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Kadrina valla ajaleht

210 aastat Lauluisa sünnist

Lootused on koostööl ja omaalgatusel

Läinud aasta 26.detsembril möödus 210 aastat Friedrich
Reinhold Kreutzwaldi sünnist. Ta sündis Kadrina
kihelkonnas Jõepere mõisa kingsepa-pärisorja pojana.
Lauluisaks kutsutuna on ta meie kultuurilukku jäänud
püsima kui rahvuseepose „Kalevipoeg“ looja, kirjanikuna
rahvalike juttude kirjutajana-koostajana. Kasutades vanu
saksakeelseid tekste, mugandas ta need eestikeelseteks
rahvaraamatuteks.Ta oli Eesti Õpetatud Seltsi auliige. 40
aastat oma elust töötas ta Võru linna arstina, ravides peamiselt
vaesemasse rahvakihti kuuluvate inimeste haigusi. Tema
looming mõjutas tugevalt kogu rahvusliku ärkamise aja
vaimuelu. Kreutzwald valiti mitmete maade seltside
auliikmeks, omandades sellega ühtlasi rahvusvahelise
tuntuse.
Kreutzwald suri 25.augustil 1882.a. Tartus, elades
viimased aastad oma äia majas. Ta on maetud Tartu vanale
Jaani kalmistule.
Neeruti seltsi liikmed mälestasid meie vallast pärit
suurmeest koosviibimisega seltsi ruumides, kus vaadati
ühiselt
videofilmi „Aida-Vidri vaadandus“, mis on
filmivariant 10 aastat tagasi esietendunud näidendist, mille
autoriks on Enn Mälgand, lavastas Harald Rahupõld.

9. jaanuaril oli Kadrina
rahvamajja kokku kutsutud
valla asulate (külade) esindajad, et üheskoos rääkida
pika aja jooksul esile kerkinud probleemidest, mis
puudutavad valla külade
elu-olu, vallavalitsuse ja
külade suhteid, külade esindatuse (külavanemad) küsimusi, teedemajandust jm.
Vallas on kokku 39 asulat
(37 küla ja 2 alevikku).
Lisaks külade-alevike esindajatele osalesid koosolekul
ka vallavalitsuse esindajad –
kokku 41 inimest. Seega
võis üritust pidada vormiliselt kordaläinuks.

Heategevuslik jõulukohviklaat Hulja lasteaias
Mõni päev enne jõulupühi otsustati Hulja lasteaias, et kui õige
korraldaks ühise koosviibimise koos laste ja vanematega ning
muudaks selle kohvikuks koos heategevusliku laadaga.
Selleks pidid lapsevanemad tooma müügiks laadakaupa.
Algul oli küll kahtlusi, et kas pühade-eelsest saginast
hõivatud mammad-papad ikka leiavad aega, et laadaplaaniga
kaasa tulla... Kõik kahtlused osutusid üleliigseteks – müügiks
mõeldud küpsetisi ning muud kraami toodi küllaga.
Lasteaialapsed esinesid päevakohase jõulukontserdiga.
Rahvast tuli kokku hulgemalt, nii et lasteaias läks lahti
tõeliseks jõulumölluks.
Menukaks osutus ka jõululoterii. Oksjonil müüdi maha
muu hulgas ka kaks kommipuud ja piparkoogimaja. Saadud
tulust on abi lasteaialastele vajalike mänguvahendite
ostmiseks. Täname kõiki lapsevanemaid ja kolleege, kes
aitasid heategevusüritust korraldada ning hoolitsesid
jõulumeeleolu loomise eest.
Hulja lasteaia õpetajad

Rahvamuusikute ringreis
jõuab Kadrinasse
14. jaanuaril 2014 möödus 125 aastat Eesti kultuuriajaloo ja
muuseumimaastiku ühe ärksama tegelase - August Pulsti
sünnist. Olles hariduselt kunstnik, tegeles ta maalimisega
kogu elu. Ajalukku on ta läinud eelkõige vanavara kogujana ja
pärimusmuusika elushoidjana. Ta organiseeris aastatel 1922 –
1936 külapillimeeste ja -laulikute ringreise üle kogu Eesti.
Seekordne ringreis, millega tähistatakse August Pulsti 125.
sünniaastapäeva, hõlmab paljusid paiku ning jõuab
Kadrinasse 29. jaanuaril.
Kontserdil Kadrina rahvamajas astuvad õhtul üles
mõnusad külamuusikud. Päeval kohtuvad muusikud
Kadrina keskkoolis õpilastega, tutvustavad oma pille ja
rahvamuusika olemust.
Kontsert Kadrina rahvamajas toimub 29. jaanuaril kell
19.00, sissepääs tasuta.

Muutused valla elanike
arvus
Lahkus vallast inimesi
Saabus valda inimesi
Sündis lapsi
Suri inimesi

2012 a.
195
123
49
47

2013 a.
243
189
52
59

Kas võtta eeskuju või
jagada kogemusi?
Sissejuhatuseks sai sõna Neeruti Seltsi juhatuse esimees
Tiiu Uusküla. Kolmeteistkümnendat aastat tegutsev
selts on Kadrina vallas nn
kolmanda sektori lipulaev, seda mitmel põhjusel. Esiteks
pole seltsil olnud vastuolusid
tegutsemise vormi ja sisu
vahel. 73 liiget on suur jõud
koguarvuna, kuid erinevatel
põhjustel ei saa kõik (kaugemal elavad) aktiivselt osaleda
seltsi tegevuses, kuid nad on
kõik kinnitanud oma poolehoidu ja toetust seltsile, olles
valmis täitma ka ülesandeid,
mida selts vajab. Heaks näiteks on seltsi liikme Alo Põldmäe aktiivne osalus seltsi tegevuses, ehkki tema töö- ja
elukoht ei ole Kadrina mail.
Neeruti Seltsi koosolekutel on
juhatuse poolt ette kantud ka
tegevuse statistika, milles on
kirjas kogu tegevuse üksikasjad (retked, õpi- ja loodustoad, loengud, ühisüritused,
külaliste esinemised jne.) kuni
osavõtjate arvuni välja. Need
pole mitte just väikesed
numbrid. Seltsi tegevust on
iseloomustanud järjepidevus
ning kavandatu sihikindel
elluviimine. Seltsi nimes sisalduv sõna Neeruti on kui moto,
mis on siiamaile kutsunud
huvilisi ja matkajaid isegi
välismaalt. Sellest toponüümist sai oma „ametinime“ –
neerutoloog – ka seltsi mõtte
väljaütleja ja tegelik asutaja
Enn Loik (1938 – 2003). MTÜ
Neeruti Seltsi tegevus põhineb liikmete vabale tahtele
oma kodukandi ning selle looduse ja koduloo tundmaõppimisel ehk nagu on kirjas
ka seltsi põhikirjas: “... laiendada ja süvendada inimeste
teadmisi Neeruti ja selle ümbruse loodusest, aja- ja kultuuriloost.“ Seda on jõudumööda
ka tehtud juba üle 12 aasta.
Omavalitsus ei ole
isevalitsus
Seda tuntud tõde on ikka
meenutatud siis, kui midagi
on vaja otsustada, lahendada
või ära ütelda. Ja küllap on

Huvi oma kodukoha arengu vastu tõi kohale esindajad pea kõigist küladest. Foto: Enn Mälgand
ajapikku ka selgeks hakanud
saama, et demokraatlikus riigis, mingis kogukonnas peaksid kõik, keda asjad puudutavad, olema ka toimuvaga
kursis ning saama ütelda oma
suhtumist väljendava sõna
sekka. Kas see „sõna“ ka
midagi maksab, selle otsustab
hääletamine – enamus saab
ohjad enda kätte.
Koosolekut juhtinud abivallavanem Jaan Stern alustas
ühest praegusaja kesksest
probleemist – inimeste mineku-tuleku asjadest, sest peale
paari-kolme Eesti omavalitsuse on kõikjal märgata inimeste lahkumist parematele
jahimaadele. Kadrina vald pole siin mingi erand.
„Inimesi oma valda niisama meelitada ei ole võimalik,
selleks peavad siin olema vastavad tingimused. Meie asi on
luua need tingimused ehk
keskkond, mis oleks tulijatele
vastuvõetav. See nõuab aga
rohkesti vahendeid ehk raha,“
ütles Stern.

projektis osalejate kindlaksmääramisel on oma sõna
öelda ka üldsusel – abi peaksid saama ikkagi need pered,
kus vajadus selle järele on
kõige suurem. Oma külas
teatakse seda kõige paremini.Seda küsimust ei saa me
kaugelt otsustada.“
Kõne alla tuli külaliikumise keskuse või tugipunkti
rajamine, sest põlve otsas
kirjatööd ju ei tee. Ka nõuab
külade ühenduse tegevus teatud kulutusi, millest pole pääsu.
Valla 2014. a. eelarve eelnõus on ette nähtud 8630 eurot
külade arendamiseks. „Selle
raha jaotus peaks teie asi
olema,“ lausus Stern. „Eks
külavanem peab oma rahvaga
nõu pidama.“
Asjasse sekkus valla rahandusnõunik Aili Purk: „Me
ei räägi täna konkreetsest rahast. Seda tuleb arutada ja
seda on vaja teha koostöös.“
Ridaküla esindanud Ene
Milvaste võttis sõna: “MTÜ

Ene Piholil Läsnalt (paremal) oli rahaasjade kohta mõndagi
küsida. Teda kuulab valla arendusnõuniku kt Kaire Kullik.
Foto: Enn Mälgand
Kohalolnutele tutvustati Tiigisaare pole oma tegehajaasustuse programmi tin- vuseks sentigi raha saanud...“
gimusi. See on Ettevõtluse Rahandusnõunik lubas vasArendamise Sihtasutuse poolt tuse sellele hiljem anda. Läsna
finantseeritav programm, mil- küla esindaja Ene Pihol küsis:
lega toetatakse maal hajaasus- „Kas meil on mingit lootust
tusega piirkonnas vähemalt rahale? Teadmatus on paha
ühe kuni 18 a. (kaasa arvatud) asi. Enne mõne ürituse korrallapsega peresid vee- ja kana- damist me ei tea, kas saame
lisatsioonisüsteemide, juurde- toetust või mitte. Praegu on
pääsuteede ja autonoomsete see väga segane, juba pikemat
elektrisüsteemidega seotud aega.” Jaan Stern arvas, et mõtegevusi. Raha selleks tuleb nigi kord käib raha eraldariigieelarvest. Abi taotlejal mine ka päris emotsionaalsel
tuleb tasuda üks kolmandik, pinnal. Seda muidugi esineb
ülejäänud osa summast katav- ka.
ad omavalitsus ja riik. Valla
„Oluline oleks valla külaosaluseks ette nähtud raha on de rahastamissüsteemi väljaolemas juba valla eelarves.
töötamine,“ tegi Stern ettePöördudes kokkutulnute paneku. Ja lisas: „Kui ikka
poole lausus Stern: „Sedalaadi pole selget (läbipaistvat) asja-

ajamist, siis võivad tekkida
arusaamatused. Päris loomulik oleks, kui külade tegevustoetus tuleks valla eelarvest.“
Ene Milvaste küsis, kuidas
nad saaksid oma külale (Ridaküla) külasildi. Küla tegutseb
sellisena juba alates 1976.
aastast, aga küla teeäärne
tähistus puudub. Juttu oli ka
busside sõiduplaanidest. Kui
koolibuss toob lapse, eriti kui
see on algklassi õpilane, kohale, siis ülejäänud teeosas peaksid ikka lapsevanemad lapse
koju aitama.
Kuigi koosoleku juhataja
ja rahandusnõunik jagasid
nõuandeid rahade küsimuses,
jätkus küsijaid ikka, sest selle
olukorra põhjustajaid pole
lihtne välja selgitada. Oma
arvamuse ütles välja ka vallavanem Erich Petrovits: „Esimesel poolaastal vaatame vallas üle MTÜ-de rahastamise
asjad. Peale eelarve vastuvõtmist on kõigile teada, kui palju
ja mille jaoks on kellelegi raha
eraldatud.“
Vallavanemal oli muudki
lisada: „Meil on tegemist elujõulise vallaga. Valla elanike
keskmine vanus on 40 aastat,
pere keskmiseks suuruseks on
2,3 liiget. Jätkusuutlikkus on
olemas. Valla uues eelarves
(täna veel eelnõu) on ette
nähtud 4,8 miljonit eurot tuludeks ning 4,3 miljonit kuludeks. Investeerida loodame
10% eelarvest, mis peaks olema normaalne protsent. Viietuhandelise rahvaga peaksime üksi, see tähendab kellegagi liitumata hakkama saama.
Oleme mõelnud ka sellele, et
ametnikke võiks mõnel alal
olla kahe valla peale üks, see
on koostöö küsimus.“
Lõpetuseks
Kõigi külade esindajad said
kaasa tabelid külade kontaktisikute andmetega ühenduse
saamiseks üksteisega. Nagu
lausus Jaan Stern: „Et saaksite
tegutseda koos mõttekaaslastega.“ Kas külas kehtestada ka
külavanema statuut või mitte,
eks selle otsustab iga küla rahvas ise. Koostöö ja omaalgatus jäägu arukale asjaajamisele toeks.
Enn Mälgand

2

KODUKANT

JAANUAR 2014

Ühistöö on edu pant

Pastori armastusluule kõlas Saksamaal

Läinud aasta lõpus pöördus maakonna omavalitsuste
poole Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu (VIROLi)
tegevdirektor Sven Hõbemägi, tehes kokkuvõtte 2013.a.
tehtud tööst ning seades sihte käesolevaks aastaks.
Teeme siinkohal lühikokkuvõtte artiklis ära toodud
peamistest seisukohtadest ja faktidest.

Järjekordsel, Kodukandi lugejatele juba tuttava koolidevahelise Comeniuse projekti “Voices from the Sea“ („Mere
hääled“) detsembrikuisel kohtumisel Saksamaal tuli Kadrina keskkooli esindusel tutvustada oma emakeele päritolu, tuues näiteid sellest, kuidas teised keeled on seda
mõjutanud. Lisaks sellele tuli
teistele algkeeles selgeks õpetada üks vana luuletus või lugu, milleks meie õpilased valisid Kadrina kunagise pastori
Rainer Brockmanni (16091647) ühe esimestest eestikeelsetest lembeluuletustest.
Lisaks Saksamaa peredes
elamise, traditsioonidega tutvumise ja meeletult hea aja
veetmise kõrval külastasime
Merkeri imeilusat ja põnevat
soolakaevandust ja äärmiselt
huvitavat omaaegse Ida- ja
Lääne-Saksamaa piiripunkti
Point Alphat, kus lõhestatud
riigi traagika tänu kohalikust
külast pärit giidile eriti teravalt esile tuli. Mainimata ei saa
jätta ka vapustavat õhtusööki
traditsioonilises Saksa Q-Alm
kõrtsis, kus ettekandjad ja saksa õpilased kandsid kohalikke

Maakonna arengu määrab muuhulgas paljuski see, kuidas
toimib omavalitsuste koostöö. Ühistööna saab käsitleda ka
ühisasutusi, nt Lääne-Viru Arenduskeskus tegutseb selle
nimel, et nõu ja jõuga toetadaerinevaid sihtrühmi – alustavaid
ning tegutsevaid ettevõtteid, kodanikeühendused, investorid,
ettevõtlikud noored jne. Tulemuseks oli 2013.aastal üle 300
nõustamise ning läbi erinevate MTÜde ja ettevõtluse
projektide ja koolitustega toodi maakonda lisaraha üle 100
tuhande euro. Keskuse uksed on kõigile soovijatele avatud, et
aidata kaasa väärt ideede realiseerumisele. Maakonna
õppenõustamiskeskus pakub logopeedilist, eripedagoogilist
ning nõustamisteenust hariduslike ja arenguliste
erivajadustega lastele, nende vanematele ja ka kohalikele
omavalitsustele. Möödunud aastal oli nõustamisi üle 500, mis
näitab vajadust sellelaadsete asutuste järele.
Turismi valdkonnas oleme katnud SA Põhja-Eesti Turism
tegevuse toetamisega, mis aitab maakonda läbi
turismiprojektide reklaamida nii Eestis kui ka väljaspool
vabariiki.
VIROL on alates lõppenud aastast maakondlik partner ka
Haritus- ja teadusministeeriumile, mille tulemusena
toetasime maakonna õpilasürituste läbiviimist, õpetajate
aineühenduste ning aineolümpiaade. Teada on, et
2014.a.eraldatakse rahalisi vahendeid ka lasteaiaõpetajate
täiendkoolituseks. Meil on tugevaid maakoole, mis annavad
tulemuste poolest silmad ette ka Tallinna ja Tartu
eliitkoolidele. Kas aga riik ka nende püsimajäämist soosib,
seda näitab tulevik, sest uus rahastamismudel on tekitanud
palju küsimusi ja segadust. Kokku finantseerisime 2013.a.
haridusvaldkonda üle 70 tuhande euroga. Tegevustoetusi anti
traditsiooniliselt Virumaa Poistekoorile, Virumaa tütarlaste
koorile, maakonna suurperede ühendusele, Lääne-Viru
pensionäride ühingule jt.
Aasta 2014 on laulu- ja tantsupeo aasta - toimuvad nii
Virumaa laulupäev Rakveres kui ka üldlaulu- ja tantsupidu
Tallinnas. Ka siin on kuraatori rollis VIROL. Meie maakonnast
on üleriigilisele peole registreerunud 130 kollektiivi üle 2500
osalejaga.
Koostöös maakonnalehega Virumaa Teataja korraldati
juba kümnes „Lääne-Viru Aasta tegu“ konkurss ning anti
välja järjekordne maakonna „Kultuuripärli“ preemia.
Veneveres tunnustati maakonna tublimaid kodukaunistajad
konkursi „Lääne-Virumaa Kaunis Kodu“ raames.
25 aastat on koos Ida-Virumaaga välja antud Virumaa
kirjandusauhinda. Seekord pälvis tunnustuse Mihkel Muti
teos „Kooparahvas läheb ajalukku“.
Tänan siinkohal kõiki koostööpartnereid ja kohalikke
omavalitsusi, tänu kellele oleme suutnud arendada
maakonda ning loonud lisandväärtusi meie kodumaakonna
inimestele.

Sven Hõbemägi
Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu
tegevdirektor

Austagem Eesti sõjameeste
mälestust
Sel aastal täitub 71 aastat Teise maailmasõja ühest verisemast
ja ohvriterohkemast Velikije Luki lahingust, kus võitlesid ka 8.
Eesti Laskurkorpuse sõjamehed. Nendes lahingutes hukkus
üle 6500 eesti sõjamehe, kes on maetud Velikije Luki
vennaskalmistule. Velikije Luki lahingutes kaotas Eesti
Laskurkorpus langenutena ja raskelt haavatutena üle poole
oma isikkoosseisust. Kõik need tuhanded eesti sõjamehed
väärivad meenutamist ja meelespidamist. Eesti Vabadusvõitluse Muuseum koos reisibürooga Mainedd organiseerib
sel aastal Velikije Lukis võidelnute ja seal hukkunute
lähedastele, ajaloo- ja militaarhuvilistele Velikije Luki
külastamise 29.05-01.06, 27.-29.06, 25.-27.07, 22.-24.08.
Velikije Luki reisil külastame ka Petseri kloostrit, Pihkva
Kremlit, Ostrovi relvamuuseumi, Puškiniga seotud kohti
Mihhailovskojes.
Velikije Lukis külastame eesti sõjameeste vennaskalmistuid, memoriaalkompleksi, lahingutega seotud kohti ja
ajaloomuuseumi. Toimub mälestusjumalateenistus langenud
võitlejate mälestuseks.
Info reisi kohta tel 551 9 407.
Lugupidamisega Johannes Tõrs
Eesti Vabadusvõitluse Muuseumi juhataja

Kadrina õpilased Fulda linnaga tutvumas. Foto:Erakogu
rahvarõivaid ning maitsta sai
kõike, mis Saksamaale kohane, uhkete šlaagrite saatel.
Veel külastasime tulesäras
jõuluturgu ja Wartburgi lossi,
kus Martin Luther saksakeelse
Uue Testamendi kirjutas.
Osalejatele oli kõige meeldivamaks neljas päev. mille
veetsime koolis eri maade

keskaegseid luuletusi õppides. Õhtul aga toimus Fulda
Marianum kooli eestvedamisel jõulukontsert, kus astusid
üles projektis osalevad riigid
oma jõululauludega. Saksa
koolikoor üllatas külalisi suurepärase kontserdiga, mille
käigus lauldi ka osalevate
riikide jõululaule nende ema-

keeles. Õhtu lõpetasime koolis
iga maa traditsioonilise jõulumagusaga. Antud õhtu ühendas õpilasi väga. Eesti tüdrukud sõbrunesid ilusate prantslastega, muhedate itaallastega
ja sügavale südamesse pugenud sakslastega.
Viimasel päeval, enne kojusõitu, veetsime aega Frankfurdi jõuluturu ja -meluga
tutvudes ning siis juba läksime lahku silmad vees ja
lubasime et esimeseks ning
viimaseks kohtumiseks see
õpilaste vahel ei jää, sest seal
veedetud aeg oli suurepärane
kogemus koos vapustavate
inimestega!
Saksamaal, Fuldas, käisid
Kadrina Keskkooli õpilased
Carmen Rado, Triin Vasemägi, Lisete Laisaar, Madis
Mets, ning õpetajad Merike
Sikk ja Kristi Aimla. Enam kui
poolesaja osalise hulgas olid
lisaks eestlastele portugali,
itaalia, türgi, iiri, prantsuse ja
muidugi võõrustaja Saksamaa
noored.
Lisete Laisaar
Kadrina Keskkooli
12. klassi õpilane

Lennart Meri filmirännakud
Alates läinud aasta juunikuust alustas ringreisi Eestis
näitus „Veelinnurahvas.
Lennart Meri filmirännakud
1969 – 1988“. Seni oli see
väljapanek teinud läbi välismaise teekonna, nüüd aga
on asjalood nii kaugel, et
selle suurepärase ekspositsiooniga on võimalik tutvuda ka Kadrina rahvamajas.
Näitus avati ametlikult 5.
jaanuaril 2014.
Ehkki avamisele rahvamajja
just liiga suurt seltskonda ei
kogunenud, oli sündmus siiski meeldejääv, sest lühikese
ajakuluga tehti kõigile selgeks
kirjaniku ja filmilooja, presidendi ja hõimurahvaste eluolu legendaarse uurija aastakümnete pikkuse töö peamised tulemused. Ja neid tulemusi on ju kõrgelt hinnatud
terves maailmas. Tuleb ju ka
meeles pidada, et väikerahvaste elu Nõukogude võimu ajal oli kõike muud, kui
õitsev ja rõõmuküllane. Keskvõim pigistas etnilisi rahvusgruppe nii kuidas sai: hävitati
rahvuslikku pärandit, keelati
oma keeles õppimine koolides, võltsiti nende tegelikku
minevikku.
Näituse avamisel kõne-

lesid vallavolikogu esimees
Jaanus Reisner ning filmilooja
ja toimetaja Jaak Lõhmus. Seejärel suunduti saali filme vaatama.
Siberi rahvaste
esmajäädvustaja
Lennart Meri oli esimene, kes
hakkas filmima Siberi rahvaste juures. Ehtmereliku visadusega ja kavalust appi võttes
läbis ta oma väikesekoosseisulise filmigrupiga tuhandeid kilomeetreid, ja seda
Siberi tingimustes, et oma
plaane ellu viia. Näiteks elab
nganassaani rahvas Krasnojarski krai Taimõri rajoonis,
mis on euroaasia kõige põhjapoolsem ala. Et sinna jõuda,
tuli kasutada kümneid ametlikke ja käepäraseid sõiduvahendeid kliimas, kus talviti
miinuskraadid üle 30 ei tõuse.
Et tegemist on fenno-ugri
rahvaste kui etnilise subjektiga laialdasel territooriumil, siis otsiti ka abi teistest
riikidest. Kõige enam saadi
toetust Soomest, ehkki ka siin
olid oma kitsaskohad – soomlased ei tahtnud ärritada Nõukogude võime, kes teatavasti
ei soovinud soome-ugri rahvaste kultuuri ja hariduse

Filmirežissöör ja filmikriitk
Jaak Lõhmus filme
tutvustamas.
Foto: Enn Mälgand
edendamist ega ka nende
rahvaste nö tutvustamist laias
maailmas. Kuid Meri ajas asju
kõrgelennuliselt, tema fantaasia ei tunnistanud tupikteed.
Üksteise järel valmisid ekspeditsioonidelt kogutud kaadritest antropoloogilised filmid, kokku viis. Kui 1970.
aastal valmis „Veelinnu rahvas“, oli see pidupäevaks kõigi soome-ugri rahvaste juures.Nendes linateostes kerkivad filmikaadrites esile Siberi
väikerahvad oma individu-

aalsete piirjoontega, nende
laulud-tantsud ja rahvarõivad jutustavad tuhandete aastate taguseid lugusid. Nõukogude „teooria“ Homo soveticusest muutub selle kõrval
haledaks virvatuleks.
„Veelinnurahvas“ jäädvustatud viimane kamassi
keele rääkija Klavdia jääbki
viimaseks selle rahva esindajaks. Antropoloogiafilmid
on erilised teosed. Kui tavaliselt pärast filmi montaaži
lõppu muutub filmi ülejääk nö
kasutuks rämpsuks, siis näiteks „Veelinnu rahvast“ ja
„Linnutee tuultest“ üle jäänud
tuhanded filmimeetrid on
omandanud kulla hinna. Selle
tõestuseks on film „Šamaan“,
mis pandi kokku „Linnutee
tuulte“ jääkidest!
Plaadina on ilmunud
koguteos „Lennart Meri soome-ugri rahvaste filmientsüklopeeedia“.
Selle aasta 29. märtsil
tähistatakse Lennart Meri
85. sünniaastapäeva. Eelmainitud koguteos ongi tunnustuseks Suure töömehe üle 30
aasta väldanud tööle Siberi
rahvaste jäädvustamisel filmilindile.
Enn Mälgand

Jõulumaa Rakvere linnuses
Jõulukuu 19. päeval asutas Kadrina Keskkooli algklasside pere end jõulumaale Rakvere
linnusesse. Linnuses tervitasid meid sõjapäkapikud kõlava aupauguga. Lossi õues kasvas
kuusemets, põlesid lõkked ning mängis jõulumuusika. Veel sai lossihoovis sööta jõuluvana hobuseid ning linnuse
kitsel lasta ennustada uut aastat. Võluri kaasabil ütlesime võlusõnad ning siis avanesid jõulumaa väravad.
Päkapikud jaotasid meid gruppidesse. Ühiselt asusime jõulumaad avastama. Õpilased meisterdasid
mesilasvahast jõuluküünlaid. Meistrikojas sai iga osaleja endale mündi tooriku ning vanal
sepaalasil vermiti haamriga kahepoolne õnnemünt. Õnnemündiks muutus münt aga alles
pärast oma soovide sissehõõrumist.
Jõulumemme juures saime teada, et piparkooke tundsid juba Vana-Egiptuse ja
Mesopotaamia inimesed. Euroopasse jõudsid piparkoogid tänu ristisõdalastele kes tõid
kaasa vajalikud vürtsid. Üheskoos jõulumemmega glasuuriti piparkooke. Oi, kui hästi
maitses see rohke glasuuriga piparkook! Päkapiku postkontoris sai iga laps proovida
hanesulega kirjutamist. Veel näitas võlur, kuidas puhast kulda saab. Selleks läks vaja tükike savi ja võlusõnu. Kõige julgemad
külastasid kummituste koobast ja piinakambrit.
Üheskoos vaadati nukuetendust „Vahva rätsep“ ning siis saabus oodatud jõuluvana suurte kingikottidega. Kadrina lapsed
laulsid suures ühiskooris jõuluvanale laulu „Tiliseb, tiliseb aisakell“. Suur tänu lauluõpetaja Merikesele kes oli kõikidele lastele
laulu selgeks õpetanud. Kingikott käes, mindi lossiõue pakke jagama. Kommikotid jagatud, tuli Vallimäe nõlvast alla minna,
et kodutee ette võtta. Üks tore jõulumaa sai avastatud.
Algklasside õpetajad
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Ka tänavatel on oma ajalugu
Mööda üht aleviku tänavat
kõnnib seltskond, kel pole
kuhugi kiiret, kes uurib igat
tänavaäärset maja (kinnistut).
Pilgud käivad siia ja sinna.
Teejuht jagab teavet – kuidas
kerkisid selle tänava äärde
majad, millal see oli, millega
on elanikud aegade jooksul
tegelenud, kuidas on aeg
kogukonna elamist ja traditsioone muutnud ja palju teisi
küsimusi saavad vastatud või
siis jõutakse mingile kompromissile. Selline on ajalugu,
olgu tegemist poliitika või
inimeste elukultuuriga, kõige
mõistmise ja otsustamise juurde nagunii ei jõuta. Vallavalitsuse andmetel on Kadrina alevikus 40 tänavat kogupikkusega 15,2 km.
Ajendiks pole ainult
uudishimu
Neeruti seltsil on igaks aastaks
koostatud ja liikmete üldkoosolekul heaks kiidetud tegevuskava, mille täitmise käiku
on võimalik lehelugejal
jälgida vallalehes avaldatud
NS-i vastaval veerututvustusel. „Loodusretkede“ realt
saame lugeda, kus seltsi
liikmed on käinud või kavatsevad minna. Olenevalt sihtkohast, on sellised reisid
liikmete hulgas olnud väga
popid. „Retked mööda Kadrina talviseid tänavaid“ on
enam köitnud nende tähelepanu, kes kas ise elavad
alevikus või tuntakse suuremat huvi Kadrina aleviku
väljakujunemise vastu. Raudtee rajamisega 19. sajandi
lõpukümnenditel sai ju Kadrina kui keskuse areng alles õige
hoo sisse. Tekkis ühendus laia
maailmaga, raudtee vajas erioskustega inimesi, need omakorda elupaika, poode, kultuuriasutusi, kooli – nii see
areng algas.
Elamute püstitamine tõi

Maja, milles asus nn eitede pood.
omakorda kaasa juurdepääsuteede ehk tänavate rajamise.
Seltsi liikmete üksmeelsel toetusel sai tööplaani pandud ka
jalgsiretked mööda Kadrina
tänavaid, eesmärgiga saada
ülevaade aleviku kujunemisest tänapäevaseks vallakeskuseks. Retkede juhendaja-giidi rolli on võtnud enda
peale seltsi esimees, põliskadrinlane Tiiu Uusküla, kel
on rikkalik pagas teadmisi nii
mälus kui ka kirjasõnas
ülestähendatuna. Seetõttu on
retkelised saanud kuulda
huvitavaid või lausa põnevaid
lugusid aleviku varasemast
ajaloost. Kokkuvõtvalt annab
see värvika pildi, mis transformeeritult tähendab ühe
kogukonna terviklikku kujunemislugu, kümnete inimpõlvede tööd paljudel elualadel. Seepärast ei saa neid
tänavaretkeid võtta sugugi
vaid kui ühekordset uudishimu rahuldamist. Kirjapanduna annaks see lugemisväärse ajalookroonika. Jääb
vaid loota, et uus põlvkond
selle kord ka teoks teeb ning
Kadrina aleviku ajaloo ära
koostab ühtede kaante vahele.
Esimesed retked on
seljataga
Seni on läbi kõnnitud kolm
tänavat: Tapa tee, Kalda tänav

ja kunagise turuplatsi ümbruskonnas olevad tänavad.
Viimane retk oli suhteliselt
lühike, piirdudes raudteele
kuuluva maaga ning osaliselt
Neeruti tee, Allika, Allika
põigu ja Jõe tänavaga. Endise

mis jaamas platvormidelt
maha laaditi. Oh seda müra ja
kolinat, mis siis kaugele kostus. Lähim pood asus Pika
tänava ja Neeruti tee nurgal.
Poe rahvapärane nimetus oli
„eitede pood“. Müügil oli seal
segakaup, sest kitsad ruumid
ei võimaldanudki sortimenti
laiendada. Poepidajaks oli
Marie Ma(a)lberg, keda abistas tema õetütar Salme. Vürtspood pidi rahuldama kogukonna toidu- ja tarbekaupade
esmase vajaduse.
Poepidamise mõtteid pidasid ka Jõe tänav 1 omanikud, kelle maja valmis 1938.
aastal. Kuid ainult mõtteks see
ka jäi, pood jäi avamata.
Suuremaks asutuseks, mis
sinna piirkonda kuulub, on
Jõe tn 7 asunud haigla-

Selles piirkonnas asus omal ajal turuplats – Neeruti tee ja Allika
tänava vahelisel alal.
turuplatsi asukoht paiknes ambulatoorium koos sünnipõhiliselt raudtee naabruses, tusosakonnaga. Ametlikuks
alal raudteest kuni praeguse nimeks oli sellel raviasutusel
jõe tänavani. Sel nelinurka Virumaa Maa-arstijaoskonna
moodustaval maatükil on era- Kadrina haigla. See loodi
majad, mis ehitatud erinevatel 1945.aastal ning tegutses kuni
aegadel, aga peamiselt ikka 1950.aastani, mil haigla koliti
pärast sõda. Turuplatsi kasu- ümber Undla mõisahoonesse.
tati ka laatade pidamiseks.
Pildil: Seltsi liikmed
Läinud sajandi 50-ndate algu- (vasakult) Tiiu Uusküla, Tiiu
ses turuplats kui selline Ehrlich, Elvo Koppel, Enn
hakkas oma tähtsust kaotama. Laanaru tänavaretkel.
Kohalikud elanikud mäleTekst ja foto:
tavad veel ka seda, kui
Enn Mälgand
Neeruti teed pidi liikusid
õppuste paika vene tankid,
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Neeruti Seltsi
Jaanuar 2014
VEERUD
Info: 5 552 5314 ja www.neerutiselts.ee e-post: neerutiselts@hot.ee
osalustasu 2 €, NS liikmele 1.50 €, koht – loodustuba, algus kell 10

PIKK LOODUSRETK
01.02.2014
Retk mööda talviseid tänavaid – Pikk tänav.
Lähtepunkt raudteeülesõidu juures kell 10
LOODUSÕPITUBA 08.02.2014
Tegevustuba – kuivviltimine. Kui on, siis kaasa võtta
viltimisnõel ja vana barett. Heie ja muud abivahendid
loodustoas olemas.
KODULOOÕPITUBA
15.02.2014
Õpilasuurimused III
NÄITUS
kevadeni
Loodustoas PÜSIEKSPOSITSIOON MÄRKA MÄRKE
LOODUSES

Kultuuripärandi aasta sai läbi
Aasta 2013 oli Eestis pühendatud kultuuripärandile. Et
kultuuripärandi mõiste on
viimastel aastatel tublisti laienenud nii mahus kui ka
käsitluse süvitsiminekult, oli
ka selle aasta ürituste skaala
väga lai.
Mis on kultuuripärand?
Ilma seda lahti mõtestamata
on keeruline orienteeruda
pärandis kui kultuuriobjektis.
Lühidalt ära seletades on
kultuuripärand meie esivanematelt meile pärandatud
elutarkus ehk elamise ja olemise viis. Pärandi teadlik
märkamine ja tajumine ei tule
iseenesest. Inimene tahab
omakandi kultuurist osa saada nii palju kui võimalik. Suur
osa meie põhiväärtustest on
igikestvad. Oma kultuuris elamist ja olemist oleme kogenud
nii Kihnu saarel kui ka Haanjamaa kuplitel. Olles sealse
rahva keskel avanevad meie
silmad selle ees, mis on seni
olnud kusagil meist eemal.
Tuntud kultuuritegelane
Artur Talvik on öelnud: „Pean
kultuuripärandi aastat vaimse
võsastumisega võitlemise aastaks.“ Ehkki 2013. aasta oli
vaid aasta, millega juhiti tähelepanu kulturipärandiga seo-

nud Viljandi lossimägedes
asuv Pärimusmuusika Ait,
kus tegevus toimub aastaringselt. Keskuse juurde on
loodud vabahariduskool
August Pulsti õpistu ja pärimusmuusika teabekoguga.
Pärimuskultuuri mõiste
haarab enda alla nii ehituskunsti, olme üksikteemad,
merenduse-kalanduse, maaharimise, loomade pidamise,
linnakultuuri jpm.Kõikjal neil
aladel on oma minevik, oma
stiilid ja kogemused, mis
kokku moodustavadki meie
pärimuskultuuri. Seda kõike
tuleb ju ka mõtestada, teha nö
ajutööd. Selleks aga on vaja
aeg-ajalt kokku tulla, aru
pidada ja heita pilk sellele,
mida me oleme suutnud
säilitada ning kuidas me seda
väärt vara oskame kasutada.
Enn Mälgand

SPORT

Sonja ja Sharlotte – mõnusad seltsilised
Viimati sai neid näha maja
taga koplis, siis oli suvi. Torkasid silma oma suure uudishimu ja erksusega. Et maantee
läheb kohe karjamaa aia tagant mööda, siis oli vaatamist
ja uudistamist küllaga. Uue
aasta algul sai neid jälle külastatud. Olid kanadega ühes
laudas ja krõbistasid kõrrekesi, kõrv kikkis, sest võõra
häält oli kuulda...
Perenaine Ilona Pärnaste
polnud vastu, las tulevad õue
peale kepsutama, peaasi, et
kanakari lahti ei pääseks.
Ja siis nad tulevad... Ettevaatlikult ümbrust takseerides hoiavad nad esialgu perenaise ligidusse. Aga võõrast
nähes tormavad tuhatnelja
kopliaia kõige kaugemasse
soppi ja jäävad sealt „distantsilt“ asjade kulgemist jälgima.
Nüüd saab ka perenaine
oma juttu rääkida.
Ilona Pärnaste sai mullu
oktoobris 80 täis. Väheldasepoolne elamu on kahe krantsi
valvsa pilgu all kaitstud ja
valvatud. Poeg on tulnud Soomest koju käima, tema ukse
avabki ning rahustab häälekaid valvureid.
Kolmkümmend aastat on
Ilona elanud selles Kullerkupu nimelises talus, mis asub

tud asjadele ja nähtustele, on
sellega tegelemine siiski igapäevaselt oluline, isegi möödapääsmatu.
Pärimuskultuuri aasta
keskpunkt oli Viljandis. Alates 2008. aastast on pärimuskultuuri keskuseks ja ürituste
toimumise paigaks kujune-

Judo-tulemusi
Hundu CUP-ilt
Detsembrikuu keskel peeti Tallinnas Hundu CUP noortele
judokatele, kus osalesid ka SK Viru Judo noored sportlased.
Kahele kadrinlasele naeratas õnn – nad said pronksmedali.
Need vaprad judokad on Sten Umerov (kehakaal +38 kg) ja
Andreas Uusküla (kehakaal -38 kg).
Raul Pakler
sensei

Auhindu maakonna
esivõistlustelt maadluses

Ilona Pärnaste oma hoolealustega.
Leikude külas. Selles külas oli lised perenaisele. Ehkki ka
ka tema kolhoosiaegne karja- piimaandjad, ütleb Ilona, et
brigadiri töökoht. Loomade tema ise kitsepiima ei tarvita,
juurde sattus ta raamatu- polevat tema mekk. Päevapidaja kohalt. Selle viimase korda on tasapisi kerkinud ka
ameti oli ta omandanud kitsede edasine saatus. Omal
Ambla põllutöökoolist. Viis ajal muretses Ilona nad lehelast on oma teeotsa leidnud, kuulutuse peale. Lapsed andtosin lapselast käivad aeg-ajalt sid selleks nõu: lehmaga on
vanaema ja tema kahte seltsi- emal raske õiendada, kits on
list – Sonjat ja Sharlotet külas- vähenõudlik loomake, olgu
tamas. Kitsed on head seltsi- siis kitsed talle seltsiks...

Vahepeal on Sonja ja Sharlotte kogunud julgust ja ilmunud, muidugi uudishimust,
võõrale üpris ligidale, kus nad
ka piltnikule ennast poseerivad. Peagi sulgeb perenaine
laudaukse ning kukk kireb
rõõmust, et naabrid õnnelikult
kohale jõudsid.
Enn Mälgandi tekst ja foto

Lääne-Virumaa meistrivõistlustel kreeka-rooma maadluses
jõudsid auhinnalistele kohtadele järgmised Kadrina noormaadlejad:
Reimo Ratsov
1. koht (kehakaalus kuni 25 kg);
Karl Kristjan Valdna
1.koht (-32 kg);
Aiko Alme
2. koht (-32 kg);
Markus Julius Holmberg 2.koht (-42 kg);
Tauri Altmäe
1.koht (-47 kg);
Ingvar Hinno
2.koht (-47 kg);
Anvar Sild
3.koht (-53 kg);
Renet Lopetas
2.koht (-66 kg).
Täiskasvanute klassis olid tulemused järgmised:
Martin Pajussaar
2.koht (-66 kg);
Siim Abner
1.koht (-84 kg);
Ben Lilleoja
2.koht (- 96 kg).
Valeri Pormann
treener
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VOLIKOGU
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Kadrina valla asulate ametlik nimekiri
seisuga 1. jaanuar 2014
Asula nimi

VALLAVOLIKOGUS ARUTATI JA
OTSUSTATI
18. detsembri 2013.aasta istung
1. Arutati Kadrina valla eelarvestrateegiat aastateks 2014 –
2017. Küsimust selgitas vallavanem Erich Petrovits.
2. Volikogu arutas valla 2014.aasta eelarve vastuvõtmist,
toimus eelarve I lugemine. Vallavanem on eelnõud
eelnevalt tutvustanud volikogu majanduskomisjonis ja
hariduskomisjonis. Vallavanem Erich Petrovits annab
volikogule ülevaate eelarve tuludest-kuludest, tuues
välja 2014.olulised muudatused võrreldes 2013.aastaga.
Sõna antakse rahandusnõunik Aili Purgile, kes annab
ülevaate vallavalitsusele esitatud ja veel vastamata
küsimustest. Vallavanem ja rahandusnõunik vastavad
volikogu liikmete küsimustele investeeringute ja
teedele plaanitud raha kohta. Küsitakse ka, kas on
otstarbekas plaanida kavandatava tervisekeskuse
projekteerimisele enne raha, kui on tegemata vajalikud
eeltoimingud (hoone asupaiga leidmine jne).
Teedele on plaanitud kulutused nii nende hoolduseks ja korrashoiuks kui ka uute teede ehitamiseks ja
olemasolevate teede oluliseks korrastamiseks. Investeeringute raha on eelarves see, mis tuleb valla poolt.
Väljastpoolt eraldatud raha võetakse arvele nende
laekumise järel. Investeeringute planeerimisel on
lähtutud septembris volikogu poolt vastu võetud
arengukavas kinnitatud investeeringutest. Areneb
mõttevahetus uue tervisekeskuse (hooldekodu)
võimaliku ehitamise teemal. Volikogu liikme Aivar
Lankei sõnul saab seda siiski projekteerida kindlale
maa-alale. Tegemist on kahe objektiga, 150 000 eurot oli
plaanis uue hooldekodu ja tervisekeskuse projekteerimiseks. Toimus arutelu, milles osalesid mitmed
volikogu liikmed.
3. Volikogu arutab vallavanema sõnavõtu põhjal laenu
võtmise küsimust. Erich Petrovits: tahame võtta
arvelduskrediiti üksnes rahavoogude paremaks juhtimiseks. Seda võetaks eelarveaastaks 1. jaanuarist 31.
detsembrini. Võetakse vastu otsus laenu võtmise kohta.
4. Vallavalitsus esitab volikogule ettepaneku maamaksumäärade kohta aastaks 2014. Volikogu liige Eerik
Väärtnõu esitab maamaksu küsimuses majanduskomisjoni ettepaneku. Majanduskomisjoni ettepanekul
soovitakse kehtestada haritava maa ja loodusliku
rohumaa maksumääraks 1,8 % maa maksustamise
hinnast aastas ning metsamaa osas nõustuda vallavalitsuse ettepanekuga, mis on 2,2 % maa maksustamise
hinnast aastas. Ühtlasi teeb Väärtnõu ettepaneku
haritava maa maksumäära tõstmiseks (erinevalt vallavalitsuse 1,6 % määrast) 1,8 % -le. Toimub diskussioon
haritava maa maksumäära suuruse ümber. Hääletamise
tulemusena pooldab 1,8 %-list maamaksu haritavale
maale 15 volikogu liiget, vastu on 3 ja erapoolikuks jääb
üks volikogu liige.
5. Volikogu arutab katastriüksusele sihtotstarbe muutmist. Selgitusi jagab peamaakorraldaja Erika Roger,
vastates ühtlasi volikogu liikme Marko Teiva küsimusele.

TEATED
Jaanuar
Veebruar

Laupäeval, 25. jaanuaril kell 18.00
ülemaailmse tuntusega tõsielu dramatiseering
VIIMANE VÕIMALUS
Sissepääs tasuta.
Kolmapäeval, 29. jaanuaril kell 19.00
RAHVAMUUSIKUTE RINGREISI KONTSERT August
Pulsti 125. sünniaastapäeva puhul.
Kontserdile järgneb SIMMAN.
Lisaks kontserdile Pulsti mälestusraamatu esitlus ja
rändnäitus. Sissepääs tasuta.
www.tmm.ee/ringreis
Laupäeval, 1. veebruaril kell 14.00
kontsert hobuseaasta tervituseks.
Esinevad Cadencia, latiino-, kõhu- ja line-tantsijad ning
noortebänd Neo Kalyves.
Esmaspäeval, 24. veebruaril kell 13.00
EESTI VABARIIGI AASTAPÄEVA PIDULIK TÄHISTAMINE
Tänatakse tublimaid. Külas on tšellokvartett C-JAM
Jaanuari lõpuni on rahvamajas avatud Lennart Meri
pildinäitus „VEELINNURAHVAS. Lennart Meri
filmirännakud 1969-1988.”

Toimetaja Enn Mälgand tel: 322 5631 või 5 341 8330
Küljendanud VR Kirjastus

Elanike
arv
Ama küla
117
Arbavere küla
43
Hulja alevik
485
Hôbeda küla
72
Härjadi küla
36
Jõepere küla
45
Jõetaguse küla 76
Kadapiku küla 111
Kadrina alevik 2237
Kallukse küla
4
Kihlevere küla 179
Kiku küla
113
Kõrveküla küla 32
Lante küla
25
Leikude küla
92

Loobu küla
Läsna küla
Mõndavere küla
Mäo küla
Neeruti küla
Ohepalu küla
Orutaguse küla
Pariisi küla
Põima küla
Ridaküla küla
Rõmeda küla
Salda küla
Saukse küla
Tirbiku küla
Tokolopi küla

47
37
9
19
43
20
18
26
36
161
27
97
24
87
27

Udriku küla
Uku küla
Undla küla
Vaiatu küla
Vandu küla
Viitna küla
Vohnja küla
Võduvere küla
Võipere küla
KOV täpsusega

85
33
85
68
27
74
155
72
57
60
5061
Elanike keskmine vanus 40,3
Keskmine pere suurus 2,3

Veelindude toitmine ei ole mõistlik
Keskkonnaamet tuletab saabunud
külmade ilmadega seoses meelde, et
veelinde ei ole mõistlik toita.
Veelindude jaoks on parim käituda
aastatuhandete jooksul välja
kujunenud looduslike instinktide järgi
ning ilmade külmenedes ja loodusliku
toidu kättesaadavuse halvenedes
lennata talvitumiseks sobivamatele
veekogudele.
Sinikael-pardid, kühmnokk-luiged ja
teised veelinnud, keda võib tihti meie
ümbruskonnas kohata, peaksid külmade
ilmade saabudes rändama lõuna- ja
läänepoolsetele talvitusaladele. Lindude
toitmisega toetavad inimesed pahaaimamatult ebaloomulikku käitumist ja
looduslike seaduspärasuste nõrgenemist, sest inimese naabrusesse peatuma meelitatud veelinnud kaotavad
olulise osa oma füsioloogilisest võimekusest ja instinktidest.
„Lindude toitmine on lühinägelik ja

IN MEMORIAM
Vaike Kalind
06.05.1930-06.01.2014
Vaike Kalind sündis 6. mail 1930. aastal
Virumaal Ahila külas Lepussaare talus.
Kadrina algkooli V ja VI klassis käis ta
Saksa okupatsiooni ajal 1942/43. ja
1943/44. õppeaastal, olles eelnevalt neli
aastat õppinud kodulähedases Hõbeda
Algkoolis. Keskhariduse omandas
Vaike Rakveres, ta lõpetas 1949. aastal
Rakvere Eesti Keskkooli – praeguse
Rakvere Gümnaasiumi 30. lennu.
34 aastat töötas ta Kadrina raamatukogus, asudes sellesse ametisse kohe
pärast keskkooli lõpetamist. See amet
sobis Vaikele väga hästi, sest tema
huvid olid läbinisti kirjandusega
seotud. Ka oskus ja tahe ise kirjutada oli
tal olemas. Ajalehtedes avaldati tema
artikleid looduse, kultuuri ja koduuurimuslikel teemadel. Aastast 1987 oli
ta Eesti Rahva Muuseumi korrespondent. Ka Rakvere koduloomuuseumiga tegi ta tihedat koostööd.
Ilukirjanduslikus vormis valmis
Vaikel lugusid oma lapsepõlvest ja
kodukohast, millest ta avaldas valiku
raamatuna pealkirjaga Vanatantsumuusika alles 2008. aastal. Kaunilt kirjelda-

vastutustundetu. Saiatooted, mida
inimesed enamasti lindudele pakuvad,
on süsivesikurikkad ja rafineeritud
toorainest jahutooted, mis ei kuulu
kindlasti lindude looduslikule toidulauale. Need kahjustavad lindude tervist
ja lennuvõimekust ning pikemas perspektiivis ka järgmise kevade sigimisedukust,“ ütles keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialist Tõnu Talvi.
Linnud minetavad oma loomupärase rändeinstinkti, muutuvad kergesti
kättesaadavaks kiskjatele. Inime-sele
võivad linnud muutuda samuti
ohtlikuks. Näiteks kühmnokk-luik on
Eesti raskeim looduslik linnuliik, kes
ebatavalistes oludes või häirimise tõttu
võib olla ka inimesele ohtlik.
Veelindude jaoks on parim ilmade
külmenedes ja loodusliku toidu kättesaamise halvenedes lennata talvitumiseks sobivamatele veekogudele.
Annika Remmel
Keskkonnaameti pressiesindaja
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SEBASTIAN GROSS
HELERI TINNO
Tartu linnas registreeriti:
GERDA GERNE
JAKOB KALDVEE

Aastal 1974 loodi Kadrinas massiorganisatsiooni – Vabatahtliku Raamatuühingu osakond. Rahvasuus oli see
raamatusõprade ühing, mis pakkus
mitme aastakümne jooksul palju huvitavaid kooskäimisi raamatukogus, sisuks
arutelud ning kohtumised kirjanike ja
teiste kultuuriinimestega. Tegusa pensionärina külastas Vaike hiljemgi kirjandusklubi üritusi vallaraamatukogus.
2001. aasta 17. septembril loodud
Neeruti Seltsiga liitus Vaike esimeste
hulgas, sest seltsi tegevus pakkus talle
hingelähedast huvi. Vaike oli ka Kadrina
vad loodust Vaike luuletused ja otsekui pensionäride päevakeskuse aktiivne
elust enesest on tulnud tema haikude külastaja.
read, mis on meieni jõudnud küll vaid
käsikirjalises vormis.
Sinna väljade vahele ihkab mu hing
Õige väljend Vaike Kalindi iseloosellel lõokese laulmise tunnil.
mustamiseks on mitmekülgsus. Ta astus
Koju, koju mu igatsus meelitab mind,
üles Kadrina rahvamaja näiteringis nii
kevadpäike mind minema sunnib.
näitlejana kui ka lavastajana, olles läbi
Need Ellen Niidu värsiread valis
teinud lavastaja kursused.
Igiomane huvi ja austus eluslooduse Vaike 2008. aastal oma lapsepõlvemeevastu viis ta kohalike loodusesõprade nutuste raamatu motoks. Kodu- ja koduheakskiidul 1971-1986 Eesti Loodus- maaarmastuse väljendusena on need
kaitse Seltsi Rakvere osakonna Kadrina read otsekui motoks tervele Vaike elule.
sektsiooni etteotsa. See sektsioon viljeles Nüüd on Vaike Kalind jõudnud lõplikult
15 aastat aktiivset tegevust: viibiti väga koju. Sinna jõudis ta 6. jaanuaril 2014.
sageli looduses, eriti meie koduläheNeeruti Selts
dases Neerutis, ja mitte üksi looduse ilu
Kadrina Vallaraamatukogu
nautlemiseks, vaid ka jõukohast talguKadrina Päevakeskus
tööd tehes.

Müüa lõhutud küttepuid koos kojuveoga. Erinevad puuliigid: lepp, haab,
kuusk. Minimaalne kogus 2,5 ruumimeetrit.. Tel 5 647 6346 või 325 0113
(õhtuti).
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VÕRDSED VÕIMALUSED
27. veebruaril 2014
Kadrina Huvikeskuse saalis algusega
kell 9.30
Lisainfo: www.kadrina.edu.ee

e-post: ennmalgand@kadrina.ee

Kadrina vallavalitsus
tel: 322 5600
Rakvere tee 14, 45201 Kadrina

e-post: kadrina@kadrina.ee

