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Kadrina valla ajaleht

Mälestused kui rahvuslik kultuurisõnum

Kadrina vallavolikogu kinnitas oma istungil 29. jaanuaril 2014
Aasta Tegijaks 2013 kaks isikut: valla raamatukogu direktori
Ene Heide ja valla raamatukogu bibliograafi Tiiu Kaare.
Aluse selleks andis raamatukogu hea töö, teeninduse
kvaliteet ning uute töösuundade kasutuselevõtmine. Need
puudutavad kirjandusklubi tegevuse laiendamist, projektide
kirjutamist ning rahastuse saanud ürituste ladus läbiviimine.
Projektide toel on korraldatud harivaid väljasõite, koolitusi,
kontserte ning kutsutud lugejatega kohtuma kirjanikke ja teisi
kultuuriinimesi.
Läinud aasta oktoobris käivitati rööbiti kirjandusklubiga
veel ka filmiklubi, mis kohe valla rahva poolt ka omaks võeti.
Esilinastusena näidati digitaliseeritud kujul endise Kadrina
EPT tellitud reklaamfilme. Edasi on mindud juba animafilmide peale.
Raamatukogul on sujunud koostöö oma filiaalidega,
ühiselt lahendatakse nii kirjanduse levitamise asju kui ka
ürituste korraldamist.
Esitades (soovitades) Kadrina valla raamatukogu töötajaid Ene Heidet ja Tiiu Kaaret Aasta Tegija 2013 auhinnale,
avaldasid lugejad üksmeelset toetust ja lugupidamist valla
tublidele kultuuritöötajatele.
Kokku tehti Aasta Tegija 2013 määramiseks 12 ettepanekut, neist kolmandik andis oma toetuse raamatukogu
töötajatele.

Volikogu määras
haridusstipendiumid
Kadrina vallavolikogu otsusega 29.jaanuarist 2014.a. ning
aluseks võttes vallavolikogu hariduskomisjoni ettepanekut,
määrati haridusstipendiumid alljärgnevalt:
1. Kren Koosapoeg 500 €, juhendaja Karl Meos 250 €
2. Erika Treiman
400 €, juhendaja Evelin Tiiter 200 €
3. Enely Lehtme
400 €, juhendajad Liivi Heinla 100 €
ja Evelin Tiiter 100 €
4. Kätlin Lužkov
400 €;
5. Susanne Tikkerbär 400 €;
6. Jane Vall
400 €.
Märkus: Vastavalt haridusstipendiumi statuudile saavad
stipendiumi ka Kadrina keskkoolis õppivate stipendiaatide
juhendajad. See säte ei laiene teistes haridusasutustes õppivate
stipendiaatide juhendajatele.

Valgevenelased huvitusid
meie puidutööstusest
23.jaanuaril külastasid kaks Tallinnas resideeruvat Valgevene
diplomaati Huljal asuvat Aru Grupp Asi. Valgevene
saatkonna ajutine asjur Vadim Lazerko ja konsul Sergei
Rõtško tundsid huvi Aru Grupi tootmise vastu, käisid
tootmisruumides, tutvusid tootenäidistega. Välisdiplomaate
saatsid Lääne-Viru maavanem Einar Vallbaum, Kadrina
vallavanem Erich Petrovits, Aru Grupp AS juhatuse esimees
Juhan Viise jt.
Tutvudes meie valla kaasaegse puiduettevõttega pidasid
valgevenelased silmas võimalikke investeeringuid oma riigi
huvides. Küllap on ka kaugemalgi teada Eesti puidutööstuse
kauased kogemused ning toodangu kvaliteet.
„Meie puhul on saematerjal liiga kallis, et müüa seda
Valgevenes,“ rääkis Juhan Viise, pidades silmas sealse riigi
majanduslikke võimalusi. Küll aga kuluksid neile ära
investeeringud, võimalik, et ka know how. Küllap selleks nad
Huljale maad kuulama tulidki.
Enn Mälgand

Eesti Vabariigi 96. aastapäeva
tähistamiseks toimub esmaspäeval
24. veebruaril kell 12.00
Kadrina Vabadussamba juures
Kaitseliidu kompanii pidulik rivistus
ning pärgade asetamine.
Seejärel on rahvamajas kell 13.00 pidupäeva
kontsert ja määratud inimeste tunnustamine.
Esinevad Kadrina pasunakoor ja C-JAM Kvartett
(Tallinn).

Rahvamuusikud külas Kadrina kooliperel. Kohtumine paisus ülemeelikuks rõõmupeoks.
Uus aasta rõõmustas Eesti
rahvast verivärske üllitisega: ilmus August Pulsti
(1889-1977) mälestuste
kogumik „Äratusmäng
uinuvale rahvamuusikule“,
mille seadis kokku rohkearvuliste abiliste toel Krista
Sildoja. See 359-leheküljeline koguteos võtab kokku
90-aastase perioodi jooksul
kogutud kirjaliku pärandi
koos mahuka fotomaterjaliga. Ehkki August Pulst
alustas haridusteed kunstiõpingutega Riia kunstikoolis, mille ta lõpetas 1915. a.,
moodustas väärtuslikuma
osa tema kultuuritegevusest muuseumide asutamine, millele ta pühendas
põhjalikku tähelepanu.
1924.a. asutatud Eesti
Teatri- ja Muusikamuuseum
on koondanud kokku Pulsti
kogu kirjaliku ja suulise
pärandi. Kodukoha lähedasse Torisse rajas ta kihelkondliku muuseumi, milles
on kokku kogutud sealse
erksa vaimuga maapiirkonna kultuurilugu. Tähtsa osa
Pulsti tegevusest võttis
kogumistöö – vanavara,
käsikirjade, fotode jm
kogumine. Selle tegevuse
seostas ta nn ringkäikude
korraldamisega, võttes
turneele kaasa rahvamuusikuid, andes kontserte ja
korraldades tuluõhtuid.
Saadud raha kasutati pillide
muretsemiseks, töövahendite ja inventari soetamiseks.
Seoses August Pulsti 125.
sünniaastapäevaga sai teoks
järjekordne rahvamuusikute
ringreis, millega anti kontserte

üheksas paigas, sealhulgas
Kadrina rahvamajas. Ringreisi
korraldajateks olid Eesti
Teatri- ja Muusikamuuseum,
Mooste Rahvamuusikakool
(ainuke sellelaadne õppeasutus Eestis), August Pulsti
Õpistu jt. Ringreis lõppes
kontserdi ja näitusega 31. jaanuaril Tallinnas.
Pille iga peo jaoks
Enne õhtust põhikontserti,
südapäeval, käisid rahvamuusikud külas Kadrina
keskkooli õpilastel huvikeskuse saalis.Käigu eesmärgiks oli kohtuda palgest
palgesse, pulstilikult, kooliperega, tutvustada oma pille
ja anda väike kontsert.
Mõnusas, võro-seto segakeele sugemetega kõnes tutvustati pille, visati nalja ja
räägiti ka tähtpäevajuttu so
August Pulsti 125. sünni-

olid ise ka löötsamängijad, nagu näiteks Karl Kikas, kes
hakkas juba 10-aastaselt lõõtsa
mängima ja üsna noorelt ka
lõõtsasid valmistama. Tänavu
sügisel möödub 100 aastat
selle legendaarse lõõtsakunstniku sünnnist.
Kadrinas esinenud rahvamuusikute „arsenalis“ olid
pillidest peale lõõtspilli veel
torupill, hiiu kannel, karjapasun, vilepill, parmupill,
setu kannel, viiul jvm.
Päris mitmed rahvapillid
on kergesti valmistatavad. Nii
rääkis saalitäiele publikule
üks rahvapillimees, kuidas ta
teel Kadrinasse oli Harku
järvest lõiganud pilliroojupi ja
bussis sõites meisterdanud
valmis roopilli, mida ta siis ka
rahvale demonstreeris. Ei sentigi pilli eest! Samas rääkis üks
lõõtsameestest, et meistri valmistatud lõõts maksnud möödunud sajandi algul nelja (!)

August Pulst: „Kui üteldakse, et eesti
rahvas on ennast vabaks laulnud, siis on
õige ka ütelda – Muusikamuuseumi uksed
on lahti laulnud ja mänginud meie
rahvalaulikud ja pillimehed, see au neile
ka jääb tõeliselt.“
aastapäevaga seonduvat ning
esitleti ka vastset mälestusteraamatut „Äratusmäng
uinuvale rahvamuusikule“.
Pillide tundmisega oli
väikesi lahkarvamusi rahvamuusikutega, kuid ühisel jõul
ja nõul laabus kõik. On ju
rahvapillidega sedasi, et paljusid neist valmistatakse nö
põlve otsas. Ka ühe rahvamuusikute tähtsama pilli,
lõõtsa, teevad vastavad meistrid ise kodus valmis. Tunneme ju nn Teppo, Kikkase jt
nimelisi pille. Samad mehed

hobuse raha! Aga ega ta nüüdki odav ole, sest käsitöö on
kõrgelt hinnas. Õppinud pillimees seeriatoodangu vastu
tavaliselt huvi ei ilmuta.
Kontsert lõppes simmaniga
Pärast ligi paaritunnist rahvapillide kontserti oli rahvamaja
saal sõna otseses mõttes kuumaks köetud. Täide olid läinud August Pulsti sõnad:
„Austagem meie laulikuid ja
pillimehi rohkearvulise ilmumisega!“ Saalitäis rahvast elas

Foto: Enn Mälgand
soojalt kaasa põhiliselt LõunaEestist pärit rahvamuusikute
esinemisele, mida nad peale
pillimängu vürtsitasid ka
(nalja)lugude ja legendidega.
Tegemist oli ju ikkagi tuntud
muusikutega, kes jätkavad
põliseid traditsioone meie
pärimusmuusika valdkonnas.
Rahvamuusikute muusikuoskuste juurde käib ilmtingimata mitme instrumendi
valdamine. Nii esinesid Krista
ja Raivo Sildoja nii viiuli duona kui ka hiiu kandlel. Legendaarne Ants Taul tõmbas lõõtsa ja puhus torupilli. Harri
Lindmets mängis suurepäraselt külakannelt ja ka lõõtspilli. Rahvalaulikutena esinesid Õie ja Maarja Sarv, neist
esimene abistas Pulsti-raamatu koostajat setokeelsete
tekstide „tõlkijana“. Lauri
Õunapuu mängis väikest kannelt ja torupilli, samas jätkus
tal ka oskusi külajuttudeks ja
lauluviisi heietamiseks. Külalisi abistasid repertuaari valikul kohalikud rahvamuusikud, keda siis aeg-ajalt püünele kutsuti.
Simmaniks polnud vaja
küla pealt pillimehi otsida –
need olid rivis ootamas oma
järge, – enne väsib publik kui
pillimees.
Samal ajal käis saali tagumises osas stendide ees
August Pulstile pühendatud
näituse vaatamine. Toimus ka
raamatute ja temaatiliste postkaartide müük. Päris mitmed
kadrinlased jäädvustasid
külalisraamatusse oma kiiduja tänusõnad. Samas tegutses
ka Eesti Televisiooni MI-saate
võttegrupp, jäädvustades videosse Kadrina aleviku argipäeva rikastanud rahvakultuuri tähtsündmust.
Enn Mälgand

Õnnitleme Kadrina valla rahvast Eesti Vabariigi 96. aastapäeval ning soovime edu töös ja
õnne meie peredesse!
Jaanus Reisner
vallavolikogu esimees

Erich Petrovits
vallavanem
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Fosforiidi kaevandamine
puudutab meid kõiki
Teatavasti soovib Viru Keeemia Grupp ( VKG) teha uuringuid
Rägavere vallas selleks, et teha kindlaks, kas kaevandamine
antud piirkonnas on mäetehniliselt võimalik. Üsna selge on
see, et sellega kaasneb õigustatud ootus, et positiivse tulemuse
korral järgneb kaevandamisluba.
Selgitava näitena võiks tuua selle, et kui olete tellinud
nõuetekohase ehitusprojekti, siis on teil õigustatud ootus, et
te saate ehitada selle projekti alusel ka maja.
Eesti Vabariigi Maapõueseadusest tulenevalt menetletakse uuringu- ja kaevelubasid eraldi, kuid eelpoolnimetatud
õigustatud ootuse põhimõte annab arendajale kindlust, et
uuringutele järgneb kaevandustegevus.
Murekohaks on võimalik pretsedendi loomine, et fosforiit
on Eestis kaevandatav. Kui me räägime hetkel ühe arendaja
huvist fosforiidi vastu, siis tasub mainida, Rakvere
fosforiidimaardla on Euroopa suurim ja Toolse maardlas
ahvatleb diktüoneemakilt. Olen enam kui veendunud, et
hetkel toimuvat jälgivad huviga teisedki kaevandushuvilised.
Rakvere ja Toolse maardlad koos prognoosvarudega lasuvad
Lääne Virumaal ca 107 000 ha ulatuses Rägavere, Sõmeru,
Viru-Nigula, Rakvere, Vinni, Kadrina, Haljala, Tamsalu,
Väike-Maarja, Laekvere ja Tapa valdade territooriumil.
Suures osas tuleb rääkida ka komplekskaevandamise
võimalikkusest, sest fosforiidist kõrgemal lasub põlevkivi.
Igasugune kaevandamine on olulise keskkonnamõjuga
tegevus. Keskkonnamõju võib jaotada kolmeks: mõju loodus-,
sotsiaalsele- ja majanduskeskkonnale.
Kui rääkida mõjust elusloodusele, siis allmaakaevandamine ei mõjuta seda nii otseselt kui karjääriviisiline
kaevandamine, kus elupaigad hävinevad. Muutused veerežiimis, väljapumbatavad kaevandusveed, jäätmed, müra,
heited välisõhku, vibratsioon, jne. mõjutavad elusloodust
otseselt ka allmaakaevandamise puhul.
Ülioluline on vee väljapumpamise mõjul paratamatult
tekkiv alanduslehter, mis on eriti sensitiivne teema just
Pandivere piirkonnas. Nimelt on Pandivere kõrgustik ja tema
jalam üks olulisemaid Eesti veelahkmealasid. Pandivere
piirkonnast saavad alguse ligemale 100 jõge, nende hulgas
väga olulised Eesti jõed- Pärnu, Põltsamaa, Pedja, Jägala,
Loobu, Valgejõgi, Kunda jõgi jne. Pandiveres infiltreerub
ööpäevas läbi pinnase põhjavee sügavamate kihtide toiteks
ca 470 000 m3 vett. Võib öelda, et just siitkandist pärit olevat
põhjavett juuakse nii Tallinna kui Tartu lähistel.
Alanduslehtri mõju inimestele väljendub eelkõige
kaevude kuivaksjäämises. Ühisveevärk hajaasustusaladel
toob kaasa ka näiteks vee roiskumise probleemi torustikes ja
veehinna olulist tõusu.
Oleme jõudnudki otsapidi sotsiaalsete ja majanduslike
probleemide juurde. Lisaks veeprobleemidele iseloomustab
Eesti kaevanduspiirkondi müra (lõhkamised, transport),
maapinna ebastabiilsus, õhureostus, visuaalne reostus.
Kindlasti ei ärgita see inimesi piirkonda elama asuma ja
raskusi on ka kinnisvara müügiga. Hetkeliselt võib
kaevanduspiirkonnale ka rahalist kasu tuua, kuid pärast
kaevanduste ammendumist tuleb kohalikul kogukonnal
tegeleda tagajärgedega, mille mahtu ja ajalist pikkust ei suuda
keegi ennustada.
Virumaa on oluline põllumajanduspiirkond. Teadustöös
„Põlevkivikaevanduste mõju põllumajandusmaa kasutusomadustele“, on väitnud Maaülikooli teadlased, et kamberkaevandamiste puhul võib olla 38% kaevanduse peal
asuvatel kõlvikutel põllumajanduslik tegevus häiritud seoses
maa vajumisega. Veerežiimi muutuse tõttu võib poolkuival
aastal maa kannatada niiskusepuuduse all. Kokku on
viljelusväärtus vähenenud 0,70 ühikut.
Oluliseks takistuseks piirkonnale on planeeringute
keskkonnaministeeriumis kooskõlastamise nõue, mis vähendab oluliselt piirkonna konkurentsivõimet. See tuleneb
Maapõueseaduse nõudest tagada maavara varule juurdepääs
ning seetõttu hinnatakse planeeringuid sellest aspektist
lähtuvalt.
Lõpuks peatuks sotsiaalsel vastutusel. Mitmed LääneVirumaal toimuvad kultuuri- ja spordiüritused on sponsoreeritud Ida-Virumaa kaevandushiidude poolt. Kindlasti on
see positiivne, kuid see on vaid medali üks külg. Viimastel
kuudel oleme kohtunud mitmete inimestega kaevanduspiirkondadest, kelle sõnum on olnud ühene. Nad on jäetud
kaevandamisest tekkinud probleemidega üksi, sest
kaevandushiiud ei taha tunnistada, et need mured võivad
lähtuda kaevandustegevusest.
Infot saab ka meie Facebooki „Ei Fosforiidile!“ leheküljelt.
Raigo Rebane
Sven Valler
Rägavere valla arengu- ja maaelukomisjoni liikmed

Kallid kadrinlased!

Südamlik õnnesoov Eesti
Vabariigi aastapäevaks!
Janakkala Soome-Eesti Selts
Raija Pienimäki Carita Lintukoski
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Saunaklubi tegi koolile kingituse
Kuigi lumeolud pole sel talvel
kiita olnud, otsustasid Kadrina saunaklubi mehed muretseda Kadrina keskkoolile suusaradade „tõmbamise“ masina. Nagu proovitöö näitas,
saab ATV haakes selle agregaadiga edukalt suusaraja sisse ajada.
Kingitust oli tulnud vastu
võtma kooli direktor Arvo
Pani, kes arvas, et sportlikule
koolile kulub see abivahend
hästi ära.
Pildil: KSK esindus kingitust
üle andmas (vasakult) klubi
president Ülo Kais, rajamasina
„ristiisa“, KSK liige Tõnu
Rummo, saunadirektor Andres
Nukk ja kingituse vastuvõtja
koolidirektor Arvo Pani.
Tekst ja foto: Enn Mälgand

Koostöö annab parima tulemuse
10.veebruari õhtul kogunes
Rõmeda küla rahvas,
projekteerijad, Kadrina
vallavalitsuse ja volikogu
esindajad jt kohaliku
šašlõkibaari Artur saali, et
taaskord arutada plaanitava
Viitna-Rõmeda kergtee
(jalgtee, rattatee) seisu.
Mullu, 10. mail samas kohas
toimunud arutelul oli peateemaks tahte ehk kohaliku
rahva soovi ärakuulamine
ning reaalsete võimaluste läbikaalumine kergliiklustee rajamiseks Viitnalt Rõmedale.
Kohalike inimeste sellekohane soov sõnastati peagi ümber
vajaduseks, mida põhjendati
liiklusohutuse tagamise nõudega. Olukorda komplitseeris
olulisel määral ka piirkonnas
toimuv laiaulatuslik teedeehitus, mis hakkab edaspidi
(osalt juba ongi hakanud)
suunama liiklusvoogusid ajaloolistest marsruutidest kõrvale. Aga et piirkond ViitnaRõmeda kandis on küllalt
hõredalt asustatud, tekitab see
omakorda küsitavusi suurte
investeeringute paigutamisel.
Kunagise vaikelu „rikkujaks“
on kujunenud Arturi toidubaari ja selle lähima ümbruse
väljaehitamine, millest on
saanud populaarne einestamis- ja puhkekoht ning mille
rajamine mitme tee ristumiskoha lähedusse on igati õigus-

Kõik maavaldajad uurisid teejooniseid suure hoolega, et õigel
ajal avastada võimalikke ebameeldivusi. Taga keskel osaleb
uurimistöös ka vallavolikogu esimees Jaanus Reisner.
tatud. Sõna „lähedusse“ sobib
kokku liiklusvahendi omaniku vajadustega, kuid on keeruline ja ohtlikki jalakäijale või
ka jalgratturile. Siit edasi hargnebki lugu vajaduseni eraldada autota inimesed-teekäijad üldisest liiklusvoolust
ehk ehitada nende tarvis
omaette turvaline, korraliku
teekatte ja valgustusega kergliiklustee.
Parima tee saab tegutsedes
koostöös elanikega
Enne, kui midagi looduses
tegema saab hakata, tuleb
mõnda aega tegeleda paberitega, mille põhiline otstarve
on ametkondade vaheline

kooskõlastamine. Nii asub
tulevase tee ühes osas Viitna
maastikukaitsealal kivikalme,
mis nõudis muinsuskaitse
ametiga kooskõlastamist, et
tee sellest mööda juhtida.
Omajagu läbirääkimisi on
tekitanud tee marsruudile
jäävad erakinnistud. Need
veerandsada inimest, kes tee
projekti avalikustamisele olid
saabunud, tundsidki huvi,
mismoodi trass nende maavaldusest (hoonetest) mööduma hakkab. Kohalikele elanikele-maaomanikele jagas projekteerija-poolseid selgitusi
Reaalprojekt OÜ esindaja,
Viljandi kontori juhataja TiitUku Audova. Kogu 3,2 km
pikkust jalgteed said kohale-

tulnud vaadata nii paberkandjalt kui ka ekraanilt.
Audova käis piltlikult öeldes
meeter-meetrilt läbi kogu
kergliikluse trassi Viitnalt
Rõmeda külani, ehk kohani,
kus jalgtee liitub TallinnNarva magistraaliga. Projekteerija põhjalikud seletused
ning kohalike elanike küsimustele antud vastused tõid
selguse kogu tulevase trassiga
seonduvasse. Omapoolsete
selgitustega oli Audovale
abiks projekti tellija esindaja
Anti Palmi maanteeameti idaregioonist.
„Ootame kohalikult kogukonnalt täiendusi ja ettepanekuid, ka maha- ja pealesõitude
osas, neid töid saame veel
teha,“ ütles Palmi. „Trassil me
muudatusi ette ei näe. On hea,
et kohalikel elanikel on nii
suur huvi selle objekti vastu.
Me oleme küll spetsialistidteedeehitajad, aga parimaid
tulemusi saame ikka koostöös
kohalike elanikega, kes kõige
paremini tunnevad kohapealseid olusid.“
Nagu selgus Palmi jutust,
kulub veel umbes kuu aega, et
elanike tehtud parandusedtäiendused projekti sisse viia
(nii hästi kui võimalik) ning
siis rändab lõplik projekt Kadrina vallavalitsuse kätte, kes
võib juba mõelda tee ehitamise peale...
Enn Mälgand

Sipsiku lapsed said suuskadele
Projekt „Aitame lapsed suuskadele“ sai
alguse detsembrikuul heategevusliku
kohvikuõhtuga, tänaseks on projekt
edukalt lõpule jõudnud. Selle tulemusena muretseti suusavarustus viieteistkümnele lapsele.
Kinnitust leidis taas tõsiasi, et
headust ja märkajaid leidub meie ümber
alati.
Südamlik tänu kõigile, kes aitasid
kaasa meie laste suusarõõmude sünnile.
Sipsik tänab projekti algatajaid Lili
Lillepead, Anu Faelmann-Klausi ja
toetajaid:
Pixner OÜ, Näpi Veod OÜ, Kadapiku Agro, Palmse Metal OÜ ja Tinman
OÜ.
Kohvikuõhtu kordamineku eest
kuuluvad tänusõnad lapsevanematele,
Tapa Pagarid OÜ-le, Traus-RAK OÜ-le,
külalistele ja kogu lasteaia perele.
SIPSIK

Ja läkski suusasõiduks! Õpetaja Anu Faelmann-Klaus julgestab Karl-Martin Sirpi
suusasammu seadmisel.
Foto: Erakogu
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Kadrina valla 2014. aasta eelarve
Kadrina Vallavolikogu
29. jaanuari 2014 määruse nr 3 juurde
PÕHITEGEVUSE TULUD
TULUDE NIMETUS
EURODES
MAKSUD
3 109 575
Füüsilise isiku tulumaks
2 949 575
Maamaks
160 000
KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK
212 660
Riigilõivud
7 300
Laekumised haridusasutuste
majandustegevusest
155 725
Laekumised kultuuriasutuste
majandustegevusest
1 650
Laekumised spordi- ja
vabaaja asutustelt
11 135
Laekumised korrakaitse asutustelt
7 000
Laekumised üldvalitsemisasutuste
majandustegevusest
100
Üüri- ja renditulud
22 050
Muud teenused
7 700
SAADUD TOETUSED 1 600 000
Sihtotstarbelised ja mittesihtotstarbelised toetused
jooksvateks kuludeks
1 600 000
MUUD TULUD 7 620
Laekumised vee erikasutusest
6 020
Kohaliku tähtsusega maavarade
kaevandamise tasu
1 600
PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU 4 929 855
PÕHITEGEVUSE KULUD
TEGEVUSALA TEGEVUSKULUD
ÜLDVALITSEMINE
Volikogu
Vallavalitsus
Reservfond
Liikmemaksud ja ühistegevuse
kulud
RIIGI- JA KORRAKAITSE
Sõjaline riigikaitse
AVALIK KORD JA JULGEOLEK
Politsei
Päästeteenused
MAJANDUS
Ehitusalased teenused ja järelvalve
Teede ja tänavate remont
Lumetõrje
Teeservade niitmine
Liikluskorraldus
Kadrina valla detailplaneering
Valla arengukava
Valla arendusprojektid
Vallamaja haldus
Kinnisvarainvesteeringud,osalused
Transpordikorraldus
KESKKONNAKAITSE
Jäätmekäitlus
sh.prügivedu
Kadrina Jäätmejaam
Kinnistute, hoonete heakord,
haljastus
Maastikukaitsealad
sh.kaitsealad
(Lodikivi, Kreutzwaldi ausammas)
Viitna maastikukaitseala
Paisjärve projekt
Keskkonnakaitse haldus

EURODES
312 330
30 590
242 445
25 000
14 295
2 150
2 150
30 165
8 065
22 100
339 070
31 760
79 000
65 000
5 400
7 000
940
7 200
20 940
58 445
9 000
54 385
78 260
10 600
1 500
9 100
43 235
5 020
200
2 820
2 000
19 405

ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS
51 685
Tänavavalgustus
41 085
Kalmistud
8 100
sh.EELK Kadrina Kogudus
4 000
kalmistute heakord
4 100
Hulkuvate loomadega seotud
kulud
2 500
TERVISHOID
16 095
Üldmeditsiiniteenused
2 800
s.h.Kadrina Tervisekeskus OÜ
2 800
Farmaaatsiatooted, apteegid
800
Kadrina Apteek OÜ
800
Üldhaiglateenused
1 280
Rakvere Haigla MTÜ
1 280
Muu tervishoid
11 215
s.h.Rakvere Haigla AS
10 415
Kadrina Tervisekeskus OÜ
800
VABAAEG, KULTUUR JA
RELIGIOON
662 577
Üldine sporditegevus,
spordiüritused
10 945
MTÜ Spordiklubi Kadrina
25 725
OÜ Kadrina Sport
139 745
Puhkepargid,mänguväljakud,
spordiplatsid
3 000
Kadrina Kunstidekool
128 952
Ostetud muusika- ja
kunstikooli teenused
3 500
Laste, noorte huvialamajad
73 555
sh.MTÜ Kadrina Lastekaitse Ühing 2 540
MTÜ Avatud Noorte Foorum
3 455
Kadrina Huvikeskus
67 560
Kadrina Valla Raamatukogu
100 750
Kihlevere filiaal
2 270
Vohnja filiaal
1 050
Viitna filiaal
2 275
Kadrina Rahvamaja
80 210
Läsna Rahvamaja
9 230
Piirkondlikud kultuuriüritused
15 865
Seltsitegevus
21 820
sh.Läsna Rahvamaja MTÜ
1 755
Neeruti Selts MTÜ
1 000
Kadrina Segakoor MTÜ
1 100
Kadrina Saunaklubi MTÜ
3 545
Spordiklubi Viru Judo
1 690
Huviklubi Cadencia MTÜ
1 100
Külade üritused
8 630
Kadrina Kirjandusklubi MTÜ
1 000
Huviklubi Nelson MTÜ
1 000
Kadrina Lauatenniseklubi MTÜ
1 000
Infotehnoloogia kulud
26 380
Ajaleht Kodukant
17 305
HARIDUS
2 635 683
Kadrina Lasteaed Sipsik
Kadrina rühmad
576 982
Kadrina Lasteaed Sipsik
Hulja rühmad
183 935
Lasteaiakohad
14 810
Vohnja Lasteaed-Algkool
144 240
Õpilaskohad põhikoolides
6 500
Kadrina Keskkool
1 424 131
Öömaja (õpilaskodu)
52 580
Õpilaskohad gümnaasiumis
26 000
Toitlustamine koolis
74 410
Täiskasvanute gümnaasiumid
6 500
Koolitransport
96 060
Muu hariduse abiteenused
15 600

3

sh. ühisüritused
3 700
hariduse stipendium
3 500
õppelaenud
8 400
Hariduse haldus
13 935
SOTSIAALNE KAITSE 367 748
Puuetega inimeste
sotsiaalne kaitse
3 645
Muu puuetega inimeste
sotsiaalne kaitse
16 500
Eakate hoolekandeasutused
78 755
sh. Kadrina Hooldekodu OÜ
55 605
MTÜ Kadrina Päevakeskus
20 295
Hooldekodude teenused
2 855
Perekondade ja laste
sotsiaalne kaitse
86 076
sh.koolitoetus
54 560
sünnitoetus
14 060
lapsehoiuteenus
9 213
vajaduspõhine peretoetus
8 243
Eluasemeteenused sots.
riskirühmadele
16 830
sh.Leikude sotsiaalmaja
8 000
Kihlevere sotsiaalmaja
8 830
Riskirühmade sots.hoolekanne
2 185
Toimetulekutoetus
111 122
Muud sotsiaaltoetused
15 980
Sotsiaalse kaitse haldus
32 630
Matusetoetus
4 025
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU 4 495 763
PÕHITEGEVUSE KULUDES :
1.ERALDISED
-sotsiaaltoetused
-sihtotstarbelised eraldised
2.TEGEVUSKULUD
-personalikulud
-majandamiskulud
3.MUUD TEGEVUSKULUD
-reservfond
PÕHITEGEVUSE KULUD KOKKU
PÕHITEGEVUSE TULEM

556 997
320 922
236 075
3 913 766
2 521 941
1 391 825
25 000
25 000
4 495 763
434 092

INVESTEERIMISTEGEVUS
)38 Materiaalsete ja
immateriaalsete varade müük
10 000
381 Hoonete ja korterite müük
10 000
15 Materiaalsete ja immat. varade
soetamine, renoveerimine
-941 774
1550 Maa soetamine
-300
Majandus
-300
Maade mõõtmiseks
1551 Rajatiste, hoonete
soetamine ja renoveerimine
-861 019
Majandus
-633 089
Teede ehitus,renoveerimine
0
Mõndavere tee
-585 089
Parklate ehitus
-40 000
Kadrina Keskkooli ümbritseva ala
haljastusprojekt
-6 000
Bussiootekoda Huljal
-2 000
Vabaaeg, kultuur, religioon
-38 800
Kadrina Valla Raamatukogu
Hulja filiaalis-remont
-3 000
Turismiobjektide viidamajandus
-3 600
Pallimänguplats
-30 000
Läsna Rahvamaja veevarustuse rek. -2 200
Haridus -179 130
Kadrina Keskkool-A-korpuse
II korruse rek.
-70 000

Kadrina Lasteaed Sipsik
Hulja- köögi remont
-30 000
Vohnja Lasteaed-Algkoolhüdroisolatsioon
-79 130
Sotsiaalne kaitse
-10 000
Sotsiaalmaja Teeääre -kuuri
ehitamine
-10 000
Kadrina aleviku tervise- ja
hoolekandekeskuse projekteerimine 0
1555 Info- ja
kommun.tehnika soetamine
-55 800
Vabaaeg, kultuur, religioon
-3 000
Kadrina Huvikeskus
-3 000
Haridus
-52 800
Kadrina Keskkool
-43 800
Kadrina Lasteaed Sipsik
Kadrina rühmad -7 200
Kadrina Lasteaed Sipsik Hulja rühmad -1 800
1556 Inventari soetamine -24 655
Vabaaeg, kultuur, religioon
-7 055
Kadrina Huvikeskus
-4 500
Kadrina Valla Raamatukogu
-2 555
Haridus
-17 600
KadrinaLasteaed Sipsik
Kadrina rühmad
-9 600
Kadrina Lasteaed Sipsik
Hulja rühmad
-2 500
Kadrina Keskkool
-5 500
4502 Sihtotstarbelised eraldised
põhivara soetuseks
-93 641
Valitsemine
-2 000
Osalus "Maakonna jalg- ja
jalgrattateed"
-2 000
Majandus
-10 000
Osalus erateede korrashoius
-10 000
Keskkonnakaitse
-27 270
Leikude küla veevarustuse rek.
ja veetöötlus
-12 865
Ridaküla veevarustuse rek.
ja veetöötlus
-14 405
Elamu- ja kommunaalmajandus
-13 171
Hajaasustuse programmi toetused -13 171
Tervishoid
-11 200
Kadrina Tervisekeskuse kaldtee
ja välistreppide
remondi osalus
-11 200
Sotsiaalne kaitse
-30 000
Kadrina Hooldekodu OÜ voodite ostmiseks
-30 000
3502 Sihtotstarbelised eraldised
põhivara soetuseks
31 955
3820 Finantstulu
300
3821 Intressi-ja viivisetulu hoiustelt 300
65 Intressikulu
-30 000
65018 Laenude intressid
-30 000
INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU -1 023 160
EELARVE TULEM
+/- -589 068
FINANTSEERIMISTEGEVUS
Kohustuste suurenemine
Laenu võtmine
Kohustuste vähenemine
Laenude tagasimaksed

351 290
351 290
-401 420
-401 420

FINANTSEERIMISTEGEVUS KOKKU
MUUTUS KASSAS JA
HOIUSTES
31.12 2013 jääk
Suunatud kulude katteks
Jääk

-50 130

648 867
639 198
9 669

Lugege Kadrina valla eelarvest veel 4 lk

SPORT
Maadlejad selgitasid
meistreid
Eesti meistrivõistlused kreeka-rooma maadluses peeti
esmakordselt Raplas, Sadolini hallis. Võistlused olid
korraldatud heal sportlikul ja esteetilisel taseme. Mehiselt
võistlesid ka kolm Kadrina spordiklubi sportlast. Nendest kahel
– Taaniel Piiskoppelil ja Kevin Baumannil õnnestus maadelda
finaalis Eesti meistri tiitli nimel. Kaheksa kuud maadlusest
eemal olnud Taanielil ei õnnestunud kaitsta eelmisel aastal
võidetud Eesti meistri tiitlit ning vastu tuli võtta kaotus.
Seekord tuli leppida hõbemedaliga.
Üllatuse serveeris nooruke kadrinlane Kevin Baumann, kes
sai finaalis vastaseks kogenud sportlase. Kohtumise käik oli
nauditav. Vastased juhtisid võistlust vaheldumisi. Veel 30
sekundit kohtumise lõpuni juhtis Kevin, kuid siis tuli eksimus
sisse ning tehnilised punktid läksid vastasele, mis kindlustas
talle ka esikoha. Kevin on arvatud Eesti koondvõistkonna
liikmeks. Treeningutel on teda abistanud Marger Pormann.
Maick Meibaum maadles välja tubli viienda koha.
Endine Kadrina kasvandik Erkki Alak kaitses edukalt Eesti
meistritiitlit. See oli Erkkile juba neljandaks meistritiitliks.
Valeri Pormann, treener

Medalisadu Ungarist
Ungaris peetud rahvusvahelisel sumoturniiril ERD CUP
2014, kus osales 252 sumotori kaheksast riigist, tõid Sakura
võistlejad 18 medalit: 9 kulda, 6 hõbedat ja 3 pronksi.
Edukasse Sakura võistkonda kuulus ka Kadrinas elav,
kuid Vaeküla koolis õppiv Anabell Eeriksoo, kes maadles
kaalukategoorias kuni 55 kg hõbedale U14 ja pronksile U16
klassis.
Budapestis toimunud Euroopa Sumoföderatsiooni
juhatuse koosolekul kinnitati Vinnis 8.märtsil peetav
sumovõistlus West-Viru Open Euroopa reitinguturniiride
ehk karikaetappide nimekirja.

Lauatennises Kadrinale viis
medalit
8.veebruaril toimusid Kadrinas Lääne-Virumaa meistrivõistlused
lauatennises noortele ja täiskasvanutele. Kokku oli võistlustules 50
lauatennisisti. Kuidas läks Kadrina mängijatel?
Meie noormängija Krete-Ly Salumäe sai teise koha, kuni 18aastaste noormeeste arvestuses oli Johannes Ruuto kolmas.
Meesveteranidest kaitses Kadrina au Jaanus Lokotar, kes sai 40aastaste veteranide arvestuses teise koha. Kaks medalit tõi veel
Kristjan Saluvee, kes oli meespaarismängus (koos Veiko Vahtraga)
ja segapaarismängus (koos Laura-Liis Nurgaga) vastavalt 2. ja 3.

Avo Talpase
mälestusvõistlused
Avo Talpase mälestusvõistlused kreeka-rooma maadluses
peeti viie riigi sportlaste osavõtul.
Kehakaalus kuni 98 kg maadles tublilt Kevin Baumann,
kes alistas ülekaalukalt kõik oma vastased.
Avo Talpase kehakaalus (kuni 85 kg) saavutas esikoha
endine Kadrina spordiklubi liige Erkki Alak.
● ● ●
Herman Kare Fila turniiril Kouvolas (Soomes) sai Kevin
Baumann viienda koha.
Valeri Pormann, treener

Noored lauatenniseneiud (vasakult): Renate Johanson, Telia Lukk ja
Krete-Ly Saluvee (Kadrina) .
Ootame lauatennise treeningutele noori vanuses 6-10 eluaastat.
Treeningud toimuvad kolmapäeval kell 15.00 ja reedel kell 13.30.
Kristjan Saluvee
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VOLIKOGU
VALLAVOLIKOGUS ARUTATI JA
OTSUSTATI
29.jaanuari 2014.aasta istung
1. Toimus määruse eelnõu „Kadrina valla 2014.aasta
eelarve vastuvõtmine“ II lugemine ning seejärel selle
vastuvõtmine määrusena.
2. Volikogu kehtestas valla ametiasutuste struktuuri,
teenistuskohtade koosseisu, palgaastmed ja palgavahemikud.
3. Volikogu arutas OÜ Kadrina Sport põhikirja muutmist.
Sõna selles küsimuses sai vallavanem Erich Petrovits,
kelle sõnade järgi on vallas vaja ära reguleerida spordi
rahastamine ning tänase päeva seisuga juurde tekkinud
spordirajatiste haldamine. Valla spordiasutus peaks
kõiki valla spordirajatisi haldama. Ürituste korraldamine tuleb koondada kokku ühise juhtimise alla. Põhikirja muutmisega on kavas sisse viia juhtimine teisele
tasandile. Vallavalitsus nimetab nõukogu, nõukogu
valib juhatuse, võimalik, et hiljem tuleb korraldada
konkurss juhataja kohale. Põhikiri ei pea kajastama kõiki
tegevusalasid, seetõttu on põhikirjas välja toodud
peamised tegevusalad. Seejärel arutatakse OÜ Kadrina
Sport põhikirja sisse viidud parandusi. Eelnõu võetakse
vastu otsusena.
4. Arutati vallale audiitori määramist. Läbi hankemenetluse leiti valla majandusaasta aruande auditeerija
hankemenetlusega „Hinnapakkumise küsimine Kadrina valla konsolideerimisgrupi 2013.a. majandusaasta
auditi läbiviimine“. Selle tulemusena tunnistas vallavalitsus edukaks pakkujaks audiitorbüroo ELSS AS, kes
on ka varem siin auditeid läbi viinud, seekord odavama
hinnaga. Volikogu otsustas määrata ELSS AS-i auditi
läbiviijaks.
5. Moodustati Kadrina Kunstidekooli hoolekogu, mis
kinnitati eelnõus toodud kujul.
6. Volikogu kinnitas „Aasta Tegija 2013“ kandidaadid,
kelleks said valla raamatukogu direktor Ene Heide ja
bibliograaf Tiiu Kaare.
7. Vastavalt kehtivale statuudile ja volikogu hariduskomisjoni ettepanekule kinnitas volikogu Kadrina valla
haridusstipendiumite saajad.

TEATED
Veebruar
Märts
Esmaspäeval, 24. veebruaril kell 13.00
EESTI VABARIIGI AASTAPÄEVA PIDULIK
TÄHISTAMINE
Tänatakse tublimaid ning külas on tšellokvartett C-JAM
● ● ●
Esmaspäeval 3. märtsil kell 19.00
KOIT TOOME NAISTEPÄEVA KONTSERT
Pilet 12€/10€
Piletid saadaval rahvamajas esmaspäeval ja kolmapäeval
kell 15.00-16.00 ning kohapeal enne algust.

● ● ●
Pühapäeval, 9. märtsil kell 18.00
KINO „Lumekuninganna ja igavene talv“

Kadrina valla 2014. aasta eelarvest
Vallavolikogu võttis Kadrina valla 2014. aasta eelarve vastu 29.jaanuaril 2014.
Eelarve koostamise eesmärgiks on seatud tegevuste alalhoid ja jätkusuutlikkus, aga
ka uute tegevuste ja investeeringute osa.
Vastuvõetud eelarves on plaanitud põhitegevuse tulud summas 4 929 855 eurot.
Suurim osakaal on jätkuvalt maksudel, füüsilise isiku tulumaks ja maamaks,
moodustades üle 63 % kogutuludest.
Maksude plaanimisel on lähtutud 2013. aasta tegelikust laekumisest, arvestatud
majanduslikke näitajaid - tööhõive paranemist, maksumaksjate sissetulekute
suurenemist jt.
Arvesse on võetud 2014.aastaks plaanitud seadustest tulenevad muudatused:
- tulumaksu plaanimisel on arvestatud Vabariigi Valitsuse lubadust tõsta KOV-le
tulumaksu laekumise protsenti 11,57-lt 11,6-le;
- maamaksu laekumise plaanimisel on lähtutud Vallavolikogu 2013.aasta
18.detsembri määrusega nr 2 kehtestatud maamaksumääradest.
Põhitegevuse kulud on plaanitud summas – 4 495 763 eurot.
Kulud on plaanitud suurustes, mis on vajalikud tegevuste jätkamiseks, aga ka uuteks
tegevusteks.
Põhikulude jaotus valdkondade lõikes
Üldvalitsemine
Riigikaitse, avalik kord ja julgeolek
Majandus
Keskkonnakaitse
Elamu- ja kommunaalmajandus
Tervishoid
Vabaaeg, kulltuur ja religioon
Haridus
Sotsiaalne kaitse

%
6,9
0,7
7,6
1,8
1,1
0,4
14,7
58,6
8,2

Aili Purk, rahandusnõunik
Kadrina Valla Külade Ühendus
(KVKÜ) kutsub kõiki oma liikmeid 14.
märtsil 2014.a. kell 18.30 Kadrina
rahvamajja
ÜLDKOOSOLEKULE.
Koosolekul tuleb arutusele :
KVKÜ edasine tegevus
KVKÜ juhatuse valimine
Ootame aktiivset arutelu jätkamaks k.a.
9. jaanuaril rahvamajas alustatud
mõttevahetust külade elu korraldamisel
ja huvitavamaks muutmisel.
KVKÜ juhatus

Lauli Loovstuudios on alanud uus
hooaeg ja mitmeid uusi üritusi.
Tähelepanu! KERAAMIKA TÖÖTUBA
Töötuba toimub üle nädala esmaspäeviti ja kolmapäeviti algusega 18.00
(ära loobu mõttest, kui sa mõnel korral
ei saa osaleda. Liitu, millal sobib).
Omaosalus: 10 eurot, mis sisaldab
materjale, töövahendeid, kõrgkuumusel põletamist, juhendamist ja
mõnusat olemist.
Huvi korral: kirjuta
lauli.loovstuudio@gmail.com
Või helista: 5211123
Lisaks võimalus tutvuda:
www.facebook.com/lauliloovstuudio
www.varviline.com
Iga-aastane

valla suusapäev

Info: 5 552 5314 ja www.neerutiselts.ee e-post: neerutiselts@hot.ee
osalustasu 2 €, NS liikmele 1.50 €, koht – loodustuba, algus kell 10

toimub (lume olemasolul) laupäeval
8. märtsil kell 12.00
Neerutis Pariisi külas.

LOODUSRETK 01.03.2014
Tallinn – TITANIC – näitus meremuuseumis.
Väljasõit 8.30 rahvamaja juurest, osalustasu 10 €,
eelregistreerimine.
LOODUSÕPITUBA
08.03.2014
Mihkel Visnapuu reisimuljed Hiinast.
KODULOOÕPITUBA
15.03.2014
Õpilasuurimused
IVNÄITUS
kevadeni
Loodustoas MÄRKA MÄRKE LOODUSES
ÜLDKOOSOLEK
27.03.2014

Müüa lõhutud küttepuid koos
kojuveoga. Erinevad puuliigid: lepp,
haab, kuusk. Minimaalne kogus 2,5
ruumimeetrit.. Tel 56 476 346 või 32 50
113 (õhtuti).
Juuksurisalongis (Kadrinas, Rakvere
tee 14) kolmapäeviti ja laupäeviti
töötab juuksur Ingrit. Tel 504 7855
(ettetellimisel).

Korraline üldkoosolek loodustoas algusega kell 18.00

tel: 322 5631 või 5 341 8330

eurodes
312 330
32 315
339 070
78 260
51 685
16 095
662 577
2 635 683
367 748

Jätkuvalt on
valla eelarves plaanitud suuremad kulud haridusele, mis
moodustab 58,6 protsenti põhikuludest.
Plaanitud eelarvekulusid on suurendatud:
- majandamiskulude osas kulud elektrile ~26,5%, vee – ja kanalisatsiooni
teenusele keskmiselt 12%;
- palgafondi suurendamine 5 % võrra;
- töötasu alammäära tõus alates 01.01 2014 täistööaja korral 355 eurot kuus;
- majandamise ja personalikuludeks Kadrina Huvikeskuses;
- Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja
töötasu alammäär täistööajaga töötamise korral 800 eurot kuus;
- koolitoetusteks 10%, seoses toiduhinna tõusuga Kadrina Keskkoolis ja mitmed
teised rahaliselt väiksemad suurenemised tegevuste ja kulude osas.
Investeerimistegevus on plaanitud kokku summas 1 023 160 eurot, millest
suurem osa on plaanitud majandusele – 633 089 eurot. Suurimaks investeeringuks
eelarves on plaanitud Mõndavare tee ehitus, millega alustati 2013.aastal ja on
plaanitud lõpetada 2014.aastal.
Vallale on lähiaastatel jätkuvalt iseloomulik projektitoetuste taotlemine ja
valdavas osas positiivsete vastuste – toetuste saamine.
Vastuvõetud eelarves on investeeringud valla eelarvest plaanitava kuluna.
Kõik toetused projektidele väljastpoolt võetakse arvele valla eelarvesse laekumise
järel.
Investeerimistegevusteks on plaanitud laenu võtta summas 351 290 eurot ja
võetud laene tagasi maksta summas 401 420 eurot.
Edukat eelarveaastat soovides

Neeruti Seltsi
Märts 2014
VEERUD

Toimetaja Enn Mälgand
Küljendanud VR Kirjastus

VEEBRUAR 2014

e-post: ennmalgand@kadrina.ee

Palju
õnne!
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PAULA-MARIETTA
FEODOROVA

70

SILVA SINIALLIK

65

MAIE PAPPE

65

LJUDMILLA TEIVEJÕE

65

ANDRES PLOOM

65

JÜRI MILVASTE

65

ANU KALDE

65

JUHAN VILL

60

VALERI VASAR

60

HEIKI TINNO

60

Jaanuaris registreeritud
lapsed
HANS KRISTJAN SALUVEE
ANDERO FJODOROV
HENRY NAGEL
MARGOT KIRS
MIRTEK INNO
GEORG NÕLVAK
KARL-MARTEN KÜTT

Huvikeskuse info
Reedel, 7. märtsil kell 20.00 Kadrina
Huvikeskuse Noortekeskuses DISKO.
DJ Josh Jay (osales CADil 2014).
Üllatus. Tasuta.
● ● ●
Reedel, 21. märtsil kell 14.00 Kadrina
Huvikeskuse Noortekeskuses projekti
„Muusika minu ümber ja minu sees“
raames LOOVUSE ARENDAMISE
ÕPITUBA. Loovuse arendamise
erinevad suunad, loovmuusika
instrumendid, loovmuusika
instrumentide valmistamine,
musitseerimine. Juhendaja
kunstiterapeut Heli Preismann. Tasuta.
Sündmust toetab LEADER. Oodatud
on huvilised igas vanuses.
● ● ●
EELINFO
Laupäeval, 29. märtsil kell 19.00
Kadrina Huvikeskuse Noortekeskuses
VabaLava.
Tule näita, mida oskad! Olgu see siis
laul, tants, luule, mood, teater, sport…
Üllatusesineja. Õhtu lõpetab disko.
Info ja osalejate registreerimine
noortekeskuses või telefonil 58551161

Koduperenaiste
kokakursus
Kadrina huvikeskuses kolmapäeviti
kell 19.00
Õpime mitmekesistama oma
toidulauda.
Nõuandeid jagab Õnnela Neidek
Osalustasu suurus sõltub tooraine
kulust.
Et osalejate arv on piiratud, siis
oodatakse eelnevat registreerumist tel
58551161
ESIMEST KORDA SAAME KOKKU
KOLMAPÄEVAL, 26. VEEBRUARIL

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

e-post: kadrina@kadrina.ee

