odukant
K
Vabariigi aastapäeva
tähistamiselt
Eesti Vabariigi 96.aastapäeva tähistamine möödus Kadrinas
traditsiooni kohaselt: pärjapanek Vabadussamba jalamile,
Kaitseliidu kompanii pidulik rivistus ja kontsert rahvamajas.
Lippude lehvides saabus kalmistuaeda Vabadussamba
juurde Kadrina koolipere.
Külalisena oli kadrinlasi pidupäeva puhul õnnitlemas
Riigikogu liige Liisa-Ly Pakosta, kes esines kooliõpilaste ees
ning Vabadussamba juures päevakohase sõnavõtuga.
Kokkutulnutele pidas kõne vallavanem Erich Petrovits.
Mängis Kadrina pasunakoor.

Riigikogu liige Liisa-Ly Pakosta kõnelemas Vabadussamba
juures.
Seejärel siirduti rahvamajja, kus toimus pidulik kontsertaktus. Pikema kõnega esines vallavolikogu esimees Jaanus
Reisner, kes oma sõnavõtus alustas Kadrina ajaloost XVII
sajandil, rääkides Heinrich Stahlist kui esimesest eesti keele
õpiku koostajast, jõudes välja kunagise EPT ja Enno Põllu
aegadesse. Jutuks tulid nii valla arengukava koostamine kui
ka koolihariduse andmine Kadrinas. „Kadrina on olnud
Virumaa hariduse kants ja meie kool on selles olnud üks
tugevamaid,“ sõnas volikogu esimees. Ühtlasi kutsus ta valla
inimesi üles aktiivselt kaasa mõtlema ning tegema oma
ettepanekuid nii arengukava koostamises kui ka muudes
olulistes valdkondades.
Seejärel andsid volikogu esimees Jaanus Reisner ja
vallavanem Erich Petrovits üle autasud ja tänukirjad valla
Aasta Tegijale 2013 Ene Heidele ja Tiiu Kaarele, sellele
nimetusele kandideerinutele.
Anti üle ka valla haridusstipendiumid nii õppuritele kui
ka nende juhendajatele.
Pidupäeva kontserdil esinesid Kadrina pasunakoor,
vokaalsolist Kadri Kuusk, tšellokvartett C-JAM Tallinnast jt.
Enn Mälgand

Valdade talimängudel tuli
Kadrina vald 14. kohale
1.-2. märtsil toimusid Jõhvis ja Kiviõlis Eesti valdade 22.
talimängud. Osales 44 valda, mis olid jagatud elanike arvu
järgi kahte gruppi: suured vallad, kus elanikke on üle 2000 ja
väikesed vallad elanike arvuga alla 2000. Kadrina vald kuulus
nn suurte valdade gruppi.
Üldine paremusjärjestus kujunes järgmiseks: Tartu,
Tähtvere ja Rae vald. Kadrina vald sai I grupis (suured vallad)
11.koha, üldises järjestuses tuli 14. koht. Võistluskavas oli 8
ala, tegelikult võisteldi seitsmel alal, sest murdmaasuusatamine tuli lume puudumisel ära jätta.
Kadrinlased võtsid osa neljast jõuproovist. Kõige paremini
läks mäesuusatamises, kus võistkond koosseisus Matteus
Miilpalu, Piret Voogre, Egert Lepiksaar ja Mare Mändla sai
teise koha.Lauatennisistid said 18. koha.Esineti ka meeste
korvpallis, kus tuldi 17.-22. koha jagamisele. Nii et
kasvuruumi on veel oh kui palju!

Kadrina ülipikamaajooksja Cris Poll läbis
Soomes 24 tunniga 206,9928 km, millega
parandas oma senist tulemust 20
kilomeetriga.
Vt. lähemalt lk 3.
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Kadrina valla ajaleht

„kas siis selle maa keel...“
14. märtsil tähistas meie
üldsus viieteistkümnendat
korda emakeelepäeva
Neli päeva enne järjekordset
emakeelepäeva hakkasid valla raamatukogusse saabuma
klasside kaupa algklasside
õpilased koos oma klassijuhatajaga. Kolm päeva kulus
selleks, et kõik algklasside
lapsed oma käigu raamatumaailma jõudsid ära teha.
Lapsi juhendasid ja selgitusi
jagasid raamatukogu direktor
Ene Heide ja bibliograaf Tiiu
Kaare.
Lastele anti teada, millal ja
kus asutati Kadrina avalik
raamatukogu, et raamatu laenutamise eest tuli ka mõni
kopikas ohverdada. Kui jutt
jõudis emakeelepäevani, oldi
vastustega kitsimad. Siiski
tõusid laste käed nii mõnegi
tõsisema küsimuse puhul, sest
nii mõneski kodus räägitakse
lastele ka seda, kuidas Kadrinasse kerkis emakeele ausammas, miks tähistatakse meil
emakeelepäeva, kust tuli see
mõte ja kes seda esimest korda
levitas...Et eesti keel on meie
emakeel ja selle hea tundmine
on meie hariduse aluspõhi,
seda ei saa anda meile ükski
võõras rahvas, selle peame ise
omandama ja ise peame seda
ka kaitsma. Lapsed kuulasid
hoolega ja poetasid aeg-ajalt
ka mõne küsimuse vahele.
Seejärel asuti vaatama filmi „Suur maalritöö“, mis on
valminud juba 1971. aastal
ning selle aluseks on Ellen
Niidu samanimeline raamat.

Ia klassi lapsed kuulamas Tiiu Kaare (vasakul) ja Ene Heide juttu raamatukogust.
Filmi teevad visuaalselt hästi
põnevaks ja lastepäraseks
Edgar Valteri illustratsioo-

nidel rõõmsalt rändlevad
tegelased, kes tahavad kõike
aina üle värvida, kes on tüdi-

1995. aastal alustas Sonda kooli emakeeleõpetaja
Meinhard Laks allkirjade kogumist emakeele kaitseks.
Koguti 185 lehekülge toetusallkirju. Tuld võttis ka eesti
meedia. Tagant tiivustas Kristjan Jaak Petersoni oodist
„Kuu“ võetud värsirida „kas siis selle maa keel..“ Selle
filosoofiline tõepära ja küsivas vormis pöördumine eesti
rahva poole andsid uut hoogu, et muuta see isamaalik
aktsioon kõigile mõistetavaks ning avaldada survet
riigikogule ja valitsusele seadusandlike aktide algatamiseks.
Emakeelepäeva hakati Eestis tähistama 1996. a.
Tähistamise kuupäevaks sai luuletaja Kristjan Jaak
Petersoni sünnipäev – 14. märts.
11.veebruaril 1999 kinnitas riigikogu ühehäälselt
emakeelepäeva riiklikuks tähtpäevaks. Seega tähistasime
sel aastal 15. korda emakeelepäeva.

nud vanade piltide vaatamisest. Tegemist on joonisfilmiga.
Ellen Niidul on väga huvitavad värsid, nendes on kasutatud eesti keele sõnu, mida
me alati ei kasuta või mida
pole kuulnudki. Samas kõlab
kogu 17-minutilise filmi näitamise ajal meie tuntud laulja ja
helilooja Vaiko Epliku loodud
muusika, milles on palju
muusikalisi „värve“, mõned
kutsuvad filmi „Suur maalritöö“ koguni muusikaliseks
filmiks. Kindlasti oli selles
filmis palju huvitavat, hoogsas tempos kulges kogu see
maalritöö, iga laps leidis
sellest midagi huvitavat.
Enn Mälgand

HEV 30 Kadrina Keskkoolis ehk hariduslike erivajadustega
laste õpetamisest tavakooli tingimustes
27. veebruaril toimus Kadrina
keskkoolis üle-eestiline hariduskonverents „HEV 30 Kadrina Keskkoolis“, mille korraldas Kadrina keskkool. Konverentsi eesmärk oli sõnapaari
„võrdsed võimalused“ lahtimõtestamine hariduslike erivajadustega õpilaste, eeskätt
õpiraskustega õpilaste arengu
toetamiseks tavakooli tingimustes. Kadrina keskkoolil on
pikaajaline kogemus töös
HEV, sh õpiraskustega lastega. Konverentsiga tähistas
kool olulist verstaposti – 30
aasta möödumist võrdsete
võimaluste tagamisel õppekasvatustöös.
Hariduskonverentsil osales üle 250 inimese Eesti eri
paigust , kelle hulgas oli
õpetajaid, koolijuhte, tugispetsialiste ja lapsevanemaid.
Inimesi tõi kokku sügav mure
erivajadustega laste hariduskorralduses toimuva pärast.
Konverentsil esinesid ettekannetega tunnustatud spetsialistid: Tartu Ülikooli eripedagoogika professor Jaan
Kõrgesaar ,Kadrina keskkooli
õppealajuhataja Ingrid Vaik-

maa, Ülle Kuusik Tartu Hariduse Tugiteenuste Keskusest,
psühhiaater Mari Viik , Tiina
Kallavus Tartu Herbert Masingu koolist. Päeva juhtis
Postimehe mullune arvamusliider ja Puutepunkti telesaate
produtsent Tiina Kangro.

astetega õpiraskustega klasside õpilased. Direktor Arvo
Pani tänas õpetajaid, kes on
pikaajaliselt töötanud erivajadustega õpilastega meie koolis. Nendeks olid praegu töötavad Elle Tamme ja Rea
Ritsik, aastakümneid tööta-

„Õppekasvatustöö on tulemuslikum, kui õpiraskustega õpilaste jaoks on tavakoolis loodud eraldi
õpikeskkond. Samuti soovime tähelepanu pöörata
HEV-õpilasi puudutavale hariduspoliitikale, mis
võib tuua kaasa haridusliku ebavõrdsuse
suurenemise.“
Arvo Pani
Kadrina keskkooli direktor
Kadrina keskkooli õppealajuhataja Ingrid Vaikmaa
sõnul on tavakoolides enamasti olemas kogemused õpiraskuste või käitumishäiretega õpilaste õpetamisel ja
sageli on nende jaoks moodustatud väikeklasse või eraldi õpperühmi, kuid see kõik
puudutab normintellektiga
õpilasi ehk õpetamist tavalise
riikliku õppekava alusel.
Konverentsil esinesid
muusikaliste ja sõnaliste ette-

nud logopeed Inna Kivimäe
ning pensionipõlve pidavad
Asta Sander ja Helgi Sihver.
Ühisarutelust jäi kõlama
sõnum, et töökätest tühjaks
jooksma kippuv Eesti riik
peaks rohkem hoolima oma
hariduslike erivajadustega
lastest ja noortest, toetades
neid nii alus-, põhi- kui kutseharidussüsteemis selliselt, et
neist saaksid tulevikus oma
eluga toimetulevad kodanikud ja tublid töömehed või -

naised, mitte riigile kuluks
olevad sotsiaalabi tarbijad.
Konverentsi lõppdokumendina vormistati memorandum, milles juhitakse
tähelepanu probleemidele
Eesti hariduspoliitikas ja vastavates seadustes, mis vajavad
senisest targemaid ja vastutustundlikumaid lahendusi.
Konverentsi korraldustoimkond esitab memorandumi riigikogu kultuuri- ja
sotsiaalkomisjonile, haridusja teadusminister Jaak Aaviksoole, sotsiaalminister Taavi
Rõivasele, riigikontrolör Alar
Karisele, õiguskantsler Indrek
Tederile ja president Toomas
Hendrik Ilvesele.
Konverentsil esinesid ettekannetega Tartu ülikooli haridusteaduste instituudi juhataja, staažikas eripedagoogika
arendaja professor Jaan Kõrgesaar, erivajadustega laste
stressiküsimustega tegelev
psühhiaater Mari Viik, Eestis
seni ametlikult puuduva nn
varajase märkamise eestkõneleja Ülle Kuusik Tartu
hariduse tugiteenuste keskusest, mitmed koolijuhid jt.
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Koostöösidemed Islandiga
läbi ühisprojekti
10. märtsil sai täis tähtaeg, mil lõppes toetuse taotlemine
Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra stipendiumiprogrammi koostööprojektile Islandiga. Eesmärgiks on jagada
kasulikke õpikogemusi, koostöös arendada õpetajate
koolitust. Tuua praktilisse koolitöösse uusimaid tehnilisi
vahendeid (nutitelefonid, tahvelarvutid), mis nõuab ka
õpetajatelt oma teadmiste ja oskuste täiendamist.
Koostöö teine külg on kohaliku kogukonna arendamine.
See on väga oluline, sest kätkeb endas ka kohapealse hariduse
jätkusuutlikkuse teemat. Siinne kool peab ajaga igati kaasa
minema ning ei tohi oma arengus maha jääda suurte linnade
koolidest. Siiani on suudetud olla heal tasemel, saavutatu aga
ei seisa iseenesest paigal, mahajäämus on kerge tulema.
Loodame, et koostöö Islandi Kvennaskolinn i Reykjaviki
kooliga kui ka valla ettevõtetega ning õpetajate koolitused ,
mida saame projekti raames läbi viia, tulevad kõigiti kasuks
meie koolile.
Eellähetuses käis siin kaks Islandi õpetajat, kellega koos
pandi kokku ka projektitaotlus. Projekt on koostatud inglise
keeles ning selle nimeks on „TESIC (Teachers of Estonia and
Iceland) – Improving Skills to Face the Challenges of the 21st
Century“ ning sellega taotletakse projektitoetusena 74 541
eurot.
Projektijuhi Merike Siku sõnul on see ilmselt Kadrina
Keskkooli, aga arvatavasti kogu valla esimene kontakt
Islandiga.
Kaire Kullik
valla arendusnõuniku kt
Merike Sikk
Kadrina keskkooli inglise keele õpetaja

Külas oli Ivari Padar
9. märtsil oli saunaklubi
külaliseks endine põllumajandus- ja rahandusminister, praegu Europarlamendi saadik Brüsselis Ivari Padar (49).
Oli loomulik, et jutt
keerles maaelu, kitsamalt
võttes põllumajanduse
ümber. Et kõiges selles
tavakodanik saaks orienteeruda, on vaja üksjagu
eelteadmisi ning vallata
jooksvat euroinfot.
Selgus, et ELi eelarvest
Eurosaadik Ivari Padar sai
eraldatakse maaelule (milsaunaklubis pähe võõrustajate
le sisse käib ka põllumajandus koos tootmise, teasuusamütsi.
duse jm) ümmarguselt 3%
ELi eelarvest. Maaelu eelarve on koostatud seitsme aasta
peale. Viimane selline periood lõppes mullu. Eesti olukord
pole kiita, sest kui teised riigid lisavad maaelu toetustele ka
omapoolse osaluse, siis Eesti riik seda ei tee. „Üldse on Eestis
rahaga niru olukord,“ lisas Padar siia juurde. Samas ei ole
meile midagi ette heita – põllumajandustoodang on heal
tasemel. Selles on ka suur abi ELi toetustel, ehkki me pole
nendega alati rahul. Eesti maksab Euroopa Liidule
omaosalusena 1,4 miljardit eurot, vastu saab toetuste ja
mitmesuguste abirahadena umbes 6 miljardit eurot, mille me
kõik ära kasutame.
Euroopa Liit eeldab, et meie iga-aastane majanduskasv
oleks vähemalt 4% kuid paraku praegu see nii ei ole, on
vähem. „Meie häbi, kui saame majanduse turgutamiseks Euroopast raha, kuid majandus ikka ei kasva,“ ütles Padar.
Juttu tuli veel viisavabadusest Venemaaga, viisaprobleemidest eksporttoodangu turustamisel mõnedes SRÜ riikides,
meie nn tõmbekeskuste loost, mis nüüd on vaibuma hakanud.

On olnud halvaks endeks…
Kalmistu on püha paik, kuhu läheme aeg-ajalt lahkunuid
mälestama. Viime lilli ja süütame küünlaid ning hoiame
nende puhkepaiga korras. Kadrina kalmistu on alati heas
korras olnud.
Hiljuti saime ebameeldiva vaatepildi tunnistajateks... Ühel
aastal tugeva tuulega oli kukkunud üks jäme puu meie
lähedaste haudade aia väravale. Lõhutud värava asemele
kinnitasime ketid. Üsna ilus jäi. Nüüd on need ketid ära
võetud. Ei saa arugi, kas on see vargus või huligaansus… Ju oli
see siis risk, kus ei juhtunud pealtnägijaid olema. Kellele oli
neid vaja? Inetu lugu! Ennevanasti arvati, et surnuaialt ei
võeta midagi kaasa, see võib osutuda halvaks endeks.
Palume seda, kes ketid sealt võttis, need sinna tagasi
panna! Nüüd vajab see muidugi mehisust, aga loodame, et
pole seekordki pealtnägijaid…
Mehisuse ja aususe eest olge tänatud!
Heldi Randver Kundast
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“Money spent on the brain is never spent in vain“...
Selliste sõnadega kõnetas
Nele Kaisa Hendla Kadrina
huvikeskuse saali kogunenud
inglise keele huvilisi esimesel
maakondlikul kuuendate
klasside inglise keele päeval.
Sirje Ootsingu ja Liia Loode
toimetatud kogumikus „Inglise mõtteteri eesti vastetega“
kõlab pealkirja mõte maakeeli: „Haridusele kulutatud
raha ei lähe kunagi kaduma“.
Kasulik mõttetera meile kõigile – nii neile, kes igapäevaselt hariduspõllul rügavad,
kui ka neile, kes haridusse
suunatud raha kraane kinni ja
lahti keeravad.
Kuid 11. veebruaril inglise keele päevale kogunenud
62 usinat ja tegutsemishimulist
noort kolmeteistkümnest Lään-Virumaa koolist raha peale ei mõelnud.
Teha oli muud ja põnevamat.
Mõõtu tuli võtta oskuses huvitavalt oma kooli tutvustada
ja näidata teadmisi viktoriinis. Kooli tutvustus toimus
esitlusena, mille teema oli
“Our School“ (Meie kool).
Esitluse vormi valis iga meeskond ise ja nii oli võimalus
näha slaidiesitlusi, kuulata
laulu ning jälgida
näitemängu. Viktoriin põhines
mahukal, kuid äärmiselt
huvitaval materjalil Ühendkuningriigist (The United
Kingdom). Kuna teemad anti
teada juba õppeaasta alguses,
said noored keelehuvilised
mitu kuud oma teadmisi
täiendada, lugedes interneti
l e h e k ü l g e
www.projectbritain.com.
Kutsun siinjuures teisigi
huvilisi oma silmaringi laiendama ja nimetatud lehekülge
uurima!
Kadrina keskkooli esindasid Carmel Meelind, Maria
Elisabeth Bremen, Liis

Esireas: Liis Lillemägi, Maria Elisabeth Bremen, Kalev Käsperson
Tagumises reas: Kaisa Nele Hendla, Carmel Meelind
Lillemägi, Kaisa Nele Hendla
ja Kalev Käsperson. Meeskonda juhendasid õpetajad
Kaire King ja Signe Ojasalu.
Kadrina meeskond ehitas oma
esitluse üles dialoogi-slaidiprogrammi-ristsõna kombinatsioonile, mis heitis pilgu
kooli ajaloole, inimestele,
spordile, populaarsetele üritustele, headele naabritele ja

sõpradele, lisaks muusikat
koolikella, kitarrimängu ja
laulu näol. Õpilased koos oma
õpetajatega pingutasid väga,
et tulemus oleks hea, võimalusel isegi väga hea. Ja pingutus kandis vilja!
Päev lõppes väikese kontserdiga, kus esines Cadencia
ja 8.a klassi bänd Neo Kalyves.
Toreda ürituse õnnestu-

Tulemused vastavalt žürii protokollile
Esitlus „Meie kool“:
1. koht – Rakvere
reaalgümnaasium;
2. koht – Kadrina keskkool;
3. koht – Võsu kool ja
Väike-Maarja gümnaasium
.
Anti 2 eripreemiat:
parim muusikaline etteaste
– Rakvere põhikool, parim
tehniline ja visuaalne

lahendus – Uhtna põhikool.
Publikupreemia läks
Rakvere reaalgümnaasiumile.
Viktoriin
„Ühendkuningriik“:
1. koht – Kadrina keskkool;
2. koht – Muuga põhikool;
3. koht – Vasta kool, Uhtna
põhikool, Võsu kool.

Foto Signe Ojasalu erakogust
misele aitasid kaasa paljud
Kadrina Keskkooli õpetajad
ja õpilased. Asjalikkust, rõõmsameelsust ja kõrget professionaalsust näitasid üles õpetajad Hegi Soosaar, Merike
Sikk, Renata Rohtaas, Eha
Vahesaar ja Reesi Sirvi. Nad
koostasid ja viisid läbi sisuliselt õpetliku ja tehniliselt
hästi üles ehitatud viktoriini ,
planeerisid ning mõtlesid läbi
keelepäeva pisimate detailideni. Ürituse tehnilist poolt
toetasid Raimo Maasik, Andres Heinlo ja Valter Preismann. Päeva läbiviimisel olid
suureks abiks 8.a klassi õpilased ja kooli huvijuht Kristi
Aimla.
Suur tänu kõigile ja kohtumiseni järgmisel aastal VäikeMaarja gümnaasiumis!
Signe Ojasalu
õpetaja

Saunaklubi avas uue peatüki Eesti õlleajaloos
Kui möödunud aasta jaanuaris külastas Kadrina saunaklubi Tartu mees Karmo Tüür,
kes ametilt on politoloog ning
ühtlasi ka eksklussiivsete õllesortide poe omanik, algas
Kadrina saunaklubis (KSK)
põhimõtteliselt uus ajastu
suhtumisel õllesse. Siinsetele
klubiliikmetele avanesid uued
perspektiivid õlle kui vana
kultuurjoogi olemuse, tootmise ja tarbimise valdkonnas.
Teoks sai Tüüri poolt kaasa
toodud kvaliteetõllede kohalik degusteerimine, mis vormistati vastava dokumendina.
Lühikursuse läbinuid tunnustati kui asjatundjaid ning anti
välja ka vastav tunnistus.
Veebruarikuu viimasel
päeval kogunes KSK järjekordsele klubiõhtule, kus teemaks oli väikeõlletootjate ja
käsitööõllede hindamine ning
sellega ühtlasi tolle alaga
tegelevate inimeste töö tunnustamine ja ka mõõdukas
propageerimine. Hinnati
üheksa tootja õlut kümne palli
süsteemis. Hindajaid oli
kokku 29. Nende hulgas ka
külalishindajad Soomest ja
Ukrainast.
Oli päris tegemist, et õllevahus, värvitoonis, maitses
enamvähem objektiivselt
orienteeruda. Pudelisildi kujundusele hinde panemine oli
juba mõnevõrra lihtsam.

Õlleguru Karmo Tüür ajab meestejuttu.
Seejärel asus komisjon punkte
kokku lööma. Õige pea selgus,
et hindajad olid suupärasemaks tunnistanud õlle nimega
Lumelausuja, mis on Sauel
asuva pruulikoja Õllenaut
toode. Lumelausuja tunnistati
ühtlasi ka parimaks väikeõllepruuli õlleks. Parima käsitööõlle tiitli pälvis Blackmouth cur Lehe pruulikojast.
Parimatele pandi kaela klaasist medalid, mis olid tehtud
ülessulatatud õllepudelitest,
valmistajaks oli Rakvere
klaasikunstnik Riho Hütt. Et
õlleguru Karmo Tüür on Tartu
Ülikoolis õppejõud, siis tekkis

ka pilapajatajatel idee ristida
hindajatele antud tunnistus
magistritaseme kinnituseks
ning see lubas ka välja anda
vastav tunnistus õlleülikooli
lõpetamise kohta. Elurõõmus
saunaseltskond võttis selle
aplausiga vastu!

Õllemaailm elab üle
muutusi
Nagu Karmo Tüür rääkis, on
paljudes riikides hakanud
levima tendents, mis ei soosi
enam
suurtootjate õlut,
otsitakse teistsuguseid mait-

seid, looduslähedust, pehmust, emotsioone. See kümmekond aastat tagasi alguse
saanud suund levib üha kiiremas tempos ja aina laiematele laiuskraadidele, seda peamiselt Euroopas, kus õllepruulimisel on pikk ja väärikas ajalugu. Väikepruulide
toodang on juba jõudnud
riiklikku registrisse. Eestis on
selliseid tootjaid neli – Pihtla,
Põhjala, Õllenaut ja Raba.
Hindamisest osa võtnud
Soome ajakirjanik Mikko Savikko ütles, et Eestis on õllekultuur päris heal tasemel, aga
siiani laiutavad ikka veel ülikanged „piiritusõlled“, mis
pealegi plastikpudelitesse villitud ja millele on juba tekkinud isevärki „hindajad“.
Käsitööõlledel on tekkimas oma tarbijaskond. Kuna
nende tootjaid on arvukas
seltskond, siis on õige margi
leidmine suhteliselt lihtne.
Ainus asi, mis levikut võib
ahendada, on tagasihoidlikum tootmismaht. Eks ka siin
hakkab mõju avaldama turu
suunav käsi. Õllesõprade
maailm ei hooli enam monopolistlikest hiigeltootjatest,
poolehoid kaldub aina enam
õlledele, mis niiöelda kõnetavad inimest, soovides talle
lõõgastavaid hetki.
Enn Mälgand
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KODUKANT

Neeruti Seltsi VEERUD

Turisti muljeid Hiinast
Neeruti seltsi toas räägiti viimasel klubiõhtul Hiinast.
Reisimuljeid jagas Mihkel Visnapuu, keskkonnaministeeriumi vanemspetsialist.
Koos sõbrast reisikaaslasega sõideti-kõnniti maha tuhandeid kilomeetreid. Spartalikud reisitingimused, pikad vahemaad ja looduslik ehedus köitsid ühte mahuka muljetekanga.
Hiina areng on maailmas palju kõneainet valmistanud.
Endisest kommunistlikust riigist on saanud poolkapitalistlik
arenguriik, mis torkab silma oma konkurentsipotsentsiaaliga.
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Info: 5 552 5314 ja www.neerutiselts.ee e-post: neerutiselts@hot.ee
osalustasu 2 €, NS liikmele 1.50 €, koht – loodustuba, algus kell 10

JUTUTUBA
25. märts, 15. ja 25. aprill kell 19 loodustoas.
Võid kaasa võtta näputöö (näit kudumine),
jututeemad piirideta! Osalustasu ei ole.
TALGUTÖÖ
29. märtsil kell 10 koristustööd
Pargi tn 3 krundil ja loodustoas.
Võta kaasa reha!

KORRALINE ÜLDKOOSOLEK
27. märts kell 18 loodustoas
Oodatud on liikmemaks 2014!
PIKK LOODUSRETK
5. aprill – väljasõit kell 9 rahvamaja eest
Kevadine Narva – muuseumid, kosk, kolledž,
osalustasu 10 € – eelregistreerimine 5 552 5314
LOODUSÕPITUBA 12. aprill kell 10
Tärklise- ja siirupivabriku minevikust ja tänapäevast,
Külalised Maaülikooli toiduteaduse osakonnast.
Külalistena oodatud ka kõik kunagised TSK töötajad.

Neeruti Seltsi järjekordne reis

Hiina-reisist pajatas huvitava loo Mihkel Visnapuu.
Turismile orienteeritud riigina on igasugune info hästi
kättesaadav, mis kergendas liikumist.
Mao pilte polnud enam näha, kuid tabusid leidus ikka. Nii
ei tohi Hiina ühes uuemas osas Honkongis ajada Hiina-vastast
juttu – see on keelatud. Silmatorkav on Hiinas teejoomise
kultuur. Et seda soodustada on kõikjal linnades kuuma vee
automaadid. Hiina on ka kontrastide maa, mitte ainult
klimaatiliselt, vaid ka kultuurilt ja sotsiaalselt arengult.
Käimas on suur linnastumine, kerkivad ja laienevad
suured linnad, kus on juba õhu saastumisel saavutatud tervist
kahjustav toime.
„Eestis on hea ja kerge elada. Aga meie reis oli siiski
maailmavaadet avardav kogemus,“ lausus lektor reisijuttu
lõpetades.

TEATED

Märts

Laupäeval, 29. märtsil kell 15.00
Albu harrastusnäitlejate etendus
„VÕÕRAS MEES MAJAS“.

SPORT

Kunagine RAMi laulja Vello Mäeots teadis, mida rääkis: Ernesaks ja meeskoor olid otsekui kokku
kasvanud.
1. märtsil oli Neeruti seltsil
vastavalt tööplaanile reisimise
päev. Sedapuhku võeti ette
reis pealinna, eesmärgiks oli
tutvuda meie Laulutaadi Gustav Ernesaksa kunagise kodumajaga ning seejärel väisata
Lennusadamas avatud Titanicu näitust. Mõlemad kurva

alatooniga objektid.
Kui Titanicu lugu on aastakümneid üldsusele teada ka
paljudes detailides, siis Ernesaksa elu kurvapoolsed lõpuaastad hakkavad alles hilisemal ajal ilmnenud faktide
toel selginema.
Gustav Ernesaksa Oru

tänaval (lauluväljaku vahetus
naabruses) asuv eramu varjab
oma seinte vahel erakordseid
mälestusi, mis üksikute fragmentidena on ka meie kaasaega jõudnud, sageli moonutatud kujul. Pärast abikaasa
Stella surma hakkasid majja
siginema „abilised“, kes pak-

kusid teenust – koristamistkasimist, sekretäriks olemist,
vananeva ja haiglase Laulutaadi füüsilist abistamist jne.
Kui professor, helilooja ja
dirigent suri, asuti majas olevaid esemeid ja mööblit laiali
kandma. Majaperemehe lihaseid lapsi ja lapselapsi enam
majja ei lastud. Mitmed kultuuriloolise väärtusega esemed müüdi maha. Maja ostis
ära kultuurkapital.Kulus aastaid, enne kui Ernesaksa
sõbrad said asjade kadumisest
teada. Ühisel meelel (ka RAMi
abi oli selles) jõuti paljude
kadunud asjade jälile, osa
saadi kätte, osa tuli lihtsalt
tagasi osta.
Kadrinlaste külaskäiku
juhendas ja andis seletusi
RAMi kauaaegne laulja ja
kuus aastat koori direktor
olnud Vello Mäeots, praegu
koos perega Kadrina valla
mees. Kui ehitati seda Oru
tänava maja, oli ka tema nagu
teisedki RAMi mehed muutunud ehitustöölisteks, kes aitasid maestrol maja valmimist
kiirendada. Vello Mäeotsa,
ligi 30 aastat RAMis laulnud
mehel on, millest pajatada.
Oma muljed ja kogemused on
ta koondanud suurepärasesse
raamatusse „RAMipalavik“,
mis on otsekui meeskoori elav
ajalugu.
Enn Mälgand

Judoneidude kolm medalit Peterburist

Cris Poll parandas 24tunni
jooksu isiklikku rekordit
enam kui kahekümne
kilomeetriga
22. veebruaril Soomes Espoos Ratiopharm Arenal stardipaugu
saanud 24tunni jooksu väisas ka kaheksa eestlast, kelle hulgast
oli parim Estonian Ultrarunners Teami esindav meie valla
noormees Cris Poll (23), kes sai esmakordselt jagu 200 km piirist.
Crisi lõplikuks tulemuseks oli 206,9928 km ning ta oli parima
eestlasena meestest kümnes. Cris Poll on läbi aegade seitsmes
eestlane, kes on 24tunni jooksul 200 km piirist jagu saanud. Eesti
tipptulemus sel distantsil kuulub Peeter Vennikasele, kes on
ööpäeva jooksul läbinud 223,918 km, vahendab
Marathon100.com. Cris tõdes: „200 km piiri ületamine oli minu
jaoks esimene suur eesmärk, mille täitmiseks vajasin kolme
katset. Viimasel neljal ultrajooksul olen viinud latti kõrgemale
ning teinud uued isiklikud rekordid. Soome võistlus andis hea
kindlustunde ning siit on hea vaikselt edasi minna.“

Noortemaadlus Valgas
Valgas toimunud lahtisel maadlusturniiril võistlesid noored
maadlejad. Piirilinn Valga oli kohale meelitanud hulgaliselt
noori matimehi Lätist.
Juba endale nime teinud Kadrina maadleja Kevin
Baumann, kehakaal kuni 100 kg, võistles edukalt ja sai
ülekaaluka esikoha. Kolmanda koha sai meie võistlejatest kuni
35 kg kehakaalus võistelnud Karl Kristjan Valdna.

Fotol (vasakult): Mari-Liis Mihkelson (pronksmedal), Sirelin Igo (kuldmedal) ja Kadrina neiu, mullune Euroopa meister sumos
Annabel Eeriksoo (hõbemedal). Foto: Erakogu
Venemaal Peterburis toimunud Eriolümpia judoturniirile oli saabunud 306 võistlejat 15 riigist, sealhulgas ka Eestist, keda
esindasid judoneiud Vaeküla koolist. Meie neidudel läks hästi – kolm neist tulid oma võistlusklassis auhinnalisele kohale.

Kevin Baumanni puhas töö
Georg Lurichi mälestusvõistlustel kreeka-rooma maadluses
esines suure eduga Kadrina spordiklubi maadleja Kevin
Baumann, kes kehakaalus kuni 96 kg alistas kõik vastased ilmse
ülekaaluga ning tuli oma kehakaalu võitjaks.

Teised Kadrina spordiklubi maadlejad auhinnalistele
kohtadele ei jõudnud.
Valeri Pormann
treener
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VOLIKOGU
VALLAVOLIKOGUS ARUTATI JA
OTSUSTATI
26. veebruari 2014. aasta istung
1. Volikogu arutas Kadrina valla Kiku küla ja Mäo küla
lahkmejoonte muutmist. Volikogu otsustas taotleda
siseministrilt ülalnimetatud külade lahkmejoonte
muutmist eesmärgiga adresseerida kogu katastriüksus
katastritunnusega küla järgi, kus asub enamuskatastriüksusest ja sellel paiknevatest hoonetest. Kuna
ruumiandmete seaduse kohaselt peab koha-aadress
tagama objekti leidmise geograafilises ruumis ning
olema kooskõlas aadressiandmete süsteemiga, oleks
otstarbekas korrigeerida Mäo küla ja Kiku küla
lahkmejoont nii, et kogu nimetatud küla jääks Kiku küla
territooriumile.
2. Vallavalitsuse poolt korraldatud enampakkumine
Kadrina vallale kuuluvale Salda külas asuvale Salda 1
nelja korteriga elamule nurjus teistkordselt osavõtjate
puudumise tõttu, vaatamata alghinna alandamisele
6391 eurolt 4800 eurole. Vallavalitsus peab jätkuvalt
otstarbekaks elamu müüa, kuid peab õigeks alghinda
mitte määrata, seepärast volikogu otsustas müüa Salda
külas asuv 4 korteriga elamu suulise enampakkumise
korras ilma alghinda määramata.
3. Volikogu otsustas anda volituse vallavanem Erich
Petrovitsile, Kadrina Keskkooli direktorile Arvo Panile
ja volikogu esimehele Jaanus Reisnerile läbirääkimiste
alustamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumiga riigigümnaasiumi loomiseks Kadrinasse Kadrina Keskkooli
gümnaasiumiastme eraldamise teel omaette gümnaasiumiks.Kadrinasse riigigümnaasiumi loomise teemat
on arutatud kohtumisel Kadrina Keskkooli õpetajatega.
Õpetajate seisukoht riigigümnaasiumi loomise küsimuses oli soosiv.
4. Volikogu arutas Kadrina valla erateede ehitus- ja
remonditööde toetamise korda. Vastuvõetud määruses
nähakse ette nõuded toetuse taotlemisel. Täpsustatakse
menetluskomisjoni tööülesanded ja taotluste hindamiskriteeriumid. Määratakse omaosaluse määr tee ehitamise või remontimise üldmaksumusest. Kehtestatakse
tööde üleandmise-vastuvõtmise ja tööde teostamise
kontrollimise dokumendid ning kord. Seatakse toetuse
saaja avalikustamise nõue.
5. Volikogu otsustas lähetada vallavanema Erich Petrovitsi
lähetusse Vene Föderatsiooni Pihkva linna osalema 17. 19.03.2014 partnerlusprogrammis koostöösuhete
arendamiseks Venemaa piiriäärsete riikidega.

Suitsuandur – vajalik ja
kohustuslik
Jutt on suitsuandurist – elupäästjast ja murelapsest. Et
suitsuandur on paljusid elusid päästnud, on vast laialt teada asi.
Kuid et temast paljud ei hooli, on juba vähem teada. Rohkem
teatakse seda, et töökorras suitsuandur võib osutuda
elupäästjaks. Väga tihti kuuleme raadiost või loeme lehest, et
päästjad leidsid tuld kustutades elutu inimese. Mis selleni viis,
ka seda teatakse, sest peamiseks põhjuseks on ikka olnud
vindine pea, põlev sigaret ja suitsuanduri puudumine või pole
see töökorras.
Suitsuandur annab tulekahjust teada juba nö selle varajases
staadiumis, ajal, mil tulele saab veel piiri panna ja selle ka
kustutada. Mis kõige olulisem – inimelu(d) on päästetud.
Saadud on tõsine õppetund, millel peaks olema tugev mõju
inimeste edaspidisele käitumisele.
Viimase kahe kuu jooksul on meie piirkonnas tulekahjus
hukkunud 16 inimest, mitte ühelgi juhtumil polnud
õnnetuspaigas korras suitsuandurit, mis oleks tulekahjust
varakult teada andnud. Enamikel juhtudel olid tulekahju
tekkimise ajal naabrid kodus, nad oleksid suitsuanduri häält
kuulnud ning saanud varakult abi kutsuda.
Suitsuanduri kohustuslikkusest on räägitud aastaid ja
vastav seadusesäte jõustus 2009. aastal. Seadus kohustab omanikku paigaldama igasse elupaika suitsuanduri. Päästjad
soovitavad suitsuandurit kontrollida igal pühapäeval ning aegajalt puhastada tolmust. Patarei vahetuse vajadusest annab
suitsuandur sulle ise märku
Suitsuanduri puudumisel või kui suitsuandur pole
töökorras võib omanikku või üürnikku karistada rahatrahviga
kuni 1200 eurot.
Täiendavat infot leiab Päästeameti kodulehelt
www.rescue.ee või päästeala infotelefonilt 1524.
Lili Lillepea
Ida Päästekeskuse
kommunikatsioonijuht

Toimetaja Enn Mälgand
Küljendanud VR Kirjastus
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Teade Kadrina vallas tegutsevale
ettevõtjatele
Vastavalt majandustegevuse registri seaduse §-le 26 peab ettevõtja esitama
vallavalitsusele iga aasta 15. aprilliks kinnituse registreeringu õigsuse kohta, kui
ettevõtja registreerimisest või registreeringu muutmisest ettevõtja taotluse alusel on
möödunud rohkem kui kolm kuud.
Seega tuleb registreeringu õigsus kinnitada igal aastal ajavahemikus 15. jaanuarist
kuni 15. aprillini. Samal aastal enne 15. jaanuari tehtud registreeringu õigsus tuleb
samuti kinnitada. Kolme kuu jooksul enne 15. aprilli (st alates 15. jaanuarist) ettevõtja
taotlusel tehtud registreeringu muutmisel ei pea registreeringu õigsust enam
täiendavalt kinnitama.
Asudes kinnitama oma registreeringu õigsust, tuleb kontrollida antud
registreeringu andmeid majandustegevuse registri veebilehel
http://www.mkm.ee/mtr asuvast majandustegevuse registrist. Kui selgub, et
mõningad andmed vajavad muutmist, kasutada registreeringu muutmise vormi
(taotluste vormid, vorm 17 ning sellele vastav juhend).
Registreeringu õiguse kinnitamise vorm (vorm 18) või taotlus esitatakse
·
elektrooniliselt sisenedes MTR-i eesti.ee portaali e-teenused ettevõtjale kaudu
või digiallkirjastatud taotlus e-posti aadressil kadrina@kadrina.ee või
·
posti teel või kohaleviimisega Kadrina Vallavalitsus, Rakvere tee 14, Kadrina
alevik, 45201 Lääne-Viru maakond.
Registreeringu õigsuse kinnitamise registreeringu andmete muutmise eest ei tule
tasuda riigilõivu!
Kindlasti tuleb kontrollida ka ettevõtja andmete õigsust (taotluse vormi punkt 1).
Juhin tähelepanu, et taotluse vormis tuleb näidata ettevõtja aktuaalsed kontaktandmed
(aadress ja sidevahendite andmed).
Tänan ettevõtjaid, kes on käesoleval aastal oma kohustuse juba täitnud!
Krista Kirsimäe
sekretär

Huvikeskuse info
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.

Palju
õnne!
Juubilarid

JUTA VIIGANT

85

AINO NÕMM

85

VIRGE SAATMÄE

80

ENN VELI

75

ELSA LUTSIK

75

AADU KOOL

75

MILVI KISLOVA

75

MARET KOOL

70

LUULE VINTER

70

JÜRI PÕDER

70

ELLE VARI

70

VALENTINA VALL

70

ENE PIHOL

65

FELIKS LOIT

65

JAAN EINSOO

65

HELJA SOOPERE

65

KALJU MUUSIK

60

VALLO KOPPEL

60

AIVAR KAASIK

60

ROBERT KULBERG

60

LII LASS

60

HELVE JATSKO

60

Veebruaris registreeritud
lapsed
ENARI GOTTLOB
TARIO KIRS
ANDRE LAUSMAA

****************************************************
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 5 855 1161
****************************************************
Pühapäeval, 05. aprillil kell 12.00 Kadrina Huvikeskuses ZumbaPäev. Treenerid on
Kaja ja Helena. Üllatuskülaline jagab oma kogemusi ja annab nõu, kuidas olla
kaunis, sportlik, tervislik. Tule ja tee liikumisaastal mõnusa tantsulise liikumisega
endale head! Tasuta.
Sellele sportlikule ettevõtmisele tuleb lisa nii sise- kui välisündmuste näol.
Info 5 855 1161.
****************************************************
Pühapäeval, 13. aprillil kell 19.00 Kadrina Huvikeskuses ETENDUS „KVARTETT“
See on liigutav ja koomiline lugu neljast inglise ooperitähest, kes satuvad taas kokku
kunstiinimeste vanadekodus. Meenutatakse huvitavaid seiku säravast karjäärist ja
pinnale kerkib ka omavaheline rivaliteet. Kunagised armumised ja lahkuminekud
annavad nüüdki veel põhjust õhkamiseks ja kemplemiseks. Kired löövad jälle
lõkkele, nii et hädiste vanurite lõputust heietamisest on asi päris kaugel.
Üle pika aja mängivad laval koos Estonia suured staarid Helgi Sallo ja Katrin
Karisma, lisaks neile veel Tõnu Aav (Eesti Draamateater) ja Estonia endine solist
Hans Miilberg. Kunstnik on Riina Vanhanen ja helilooja Jaak Jürisson. Lavastus on
pühendatud Tõnu Aava ja lavastaja Ago-Endrik Kerge 75. juubelile.
PILET EELMÜÜGIST 8 /10€
KOHAPEAL 10 /12€
Piletid müügil Kadrina Huvikeskuses. Info 5 855 1161.

Kadrina Kunstidekool kutsub kõiki
sõpru ja toetajaid 25. aastapäeva
kontserdile

„25 aastat täis muusikat,
kunsti, tantsu“
laupäeval 26.aprillil kell 15.00
Kadrina huvikeskuse saali.
Esinevad vilistlased, praegused ja
endised õpilased ja õpetajad.
Ostan sõidukorras nõukogudeaegse
sõiduauto või mootorratta.
Tel: 5 115 448
Müüa lõhutud küttepuid koos
kojuveoga. Erinevad puuliigid: lepp,
haab, kuusk. Minimaalne kogus 2,5
ruumimeetrit..
Tel 5 647 6346 või 325 0113 (õhtuti).
Müüa Kadrina rahvariide seelik
pihikuga. Täisvillane, vähe kasutatud.
Tel 3 725 196 8204.
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215.

OÜ TAPA BUSS KORRALDAB SUVEEKSKURSIOONE 2014. a.
23.-25. mai

Leedu Palanga-Nida

– giid Aarne Timm

31.mai

Kodukant

– Anne Raava

7.-8 juuni

Kihnu-Pärnumaa

– Anne Kurepalu

13.juuni

Kihnu 1-päevane

– kohalik giid

28.juuni

Põhjarannik - Narvani

– Anne Raava

9.-11. juuli

Ruhnu

– kohalik giid

25. juuli

Prangli

– kohalik giid

26. juuli

Prangli

– kohalik giid

9.-10. august

Viljandimaa-Võrtsjärve

– Anne Kurepalu

23. august

Peipsiääre

– Anne Raava

12.-14. sept.

Petseri-Pihkva

– Aarne Timm

13. sept.

Järvamaa

– Anne Raava

20. sept.

Palamuse laat

Info: Tapa Buss, Pikk 10 tel. 322 0019 (8.00-12.00 ) muul ajal tel. 5 650 9619

tel: 322 5631 või 5 341 8330

e-post: ennmalgand@kadrina.ee

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

e-post: kadrina@kadrina.ee

