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Kollektiivleping kui kodurahu tagaja
Jaanuarikuu viimasel nädalal kogunes Kadrina Keskkooli õpetajatepere õppenõukogu koosolekule, et
vastu võtta kollektiivleping.
Töö kollektiivlepingu koostamisel algas juba 2001. aastal. Nagu
märkis oma sõnavõtus kooli direktor Arvo Pani,sai lepingu teksti
kokkupanemisel nähtud hulga vaeva. Viimased kaks aastat oli suureks abiliseks ka töökollektiivi
esindaja – õpetaja Katrin Vaino.
Lepingu sisulisel viimistlemisel kasutati ka juristide abi.
Kollektiivlepingule kirjutasid alla direktor Arvo Pani, töökollektiivi
esindaja Katrin Vaino ja vallavanem Aivar Lankei.
“ See leping puudutab kõiki töötajaid koristajast direktorini,” lausus vallavanem kokkuvõtvalt.
Märgiti ära ka kollektiivlepingu
osa üldise töörahu kindlustamisel.
Kindlasti ei jää praegune kollek-

Kollektiivlepingule annavad allkirja (vasakult): direktor Arvo Pani,
töökollektiivi esindaja õpetaja Katrin Vaino ja vallavanem Aivar Lankei
tiivleping püsima samasugusena
aastateks, sest seadused muutuvad

ja ühiskonna areng teeb sellesse
ajapikku üha uusi korrektiive.

Meenutati endisi aegu
"Kui kõik Kadrina ja selle ümbruskonna endised ja
praegused kaubandustöötajad siia saali kokku tuleksid,
saaks selle rahvamaja saali otsani inimesi täis," lausus
kaubandustöötajate viiendat kokkutulekut avades Neeruti Seltsi esimees Tiiu Uusküla.
Kadrina Tarvitajate Ühisuse ajalugu saab alguse 13.
aprillil 1919. aastal, mil 5 kohalikku meest panid aluse
ühiskaubandusele. Ühe asutajaliikme – Robert Korkmani majas (praegu Vahtra t. 2) avati ka kauplus. Tarvitajate Ühisuse hilisemaks nimeks sai pikkadeks aastateks Tarbijate Kooperatiiv.
Minevikku mäletada ei ole kerge, sest koos kunagiste
asutajate, toetajate ja töötegijate kadumisega on kadunud
ka side olnuga. Aga siiski, õnneks on veel mäletajaid,
kellel veel võimalik 50-60 aastat tagasi vaadata ja üht-teist
meenutada.
Kokkutulnutele, keda oli 19, jagas Tiiu Uusküla välja
verivärske üllitise "Kadrina Tarvitajate Ühisusest Tarbijate Kooperatiivini". Neeruti Seltsi toimetiste sarjas

Endised kaubandustötajad (vasakult): Lehte Paales, Helgi Bazhenova ja Helju Retshold – (fotol ülal)
ning Laine Aasa ja Eha Viiberg – (fotol all vasakul) oma 5. kokkutulekul
ilmunud faktitihe, fotode ja tabelitega illustreeritud raamatuke (A5) annab ülevaate ühiskaubanduse arenguloost. Käsikirja materjalid pärinevad rikkaliku mälestustepagasiga kaubandustöötajatelt Helgi Bazhenovalt,
Eha Viibergilt ja Laine Vieselt.
Kaubandustöötajate ning tärklise- ja siirupitööstuse
veteranide usin kooskäimine on ärgitanud küsima: kas
ei võiks ka teiste alade inimesed aeg-ajalt kokku saada,
mälestusi koguda ja vanu aegu meelde tuletada? Kadrinas tegutsesid ju mitmed tööstus- jm. harud, kus töötas hulgaliselt kohapealset rahvast (piimatööstus, lasteaednikud, raudteetöötajad, Flora inimesed jt). Paikkonna koduloo uurimisel oleks sellistest algatustest
suur tugi. Seda just tuleviku seisukohalt vaadates.
Enn MÄLGAND

Uus elamurajoon sai tänavatele nimed
Kadrina Vallavolikogu määrusega anti Jõetaguse küla väikeelamute piirkonna uutele planeeritud
tänavatele nimed.
1. Allika tänava pikendusele,
mis kulgeb piki paisjärve äärt kuni
Veebruari esimene nädalavahetus oli meie noortele isetegevuslastele igati edukas.
Rakveres toimus tantsufestivali
Koolitants 2006 maakondlik eelvoor. Kokku oli neljas erinevas vanuseastmes osavõtjaid 342. Cadencial oli sel korral esindatud showja vabatants. Meie poolt esitatud
kuuest tantsust pääses piirkondlik-

ristumiseni planeeritava Lõuna tänavaga jääb nimeks Allika tänav.
2. Planeeritavale tänavale, mis
algab Uuelt tänavalt, kulgeb paralleelselt Allika tänavaga kuni ristumiseni planeeritava Lõuna tänava-

ga, määrati nimeks Luige tänav.
3. Neeruti teelt algavale, planeeritava Luige tänavaga ristuvale
ja Allika tänavale suubuvale tänavale anti nimeks Lõuna tänav.

Noored taidlejad võistlustules
ku vooru edasi neli tantsu. Zhürii ja
publiku eriti sooja vastuvõtu pälvis
meie kõige nooremate (1–3 kl) tantsulaste esitatud “ Karutants” .
***
Solist Kadri Kuusk ja tema juhendaja Lea Leisson osalesid edu-

kalt konkursil “ Viru laul 2006”
eelvoorus Kohtla-Järve Kultuurikeskuses. Kadri kõlav laul tagas
edasipääsu finaali.
Solist Kadril ja Cadencia tantsijatel on edaspidi plaanis teha
koostööd.
Edu meie noortele!
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XIV aastakäik

VALLAVOLIKOGUS ARUTATI JA OTSUSTATI
18. jaanuari istungil arutati ja otsustati:
1. Arutati maa munitsipaalomandisse taotlemist ja sihtotstarbe määramist. Otsustati taotleda Kadrina valla munitsipaalomandisse Kadrina valla
Vohnja külas asuva biopuhasti alune ja seda teenindav maa pindalaga 1,0
ha vastavalt asendiplaanile.
2. Volikogu võttis vastu Kadrina valla 2006. a. eelarve. (Avaldatakse
käesoleva ajalehe 2. leheküljel. – toim.)
3. Vallavolikogu arutas läbi ja kinnitas valla ametiasutuste struktuuri,
teenistujate koosseisu, palgaastmed ja palgamäärad.
4. Volikogu muutis Kadrina vallavolikogu 2005. a. 26. jaanuari määrust
nr 54 Kadrina valla eelarvest maksmisele kuuluva lapse sünnitoetuse ja
matusetoetuse määrade kinnitamine punkti 1, mis sõnastatakse järgmiselt:
• Kinnitada lapse sünnitoetuse määraks 4000 krooni.
5. Volikogu kehtestas korra koolilõuna kulude katmiseks määratud
eraldiste kasutamisel. Kadrina valla munitsipaalkoolide 1.-9. klasside õpilaste koolilõuna kulud kaetakse eelarves riigi poolt ette nähtud eraldiste
osas arvestades vabariigi valitsuse poolt kehtestatud koolilõuna arvestuslikku maksumust. Koolilõuna tegeliku maksumuse ja vabariigi valitsuse
poolt kehtestatud arvestusliku koolilõuna maksumuse vahe Kadrina valla
elanike registrisse kantud 1.-9. klassi õpilastele tasub Kadrina vallavalitsus.
Koolitoidust loobumise korral esitab lapsevanem kirjaliku avalduse kooli
kantseleisse. Määrust rakendatakse alates 2. jaanuarist 2006.
Alates 1. veebruarist 2006 töötab Kadrina vallavalitsuses arendusnõunikuna Tiina VILU.
Tiina Vilu on sündinud 30. septembril 1973. aastal Vinni vallas
Pajusti alevikus. On lõpetanud Vinni-Pajusti Gümnaasiumi ning Tartu
ülikooli bioloogia-geograafia teaduskonna.
Töötanud Lääne-Viru Maavalitsuses nooremspetsialistina, majandus- ja arenguosakonna juhataja
kohusetäitjana.
Tiina Vilu töökohustuste hulka
kuuluvad nõustamine projektide
kirjutamisel, arengukavade koostamine, üldplaneeringu koostamise
jälgimine ja koordineerimine jne.

Kroonika

Arendusnõunik Tiina VILU

Maakonna haridusjuhid lõid uue liidu
Möödunud aasta lõpul tulid kokku 8 koolijuhti, et luua uudse nime
ja sisuga haridusjuhtide liit. Juba
enne seda tegutses maakonnas Eesti
Koolijuhtide Ühenduse allorganisatsioon, kuid selle kitsas suunitlus
üksnes üldhariduskoolidele ei rahuldanud paljusid maakonna koolijuhte. Haridus kui vaimse valdkonna
üks põhiharudest omab laiemat sisu
kui üksnes tegelemine üldhariduskoolidega. Haridus – see on ju ka
töö lasteaedades, kutsekoolides, huvikoolides, haridusnõunikud on olemas kohalikes omavalitsustes jne.
29. detsembril koos oma põhikirjaga sündinud Lääne-Virumaa Haridusjuhtide Liit sai alguse 8 haridusjuhi toel, kes ka kõik arvati uue liidu
juhatusse. Juhatuse esimehe koht
usaldati Kadrina Keskkooli direktorile Arvo Panile. 1. veebruaril 2006
registreeriti vastne liit MTÜ-na Viru
Maakohtu registriosakonnas.
Nagu ütles Haridusjuhtide Liidu
juhatuse esimees Arvo Pani, on
nende tegevuse eesmärgiks kaasa
aidata hariduspoliitika eesmärgipärasele väljakujundamisele ja arendamisele, samas ka vastava seadus-

andluse väljatöötamisele ja ellurakendamisele. Selle on tinginud jätkuv segadus Eesti hariduspõllul
ning seisukohtade paljusus, mis ei
võimalda seada selgeid eesmärke.
Liidu eesmärgiks on ka haridusasutuste finantsmajandusliku tegevuse
korrastamine, kultuuri ja kõlbluse
väärtustamine. Soovitakse arendada koostööd kõigi haridusega tegelevate organisatsioonidega nii kodu- kui välismaal.
Nagu mainis Arvo Pani, on alustatud ka läbirääkimisi Ida-Virumaa
haridusasutuste juhtidega, sest seal
puudub koolijuhtidel oma organisatsioon. Vastse liidu kavas on
laiendada tegevust, et tulevikus
kasvaks sellest välja Virumaa haridustöötajate liit.
Esimeseks suuremaks ürituseks
on 2. märtsile kavandatud õppekava päev, mis toimub maavalitsuse
saalis Rakveres. Praegu on ringluses kaks koolide õppekava varianti.
Õppekava päevale kutsutakse mõlema töövariandi pooldajad-kaitsjad, et ühises ringis oma seisukohti
selgitada ning probleemi paigast nihutada.

Kallid kadrinlased!
Südamlik õnnesoov Eesti Vabariigi 88. aastapäevaks!
Janakkala Soome-Eesti Selts
Raija PIENIMÄKI
Carita LINTUKOSKI
juhataja
sekretär
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SELETUSI
eelarve kohta
Rahandusnõunik
Aili Purk
Kadrina valla 2006. aasta eelarve on planeeritud tulude ja kulude tasakaalustatud eelarvena. Eelarve on plaanitud tulude kogumahuga
56 785 875 krooni, millest 4 241 055 krooni
on 2005. aasta tulude ülejäägist suunatud kulude katteks 2006. aastal ja 5 300 000 krooni
on plaanitud laenu võtta.
47 244 820 krooni on plaanitud laekuvaid
tulusid. Tulude osakaalus on jätkuvalt suurim
maksude osa, moodustades kogutuludest 49,3
protsenti. Maksude suurenemine on plaanitud
2005. aasta eelarvega võrreldes 13,4 protsenti,
millest füüsilise isiku tulumaksu suurenemisele 14,3 protsenti ja maamaksu suurenemisele
4,8 protenti.
Tuludesse on plaanitud riigieelarvest eraldatavad toetused ja sihtfinantseerimised riigieelarve eelnõus avaldatud suurustena.
Laenu võtmise suuruseks on eelarves plaanitud 5 300 000 krooni. Laenu on plaanitud
võtta Kadrina Vallavolikogu 2005. aasta 28.
detsembri otsusega nr 31 kinnitatud investeeringuteks.
2006. aasta eelarvesse on sisse kirjutatud
mitmete projektide kaasfinantseerimine, osalemine taotletavates projektides. See osa on
eelarves plaanitud ja realiseeritakse üksnes
taotletud projekti positiivse vastuse korral.
2006. aastasse on 2005. aastast ületoodud
pooleliolevad ehitused, mis on projekt Paisjärv 350 000 krooni ja autobussijaam Viitnal
50 000 krooni.
Kassatagavara suuruseks on kinnitatud 100
000 krooni.
Kulud on plaanitud kogumahus 56 785 875
krooni.
Eelarve koostamisel on lähtutud põhimõtetest, mis on kinnitatud Kadrina Vallavolikogu
2005. aasta 22. juuni otsusega nr 255 Kadrina
Valla 2006. aasta eelarve põhimõtete kinnitamine. Otsusega oli ettenähtud heakorrakulude
suurenemine vallas 100 000 krooni, kultuurija spordiürituste korraldamise kulude suurendamine 50 000 krooni, kõrgharidusega Kadrina valla töötaja palga alammääraks kõrgharidust nõudval ametikohal täistööaja korral
5 830 krooni ja kõrgharidusega munitsipaal-

Kadrina valla 2006. aasta
kooli õpetaja palga alammääraks täistööaja
korral 7 500 krooni kuus.
Eeltoodud põhimõtetest tulenevalt on üle
vaadatud kogu personali palgakorraldus.
Eelarvesse on arvestatud palga alammäära
kehtestamine 3000 krooni kuus täistööaja korral. Kõiki tegevusi läbivaks kulude suurenemiseks on kommunaalkulud: vee- ja kanalisatsioonihinna tõus 2005. aasta sügisest, küttehinna tõus alates jaanuarist 2006.
Kulusid on suurendanud mitmed uued üritused ja tegevused. Olulisemad uued tegevused kultuuri ja vabaaja eelarves on:
- uus ametikoht, kunstiline juht, Kadrina
Rahvamajas;
- uued ringid Kadrina Rahvamajas – showtants, segarühm;
- näitering ja laste lauluring Läsnal;
- võimenduse ost Kadrina Rahvamajja;
- avatav raamatukogu filiaal Viitnal;
- mänguväljakud lastele.
Jätkuvalt on kulud suurenenud keskkonnaja loodushoiu osas, millest olulisemad on:
- Undla, Hulja ja Udriku veemajandusprojekti tasuvusuuring ;
- valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava täiendamine;
- osalemine Lääne-Viru veemajandusprojektis.
Sotsiaalhoolekande osas on oluliselt suurenenud kulud laste koolitoetuse osas. Toetusena on eelarvesse sissekirjutatud 2006. aastast
tasuta koolilõuna 1–9 klassi õpilastele. Suurenemist on plaanitud sünnitoetuse maksmiseks
2500 kroonilt 4000-le, suurendatud on ka ühekordsete toetuste osa. Riigi poolt on suurendatud hoolekande kulusid erivajadustega inimestele vallale pandud funktsioonide osas.
Remondid on plaanitud alljärgnevate objektide osas (krooni):
- Kadrina Keskkool – 100 000 sanitaarremondiks;
- Vohnja Lasteaed-Algkool – 99 000 remont sööklas, koridoris, õpetajatetoas ja valgustus klassis;
- Kadrina laululava – 100 000 põrand;
- Kadrina Lasteaed Sipsik – 179 000, välisvalgustus, piirdeaed, liivakastid;
- Sotsiaalkorterid Leikudel – 30 000;
- Sotsiaalkorterid Kihleveres – 30 000;
- Kikus, Saldas – 14 000 ja veel mitmed
mahult väiksemad remondid.

Investeeringud aastal 2006
Objekt

Tegevus, nimetus

Valla teed ja tänavad

Viru tn. väljak
Jõetaguse elamukvartal
Hulja aleviku Tõnismäe tee
Hulja aleviku Rakvere tee pindamine
Tööstuse ja Põllu tn ühendus
Sepa, Aasa, Vahtra, Veere ja
Juurdepääsu tn. tolmuvabakate

Eelarve

sh vald

sh muud
projektid

Märkused, selgitused

233 700
765 000
20 000
114 905
290 000

233 700
765 000
20 000
114 905
290 000

486 380
1 909 985

486 380
1 909 985

250 000
250 000

250 000
250 000

raamatupidamise ruumid

110 000
110 000

110 000
110 000

Veemajandusprojekti tasuvusuuring

167 100
34 000
143 000
344 100

167 100
34 000
143 000
344 100

seotud Eesti Energiaga
2 posti
8 posti, projekt

Kultuur, Sport
Kadrina valla Raamatukogu katlamaja
250 000
Viitna Raamatukogu
271 400
Kadrina Rahvamaja katus
280 000
Kadrina Rahvamaja lava abiruumid
656 000
Mänguväljak Saldas
50 000
Mänguväljak Huljal
50 000
Mänguväljak Kadrinas Rakvere t 3
60 000
Kokku
1 617 400

250 000
271 400
280 000
656 000
30 000
10 000
60 000
1 557 400

Kokku

Majandus

Vallamaja tööruumid

Kokku

Keskonnakaitse
Lääne-Viru veemajandusprojekt
Kokku
Elamu-kommunaalmajandus
Uue, Allika ja Jõe tn. tänavavalgustus
Tapa tee valgustus
Hulja-Rakvere tee valgustus
Kokku

Haridus

Kokku

Kadrina Keskkool 1 500 000
Vohnja LA-AK soojuspump
512 855
Lasteaed Sipsik Hulja filiaal
180 615
2 193 470

Sotsiaalne kaitse
Kokku
Kõik kokku

Kihlevere 11

112 200
112 200
4 627 170

koos Rahvamaja krundiga
teed, drenaazh, tänavavalgustus
lasteaia ja elamute vahel
mõisast kuni Pärnu-Sõmeru mnt.
kruus-liiv kate

puidupelletid

20 000
40 000

lava abiruumide kohal
välistrassid, ilma pumplata
Taotletud projektiraha
Taotletud projektiraha

60 000

500 000 1 000 000
102 570
410 285
180 615
783 185 1 410 285

poiste tööõpetus, garderoob
Projekti taotlus tehtud
2 rühma ja mängurühma aknad

112 200
112 200
5 066 870 1 470 285

sotsiaalkorteri remont

KADRINA VALLA EELARVE ’2006
KADRINA VALLA 2006. a. EELARVE TULUD
Tulude nimetus
krooni
MAKSUD
23 284 135
Füüsilise isiku tulumaks
21 084 135
Maamaks
2 200 000
KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK
2 786 050
TULU VARADELT
127 000
TOETUSED RIIGIASUTUSTELT
21 047 635
TULUD KOKKU
47 244 820
FINANTSEERIMISTEHINGUD
KOHUSTUSTE SUURENEMINE
Laenu võtmine
KOHUSTUSTE VÄHENEMINE
Laenude tagasimaksmine
KASSAJÄÄK (seisuga 31. 12. 2005)
sellest:
kassatagavara
omandireformi reservfond

5 300 000
5 300 000
4 536 460
4 536 460
4 569 695
100 000
228 640

KADRINA VALLA 2006. a. EELARVE KULUD
Kulu objekt, kulu nimetus
krooni
ÜLDVALITSEMINE
3 954 565
s.h
personalikulud
2 239 395
investeeringud
61 000
Volikogu
323 645
s.h
personalikulud
258 385
investeeringud
0
Vallavalitsus
2 286 555
s.h
personalikulud
1 653 960
investeeringud
61 000
Reservfond
450 275
Muud üldised teenused
327 050
s.h
personalikulud
327 050
Muud üldised valitsussektori teenused
111 870
Liikmemaksud ja ühistegevuse kulud
111 870
Valitsussektori võla teenindamine
455 170
RIIGI- JA KORRAKAITSE
s.h
personalikulud
investeeringud
Sõjaline riigikaitse
AVALIK KORD JA JULGEOLEK
s.h
personalikulud
investeeringud
Politsei 85 420
s.h
personalikulud
Päästeteenused
personalikulud
s.h

22 000
0
0
22 000
308 325
220 435
0
48 230
222 905
172 205

MAJANDUS
s.h
personalikulud
investeeringud
Maakorraldus
s.h
personalikulud
investeeringud
Metsamajandus
Ehitusalased teenused ja järelvalve
s.h
personalikulud
Transpordikorraldus
s.h
personalikulud
Teede ja tänavate remont
s.h
investeeringud
Teede greiderdamine
Lumetõrje
Teeservade niitmine
Liikluskorraldus
s.h
investeeringud
Üldmajanduslikud arendusprojektid
s.h
personalikulud
Vallamaja haldus
s.h
personalikulud
investeeringud

4 359 725
1 058 245
1 350 730
299 635
272 235
10 000
5500
454 430
430 430
718 715
263 725
1 138 635
933 730
100 000
450 000
30 000
100 000
50 000
135 960
35 870
926 850
55 985
357 000

KESKKONNAKAITSE
s.h
personalikulud
investeeringud
Jäätmekäitlus
s.h
prügivedu
Kadrina Jäätmejaam
Kinnistute maastikukaitse, haljastus
Maastikukaitsealad
s.h
Neeruti maastikukaitseala
Viitna maastikukaitseala
Paisjärve projekt
s.h
investeeringud
Keskkonnakaitse haldus
s.h
personalikulud

1 603 155
417 835
350 000
118 840
36 840
82 000
483 000
125 000
65 000
60 000
370 000
350 000
506 315
417 835

ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS
s.h
personalikulud
investeeringud
Veevarustus
Tänavavalgustus
s.h
investeeringud
EELK Kadrina Kogudus - kalmistu
OÜ Kadrina Kommunaal - saunad
Muu elamu- ja kommunaalmajandus

1 295 755
0
465 370
270 000
912 455
465 370
36 000
27 300
50 000

TERVISHOID
s.h
personalikulud
investeeringud
Üldmeditsiiniteenused

66 000
0
0
28 000

s.h
Kadrina Tervisekeskus OÜ
Üldhaiglateenused
Rakvere Haigla MTÜ
Muu tervishoid
s.h
Rakvere Haigla AS
Kadrina Tervisekeskus OÜ
VABA AEG, KULTUUR JA RELIGIOON
s.h
personalikulud
investeeringud
Üldine sporditegevus, spordiüritused
MTÜ Spordiklubi Kadrina
OÜ Kadrina Sport
Kadrina mänguväljak
s.h
investeeringud
Salda mänguväljak
s.h
investeeringud
Hulja mänguväljak
s.h
investeeringud
Kadrina Kunstidekool
s.h
personalikulud
Ostetud muusika-ja kunstikooli teenused
Laste, noorte huvialamajad
Kadrina Valla Raamatukogu
s.h
personalikulud
investeeringud
Kihlevere filiaal
Vohnja filiaal
Viitna filiaal
s.h
personalikulud
investeeringud
Kadrina Rahvamaja
s.h
personalikulud
investeeringud
Läsna Rahvamaja
s.h
personalikulud
Läsna Rahvamaja MTÜ
Piirkondlikud kultuuriüritused
s.h
personalikulud
Neeruti Selts MTÜ
Kadrina Muusikaselts MTÜ
Kadrina Segakoor MTÜ
Kadrina laululava
Avalik internetipunkt
s.h
personalikulud
Ajaleht Kodukant
s.h
personalikulud
HARIDUS
s.h
personalikulud
investeeringud
Kadrina Lasteaed Sipsik
s.h
personalikulud
investeeringud
Kadrina Lasteaed Sipsik Hulja rühmad
s.h
personalikulud
Lasteaiakohad
Vohnja Lasteaed-Algkool (vald)
s.h
personalikulud
investeeringud
Vohnja Lasteaed-Algkool (riik)
s.h
personalikulud
Õpilaskohad põhikoolides
Kadrina Keskkool (vald)
s.h
personalikulud
investeeringud
Kadrina Keskkool (riik)
s.h
personalikulud
Õpilaskohad gümnaasiumis
Täiskasvanute gümnaasiumid
Õpilasveo eriliinid
Muu hariduse abiteenused
Hariduse haldus
s.h
personalikulud
investeeringud
SOTSIAALNE KAITSE
s.h
personalikulud
investeeringud
Puuetega inimeste sotsiaalne kaitse
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse
Eakate hoolekandeasutused
s.h
Kadrina Hooldekodu OÜ
Lustivere Hooldekodu MTÜ
MTÜ Kadrina Päevakeskus
Koolitoit, koolitoetus
Sünnitoetus
Eluasemeteenused sots. riskirühmadele
s.h
investeeringud
sellest: Viitna tee 3 sotsiaalmaja
Leikude sotsiaalmaja
Kihlevere sotsiaalmaja
Salda 1, Kiku
Toimetulekutoetus
Sotsiaaltoetused
Sotsiaalse kaitse haldus
s.h
personalikulud
Matusetoetus
KULUD KOKKU
s.h
personalikulud
investeeringud

28 000
20 000
20 000
18 000
12 000
6000
7 849 345
2 955 010
1 641 100
150 260
294 280
1 027 530
60 000
60 000
30 000
30 000
10 000
10 000
1 431 035
1 341 965
91 000
60 875
1 300 815
568 315
0
18 100
19 290
394 180
831 80
271 400
1 737 080
366 090
1 269 700
58 490
51 990
18 660
290 000
40 050
20 000
40 160
17 330
100 000
492 895
411 575
187 365
91 845
29 297 995
19 403 995
2 112 855
4 622 325
3 568 690
0
1 467 645
896 945
60 000
1 439 720
457 965
512 855
536 415
516 190
180 000
9 106 515
3 918 825
1500 000
10 318 585
9 887 425
400 000
22 835
821 000
65 000
257 955
157 955
100 000
349 2550
267 670
0
85 000
160 000
400 800
390 000
10 800
331 100
503 370
125 000
205 610
0
5000
38 380
148 230
14 000
761 000
609 000
281 670
267 670
30 000
52 249 415
26 562 585
5 981 055
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Kui elukutse on elu kutse
Kellele meist poleks lapsena meeldinud poodi mängida. Osaleda mängus müüjana – see oli vast tase! Müüja oli otsekui juht ja valitseja. Tubases
mängus võis ta toolidest-taburettidest improviseeritud letile-riiulile omatahtsi kauba väljapanekuid kujundada. Liivakastipoes olid võrdselt müügil
liivakoogid ja liivavormid. Liiva võis ka uhkelt ostja poolt küsitud koguses
kühvliservast kotikesse nõristada, nähes selles küll sädelevat suhkrut või
tolmavat jahu. Rahana olid kasutusel nii oma käega kirjutatud numbritega
paberlipikud kui ka lihtsalt sirelilehed. Müüjaamet eeldas head rehkendamisoskust, sest kaupleja ei võinud ometi kahju kannatada. Tänapäeval on
letikaubandus ammu asendunud selvekaubandusega, küllap seetõttu ei
mängi ka tänapäeva lapsed poodi, neil ei ole lihtsalt kedagi jäljendada, või
siiski on? Kes teab?
Merle Teiva (47), on Kadrina
kiitusega, sain vanemmüüja kvalifitüdruk. Ta käis siin lastesõimes ja
katsiooni. Tööle asusin Kadrinasse
lasteaias, läks 1965. a. kooli, lõpetolleaegsesse Tarbijate Kooperatiitas Kadrina Keskkooli 1976. a., õpvi toidukauplusesse. Praegugi tööpis Tallinnas müüjaks ning on seetan samas majas, mis kannab nime
järel töötanud Kadrina kauplustes
AS Nuka Kaubad. Töötades tulid
kauplusejuhatajana, juhataja aseka töösaavutused: müüjate kutsetäitjana ja müüjana tänaseni.
võistlusel kooperatiivisiseselt esiTeatavasti olid Kadrina Keskkoht, ülerajoonilistel teine koht.
koolis väga hea õpilane. Kas
Preemiaks sain turismireisi Ungamängisid lapsena meelsasti poorisse ja Rumeeniasse. Hilisema aja
di, et selle elukutse valisid ? Külsaavutuseks on 1999. a. ETK süslap mängisin, nagu kõik lapsed.
teemi ülevabariigilise müüjate
Aga sel ajal ei osanud ma küll arvavõistluse esikoht, mille preemiaks
ta, et selle endale elukutseks valin.
oli 10000 krooni. Tegin oma igaÕppimisega mul raskusi ei olpäevast tööd ausalt ja kohusetundnud, hinded olid head. Seetõttu ei
likult, kasutades koolist saadud
pidanud ma ka koolieksameid tegeteadmisi ja oskusi. Kasuks tulid ka
ma. Oma esimesed eksamid soorieelnevad töökogemused.
tasin alles 11. klassis. Võtsin osa
Oled tubli pereemana ka tubaineolümpiaadidest (vene ja inglise
lid lapsed kasvatanud. Perekonna
keel, matemaatika), saavutasin ikka
lõin 1979. a. Abikaasa Harri on igaI või II koha. Kooliaeg oli huvitav.
ti hea abikaasa ja isa olnud. Oleme
Kuna olin õppinud inglise keele
laste saavutustega rahul. Nad olid
eriklassis, tahtsin minna Tartu Ülika head õpilased. Poeg õppis
kooli inglise keelt õppima. Tegin
EPMÜs, töötab Kadrina Kommueksamid osaliselt ära, aga jätsin minaalis töödejuhatajana. Ta on valinemata viimasele (ajaloo) eksamile.
tud vallavolikogu liikmeks. Tütar
Olen mõnikord kahetsenudki, et nii
töötab hetkel Tallinnas Maksuameläks. Töötasin mõne aja Floras ning
tis. Vanavanemad me siiski veel ei
siis suundusin Tallinna kaubandust
ole, kuigi ekslikult nii arvatakse.
õppima.
Põhjuseks see, et sageli liigume ringi minu õe lapselapsega.
Kuidas algas ja kulges müüjaamet? Läksin Tallinna KooperaKuidas on kaubandus Kadritiivkooli 1978. a. Lõpetasin kooli
nas arenenud/muutunud? Eks nii

Lindude gripp
Lindude gripp on väga nakkav,
ägedalt kulgev lindude viirushaigus. Lindude gripp kuulub eriti ohtlike loomataudide hulka, kuna see
põhjustab lindude massilist haigestumist, suurt suremust ning ulatuslikku majanduslikku kahju.
Lindude gripile on vastuvõtlikud
kõik kodu- ja uluklinnud. Nakkusallikad on haiged või haiguse läbipõdenud viirusekandjad linnud.
Nakatumine toimub seedetrakti või
hingamisteede kaudu. Haigeid linde ei ole võimalik ravida.
Lindude gripi viirus eritub väliskeskkonda nakatunud või siis nakkuse läbi põdenud lindude rooja ja
hingamisteede nõrega, levib kergesti inimese, saastunud esemete ja
transpordivahendite vahendusel ja
säilib pikalt eluvõimelisena vees,
samuti munades ja linnulihas.
Gripiviiruse kandjateks looduses
on metslinnud (peamiselt veelinnud), kellelt võivad nakkuse saada
kodulinnud, eelkõige kodused veelinnud, nagu haned ja pardid. Rändlindudega võib haigus levida pikkade vahemaade taha.
Olulisemad haigustunnused lindude gripi korral on linnu harja,
lokutite ja näopiirkonna turse, raske
depressioon, isutus, uimasus, närvinähud ja kõhulahtisus. Hari ja lokutid muutuvad siniseks, tekib hingeldus, toodangu langus. Äkksurm
võib saabuda ilma eelmainitud tunnusteta.
Lindude gripi kahtlusest on
loomapidaja kohustatud koheselt
teavitama veterinaararsti või veterinaarkeskust.
Loomapidaja peab osutama igakülgset kaasabi vajalike proovide

võtmisel ja uurimiste läbiviimisel
haiguse diagnoosimiseks. Lõpliku
diagnoosi kinnitab laboratoorne uuring.
Lindude gripi ennetamiseks
rakendatavad bio-ohutusmeetmed:
1. Hoida kodulinde suletud hoonetes.
2. Vältida kodulindude võimalikke kontakte rändlindudega.
3. Rakendada kõiki bio-ohutusmeetmeid lindlates (desomatid
lindlate uste ees, loomade ja lindude sissepääsu tõkestamine, lindude
joogivee ohutus).
4. Teavitada viivitamatult lindude gripi kahtlusest.
5. Tagada kodus peetavate hanede ja partide ning teiste linnuliikide
eraldatus.
6. Võõrastel isikutel on keelatud
siseneda loomakasvatushoonetesse- ja rajatistesse enne 48 tunni
möödumist ohupiirkonnast Eestisse
saabumist.
7. Linnukasvatajatel on keelatud
ohustatud piirkondadest pärineva
sööda käitlemine (s.h lindude söötmine).
Lugupeetud linnukasvatajad!
Seoses lindude gripi ohuga on
volitatud veterinaararst 2006. aastal
vormistanud oma tegevuspiirkonnas paiknevate linnupidamisega tegelevate ettevõtete kohta linnuskasvatusettevõtte ülevaatuse akti.
Palun kõigil linnukasvatajatel,
kelle lindla kohta ei ole veel eespool nimetatud akti vormistatud,
teatada oma kodulindudest (sõltumata lindude arvust) hiljemalt 25.
veebruariks 2006. a. telefonil 51 37
662.
Vilve Ala-Paal
volitatud veterinaararst

Merle Teiva
nagu igas eluvaldkonnas, on ka
kaubanduses toimunud suured
muutused. Eks paljud mäletavad
aegu, kui kaupa oli külluses, nappis
aga raha. Seejärel oli jälle raha rohkem, aga kaupa polnud. Mäletame
talongikaubanduse aegu. Päris masendav oli pika järjekorra ära seisnud inimestele, kel sageli oli ka
suur pere kodus ootamas, müüa
vaid pool kilo vorsti. Aga midagi
polnud parata, see oli moodus, kuidas kaupa suurema arvu ostjate vahel jagada sai. Inimeste näod olid
mornid. Raske oli leti taga lahket
nägu teha. Keevalisemad ostjad elasid oma pahameele müüjate peale
välja, kuigi viimased olukorras süüdi ei olnud. Õnneks on need ajad
nüüd kauge minevik. Edasiviivaks
jõuks kaubanduses on kahtlemata
konkurents. Selles vallas on arenguruumi lõputult. Kui vanasti oli
tähtis hea arvutamisoskus ja kaubatundmine, siis tänapäeval saab
müüjaks igaüks, kes soovib. Nii
mõnelegi selgub hiljem, et see polegi nii lihtne amet. Kui mina tööd
alustasin, siis olid kasutusel veel
osutikaalud ja arvelauad. See tähendas seda, et pidid väga hästi teadma, kui palju maksab 5 ja 10 g

vorsti või juustu, sest näiteks 255 g
vorsti hind tuli ju arvelaual välja
arvutada. Arvelaual sai liidetud ja
lahutatud, said korrutatud kõik inventuurid. Aruanded tuli käsitsi kirjutada. Nüüd on selles osas kõik
palju kergem. On elektronkaalud,
kassaaparaadid näitavad, palju peab
ostjale raha tagasi andma. Müüja ei
pea pead arvutamisega vaevama.
Küllap on see ka üks põhjusi, miks
noored ei oska eriti peastarvutamist. Müüja töö on füüsiliselt ka
kurnav (pikad tööpäevad ja pidevalt
jalgadel seismine). Seepärast on
kaadri voolavus kaubanduses suur.
Sageli otsivad nooremad inimesed
endale kergemat ja tasuvamat tööd.
Raskustele vaatamata mulle müüja
töö meeldib. Meeldis siis, kui oli
letikaubandus, meeldib ka nüüd,
kui on iseteenindamine. Ega ükski
amet pole kergete killast. Vahet pole, kes on tööandja, sest oma tööd
peab igaüks ikka ise hästi ja südamega tegema. Kuigi oled vahel väga väsinud, pead sa ikka ostjatele
lahkelt naeratama. Loodan, et minul
jagub seda naeratust veel paljudeks
aastateks.
Kuidas sobib Sulle ja Su perele
elu Kadrina alevikus? Kadrinas
on väga hea elada. Siin on kõik,
mida eluks vaja: hea kool, kaasaegne lasteaed, raamatukogu, bussi- ja
rongiliiklus, posti- ja sideteenused,
kauplused jpm. Et Kadrina Keskkoolis on ideaalilähedased õppimisvõimalused, tean ma iseenda ja oma
laste kooliajast. Nii noorte kui ka
eakamate vaba aja tervislikult kasulikuks veetmiseks on staadion,
spordisaalid ja ujula. Rahvamaja
ringides võib mitmesugust tegevust
leida. Mida veel soovida? Tuleb
vaid ise endale sobiv(ad) tegevus(ed) leida.
Kuidas sisustad oma vaba aega? Mulle on alati meeldinud lugeda, ka käsitööd teha. Viimasel ajal

Aiaauk – kas üksnes auk aias?
Alljärgnevat ajendas üles tähendama esiteks naabrimehe (Heino Sõrm –toim.) kriitiline kirjutis jaanuarikuu "Kodukandis", teiseks kaht "Kahvli"-saadet lõpetanud tulised sõnaduellid samasooliste koos(abi)elu
teemal ja kolmandaks arvamine, et vaevalt hakkab
A&O kauplus (või Järva TÜ) aiateemalist vastulauset
üles võtma. Esmapilgul ühildamatutel ajakirjanduslikel
ilmutistel on lähemal vaatlemisel üsna sarnane taust –
inimeste käitumisele seatavad (või juba seatud) piirangud ja lubatavad (või juba lubatud) vabadused.
A&O kauplusele sõna otseses mõttes lähedaloleva isikuna arvan teadvat, miks võrkaed ümber poetaguse platsi
ehitati ja sooviksin sel teemal natuke kaasa rääkida.
Kui mingi maaüksuse territoorium piiratakse aiaga,
siis 1) tähistatakse sellega üks kindel ala ja 2) viidatakse, et selle ala haldaja soovib tagada oma territooriumi
puutumatust. Selles pole midagi ebaloogilist ega taunimisväärset. Küsimused on tekkinud sellest, miks sellist
piiramist ikkagi vaja oli? Üks põhjustest oligi see, millest Heino Sõrm juba kirjutas. Suured kaubaveokid olid
tõepoolest sageli manööverdamisraskustes, kuna platsile (ehk poe territooriumile ehk selleks mitte ettenähtud
alale) olid pargitud väikesõidukid, mille omanikud sealt
otseteed arsti juurde või külla olid läinud. Mugav ju?
Nüüd seati sellele piir(ang) ette. Ent oli ka teine küllalt
oluline põhjus, mis peitus selsamal platsil asuvas prügikonteineris, õigemini prahilaviinis, mis õige ruttu ja
järjekindlalt selle suure anuma ümber tekkis. Ja see
polnud mitte täiel määral kaupluste töö tulem. Ei A&O
ega ehituspood tooda toidurappeid, trööbatud mööblitükke, vanu kodumasinate või santehnika juppe ega
muid sarnaseid olmejäätmeid. Teatud elanikele kortermajade "linnaosast" oli komme võtta näppu oma prügikott ning see poodi minnes või möödudes kaupluse
konteinerisse sokutada, ja kui see täis oli, siis maha
poetada. Mugav ju? Kuid nüüd sooviti ka sellist "vabadust" välistada. Nimetatud konteiner asub kaupluse
maa-alal ja on mõeldud vaid poodide prügi kogumiseks,
pealegi on kortermajadel omad anumad oma paikades.
Seda, et osal koolinoortest võeti ära mugav võimalus
poe nurga taha suitsetama peituda, ei maksa vist põhjusena kõneks võttagi. Või siiski? Küsisin kord ühe sellise seltskonna käest, et kas pole varavõitu terviserikkumisega alustada?
"Mis-see-t..ra-sinu-asi-on?" esitati nabarõnga välkudes vastuküsimus.

Neeruti
Seltsi

VEERG
• 4. märtsil viib loodusretk huvilised lauluisa Kreutzwaldi sünnikohta, sealt edasi Loobu jõe lätetele ja
kallastele. Pisibuss väljub rahvamaja eest kell 12, retke kestus umbes
4 tundi. Võileib ikka taskusse!
• Veel on saadaval mõned videoülevaated läinudsuvisest külade
päevast Läsnal. Küsida tel 55 525
314.
• "Kadrina kihelkond läbi aegade"
– kopsakas teos Kadrina kandi ajaloost. Raamat on ikka müügil Kadrina valla raamatukogus.
• Austatud külavanemad, külaliidrid, külaseltside ja -seltsingute eestvedajad! Olete oodatud 17. märtsil
kell 17 Kadrina rahvamajja, et ühise arutelu käigus kavandada külaelu edasist arengut.
olen huvitunud aiatööst. Taimede
kasvamise ja köögiviljade valmimise jälgimise rõõm on otsene tasu
nähtud vaeva eest. Sügisesed metsaannid kutsuvad loodusesse. Nagu
paljud pereemad teen hoidiseid.
Kadrina on just parasjagu nii lähedal ehedale loodusele, et meeldiv ja
kasulik saavad ühendatud.
Mida soovitaksid praegustele
noortele, kes seisavad elukutsevaliku ees? Need noored, kes ei pelga
füüsilist tööd, on suhtlemisaltid ja
õpihimulised, võivad julgelt proovida
ka müüja ametit. Iga töö on tänuväärt,
üks rohkem, teine vähem. Amet tuleb
kõigepealt selgeks õppida ja siis seda
innukalt ja ausalt pidada.
Küsimusi esitas
Tiiu UUSKÜLA

Tegelikult oli juba ette teada, et võrkaed kujuneb
pigem sümboolseks tõkkeks ja on ehk nädalate küsimus, mil habras võrk maha tallatakse. Nii läkski. Esimese kuu jooksul katsetati ja teise vältel lõhutigi aed
kolmest kohast. "Õiglus" on taas jalule seatud. Kuigi
tabatud pole kedagi, on alust oletada, et "tänada" tuleks
selle eest meie nooremat ja lootustandvamat põlvkonda,
sest keskealised ja vanemad inimesed üle aia ronima ei
kipu. Nemad lähevad pigem läbi. Nii nagu muiste, EPT
aegadel, mäletate küll! Kui palju siis piirdeaia auke
lapiti ja jälle sisse lõigati! Ja mitte ainult selleks, et
mugavat otseteed kasutades midagi juurde tuua, vaid ka
selleks, et kähku ja kadudeta tööd koju kaasa viia. Oli
ju nii?
Mitmed on arvanud, et poemaja alevipoolsesse nurka võinuks jätta avause või värava, et inimesed ei peaks
taarat tuues nii pikka ringi ümber maja tegema. Kui
suur see ring siis õige on? Umbes 150-200 meetrit. Kes
suudab sammuda 15-20 meetrit, jõuab astuda ka 200
meetrit; kes jaksab õlle järel käia, liigub ka taarapunkti
sama edukalt. Pealegi kannab üks kaupluseväline töötaja kõnniteedele kord liiva, kord soola, kord graniidikildu. Paljud eakamad kasutavad edukalt abitoena kas
jalgratast või soomekelku. Ja lõpuks – mis mõtet on
aeda rajada, kui läbi nö ametliku avause on võimalik
kõik see, mille vastu aed tehti – autot platsile jättes arsti
juurde või külla minna või oma kodurämps endisel
moel meie konteinerisse käo kombel muneda?
Hr. Sõrme mõtteavalduse kohaselt ongi just A&O
kauplus see kurja juur ja pahategija, kel pole mahti
olnud ei viieminutilist mõttepausi võtta ega ka mõistlikku plaani välja mõelda. Paraku ei paku auväärt naabrimeeski omapoolset lahendust. Iroonilist kriitikat teha
on ju lihtsam.
Leian, et aia ehitamine oli õige samm, olgugi, et täna
seda tõkkena enam käsitleda ei saa. Ja tundub, et nn
Kadrina moodi pole mõelnud mitte taarapunktiga ühist
katust omavad kauplused, vaid rohkem ikka need, kes
mugavatest otseteedest lugu peavad. Eks me ikka veel
arene ja kasva! Tasuks mõelda, et nö otsetee-mentaliteet ongi üks aiaaukudest meie mõttetara sees.
Võiks ju ka selle üle pahandada, miks hr. X-le kuuluv krunt, millest otseteed üle kõndides hoopis paremini
pr. O juurde pääseks, nii pagana tiheda kuusehekiga
ümbritsetud on?
Harald RAHUPÕLD
Kadrina ehituspoest,
Järva TÜ liige
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* SPORT * SPORT * SPORT * SPORT * SPORT *
Maadlusuudis Martnast
maadleja Dimitri Drozdov kehakaalus kuni 50 kg esiVõistlusel "Martna lahtine matt" saavutas Kadrina
koha. Siim Abner kehakaalus kuni 54 kg sai teise koha.
Kalev Karp (-42) ja Kristo Ever
Virumaa meistriks Rauno Kõremäe
Maakonna meistrivõistlused
(-66).
(kehakaal -23 kg), Taaniel Piiskopõpilastele
Kolmandale kohale võistlesid
pel (-29) ja Kaupo Kütt (-59).
kreeka-rooma maadluseses peeti
ennast Karmo Kõremäe (-25) ja
Teise koha said Martin Pajusjärjekordselt Tapal.
Maick Meibaum (-53).
saar (-25), Henri Kõremäe (-29),
Meie valla poistest tulid LääneJuuniorid tõid medaleid
Nendeks olid: kehakaalus –50 kg Dimitri Drozdov,
Eesti meistrivõistlustel vabamaadluses juunioridele
Andik Grigorjev (-74 kg) ja Andres Laanemägi (-96
said SK Kadrina sportlased kolm auhinnalist kohta,
kg).
tulles pronksmedalile.
Valeri PORMANN

Muudatused OÜ Kadrina Sport teenuste hinnakirjas
OÜ Kadrina Sport hinnakirja on tehtud alljärgnevad parandused:
Lasketiir
8 rada
60 min
325 kr
Täiskasvanu üksikpilet
60 min
40 kr
Õpilane, pensionär,
puuetega inimene
60 min
20 kr

Lauatennis
Täiskasvanu üksikpilet
Õpilane, pensionär,
puuetega inimene

60 min

20 kr

Hosteli saun
lisaks basseini kasutamine

60 min

300 kr

60 min

25 kr

Kadrina valla ametitelefonid
Nimi
Ametinimetus
Aivar Lankei
vallavanem
Jaan Stern
abivallavanem
Krista Kirsimäe
sekretär
Marika Mardõkainen
vallasekretär
Jaak Streimann
ehitusnõunik
Meelis Suvi
ehitusinsener
Erika Roger
peamaakorraldaja
Lea Uueni keskkonnakaitse juhataja
Merlin Rosar
sotsiaalala spetsialist
Siiri Sammel
lastekaitsespetsialist
Tiina Vilu
arendusnõunik
Liivi Veide
vallasekretäri asetäitja

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
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Tel nr
25 602
25 603
25 600
25 604
25 607
25 625
25 630
25 620
25 623
25 624
25 617
25 616

Nimi
Ametinimetus
Valli Rand
sekretär
Aili Purk
rahandusnõunik
Mare Kukk
pearaamatupidaja
Viivika Murumaa vanemraamatupidaja
Kaia Suik
raamatupidaja
Irja Ojaste
raamatupidaja (kassa)
Enn Mälgand
ajalehe toimetaja
Eha Kriks
arhivaar
Ülle Visnapuu
metsakonsultant
Vallavalitsuse üldtelefon
Vallavanema mobiiltelefon
Abivallavanema mobiiltelefon

KULTUURIÜRITUSED KADRINAS
24. veebruar kell 15.00 Kadrina rahvamajas Eesti
Vabariigi 88. aastapäeva tähistamine: kavas Richard
Tammiku raamatu Kadrina kihelkond läbi aegade esitlus. Tublimate tänamine. Kontsertosas esineb kandleansambel Kukulind.
3. märts kell 12.00 – 17.00 Kadrina rahvamajas III
akordionimuusika päev (Kunstidekooli korraldusel).
5. märts kell 13.00 Kadrina rahvamaja tantsurühma
Vöökudujad ja Naisansambli kontsert Kunda klubis.
6. märts kell 19.00 Kadrina rahvamajas Viru Säru
koolitus.

24. veebruar - 18. märts 2006

7. märts kell 11.00 Kadrina rahvamajas tantsuetendus lastele Ivar Lett tantsib (Sipsiku korraldusel).

11. märts kell 20.00 Kadrina rahvamajas naistepäeva pidu Nõukogude Naine. Õhtujuht ja üks pillimeestest
Ants Viermann. Tantsutrupi Lumen esinemine.
17. – 18. märts Kadrina rahvamajas vabariiklik koolitus teemal Anna Raudkatsi laulumängud.

tu toimub igal esmaspäeval ja kolmapäeval kell 10 – 12 Kadrinas,

Soojusenergia hinnatõus on paratamatu
Möödunud aasta 21. septembril
võttis Kadrina valla volikogu vastu
määruse nr 72, millega alates 1. jaanuarist 2006 tõsteti soojusenergia
hinda 560 kroonini MWh kohta (ilma käibemaksuta). Enne seda oli
hinnaks 470 kr/MWh.
Nagu teatas AS Kadrina Soojus
juhataja Gunnar Kaldmaa, on hinnatõusu peamiseks põhjustajaks kütusehinna pidev tõus. Kadrina katlamaja kasutab kütteks puidujäätmeid, tippkoormustel tugevama pakase ajal läheb käiku ka ülikallis
põlevkiviõli, mille hind on tõusnud

kaks (!) korda.
“ Ei ole oodata, et kütused odavnevad,” ütles Kaldmaa, “ Nõudlus
kütuste järele kasvab pidevalt” .
Hinnatõusust ei ole pääsenud ka
puidujäätmed. Kui Kadrina katlamaja ehitati ümber tol ajal veel odava hakkepuidu kasutamisele, maksis 1 m3 seda kütet 20-25 krooni.
Tänaseks on selle hind kasvanud
40-45 kroonini kuupmeetri eest.
Seega ei saa küttekulude kasvus mitte kuidagi süüdistada ei
kohalikku omavalitsust ega ka
soojatootjat.

Bussiliiklus marsruudil Kadrina-Salda-Saksi-Tapa – liin nr 46
Vastavalt Lääne-Viru Maavalitsuse korraldusele on alates 13.
veebruarist 2006 muudetud bussiliini nr 46 Kadrina-Salda-Saksi-Tapa sõiduplaani.
Uus sõiduplaan on selline:
Kell 7.15 alustab liin sõitu Saldast, peatub kell 7.20 Kiku ja kell
7.22 Pariisi peatuses. Edasine sõiduplaan ei muutu. Buss jõuab Tapale kell 7.40.
Kell 11.45 alustab liin Kadrinast, peatub kell 12.00 Salda, 12.05
Kiku ja 12.07 Pariisi peatuses. Edasine sõiduplaan ei muutu. Buss
jõuab Tapale kell 12.40.

Tel nr
25 615
25 606
25 608
25 614
25 610
25 611
25 631
25 612
25 621
25 600
32 324
94 957

8. märts kell 17.30 Väljasõit Kadrina rahvamaja eest
Tallinna Linnahalli Iiri tantsuetendusele Gaelforce
Dance.

Teadmiseks koerte ja kasside omanikele!
Koerte ja kasside kohustuslik
vakt sineerimine marutaudi vas-
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Kell 15.30 alustab liin Kadrinast, peatub kell 15.50 Salda, 15.55
Kiku ja 15.57 Pariisi peatuses. Edasine sõiduplaan ei muutu. Buss
jõuab Tapale kell 16.30.
Kell 7.40 Tapalt alustav buss
peatub Salda teeristis kell 8.10, Pariisis kell 8.12, Saldas kell 8.20 ja
jõuab Kadrinasse kell 8.35.
Kell 14.00 Tapalt alustav buss
peatub Pariisis kell 14.33, Saldas
kell 14.40 ja jõuab Kadrinasse kell
14.35
Kell 17.35 Tapalt alustav buss
peatub Pariisis kell 18.08 ja lõpetab
Saldas kell 18.15.
Liin on käigus tööpäevadel.

Viru 14 (rahvamaja). Vaktsineerimine on tasuta.
Vilve ALA-PAAL, volitatud
veterinaararst, tel 50 37 662

TEADE
Lasteaed Sipsik korraldab 4. märtsil Pariisi
puhkekülas pereürituse,
kuhu on oodatud kõik
lasteaias käivad lapsed
koos peredega. Kaasatud
on ka Hulja rühmad.

Õnnitleme — juubilarid!
Veebruaris ’2006
94
Linda TULP
92
Elisabet LILLEORG
Salme-Maria DÖRING
90
Martha-Rosalie
KUNART
85
Osvald REIFELD
Helga KÜTT
80
Valdek KÕUE

75
Väino MÄNNIK
70
Urve SORK
65
Elgi KÕRE
Aive KUKK
60
Tiit SOOPERE
Aino MAASALU
Anna STANOVAJA

JAANUARIS REGISTREERITUD LAPSED:
Grete ORUMAA
Tähti TUUNA
Oliver KANDALA

Palju õnne!
Lasteaed Sipsik tänab!
Lasteaia ja Kadrina Keskkooli
koostöö raames toimus eelmise
aasta lõpul kooli ruumes heategevuslik jõululaat, mille tulu on kavas
kasutada laste vaba aja ürituste rahastamiseks.
Vähesed vanemad vastasid
üleskutsele annetada esemeid heategevuslikuks jõulumüügiks. Müügist laekunud 1039 krooni läheb
lasteaia pereürituse korraldamiseks.
Suur tänu alljärgnevate laste
peredele:
Jaanus Kullerkupu pere, kelle
panust saab kirjutada kolmekohalise arvuga.

Lugupeetud
lapsevanemad!
Lasteaed Sipsik võtab vastu kohataotluse avaldusi õppeaastaks
2006/2007 kuni 31. märtsini. Aval-

Elis Valter
Helena Kastemäe
Jarko Kirs
Karmel Korkma
KatriineVasemägi
Krete-Ly Salumäe
Pille-Riin Erikson
Ragnar Normak
Kirke Rindberg
Sander Schmidt
Karmen Sarap
Kui kellelgi on jäänud seisma
väike suusavarustus, siis lasteaia
võimlemistunnis leiaks see kenasti
kasutamist.
Sipsik tänab! Anne KÄND,
Lasteaed Sipsik juhataja
dusi ootame Kadrina ja Hulja rühmadesse. Avalduse saate vormistada aadressil: Kadrina, Pargi 5, lasteaed Sipsik, igal tööpäeval kella
9.00 – 14.00. Kaasa võtta lapse
sünnitunnistus. Info tel 32 50 307
HAKA Plast OÜ on plasttorusid
tootev ettevõte asukohaga
Kadrinas,
mille toodangust üle poole
turustatakse väljaspoole Eestit

TEADE

käsitööhuvilistele

Ilse LIIKMANN
Virve EIGI
Elga KUIVASTE

Seoses tootmise laienemisega otsime oma meeskonda

tootmisliinide operaatoreid

Rahvamajas alustab tööd käsitööring. Huvilisi oodatakse
13. märtsil kell 19.00 rahvamajas. Soovitav eelnevalt märku
anda tel 32 50 290.

Eeldame:
valmisolekut vahetustega tööks,
kohusetundlikkust,
tehnilist taiplikkust

Ostame eksponaadiks
laastumasina
Võib olla ka korrast ära.
Tel 32 77 490

Pakume:
konkurentsivõimelist töötasu,
kohapealset väljaõpet,
võimalust areneda koos kiiresti
kasvava firmaga

Oma sooviavaldusest
palume teatada:
Tel: 32 20 873
Gsm: 50 140 30
Fax: 32 20 871
email: kaul@hakaplast.ee
Aadress: Undla tee 1,
45201 Kadrina,
Lääne-Virumaa

KADRINA VALLAVALITSUS
 32 25 600
Rakvere tee 14, Kadrina 45201 kadrina@kadrina.ee

Toimetaja Enn MÄLGAND
 32 51 845 & 32 25 631
GSM 53 418 330
ennmalgand@kadrina.ee
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