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Juubilarist rahvamaja uuendab väljanägemist
Selle aasta paljude tähtsate ja
vähemtähtsate juubilaride auväärses rivis on koha sisse võtnud ka
Kadrina rahvamaja – siinse kultuuri, taidluse ja ühistegevuse häll juba
75 aastat.
Oli aasta 1930. Undla valla talumeeste, äritegelaste ja haritlaste ühisel meelel pandi poole aastaga püsti
maja, mille 75. juubeli tähistamine
saab alguse juba tuleval kuul.
Praegu on lõpujärgus rahvamaja
renoveerimistööd, mis lähevad
maksma poolteist miljonit krooni.
Peatähelepanu on pööratud saalile.
Maja esimesel korrusel lammutati
vanad ahjud. Kuus uut elevandiluu
värvi glasuurpottidest ahju annab
majale hubase soojuse ega aja enam
suitsu sisse. Pealegi on need ahjud
ka väliselt kenad.
Saal saab uutmoodi valgustuse,
iluravi antakse ka lavale. Põrandale
tuleb tammepuust laudis. Heledatoonilised seinapaneelid lisavad
saalile värskust juurde.
Konkursi korras sai ehitajaõigused endale OÜ Wiru Ehitus, kelle
töödejuhataja Aivar Eimla käe all
ka kogu renoveerimine on käinud.
Projekti autoriks on arhitekt Siiri Nõva. Pärisime temalt: “ Kuidas
töö on läinud?“
“ Eks esialgu kulus mul tükk aega mõtete kogumiseks ja plaanipidamiseks. See, mis nüüd näha, on
selle mõttetöö tulemus. Tegelikult
alustasin siin tegutsemist juba
1999. aastal, kui sai tehtud uued
tualettruumid,“ rääkis arhitekt.
Projekteerija on ju ka järelevalve teostaja objektil, kuidas olete
tehtuga rahul?
“ Olen täiesti rahul ehitajate tööga. Kõik on ju laabunud meie ühises töös minu kavandite järgi. Tänagi oli meil järjekordne välknõupi-

Ahjumeister Olev SCHMIDT
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XIII aastakäik

VALLAVOLIKOGUS ARUTATI JA OTSUSTATI
30. MÄRTS 2005. a. ISTUNGIL ARUTATI JA OTSUSTATI:
1. Volikogu võttis vastu otsuse, millega muudeti Kadrina Vallavolikogu
2004.a. 25. veebruari otsust nr 119 “Vaba metsamaa erastajate nimekirja
kinnitamine“.
2. Volikogu võttis vastu otsused maa sihtotstarbe määramiseks.
3. Anti nõusolek programmi Phare ESC 2003 “Kohalike omavalitsuste
energiasäästu toetusskeem“ Kadrina valla poolseks omafinantseerimiseks
vajalike vahendite summas 250 000 krooni eraldamisega Kadrina vallamaja
spordisaali renoveerimiseks valla 2005. aasta eelarvest.
4. Anti nõusolek AS-le Kadrina Soojus “ Lääne-Viru veemajandusprojekti“ kaasfinantseerimiseks vajalike vahendite summas 158 000 krooni
eraldamisega Kadrina valla 2005. aasta eelarvest.
5. Volikogu otsustas anda volituse vallavanem Ain Suurkaevule alla
kirjutada EV Rahandusministeeriumile väljastatavale garantiikirjale, millega vald annab garantii selle kohta, et programmi Phare ESC 2003 “Kohalike
omavalitsuste energiasäästu toetusskeem“ raames Kadrina vallamaja spordisaali renoveerimise projektiga seotud materjalid, autoriõigused ja muud
varad jäävad pärast projekti lõppu aastateks 2006–2011 valla omandisse
ning et soetatud seadmete ja varusruse kahjustumise või hävinemise korral
asendatakse need viivitamatult valla kui taotleja omavahenditest.
6. Volikogu kehtestas korra valla eelarvest kultuuri-, spordi- ja noorsootöö alaste ürituste toetamisel.
7. Vallavolikogu andis oma otsusega loa riigihanke “ Majutuseta sotsiaaltöö teenuste osutamine Kadrina vallas“ korraldamiseks.
8. Volikogu viis läbi valla 2005. aasta eelarve teise muutmise.
9. Volikogu kehtestas korra Kadrina valla eelarvest hooldajatoetuse
määramisel ja maksmisel.
10. Volikogu kehtestas valla jäätmehoolduseeskirja.
11. Volikogu määrusega kehtestati kord Kadrina valla tiheasustusalal
puude raiumisel ja raieloa väljaandmisel.
MÄRKUS: Käesoleva ülevaate punktides 10 ja 11 toodud dokumentide
lisad avaldatakse täies mahus ajalehe KODUKANT maikuu numbri lisas.

Loodusteaduste olümpiaadi üldvõitjaks tuli
Marit Puusepp
Töödejuhataja Aivar EIMLA

Arhitekt Siiri NÕVA

damine, et lahendada üksikuid kujundusküsimusi,“ kiitis Siiri Nõva
ehitusmehi.
Töödejuhataja Aivar Eimla:
“ Kahju on sellest, et saalile ei saanud uusi aknaid ette. Üks aken, mis
siiani kinni kaetud oli, sai nüüd küll

uus ette pandud.“
Uued ahjud tegi suurte kogemustega ahjumeister Olev Schmidt
Arbaverest koos abilise Margusega.
Peagi on kadrinlastel võimalus
oma silmaga näha ja hinnata kõike
tehtut.

2.–3. aprillil Tartu Ülikoolis toimunud Eesti esimese põhikooliõpilaste loodusteaduste olümpiaadi üldvõitjaks pärjati Kadrina Keskkooli
9. klassi õpilane Marit PUUSEPP

Rahvusvaheline kultuurifestival Kadrina 2005

Üldvõidu tõi Maritile ülekaalukas võit teooriavoorus, kus ta valis
lahendamiseks integreeritud loodusteaduste mooduli ning edukas esinemine olümpiaadi teisel päeval toimunud eksperimentaalses voorus.
Loodusteaduste olümpiaadile
oli kutsutud osalema 102 õpilast
füüsika-, keemia- ja bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoorude tulemuste

põhjal.
Loodusteaduste olümpiaadi tulemuste põhjal valiti välja 12 õpilast, kelle hulgast moodustatakse
pärast Tartu ülikooli teaduskoolis
toimuvaid treeningsessioone kaks
kolmeliikmelist võistkonda esindamaks Eestit Euroopa Liidu loodusteaduste olümpiaadil maikuus Iirimaal Galways.

astuvad vaataja ette ka kõik meie
oma rahvamaja ümber koondunud
taidluskollektiivid. Osalevad ka
Kadrina Kunstidekooli noored tantsijad ja muusikud ning EELK Kadrina Katariina koguduse segakoor.
Kokku loendatakse kohalikke esinemas üle 200 noore ja vana taidleja.
Kadrina vallast esinevad
festivalil
Rahvamaja segakoor (Eve
Vunk)
Rahvamaja naiskoor Katrina
(Elene Altmäe)
Rahvamaja segarahvatantsurühm (juhendaja Ivi Lehtmets)
Rahvamaja
naisrahvatantsurühm (Ivi Lehtmets)
Rahvamaja tantsurühm “ Vöökudujad“ (Aino Orgmets)
Rahvamaja pasunakoor (Ago
Tint)
Rahvamaja noorte pasunakoor
(Ülo Mägi)
Rahvamaja kapell (Margus Laugesaar)
Rahvamaja folklooriansambel
“ Kadrid“ (Kadri Mägi)

Külaliskollektiivid
Soomest – Sibeliuse nim. Hämeenlinna Muusikakooli muusikud
ja tantsijad, kokku 29 esinejat.
Rootsist – Mora kommuuni
Våmhusi rahvatantsuseltsi muusikud ja tantsijad (35)
Norrast – Trøgstadi kommuuni
noorteansambel (8)
Saksamaalt – Lörrachi jazzkoor
(50).
Kokku 125 väliskülalist.
Põhiüritused
Näitused
Kunstinäitused Kadrina rahvamajas (rahvamaja kunstiring) ja
Kadrina keskkoolis (kunstidekooli
kunstiosakond)
Ülevaatenäitus “ Kadrina Rahvamaja läbi 75 aasta“ – näitus on
üleval valla raamatukogus.
28. aprillil kell 18.00
Väikevihiku A5 “Kadrina Rahvamaja läbi 75 aasta“ esitlus valla
raamatukogus.
5. mail
Lörrachi jazzkoori kontsert
koos G. Otsa nimelise Tallinna

Muusikakooli noortekooriga Tallinnas Metodisti kirikus kell 19.00.
6. mail
kell 12.40 – külaliskollektiivide
(Lörrach, Trøgstad) kontsert Kadrina Keskkoolis.
Kell 16.00 – külaliskollektiivide
esindajate vastuvõtt Kadrina vallamajas.
Kell 17.30 – rahvamaja pasunakoori kontsert Emakeele ausamba
juures.
Kell 18.00 – pidustuste avamine
Emakeele ausamba juures.
Kell 18.30 – rongkäik kiriku
juurde.
Kell 18.45 – festivali avakontsert kirikus.
Kell 20 – 01. – Kadrina rahvamaja 75. sünnipäeva pidu tantsuansambliga “ Rekontra“ .
Mora kommuuni (Rootsi) stipendiumi üleandmine Kadrina lootustandvatele
noormuusikutele.
Väike kontsert stipendiaatidelt. Esineb šõutantsugrupp “ Cadencia“ .

Kadrina kandi kultuurilembene
rahvas on paljude aastakümnete
kestel silma paistnud isetegemise
aktiivsuse ja kõrge taseme poolest.
Kitsastele oludele vaatamata edendati nii laulukultuuri, näitemängu,
puhkpillimuusikat kui ka rahvakunsti selle erinevates harudes.
Üheks oluliseks omapäraks siinmail on kujunenud kultuuritraditsioonide loomine ja nende elushoidmine, ja seda paljude aastate
vältel.
5. – 8. maini Kadrinas korraldatav rahvusvaheline kultuurifestival Kadrina 2005 toimub juba
viiendat korda. Aja jooksul on küll
muutunud festivali nimi, kuid see on
jäänud ikkagi KULTUURIFESTIVALIKS, millel on tugev muusikaline põhi. Laienenud on ka osalejate
ring. Seekord on Põhjamaade esindustele lisandunud ka kergemuusikakoor Saksamaalt Lörrachist.
Seekordse festivali raamidesse
mahuvad ka Kadrina Rahvamaja
75. aastapäeva tähistamise üritused
ja mitmed näitused. Loomulikult

Rahvamaja solist Kadri Kuusk
(Lea Leisson)
EELK Kadrina Katariina koguduse segakoor (Anne Peäske)
Kunstidekooli
tütarlastekoor
(Elene Altmäe)
Kunstidekooli tantsurühmad –
V ja VI-VII klasside rühmad (Ingrid Pärnamäe)
Kunstidekooli viiuldajate ansambel (Sirje Tambi)
Kunstidekooli plokkflöödiansambel (Riia Lemberg)
Kunstidekooli õpilane Kalev
Pallon lõõtspillil
Riia Lemberg (saksofon)
Šõutantsugrupi “ Cadencia“ 3
rühma (Marge Mägi).

(Lõpp lk 3)
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Päevaintervjuu

ELUSTIIL – VÄIKEETTEVÕTLUS
Arhitekt Tiina Rahupõld (48) on küll 17 aastat olnud Kadrina elanik,
kuid oma töö poolest tuntud enamjaolt vaid neile, kes tema projekteerimist ja ehitamist puudutavat asjaajamise teenust on tarbinud.
Järgnev lühiintervjuu püüab seegi kord veidi avada ja tuttavamaks
teha inimest meie kõrval

Millises Eestimaa paigas on
sinu juured ja kus said n-ö jalad
alla?
Sündinud olen Pärnus, koolis
käinud Tallinnas, 1975. a. lõpetanud Tallinna 2. Keskkooli (praegu
Tallinna Reaalkool) ja 1982. a.
ERKI (Eesti Riiklik Kunstiinstituut, praegu Eesti Kunstiakadeemia) arhitektuuri erialal. Juba keskkoolipõlves kujunesid minus kaks
sümpaatiat: aiandus (agronoomia)
ja joonestamine. Üritasin astuda
ERKIsse kohe pärast keskkooli,
kuid maalimisoskus vedas alt. Tuli
end selles vallas täiendada. Valisin
variandi: Kirovi-nim kalurikolhoosi aiandisse tööle ja õhtuti ettevalmistuskursusele. Järgmisel aastal
õnnestus kunstiinstituuti sisse saada. Selle lõpetamise järel 1982. a.
asusin tööle arhitektina RPI Eesti
Maaehitusprojekt perspektiivplaneerimise osakonda, mis tähendas
töid ja tegutsemist üle kogu Eestimaa. Aastad 1982–88 andsid põhjaliku koolituse ja kinnitasid, et arhitekt ei projekteeri üksnes ehitisi,
vaid peab tajuma ja paika seadma
kõikvõimalikke seoseid loodus- ja
tehiskeskkonna vahel, mida praegu
nimetatakse
detailplaneeringu(te)ks.
Millal ja kuidas sattusid Kadrinasse?
Tutvumine tulevase abikaasaga
tõi kaasa ka virulaseks hakkamise.
1988. a. asusin elama Kadrinasse ja
tööle Rakvere RSN TK Arhitektuuribüroosse. Pärast poja sündi ja lapsehoolduspuhkust 1995 asusin tööle Tapa linna arhitektina.
Miks valisid väikeettevõtja
tee?
FIE-na registreerisin end jaanuaris 1997. Elu Eestimaal jõudis
erastamiste faasi. Tööde mahud nii
linnavalitsuse ametniku kui ka arhitekti jaoks kasvasid mitmekordselt. Tekkis n-ö eetiline konflikt,
kus tuli täita kliendi tellimus ja see
linnaametnikuna kooskõlastada. Ja
tellimusi tuli mitte ainult Tapa linnast. Seega tuli valida, ja mina valisin FIE staatuse.
Kas FIEna töötatud aastad on
seda staatust õigustanud?
Väikeettevõtjana saan ise planeerida oma aega ja tegevust, olla

Arhitekt Tiina RAHUPÕLD töölaua taga
rohkem klientidele orienteeritud ja
tegelda probleemidega siis, kui see
tellijaile kõige sobivam on. Üsna
palju aega kulub kõikvõimalikele
nõustamistele alates seadusandlusest kuni ehitamiseni välja. Sageli
võtan lisaks projektile ette ka kogu
kooskõlastamisringi, mis teeb tellija elu tunduvalt lihtsamaks. Samas
võimaldab iseenda peremeheks olemine pühendumist ka teisele “ armastusele” . Tallinna lähedal mere
ääres on väike suvekodu ja suur aed,
mida ei saa ometi unarusse jätta. Seal
on minu lapsepõlvemaa ja minu pere
lemmikkeskkond, seal paikneb ka
minu suur hobi – aiandus.
Milliseid töid ja millistes paikades oled sa ettevõtjana teinud?
Tegutsemine väikeettevõtjana
on toonud väga eripalgelisi töid
paljudes paikades, peamiselt Lääne- ja Ida- Virumaal, kuid ka Harjumaal ja Tallinnas. Kodukandi
rahvale paistavad silma eelkõige
Kadrina Tervisekeskus ja Nuka
Kaubad, käsil on koguduse leerimaja ümberehitusprojekt. Tähelepanuväärsematest objektidest saab
mainida just äsja valminud Vasknarva Püha Elija kiriku ja seda
ümbritseva
hoonetekompleksi
mõõdistusprojekti (koostöös maamõõdubürooga “ Viru Reeper” ).
Alustamisel on Sääse mõisakompleksi nii restaureerimise, ümberehitamise kui ka juurdeehituse projekt. Minevikust võiks mainitu kõrvale seada veel Essu mõisa bowlingumaja, katlamaja ja siseruumide

Kultuurireis Peterburi
6.–10. aprillini viibis Peterburis
Lääne-Virumaa klubitöötajate õppereisil 25-liikmeline rühm kultuuritegelasi.
Sõidu eesmärgiks oli tutvuda
sealse piirkonna klubitööga, kohtuda kultuuritöö organisaatorite ja
kunstiliste juhtidega.
Meie vallast tegi reisi kaasa
Kadrina rahvamaja juhataja Ene
Kaldamaa, kellelt saigi päritud:
“ Kus käisite, mida nägite?“
Ene Kaldamaa: “ Oma reisil õppisime tundma vene kultuuri praegust seisu. Kohtusime ja vestlesime
kultuuritöötajatega. Väga huvitav
oli kohtumine Peterburi linna
Moskva rajooni kultuuritöötajatega. Meie üllatuseks tuli esinema
sealse klubi noorte tantsurühm, kes

ümberehituse ning fassaadilahenduse; pagaritöökoja Rakveres Kauri tänavas; autoremonditöökoja Tapal Ambla mnt; turismitalud Vihula ja Kadrina vallas; talumaja
Palmses; detailplaneeringud ja palju individuaalprojekte Kadrinas,

tantsis “ Mulgi polkat“ . Kõik oli
väga stiilne, tantsijad kandsid eesti
rahvarõivaid.“
Milline paistis olevat sealsete
kultuuriasutuste
majanduslik
seis?
Paistis, et raha neil jätkub. Korraldatakse suuri, ehtveneliku haarde ja ulatusega kultuuriüritusi. Kultuurimaju remonditakse hoolega,
töötavad paljud isetegevusringid.
Mis veel silma hakkas?
Teile korraldati ka linnaekskursioone...
Meelde jäi Eesti Vabariigi peakonsulaadi külastamine ning kohtumine peakonsuliga. Olime ka Ermitaazhis, käisime Kroonlinnas,
Levašovo memoriaalkalmistul, kuhu on maetud umbes 10 tuhat eest-

Tapal, Rakveres ja üle maakonna.
Lemmikute sekka kuuluvadki taluja väikemajapidamised.
Kuidas leiad oma teenusele
tellijaid, kuidas end reklaamid?
Tegelikkuses pole ma pidanud
vajalikuks end reklaamida, kuna
pakkumisi on rohkem kui minul
suutlikkust. Siinkohal pole liigne
mainida, et ilma pere ja sõprade
tõhusa abi ning toeta ei saa vist
ükski väikeettevõtja hakkama. Abikaasa on olnud nii kirjalik vormistaja kui ka esimene kriitik, kelle
arvamust küllalt palju arvestada
saan. Temale kui katsekliendile
pean ma kõigepealt oma valikuid
põhjendama.
Millise hinnangu annaksid
väikeettevõtlusele?
Süüvimata väikeettevõtluse üksikasjadesse tuleb öelda, et inimesel, kes valdab ja armastab oma
ettevõetud tegevusala ega kohku
võimalike tagasilöökide ees, tasub
oma algatust alati katsetada. Positiivse ellusuhtumisega on võimalik
raskustest jagu saada ja edasi minna.
Ka väikeettevõtja elu-olu on just selline, milliseks ta ise selle kujundab.
Oma hobi mainisid juba eelnevalt seoses tööga, kõige muu
kõrval on kindel töö ka pereema
amet. Jõudu sulle sellel valitud
teel!
Soovin kõigile Kodukandi lugejatele toimekat eluviisi ja vastupidamist eluvõitluses!
Küsimusi esitas
Tiiu UUSKÜLA
last, stalinismi kuritegude ohvrit.
Meile tutvustas linna ja andis kõigest põhjaliku ülevaate endine virulane Boris Gorbunov, kes elab ise
Peterburis.
Aga kontserdid? Kas käisite
ka etendustel?
Käisime kontserdil kultuuripalees “ Oktjabrskaja“ , mis mahutab
4000 vaatajat. Esines sealkandis
populaarne duett “ Tšai Vdvojom“ .
Osa meie grupist käis balletti vaatamas, mehi huvitas kohalik tsirkus.
Muljed?
Need viis päeva olid väga huvitavad ja kasulikud. Saime teada
mõndagi, mis meile seni tundmatu
oli. Minu tänusõnad kuuluvad ka
Kadrina vallavalitsusele, kes seda
sõitu omapoolse toetusega teoks aitas teha.

Kas oleme hakanud
alla andma?
Sellise küsimuse esitavad kindlasti paljud Kadrina valla inimesed,
olles lugenud Eesti Ekspressi vahendusel ilmunud artiklit koolide
edetabelist 2004. aasta riigieksamite tulemuste põhjal.
Kadrina Keskkooli me esimese
saja kooli hulgast sealt ei leia. Miks
on see nii? Kas on põhjust häirekella löömiseks? Usun, et paanikaks
siiski põhjust ei ole.
Kuna koolide õppekasvatustöö
hindamisel paremat lahendust ei
ole suudetud leida, peame leppima
olemasoleva kvaliteedi hindamise
kriteeriumiga s.o koolide reastamisega riigieksamite tulemuste järgi.
Selline süsteem ei kajasta kahjuks
reaalset olukorda kuigi objektiivselt.
Seepärast on inimestel, kes haridusküsimustega igapäevaselt kokku ei
puutu, sellest raske aru saada.
Nüüd aga püüan selgitada,
miks Kadrina Keskkooli sellest
pingereast ei leia?
Teadupärast on Kadrina Keskkoolis võimalus lisaks päevasele
õppevormile omandada põhi- ja
üldkeskharidus ka õhtukoolis. Et
aga need kaks õppevormi on nii
sisult kui vormilt küllalt erinevad,
ei tohiks neid käsitleda koos. Paraku Eesti Ekspressis koostatud edetabelis on arvestatud päevaste ja
õhtuste õppevormide riigieksamitulemused koos ühe numbrina.
2004. a. sooritas meie koolis riigieksameid 49 õpilast – kuus nendest olid õhtukoolist. Keskmine
punktisumma päevases õppevormis oli 63 ning õhtuses vormis 58,
mis andis keskmiseks kokku 60,5.
Kui oleks tulemusi eraldi käsitletud, mahtunuks Kadrina kool ka
sellesse nimekirja (63 punkti andnuks 83. koha jagamise). Kui aga
vaadelda õhtukoole eraldi, siis
Kadrina õhtukool oli oma tulemustega parimate hulgas.
Lisaks erinevatele õppevormidele peaksime arvestama ka eksamisooritajate arvu ning selle arvu
ja tulemuste vahet nii erinevate eksamite lõikes kui ka kokkuvõttes.
Näiteks matemaatikas oli tunnistatud parimaks kooliks Lüganuse
Keskkool (eksamisooritajaid kokku 4(!) 97 punktiga. Teisele kohale
platseerus Tallinna Reaalkool
83,87 punktiga. Kas lugeda reaalkooli tulemust ebaõnnestunuks?
On ju selle kooli spetsiifikaks reaalained. Kui me vaatame nende kahe
kooli eksamisooritajate arvu matemaatikas, siis sellekohased numbrid on vastavalt 1 ja 106.
Ma ei taha sugugi alahinnata

Lüganuse kooli tublit saavutust,
kuid need arvud ei ole omavahel
kuidagi võrreldavad. Võib öelda,
et Tallinna Reaalkooli tulemus on
ikka väga hea (iseasi, kas see tulemus rahuldab reaalkallakuga kooli). Tahan väita seda, et alati kui me
puutume kokku statistiliste andmetega, peame nägema ka numbrite
taha. Kindlasti omab tähtsust ka
see, mis põhimõtetel gümnaasiumiastme klassid komplekteeritakse. Kui veel aastaid tagasi ei pääsenud gümnaasiumisse põhikooli
keskmise hindega alla nelja, siis
praegusel hetkel on praktiliselt kõigil, kelle keskmine hinne põhikooli
lõpetamisel on 3,5 võimalus jätkata
õpinguid gümnaasiumis. Kuidas
keegi seda võimalust kasutab, on
juba iseküsimus.
Kuigi õpilaste vaimne potentsiaal on õppeaastati erinev, arvan
siiski, et peaksime ka möödunud
aasta tulemustega rahul olema. See
ei tähenda aga seda, et võiksime
latti järgnevatel aastatel allapoole
lasta. Eesmärgid peavad ikka alati
kõrgemad olema.
Peale riigieksamite tulemusi on
üheks oluliseks kvaliteedinäitajaks
olümpiaadidest osavõtt ja tulemused. Nende poolest ei pea me silmi
maha lööma. Kadrina Keskkooli
õpilased on läbi aegade aineolümpiaadidel häid ja väga häid tulemusi saavutanud, mis kulmineerus sel
aastal 9a klassi õpilase Marit Puusepa esikohaga vabariiklikul loodusteaduste olümpiaadil. See on
meie õpilase silmapaistvaim tulemus aineolümpiaadidelt. (Loe ka
selles lehes lk. 1 kirjutist “ Loodusteaduste olümpiaadi üldvõitjaks tuli Marit Puusepp” - toim).
Mida öelda kokkuvõtteks?
Selle kirjatöö eesmärk ei olnud
mitte otsida õigustusi ja vabandusi,
vaid selgitada väljakujunenud olukorda. Lüganuse Keskkooli ja Tallinna Reaalkooli näide on võetud
vaatluse alla puhtjuhuslikult, tahtmata heita varju nende koolide õpitulemustele.
Koolide edetabelite koostamine
on kogu asja üks pool (kuigi ma ei
pea seda õiglaseks). Ma arvan, et
tähtsam on see, kuidas ühes või
teises koolis on loodud tingimused
selleks, et oleks võimalik hästi õpetada ja õppida. Niikaua, kui Kadrina Keskkoolis on õpetajaid, kes tahavad õpetada ja õpilasi, kes tahavad õppida, ei jää ka meid kõiki
rahuldavad tulemused tulemata.
Arvo PANI,
Kadrina Keskkooli direktor

Kadrina Keskkool kuulutab välja vastuvõtu
10. klassidesse 2005/2006. õppeaastaks
Vastuvõtul arvestame:
• veerandite keskmist hinnet klassitunnistusel
• riikliku tasemetöö kodanikuõpetusest hinnet ja punktide osa
• komplekstesti tulemust
• eksamite keskmist hinnet
Komplekstesti saab teha Kadrina Keskkoolis 16. mail kell 8.45.
Kodanikuõpetuse tasemetöö sooritatakse omas koolis.
Avaldusi võtame vastu 20.–22.
juunil kell 9.00–16.00
Kandidaate väljastpoolt Kadri-

na Keskkooli ootame individuaalsele vestlusele 20.–21. juunil kell
9.00–12.00
Kaasa võtta lõputunnistus, klassitunnistus, kodanikuõpetuse tasemetöö tulemus.
Täpsem info telefonidel:
32 25 642 - direktor
32 25 643 - õppealajuhataja
ja Kadrina Keskkooli koduleheküljel.
Lugupidamisega
Arvo PANI,
direktor
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“EHITUSTARBED” – ESIMENE AASTAPÄEV
Aasta tagasi, 29. märtsil avas
Järva Tarbijate Ühistu Kadrinas
oma kaupluse “ Ehitustarbed” . Seni
olime harjunud nägema toidupoe
naabruses Viru Talutehnika äri.
Ehituskaupadega on meil ikka
kaubeldud. Ammustel aegadel jaama juures Kauba tänaval nn Moori
poes (mis veel ammusemal ajal
Balderi kaubamaja oli), kõige uuemal ajal on staazhikamaks pakkujaks olnud Pajusti Ehituse pood endises pesumajas, apteegi taga.
Kui Järva TÜ kunagi Kadrina
ühistu oma tiiva alla kutsus, lasus
tal lausa moraalne kohustus Kadrina rahvale tema kunagised valikud
pisutki taastada. Mäletamist mööda
olla Kadrina Tarvitajate Ühisus
oma kaubavalikuga meelitanud siia
kaugemaidki ostuhuvilisi. Selles
osas ja ehituskaupade vallas tahab
õigusjärglane sedasama joont pidada, et kodukandi rahvas enam-vähem kõik esmavajaliku siitsamast
kätte saaks.
Aasta eest asusid leti taha kaupa
pakkuma-pakkima Erika Puskar,
Andres Soone ja Ester Urva, tänaseks
on esimese kahe asemele tulnud Koidula Mölder ja allakirjutanu.
Enamasti on meid üles leitud ja
enamasti on meilt ka vajalikku leitud, kuigi sortimendile on ruumi-

puudus oma piiri ette seadnud. Arvamusi on olnud mitmesuguseid ja
tõenäoliselt tuleb nõustuda nendega, kes ütlevad, et meil pole küll
kõike, kuid siiski üllatavalt palju.
Tõepoolest, suhteliselt rikkalikku
kruvide-mutrite-poltide valikut on
imekski pandud. “ Ehitustarvete“
jaoks käib just praegu müügisaali
laiendamine. Praegune pind on ca
114 ruutmeetrit, juurde tuleb umbes
120. Loomulikult ei võetaks sellist
suurt investeeringut ette, kui selles
mõtet ei nähtaks ja kui senine kauplemine olnuks ebarahuldav. Ülimalt
soodne asukoht kutsub ikka rahvast
ligi, ehkki üksikutel juhtudel tullakse ikka veel talutehnika poodi.
Praegu ja ka tulevikus tahame kaubavalikusse lisada sellist, mida
meie inimesed sellest kauplusest
soetasid (kardinapuud, peeglid
jms.). Alalistele ostjatele polegi vaja teatada, et meie kaubavalik sõltub ja kujuneb just sellest, mida
kliendid soovivad. Teineteisele kasulik sümbioos, kus me, tänu ostjatele õpime ja areneme, toimib edukalt. Alati on võimalik esitada erija ettetellimusi, mis reeglina 2–3
päeva jooksul ka täita püütakse.
Hindadest võib kõnelda nii- ja
naamoodi, kuid nö kirvehindadega
me küll silma ei paista (kirveid

Leerimajas meenutati Mozartit
Tuleval aastal möödub 250 aastat saksa-austria helilooja Wolfgang Amadeus Mozarti (1756–
1791) sünnist. Mozart oli oma aja
imelaps. Lühikesele elueale vaatamata on ta loonud väljapaistvaid
klassikalisi teoseid instrumentaalmuusika vallas, oopereid, sümfooniaid jm.
Kadrina Kunstidekool on jõud-

nud ennast juba häälestada Mozarti
lainele. 8. aprillil sai leerimajas
teoks omanäoline loeng-kontsert
Mozarti elust ja loomingust. Esinesid peaaegu kõigi erialade muusikaõppurid, sekka ka õpetajad.
Sõnalisi valikkatkendeid helilooja elust esitasid noored lektorid
Teili Piiskoppel, Doris-Katre Truuver ja Everin Kanger.

II kl laululaps Eliina MÖLDER

Teili PIISKOPPEL lektorina

Müüja ja selle kirjatüki autor Harald RAHUPÕLD
oli/on meil suisa soodushindadega!) ja selleski on korduvalt veendutud. Vastupidi: ühistu pakub meie
poes soodustust asutustele ja ettevõtjatele, kes sõlmivad meiega sularahata arveldamise lepingu. Sellisel juhul
saadakse vajalik kaup kätte kohe ja
selle eest tasutakse kuu lõpul esitatava arve alusel, kusjuures ostusumma
on kokkuleppelise soodustusega.
Mõistagi kehtib meie poes säästukaart, mida saab meilt ka tellida-vormistada, ning võib maksta pangakaardiga, mis mõnegi jaoks, millegipärast veel tänagi, üllatav tundub.
Kuigi kaupluse nimi on Ehitustarbed, pakume ka aiakaupu (tur-

vas, rehad-labidad, seemned, voolikud, kiled jm.) ja nipet-näpet kodus
või garaazhis nokitsemiseks. Ka
selle pilguga maksab meie poes ringi liikuda. Saabunud uudistest anname teada lisainfoga poeuksel.
Niisiis 29. märtsil oli aastapäev.
Kaheaastaseks loodame saada teie
lahkel kaasabil, austatud kodukandi
rahvas. See, et meie elujärg visalt
aga järjekindlalt paraneb, on tunda
ka sellest, kuidas oma elamist-olemist seatakse ja korrastatakse.
Tulge meile külla, ehituskauplusse! Üheskoos nuputame ikka midagi välja!
Harald RAHUPÕLD

Ettevaatust kulu ja prahi
põletamisel!
JANEK FLOREN
Lääne-Virumaa
Päästeteenistuse peainspektor
Soojad ja päikeselised ilmad on
sulatanud lume ning toonud taas
nähtavale kuivanud rohu, ahvatledes
inimesi seda põletama. Lääne-Virumaa Päästeteenistus tahab jällegi inimestele meelde tuletada neid ohte ja
tagajärgi, mis sellega kaasnevad.
Eelmisel aastal kestis kulupõlengute periood meie maakonnas
31. märtsist kuni 6. juunini. Kulupõlenguid registreeriti 226, mille
tulemusena põles maha 2 hoonet ja
üks auto ning tuletõrjujate poolt
hoiti ära tule levik viiele hoonele.
Kulu põles kokku 110 hektaril. Kulupõlengute osatähtsus oli 39% tulekahjude üldarvust maakonnas.
Peaaegu pool kulupõlengute arvust
langes Rakvere (36) ning Tapa linna (64) arvele. Positiivsest küljest
võib ära märkida Avanduse (0), Rägavere (2) ja Laekvere valla (2), kus
kulupõlengute väike arv võiks olla

teistele eeskujuks.
Kulu põletamise kahjulikkusest
pole ilmselt vaja rääkima hakata.
Kahju keskkonnale, oht hoonetele
ning inimestele on need põhjused,
mis peaksid inimesi panema enne
tikutõmbamist mõtlema võimalikele tagajärgedele. Mainimata ei
saa jätta ka tuletõrjujate suurt töökoormust sellel perioodil.
Samuti võiks iga inimene teada, et kulupõletamine on taunitav
ka seaduse poolt ning vastavalt
Karistusseadustiku § 352-le võib
kulupõletajat oodata kuni 12 000
kroonine rahatrahv.
Teiseks probleemiks on kevadine prahi ja okste põletamine. Ka see
tegevus võib nõudeid järgimata
põhjustada ohtu hoonetele ning
metsale. Samuti võib lõkkest alguse
saada kulupõleng. Põhiline nõue
lõkke tegemisel on tagada piisav

Süda – see on elu
18. – 24. aprill on Eestis
südamenädal

Flöödil esineb Kadri AMBOS

Meie väikeses Eestis on liialt
palju inimesi, kes elavad haige südamega. Südamehaiguste tekkimises on väga paljudel juhtudel süüdi
meie endi elustiil. Kõige ohtlikumad südame vaenlased hiilivad
meie kõrval iga päev. Näiteks süües
mõttetult palju üleliia rasvast toitu,
liiga vähe juur- ja köögivilju ning
samal ajal ennast mitte piisavalt liigutades viib südamehaiguste tekkele suhteliselt ruttu.
Rasvases toidus on palju kolesterooli. Eestimaalane saab suurema
osa kolesteroolist rasvastest piima-

toitudest. Meie tänapäevaste liikumistavade juures jääb kolesterooli
keres üle ning kolesterooli kõige
meeldivamaks kogunemise kohaks
on veresoone sein. Kolesterooli kogunemist veresoone seinale nimetatakse rahvakeeli lupjumiseks ehk
ateroskleroosiks. Südame veresooned on aga ainult paar millimeetrit
laiad, seega juba väiksemgi kogunemine võib olla eluohtlik.
Seda eriti siis, kui veresooni
pommitab lisaks veel kõrge vererõhk ja suitsetamine.
Seega – kutsume üles kõiki Eestimaa inimesi südametervislikule
eluviisile!

• Kuulutame välja Kadrina valla
kaunima küla ja kaunima talu
2005 konkursi. Kutsume Kadrina
valla elanikke üles aktiivselt esitama oma kandidaate nimetatud konkursile, tähtajaks on 15. juuni
2005. Konkursi statuut ja avalduse
vorm on saadaval meie internetileheküljel www.neerutiselts.ee. Info
tel 55 525 314 ja 51 53 573. Võitjate väljakuulutamine ja autasustamine toimub Kadrina valla külade
päeval Läsnal 20. augustil 2005.
• 7. mail viib loodusretk huvilised
Viitna maastikukaitsealale. Väljasõit kell 12 rahvamaja eest. Palume
osavõtjaid end eelnevalt kirja panna
tel 32 70 365 või 53 844 843, et
korraldada kohalevedu. Osamaks
on 20 krooni, NS liikmeile on see
10 krooni. Kuusiku Loodustalus
ootab matkalisi soe supp, mis maksab 15 krooni.
• Neeruti Seltsi liikmete üldkoosolek toimub 27. aprillil kell 18.00
Kadrina Valla Raamatukogus. Juhatus palub kõigi liikmete aktiivset
osavõttu, võimaluse korral palume
tasuda ka seltsi liikmemaks.
kaugus ehitistest ning metsast. Minimaalsed kaugused ehitistest on 15
ja metsast 30 meetrit. Lõkke tegemisel tuleb arvestada tuule kiirust ja
suunda, samuti tuleb lõkke alus puhastada põlevast taimestikust. Enne
tule süütamist tuleb kindlasti veenduda, et tekkiv suits ei segaks liiklust ega kaaskodanikke. Võib juhtuda, et häiritud kaaskodanikud võivad hinnata ohtu valesti ning teatada sellest häirekeskusesse, mis
saadab välja tuletõrjeautod. Kui seni soovitasime inimestel teavitada
häirekeskust igast lõkke tegemisest, siis seoses häirekeskuse üleviimisega Jõhvi soovitame seda ainult kindla vajaduse tekkimisel, et
vältida hädaabitelefoni ülekoormust. Põlevat lõket ei tohi jätta hetkekski järelevalveta. Pärast põletamist tuleb lõkkease hoolikalt kustutada, vältimaks hilisemat uuestisüttimise võimalust. Samuti tuleb tule
tegemisel arvestada kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud heakorraeeskirjast tulenevate nõuetega.
Lääne-Virumaa Päästeteenistus
kutsub kõiki inimesi üles ettevaatlikkusele, vältimaks tulest tekkivaid
ohte ning kergendamaks päästeteenistuse tööd.

Rahvusvaheline kultuuri(algus lk 1)
festival ...
7. mail
Külaliskollektiivide kontserdid
Rakvere promenaadil kell 12.00 ja
ARTCAFES kell 13.00.
Kell 17.00 – suur galakontsert
Kadrina keskkooli aulas. Esinevad
Kadrina valla taidlejad ja külalised.
Kell 21.00 – 24.00 – peoõhtu
ansambliga “ Untsakad“
8. mail
Kell 13.00 – Emadepäeva kontsert rahvamajas.
Külaliskollektiivide ekskursioonid Lahemaa Rahvusparki ja tutvumine Tallinnaga.
Kõik kontserdid on tasuta.
Vihmase ilma korral on avamine
kirikus. Töötavad puhvetid.

20. aprill 2005

4
* SPORT * SPORT * SPORT * SPORT * SPORT *
Hansapanga kooliliigast teine koht
Hansapanga kooliliiga, mis on mõeldud põhikooli
vanuseastme harrastusvõrkpalluritele, lõpetas esimese
hooaja 26. ja 27. märtsil Viljandis. Finaalturniiril osalesid I etapi võitjad – 20 poeglaste ja 20 tütarlaste
võistkonda kõigist 15 maakonnast ja viiest suuremast
linnast.
Lääne-Virumaa poisse esindas Kadrina keskkooli
võistkond. Alagrupis võideti kõik neli vastast tulemu-

Riho Remmelga tubli esinemine
Eesti meistrivõistlused kreeka-rooma maadluses
juunioridele toimusid Märjamaal. Kehakaalus kuni 74 kg

sega 2:0. Põnevas poolfinaalis kohtuti Pärnu ühisgümnaasiumi poistega. Tänu heale mängule nii kaitses kui
rünnakul tuli meile võit 2:1. Finaalis mängiti Põltsamaa
ühisgümnaasiumiga. Selles mängus olid pikemad ja
jõulisemad vastased mõlemas geimis natuke paremad
ning võitsid 2:0. Kadrina keskkoolile seega II koht.
Hõbedases meeskonnas mängisid: Timo Naan, Mart
Metsjõe, Märt Metsjõe, Rauno Ilves, Rait Karus, Aivar
Orula, Martin Saar, Cris Poll ja Ats Lahi.
Jaan RUMMI
maadles sisukalt kadrinlane Riho Remmelgas, kes
suutis tugevas konkurentsis saavutada kolmanda koha.
Valeri PORMANN,
treener

MAAKORRALDUS T E A T A B
Maareformi seaduses on tulemas olulisi muudatusi, mis sunnivad inimesi kiirustama.
Maareformi seaduse muutmise
seaduse eelnõu näeb ette, et kuue
kuu jooksul pärast seaduse jõustumist peavad olema nendel ostueesõigusega erastamist ootavatel
maatükkidel, millel on erastamistingimused kehtestatud, (erastajatele on Lääne-Viru Maavalitsuse
maaosakonnast postiga saadetud
maavanema korraldus) lepingud
sõlmitud.
Kellel veel tingimused kehtestamata, (maavanema korraldust ei
ole veel saadetud) neil on alates
tingimuste kehtestamisest lepingute sõlmimiseni aega kolm kuud.
Kes välja ei ilmu, neile seatakse
teenindusmaale hoonestusõigus.
Maa-ameti peadirektori Kalev
Kanguri optimistliku prognoosi koKäes on kevad ja ärasulanud lume alt avanev vaatepilt on üpris
inetu.
Sügisel koristamata jäänud
praht ja kogu talve jooksul lisandunud sodi on lemmikloomade väljaheidetega segamini.
Kes koristab?
Koerte ja kasside pidamise eeskirja kohaselt on iga koera- ja kassipidaja kohustus järgida rangelt
sanitaar- ja hügieeninõudeid ning
koheselt korrastama oma koerte või
kasside poolt reostatud kohad. Eeskirjade kohaselt on koera- või kassiomanikul keelatud lasta oma koeral või kassil reostada koridore, trepikoda, hoovi, haljasala või muud
üldkasutatavat kohta.
Koeraomanikud peavad jälgima, et koer ei rikuks kaaskodanike
rahu ja reageerima koheselt kaebustele. Kui koer viibib õues ilma
omanikuta, loetakse koer hulkuvaks ja sellised koerad püütakse
kinni ning viiakse koerte varjupaika. Kui kahe nädala jooksul omanik neile järele ei tule ja uut omanikku ei õnnestu leida, siis koer
hukatakse.
Kadrina vallas kehtivate Koerte
ja kasside pidamise eeskirja kohaselt kannab eeskirja rikkuja vastutust Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66.3, 66.4 lõigete 1
ja 2 alusel, mis näeb ette koerte ja
kasside pidamise eeskirjade rikkumise eest karistusena rahatrahvi
kuni 6000 krooni ja sama teo eest,
kui see põhjustas varalise kahju või
inimesele tervisekahjustuse rahatrahvi kuni 12 000 krooni. Käesolevate eeskirjade kohtuväline menetleja on Kadrina Vallavalitsus ja
politseiprefektuur.

haselt tahetakse seadus vastu võtta
enne Riigikogu suvevaheaega, mistõttu peaks arvatavalt 2005. a. lõpp
olema lepingute sõlmimise viimane
tähtaeg.
Lähemal ajal kehtestatakse toimingute teostamise tärminid ka
nendele isikutele, kes ei ole veel
asunud ostueesõigusega erastatavat
maad mõõtma.
Külapiiride korrigeerimine
Tulenevalt Vabariigi Valitsuse
25. novembri 2004. a. määrusest nr.
335 on valdadel võimalus külapiire
täpsustada.
Selle töö sisuks on kohaliku
omavalitsuse ettepanek külapiiride
lahkmejoonte kulgemisest, mis on
võimalusel kokku viidud olemasolevate kinnistute piiride ja loodusobjektidega (teed, kraavid, ojad,
jõed).

Kõigil asjasthuvitatutel on võimalus aprillikuu jooksul tutvuda
täpsustatavate külapiiridega ja teha
oma ettepanekud.
Selle töö käigus on võimalik ainult külapiiride täpsustamine, külasid juurde tekitada ja ära kaotada
selle töö käigus ei lubata.
Meeldetuletus aiamaade
kasutajaile
Aiamaast loobumisel tuleb esitada kirjalik avaldus vallavalitsusele, muidu tiksub maamaks edasi.
Aiamaid ümbritsevad erakrundid (ka nn paplite-alune maa)
ning Kadrina valla territooriumil
ei ole ühtegi avalikku prügi mahapaneku kohta, seetõttu peab
iga maakasutaja ise toime tulema
prügi likvideerimisega komposteerimise teel.
Erika ROGER,
peamaakorraldaja

Heakorrast, koertest ja kassidest ehk
vanad vead kipuvad korduma
Kui kutsuks koera- ja kassiomanikud kehtivatest eeskirjadest
kinni pidama ühiselt, teie kaasabil?
Kõigepealt kord oma trepikoja
koera- ja kassiomanike osas! Kas
trepikoja elanikud on andnud koera- või kassipidajale loa, et nõustuvad koera või kassi pidamisega
korteris?
Enne kui annate nõusoleku
koera- või kassipidajale, nõudke
ja jälgige, et koera- või kassiomanik koristab looma väljaheited,
viib looma välja jalutama rihma
otsas ning et loom ei rikuks kaaskodanike rahu.
Heakorrast.
Hea tava ja Kadrina valla territooriumil kehtiva heakorra eeskirja
kohaselt on kinnistu valdajad kohustatud korras hoidma kruntide siseterritooriumid aastaringselt. Kinnistu mõistega on võrdsustatud
maa-ala, krunt, maaüksus, katastriüksus ja maatüki olulised osad. Puhastusala hõlmab krundiga piirneva territooriumi kuni tänavani või
tee servani. Juhin tähelepanu, et
küttepuude, ehitusmaterjali jne. ladustamine väljapoole krundi piire
on maavaldaja loata keelatud.
Kuhu panna prügi?
Kõikidel majavaldustel peab
olema sõlmitud prügiveo leping
praegu veel neile sobiva firmaga.
Kadrina valla territooriumil ei ole
ühtegi kasutuses olevat prügimäge
ega prügi mahapaneku kohta. Lähim prügimägi asub Rakveres, kuhu saab ka vallakodanik ise viia
oma prügi. Prügi mahapanek ja la-

dustamine selleks mitte ettenähtud
kohtadesse on keelatud. Kadrina
alevikus aiamaade juures (paplite
alla) olevale territooriumile prahi ja
aiamaal tekkinud jäätmete viimine
on keelatud. Samuti ei ole aiamaade piirkonnas elavatel majaomanikel mingit õigust tuua sinna oma
prahti. Kui aiamaade kasutajad ei
suuda komposteerida aiamaal tekkinud jäätmeid omal maalapil, peavad nad ühiselt organiseerima prügiveo aiamaalt (nagu toimub veekasutus) või tuleb lõpetada aiamaade kasutamine. Samuti on metsa
läheduses elavatel krundiomanikel
halb harjumus viia oma prahti metsa ja raudteeheki alla. Kui ikka jätkuvalt leidub looduse reostajaid,
siis kindlasti leidub ka teo pealtnägijaid.
Kutsume korrale sellised hoolimatud kodanikud, kes oma krundi
koristamisjäätmetega reostavad teisele kuuluva kinnistu ja meile kõigile kuuluva looduse! Territooriumi reostamisel või risustamisel on
kohustus see koheselt korrastada.
Kõigil, kes on prahi oma maja lähedale raudteeheki alla vedanud
või kuhugi metsa alla ladustanud,
on nüüd viimane aeg see ära koristada. Kui tuleb teilt seda nõudma
keskkonnainspektor, siis võib see

Õnnitleme — juubilarid!
Aprill ’2005
96
Arnold TÄHISTE
93
Maria VISNAP
Helmi JÜRISSON
90
Hedvig LINDSTRÖM
75
Elvi-Leontiine RAADO
Elene LIIVSOO

Maimu REIMETS
70
Urve KIVISTIK
Krista MURUMÄGI
Evi SAZONOVA
65
Urve RENDOJA
Anne LILLEMÄGI
60
Enn LAANSALU

Vallakantselei andmetel registreeriti
märtsikuus alljärgnevate laste sünd:
Hanna-Liina LAISAAR
Sten UMEROV
Markus KASTEMÄE
Kaspar KÕKS
Kaarel KALAMETS
Marcel Johannes AINLO
Andreas Glen AINLO

Palju õnne!

Teade lapsevanematele
Kadrina Keskkool teatab, et lapsevanemad, kelle laps asub 2005. aasta
1. septembril õppima Kadrina Keskkooli I klassi, palume esitada avaldus
kooli kantseleisse 30. aprilliks k.a (kaasa võtta lapse sünnitunnistus,
vanema pass või ID kaart).
Kooli lastevanemate koosolek toimub 17. mail kell 18.00 kooli metoodikakabinetis.
Info tel 32 25 640 (kooli kantselei) või 32 25 644 (õppealajuhataja)
juba väga kalliks maksma minna.
Juhul kui reostajat ei ole võimalik
kindlaks teha, peab territooriumi
koristama selle omanik.
Heakorra eeskirja rikkuja kannab vastutust kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §66.2 sätete
järgi, mis näeb ette füüsilisele isikule rahatrahvi kuni 6000 krooni ja
juriidilisele isikule kuni 20 000
krooni.
Oma tähelepanekutest andke
teada Kadrina valla keskkonnakaitse juhatajale Arvi Põldaasale telefon 32 25 620, maa- ja keskkonnaspetsialist Lea Uuenile telefonil:
32 25 618
või valla üldtelefonil 32 25 600
Lea UUENI,
keskkonnaspetsialist

Ostame kasvavat metsa ja
metsakinnistuid, samuti ka
metsamaad.
Ettemaksu võimalus.
Tel 50 69 554.
E-post: metsad@hot.ee
Ostame kasvavat metsa,
metsamaad ja raieõigust.
Hind kuni 120 000 kr hektar
(läbi raiutud ja hüpoteegiga).
Ettemaksu võimalus.
Maamõõtmine, nõustamine
ja abi asjaajamisel.
Telefon/faks 48 94 055,
51 10415; 51 79 566.
Faks 6 335 576, Rapla,
Tallinna mnt 14, kab. 332
OÜ LANDEKER

TEADE
22.–24. aprillil paigaldatakse Kadrina alevikus (Tuletõrjeplatsile, Pika
tänava ja Neeruti tee ristmikule ja Tapa teele end. TREVi vastas) teisaldatavad konteinerid olmejäätmete kogumiseks.
Märkus: vastu ei võeta telereid, külmkappe, elektroonikat, autokumme, puulehti- ja oksi.
Laupäeval, 23. aprillil alates kella 10-st hakatakse Kadrinas eramajade
(Põllu, Koidu, Kalda, Kauba, Aia, Pikk, Uus jt. tänavate) piirkonnas tasuta
koguma ohtlikke jäätmeid, mille hulka kuuluvad õlijäätmed, õlifiltrid,
vanad akud ja patareid, päevavalguslambid, elavhõbedajäätmed, värvi- ja
lakijäätmed, aegunud ravimid, olmekemikaalid, taimekaitsevahendid,
tundmatud jäätmed.
Elanikel palutakse koondada äraantavad jäätmed oma elamute ette
tänava äärde. Kontakttelefon: 56 465 177.
KADRINA VALLAVALITSUS
 32 25 600
Rakvere tee 14, Kadrina 45201 kadrina@kadrina.ee

Teostus Andres MANDRE * amandre@online.ee
 32 52 328, GSM 52 40 408
Trükitud AS TRÜKIKODA TRÜKIS
Pargi 27F, Jõhvi 41537  33 72 666
www.trykis.ee E-mail: info@trykis.ee

Trükiarv 2000 eksemplari * Tasuta
Toimetaja Enn MÄLGAND
 32 51 845 & 32 25 631
GSM 53 418 330
enn.malgand@kadrina.ee

