Kuidas kõik algas ...
Kadrina Kunstidekool loodi 1989. aastal. Alates 1992. aastast on kooli pidaja Kadrina
Vallavolikogu. Munitsipaalhuvikool on kohaliku omavalitsuse allasutus ja kõik kooli
ülalpidamisega seotud kulud kaetakse kohalikust eelarvest.
Kadrina Kunstidekooli asutamise idee autor ja toetaja oli tollane Kadrina Keskkooli
direktor Otto Amer (1934-2010). Koolis tegeldakse muusika- ja kunstiõppe ning muu
huvitegevusega. Alates kooli algusest toimub muusika- ja kunstiõpe (kunstiõpet ei
toimunud aastatel 1994-1999). Aastatel 1990-2011 anti tantsualast koolitust ja tegutsesid
rahvatantsuringid. Aastatel 2003-2007 kuulusid kooli õpilaste nimekirja ka mudilas- ja
lastekooride lauljad. 2016/17. õppeaastal alustasime vabaõppes muusikaosakonna
täiskasvanuõppega. 2018/19. õppeaastal lisandus täiskasvanuõpe kunstiosakonnas.
Õppetöös juhindume kooli õppekavast ja ainekavadest, mis on registreeritud Eesti
Hariduse Infosüsteemis (EHIS-es). Kadrina valla huvikoolina kuulume Eesti
Muusikakoolide Liitu.
Pedagoogid ja õppurid
Kooli direktorina töötab alates 1989. aastast muusikaõpetaja ja dirigent Eve Vunk.
Koolis töötab 2021. õppeaastal 14 pedagoogi. Kõrgharidusega pedagooge on üksteist ja
keskeriharidusega kolm. Lühemat või pikemat aega on koolis töötanud kokku 51
pedagoogi. Esimestest õpetajatest töötavad ka praegu Margus Laugesaar (klassikaline
kitarr) ja direktor Eve Vunk. Staažikamad õpetajad on olnud Tiit Tammar (puhkpillid,
lahkus töölt 2021. aastal, töötas Kadrina Kunstidekoolis 25 aastat), Sirje Tambi (viiul,
töötas Kadrina Kunstidekoolis 19 aastat) ja Marika Randver (kunstiõpetus). Teenekas
klaveriõpetaja Silvi Ugaste töötas meie koolis aastatel 1993-2012. Selle aja jooksul lõpetas
kooli tema õpilasena 24 õppurit, kellest mitmed on läinud muusikat edasi õppima
kõrgkooli.
Kooli õppurkond moodustus Kadrina Keskkooli juures tegutsenud muusikaklasside
õpilastest ja teistest muusikahuvilistest. Esimesel õppeaastal võeti muusikaosakonda vastu
65 õpilast, kellest kevadel lõpetas õppeaasta 50. Alustanud õppuritest lõpetas kooli 18.
Muusikaosakonna nimekirjas on kokku olnud 532 õppurit (01.09.2021), nendest on
lõpetanuid 137, kellest neli õppurit on lõpetanud kahel huvialal. Üle 20 õppuri on õppinud
kahte või kolme muusika huviala. Kahjuks ei jõua paljud õppurid mitmesugustel erinevatel
põhjustel lõputunnistuseni. Muusikaõppurite arv on koolis olnud 46-86. Kõige vähem
õppureid oli 2001/02. õppeaastal (46), kõige rohkem 2016/17. õppeaastal (86).
Kunstiosakonnas alustas 14 õppurit, põhiõppe lõpetas neist üks. Kunstiosakonnas (koos
ringidega) on kokku käinud 520 õppurit (01.09.2021). Kunstiosakonna õppurite arv
(kaasa arvatud vabaõpe erinevas vanuses õpilastele) on viimastel aastatel 50-63 (2015).
Põhiõppes lõpetajaid on 2020. aastaks 30. Õpetajateks on 2021/22 õa. aastal Marika
Randver, Heidi Reisi, Kersti Tarkmees.
Tantsuosakonnas käis 355 õppurit. Nendest oli lõpetajaid 43 (aastatel 1994, 1997, 2000,
2001). Tantsuõpetajatena töötasid Ivi Lehtmets, Anita Jugaste ja Ingrid Pärnamäe.

Kokku on aastatel 1989-2021 kooli õppurite nimekirjas olnud 1407 õppurit (01.09.2021),
kelle hulgas on väga palju kahte või kolme huviala õppinud õpilasi.
2021/22. õppeaasta avaaktusel esinesid meie kooli uus viiuliõpetaja Kaia Tambi tšellol ja
klaveril Piret Villem. Eelkooli asus õppima üheksa õpilast ja I klassi asus erinevaid pille
õppima kümme õpilast. Loodame, et õppeaasta kujuneb edukaks ja meeldivaks ja et
õppetöö toimub kontaktõppena.
Kokku asus muusikaosakonnas õppima 61 õpilast, nendest eelõppes 11, põhiõppes 38,
vabaõppes 9, lisa-aastal 3 õpilast.
Õppeaasta 2020/21 kujunes päris omapäraseks, sest osaliselt toimus õppetöö järjekordselt
distantsõppena. Kindlasti polnud see kõigile õppuritele ja õpetajatele eriti meeldiv
kogemus, aga me saime siiski üllatavalt hästi hakkama. Kõige enam andis distantsõpe
negatiivselt tunda rühmaainete töös, sest eriti nooremate õpilaste rühmaainetes on õpetaja
juhendamine ja kohalolek väga oluline, õpilased vajavad väga individuaalset lähenemist ja
samas on rühma toetus oluline. Kolm kuud distantsõppel oli liiga pikk aeg nii õpetajate kui
õpilaste jaoks. Loodetavasti suudetakse tekkinud puudujäägid korvata edasise õppetöö
käigus.
Väga edukaks kujunes konkurssidel osalemine, mitmed meie saksofoni huviala õpilased
saavutasid nii regioonikonkurssidel kui ka ülevabariigilistel konkurssidel saksofoni
huvialal väga häid tulemusi. Kõige edukam oli saksofoni IV vanuserühmas esinenud Anete
Jäetma, kes saavutas vabariigis I koha. Anete läks edasi õppima Tallinna
Muusikakeskkooli. Edukate õpilaste õpetaja oli Edvin Lips ja kontsertmeistrid Aime Lips
ja Piret Villem. Esmakordselt viidi konkursid läbi videokonkurssidena. Silmapaistvalt
esines erinevatel kontsertidel klaveri huviala VII klassi õpilane Leegi Brigitte Kais (õpetaja
Piret Villem).
Kooli lõpetas muusikaosakonnas üheksa õpilast, neist kaheksa põhiõppes ja üks
vabaõppes. Kooli 30. lend oli väga edukas ja ühtehoidev.
Projekti „Varaait vol 16“ („Muusika ja digiõpe“) kaudu soetasime koolile 3 uut arvutit
(2 880,00 eurot) mida kasutame muusikaosakonnas rühmatundide õppeks ja õpetajatele
distantsõppe läbiviimiseks. Projekti ILOP raames eraldati koolile 600,00 eurot, soetasime
koolile digiklaveri Roland.
Õpetaja Edvin Lipsu tunnustati tehtud töö Eesti Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali ja
Eesti Muusikakoolide Liidu poolt pedagoogi tunnustuspreemiaga.
2020/21. õppeaasta avaaktusel esines saksofonil meie kooli vilistlane Bertha Kiur, kes
lõpetas kooli 10 aastat tagasi. Minikontserdiga esines saksofonikvintett Cincosax
koosseisus Mirtel Mooses, Anete Jäetma, Keitlin Meribel Mägi meie koolist ja Rakvere
Muusikakooli õpilased Kristjan Tropp ja Mikk Bobõlski. Õppeaasta alguse puhul tervitas
kooliperet Kadrina vallavanem Kairit Pihlak. Õppima asus 15 noort muusikut.
Kadrina Vallavalitsuse tunnustuse pälvis solfedžoõpetaja Kaida Mikola.

Õppetööd alustas muusikaosakonnas 69 õpilast; põhiõppes 42, vabaõppes 14, eelõppes
12 ja täiskasvanuõppes 1. Kunstiosakonnas asus õppima 22 õpilast põhi-, eel- ja
vabaõppes.
Kokku on Kadrina Kunstidekoolis 2020/21. õppeaasta lõpuks lõpetajaid 210
(muusika – 137 (sh 18 vabaõpe), kunst – 30 (sh 1 vabaõpe), tants – 43).
2019/20. õppeaasta avaaktusel esinesid kooli vilistlane Liis Lillemägi koos oma õpetaja
Kelli Pärnastega, Liis õppis ka Rakvere muusikakooli laulustuudios.
Õppetööd alustas muusikaosakonnas 68 õpilast; põhiõppes 45, vabaõppes 14, eelõppes 7
ja täiskasvanuõppes 2.
Õppetöö lõpetas kevadel kokku 63 õpilast: põhiõpe – 43 , vabaõpe – 11; eelõpe – 7;
täiskasvanuõpe – 1.
Kunstiosakonnas alustas õppetööd 21 õpilast I, III, V klassi põhiõppes ja vabaõppes. 1.
oktoobril lisandus 26 õpilast vabaõppesse. Kokku õppis kuni 50 õpilast.
Lõpetajad: põhiõppes – 12, vabaõppes – 13, kokku 25 õpilast.
Eriolukorra tõttu kustutati 1. aprillist nimekirjast 25 kunstiosakonna vabaõppe õpilast.
2019/20. õppeaasta oli eriline ja kindlasti meenutatakse seda veel kaua aega. Nimelt
lõppes 18. märtsil 2020. aastal koroonaepideemia tõttu tavapärane õppetöö ja kaks kuud
toimus distantsõpe nii muusika- kui kunstiosakonnas. Võime öelda, et saime rahuldavalt
hakkama ning mõnele õpilasele ja õpetajale meeldis distantsõpe oma eri vormides väga.
Lõpuaktus oli väga mitmekesine ja hea tasemega. Õppisime selles uues olukorras väga
palju, kuid loodetavasti saab edaspidi õppetööd läbi viia tavapäraselt. Tore on, et sel
õppeaastal tekkis Kadrina Kunstidekooli ja Rakvere Muusikakooli ühisansambel
Cincosax. Loodetavasti jätkab tore ansambel tegevust ka järgmistel aastatel. Meeldiv oli
ka VI klassi klaveri huviala õpilase Leegi Brigitte Kaisi (õpetaja Piret Villem) osalemine
omaloomingukonkursil "Omapead klaveriaeg", ta sai seal ilusa meeleolu eripreemia, mille
aluseks oli Eino Sepa luuletus "Vaikus".
16. novembril toimunud Rakvere Gümnaasiumis XVIII Jaan Paku nim. Noorte
Kammermuusikute Päeval esindasid kooli saksofonikvartett Mirtel Mooses, Anete ja
Adele Jäetma, Keitlin Meribel Mägi (õp. Edvin Lips), Emili Pilv ja Lisbet Kotiesen (õp.
Liili Põld) ja Anni Meeri Klaus ja Ilomai Kaldma (õp. Piret Villem). Klaveriduo Lisbet
Kotiesen (II klass) ja Emili Pilv (IV klass), õpetaja Liili Põld, osalesid klaveriansamblite
festivalil „Allegro“ Tallinnas G. Otsa nimelises Muusikakoolis 3. veebruaril. 11. veebruaril
toimus Kunda Ühisgümnaasiumis Kunda Muusikakooli organiseeritud Talvemuusikapäev
„Imeline viis“. Kunstidekooli esindasid saksofonikvartett koosseisus Mirtel Mooses,
Anete Jäetma, Adele Jäetma, Keitlin Meribel Mägi, saksofonikvartett Mirtel Mooses,
Anete Jäetma, Keitlin Meribel Mägi ja Kristjan Tropp (Rakvere Muusikakool) ning
Kätriin Kotiesen (flööt) ja Klara Kiur (klarnet), klaveril Aime Lips. Kõigi õpilaste
õpetaja on Edvin Lips.

2018/19. õppeaasta avaaktusel esines õpilastele ja vanematele meie kooli esimene
vilistlane Indrek Jurtšenko, kes esitas populaarseid ooperiaariaid ja tervitas uue
õppeaasta alguse puhul. Loodetavasti ootab ees loovust täis ja põnev õppeaasta.
2018/19. õppeaasta oli väga tegus ja täis toredaid ettevõtmisi. Maikuus tähistasime kooli
30. aastapäeva, kus esinesid paljud vilistlased. Juubelikontserdi kava oli mitmekesine ja
näitas, et koolis õpib palju võimekaid õpilasi mitmetel huvialadel. Tore oli ka
kunstiõpilaste ülevaatenäitus. Väga palju esinesid konkurssidel ja kontsertidel saksofoni
huviala õpilased, õpetaja Edvin Lipsi (kontsertmeister Aime Lips). Ka vabariikliku
konkursi lõppvoorus saavutati häid tulemusi. Kõigest toimunust saab lugeda rubriigis
„Põnevamad ettevõtmised läbi aastate“.
2017/18. õppeaasta oli koolis tore ja mitmekesine. 1. septembril esitasid õpetajad helilooja
Arvo Pärdi ja kooliaasta alguse auks muusikalise improvisatsiooni teemal „Koolitee“.
Esinesime endise klaveriõpetaja Silvi Ugaste 80. sünnipäeval väikese kontserdiga
päevakeskuses. Toimus rahvusvahelise muusikapäeva kontsert „Lehtede langemise aegu“.
Esinesime kontserdiga maakonna raamatukogutöötajate päeval Kadrina vallaraamatukogus
ja Kadrina Keskkooli 115. aastapäeval – õnnitluslaulu mängisid viiuldajad, saksofonistid,
flötistid ja käsikellamängijad. Kunstiõpilased kujundasid toreda sünnipäevakingi - pildi
„Liiliad“. Kunstiõpilaste tööd olid väljas näitustel huvikeskuse fuajees. Kunstiõpilased
osalesid Eesti Panga organiseeritud kunstikonkursil kahe-eurose mündi kujundamisel.
Õpetajate XIV muusikapäeval Rakvere Gümnaasiumis esines akordioniõpetaja Margus
Laugesaar. Saksofonikvartett (õpetaja Edvin Lips, klaveril Aime Lips) esines
Naiskodukaitse pidulikul kontsertaktusel Rakvere Rahvamajas. Viiuldajate ansambel,
saksofonikvartett ja käsikellaansambel osalesid CADrina avaüritusel Kadrina Keskkoolis.
XVI Jaan Paku nim. noorte muusikute kammeransamblite festival Rakvere Gümnaasiumis
25.-26. novembril esinesid klaveriduo Lisete Kalvet ja Emili Pilv (õpetaja Liili Põld),
klaveriduo Helena Victoria Viise ja Leegi Brigitte Kais (õp. Piret Villem, esinesid ka
lõppkontserdil), Triinu Kalda (flööt, VII klass, õpetaja Edvin Lips) ja Krete-Ly Salumäe
(klaver, VII klass, õp. Piret Villem), saksofonikvartett Keitlin Meribel Mägi, Anete Jäetma,
Mirtel Mooses ja Gerda Lee Allikma (õp. Edvin Lips, esinesid ka lõppkontserdil).
Jõulukontserdid „Mõnus jõulumuusika“ toimusid lasteaias „Sipsik“, huvikeskuses,
päevakeskuses ja Lasila Põhikoolis, Kadrina rahvamajas.
Helilooja Katri Rebane ja tema meeskond otsustas noored pianistid oma loomingut esitama
panna ja tähistada Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva vaatemänguliste kontsert-etendustega,
kuhu oodati kuulajaid kõikjalt üle Eesti. “Klaveriloomad. Elu muusikas” oli EV100
muusikasündmuste konkursi üks võidutöödest. Internetikonkursi eesmärk oli pakkuda
klaveriõpilastele üle Eesti motivatsiooni harjutamiseks ja ise muusika loomiseks.
Võidutööde autorid kaasati kontserdi ettevalmistus- ja läbiviimisprotsessi koos
professionaalsete muusikute ja video- ning helisalvestusmeeskonnaga. Kadrina
Kunstidekoolist osales konkursil klaveriõpetaja Piret Villemi soovitusel omaloomingulise
palaga „Mälestused“ tema IV klassi õpilane Leegi Brigitte Kais. Erinevate maakondade
osalejatele anti välja 10 peapreemiat, lisaks jagus hulga muid preemiaid. Konkursi
peapreemia võis saada nii omaloomingulise pala eest kui ka helilooja poolt kirjutatud
palade esituse eest. Leegi Brigittele omistati konkursi peapreemia omaloomingulise pala
eest. Peapreemiaks oli omanimeline osa ühes kontsert-etenduses “Klaveriloomad. Elu

muusikas”, osalemine filmi- ja salvestussessioonil, mille tulemust esitleti erinevatel
kontsertidel üle Eesti.
Huvihariduse ja -tegevuse toetuseks saadud raha eest (6370,00 eurot) soetasime koolile
2017. aastal kaks digiklaverit, kaks klaveritooli, elektroonilise trummikomplekti ja sobiva
tooli, kunstiosakonnale potikedra ja ergonoomilise tooli. Veel lisandusid kunstiosakonnale
trükipress, muusikaosakonnale sopransaksofon, tenorsaksofon, klahvpillide võimendus,
televiisor 65`` Ultra HD Led. Täname väga selle suurepärase võimaluse eest soetada
riigipoolse huvihariduse toetuse najal koolile vajalikke õppevahendeid.
Projekti „Igal lapsel oma pill“ raames soetati koolile 1/2 viiul ja trummikomplekti taldrik.
Muusikaosakonnas õppis 74 õpilast, õppeaasta lõpetas 71 ja kunstiosakonnas 54/51 õpilast,
10 õpilast õppis kahes osakonnas. Teistest valdadest ja linnadest õppis õpilasi järgmiselt:
Tapa linnast – 1; Tartu linnast – 1, Vihula vallast – 1.
2016/17. õppeaasta oli koolis väga tegus ja edukas. Eriti hästi läks meie koolil konkursil
„Noor instrumentalist“. Konkursi regionaalses ja vabariiklikus voorus osales 12 õpilast
puhkpillide ja klaveri erialadel.
Toimus rahvusvahelise muusikapäeva tähistamise kontsert „September“ helilooja Riine
Pajusaare loomingust koos Rakvere Muusikakooli õpetajate ja õpilastega ning õpilaste ja
õpetajate improõpitoad Riine Pajusaare juhendamisel. Jõulukontserdid toimusid Kadrina
Huvikeskuses, lasteaias „Sipsik“, Kadrina päevakeskuses ja Haljala rahvamajas.
Lasteaia „Sipsik“ kevadkontserdil lõid kaasa õpetaja Peep Kallas/löökpillid ja Keitlin
Meribel Mägi, Helene Kristine Viita. Emadepäeva kontserdil Kadrina hooldekodus
esinesid samuti laulu huviala õpilased Keitlin Meribel Mägi ja Helene Kristine Viita.
Kooli lõpuaktus-kevadkontsert ja kevadine kontsert Kadrina Keskkooli algklassidele.
Kaurikoolis toimus klaveriõpetaja Piret Villemi õpilaste ühiskontsert koos Rakvere
Muusikakooli ja Kaurikooli õpilastega. Toimus väike kontsert Kadrina valla raamatukogus
lastekaitsepäeval, esinesid Carmel Meelind ja Keitlin Meribel Mägi. Lasila Põhikooli
lõpuaktusel esinesid Krete-Ly Salumäe ja õpetaja Piret Villem.
Võsu suvises saksofonikoolis osalesid Adele Jäetma, Mirtel Mooses, Anete Jäetma, Gerda
Lee Allikma ja Keitlin Meribel Mägi. Rõuge flöödiakadeemias käis suvekursustel Triinu
Kalda.
Projektist „Varaait vol 13“ eraldati koolile rütmipillide džembede ja cajonide ostmiseks
870,00 eurot.
Projektist „Igal lapsel oma pill“ saime uue digiklaveri soetamiseks 650,00 eurot.
2015/16. õppeaastal toimus palju huvitavaid üritusi. Toimus rahvusvahelise muusikapäeva
tähistamine ühiskontserdiga „Helisev muusika“ koos Väike-Maarja muusikakooli
õpilastega Kadrina Huvikeskuse saalis ja Väike-Maarja Seltsimajas. Kadrina
Kunstidekooli noored muusikud esinesid 28.-29. novembril Rakvere Gümnaasiumis XIV
Jaan Paku nim. Noorte Muusikute Päevade raames korraldatud kammeransamblite
festivalil. Lõppkontserdil parimate seas esines meie saksofonitrio koosseisus Mirtel
Mooses, Anete Jäetma ja Gerda Lee Allikma (õpetaja Edvin Lips). Osalesid veel Kadi

Rindberg ja Liis Lillemägi ning Laura-Liis Pärtel ja Susanna Abner ja (õpetajad Tiit
Tammar, Tõnu Klomann, Piret Villem) ja Helena Victoria Viise ja Leegi Brigitte Kais
(õpetaja Piret Villem). Õpetajate tänuõhtul Tartus H. Elleri nimelises muusikakoolis käisid
Edvin ja Aime Lips, Tõnu Klomann, Piret Villem ja Eve Vunk. Toimus pidulik vastuvõtt
ja ooperi ”Carmen” külastus ”Vanemuise” ooperimajas. Piret Villemi õpilased osalesid
Rakveres Linnakodaniku majamuuseumis hingedekuu klaverikontserdil ”Vaikuses
naeratab hing puhtalt kui laps”. Musitseeriti Arvo Pärdile kuulunud klaveril. Toimusid
muusikaosakonna advendi- ja jõulukontserdid „Muusika-aasta jõulurõõm“ rahvamajas,
lasteaias „Sipsik“, Kadrina päevakeskuses Kadrina vallavalitsuse töötajatele ja
päevakeskuse külalistele, Vohnja lasteaed-algkoolis. Esinesime Lääne-Virumaa parimate
sportlaste autasustamisel Rakvere Targas Majas, talvemuusikapäeval „Tahaks lennata“
Kiviõli Kunstide Koolis, IV Jaan Õuna nimelisel puupuhkpillimängijate konkursil KohtlaJärve Kunstide Koolis (Mirtel Mooses II koht), Anete Jäetma (I koht, saksofon), Triinu
Kalda (diplom hea esinemise eest, flööt), õpetaja Edvin Lips, kontsertmeister Aime Lips,
IV Rakvere laste- ja noorte vanamuusikafestivalil Fiori musicali. Suures festivaliorkestris
lõi kaasa Egert Römer ning noorte klavessiinimängijate kontserdil esinesid klaveriõpilased
Leegi Brigitte Kais ja Krete-Ly Salumäe. Projektijuht oli Piret Villem, korraldaja Muusikaja Kunstikool Kaur, sõbrapäeva kontserdil Tristvere kohvikus, kontserdil ”Meestelt
naistele” Kadrina rahvamajas Margus Laugesaare õpilased, Kuusalu Kunstide Koolis
osalesime konkursil „Klaver saatepillina“ (Laura-Liis Pärtel, klaver, VI klass, õpetaja Piret
Villem ja Susanna Abner, flööt, VII klass, õpetaja Tiit Tammar). Nad said III koha
diplomi. Toimusid kevadkontsert algklassidele, lõpetajate kevadkontsert jne. Piret Villemi
õpilaskontserdil “Head muusikat pole kunagi palju“ esinesid tema Kadrina õpilased koos
Rakvere Muusikakooli õpilastega Rakveres Muusika- ja Kunstikoolis Kaur. XVII
Saksofonipäevadel Rakvere Muusikakoolis ja Võsu suvises saksofonikoolis osalesid Mirtel
Mooses, Anete Jäetma, Gerda Lee Allikma ja Keitlin Meribel Mägi. Koolitajana tegutses
ka meie kooli puhkpilliõpetaja Edvin Lips. Hans Johan Erikson osales XXXI Viljandi
vanamuusika festivalil, Triinu Kalda Rõuge Flöödiakadeemias. Nii et huvitavaid tegemisi
jagus terveks õppeaastaks. Lisaks eelmisel õppeaastal saadud kahele kitarrile soetasime
projekti „Igal lapsel oma pill“ raames koolile kaks flööti. Täname südamest sponsoreid!
2014/15. õppeaastal tegelesime rahvusvahelise koostööprojektiga „Minu digisõbrad“,
projektikohtumised toimusid Inglismaal Solihullis, Itaalias Ascoli Picenos ja Türgis
Antalyas. Projektis osalemine aitas laiendada silmaringi, suurendada keeleoskust ja õppida
tundma partnerriikide koolisüsteeme, kultuuri ja traditsioone. Suurenesid ka IT-alased
teadmised. Kokku osales projektis 18 õpilast ja 6 õpetajat. Juba teist aastat tähistasime
rahvusvahelist muusikapäeva kontserdiga „Koos on mängida vahva!“. Tore oli esineda
Lasila Põhikoolis jõulukontserdiga.
2013/14. õppeaastal oli kõige olulisem kooli 25. aastapäeva tähistamine kontserdiga
huvikeskuse saalis 26. aprillil. Esinesid praegused ja endised õpilased, vilistlased, õpetajad.
Oli tore ja meeldejääv kontsert, mis näitas, et kooli tegutsemine väikeses vallakeskuses on
võimalik, vajalik ja tulemuslik. Aitäh kõigile endistele ja praegustele õpetajatele ja
õpetajatele, toetajatele ja koostööpartneritele ning eelkõige kooli pidajale, Kadrina
Vallavolikogule ja -valitsusele. Väga tore oli osalemine rahvusvahelises projektis „Minu
digisõbrad“ ja Türgi, Inglise, Itaalia ja Poola partnerkoolide delegatsioonide võõrustmine
Kadrinas maikuus. Toimus esimene projektikohtumine Poolas Chybies.

2012/13. õppeaastal oli kõige olulisem kooli elus tagasikolimine renoveeritud
kooliruumidesse, mis asuvad nüüd huvikeskuse hoones. Õpperuumid on värvikad, soojad
ja mugavad. Toimusid mitmed huvitavad üritused, osalesime Virumaa muusikakoolide
ühistegevuses, vabariiklikule puhkpilliõpilaste konkursile pääses oboe huviala
õpilane Kristi Viita (õpetaja Edvin Lips, kontsertmeister Aime Lips). Korraldasime
Kadrina huvikeskuses Virumaa I regiooni puhkpilliõpilaste konkursi flöödi ja plokkflöödi
huviala õppuritele.
Lõpetajad
2021. aastaks on kooli lõpetanud 210 õppurit (30 lendu), nendest põhikooli
lõputunnistusega 190 ja vabaõppes 19, sh muusikaosakonna 137 (põhiõppes 119,
vabaõppes 18), kunstiosakonna 30 (põhiõppes 29, vabaõppes 1), tantsuosakonna 43.
Klaveri huviala lõpetajaid on 67, (sh 4 vabaõppes), klassikalise kitarri huviala lõpetajaid
on 8 (sh 3 vabaõppes), akordioni 10 (sh 1 vabaõppes), viiuli huviala 14, (sh 1
vabaõppes); kannel – 3; puhkpill – 31 (sh 5 vabaõppes); sh saksofon – 10, flööt – 13 (sh 4
vabaõppes), klarnet – 4 (sh 1 vabaõppes), plokkflööt – 1; oboe – 2; trompet – 1; laul – 2
(vabaõpe), trummid – 2 (vabaõpe).
2021. aasta kevadel lõpetasid muusikaosakonna põhiõppes Anete Jäetma, Keitlin
Meribel Mägi, Mirtel Mooses – saksofon, Klara Kiur – klarnet; õpetaja E. Lips; Leegi
Brigitte Kais, Helena Victoria Viise – klaver, õpetaja Piret Villem; Berit Purk – viiul,
õpetaja Sirje Tambi; Sonja Seppa – trompet, õpetaja Kaido Järvsoo; vabaõppes Egert
Römer – trummid; õpetaja Peep Kallas.
2020. aasta kevadel lõpetasid muusikaosakonna Annaliisa Lõõbas (klaver, õpetaja Liili
Põld), Brit Katriin Murumägi (klarnet, õpetaja Tiit Tammar), Kairi Pärnamäe (viiul,
õpetaja Sirje Tambi) Emilia Peil (klaver, vabaõpe, õp. Liili Põld), Kaisa Nele Hendla
(trummid, vabaõpe, õp. Peep Kallas).
Kunstiosakonna lõpetasid põhiõppes Karmen Kullamägi, Elise-Helene Pohla,
Aleksandra Saar ja Sonja Seppa; vabaõppes Emilia Peil (õpetajad Marika Randver ja
Heidi Reisi).
2019. aasta kevadel lõpetasid kooli viis muusikaosakonna õpilast: Gerda Lee Allikma –
saksofon (õp. Edvin Lips), Liis-Marii Kaso – klaver, õp. Liili Põld, Marta Reimal –
klaver, õp. L.Põld, Mihkel Eslon – klassikaline kitarr, õp. Margus Laugesaar ja KarlMartin Laasberg (klassikaline kitarr, õp. M. Laugesaar, vabaõpe).
2018. aasta kevadel lõpetasid kooli viis muusikaosakonna õpilast. 27. lennu lõpetasid
muusikaosakonna põhiõppes Triinu Kalda (2010, flööt, õp. E. Lips, km A. Lips), Oliver
Lankei (2009, akordion, õp. M. Laugesaar), Kadi Rindberg (2011, klaver, õp. T.
Klomann), Krete-Ly Salumäe (2010, klaver, õp. P. Villem) ja vabaõppes Karmen
Krivonogov (2011, klassikaline kitarr, õp. M. Laugesaar). Kunstiosakonna lõpetasid
Mirjam Mäekivi (2013), Luise Grethen Nirgi (2011), Anette Traus (2009), Sigrit
Umerov (2013), Pauline Lotta Viise (2010) ja Getter Volter (2013); (õp. H. Reisi ja M.
Randver).
2017. aasta kevadel lõpetasid kooli viis muusikaosakonna õpilast: Gustav Lankei
(klassikaline kitarr, Margus Laugesaar), Liis Lillemägi (flööt, Tiit Tammar), Carmel

Meelind (klassikaline kitarr, Margus Laugesaar), Laura-Liis Pärtel (klaver, Piret Villem)
ja Kristi Viita (oboe, Edvin Lips, kontsertmeister Aime Lips).
2016. aasta kevadel lõpetasid kooli neli muusikaosakonna õpilast: Susanna Abner (flööt,
õpetaja Tiit Tammar), Gerda Jamsja (klaver, õpetaja Tõnu Klomann), Egert Römer
(klassikaline kitarr, õpetaja Margus Laugesaar), Katriine Vasemägi (klaver, vabaõpe,
õpetaja Liili Põld). Kunstiosakonna lõpetasid neli õpilast: Caroline Karus, Birgit Klopp,
Marelle Mägi ja Liisa Vakulenko (õpetajad Marika Soone ja Heidi Reisi).
2015. aastal lõpetasid kooli viis muusikaosakonna õpilast: Kaisa Nele Hendla (klaver,
õpetaja Tõnu Klomann), Lydia Kams (viiul, õpetaja Sirje Tambi), Ragne
Lakson (saksofon, õpetaja Edvin Lips), Eliisa Mölder (laul, vabaõpe, õpetaja Eve
Vunk), Anna Elisabeth Viise (klaver, õpetaja Piret Villem).
2014. aastal lõpetasid kooli kolm muusika- ja kuus kunstiosakonna õpilast.
Muusikaosakonna lõpetasid Pille Riin Erikson (klaver, õpetaja Tõnu Klomann), Regina
Sundejeva ja Krislin Mägi (viiul, õpetaja Sirje Tambi). Kunstiosakonna lõpetasid Margit
Kerov, Kristjan Laugesaar, Anete-Hela Pulk, Madlen Siniallik, Merilin Särg ja
Annika Viiksaar (õpetaja Marika Soone).
2013. aastal lõpetasid muusikaosakonna põhiõppe viis õpilast: klaveri huvialal AliiseMaria Pärna (õpetaja Tõnu Klomann), oboe huvialal Marta Rummi, flöödi
huvialal Julia Ruzu ja Helene Kristine Viita (õpetaja Edvin Lips, kontsertmeister Aime
Lips) ning vabaõppes klassikalise kitarri huvialal Matthias-Härmo Laager (õpetaja
Margus Laugesaar).
2012. aastal lõpetasid muusikaosakonna kuus õpilast: klaveri huviala põhiõppes Aveli
Tiiter ja Iida Anette Allikma (õpetaja Silvi Ugaste) ja vabaõppes Leanika
Vetka (õpetaja Denis Kasparovitch). Vabaõppes lõpetasid kooli Hans Johan
Erikson (akordion, õpetaja Margus Laugesaar), Kalev Karp (klarnet, õpetaja Tiit
Tammar, kontsertmeister Aime Lips) ja Kristina Orav (laul, õpetaja Eve Vunk).
2011. aastal lõpetasid muusikaosakonna põhiõppes kaks õpilast: Melissa Oja (klaver,
õpetaja Tõnu Klomann) ja Urmo Mänd (klassikaline kitarr, õpetaja Margus Laugesaar).
2010. aastal lõpetasid muusikaosakonna viis õpilast: põhiõppes Maibrit Puusepp (klaver,
õpetaja Silvi Ugaste), Angela Veronika Breivel (viiul, õpetaja Sirje Tambi,
kontsertmeister Tõnu Klomann), Bertha Kiur (saksofon), Mariliis Tiiter (flööt) ja Anni
Tedremaa (flööt, vabaõpe; kõigi puhkpilli huviala lõpetajate õpetaja Edvin Lips,
kontsertmeister Aime Lips).
Õppetöö
2021/22. õppeaastal asus muusikaosakonnas õppima 61 õpilast, nendest eelõppes 11,
põhiõppes 38, vabaõppes 9, lisa-aastal 3 õpilast. Kunstiõpilaste arv täpsustub paari esimese
õppenädala jooksul, hetkel on see .
2020/21. õppeaastal alustas muusikaosakonnas õppetööd 69 õpilast, kunstiosakonnas 22
õpilast. Nooremad vabaõppe õpilased alustavad kunstiosakonnas tööd oktoobrikuus.

2019/20. õppeaastat alustab muusikaosakonnas üle 70 õpilase, kunstiosakonnas üle 50
õpilase.
2018/19. õppeaastat alustas muusikaosakonnas õppetööd 70 õpilast (01.10.2018), neist 45
põhi-, 16 vabaõppes (sh, 3 täiskasvanut) 8 eelkoolis. Kunstiosakonnas alustas õppetööd 51
õpilast (sh 2 täiskasvanut, 01.10.18), kellest 4 õpib ka muusikat.
2017/18. õppeaastat alustas muusikaosakonnas õppetööd 75 õpilast, neist 49 põhi-, 4
täiskasvanu-, 13 vabaõppes, 9 eelkoolis. Kunstiosakonnas alustas õppetööd 52 õpilast
(1.10.17), kellest 9 õpib ka muusikat.
2016/17. õppeaastat alustas muusikaosakonnas 86 õpilast, sealhulgas kuus neist
täiskasvanuõppes (01.10.2016). Kunstiõpet alustas 56 õpilast (01.10.2016). Neist kuus
õpib ka muusikat. Kokku on koolis 136 (142) õpilast.
Õppeaasta lõpetas muusikaosakonnas kokku 80 õpilast, sealhulgas 77 õpilast põhi-, vaba ja
eelõppes ning 3 täiskasvanut vabaõppes; kunstiosakonnas 55 õpilast, sealjuures põhiõppes
– 9, kunstiringi – 40, vabaõppes – 6; 8 õpilast õppis nii kunsti kui muusikat.
2015/16. õppeaastal (01.10.2015) on nimekirjas 133 õppurit, nendest muusikaosakonnas
71 ja kunstiosakonnas 62. Viis õpilast tegeles nii kunsti kui muusikaga.
2014/15. õppeaastal (15.09.2014) oli nimekirjas 123 õppurit, nendest muusikaosakonnas
72 ja kunstiosakonnas 57 õppurit, kellest 6 õppurit tegeleb ka muusikaga. See on
rõõmustavalt suur arv! Õppeaasta lõpetasid 124 õpilast, kellest 6 õppis kahte huviala.
2013/14. õppeaastal oli kooli õppurite nimekirjas 108 õppurit, neist muusikaosakonnas 65
ja kunstiosakonnas 51 (43), kellest 8 õppurit tegelevad kahe huvialaga (muusika ja kunst).
Õppeaasta lõpetasid 119 õpilast, kellest 9 õppis kahte huviala.
2012/13. õppeaastal oli kooli õppurite nimekirjas 9. oktoobril 110 õppurit, neist
muusikaosakonnas 62 ja kunstiosakonnas 48 (53), kellest viis õppurit tegelesid kahe
huviala, muusika ja kunstiga. Õppeaasta lõpetasid 106 õppurit.
2011/12. õppeaastal 1. novembril oli kooli õppurite nimekirjas 121 õppurit, neist
muusikaosakonnas 72 ja kunstiosakonnas 49 (52), kellest 9 tegelesid kahe huvialaga (3
muusika ja kunst, 6 kaks muusika huviala). Õppeaasta lõpetasid 113 õppurit.
2010/11. õppeaastal alustas sügisel huvitegevust ja õppetööd 139 õppurit, kevadel
lõpetasid neist õpingud ja ringitegevuse 135 õppurit.
2009/10 õppeaastal alustas muusikaosakonna eel- ja põhiõppes, lisa-aastatel ning
vabaõppes õpinguid 79 õppurit. See on seni suurim õppurite arv kooli ajaloos. 2010. aasta
kevadel lõpetas neist õppeaasta 75.
Kunstiosakonnast
Kunstiosakonnas on käinud palju noori kunstihuvilisi: lõpetajad on Ivo Võsa – õpetaja
Sigrit Peets - 1993, Janne Rist, Maarja Viise – 2004, Lea Pullerits, Kadri Soone –
2006; Elin Põldemaa, Aivi Raja – 2008; Kristiine Särg ja Liis Uusküla – 2009, Margit
Kerov, Kristjan Laugesaar, Anete-Hela Pulk, Madlen Siniallik, Merilin Särg ja
Annika Viiksaar (õpetaja Marika Soone) – 2014.

2016. aastal lõpetasid põhiõppe Caroline Karus, Birgit Klopp, Marelle Mägi ja Liisa
Vakulenko (õpetajad Heidi Reisi ja Marika Soone).
2018. aastal lõpetasid kuus õpilast: Mirjam Mäekivi, Luise Grethen Nirgi, Anette
Traus, Sigrit Umerov, Pauline Lotta Viise, Getter Volter (õpetajad Heidi Reisi ja
Marika Soone).
2020. kevadel lõpetasid põhiõppe Karmen Kullamägi, Elise-Helene Pohla, Aleksandra
Saar, Sonja Seppa ja vabaõppe Emilia Peil (õpetajad Heidi Reisi ja Marika Soone).
Kokku on kunstiosakonna lõpetanud 30. õpilast.
Alates 1999. aastast töötab kunstiõpetajana Marika Soone (Randver). Kunstiõpetajatena on
töötanud veel Sigrit Peets, Urve Smitt ja Kaja Russ. 2011. aastast alates töötab
kunstiõpetajana Kersti Tarkmees. 2015. aastal alustas tööd Heidi Reisi.
2019. aastal tõsteti esile kunstikonkursil „Minu ballett“ kunstiosakonna vabaõppe õpilase
Lisette Nurgamaa kunstitöö, õpetaja Heidi Reisi.
Kodanikuühenduse Eesti Metsa Abiks (EMA) korraldatud kunstikonkursile “Metsa
väärtus” 2018. aastal laekus üle 200 töö koolinoortelt üle Eesti. Peaauhinna võitjate seas
oli ka Aleksandra Saar Kadrina kunstidekoolist (juhendaja Heidi Reisi). Žürii väärtustas
autori omapärast kujutlusvõimet ja müstilist mõttearendust, mis seob originaalsel viisil eri
maailmu. Auhinnamatkale Soomaale kutsuti ka eriauhinna saanud Luise Grethen Nirgi
meie koolist.
Kunstiosakonna põhiõppe II klassi õpilane Pauline Lotta Viise saavutas kunstikonkursil
„Minu ballett“ 2017. aastal oma vanuserühmas III koha, õpetaja Heidi Reisi. Osaleti ka
Kullo Huvikeskuse skulptuurikonkursil „Savisellid“, õpetaja Marika Soone.
Kunstiosakonna põhiõppe I klassi õpilane Karmen Kullamäe (õpetaja Heidi Reisi) osales
2015. aastal rahvusvahelisel Narva Kunstikooli organiseeritud maastikumaalide ja
kompositsiooni konkursil „Aastaajad“ ja tema töö "Hommik" sai tunnustuse osaliseks.
Konkursist võttis osa 14 kooli Eestist, Venemaalt ja Valgevenest. Töid oli võistlusele
saabunud ligi 300. Võisteldi kolmes vanuserühmas. Karmen Kullamägi töö märgiti ära,
eksponeeritakse rändnäitusel ja tema maal sai ka vaatajate lemmiku tiitli.
Kunstiosakonna õppurid osalevad aktiivselt mitmesugustel erinevatel kunstikonkurssidel ja
saavutavad seal tihti auhinnalisi kohti. 2014/15. õppeaastal osaleti mitmel kunstikonkursil,
kus saavutati ka auhinnalisi kohti. Väga suur osa oli kunstiosakonna õpilastel Comeniuse
projektis „Minu digisõbrad“. Valmis 2015. aasta kalender osakonna õpilastöödest „Kollast
suve otsimas“, mis valmis Itaalia mobiilsuseks ja mida me kinkisime oma partneritele. Ka
Comeniuse projekti ühises kalendris 2014. aastal olid meie õpilastööd esindatud nelja
tööga. Valmisid mitmed ühistööd, videod ja eriti vahva oli moeshow teemal „Modernism“,
millest valmis ka video ning mida saab edukalt kasutada ka õppematerjalina. 2013. aastal
valmis meie õpilaste abiga Europe Direct Lääne-Virumaa teabekeskuse orgniseeritud
konkursil värviraamat „Meie põnev Euroopa“, mida on tore sõpradele kinkida.
2007. aastal X noorte laulu- ja tantsupeo ajal osalesid kunstiosakonna õppurid õpilastööde
näitusel „Õuepuu”. Esile tõsteti meie õpilaste nupukaid ideid ja eri tehnikas töid. 2011.
aastal toimunud X noorte laulu- ja tantsupeoga samal ajal toimunud õpilastööde näitusel

Tallinna lauluväljakul olid järjekorsdselt esindatud meie kunstiõppurite tööd (Anete-Hela
Pulk, Diana Iudina, Annika Viiksaar, Maris Kerov; õpetaja Marika Soone).
2011/12. õppeaastal osaleti mitmetel konkurssidel kunstiõpetaja Marika Soone ja ringijuht
Kersti Tarkmehe juhendamisel. Tublimad õpilased olid Laura Tervonen, Anna-Elisabeth
Viise, Birgit Klopp, Liisa Vakulenko, Maris Kerov, Marion Maasing, Pauline Lotta Viise,
Luise Grethen Nirgi, Birgit Klopp, Caroline Karus, Maris Kerov. Aleksandra Saar
(ringijuht Kersti Tarkmees) osales Euroopa Parlamendi infobüroo konkursil „Millal
helistad 112“ ja tema töö valiti parimate hulka ning see leidis tee valminud kalendrisse.
Kunstiosakonna õpilaste toredaad ja vahvad näitused olid üleval Kadrina Keskkoolis ja
rahvamajas.
2012/13. õppeaastal said mitmed kunstiosakonna õpilased tunnustuse osaliseks erinevatel
vabariiklikel näitustel ja konkurssidel (Anette Traus I koht konkursil „Kuula last“,
Karoliina Suvi II koht konkursil “Loom, lind ja inimene“, Birgit Klopp – eripreemia ja
Anete Hela Pulk – äramärgitud töö). Kunstiosakonna õpilased käisid õppereisil „Rööpad
viivad pärandini“ ja korraldasid Vainupeal maalilaagri, mille lõppedes külastati Palmse
mõisa ja Richard Sagritsa majamuuseumi.
Kunstiosakonna põhiõppes õppis 2012/13. õppeaastal II ja IV klassis 17, 2011/12.
õppeaastal 19 õppurit. 2013/14. õppeaastal õpib põhiõppe I, III ja V klassis 22 õppurit. .
2013. aasta sügisel on ringide nimekirjas 29 õppurit. 2013. aastal eelkooli rühma ei avatud.
Kokku õpilasi 51.
2014/15. õppeaastal õppis kunstiosakonnas põhiõppe II ja IV klassis 15, vabaõppes ja
kunstiringides 35, eelkoolis 7 õpilast. Kokku oli nimekirjas 57 õpilast, kellest 6 õppis ka
muusikaosakonnas (15. 09. 2014). Kunstiosakonnas oli lisaks põhiõppele võimalus õppida
eelkoolis, vaba õppekavaga õppes ja tegeleda oma huvialaga kunstiringides.
2015/16. õppeaastal õpib kunstiosakonna põhiõppes I, III ja V klassis 23 õpilast,
vabaõppes, ringides erinevatele vanusegruppidele ja eelkoolis käib 40 õpilast. Viis
kunstiõpilast õpib ka muusikat. Kokku oli nimekirjas 63 õpilast (01.10.20915).
2016/17. õppeaastal õpib kunstiosakonna põhiõppes II ja IV klassis 11 õpilast, vabaõppes
ja ringides 45 õpilast. Kuus kunstiõpilast õpib ka muusikat. Eelkoolis sel õppeaastal õpilasi
ei käi. Kokku on nimekirjas 56 õpilast (01.10.2016).
2017/18. õppeaastal õpib kunstiosakonna põhiõppes I, III ja V klassis 17 õpilast ,
vabaõppes 2 ja ringides 33 õpilast. Kokku on nimekirjas 52 õpilast (01.10.2017).
2018/19. õppeaastal õpib kunstiosakonna põhiõppes II ja IV klassis 9 õpilast, eelkoolis 11,
vabaõppes 1 ja ringides 29 õpilast. Kokku on nimekirjas 50 õpilast (01.10.2018).
Õppeaasta lõpetas 54 (sh 1 täiskasvanu), põhiõppe 8, eelõppe 11 ja vabaõppe 35 õpilast.
2019/20. õppeaastal alustas põhiõppes 15 õpilast (I, III, V klass) ja vabaõppes 6 õpilast,
alates 1. oktoobrist lisandus vabaõppesse 27 õpilast ja põhiõppesse 1 õpilane, kokku
alustas õppetööd 49 õpilast. Õppeaasta lõpetasid 25 õpilast, põhiõppes 12, vabaõppes 13
õpilast. Seoses koroonapandeemiaga kustutati nimekirjast 25 õpilast.
2020/21. õppeaastal alustas põhiõppes 9 õpilast (II, IV klass), eelõppes 8 õpilast ja
vabaõppes 6 õpilast. Alates 1. oktoobrist lisandus 22 vabaõppe õpilast. Õpilasi kokku 1.

novembriks 45. Alates märtsist 2021 läks kool distantsõppele ja õppetöö oli häiritud kuni
õppeaasta lõpuni.
2021/22 õppeaastal alustas põhiõppes 10 õpilast (I, III, V klass) ja vabaõppes 26 õpilast
(15.09.21).
Tantsuosakonnast
Tantsuõppega tegelesid meie koolis väga paljud lapsed. Meie rohkearvulised tantsurühmad
tantsuõpetajate Anita Jugaste, Ivi Lehtmetsa ja Ingrid Pärnamäe käe all pälvisid oma
esinemiste eest alati kiidusõnu. Osaleti kõigil oma tegutsemise aja jooksul toimunud
noorte- ja üldtantsupidudel Tallinnas, Rakveres ja mujal Eestis. Tantsurühmad esindasid
kooli rahvusvahelistel festivalidel Portugalis, Itaalias Braccianos, Ungaris Szegedis,
Sitsiilias Messinas. Esineti ka Soomes Mikkelis ja Norras Trøgstadis.
Osaleti ka Rakveres I ja II Eesti Meeste Tantsupeol ja Tallinnas Kalevi võimlemispidudel.
Erinevatel õppeaastatel tegutses erinev arv rühmi. 2001/2002. õppeaastal tegutses koolis
isegi 10 rahvatantsurühma. 2005/2006. õppeaastal toimus tantsrühmade osas suur muutus –
eelmistel aastatel tegutsenud 6-8 rühmast asemel lõpetas kevadel vaid 2.
2007/08. õppeaaastal tegutses koolis üks VIII-IX klassi rahvatantsurühm, 2008. aasta juulis
osales edukalt tantsufestivalil Ungaris Szegedis. 3.-5. juulil 2009. aastal osales see rühm
Tallinnas XVIII üldtantsupeol (teemaks „Meri“). 2010. aastal osales Csegarahvatantsurühm Itaalias Braccianos rahvusvahelisel folkloorifestivalil. 2011. aastal
Tallinnas toimunud XI noorte tantsupeol „maa ja ilm“ toimus rühma viimane
ülesastumine.
2011. aasta septembris lõpetas rühm vähese huvi tõttu tegevuse. Aitäh kõigile tantsijatele
ja juhendajatele nende toredate tantsude eest. Kindlasti kogunes kõigil tantsijatel arvukate
tantsuaastate jooksul palju ilusid mälestusi ja loodetavasti tegeletakse tulevikus oma
hobiga edasi juba teistes kollektiivides.
Laste tantsuharrastus Kadrinas pole raugenud, väga paljud noored tegelevad oma hobiga
huviklubis Cadencia.
Aastatel 2003-2007 tegutsesid kooli juures ka mudilas-, laste- ja neidudekoorid. 2007.
aastal Tallinnas toimunud X noorte laulupeol „Ilmapuu lävel” osales neli koori: 1.-2. ja 3.4. klasside mudilaskoorid (dirigent Merike Trepp), laste- ja neidudekoor (dirigent Elene
Altmäe).
Kus me õpime ja kust tulevad õppurid?
Õppetöö on toimunud kogu aja jooksul samas hoones (välja arvatud 2011/12. õa), kuigi
hoone nimi on alates 2012. aastast muutunud. Varem kuulus meie majakorpus Kadrina
Keskkooli juurde, kuid alates 2012. aasta septembrist toimub õppetöö ja huvitegevus
Kadrina huvikeskuse ruumides. Kunstiosakond on tegutsenud ka Kadrina keskkooli vana
internaadi, rahvamaja, vallamaja ja Kadrina Keskkooli ruumides.
Praegused õpperuumid on tänapäevase kujundusega, rõõmsad ja noortepärased. Kooli
pedagoogid ja õppurid on tänulikud Kadrina vallavalitsusele ja -volikogule, tänu kellele on

õppuritel võimalus oma huvialadega tegeleda soojades ja mõnusates ruumides.
Ehitustöödeks sai Kadrina vald raha ka Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist, projekti
kogumaksumus oli pea miljon eurot.
2011/12. õppeaastal toimus õppetöö seoses õpperuumide renoveerimisega erinevates valla
asutustes: keskkoolis, vallamajas, päevakeskuses, rahvamajas, OÜ-s Kadrina Sport ja
Neeruti seltsi ruumides.
Oma huvialaga tegelevad koolis peamiselt Kadrina valla lapsed, kuid siin käib õppureid ka
naabervaldadest. Lisaks Kadrina valla õppuritele on koolis õppinud Tapa, Haljala, Vihula,
Rakvere valla ning Tartu linna õpilased.
Meie õpetajatel on kogemusi ka rahvusvaheliste õpilastega: koolis on õppinud ka mitmed
õpilased välismaalt – USA-st, Saksamaalt, Prantsusmaalt.
Osalemine konkurssidel
Eesti Muusikakoolide Liidu vabariikliku konkursi "Parim noor instrumentalist 2021"
saksofoni huviala Virumaa regiooni tulemused rõõmustasid meid väga. Konkurss viidi
läbi videokonkursina. Virumaa regiooni konkursi korraldaja oli Sillamäe Muusikakool.
Kadrina Kunstidekoolist osales konkursil viis õpilast ja kõik nad said auhinnalise koha.
Saara Lisbeth Kaegas - I koht (0 vanuserühm, vabariiklikku konkurssi ei toimu), Adele
Jäetma - II koht (II vanuserühm), Keitlin Meribel Mägi ja Mirtel Mooses (mõlemad II
koht, III vanuserühm) ja Anete Jäetma II koht (IV vanuserühm). Kõigi õpilaste õpetaja on
Edvin Lips, kontsertmeister Aime Lips, Anete Jäetma kontsertmeister on Piret Villem.
Vabariiklikul konkursil saavutati järgmised tulemused: Adele Jäetma - III koht (II
vanuserühm, km A. Lips), Keitlin Meribel Mägi ja Mirtel Mooses (mõlemad III koht, III
vanuserühm, km A. Lips) ja Anete Jäetma I koht (IV vanuserühm, km Piret Villem).
Õnnitleme laureaate!
Eesti Muusikakoolide Liidu konkursi "Parim noor instrumentalist 2021" Virumaa regiooni
klaveri huviala konkursi tulemused rõõmustasid taas. Esmakordselt viidi konkurss läbi
videokonkursina.VII klassis õpilane Leegi Brigitte Kais (õpetaja Piret Villem) saavutas
III vanusegrupis III koha ja pääses vabariiklikku lõppvooru, kus ta esines diplomi
vääriliselt.
I vanusegrupis esinenud Kristella Kuuseste sai eelvoorus diplomi (õpetaja Tõnu
Klomann). Konkursi viis läbi Jõhvi Muusikakool.
2020. aastal osales klassikalise kitarri huviala konkursil Martin Kerov (õpetaja Margus
Laugesaar) ja talle anti diplom.
Meie kool oli konkursil „Noor instrumentalist“ 2019. aastal väga edukas. Konkursi
piirkondlikul ja vabariiklikus lõppvoorus osales 6 õpilast saksofoni ja klaveri huvialadel.
Saksofoni huviala – Adele Jäetma – diplom piirkondlikul konkursil, Mirtel Mooses I koht
piirkondlikul konkursil//III koht lõppvoorus, Keitlin Meribel Mägi III koht piirkondlikul
konkursil, Anete Jäetma// II koht piirkondlikul konkursil//diplom lõppvoorus. Lõppvoor
toimus Tallinnas Nõmme Muusikakoolis, kõigi õpilaste õpetaja Edvin Lips,
kontsertmeister Aime Lips.

Klaveri huviala õpilaskonkursi Virumaa regiooni eelvoorus Jõhvi Muusikakoolis osalesid
Mirtel Kukk (8- aastased, õpetaja Tõnu Klomann – diplom) ja Leegi Brigitte Kais (III
vanuserühm, õpetaja Piret Villem).
2018. aastal osalesid puhkpillide huviala õpilased (Adele Jäetma, Mirtel Mooses, Keitlin
Meribel Mägi, Anete Jäetma, Triinu Kalda) V Jaan Õuna nimelisel puhkpilliõpilaste
konkursil Kohtla-Järve Kunstide Koolis. Kõik meie kooli õpilased said auhinnalised
kohad. Aitäh õpetaja Edvin Lipsile ja kontsertmeister Aime Lipsile.
Eriti hästi läks meie koolil konkursil „Noor instrumentalist“ 2017. aastal. Konkursi
regionaalses ja vabariiklikus voorus osales 12 õpilast puhkpillide ja klaveri huvialadel.
Osalesime puhkpilli ja klaveri huvialade õpilaste konkursil Kadrina Kunstidekoolis
(saksofon – Adele Jäetma//II//III koht vabariiklikul konkursil, Mirtel Mooses// I//I koht
vabariiklikul konkursil, Keitlin Meribel Mägi III koht, Anete Jäetma// II//III koht
vabariiklikul konkursil), Rakvere Muusikakoolis/Keila Muusikakoolis (flööt – Triinu
Kalda III koht), Nõmme Muusikakoolis (oboe – Kristi Viita), kõigi õpetaja Edvin Lips,
kontsertmeister Aime Lips, Faustin Maurel Narva Kreenholmi Muusikakoolis (eufoonium,
õpetaja Kaido Järvsoo, kontsertmeister Piret Villem) III// diplom vabariiklikul konkursil,
Jõhvi Muusikakoolis (Krete-Ly Salumäe//diplom, Leegi Brigitte Kais (õpetaja Piret
Villem), Emili Pilv (diplom), Lisete Kalvet, Liis-Marii Kaso (õpetaja Liili Põld). Õpetaja
Edvin Lips sai kõrge tunnustuse pedagoogilise töö eest õpilastega, talle anti Eesti
Kultuurkapitali helikunsti sihtasutuse poolt õpetaja tunnustuspreemia 2017. aastal.
Puhkpilli (flööt, saksofon, oboe) ja klaveri huvialade 10 õppurit osalesid Virumaa I
regiooni „EML noorte interpreetide konkursil 2015“. Kokku osales konkurssidel 10
õpilast. Vabariiklikus voorus saavutasid häid tulemusi saksofoni huviala õpilane Anete
Jäetma (I vanuserühm, 6. koht, regioonis 2. koht), Triinu Kalda (flööt, I vanuserühm, 7.
koht, diplom, regioonis 1. koht) ja Kristi Viita (oboe, II vanuserühm, II koht vabariigis).
Regioonikonkursil saavutas saksofoni I vanuserühmas III koha Mirtel Mooses. Kõigi
nende õpetaja oli Edvin Lips, kontsertmeister Aime Lips. Klaveri huviala õpilastest tõsteti
Virumaa I regiooni konkursil esile Anna Elisabeth Viiset (IV vanuserühm, õpetaja Piret
Villem, kiituskiri), Krete-Ly Salumäed (II vanuserühm, õpetaja Tõnu Klomann, diplom) ja
Laura-Liis Pärtelit (II vanuserühm, õpetaja Piret Villem, kiituskiri).
Vabariiklikul konkursil „Parim noor instrumentalist“ saavutas oboe huviala õppur Marta
Rummi (õpetaja Edvin Lips) kahel korral auhinnalise koha: 2009. aastal II koha ja 2011.
aastal III koha. Paljud õppurid on osalenud Virumaa I regiooni konkurssidel ja festivalidel.
Koolil on mitmeid toredaid traditsioone, korraldatakse kontserte ja osaletakse
maakondlikel, piirkondlikel ja vabariiklikel muusikaüritustel ning näitustel.
Vilistlased
Mitmed meie kooli vilistlased on jätkanud oma muusikuteed kõrgema astme
muusikaõppeasutustes õppides. Tallinna Ülikooli Kunstide Instituudi muusika erialal
lõpetasid Maibrit Puusepp, Kaisa Rindberg ja Mariliis Tiiter ja Tartu Ülikooli Viljandi
Kultuurikolledži Mari Adamson (Soone). Mariliis lõpetas Tallinna G. Otsa nimelises
Muusikakoolis laulu erialal. Pilleriin Erikson õpib laulu eriala G. Otsa nimelises
Muusikakoolis.

Tunneme rõõmu, et Mari Soone sai 2017/2018. õppeaastal mitme tunnustuse osaliseks.
2017. aasta Eesti Kooriühingu aastapreemiate galal anti Kadrina Kunstidekooli vilistlasele
Mari Soonele üle Uno Järvela (koorijuht ja muusikapedagoog) stipendiumifondi preemia.
Mari Soone õpib Tallinna Ülikooli muusikapedagoogika magistriõppe II kursusel ja on
Lagedi kooli mudilaskoori dirigent. Ta valiti ka Rae valla 2017. aasta parimaks
noorõpetajaks.
2016. aastal sai Eesti Kooriühingu parima orkestridirigendi auhinna meie kooli vilistlane
Priit Rusalepp, kes on praegu Tapa Linna Orkestri dirigent ja ”Vanemuise” teatri orkestri
trompetirühmas.
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias lõpetas flöödi erialal (bakalaureus) kooli
vilistlane Riina Kalmet ja seal õppis Mary-Ann Eessaar (viiuli eriala). Kooli vilistlane Riia
Lemberg (saksofon, õpetaja Tiit Tammar) töötas meie koolis ka puhkpilliõpetajana.
Tallinna Muusikakeskkoolis õppisid Marit Rütman (flööt) ja Johanna Kristiina Saar (flööt).
Kõigi flöödi huviala õpilaste õpetaja oli Kadrinas Tiit Tammar. 2010. aastal läks Tartu H.
Elleri nimelisse Muusikakooli muusikat edasi õppima Bertha Kiur (saksofon, õpetaja
Edvin Lips). Pärast kooli õpetamist 2014. aastal jätkab ta õpinguid Eesti Teatri- ja
muusikaakadeemias saksofoni erialal. Priit Rusalepp lõpetas Tartu H. Elleri nimelisse
Muusikakoolis trompeti eriala (meil lõpetas ta klarneti huviala, õpetaja Tiit Tammar), kes
on töötanud ka Kadrina pasunakoori abidirigendina ja kes lõpetas õpingud Eesti Muusikaja Teatriakadeemias trompeti erialal. Kooli vilistlane Taavet Schotter (akordion, õpetaja
Margus Laugesaar) õppis Tartu H. Elleri nimelises muusikakoolis rütmimuusika erialal ja
tema kirjutatud muusikat võib kuulata soovi korral ka YouTube’is.
Kadrina Keskkooli muusikaõpetajana töötas Elene Altmäe. Kooli esimene lõpetaja Indrek
Jurtšenko laulis Eesti Rahvusmeeskooris, osaleb paljudes erinevates muusikaprojektides
ning töötab praegu Tapa valla kultuurijuhina. Muusikaga tegelevad paljud meie endised
õppurid edasi erinevates koorides lauldes, ansamblites musitseerides või orkestrites
mängides.
Tunnustused
Kadrina vallavalitsus on hea töö eest esile tõstnud järgmisi õpetajaid:
2005. aastal klaveriõpetaja Silvi Ugaste
2006. aastal puhkpilliõpetaja Tiit Tammar
2007. aastal solfedžo- ja muusikaloo õpetaja Marian Kullerkupp
2008. aastal klaveriõpetaja Thea Tõnupärt
2011. aastal omistati puhkpilliõpetaja Edvin Lipsule Lääne-Virumaa parima huvikooli
õpetaja tiitel.
2012. aastal omistati kunstiõpetaja Marika Soonele Lääne-Virumaa parima huvikooli
õpetaja tiitel.
Samal aastal tõsteti Kadrina vallavalitsuse poolt esile klassikalise kitarri ja akordioni
huviala õpetajat Margus Laugesaart.

2014. aastal tunnustati kunstiõpetaja Marika Soonet ja kontsertmeister Aime Lipsu.
2015. aastal pälvisid tunnustuse solfedžoõpetaja Marian Kullerkupp ja viiuliõpetaja Sirje
Tambi aktiivse tegutsemise eest koolitaja ja muusikuna.
2016. aastal tunnustati klaveriõpetaja Piret Villemi tööd oma õpilastega ja aktiivse
kontserttegevuse eest.
2017. aastal tunnustati puhkpilliõpetaja Edvin Lipsu Eesti Kultuurkapitali helikunsti
sihtasutuse tunnustuspreemiaga ja Kadrina vallavalitsuse tänukirjaga.
2018. aastal tunnustati kunstiõpetajate Marika Randveri ja Heidi Reisi entusiastlikku
tööd, osalemist kunstikonkurssidel ja huvikeskuse fuajees asuvate põnevate õpilastööde
näituste eest.
2019. aastal Tallinnas käisid rahvusooper „Estonia“ Sinises saalis Eesti Muusikakoolide
Liidu tänuüritusel õpetaja Edvin Lips ja kontsertmeister Aime Lips. Nemad said lisaks
teatripiletitele ka Kadrina rahvamajas toimunud õpetajate päeva vastuvõtul Kadrina
Vallavalitsuse tänukirja tubli töö eest õpilastega, eduka esinemiste eest üleriigiliste
konkursside lõppvoorus.
2020. aastal tunnustati õpetajaid Piret Villemit ja Liili Põld´u kutsega Eesti
Muusikakoolide Liidu tänuüritusele rahvusooper „Estonia“ Sinises saalis ja
teatripiletiga. Kadrina Vallavalitsuse tunnustuse osaliseks sai Kaida Mikola.
2021. aastal tunnustati puhkpilliõpetaja Edvin Lipsu tehtud töö Eesti Kultuurkapitali
helikunsti sihtkapitali ja Eesti Muusikakoolide Liidu poolt pedagoogi tunnustuspreemiaga,
millega kaasnes kutse Eesti Muusikakoolide Liidu tänuüritusele rahvusooperi „Estonia“
Sinises saalis ja teatripiletid. Tänuüritusel viibis ka kontsertmeister Aime Lips. Edvin
Lipsu esitas tunnustamiseks Rakvere Muusikakool.
Edvin ja Aime Lipsu tunnustas ka Kadrina Vallavalitsus ja VIROL.
Projektitöö ja rahvusvaheline koostöö
2018. aastal taastasime oma sõprussidemed Eira Muusikakooliga Helsingis ja direktor
Eve Vunk ning õpetajad Marika Randver, Edvin Lips, Aime Lips ja Piret Villem osalesid
muusikakooli 35. aastapäeva üritustel.
Meiepoolset muusikalist külakosti pakkusid saksofoniõpilased Mirtel Mooses ja Anete
Jäetma (õpetaja E. Lips, klaveril A. Lips) ja klaveriduo Helena Victoria Viise ja Leegi
Brigitte Kais (õpetaja P. Villem).
Eira Muusikakooliga seotud õpetajad ja hoolekogu liikmed külastasid meid kunstidekooli
20. aastapäeva puhul 2009. aastal.
Kool on osalenud ka mitmetes rahvusvahelistes projektides ka varem. 2005. aasta
oktoobris osales kooli direktor Eve Vunk Comenius 1. õppekasvatustöö arendusliku
projekti raames Põhja-Iirimaal Our Lady Queen of Peace Primary and Nursery School'is
projekti ettevalmistaval seminaril. Kool sai 2006. aastal võimaluse projektis osalemiseks ja
sama aasta oktoobris toimus Belfastis projektikoosolek, kus osalesid ringijuht Ingrid
Pärnamäe, koostööpartner Kadrina Keskkoolist, III a klassi juhataja Mare Kütt ja projekti
koordinaator, kooli direktor Eve Vunk. Projekti "Miles of Smiles" („Miljon naeratust”)

partnerkooliks oli ka lasteaed-algkool Direzione Didattica Ascoli Piceno-Centro Ascoli
Picenost (Itaalia Vabariik) ja Tallinna lasteaed „Vesiroos“. 2007. aasta veebruaris toimus
projektikoosolek Ascoli Picenos (osalesid Eve Vunk, Margus Laugesaar, Marian Pääbus,
Marika Soone) ja mais-juunis Tallinnas „Vesiroosi” lasteaias (osales Eve Vunk). 20072009 osaleti nelja õppeasutusega jätkuprojektis.
2008. aasta oktoobris toimus projektikoosolek Põhja-Iirimaal Belfastis, 2009. aasta
veebruaris Kadrinas ja maikuus Ascoli Picenos. Projektikoosolekutel osalesid Eve Vunk,
Silvi Ugaste, Marian Kullerkupp, Marika Soone, Sirje Tambi ja Mare Kütt. Kadrinas
toimunud projektikoosolek õnnestus väga hästi. Külalised olid üllatunud, et suhteliselt
väikeses huvikoolis tehakse nii palju huvitavat ja lastepärast õppetööd ja huvitegevust.
Tutvuti Eestiga, Lahemaa huvitavate paikadega ja meie valla haridusasutuste tööga,
kultuurieluga ja lasteaiaga, külastati Tartu „Vanemuises“ ooperietendust. Kohtuti Kadrina
vallavanema Aivar Lankei ja Kadrina Keskkooli direktori Arvo Paniga. Kunstidekooli
õpilaskontsert ja näitused võeti samuti hästi vastu.
2008/09. õppeaasta projektkoosolekud toimusid 03.-07. oktoobril 2008. aastal Tallinna
lasteaias „Vesiroos“, 20.-25. veebruaril 2009. aastal Itaalias Ascoli Picenos Direzione
Didattica Ascoli Piceno Centro lasteaed-algkoolis ja viimane projektikoosolek toimus 15.19. mail 2009. aastal Põhja-Iirimaal Belfastis Our Lady Queen of Peace lasteaed-algkoolis.
Projektikoosolekutel osalesid õpetajad Marian Kullerkupp, Marika Soone ja direktor ning
projekti kohalik koordinaator Eve Vunk.
Comenius on Euroopa Liidu Elukestva Õppe Programmi üks allprogrammidest, mille
üldeesmärgiks on parandada koolihariduse kvaliteeti ja tugevdada selle üle-euroopalist
dimensiooni. Osalemine projektis toetab koolide rahvusvahelist koostööd, soodustab
keeleõpet ja teiste kultuuride alast teadlikkust.
Loeme oma kolmeaastase projekti „Miljon naeratust“ kordaläinuks. Meil oli võimalus teha
rahvusvahelist koostööd, tutvustada Eesti Vabariiki, Kadrina valda, Kadrina Kunstidekooli
ja valla teisi haridus- ja kultuuriasutusi partnerkoolide pedagoogidele ja tutvuda Itaalia
ning Põhja-Iirimaa ja teiste Eesti haridusasutuste tööga, nende haridussüsteemiga, osaleda
üksteist toetavates tegevustes. Projektis aktiivselt osalejad täiendasid oma võõrkeeleoskust,
tutvusid teiste maade kultuuri- ja ajalooväärtustega. Projektitoodete valmistamise
protsessis süvenes õpilaste ja õpetajate vaheline koostöö. Oleme väga tänulikud SA
Archimedes Hariduskoostöö keskusele võimaluse eest osaleda mitmeaastases Comeniuse
õppetööarenduslikus programmis.
Rahvusvaheline koostöö jätkus ka 2011. aastal. Direktor Eve Vunk viibis Türgi Vabariigis
Incekumi koolis Comeniuse projekti ettevalmistaval koosolekul. Tänu sellele külaskäigule
ja tekkinud sõprussuhetele käisid meie kooli viis puhkpilli huviala õppurit Marta Rummi,
Helene Kristine Viita, Mari Miilpalu, Julia Ruzu ja Ragne Lakson, kontsertmeister Aime
Lips ja kooli direktor Eve Vunk 2011. aasta aprillis samas koolis Türgi vabariigi
aastapäeva ja laste päeva tähistamise üritustel. Samas viibisid ka õpilased Londonist
Ravensbourne’i koolist. Kahjuks meie kool projektile „Many Hands Makes Light
Work“ SA Archimedes toetust ei saanud, kuid 2011. aasta oktoobris Londonis/Bromleys
Ravensbourne’i ja Hayes’i koolides peetud Comeniuse projektikoosolekul käis kooli
esindajana ka Eve Vunk. Loodetavasti sõlmitud sõprussidemed ei katke ja kohtume oma
vanade sõpradega tulevikus ka Kadrina renoveeritud huvikeskuses.

2013. aasta jaanuaris külastas kooli direktor Eve Vunk Comeniuse ettevalmistava lähetuse
raames Türgi Vabariigi Hanim Ömer Çağiran Ortakoulu ja koostöös Türgi õpetajatega sai
alguse uus ja huvitav projekt, kus osalevad lisaks pedagoogidele ka õppurid.
Alates 2013/14. õppeaastast osaleb kool Comeniuse koolide koostööprojektis My Digital
Friends/ Minu digisõbrad, kus partnerkoolideks on Türgi (koordinaatorkool), Itaalia,
Inglismaa ja Poola koolid. Võõrustasime oma partnerkoole 2014. aasta maikuus Kadrinas.
Oleme leidnud palju uusi sõpru, suurendanud keeleoskust, saanud uusi rahvusvahelisi
projektikogemusi ja laiendanud oma kultuurialast silmaringi, laienesid IT-alased
teadmised. Projektikohtumine Poola Vabariiki Chybie´sse 2014. aasta oktoobrikuus oli
meeldejääv. Osalesid õpilased Carmel Meelind, Kaisa Nele Hendla, Susanna Abner, Liis
Lillemägi ja õpetajad Liili Põld ning Eve Vunk.
2014/15. õppeaastal jätkus aktiivne projektitöö Comeniuse projektiga „Minu digisõbrad“.
Toimusid kolm mobiilsust Inglismaale, Itaaliasse ja Türki. Projektis osalenud õpilased ja
õpetajad jäid projektis osalemisega väga rahule.
Koht Kadrina valla kultuurielus
Kadrina Kunstidekoolil on Kadrina valla kultuurielus oluline koht. Õppurid esinevad
meeleldi kontsertidel ja näitustel ning osalevad aktiivselt ka Kadrina Keskkooli ning valla
muusika- ja kunstielus. Lastele on antud võimalus avada oma andeid, arendada loovust,
fantaasiat ning leida rakendust oma tegutsemislustile, samas arendada ilumeelt ja
kunstimaitset.
Rõõmuga tähistame kooli ümmargusi sünnipäevi. Nii on tähistatud 5., 10., 15., 20. 25. ja
30. aastapäeva.
2009. aasta 18. aprillil tähistasime kooli 20. aastapäeva Kadrina rahvamajas piduliku
kontserdiga, kus esinesid praeguste õppurite kõrval ka kooli vilistlased, õpetajad ja
lapsevanemad ning külalised (Kadrina segakoor). Kontserdipublik, kelle hulgas olid ka
meie sõpruskooli esindajad Soome Vabariigist Eira muusikakoolist Helsingist, sai
võimaluse nautida mitmekesist ja pikka kontserti. Tänusõnad ütles teiste õnnitlejate seas ka
kooli asutamise idee autor härra Otto Amer.
26. aprillil 2014. aastal tähistasime meeleolukalt kooli 25. aastapäeva huvikeskuse saalis.
Kontsert oli pikk ja heatasemeline. Publik nautis nii praeguste õpilaste, vilistlaste kui ka
õpetajate esinemisi. Kadrina valla poolt õnnitles kooli vallavolikogu esimees Jaanus
Reisner. Valmis meie kooli 1. suveniirtass, mida kinkisime rõõmuga oma praegustele ja
endistele õpetajatele, vilistlastele, külalistele, koostööpartneritele, kooli pidajale.
2015. aastal valmis kooli sümboolikaga pastapliiats ja kalender kunstiosakonna
õpilastöödega.
Kooli 30. sünnipäeva tähistasime 17. mail 2019. aastal mitmekesise kontserdiga
huvikeskuse saalis. Esinesid vilistlased, praegused õpilased ja õpetajad. Vaadata sai
kunstiõpilaste näitust. Kadrina vallavalitsuse poolt tervitas kooli vallavanem Kairit Pihlak.
30. aastapäevaks valmis suveniiriks kunstiosakonna õpilase Emilia Peili kunstitööga
kaunistatud seljakott.

Pedagoogidest kultuuriedendajad
Kooli pedagoogid on olnud entusiastlikud ja tegusad – nad osalevad võimalusel valla
kultuurielus nii ringijuhtide kui ka taidlejatena.
Akordioni ja klassikalise kitarri huviala õpetaja Margus Laugesaart tuntakse kui
akordionisolisti ja rahvamuusikakapelli juhendajat. Ta esineb sageli Lääne-Virumaal,
mujal Eestis ning ta on osalenud ka kõigil Rakveres toimunud üleriigilistel muusikakoolide
õpetajate muusikapäevadel.
Viiuliõpetaja Sirje Tambi mängis Virumaa Kammerorkestris, direktor Eve Vunk juhatas
mitmeid aastaid rahvamaja naiskoori Katrina ja Kadrina segakoori ning on lasteaia
"Sipsik" laste lauluringi juhendaja, ta laulis 27 aastat tunnustatud Eesti Koorijuhtide
Naiskooris.
Puhkpilliõpetaja Edvin Lips mängib metsasarve Rakvere Linnaorkestris ja Virumaa
Kammerorkestris. Endine löökpilliõpetaja Kristjan Kallas mängis erinevates ansamblites
löökpille ja esindas Eesti muusikakultuuri mitmetes paikades üle maailma
ansambliga Ewert and The Two Dragons. Löökpilliõpetaja Peep Kallas lööb muusikuna
kaasa mitmetes erinevates muusikaprojektides, ansamblis Peep Kallas Trio ja ansamblis
The Swingers.
Kunstiõpetaja Marika Randveri loomingut võib näha mitmetel näitustel Kadrinas ja
mujalgi Virumaal. Alates 2012. aasta septembrist töötab koolis klaveriõpetaja ja
kontsertmeistrina Liili Põld. 2014. aastal alustas koolis klaveriõpetaja ja kontsertmeistrina
tööd õpetaja Piret Villem, kes on aktiivse muusikuna kaastegev klavessiinitsunftis, on
vanamuusikaansambli „Fiori“ juht, segakoori Solare ning kooristuudio So-La-Re
kontsertmeister. Vahel astub ta üles ka klaverisolistina ja ansamblis teiste interpreetidega.
2015. aastal alustas tööd pedagoogina trompetiõpetaja Kaido Järvsoo, kes oli aastaid
Kadrina pasunakoori dirigent. 2017. aastal lahkus koolist solfedžoõpetaja Marian
Kullerkupp, samast aastast töötab koolis õpetaja Kaida Mikola. 2021. aastal lahkus töölt
puhkpilliõpetaja Tiit Tammar, kes töötas meie koolis 25 aastat, samuti lahkus töölt
viiuliõpetaja Sirje Tambi, kes töötas meie koolis 19 aastat. 2021. aastast töötab koolis
viiuliõpetajana Kaia Tambi, kes musitseerib aktiivselt Virumaa Kammerorkestris ja
esineb sageli solisti ja ansamblistina.
Koos ajaga muutuvad kooli pidaja, vanemate, õppurite ootused koolile. Huvikool peab
suutma ajaga kaasas käia ning pakkuda võimalikult mitmekesist õpet ja huvitegevust igas
eas ja erinevate soovidega inimestele. Selleks on loodud põhiõppele lisaks muusika- ja
kunstiosakonnas vaba õppekavaga osakond. Töötab eelkool ja on võimalik õppida lisaaastatel. Alates 2016. õppeaastast on muusikat võimalik õppida täiskasvanud
muusikahuvilistel, 2018/19. õppeaastast alates täiskasvanud kunstihuvilistel.
2008. aasta 1. septembriks kinnitati haridus- ja teadusministri Tõnis Lukase poolt kooli
õppe- ja ainekavad. 2008. aastal kinnitati Kadrina vallavolikogu poolt huvikooli kehtiv
põhimäärus.
Koolil on olemas arengukava aastateks 2016-2025.

