursus(Loo lõpp on lk 3)
loodus ligitõmbav, ja mis eriti nentele, kus õpetati projekte koostama.
Nii mõnigi külarahva hea mõte
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Päevaintervjuu

Elustiil – väikeettevõtlus
Kadrina valla Ohepalu külas
võib aktiivselt puhkust veeta, seda
saame teada Linnumäe loodustalu
interneti koduleheküljelt. Matku
looduses – kanuudel Valgejõel,
jalgratastel (see riistapuu peab seni
veel endal kaasas olema) või jalgsi
metsa- ja rabamaastikul Lääne-Virumaa suuremat järve, Ohepalu
Suurjärve imetledes, süüa, sauna
ning öömaja – pakub seal perekond
Neidek. Pererahvas on lahkesti
nõus rääkima oma tööst väikeettevõtjana.
Kui suur ja kui "eakas" on
teie pere? Abiellusime 1989. aastal Tapal. Tänaseks on pere kuueliikmeline: pereisa Ahto (39), pereema Õnnela (36) ja lapsed Kadi
(15), Joonas (14), Anni (12) ja
Maarja-Liis (10).
Kuidas sai Ohepalust teie koduküla? Oleme mõlemad elanud ja
koolis käinud Tapal. Ka meie lapsed õpivad Tapa koolis. Kui aga
pärast pere loomist oli kodu vaja,
suundusime kõhklematult Ahto vanaisa majja Ohepalu külas. Ahto,
kes EPA-s õppis nii maaparandust
kui ka metsandust, töötas kolhoosis
farmimehaanikuna, Õnnela raamatupidajana. Et maja oli palju aastaid
seisnud tühjana, tuli asuda seda remontima. Vanaisa majas elame tänaseni. Asusime kohe ka loomalauta ehitama, milles suureks abiks oli
puit oma metsast.
Kuidas edenes tootmistalu?
Mida kõike me ei kasvatanud! Esimeseks karjaks oli 1000 broilerit.
Kasvatasime sigu, noorloomi, muskusparte. Algul oli lüpsilehm oma
lastele piimaandjaks, kuid kui karjapidamisega paar aastat tagasi lõpetasime, oli neid juba 10. Loomapidamist lõpetama sundis selle mitteäratasuvus. Ka kartulikasvatus
hääbus, sest müügihind oli madal.
Praegu on meil väike kitsekari, mis
sai alguse juhuslikult kingitud kitsetallest. Loomulikult kasvatame
oma pere tarbeks aed- ja juurvilja
ise.
Mis ajendas ülemineku turismitalule? Eks ikka see, et tööd oli
vaja teha, Ohepalust iga päev välja
tööle käia (sõita) on kulukas. Tapale ja Kadrinasse on ca 15 km ja
sealgi on töö leidmisega raskusi.
Kui aga töötada oma kodus, kusjuures n-ö tootmisvahendiks on ka
oma kodu ja lisaks kodukülalähedane kaunis loodus, siis on võimalik märksa ökonoomsemalt läbi
ajada. Ohepalu kant ja Valgejõe
lähedus on just sellised, mis pakuvad kaugemalt tulnule väga palju.
Heade nõuandjate toel otsustasimegi seda looduse andi ära kasutada. Samal ajal oli selles ka palju
juhuslikku. Kui pärast pesamuna
kolmeaastaseks saamist pereema
töötuna ettevõtluskoolitusest osa
võttis, õpetati just maaturismi.
Äriplaani “vettpidavus“ tõi stardiabi, mille eest ostsime 4 kanuud
koos varustusega. Sellega oli algus
tehtud.
Teenus eeldab tarbijaid. Kuidas neid leidsite? Kui esimesel turismitaluaastal oli meie reklaam n-ö
suust suhu, siis tänaseks on olemas
internetis kodulehekülg, mille leiab
märksõna Linnumäe loodustalu
all. Tõde on see, et kui sa end ei
reklaami, pole sind olemas. Juhtus

Piirkond
Tööde teostaja
Läsna-Loobu (piiriks
RMK Loobu Metskond
Tapa-Loobu maanteest)Mõndavere-Arbavere
(osaliselt)
Rõmeda-Viitna
FIE Robert Kadakas
(piiriksTapa-Loobu
maantee)
Uku (Voorse)-KõrvekülaFIE Heiki Tinno
Ohepalu-Vaiatu (osaliselt)
Vohnja-KallukseAS Ruixi Mõis
Vaiatu (Kolu)
Ridaküla-Põima-Tokolopi
OÜ TAKOM VM
Leikude-Mäo (Nagala)Janno Jäetma
Sootaguse
Võduvere-Neeruti-Jõetaguse- OÜ Viru Tootmine
Vandu (raudteeülesõiduni)Jõepere
Hulja-Tirbiku-Härjadi
Aru Põllumajanduse OÜ

Loodustalu perenaine Õnnela NEIDEK
ka nii, et mõne kuu olime ilma koduleheküljeta, sest see lihtsalt varastati ära. Tegemist oli, aga saime
tagasi. Esimesel aastal püüdsime ka
turgu uurida. Tänaseks on meie teenusele välja kujunenud püsitarbijad, kes tulevad isegi vihmase ilmaga. Juhtus ka sellist kontingenti,
kelle lahkumise järel tuli aknaklaase parandada jne. Rahule jäänud
kliendid on meie teenust ka edasi
reklaaminud.
Miks peaks valima just teie
talu? Meil saab asjatundlikul juhendamisel matkata looduses jalgsi, jalgrattal 4-5 km või kanuu(de)l
Valgejõel. Saun on omamoodi eksootiline – ilma elektrita. See tähendab, et muusikamasinat tümpsuma panna ei saa, küll aga kuulata
linnulaulu ja vaikustki. Perenaine
valmistab maitsvat maatoitu. Muidugi on äriedu tagatiseks teenuse
kvaliteet. Selle tõstmise nimel kulgebki igapäevane tegevus.

Ahto NEIDEK
Kuidas teenuse kvaliteeti parandate? Oleme asunud ümber
ehitama vana hobusetalli. Sellest
peab saama nõuetele vastav majutuskoht nimega “Õnnela külalistemaja“. Ainult oma rahakoti peal
poleks nii suur töö võimalik. Taotlesime projektiga abi maaelu mitmekesistamise meetme alt, milles
omaosaluse – 50% – katame pangalaenuga. Projekti järgi peaks pereisa juba aasta pärast töötama vaid
oma ettevõtluses ja looma ka ühe
uue töökoha. Seni käib ta kolme
päeva tagant väljas tööl. Kvaliteedi
parandamise nimel peab olema optimistlik ka pikaajalisi kohustusi
kandes. Turismiturg on küllastunud
pakkumistest. Loodame, et kaugeltki kõik ei soovi puhata soojal
maal mere ääres. Meie teenus konkureerib kõigi turismiteenustega,
seetõttu peame pingutama. Talu on
Maaturismi liige.

Kadrina valla kohalike maanteede ja
tänavate talihooldajad
Talv 2004/2005

Kas ise ka puhata saate? Kas
rõõmud ja raskused on tasakaalus? Loodusmatka juhtides on see
ka endale rohkem puhkus kui töö.
Ainult töö on näiteks koorem puid
saagida-lõhkuda ja tulemus on ka
kohe näha. Raskused langevad enamuses ikka bürokraatlike asjaajamiste poole peale. Muidugi, pereema töö suures peres on otsata.
Lastest on juba palju abi. Kõige
suurem raskus on halvad teeolud
meie külas, seda eriti tänavuse vihmase suve tõttu. Juurdepääs talule
on tõsine tegur meie ettevõtluses.
Loodame, et vald ükskord ometi
teed korda teeb.
Milline on teie tulevikunägemus? Optimistlik. Teisiti ei ole
võimalik, sest aastatega pandud
tööpanus on suur. Vastasel korral
oleks raha ja vaev maha visatud.
Ees ootab palju tööd ning hulk kohustusi. Tegeleme ju asjaga, mis
kunagi päris lõplikult valmis ei saa,
vaid pidevalt edasi areneb. Tähtis
on, et see meile igati sobiks ja meelejärele oleks. Samas on see ka
kliendile meele järele. Ohepalu külas, mis on aastakümnetega pooltühjaks jäänud ja kus mõnes talus
käiakse vaid suve veetmas, ei oleks
praeguse aja majanduslikes tingimustes muud tööd küll teha. Tänu
meie tänasele tööle jäävad ehk tulevikus meie lapsedki maale. Maaelu ei tohi välja surra! Soovime, et
meie küla tervikuna oleks heakorrastatud, et toimiks ühine külaelu.
Teie arvamus väikeettevõtlusest? See on võimalus ja väljakutse, samal ajal tavaline tõsine töö.
Meile võimaldab see perele äraelamise ning samas ka oma võimete ja
oskuste ärakasutamist. Julge pealehakkamine on pool võitu!
Küsitles Tiiu UUSKÜLA

Märkused
Kontaktisik
Eerik Väärtnõu

Kontaktisikkas
Robert Kadakas
Kontaktisik
Heiki Tinno
Kontaktisik
Väigo Pihlak
Kontaktisik Tiia
Kontaktisik
Janno Jäetma
Kontaktisik
Eero Raudla

Kontaktisik
Tõnu Kallis
Lante-Kihlevere-HõbedaFIE Maido Laaniste
Kontaktisik
Võipere-Ama (piiriks Peterb.
Maido Laaniste
mnt ja Viitna metsa algus)
NB! UUS TEGIJA
Kadrina alevik,
OÜ Kadrina Kommunaal
Kontaktisik
Kadapiku küla
Jaan Piirisalu
Libeduse tõrje vastavalt tegevus.
kavale ja eritellimustele (tänavad)
Udriku
OÜ Tapa Autobussipark
Kontaktisik
Rein Tali
• Peale kohalike maanteede (valla omandis olevad teed) ja tänavate
teostatakse talihooldust erateedel vastavalt koostatud hoolduskaardile ja
skeemile.
• Talihoolduse kogumaht on sama, mis 2003/2004 talvel.
• Talihoolduse teostamise sagedust ja vajadust jälgivad vastavalt lepingule hooldustööde teostajad.
• Nõue! Hooldusalal I tööde järjekorra (kohalikud maanteed) ulatuses
tuleb teede läbitavus tagada tööpäeva jooksul jooksvalt ja hilisõhtuse ning
öise saju korral hiljemalt kella 7.00 hommikul.
• Valla finantseerimisel teostatakse talihooldust ainult talihoolduse
skeemil näidatud ulatuses. Eritööd (operatiivtööd jne) lepitakse kokku
jooksvalt tegevuse käigus.
• Kontakttelefonid saadaval kõigis telefoniraamatutes ja interneti telefoniotsingutes (v.a mitte avalikustatud numbrid)
• Kadrina valla poolt kureerivad teostatavaid töid vallavanem Ain
Suurkaev ja abivallavanem Aivar Lankei

Ajakiri tuli laste juurde
Kadrina keskkooli algklasside
õpilastel oli külas ajakirja “Täheke“ peatoimetaja Ilona Martson.
Esmalt “testis“ ajakirjanik meie
kooli lapsi. Küsiti, kes on peatoimetaja, millised lastele mõeldud
väljaanded peale “Tähekese“ veel
Eestis ilmuvad jm. Selgus, et lastel
on teadmistes lünki, sest paljude
lõbude kõrval ei hoolita eriti lugemisest, liiati veel “titadele“ mõeldud väljaannetest. Eks omajagu on
süüdi ka ajakirjandusturul valitsev
tihe konkurents, lastele mõeldud
väljaandeid on väikese riigi kohta
liiga palju, nendes on raske orien-

teeruda isegi täiskasvanuil. Ajakirjade klantspildid on küll ahvatlevad,
kuid sulavad kokku üleüldises värvikirevuses, lastel ei jätku püsivust kõigest sellest seda õiget lugemis ja vaatamisväärset enda tarvis leida.
Peatoimetaja näitas lastele ka
“Tähekese“ esimest numbrit, mis
ilmus jaanuaris 1960, seega varsti
juba 45 aastat tagasi. Tookord oli
ajakiri ülepolitiseeritud, peategelasteks selle veergudel olid oktoobrilapsed, sekka ka pioneerid. Praegune “Täheke“ on tüki maad lastesõbralikum, tekstid on heal tasemel. Palju kasutatakse tuntud

kunstnike, sealhulgas populaarse
Edgar Valteri joonistusi.
Ilona Martson rääkis lastele ajakirja valmimisest ning luges ka katkendi ilmuva numbri ühest kirjatükist. Kahjuks ei jätkunud algkoolikutel kõige selle kuulamiseks enam
tähelepanu ega püsivust. Tädi peatoimetaja oli nad juba ära suutnud
väsitada. Aga esimene kogemus
näha ja kuulata ka midagi sellist,
mida oma ema või õpetaja klassis
ei räägi, sai lastel ära kogetud. Arvatavasti mitte päris asjatult.
Pildil: peatoimetaja Ilona MARTSON lastele ajakirja tutvustamas
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Rahvas on otsustaja ja pole ka
ehk haldusterritoriaalsest mõtlemisest
Haldusreformi ümber on käinud
külmi tuuli ja kuumi ohkamisi. Igaühel on oma tõde tagataskust võtta.
Loodava Suur-Tapa “projekti” ümber käimas olev arutelu on kabinettidest ka rahva sekka jõudnud. Aga
rahvas, olles aastakümneid eemal
olnud ühiste otsuste tegemisest,
omab küll kõrget põhiseaduslikku
tiitlit – kõrgema võimu kandja, kuid
on tihtipeale ka otsustamisel abitu
ja manipuleeritav.
Haldusterritoriaalsete muudatuste kavandamisega ning seoses
Suur-Tapa piirkonna loomise plaanidega tõusis meie vallas päevakorda Ridaküla edasise staatuse küsimus. See mitmest endisest väikekülast kokku pandud asum on ühte
külge pidi vahetult Tapa linna piiril,
isegi Valgejões asuv saar kuulub
Kadrina vallale. Sealse rahva küsitlemise teel taheti teada saada, kas
nende küla jääb reformi tulemusena
edasi Kadrina valda või liitub uue
loodava omavalitsusüksusega?
10. oktoobril Ridakülas läbi viidud küsitluses osales 34 inimest,
nendest 31 oli vastu ühinemisele
Lehtse vallast, Tapa linnast ja Saksi
vallast moodustatava uue omavalitsusüksusega ehk senises töökeeles
väljendatuna olid Suur-Tapaga liitumise vastu.

17. novembril kinnitas Kadrina
vallavolikogu Ridakülas läbi viidud
hääletamise tulemused. Samal istungil Kadrina vallavolikogu otsustas: Keelduda taotluse esitamisest
Kadrina valla piiri muutmise kohta
ja jätta Ridaküla Kadrina valla
koosseisu. Seega sai Ridaküla rahva
tahe ka juriidilise kinnituse.
Naabrid vedasid alt
Samal ajal, kui Ridakülas asjad
sujusid ning otsused olid ühesed,
kerkisid pilved Kadrinast lõuna
pool asuvate külade kohale. Haldusterritoriaalse tegevuse käigus
kavandati ühiselt kolme praeguse
Saksi valla küla liitmine Kadrina
vallaga. Nendeks on Kiku, Salda ja
Pariisi külad. Vallavolikogude tasandil oldi sellise plaaniga päri. Et
ikkagi selgust saada, kuidas suhtuvad nende külade inimesed Kadrina
vallaga liitumisse, tuli korraldada
rahvahääletus nendes külades. Selle
tulemusena 79,4 % Kiku, Salda ja
Pariisi elanikest avaldas soovi liituda Kadrina vallaga. Üldse osales
kolmes külas hääletamisel 131 inimest ehk 71,6 % nende külade valimisõiguslikust
elanikkonnast.
Kõige selle põhjal võib öelda, et
inimesed olid rõhuvas enamuses
Kadrina valda ületuleku poolt. Olgu

Inimesed hindavad praktilisi asju
Haldusterritoriaalne reform on
pannud ka inimesi külades mõtlema
oma tulevase elu peale. Ehkki ühe
omavalitsuse alt teise alla minek ei
saa kaasa tuua järske muutusi rahva
elus, on ometi olemas mingid mõõdupuud, millega mõõdetakse ühe
või teise omavalitsuse plusse ja miinuseid. Ka valdade maine võib ju
erinev olla, see sõltub paljudest teguritest.
Saksi valla Kiku, Salda ja Pariisi
külas andsid inimesed ülekaalukalt
selge vastuse – nad tahavad olla
Kadrina valla koosseisus. Miks?
Inimesi küsitledes olid küll vastused enamjaolt ligilähedased, kuid
seda enam näitavad nad neid suun-

Külaelu eestvedajad
pidasid nõu
(algus lk 1)
Neeruti seltsil on väga oluline
idee olemas – inimestes loodushuvi
tekitamine. Siia kuulub ka Neeruti
jätkuv avastamine, veel ja veel... Ka
erinevatel aastaaegadel.
Lepiti kokku, et uue aasta esimesel töökoosolekul saavad külavanemad kätte loodusmatkade kavad.
Plaanis on korraldada Ohepalus
talvine matk, kevadel võetakse
suund Viitnale. Jaan Stern tõstatas
ka küsimuse matkakorralduse perspektiivsest arengust vallas nendes
piirkondades, kus on avaldatud tahet liituda tulevikus Kadrina vallaga (juhul kui volikogu otsustab liitumise Kadrina vallaga). Jutt on Pariisi külast ja lähedalasuvast puhkelaagrist.
Jaan Stern: “Me ei tohiks unustada ka kõige juures asjade praktilist külge, ehkki ka emotsioonidel
on oma osa nii matkade korraldamisel kui loodusturismis“.
Külavanemad tulevad taas kokku Vohnjas 15. jaanuaril 2005.

dumusi, mida maainimesed oluliseks peavad.
Allpool mõned vastused küsimusele: miks nad eelistasid Kadrina
valda Saksile?
Olev Käsperson, Pariisi külavanem: “Kadrina on meie piirkonnas kõige maalikum keskus. Samal
ajal Tapal on palju probleeme, mis
lahendamist vajaksid. Linnal on
nendega raske toime tulla. Neil
probleemidel on linlik iseloom, taludes elavatel inimestel on teistsugune elulaad. Tapa alla minnes ei
ole maainimesed kindlad, et nende
muresid kohe lahendama hakatakse.
Me ju teame, et Kadrina on rahuliku
arenguga, stabiilne vald.”

siinkohal lisatud, et Saksi valda tahtis edasi vaid 13 inimest (9,9 %).
17. novembril, vastavalt eelnevale ühisele kokkuleppele, millega
kõik haldusterritoriaalsesse reformi
kaasatud omavalitsusüksused nõustusid, pidid nende volikogud tegema oma otsuse territoriaalsete muudatuste küsimuses. Isegi kellaaeg
oli kokku lepitud – volikogude istungitel arutatakse seda küsimust
kõikjal ühel ajal – kell 16. Üheaegsuse mõte seisnes selles, et üks või
teine volikogu ei saaks teiste poolt
mõjutatud otsuse langetamisel. Ja
siis selgus äkki, et Saksi vallavolikogu tuli küll kokkulepitud päeval
s.o 17. novembril kokku, kuid eiras
varasemat kokkulepet ning ei võtnud kokkulepitud küsimust isegi
mitte istungi päevakorda. Sellega
on tekkinud olukord, kus pika protsessi edasisse kulgemisse on löödud
mõra. Kolme Saksi valla küla rahva
arvamus ei osutunud piisavaks mõjuteguriks rahvaasemikele, kuigi
sealsed inimesed olid needsamad
volikogu liikmed ametisse valinud,
oodates nendelt ka “kõrgema võimu” tahte elluviimist. Paraku seda
ei sündinud. Nende ridade kirjapaneku ajaks ei olnud veel käepärast
võtta Saksi volikogu otsustamatuse
või kõhklemisega seotud põhjendusi. Küllap suur ühinemiskomisjon
asja arutamise üles võtab ja probleemile lahenduse leiab.

Sellist pealkirja kannab äsjailmunud mahukas raamat, mille
koostamise vaeva oli endale võtnud
nimikangelase töökaaslane ning
kauaaegne sõber Oolav Tamberg.
Et perekonna ja sugulaste kõrval 30
sõpra-töökaaslast erinevatest aegadest mälestusi jagavad, on juba iseenesest kõnekas pretsedent. Raamatu koostamise idee kutsus ellu selle
inimese elutee ja -töö kõrge väärtus,
teened oma maa ja rahva heaks ning
vajadus see kõik alatiseks ajalukku
jäädvustada. Kaasteelised soovisid
Harald Männikule kinkida raamatu
kui viimse autasu. Paraku, nagu
elus ikka, jäi veidi aega vajaka ja
nimikangelase silmad raamatut ei
näinudki.
Et selles raamatus omajagu ka
Kadrina ajalugu sees on, saab lugejale peagi selgeks. Kadrina masinatraktorijaam oli aleviku elu põhikujundaja juba 1950ndail aastail ja nii
kestis see kuni Eesti taasiseseivumiseni. Teame juba Heino Kiige
“Tondiöömajast“, kuidas käis traktoristide töö. Ega Kadrinaski palju
teisiti olnud, kui, siis vast niipalju,
et tänu agarale direktorile tulid

Arni Arula Salda külast: “Mina hääletasin Kadrina valda mineku
poolt. Olen varasematel aegadel olnud Kadrinaga seotud. Kadrina on
ikka suurem keskus ja see on inimestele oluline.”
Ene Konts Salda külast: “Meie
lapsed käivad Kadrinas koolis, ka
arstil käime me Kadrinas. Kadrina
on ka lähemal, oleme temaga juba
harjunud.”
Heli Varinurm Pariisi külast:
“Kadrina vald on igatpidi suurem,
majandab ennast paremini, hoolitsus külade ja inimeste eest on suurem. Mul on neli last, seepärast hindan ma ka seda, kuidas lapsed lasteaeda ja kooli saada. Arvan, et siinkandi rahvas tegi õige otsuse.”

“Va ese kan nat aja“ lug u
“See koht ei meeldi mulle“ –
avasõnad, mis Kadrina Keskkooli
aula lavalt näitleja Hans Kaldoja
ehk Juhan Liivi suu läbi sissejuhatuseks saali paisati, pidid publiku
Liivi-lainele häälestama. Võibolla
ka häälestasid, sest trots ja tõrjutus
olid teadaolevalt meie luuleklassiku
tuntud loomuomadused.
Näitlejatepaar – Hans Kaldoja
Liivina ja Toivo Arnover Liivi intrigeeriva küsitlejana Toomas Suumani lavatükis “Enesekaitse“ said
hakkama tänapäevase, mõneti turumajandusliku kallakuga farsiga,
millel on nii pooldajaid kui vastaseid. Pühaks ja puutumatuks tunnistatud luuleklassiku sünnist möödus
varakevadel 140 aastat ning 49 aastat ja 7 kuud väldanud maine elu sai
otsa 1. detsembril 1913. Eespool
mainitud vihje turumajanduslikkusele haakub Juhan Liivi kui traagilise elusaatusega looja isiku üleparodiseerimisega ja jantlike seikade
oluliseks pidamisega. Kirjanik on
Suumani nägemuses lahutatud oma
loomingust, sellest kõige tähtsamast, mis kirjaniku puhul ainukese-

Harald Männik
kaasaegsete
meenutustes

na on tõsiselt vaadeldav ja hinnatav.
Sõnade “geenius“ või “geniaalne“
ülepruukimine Liivi loomingu puhul on sama, mis kõrbes alatasa janu üle kurtmine, – need asjad on
lihtsalt lähestikku koos ega vaja
ülekiitmist. Ka Tuglas oma põhjalikus monograafias “Juhan Liiv“ ei
räägi geeniusest, vaid ikka kui tundeerksast mõtlejast, kes olevat sündinud enne, kui tundeerk luuletaja.
“Kirjandusliku teatri“ vormis
ette kantud mänguline lugu Juhan
Liivi elust oli kindlasti mõtet teritada aitav sündmus põhiliselt õpilastest koosnevale publikule. Samas
näitas ettekantu ka seda, et enam ei
jääda lootma pelgalt teadaolevate
faktide üks-ühese ettekandmise
peale, vaid püütakse isegi “tardunud klassikust“ vormida nüüdisaegselt atraktiivset tegelaskuju. Seda
enam, et pidepunkte selleks leiame
ka Liivi enese elust, kuigi sel puhul
võiksime küsida: kas vaimuhaige
inimese üle pilamine on ikka sünnis? Kunsti ärina võttev maailm annab sellele positiivse vastuse.
Enn MÄLGAND

Pilk ilmunud raamatu kaanele

Neeruti
Seltsi
VEERG
• Neeruti Selts korraldab laupäeval, 4. detsembril retke teemal
Kadrina kultuurilooline kalmistu“.
Oodatud on kõik kodupaiga kultuuri- ja ajaloohuvilised. Tutvume kalmistu ajalooliste kalmude ja kirikuga.
Kogunemine kiriku juures kell
12.00.
Teed joome ja jagame muljeid
leerimajas. Kaasa võtta söögipoolist. Matkainfo tel. 56642158.
• Kõik NS-i liikmed ja liikmeks
saada soovijad on oodatud rahvamajja 17. detsembril kell 17 ühiselt
tähistama saabuvat jõuluaega.
probleemide lahendused veidi kiiremini. Uued remonditöökojad, kortermajad,
administratiivhoone –
need tõstsid tööinimeste meeleolu
kiiresti. Olgu aastanumber või riigikord milline tahes, noorem rahvas
on alati olnud täis tööindu ja tegutsemislusti. Tehti sporti ja isetegevust. Paljud mäletavad MTJ ja RTJ
aegadest Harald Männiku kõrval nimesid nagu Oolav Tamberg, Lembit Juksaar, Lembit Vomm,
Ülo Reinold, Lui Päll, Väino
Tanvell ja oi kui palju veel.
Nad tulid kõrgkoolidest, olid
mõned aastad kadrinlased,
läksid edasi oma töös ja
ametiredelil. Kadrina oli kui
kõrgemate
ametipostide,
sealhulgas ka ministrite, taimelava. Julgen arvata, et
Kadrina oli kõigi nende elus
üks tähtis etapp, see oli algus, mis ei unune. Ei saagi
ununeda, sest nüüd on kõik
kenasti raamatus kirjas.
Kadrina on tegijaile tänulik selle ajalookillu eest.
Kadrina raamatukogu on tänulik kingitud eksemplari
eest, sest see teeb meenutused kättesaadavaks meile
kõigile.
Tiiu UUSKÜLA

Kas kirja- ja lugemisoskuse kontroll?
Ehkki Eesti rahvas omandas
üleüldise kirjaoskuse juba enam kui
150 aastat tagasi, on maailmas piirkondi, kus kirjatundjad moodustavad rahvaarvust vaid kolmandiku.
Üha suureneva üleilmastumise
tingimustes tuleb meilgi kaasa teha
aktsioonides, mille sügavamat sisu
on meie riigis raske kõigile mõistetavaks teha.

Nõnda on see ka rahvusvaheliseks kuulutatud ettelugemise päevaga, mida sel aastal tähistati juba
üheteistkümnendat korda.
Vallamaja rahvale käisid ette lugemas Kadrina Keskkooli 7. a klassi õpilased Minna ja Marko (pildil
all), kes lugesid ette inglise kirjaniku Oscar Wilde’i (1856–1900) muinasjutu “Ustav sõber“.
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* SPORT * SPORT * SPORT * SPORT *
VÕRKPALLIUUDISEID
Võistlesid seitsmendad klassid
20. oktoobril toimunud Eesti 7.klasside seeriavõistluste avaetapil
saavutas Kadrina Keskkooli meeskond 6. koha. Kokku oli osalevaid
võistkondi 16.
Eesti I liiga meistrivõistlustelt
Eesti I liiga meistrivõistlustel
osaleb 17 meeskonda, kes on jagatud kahte alagruppi. Eelmise aasta
võitja Kadrina O2 meeskond on
pidanud 7 kohtumist, millest on
võitnud 6.

Lääne-Virumaa II liiga meistrivõistlused
Sel aastal mängib Lääne-Virumaa võrkpalliliigades kaks Kadrina
meeskonda. Esimeses liigas mängib sama meeskond, kes eelmisel
aastalgi. Teise liigasse asus mängima Kadrina Keskkooli meeskond.
Võistkond on komplekteeritud 8.9. klassi poistest, kellele lisanduvad
kaks kehalise kasvatuse õpetajat. I
liiga alustab jaanuaris 2005, aga II
liiga alustas juba ning Kadrina
Keskkool võitis nii Tapa Lokomotiivi kui ka Rakke meeskonna 3:0.

Kadetid selgitasid meistreid
Lääne-Virumaa kadettide meistrivõistlustel kreeka-rooma maadluses
tulid meie maadlejatest maakonna meistriteks kehakaalus -27 kg Taaniel
Piiskoppel, -39 kg Dimitri Drozdov, -46 kg Siim Abner ja -63 kg kehakaalus Kristo Remmelgas. Teise koha said kehakaalus -24 kg Martin Pajussaar
ja -69 kg Priit Mäekivi.
Õpilased maadlusmatil
kg maadles tublilt Siim Abner, kes
Oktoobrikuu lõpus toimusid Jõsai kolmanda koha. Kolmandaks
geval Virtuse spordihallis Eesti
tuli ka Kristo Remmelgas kehakaameistrivõistlused
kreeka-rooma
lus -59 kg.
maadluses õpilastele.
* * *
Sisukalt esinesid neil võistlustel
Ajalehe Vooremaa auhinnaKadrina noorsportlased.
võistlustel saavutas kehakaalus -26
Kehakaalus -53 kg sai teise kokg esikoha Taaniel Piiskoppel.
ha Pavel Drozdov, kehakaalus -47
Valeri PORMANN
Marger Pormanni tubli saavutus
Rahvusvahelistele Kristjan Palusalu mälestusvõistlustele kreeka-rooma
maadluses kogunes Tallinnasse 140 matimeest välisriikidest ja Eestist.
Külalisvõistlejaid oli Rootsist, Kanadast, Soomest, Venemaalt, Valgevenest, Itaaliast, Saksamaalt, Türgist, Lätist, Leedust ja Taanist.
Võistlustules olid ka kolm Kadrina maadlejat. Erkki Alaku ja Andres
Laanemäe etteaste lõppes alagrupikohtumistega. Edu saatis Marger Pormanni kehakaalus kuni 60 kg. Marger alistas kõik oma alagrupivastased:
võit lätlase üle oli mäekõrgune – 10:0, seejärel tuli võit tugeva Soome
maadleja üle 4:0 ning alagrupi viimases kohtumises võitis Marger tänavuse
Eesti meistri tulemusega 10:0. Nelja parema hulgas tuli vastu võtta kaotus
Venemaa meistrilt. Kolmanda koha heitluses tuli raske võit 10:7 Soome
juunioride meistri üle. Seega igati kordaläinud võistlus tihedas ja pingutusi
nõudnud konkurentsis tugevate maadlejatega.
Pildil all: Marger PORMANN Kadrinas treeningul

Advendi- ja jõuluüritused Kadrinas
27. november kell 17.00 – teatrietendus “VABAMEELNE ABIELU” rahvamajas.
28. november kell 10.45 – Kadrinas kuuse juures jõulude ooteaja avamine,
millele järgneb Kadrina kooride ja pasunakoori kontsert kirikus.
5. detsember kell 14.00 – Rahvamajas kunstidekooli advendikontsert.
9. detsembril kell 18.00 – keskkooli aulas Eesti Humanitaarinstituudi
teatriõppe diplomitöö “EESTISSE SÜNDINUD” (lavastaja ja autor
Merle Karusoo).
17. detsembril kell 11.40 – Virumaa Poistekoori kontsert keskkooli aulas.
18. detsember kell 11.00 – koduste laste JÕULUPIDU rahvamajas.
18. detsembril kell 15.00 – Kadrina segakoori kontsert Läsna rahvamajas.
18. detsember kell 13.00 – Valla seenioride jõulupidu Kadrina rahvamajas.
19. detsember kell 14.00 – viimase advendi kontsert Kadrina rahvamajas
(esinevad rahvatantsurühmad, kapell, Kadrina Kadrid).
20. detsember kell 11.40 – Viljandi lasteteater “REKI” etendus “Kolm päkapikku” keskkooli aulas.
1. jaanuar 2005 kell 01.00 – Kadrina rahvamajas TRALL, mängib ansambel REKONTRA.

Lääne-Virumaa karikavõistlustel
võrkpallis võitis Kadrina meeskond kahel korral Laekvere meeskonda võrdse tulemusega 3:1 ning
jõudis poolfinaali.
Eesti C-klassi karikavõistlused
Kolm Kadrina Keskkooli õpilast – Uku Kalja, Jaak Kalja ja Tanel Uusküla, tugevdavad sellel aastal Rakvere spordikooli meeskonda. Eesti C klassi võrkpallikarikavõistlustel võideti tsooniturniir ja
jõuti finaalturniirile 8 tugevama
võistkonna hulka.
Jaan RUMMI

Õnnitleme — juubilarid!
November ’2004
90
Elvine PILLI
Selma LEEMETS
80
Endel TONKA
Ellen ALLESE
75
Elmar KARJANE
Juta KIVIMETS
Helgi MOOSES

Osaühingu Kadrina Sport teenuste hinnakiri
Alates 1. novembrist 2004
UJULA

HIND koos käibemaksuga
kroonides
Aeg
Ühe raja üürimine
60 min
185
Üürimine massiüritusteks
suur bassein
60 min
975
väike bassein
60 min
495
Täiskasvanu
üksikpilet
60 min
35
kliendikaart
10x60 min
275
20x60 min
550
Õpilane, pensionär, invaliid üksikpilet
60 min
20
kliendikaart
10x60 min
140
kliendikaart
20x60 min
280
Perepilet (2 vanemat+2 last) üksikpilet
60 min
60
kliendikaart
10x60 min
500
20x60 min
1000
Üksikpilet (kell 7.00-8.30; 20.30-21.30)
60 min
10
VÕIMLA
kasutamine
60 min
200
Täiskasvanu
üksikpilet
60 min
20
Õpilane, pensionär, invaliid
60 min
12
JÕUSAAL
Täiskasvanu
üksikpilet
60 min
15
kliendikaart
10x60 min
130
10x60 min
210
Õpilane, pensionär, invaliid üksikpilet
60 min
12
kliendikaart
10x60 min
90
10x60 min
170
MAADLUSSAAL
kasutamine
60 min
125
SAUN
Täiskasvanu
üksikpilet
60 min
25
Õpilane, pensionär, invaliid
60 min
20
PESEMINE-DUŠŠ
üksikpilet
30 min
15
LASKETIIR
kasutamine
60 min
155
LAUATENNIS
Täiskasvanu
üksikpilet
60 min
15
Õpilane, pensionär, invaliid
60 min
12
MAJUTUS HOSTELIS
tuba nr 201
ööpäev
60
tuba nr 104, 108,
205, 209
ööpäev
80
tuba nr 207, 208,
210
ööpäev
200
majutamine madratsitel
(treeninglaager, spordiüritus jne)
ööpäev
30
HOSTELI SAUN
pere (2 vanemat+2 last)
60 min
100
grupp (alates 5 inimesest)
60 min
150
lisaks basseini kasutamine
60 min
100
KAMINASAAL
kasutamine
ööpäev
350
BAARIRUUM
kasutamine
ööpäev
500

TEATED * TEATED * TEATED
Sise- ja välisvee- ning
kanalisatsioonitrasside
ehitus ja remonditööd.

22. detsembril
kell 11 – 15

KLG Viru OÜ

Põhja-Eesti Verekeskuse
DOONORIPÄEV

info telefonidel

32 44 103 & 52 49 162

Kadrina rahvamajas

Helju PÄRN
70
Elmar MITT
Aili SEPP
65
Mart NIIDUVÄLI
Sirje VINNI
60
Mare TORM

Ühispank
pakub rahapaigutamise
võimalusi
Eesti pangad on siiani suunanud
hoiustamis- ja laenutooted eelkõige
nooremale inimesele. Alates oktoobrist pakub aga Eesti Ühispank
hoiustamise võimalusi ka vanemaealistele eesmärgiga julgustada
just üle 60-aastaseid oma raha rohkem investeerima ja pangas hoidma.
Soovime kinnistada seeniorides
seda tunnet, et pank on turvaline
koht nii raha hoidmiseks kui ka selle kasvatamiseks. Eesti Ühispank
kuulub Rootsis ja Euroopas hästi
tuntud SEB pangandusgruppi, kellel on juba 150 aasta pikkune panganduskogemus. SEB on olnud väga tuntud just investeerimispangana. Ka Eesti Ühispanga II ja III
samba pensionifondid toetuvad just
SEB pikaajalisele investeerimiskogemusele ja on saavutanud lühikese
ajaga kõrge tootlikkuse.
Eesti Ühispangas oktoobrikuus
alanud kampaania käigus targa rahapaigutuse teinud seeniorkliendid,
kes panevad üheks aastaks vähemalt 3000 krooni Ühispanka tähtajalisele hoiusele, saavad kingituseks 100 kroonise Apotheka apteegiketi kinkekaardi. Lisaks sellele
uudsele pakkumisele on Ühispangas paljud vanemaealistele klientidele mõeldud pangateenused tasuta. Ühispank soovib olla Eesti inimesele käeulatuses ning me püüdleme sinnapoole, et meie teenused
ja tooted oleksid kättesaadavad
peale suurte linnade ka väiksemates
maakohtades. Seal, kus ei ole Ühispanga kontorit või pangaautomaati,
muudavad Ühispanga kättesaadavaks koostöös Eesti Postiga tegutsevad Postipangad.
Ühispank on seeniorkliendile
hea finantspartner ning aitab leida
parima võimaluse raha kõige targemaks ning tulusamaks kasvatamiseks ja hoidmiseks.
Ivo JÄRVALA,
Eesti Ühispanga Rakvere
kontori direktor

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

