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Suurinvesteering maanteeremonti
27 aastat tagasi valminud Sõmeru-Pärnu maanteel asuv Kadrina viadukt vajab remonti. Aeg
ja suurenenud liikluskoormus on oma töö teinud. Teada on ka, et samal maanteel asuv Kadrinast
Viitnasse viiv teerist on põhjustanud (ega liiklejadki süüst puhtad ole) mitmeid raskeid avariisid. Nüüd
on selles piirkonnas lähiajal oodata olukorra paranemist, sest Viru Teedevalitsuse tellimisel on valminud
teeremondi projekt ning riigieelarvest on eraldatud 40,5 miljonit krooni nii viadukti kui ka Kadrina teeristi
ja Peugeot` autokeskuse juures asuva Kadrina sissesõidutee ristmiku ümberehituseks. Kokku saab
korda kolm kilomeetrit maanteed. Peatöövõtjaks on AS TALTER.
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XIV aastakäik

VALLAVOLIKOGUS ARUTATI JA OTSUSTATI
31. mai istung
1. Vallavolikogu võttis vastu määruse, millega viidi sisse muudatused Kadrina Vallavolikogu 2003. aasta 28. mai määrusesse Kadrina Valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korra kinnitamine. Muudatused tulenevad valla- ja linnaeelarve ning kohaliku
omavalitsuse korralduse seadusest.
2. Volikogu arutas õppetasu suurust Kadrina Kunstidekoolis ning
võttis selles küsimuses vastu määruse nr 22.
3. Arutati maa sihtotstarbe määramist ning võeti vastu sellekohased otsused.
4. Volikogu arutas peremehetu ehitise hõivamist. Tegemist on
Ridaküla elumajade juures asuva puhastiga, mille viimane teadaolev
omanik oli L. Pärna nimeline kolhoos.
5. Istungist osavõtjad asuvad seejärel arutama Kadrina soojamajanduse arengukava. Ülevaate soojamajanduse olukorrast ja tulevikukavadest andis AS Kadrina Soojus juhataja Gunnar Kaldmaa.
Kõnealuse arengukava kohta võttis sõna ka istungil viibinud OÜ
Energiasäästubüroo töögrupi liige Aleksander Paulman. Volikogu
võttis vastu määruse nr 86, millega kinnitati soojuse arengukava.
6. Arutati esindaja määramist Kadrina Kunstidekooli hoolekogusse. Huvialakooli seaduse järgi moodustab huvialakooli hoolekogu vallavalitsus kui kooli asutaja. Volikogu nimetab hoolekogu koosseisu oma esindaja. Volikogu otsustas nimetada Kadrina
Kunstidekooli hoolekogu liikmeks Hannely Piiskoppeli.
7. Volikogu arutas vallavara müüki. Tegemist on Kadrina Keskkooli õpilaskoduna kasutatavate korterite müügiga. Müügist saadud
vahendeid kasutatakse uue, nõuetele vastavate õpi- ja olmetingimustega õpilaskodu rajamiseks.

Kirikukoor laulis kabeli avatuks
Kadrina tulevase teeristi skeem
Maanteed täielikult ei suleta
Nagu rääkis tööde projektijuht
Veikko Vapper (fotol paremal),
maantee ega viadukti täielikku sulgemist esialgu plaanis ei ole. Tööd
hakatakse tegema nn pool-poolega
teepinnast ning liiklust hakkavad
reguleerima foorid.
Viadukti remondi kõrval on
teiseks oluliseks tööpaigaks Kadrina-Viitna tee ristumiskoht SõmeruPärnu maanteel. Praeguse teeristi
asemele on projekteeritud ringristmik, mis tagab sujuvama liikluse
ning suurendab tee läbilaskevõimet.
Kadrina kirikaia juurest alguse saav
kõnnitee kulgeb üle maantee tank-

3. juunil avati ja õnnistati Tapal Eesti kaitseväe väljaõppekeskuses (VÕK)
Eesti kaitseväe esimene eraannetustest ehitatud kabel. Kabeli teeb eriliseks
selle multireligioossus – seal saavad oma talitusi läbi viia kõikide usundite esindajad. Kabelil ei ole ühegi religiooni sümbolit. Lihtsa kabeli tähtsaimaks kujunduselemendiks on laeaknast seinale kumav valguselaik. Kabel mahutab 80
inimest. Kabeli projekt valmis annetusena väliseestlasest arhitekti Harri Kivilo
tööna. Maksma läks kabel umbkaudu 1,5 miljonit krooni.

lani. Teeristile rajatakse välisvalgustus, äravoolu kanalisatsioon ja
ehitatakse truubid.
Kolmandaks tööpaigaks kujuneb
Kadrina Peugeot´ autokeskuse juures olev alevikku suunduva tee rist.
Pärnu poolt rajatakse peasõidutee
kõrvale aeglustusrada parempöörde
sooritamiseks. Kadrinast Rakvere
poole pöörates tuleb kiirendusrada.
Kõik see peab tagama põhiteel sõitjatele ohutuse.
Töödega on plaanis alustada selle kuu teisel poolel. Praeguse kava
kohaselt peavad tööd olema lõpetatud 1. novembriks 2006.
Enn MÄLGAND

Koostöö l eedu l aste g a o n tih e n e n u d
Käesoleva aasta 20.-22.aprillini
viibis Leedu Vabariigis Lääne-Viru
maakonna kümneliikmeline delegatsioon, mis koosnes erinevatesse
sõprusrajoonidesse sõitjatest.
Nende ridade kirjutaja sõidusihiks oli Pasvalyse rajoon. Selle
linna ja rajooniga seovad Kadrina valda vastastikused koostöösidemed, peamiselt kultuuri vallas.
Sealse kultuurimaja direktor Danute
Breimelyte oli varem viibinud Kadrinas. Peale n-ö oma sõprusrajooni
külastasid virulased ühiselt ka teisi
Panevežyse maakonna rajoone. Külaskäik Leedumaale lõppes vastuvõtuga maavalitsuses.
Eesti delegatsiooni kuulusid esindajad Vihula, Kadrina, Laekvere,
Vinni, Viru-Nigula ja Tapa vallast
ning Rakverest.
Panevežyse maakonnas elab
ümmarguselt 300 000 elanikku. Sellega on maakond Leedus neljandal
kohal. Maakonnakeskuses endas

elab 120 000 inimest. Linnas on etnograaﬁamuuseum kolme ﬁliaaliga,
neli teatrit, mitu kunstigaleriid.
Leedu muuseumikultuur on
väga vana ja seotud püsivate traditsioonidega. See on sisult oma rahvuse süvakultuur, millest hoitakse
kiivalt eemale igasugune eklektika
ja võõrapärasus. Leedu kultuuri on
olulisel määral mõjutanud ka katoliku usk.
Seekordsel külaskäigul olnud
virulased panid tähele, et kõik külastatud muuseumid, rahvamajad
ja kultuseobjektid olid suurepärases seisus. Erilise mulje jättis eestlastele Rokiškises asuv Lionginas
Šepka (1907-1985) puuskulptuuride muuseum. Torkas ka silma,
et kõigis muuseumides oli ametis
üpris suurearvuline töötajaskond
(Eestiga võrreldes). Panevežyse etnograaﬁamuuseumi külastab aastas
umbes 30-35 tuhat külastajat, kuid
seal on palgal üle 30 inimese. Sama

pilt avanes ka Pasvalyses, kus endine kinoteater on ümber sisustatud
kohalikuks etnograaﬁamuuseumiks
ning tööl on seal 30 inimest, sealhulgas mitu teadustöötajat ja restauraatorit.
Ŷ Ŷ Ŷ

23.-25. maini olid Lääne-Virumaal külaskäigul Panevežyse maakonna muuseumide töötajad, kokku
15 inimest. Nende hulgast külastas
Kadrinat kolmeliikmeline esindus,
kaks nendest Pasvalysest, meie sõprusrajoonist, kes töötavad sealses
etnograaﬁamuuseumis.
Juba saabumisel avaldasid nad
soovi külastada meie (?) kohalikku
muuseumi… Kuid mida pole, seda
ei saa ka külastada. See-eest said
nad teisel päeval põhjaliku ülevaate Sihtasutuse Virumaa Muuseumid
tegevusest ja väljapanekutest. Külalised tutvusid ka Kadrina alevikuga
ning olid vastuvõtul vallamajas.
Enn MÄLGAND

Kabeli avamisele ja õnnistamisele
oli saabunud palju külalisi, nende hulgas Saksamaa Liitvabariigi mereväe
kaplan Arend Engelkes, kelle eestvedamisel Saksamaa ajateenijad kabeli
ehituseks raha annetasid. Pidulikul talitusel osales Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Andres Põder,
kes talitusejärgselt esines ka sõnavõtuga. Nagu selgus, olid suurimad rahaannetajad Saksamaa Bundeswehri
sõdurid. Paljud ﬁrmad toetasid ehitustööd materjalidega. Annetajate ja
toetajate nimed on tänuplaadil, mis
kinnitatud vastse kabeli seinale.
Piduliku talituse läbiviimisest
võtsid osa Eesti väeosade vaimulikud,

aga ka erinevate usundite esindajad.
Talituse muusikalise programmi täitjaks oli kutsutud Kadrina kirikukoor
dirigent Anne Peäske juhatusel, kontsertmeistriks oli Lea Leiten. Koor tuli
oma vastutusrikka ülesandega suurepäraselt toime. Talituse lõppedes astus koori juurde ka peapiiskop Andres
Põder ja ütles: “Te laulsite nii vägevalt…” Koori hingestatud esinemist
kuulati tähelepanelikult kogu talituse
ajal.
Vastavatud pühakoda on mõeldud
nii VÕK-i õppursõduritele ja kaadrikaitseväelastele kui ka Tapal läbiviidavatel õppustel osalejatele.
Enn MÄLGAND

46. lend andis neli medalit
Kadrina Keskkoolis on värske
värvi järele lõhnavatesse ruumidesse
siginenud vaikus. Järjekordne õppeaasta on saanud teetähiseks ajaloos.
Lõppenud õppeaastal õppis algastmes (1.-4. kl) 208 last kokku
üheksas klassikomplektis. 45 nendest
pälvisid kiituskirja, see tähendab, et
olid väga tublid.
5.-9. klassini oli õppureid 436
koos 90% õppeedukusega. Esile tõsteti 43 õpilast, kes said kiituskirja.
Õppenõukogu andis kõigile võimaluse klassi lõpetamiseks. Õpetajatel tuli
ka lisatööd teha, ühendust võeti kodudega, et kõik ikka kenasti lõpeks.
Õppealajuhataja Ingrid Vaikmaa
kiitis viiendaid klasse (neid oli 4), kes
said oma asjadega hästi hakkama.
Keskkooli osas õppis kokku 153
õpilast. Kahes 12. klassis oli kokku
55 abiturienti. Keskkooli õhtuse osakonna lõpetas 4 abiturienti.
12. a klassi abituriendid (klassijuhataja Erika Saaren) valmistasid
kooliperele ja oma vanematele toreda

kingituse – välja anti 1 kuld- ja 3 hõbemedalit. Kuldse medali teenis välja
Krista Reiner, hõbedase medali said
Liis Jaanimäe, Raul Vallaste ja Meeri
Visnapuu.
Palusime lühikommentaari kooliaastale direktor Arvo Panilt:
“Õppeaasta kujunes meile küllaltki keeruliseks. Eeskätt seetõttu, et
riigil puudub ikka veel ühtne haridusstrateegia. Tänu erinevate inimgruppide mõistvale suhtumisele suutsime
siiski jõuda rahuldavate tulemusteni.
Ka järgnevad aastad kujunevad koolile mitte just kergeteks, seda just
ﬁnantsilises mõttes, kuna õpilaste
arv pidevalt väheneb ja kooli arengu
võimalused kitsenevad. Loodan edaspidi kooli personali ja lapsevanemate
mõistvale ja toetavale suhtumisele.
On ju meie eesmärgiks säilitada olemasolevat haridustaset. Tänan kõiki
õpetajaid, abilisi, toetajaid, vanemaid
ja kohalikku omavalitsust koolile osutatud abi ja tähelepanu eest ning soovin kõigile kosutavat suvepuhkust!“
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Ametiisikute majanduslike huvide
deklaratsioonid
Deklaratsioonid esitasid ametiisikud korruptsioonivastase seaduse § 14 lõike 5 ja § 13 lõike 2
alusel valla volikogu poolt määratud komisjonile. Need avalikustatakse seaduse § 15 lõike 3
alusel seaduse lisana kinnitatud majanduslike huvide deklaratsiooni vormi järgi:
I. Üldandmed
Ees- ja perekonnanimi
Isikukood. [Ei kuulu avaldamisele]
Ametikoht.
Asutus (tööandja).
Ametipalga aste ja ametipalk.
II. Andmed vara kohta
6. Kinnisvara (kuni kinnistusraamatusse kandmiseni
ka ehitised ja nende osad, deklareeritakse ka pooleliolevad ehitused, ühis- ja kaasomandiks oleva vara
puhul näidatakse ametiisiku osa selles): otstarve,
asukoha maakond, vald, linn, kinnistuspiirkond, kinnistu number. [Asukoha aadressi näitamata]
7. Registrisse kantud autod, vee- ja õhusõidukid: sõiduki liik, mark, väljalaske aasta.
8. Aktsiad, osad ja muud väärtpaberid: emitent, liik,
kogus, nimiväärtus, koguväärtus.
9. Pangaarved (pank, arve liik ja nende arv).
III. Andmed varaliste kohustuste kohta
10. Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele,
kui võla suurus ületab eelmise kuue kuu ametipal1.
2.
3.
4.
5.

ga või 50 000 krooni, kui ametikohal ametipalka ei
maksta: võlausaldaja, võlajääk deklareerimise ajal.
11. Muud varalised kohustused, mille suurus ületab
deklareerimise ajal eelmise kuue kuu ametipalga
või 50 000 krooni, kui ametikohal ametipalka ei
maksta (liisingud, käenduslepingud, hüpoteegid
jms).
IV. Andmed muude tulude kohta
12. Muud regulaarsed tulud (palk ja lisatasud põhitöökohal, kui ametiisikul puudub ametipalk, näidates
nende suuruse; kompensatsioonid, sh nõukogudest
saadavad hüvitised, nimetades nõukogu ja näidates hüvitise suuruse; intressid; pensionid; töövõtust
ning teadus- ja õppetööst saadavad tasud; autoritasud; muud tulud või tuluallikad, näidates ära, mis
liiki tuludega on tegemist). [Tulu suurust näitamata]
V. Andmed maksustatava tulu ja dividendide kohta
[Ei kuulu avaldamisele]
VI. Andmed abikaasa, vanemate ja laste kohta
[Ei kuulu avaldamisele]
Deklaratsiooni järel sulgudes on täitmise kuupäev.

VA L L AVOL I KO G U L IIK ME D
1. Enn Ambos. 3. Vallavolikogu liige. 4. Kadrina Vallavolikogu. 5. ei ole. 6. ei ole. 7. Sõiduauto VAZ-21063
(1985); kaubik Mercedes-Benz-100 D (1992); 8. ei ole.
9. Hansapank – arvelduskonto; SEB Ühispank – arvelduskonto. 10. ei ole. 11. AS Hansa Liising 1 032 164 krooni.
12. FIE tulud. (15.04.2006)
1. Kaarel Einpalu. 3. Vallavolikogu liige. 4. Kadrina
Vallavolikogu. 5. – 6. Maatulundusmaa Lääne-Virumaal
Rakke vallas, nr 20831; elamumaa Lääne-Virumaal Vihula vallas, nr 466031. 7. Sõiduauto VAZ 21061 (1985),
KIA (1996). 8. ei ole. 9. Hansapank – arvelduskonto; SEB
Ühispank – arvelduskonto. 10 SEB Ühispank, 190 000
krooni. 11. ei ole. 12. Palk, OÜ Kadrina Kommunaal juhatuse liikme tasu. (27.04.2006)
1. Andres Haavajõe. 3. Vallavolikogu liige. 4. Kadrina Vallavolikogu. 5. ei ole. 6. Maatulundusmaad LääneVirumaal Kadrina vallas, nr 2174331, 2982731, 3531531;
elamumaa Lääne-Virumaal Kadrina vallas, nr 3570531. 7.
Volkswagen Sharan (2002). 8. ei ole. 9. Hansapank – 2
arvelduskontot. 10. ei ole. 11. ei ole. 12. Palk, FIE tulud.
(28.04.2006)
1. Ülo Kais. 3. Vallavolikogu liige. 4. Kadrina Vallavolikogu 5. ei ole. 6. Maatulundusmaad Lääne-Virumaal
Kadrina vallas, nr 180731, 1098931; põllumajanduse tootmishoonetemaa Kadrina vallas nr 3590531. 7. Veoauto
GAZ 52-07 (1986); kallur ZIL MMZ-554 (1983); kallur
ZIL MMZ-554 (1987). 8. OÜ Galo Gaasid, 4 osakut, 40
000 krooni. 9. Hansapank – arvelduskonto; SEB Ühispank
– arvelduskonto. 10. ei ole. 11. ei ole. 12. Renditud autode,
traktorite ja autotõstuki kasutamise tasu. (01.04.2006)
1. Kadi Kiima. 3. Vallavolikogu liige. 4. Kadrina Vallavolikogu. 5. ei ole. 6. ei ole. 7. ei ole. 8. ei ole. 9. Hansapank – 2 arvelduskontot; SEB Ühispank – 1 arvelduskonto. 10. AS Hansa Liising 157 189.76 EEK 11. ei ole. 12.
FIE tulud (26.04.2006)
1. Laili Konist. 3. Vallavolikogu liige. 4. Kadrina Vallavolikogu. 5. ei ole. 6. Korteriomand Lääne-Virumaal
Kadrina vallas, nr 3187031; elamumaa Lääne-Virumaal
Kadrina vallas, nr 3542731. 7. ei ole. 8. Kadrina Tervisekeskus OÜ, 66 osakut, 1000 EEK, 66 000 krooni. 9. Hansapank – arvelduskonto; SEB Ühispank – arvelduskonto.
10. SEB Ühispank, 1 156 998 krooni. 11. ei ole. 12. Palk.
(06.03.2006)
1. Illar Kruusmann. 3. Vallavolikogu liige. 4. Kadrina Vallavolikogu. 5. ei ole. 6. ei ole. 7. Veoauto GAZ-53B
(1980) 8. ei ole. 9. SEB Ühispank – arvelduskonto. 10. ei
ole. 11. ei ole. 12. Pension. (29.03.2006)
1. Karl Meos. 3. Vallavolikogu liige. 4. Kadrina Vallavolikogu. 5. ei ole. 6. Elamumaa Lääne-Virumaal Kadrina vallas, nr 999031, maatulundusmaa Kadrina vallas, nr
243831, 243731. 7. Sõiduauto Moskvitš (1978) 8. ei ole.
9. Hansapank – arvelduskonto, SEB Ühispank – arvelduskonto, krediitkonto. 10. SEB Ühispank 109 830.05 11. ei
ole. 12. Palk (26.04.2006)
1. Ilmar Merisalu. 3. Vallavolikogu liige. 4. Kadrina Vallavolikogu. 5. ei ole. 6. Elamumaa Lääne-Virumaal
Kadrina vallas, nr 622231 ja garaažiboks Lääne-Virumaal
Kadrina vallas. 7. Sõiduauto Nissan Micra (2004) VAZ21011 (1975) 8. ei ole. 9. Hansapank – arvelduskonto. 10.
ei ole. 11. AS Hansa Liising – sõiduauto liising. 12. Palk ja
pension. (27.03.2006)
1. Helle Mesi. 3. Vallavolikogu liige. 4. Kadrina Vallavolikogu. 5. ei ole. 6. Korteriomand Lääne-Virumaal Kadrina vallas, nr 2098331 7. ei ole.. 8. ei ole. 9. Hansapank –
arvelduskonto. 10. ei ole. 11. ei ole 12. Palk (29.03.2006)

1. Risto Murumägi. 3. Vallavolikogu liige. 4. Kadrina
Vallavolikogu. 5. ei ole. 6. Põllumajanduslike tootmishoonetemaa Lääne-Virumaal Kadrina vallas, nr 2485031,
2580831. 7. ei ole. 8. ei ole. 9. Hansapank – arvelduskonto. 10. ei ole. 11. ei ole. 12. Palk (30.04.2006)
1. Väigo Pihlak. 3. Vallavolikogu liige. 4. Kadrina Vallavolikogu 5. ei ole. 6. Elamumaa Lääne-Virumaal Kadrina
vallas, nr 1942631; maatulundusmaa Ida-Virumaal Avinurme vallas, nr 3397208. 7. Veoauto SAZ-3507 (1989). 8.
AS Ruixi Mõis, 309 osakut, 10 000 EEK, 3 090 000 krooni. 9. Hansapank – arvelduskonto. 10. ei ole. 11. ei ole. 12.
FIE tulud. (28.04.2006)
1. Hannely Piiskoppel. 3. Vallavolikogu liige. 4. Kadrina Vallavolikogu. 5. ei ole. 6. ei ole. 7. Sõiduauto Nissan
Maxima (1990). 8. ei ole. 9. Hansapank – arvelduskonto.
10. ei ole. 11. ei ole. 12. Palk. (28.02.2006)
1. Malle Reimann. 3. Vallavolikogu liige. 4. Kadrina
Vallavolikogu. 5. ei ole. 6. ei ole. 7. Sõiduauto SuzukiLiana (2002). 8. ei ole. 9. Hansapank – arvelduskonto. 10.
ei ole. 11. ei ole. 12. Palk ja pension. (20.04.2006)
1. Jaanus Reisner. 3. Vallavolikogu liige. 4. Kadrina Vallavolikogu. 5. ei ole. 6. Maatulundusmaa LääneVirumaal Kadrina vallas, nr 959331; maatulundusmaa
Harjumaal Saku vallas, nr 3217802; maatulundusmaa
Harjumaal Saue vallas, nr 3540702; maatulundusmaa
Raplamaal Rapla vallas, nr 2404437; 2 korteriomandit
Tallinnas, nr 14684601, 14958901; elamumaa Lääne-Virumaal Kadrina vallas, põllumajanduslike tootmishoonete
maa Lääne-Virumaal Kadrina vallas. 7. Sõiduauto Mazda
Xena 9 (2001). 8. AS ENK Investeeringud, 9474 osakut,
1000 EEK, 9 474 000 krooni; AS Terebra Invest 320 osakut à 1000 EEK, 320 000 krooni; AS Eesti Telekom, 879
osakut, 10 EEK, 107 273.16 krooni; AS Tallinna Vesi, 138
osakut, 10 EEK, 29 905 krooni; AS Tallink Grupp, 255
osakut 10 EEK, 18 393.15 krooni; AS Kalev, 20 osakut, 10
EEK, 347.40 krooni; OÜ Introcom Grupp, 100 %, 40 000
krooni; OÜ Võru Vara, 1/3 osa, 168 000 krooni; OÜ Grove Invest 40 000 osakut, 1500 EEK. 9. Erinevad kontod:
Hansapank, SEB Ühispank, Nordea Pank, National Westminster Bank, Den Norske Bank. 10. ei ole. 11. ei ole. 12.
Palk. (02.03.2006)
1. Marko Teiva. 3. Vallavolikogu liige. 4. Kadrina
Vallavolikogu. 5. ei ole. 6. Elamumaad Lääne-Virumaal,
Kadrina vallas, nr 3531731 ja 3538531; korter LääneVirumaal Kadrina alevikus (mõtteline osa). 7. Sõiduautod
Toyota Corrolla (1998), VAZ 21093 (1989). 8. ei ole. 9.
Hansapank – 2 arvelduskontot, SEB Ühispank – 1 arvelduskonto. 10. Hansapank – 55 048.66 (õppelaen). 11. ei ole.
12. Palk, ametisõitudeks isikliku sõiduauto kasutamise
kompenseerimise hüvitis, vallavolikogu maa-, ehitus- ja
keskkonna komisjoni esimehe tasu, VK Kinnisvara büroo
Virumaa tulud. (16.02.2006)
1. Toomas Tingas. 3. Vallavolikogu liige. 4. Kadrina
Vallavolikogu. 5. ei ole. 6. 7. Sõiduauto VAZ 2105 (1984).
8. ei ole. 9. Hansapank – arvelduskonto. 10. ei ole. 11. ei
ole. 12. Palk (04.04.2006)
1. Madis Viise. 3. Vallavolikogu liige. 4. Kadrina
Vallavolikogu. 5. ei ole. 6. Korteriomand Lääne-Virumaal Kadrina vallas, nr 2799731; elamumaa Lääne-Virumaal Kadrina vallas, nr 1066631. 7. Sõiduauto Volvo 940
(1995). 8. ei ole. 9. SEB Eesti Ühispank – arvelduskonto.
10. Hansa Liising Eesti 227 214 krooni; SEB Eesti Ühispank 1 272 141 krooni. 11. ei ole. 12. Palk (25.04.2006)
1. Ain Suurkaev esitas Siseministeeriumile.

VA LLAVA LI TSU SE LI I KM ED
1. Lea Uueni. 3. Keskkonnakaitse
juhataja kt. 4. Kadrina Vallavalitsus.
5. 12 000 krooni. 6. Korteriomand
Lääne-Virumaal Kadrina vallas, nr
2772231, garaažiboks Lääne-Virumaal Kadrina vallas. 7. ei ole. 8. ei
ole. 9. Hansapank – arvelduskonto,
Sampo pank – arvelduskonto. 10. ei
ole. 11. ei ole 12. ei ole. (28.04.2006)
1. Erika Roger. 3. Peamaakorraldaja. 4. Kadrina Vallavalitsus. 5.
11 500 krooni. 6. Maatulundusmaa
Lääne-Virumaal Kadrina vallas, nr
32531. 7. ei ole. 8. ei ole. 9. Hansapank – arvelduskonto. 10. ei ole. 11.
ei ole. 12. isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis (28.03.2006)
1. Aili Purk. 3. Rahandusnõunik. 4. Kadrina Vallavalitsus. 5. 11
500 krooni. 6. Abikaasaga ühisvara
– maatulundusmaa Lääne-Virumaal
Kadrina vallas, nr 725531. 7. ei ole.
8. EVP arve SEB Eesti Ühispangas
– abikaasade ühisvara. 9. Hansapank
– abikaasaga ühine arvelduskonto. 10.
ei ole. 11. ei ole. 12. OÜ Kadrina Sport
juhatuse liikme tasu. (26.04.2006)

1. Jaan Stern. 3. Abivallavanem.
4. Kadrina Vallavalitsus. 5. 16 000
krooni 6. Maatulundusmaa LääneVirumaal Kadrina vallas, nr 820831;
maatulundusmaa Harjumaal Kuusalu
vallas, nr 9203702. 7. Veoauto Gaz52 (1986). 8. ei ole. 9. Hansapank
– arvelduskonto. 10. ei ole. 11. ei ole.
12. Pension, isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis (23.03.2006)
1. Mati Käbin. 3. Vallavalitsuse
liige. 4. Kadrina Vallavalitsus. 5. 967
krooni. 6. Korteriomand Lääne-Virumaal Kadrina vallas, nr 2231231; 2
garaaži Kadrina vallas. 7. Traktor T40M (1984) 8. H. Ekkeri OÜ, 1 osak,
17 200 EEK, 17 200 krooni. 9. Hansapank – arvelduskonto ja krediitkonto.
10. ei ole. 11. AS Hansa Liising sõiduauto liising; SEB Eesti Ühispank
hüpoteek korterile Kadrina vallas. 12.
Palk; OÜ Kadrina Kommunaal juhatuse liikme tasu; AS Kadrina Soojus
Nõukogu liikme tasu. (25.04.2006)
1. Aivar Lankei esitas Siseministeeriumile.

Kolme valla koostööleping
Haljala, Kadrina ja Vihula valla esindajad kirjutasid 18. mail Palmses alla
koostöölepingule, millega osapooled moodustavad Haljala-Kadrina-Vihula
piirkonnas koostöö tõhustamiseks ühiskomisjoni ning sõlmivad projektipõhise koostöölepingu. Partnerid peavad oluliseks piirkonna ühist
tasakaalustatud arendamist, mis tagaks kohaliku omavalitsuse üksuste
jätkusuutliku tegevuse ning võimekuse osaleda nii riigi- ja maakonnatasandilistes ühisprojektides, kui ka välisabi taotlejana.
Leping sõlmiti poolte vahel tähtajaga 18. mai 2006 kuni 1. oktoober 2009

Koostöölepingu eesmärgid
Lepingu sõlmimisel nähakse koostööd eelkõige:
Ŷ hariduse valdkonnas;
Ŷ teede ja tänavate majandamisel
ning hoolduse korraldamisel;
Ŷ ühiskondliku transpordi korraldamisel, sh õpilasliinide korraldamisel;
Ŷ elamumajanduse korraldamisel,
sh vallaasutuste (valla osalusega äriühingud ja munitsipaalasutused) koostöös
ja teenustes;
Ŷ teenuste pakkumisel läbi erinevate objektide ja struktuuride (spordihooned ja -rajatised, kultuuriobjektid
ja ringitegevus, turismiarendus, puhkemajanduse korraldamine jne);
Ŷ arendusprojektide koostamisel
ning vajalike uuringute ja analüüside
läbiviimisel;
Ŷ haldussuutlikkuse tõstmisele
suunatud tegevustes, sh olemasoleva
kaadri arendamisel ja ühistegevustes;
Ŷ ühiste projektide läbiviimisel ja
ühise projektijuhtimise korraldamisel;
Ŷ muudes koostöövaldades.
Töötatakse välja käsitletava piirkonna kohalike omavalitsuste üksuste
arengukavad ja nende muudatused,
mis oleks omavahel kooskõlas ja võimaldaks tasakaalustada piirkonnas
läbiviidavaid tegevusi. Teavitada elanikkonda tegevustest ning eesmärkidest. Tegevuste koordineerimiseks ja
operatiivseks juhtimiseks moodustatakse ühiskomisjon ning määratletakse selle juhtimine (eesistuja staatus).
Ühiskomisjoni ülesanded
1. Komisjoni eesistuja määramine
ning eesistuja staatuse kinnitamine.;
2. Vajaduse korral projektijuhi rakendamisega seotud tegevuste läbiviimine;

3. Ühistegevuseks vajalike rahaliste
ressursside planeerimine;
4. Erinevate valdkondade spetsialistide komisjoni töösse kaasamine;
5. Vajalike alakomisjonide ja töögruppide moodustamine teemavaldkondlike ühistegevuste
läbiviimiseks ja üksikküsimuste
lahendamiseks
(spetsialistide
teemakoostöö);
6. Piirkonna ühisstrateegia väljatöötamine ning arengukavade arendamine;
7. Vajalike uuringute ja analüüside
ning tegevuste planeerimine ja
ettevalmistamine
partneritele
otsustamiseks.
Ühiskomisjoni koosseis
1. Haljala valla poolt: volikogu esimees Leo Aadel ja vallavanem
Jüri Sikkut
2. Kadrina valla poolt: volikogu esimees Ain Suurkaev ja vallavanem Aivar Lankei
3. Vihula valla poolt: volikogu esimees Ain Välba ja vallavanem
Priit Pramann.
Komisjoni töösse kaasatakse mittekoosseisulistena vallaametnikke ja
teisi isikuid vastavalt käsitletavatele
teemadele ja tegelikule vajadusele töö
korraldamisel.
Ühiskomisjoni töökorraldus
Ühiskomisjoni töövormiks on
koosolekud, mis toimuvad vähemalt
korra kolme kuu jooksul. Ühiskomisjon valib oma töö korraldamiseks
eesistuja. Ühiskomisjon esitab kord
poole aasta jooksul lepinguosaliste
volikogudele raporti oma tegevusest.
Ühiskomisjoni töö ﬁnantseerimine
Ühistegevuse ja ühiskomisjoni
töö ﬁnantseerimine toimub vastavalt
kinnitatud eelarvele.

Madis Replik – Eestis 2., maailmas 33.
Sel aastal toimunud maailmameistrivõistlustel mälumängus oli
eestlastest parim Ove Põder, kes sai 17. koha.
Virulastest oli edukaim Kadrina mees Madis Replik, kogudes 115
punkti ning tuli sellega Eestis teisele ja maailmas 33. kohale.
Eri riikides ühel ajal ja ühesuguste küsimuste järgi toimunud
mängust võttis osa üle 500 kilvari 20 riigist. Tartus peetud võistlusel
oli eestlasi osalemas 70.
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KUI ELUKUTSE ON ELU KUTSE
Küllap on paljud inimesed lapsepõlves arstimängudest osa saanud, küll aga on vähesed
arstirolli sobinud. Suurem hulk on ikka abivajajad või abilised olnud. Arstiamet sobis hakkajamatele, julgematele. Kätkeb ju see amet humaanse abistaja tegevuse kõrval ka küllaltki
võikate (loe: veriste) olukordade talumist ja lahendamist. Õppimise seisukohast tundub aga
inimorganismi – selle kõige keerulisema mehhanismi maamunal – toimimise ja „remontimise” selgekssaamine nii ilmatumalt raske ülesanne olevat. Ometi on ülikooli arstiteaduskonda
astuda soovijaid ikka ja alati kordi rohkem olnud, kui vastu on võetud. Kadrina Tervisekeskuse
perearst Laili Konist (pildil) on Kadrinas algul lastearstina lapsi ja nüüd perearstina igas vanuses patsiente tohterdanud 18 aastat. Nii oma kutsetööga kui ka osalemisega vallavolikogus
on ta pälvinud üldsuse suure poolehoiu ja lugupidamise.

Lapsepõlv ja kooliaeg Kadrinas … Millal sai selgeks, et just
arsti amet tuleb ära õppida?
Kas oli kaalumisel ka mõni teine elukutse? Olen pärit õpetaja
perest, mu ema töötas Kadrina
Keskkoolis. Meie esimene kodu
oli toonases kooli internaadi majas (praegune leerimaja), kus olid
ka õpetajate korterid, seega on mu
peamised lapsepõlvemälestused
selle kandiga seotud. Kuna me
vennaga lasteaias ei käinud, siis
kasvatasime end ise, minul kui vanemal, lasus järelevaataja kohustus. Suvepäevad möödusid Loobu
jõe ääres (praegu läheb sealt tee
viaduktile), talvel koos koolilastega veski taga põllul suusatades.
Kogu internaaditäis lapsi olid
muidugi kõik meie sõbrad-lapsehoidjad. Kooli läksin 1970. aastal.
Esimesed aastad seal mulle üldse
ei meeldinud, kuna harjumatult
vara tuli ärgata ning tundides küsiti ka ainult kehvemaid õpilasi,
lisaks pandi mind vihikut ümber
kirjutama halva käekirja pärast.
Kõige raskem õppeaine oli kehaline kasvatus. Kord alandati koguni
käitumishinnet, kuna keeldusin
hüppenööriga hüppamast (tegelikult ei oska ma seda senini). Tahtmine õppida ning rõõmu ja uhkuse tundmine heade hinnete üle
tekkis alles 4. klassis. Kuna ema
oli õpetaja, oleks olnud ootuspärane minna õppima õpetajaks.
Tahtmist lastega tegelda lisas töötamine suvevaheaegadel Kadrina
lastepäevakodus. Samas tundus
tol ajal pedagoogika minu jaoks
vähe põnevat pakkuv ja nii tekkis
endalegi ootamatult otsus astuda
arstiteaduskonda pediaatria osakonda. Alates 10. klassi talvest oli
otsus kindel.
Kas Kadrina Keskkoolist
saab piisavalt hea hariduse, et
kõrgkoolis edukas olla?

Arvan, et läbi aegade on Kadrina Keskkool olnud hea kool ning
selle lõpetajad edukad ja tublid
paljudel erialadel. Saadud hariduse tase on praegusel ajal kõrgem
kui 25 aasta eest, seda näitab ju
suhteliselt suur kõrgkooliastujate
arv igal aastal. Tunnistan, et ülikoolis esimestel aastatel polnud
just kerge. Minu arvates oli arstiteaduskonnas vähemalt 3 esimest
aastat edukas igaüks, kes suutis
järjekindlalt õppida, õigeaegselt
teha ära oma tööd, arvestused ja
eksamid ning oma kursusega edasi
uude semestrisse jõuda. Oluliselt
huvitavamaks muutus 4. kursusel, kui alustati kliiniliste erialade
õpetamist. Ülikooli lõpetades olid
meie pediaatriakursuslastest alles pooled. Ma arvan, et ma sain
Kadrina Keskkoolist piisavalt hea
hariduse, et pidada vastu ja lõpetada kõrgkool, muidugi tuli endal ka
palju tööd teha.
Kas arstiametiks peavad
mingid eeldused olema?
Kindlasti peab meeldima suhelda inimestega ja omama soovi
neid aidata. Inimestest tuleb hoolida – lapsest vanurini. Tuleb suhtuda neisse sama hoolivalt nagu
oma perekonnaliikmetesse. Kõik
algabki ju suhtlemisoskusest: kontakti leidmine, usalduse tekkimine
ja vastastikune lugupidamine on
esmatähtsad. Lastearstidel on ehk
veel lisaks mingi joon, millel puudub nimetus. Töötamine arstina
eeldab omadust kanda väga suurt
vastutust ja vaimset pinget. Arst
peab väga lühikese vastuvõtuaja
jooksul patsiendi kohta tegema ainult õigeid erialaseid otsuseid, samas olgu iga otsus vastavuses ka
haigekassa ja ravimiameti ettekirjutustega. Kindlasti peab ka arstil
enesel olema hea tervis, et pidada
päev päevalt vastu viirushaigete
seas ning lihtsalt tööpingele.

Arstiõpingute ajal spetsialiseerutakse juba varakult
kümnetes eri suundades. Mis
ajendab ühte või teist suunda
valima? Aastal 1981, kui asusin
õppima, olid arstiteaduskonnas
eraldi ravi-, pediaatria-, spordimeditsiini- ja farmaatsiaosakonnad.
Ma olin oma valiku – pediaatria –
teinud varem, põhjustest rääkisin
eespool. Raviosakonnas õppijad
tegid oma erialavalikud ülikooli
viimastel kursustel, igaühel kindlasti omad põhjendused. Üldiselt
peeti pediaatriat justkui kergemaks teiste hulgas, praegu aga on
minu arvates selle eriala teadmised ja kogemused arvestatavaks
plussiks perearsti praksises. Kui
seoses reformidega toimus üleminek perearstisüsteemile, läbisime
3 aastat kestnud kursused. Aastast
1998 töötame esmatasandi meditsiinis kõik perearstidena.
Kuidas algas iseseisev töö
arstina ja miks just Kadrinas?
Kas seda saatsid rohkem raskused või rõõmud?
1988. aastal peale ülikooli Kadrinasse naasmine tuli nagu iseenesest, Kadrina haigla ambulatooriumi oli just vaja teist lastearsti.
Siin oli mu kodu. Kadrina oli minu
õpinguaastate jooksul kõvasti kasvanud suurte majade ja uute elanike poolest, lapsigi sündis aastas
ligi 200 (praegu keskmiselt 50).
Omamoodi hea ja huvitav oli tulla
tagasi tööle oma kodukohta, valdavalt olid inimesed tuttavad juba
lapse- ja koolieast, oli palju neid,
kes mäletasid mu vanemaid ja vanavanemaid. Tihti tuli ette koduvisiite, kus pererahva seast öeldi:
olin teie ema õpilane või sa oled
ju Plaadi Liisi tütretütar. Paljudel
minu koolikaaslastel oli sellel ajal
pere loodud ja lapsed sündinud,
nii jätkus keskkoolis tekkinud side
eakaaslastega. Tundsin, et mind

võeti Kadrinas hästi vastu, ma
olin „oma”. Sain kabineti ambulatooriumi majas Undla mõisas,
abiliseks kogenud meditsiiniõde
Eve Maamägi. Tänu temale oli
kindlasti kergem ülikoolist värskelt tulnuna alustada. See oli aeg,
mil sündis palju beebisid, vastuvõttudel oli palju lapsi, tuli teha
hulganisti koduvisiite – iga päev
vähemalt 10-15. Kuna ambulatoorium asus Kadrinast 3 km eemal, oli inimestele suureks probleemiks sinna jõudmine. Oluliselt
asi paranes, kui 1993. aastal dr
Ilmar Merisalu initsiatiivil korraldati ambulatooriumi ületoomine
Kadrinasse lasteaia ruumidesse.
1994. aastal lõime arstide Astrid
Inno ja Tiiu Kabaneniga Kadrina Tervisekeskuse, seega muutus
Kadrina haigla ambulatoorne osa
iseseisvaks. Võtsime suure pangalaenu, ehitasime ümber 3 korterit arstipraksise ruumideks ja
1998. aastal kolisimegi üle päris
oma ruumidesse. Pean seda ajajärku Tervisekeskuse elus üheks
pingelisemaks, kuid samas olime
rõõmsad ja uhkedki. See oli suur
samm edasi, oli meie saavutus.
Kas arst saab (võib) ennast
ööpäeva 24 tunni jooksul ka nö
ametivabana tunda? Enamik
ameteid on ju nii, et kui töötunnid tehtud, siis ka unustatud.
Seotuks oma töö ja patsientidega
jäävad arstid kindlasti ka peale
tööpäeva lõppu ning puhkepäevadel. Ikka heliseb aeg-ajalt telefon,
küsitakse nõu ja abi. Sageli märkad end mõtlemast nii mõnegi
haigusloo üle või lihtsalt muretsed mõne haige pärast. Töövälisel ajal saavad inimesed enamasti
abi kiirabilt. Tuleb ette olukordi,
mil arst läheb appi, kellaajale
vaatamata. Aasta-aastalt on inimesed õppinud (õpetatud) üha
rohkem ise enda kergemate terviseprobleemidega toime tulema,
seetõttu saavad arstid ka rohkem
puhkust vabal päeval ja puhkuse
ajal. Perearstidel on oluline nö
meeskonnatöö: koos töötavad
arstid, kogenud meditsiiniõed ja
muu abistav personal. Perearstina üksi töötades võib ruttu läbi
põleda ning oluliselt raskem on
korraldada vaba aega ja puhkust.
Kadrina Tervisekeskuses on aastate jooksul välja kujunenud just
selline tubli meeskond (naistest
koosnev).
Elu ja töö ja vaba aja võimalikkusest Kadrinas – kas
nn välismaatõmmet on ka ette
tulnud?
Kadrina on paik, kus on rahulik elada, hea kasvatada ja koolitada lapsi ning leida tegevust
vabal ajal. Ainuüksi spordihoone
oma võimalustega ja rahvamaja
paljude ringidega pakuvad palju
vaba aja sisustamiseks, oleks vaid
endal rohkem aega ja viitsimist.
Alati võib tahta rohkemat, kaasaegne jõusaal ja terviserada meelitaksid küll. Ja kui meelepärane
töö on ka olemas, miks peaks siis
siit ära kippuma? Kadrinast lahkumise või piiri taha töölemineku
mõtet pole mulle pähe tulnud, kuigi oluliselt kõrgem arstipalk võiks
meelitada küll. Usun, et tuleb aeg,
mil Eesti riik hakkab meditsiini
kõrgemalt hindama
Kas arsti küllalti suure koormusega töö jätab aega ka perele, mõnele hobile?
Naistele on ikka esmatähtis
pere ja lapsed, olgu ta arst või
mõne muu eriala esindaja. Samas
on pere see, kes annab tööks kõige
suurema toetuse, suhtudes mõistvalt õhtustesse helistamistesse või

Neeruti

Seltsi
VEERG
Neeruti Seltsi juhatus palub seltsi
liikmetel ära maksta 2006. aasta liikmemaks hiljemalt 30. septembriks k.a sularahas või ülekandena Hansapanga kontole nr
221019568422 kehtiva liikmemaksustatuudi kohaselt:
1. Makseperioodi üks aasta on 1.
jaanuarist kuni 31. detsembrini;
2. Makseperioodi on võimalik jagada, makstes korraga ära 100 %
või kahes osas á 50 %;
3. Aastamaksu määr on 100 krooni;
4. Maksusoodustused:
pensionär maksab pool maksumäärast ehk 50 krooni;
perekond maksab ühe maksumäära ulatuses ehk 100 krooni
kogu pere eest;
seltsi auliige maksu ei maksa;
seltsi uusliige alates II poolaasta
mistahes päevast maksab poole
maksumäärast ehk 50 krooni.

ootamatutesse
väljakutsetesse.
Tütar Liina (14) saab valdavalt
iseseisvalt hakkama oma õpingute ja tegutsemistega, sageli jääme
tundideks õhtuti uudiseid vahetama ja lihtsalt elu üle arutlema.
Suurt rõõmu tunnen Liina osalemisest tantsutrupis Cadencia.
Martin (3) on vallutanud endale
ema vabast ajast õhtused tunnid
enne und ja arvab esialgu, et Karlssoni multikas on üle kõige. Vabal
ajal huvituks paljudest asjadest,
paraku tuleb teha valikuid ajanappuse tõttu. Kindlaks olen jäänud
koorilaulmisele. Sattusin Kadrina
segakoori Rein Inno kutsel 1988.
aastal siia tööle asudes ja laulan
kooris praegugi. Muidugi loeks ja
loeks ja loeks – kui aega oleks. Sageli tuleb mul olla kodunt ära erinevatel koosolekutel ja erialastel
üritustel, abikaasa Vladimir võtab
siis mõistvalt koduse poole enda
kanda. Kadrina vallavolikogusse
valiti mind esmakordselt 1996. a,
praegu olen seal neljandat koosseisu. Kõik need korrad on mind
valitud volikogu aseesimeheks
ja sotsiaalkomisjoni esimeheks.
Esimest korda kutsus mind valimistel osalema Gunnar Tõnning,
hiljem olen olnud valimisliidu
Koduvald nimekirjas. 1996. a-ks
olime tegutsema saanud Kadrina
Tervisekeskusesse ja tundus õige
aeg olevat osalemaks valla meditsiiniküsimuste lahendamisel.
Selle 10 aasta jooksul on valla
elus, sealhulgas ka meditsiinis ja
sotsiaalabis, toimunud palju suuri
muutusi. Sotsiaalsfääris on ajast
aega olnud peamiseks küsimuseks
eluga toimetulek. Üha tähtsamaks
teemaks tulevikus koos vallavalitsuse ja Kadrina Hooldekoduga on
eakate inimeste hooldamine. Võin
julgelt öelda, et Kadrina vallas on
inimeste sotsiaalne abi korraldatud hästi, abita pole jäänud ükski hädasolija. Normaalselt toimib
ka perearstide ja sotsiaaltöötajate vaheline koostöö. Tunnen, et
töö volikogu sotsiaalkomisjonis
on mind veelgi lähendanud Kadrina valla inimestele. Tunnetasin viimastel volikogu valimistel
seda mulle antud suure häältearvu
kaudu. Siinkohal on mul sobiv
võimalus tänada oma arvukaid
valijaid.
Küsimusi esitas
Tiiu UUSKÜLA
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Õnnitleme – juubilarid!

Kolme maadlejaga Põhjamaade meistrivõistlustel
Seekord oli Eesti käes järg korraldada Põhjamaade meistrivõistlused kreeka-rooma maadluses. Jõgeval toimunud suurvõistlusel tegid meie
rahvusmeeskonnas kaasa ka kolm sportlast Kadrinast.
Kõige edukamalt rassis maadlusmatil meie

Juuni ’2006

meestest Dimitri Drozdov, kes saavutas kehakaalus kuni 46 kg kolmanda koha. Kristo Remmelgas
(-76 kg) sai neljanda ja Siim Abner (-54 kg) seitsmenda koha.
Valeri PORMANN,
treener

7.–9. juuli – Viru Särust võtavad osa
Kadrina Kadrid, sega- ja naisrühm.
15. juuli – ühiskülastus Vargamäele
teatrietendusele “Vargamäe Kuningriik”.
Pääse 150.-, sõit 55.- Väljasõit
rahvamaja eest kell 17.00
23. juuli – kell 13.00 Roelas toimuvast
seenioride laulu-ja tantsupeost võtavad
osa tantsurühm “Vöökudujad” ja
naisansambel.
Ene KALDAMAA,
rahvamaja juhataja

Elion pakub internetiteenust ja
digitaalset telepilti
Lääne-Viru maakonna internetiseerimise hanke esimese osa võitis
Elion. Teenust hakatakse pakkuma
Kadrina, Tapa, Tamsalu, Rakke ja
Väike-Maarja vallas.
Allkirjastatud kahepoolse lepingu kohaselt on Elion kohustatud
alustama internetiteenuse osutamist hiljemalt 1. oktoobril 2006.
Lepingujärgselt katab kulutustest
80 % ulatuses riik, ülejäänud osa
kaetakse
kaasﬁnantseerimisega
omavalitsuste poolt.
WiMAX interneti ühendusega liitujatel palutakse oma soovist
teatada kohalikule omavalitsusele,
misjärel omavalitsus edastab info
maavalitsusele või teatada e-kirjaga aadressil eiber@l-virumv.ee
maavalitsuse informaatikule Uuno
Eiberile.
Kuid liitumissooviga võib
pöörduda ka vahetult Elioni poole
lühinumbril 165 helistades või saates e-kirja aadressil: info@elion.ee

Millised on tingimused?
Lepingu täitja pakub lõppkasutajale teenust järgmiste tasudega
(sh käibemaks): liitumistasu 990
kr, kuutasu 395 (allalaadimiskiirus
512 kb/s ja 295 kr (allalaadimiskiirus 256 kb/s). Seadmete igakuine
kasutustasu on 150 kr.
Seadmed kuuluvad teenusepakkujale. Kliendil peavad olema majal seadmete kinnitamise võimalused, näiteks TV mast 5-7 meetrit
maapinnast. Samuti peab olema
võimalus seadmete ühendamiseks
220 V toitepessa. Lisaks internetile
on kliendil võimalus saada IP telefon (internetitelefon ehk VOIP).
* * *
Elion hakkas alates maikuust
pakkuma kvaliteetset telepilti
ADSL interneti püsiühenduse võrgu kaudu. Septembris laieneb DigiTV leviala ka Kadrina valla küladesse.
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Leida-Miralda VAISTLA

Silvi AESS
Jaan KRESSA
Raisa MIŠINA
Tatjana BÕKOVA
Reet MÄGI
Ida NORVAIŠ
Jaan SOOMETS

75
Hugo RÜÜTMANN
Asta SANDER
Pjotr NIKOLAJEV
Väino LEPIKSAAR

Kultuuriüritused juunis ja juulis
22. juuni – kell 19.00 jaanituli Läsnal.
Esinevad kohalikud taidlejad, tantsuks
mängib lõõtsamees Vihasoolt.
23. juuni – jaaniõhtu Kadrina
lauluväljakul kell 15.00 lastele sõit elektriautodega,
kell 18.00 jaaniõhtu programm.
23. juuni – kell 15.00 Vohnjas
“765 aastat Vohnja küla esmamainimisest”
Kavas: parvetamisvõistlus, sportmängud,
lastele batuut. Õhtul jaanituli, tantsuks
mängib ansambel “Mahe”.
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Helgi VIRU
Õie LILLESTRÖM

60
Kaja NORMAK
Juta TUUL
Viivi INTELMANN
Elvi LAISSAAR
Juta-Lydia NURMEOTS

Mais registreeritud lapsed:

Uue Kodulahendus on kolmikteenus, mis pakub klientidele
lisaks telefoniühendusele ja võrgusisestele kõnedele ka kvaliteetset
digitaalset telepilti ning ülikiiret
internetiühendust allalaadimiskiirusega kuni 12 megabitti sekundis.
Digitelevisiooni suurim eelis
tavapärase analoogtelevisiooni ees
on tunduvalt parem pilt ja heli.
Kodulahenduse kliendid saavad
praegu põhipaketis vaadata 40 digitaalset telekanalit. Alates juulist
avaneb võimalus ise telekanaleid
juurde valida teemapakettidena.
Kuni suve lõpuni ehk 31. augustini Kodulahenduse klientidel
telepildi eest midagi juurde maksta ei tule. DigiTV kasutamiseks
on vajalikud ADSL2+ruut põhine
digipoks, mida kliendid saavad
Elionilt osta ka järelmaksuga või
kolmeaastase Kodulahenduse kasutuslepingu sõlminud saada päris
tasuta. Liitumine teenusega on tasuta. Lisainfot DigiTV kohta saab
Elioni kodulehelt: www.tv.elion.
ee, klienditelefonilt 165 või Elioni
esindustest.

Kaur KOOSAPOEG
Oliver VAHER
Kaspar KASELEHT
Kätli KARU
Hanna Gabriele KÄRDLA
Liisbet MILVASTE
Marlon VIRVE
Helena Victoria VIISE

Palju õnne!

Vabandus
Maikuu lehes KODUKANT õnnitletud juubilaride
hulgast oli kogemata välja jäänud pr Evi SUKK
Vabandame!

TEADE
Pangabuss peatub rahvamaja juures järgmistel
kuupäevadel: 21.06, 5.07, 19.07, 2.08, 16.08,
30.08.

TEADE
Kadrina konstaablipunktil on uued
telefoninumbrid:
vanemkonstaabel Raivo Timuska – 33 72 157
konstaabel Aleksander Osokin – 33 72 158

VÕDUVERE KÜLA IX KOKKUTULEK
23. juunil 2006
Oodatud on eriti Võduvere endised,
praegused ja tulevased elanikud
18.00 Kogunemine ja registreerimine Võduvere lipuväljakul
19.00 Avamine, lipu heiskamine, Presidendi tule vastuvõtt
Informatsioon, külaprobleemide arutelu
21.30 Jaanitule süütamine. Võistlus- ja lustimängud
Võitude loosimine
Toetus Võduvere külale – osavõtumaks:
täiskasvanud – 25.- või rohkem, õpilased – 10.- või rohkem, mudilased – tasuta. Vähemalt 25 kr pileti lunastajad
osalevad loteriis. Auhinnad originaalsed! Puhvet.
Kokkutulnutel on võimalik soetada populaarne

Võduvere T-särk

Armas Kolu kooli vilistlane ja õpetaja!
Kunagine koolisõber ootab
Sind Kolu mõisas kokkutulekule
1. juulil kell 14.00, et kohtuda ja
meenutada möödunud kooliaega

KOHTUMISENI!
Teadm is eks l ugejai l e!
Jär g m ine KOD U K A N T i l mub augusti ku u s.

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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