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Rahvakunst kui rahvaste ühendaja
Viies rahvusvaheline kultuurifestival oli töömahukas ettevõtmine
eelkõige korraldajatele eesotsas
projektijuhi Eve Vungiga. Seepärast koosnes peatoimkond ka vallajuhtidest, kultuuritegelastest ja seltsielu edendajatest. Festival “ Kadrina 2005“ keskendus sedapuhku
rahvakunstile, seetõttu võis kõikjal
näha rõõmsavärvilistes rahvarõivastes taidlejaid – noori ja päris eakaid.
Viies festival laienes ka geograafilises mõttes – Kadrinas esines
uue osalejana saksa jazzkoor Lörrachist. Koorile oli see alles teine
välisreis. Eks tunti ka väikest aukartustki Eesti kui laulumaa kooridega kokku puutudes.
Kui festivali avamise eelne
kontsert keskkooli aulas 6. mai lõuna paiku oli veel nö pinna sondeerimine, siis avamisjärgne kontsert
kirikus läks tõusvas joones ning
kandis tuntavat pidulikkuse pitserit.
Võimalik, et sellele aitas kaasa ka
toimumispaik ise. Kõik esinejad
andsid oma parima, demonstreerides nii võimekust kui mitmekülgsust.
Ühislaulude
sissepõimimine
kontserdikavasse aitas liita viie erineva kultuuritaustaga riigi rahva
hinge ja selle väljenduslaadi omapära.
Kadrina sõprusvaldade taidlejad
Soomest Janakkalast, Rootsist Morast ja Norrast Trøgstadist on olnud
Kadrina külalised ja sõbrad esimesest festivalist alates. Saksa koori
lisandumine on vaid märk edasisest
arenguruumist.
* * *
Eredas päikesesäras, torupillihelide, “ Kadrina Kadride“ laulu,
rootslaste rahvatantsu, pillimängu jt
rahvakunsti sümbolite saatel toimunud festivali avamine emakeeleausamba juures kujunes meeldejäävaks avaakordiks tõenäoliselt kõigile, kes kooliesisel platsil kõigele
toimunule kaasa elasid.
Väike-Maarja vallavanem Olev
Liblikmanni tervituskõne oli üles
ehitatud rahvustervikut väljendavatele märkidele: emakeeleauhind
Väike-Maarjas, emakeeleausammas Kadrinas ja rahvuskultuur kui
inimeste ühteliitja.
Riigikogu liikme Marko Pomerantsi sõnum oli poliitikule omaselt
globaalsema haardega, tuues kunstinägemusse üleeuroopalikke paralleele nii riigiti ja kultuuriti kui ka
Euroopa Liidu seisukohalt lähtuvalt.
Pärast avatseremooniat suundus
pikk, värvikirev rongkäik Kadrina
pasunakoori muusikalise lähetuse
saatel kirikusse, täites ruumika hoone seinast seinani. Algas suur kontsert. Algas PIDU iidsete müüride
vahel.
* * *
7. mai õhtul aset leidnud galakontserti kooli aulas, mille käiku
juhtis (nagu teisigi üritusi) "kombe-
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XIII aastakäik

VALLAVOLIKOGUS ARUTATI JA OTSUSTATI
27. aprill 2005. a. ISTUNGIL ARUTATI JA OTSUSTATI:

line vestleja“ Raivo Riim Rakverest koos tõlgist abilise Merike Sikuga. Tunde kestnud kontsert kujunes rahvataidluse näidisprogrammi
esituseks. Oli mida kuulata ja vaadata.

1. Arutati maa sihtotstarbe määramist ning võeti vastu sellekohased
otsused.
2. Vallavolikogu tegi muudatusi Kadrina Vallavolikogu 2004. aasta 28.
jaanuari otsuses nr 116 “ Maa sihtotstarbe määramine“ .
3. Volikogu otsustas esitada taotluse vabariigi põllumajandusministeeriumile summas 153 516 krooni kompenseerimiseks riigi poolt vastavalt
õigustatud subjektide nimekirjale.
4. Võeti vastu Määrus nr 63 , millega muudeti Kadrina Vallavolikogu
2003. aasta 28. mai määrusega kehtestatud “ Kadrina valla avaliku korra
eeskirja“ punkti 10 esimest lauset ning sõnastada see järgmiselt: 1.1 “ 10.
Alla 16-aastasel alaealisel on keelatud viibida ilma lapsevanema või eestkostjata pärast kella 23. 00 toitlustusettevõtetes, kus tarvitatakse alkohoolseid jooke kohapeal.“ Määrus jõustus 4. mail 2005. a.
5. Volikogu võttis vastu Määruse nr 64, millega kehtestati Kuusiku
kinnistu detailplaneering asukohaga Jõetaguse küla, Kadrina vald.
6. Volikogu kehtestas Kadrina valla ehitusmääruse.
7. Volikogu võttis vastu otsuse, võtta Hansapangast laenu 8 243 350
krooni tagasimaksu tähtajaga 4 aastat. Laenu kasutatakse valla teede ja
tänavate korrastamiseks, keskkonnakaitseliseks tegevuseks, koolimaja renoveerimiseks, sotsiaalobjektide remondiks jm.

Rootsi rahvatantsihad tantsuhoos

Tänan V rahvusvahelise kultuurifestivali “Kadrina 2005”
kordaminekule kaasaaitamise eest inimesi, kes peo
kordaminekuks kõige rohkem vaeva nägid:
Kadrina Vallavalitsus (vallavanem Ain Suurkaev)
Eesti Kultuurkapitali Lääne-Virumaa ekspertgrupp
Hasartmängumaksu Nõukogu
väliskülalisi ja kollektiivide
juhte Norrast, Rootsist, Saksamaalt,
Soomest
Gregory Cegielski
Anders Holm
Franz Schmider
Leif Sæther
Ene Kaldamaa
Merike Sikk
Raivo Riim
Arvo Pani
Margus Laugesaar

Rahvapilliansambel Morast

Riia Lemberg
Signe Ojasalu
Ingrid Pärnamäe
Viive Tuuna
Sigrit Peets
Marika Soone
Meelis-Lauri Erikson
Kadrina Rahvamaja ja Kadrina
Kunstidekooli, EELK Katariina koguduse lauljaid, tantsijaid, muusikuid ja õpilasi ning ringijuhte-õpetajaid
kõiki, kes transpordi, toitlustamise ja majutamise eest hoolitsesid.
Eve VUNK
projektijuht

Kroonika
Alates 2. maist 2005 töötab Kadrina vallavalitsuses lastekaitse spetsialistina Siiri Sammel.
Siiri Sammel on sündinud 10. augustil 1962. aastal Jõgeval, enamuse
elust elanud Rakveres. Lõpetanud 1980. aastal Rakvere 3. keskkooli ning
2004. aastal Lääne-Viru Kutsekõrgkooli sotsiaaltöötaja erialal. Töötanud
Westviru Grupp OÜ-s jm.
Siiri Sammel on abielus, tema peres on 3 last.

Soojalt võeti vastu meie plokkflöödiansambli esinemine
Kadrina kultuurifestival kui olemuselt rahvusliku väljenduslaadi
hea näide, omab samas ka taidluskunsti stimuleerivat toimet. Seda
sõna otseses mõttes, silmas pidades
Mora kommuuni antavaid stipendiume meie lootustandvatele noortele muusikutele. Sedakorda said
stipendiumi Angela-Veronika Breivel ja Kadri Triin Kikkas õpetaja
Sirje Tambi viiuliklassist. Kolman-

dat korda anti stipendium Kaarin
Lehemetsale ja Susann-Elisabeth
Eessaarele. Nemad on Tiiu Peäske
viiuliõpilased Rakvere Kaurikoolist. Kaarin Lehemets sai lisaks veel
rootslastelt kasutamiseks ühe nende
tuntud viiulimeistri valmistatud
pilli, kusjuures pilli rendiraha maksavad kinni rootslased ise.
Festivalipäevikut sirvis
Enn MÄLGAND

Siiri SAMMEL

Foto: Teet Koitjärv
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Päevaintervjuu

ELUSTIIL – VÄIKEETTEVÕTLUS
Väljudes Kadrina alevikust Neeruti teed mööda, jääb peagi kurakätt
hoonetekompleks avara tarastatud õueaiamaaga. Kena puittahvel pakub
nimeks Madi talu. Selles eravalduses toimetab perenaine Pille Rüütel (42).
Aiandusalasest tegevusest annavad tunnistust avar kasvuhoone, mustsõstraistandus, võõrasemaõites pikad peenrad ja mitu muud asja veel.
Lahke perenaine vestab tagasihoidlikult oma töödest-tegemistest.

Kus on sinu ja su aiandusalase tegevuse juured?
Vanaema ja ema poolt on juured Kadrinas. Ise kasvasin ja käisin
koolis Rakveres. Olen aedniku tütar, seetõttu oskan ka ise käed mullaseks teha.
Mis (või kes) tõi sind elama
Kadrinasse? Kadrinasse asusin
1989. aastal, põhjuseks oli pere
loomine.
Kuidas jõudsid ettevõtluseni?
Enne ettevõtlusega alustamist
käisin üle 10 aasta palgatööl. Elasime kortermajas. Avanes võimalus
osta krunt vanade hoonetega. Vana
elumaja asemele ehitasime uue.
Mõisaaegseid müüre oleme võimalust mööda ka ära kasutanud. Lastega – Kristjan sündis 1993 ja
Martin 1996 – kodus oldud aja
jooksul sai juba aiasaaduste kasvatamisega algust tehtud. 2000. a.
sain tööturu poolt ettevõtluskoolitust ning hakkasingi ise väikeettevõtjaks. Oli selge, et virisemine
tööpuuduse teemal on mõttetu.
Tööpuudust ei ole, töö tuleb vaid
iseendal üles leida. Töötada tuleb
alal, mida valdad ja millest hoolid.
Samal ajal tuleb ka pidevalt juurde
õppida. Olen käinud koolitustel,
mis kõik on ikka kasuks tulnud.
Mida oled mulda külvanud ja
millest saaki saanud?
Külvatud ja saaki saadud on
peamiselt kartulist ja köögiviljadest. Kevadeti on peamine nii köögivilja- kui ka lilleistikute, ka püsikute, kasvatamine ja müük. Kuid
on põllul kasvatatud ka arbuuse. 14
tükki kasvasid söögikõlbulikeks.
Enam neid ei külva, sest meie kliima on siiski liiga jahe. Suure töömahuga on mustsõstraistandus. Ei
puudu ka viinamarjad.
Kas läheb vaja ka lisatööjõudu?
Jah läheb, kuid seda ei olegi
võtta. Vanema- ja keskealised inimesed oskavad näiteks marju kor-

gal. On olemas ka suitsusaun. Mõisaaegsete müüride vahel on avar
suure ahjuga ruum, mida saab üritusteks kasutada.
Kas inimestel, kelle tööpõld
(töökoht) on oma kodus, ei olegi
vaba aega, et tegelda sootuks mõne muu asjaga?
Aiatöö on selline, et iga asi tu-

Kadrina Keskkoolis on viimastel aastatel pandud aina suuremat
rõhku kodu ja kooli vahelistele sidemetele. Laps veedab suure osa
oma ajast koolis. Mida ta seal teeb?
Kellega ja kuidas ta suhtleb? Kas
see, mida ta koolist ja õpetajatest kodus räägib, on tõene või moonutatud?
Selliseid küsimusi võib esitada
kümneid, kuid sellest pole mingit
kasu, kui küsimus jääb vastuseta.
Tähendab – suhtluspartneriteks
peavad peale lapse ja õpetajate saama ka lapse vanemad. Selles ringis
liigub ju kogu informatsioon, ilma
milleta pole ei vastastikust mõistmist
ega tulemuslikku koostöötahet.
Emadele järgnesid isad

Madi talu pojad lõunamaiste põlluviljadega
jata, kuid noored rohkem virisevad,
lobisevad oma mobiilidega põõsa
ääres või nõuavad palka kui tööd ei
tee. Abis on olnud ikka oma pere ja
sugulased.
Millised kivid ja kännud on
ette tulnud?
Raskusi on olnud igasuguseid.
Näiteks ei tohi täht-tähelt võtta igasuguseid soovitusi. Koolitustel
soovitatud tööstusliku mustsõstra
sort ennast ei õigustanud. Tuli kõik
üles juurida. Iseenese tarkusest istutatud Bogatõr ja Titanic on märksa paremad. Ka turg tuleb endal
leida. Siin-seal ringi liikudes riivab
silma, et koduaedades on lastud viljapuud käest ära. Ei ole neid raatsitud õigel ajal vajalikul määral piirata. Oskuslikult saab viljapuuvõra
kujundada vaid seda õppinud inimene. Sel eesmärgil sai ka Madi
talus kord õppepäev korraldatud.
Hoonete järgi otsustades on
Madi talu tulevikus ka majutustalu?
Korraliku soome saunaga ühes
majas on ka 7 korralikku majutuskohta, vähenõudlikke öömajalisi
võime aga majutada suuremal hul-

leb teha mitte omal ajal, nagu ütleb
vanasõna, vaid õigel ajal, nagu
nõuab seeme, taim, istik või küpseks saanud vili. Ainult sel juhul
seeme idaneb, kasvab taimeks ja
kasvatab ka inimese jaoks saagi.
Kui loodust katab lumi, on ka aednikul vaba aeg, kui just ei ole köetavat kasvuhoonet või talveaeda.
Oled ka Jõetaguse küla seltsingu esimees?
Külaliikumises osalemine oma
küla esindajana on üks tööväliseid
tegevusi. Ka külavanem on samast
perest. Oma küla piires on üht-teist
korda saadetud. Olen Neeruti Seltsi
liige. Selts tarbib minult kalmuhooldusteenust Kadrina kalmistul.
Kas selline elustiil – väikeettevõtlus – on end õigustanud?
Aianduse alal paar esimest aastat olid küll kasumita, sest näiteks
põõsad hakkasid saaki andma alles
kolmandal-neljandal aastal. Kuid
õigesti tehtud kulutused ei saa kahjumit tuua. Kulutused ja töö kokku
tagavadki kasumi. Ilma tööta ei tule
midagi, ilma töötamata ei saagi eksisteerida.
Küsitles Tiiu UUSKÜLA

Õpilaskonverents “Noorte rõõmud ja mured”
Tegemist oli Kadrina Keskkooli kauaaegse traditsiooni – õpilaskonverentside tava jätkamisega,
sest seekordne oli juba kümnes.
Konverentsi arvukad teemad, tegevus töötubades, ja seda kõike
erinevatele vanuseastmetele eraldi, on materjal, mis vallalehe ühte
numbrisse ära ei mahuks. Konverentsi olulisust rõhutas ka fakt, et
avamisele olid saabunud LääneViru maavanem Urmas Tamm,
Riigikogu liige ja endine maavanem Marko Pomerants, maavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna
juhataja Riina Veidenbaum, vallavanem Ain Suurkaev jt.
Kuigi ettekannete (referaatide)
autoriteks olid õpilased, oli igal
tööl ka õpetajast juhendaja. Sisuliselt oli kogu koolipere haaratud
konverentsi tööst, kasvõi juba kuulajatena saalis. Selline süvendatud
koostöö ja mõttevahetus õpilaste ja
pedagoogide vahel on uus kvaliteet
üldhariduskooli töös ning läheneb

Isade koolipink võiks pikem olla

eesmärkidelt kõrgkoolis toimuvale.
Kui vaadelda põgusaltki 9.-12.
klassides valminud ettekandeid,
siis torkab silma, et tegemist on
paljude valdkondade aktuaalsete
lühiuurimuste ja probleemartiklitega, mis mitmel puhul väljuvad nn
traditsioonilisest koolitemaatikast.
Sellega on rõhutatud õpilaskonverentsi olulisust noorte silmaringi
laiendamisel ja iseseisva mõttetegevuse süvendamisel. Nii uuriti
matemaatikaaines
vanaaegseid
mõõtühikuid kaasaegses Euroopa
Liidus ja endisaegseid arvutusvahendeid, popmuusikat 90-ndatel ja
praeguses Eestis, bioloogias räägiti
arukast tarbijast ja reklaamist, inimeseõpetuses olid jutuks usundid,
Kuremäe klooster ja budism, ajaloo
rühmas tegeleti globaalse sümboolika uurimisega, vilistlane Tuuli
Piirsalu rääkis teismeliste tüdrukute dieedipidamisest jpm.
Sama põnevad olid teemad ka
nooremates vanuserühmades. Ette-

kandeid täiendati videotehnika vahendite ja rohke statistilise materjaliga, mis võimaldas mahutada kogu
selle suure ettevõtmise õppepäeva
sisse.
Enn MÄLGAND

Kadrina kool alustas õpetuse ja
nõuannete jagamist kõigepealt
emadele. Kokku saadi kaks gruppi
lapsevanemaid. Töö oli huvitav ja
andis kindlasti arvestatavaid tulemusi. Aga peres on üldjuhul ka laste isa. Nii sündiski kooli juhtkonnal
ja sotsiaalpedagoogil idee kaasata
ka laste isasid koolitusse. Mööduval õppeaastal saigi see teoks. Esialgu sai nimekirja 28 isa, kellest 20
jõudis kevadeks ka lõputunnistuseni.
Koos käidi neljal laupäeval, iga kord
kestis õppetöö 5 tundi. Seega said
papad 20 tundi mitmekandilist õpetust. Õppejõududeks olid oma ala
tunnustatud inimesed – kriisinõustaja ja psühholoog Tiina Naarits, depressioonide asjatundja Jüri Ennet
jt.
7. mail olid kursuse lõpetanud
isad ühise laua ümber koos kooli
juhtkonna, vallavalitsuse esindajate ja teistega, et avaldada arvamust
läbitehtud koolitusest, arutleda üldisemate kodu ja kooli probleemide üle ning teha ettepanekuid edaspidiseks suhete tihendamiseks kodu ja kooli vahel.
Mitte kõik pole teadmata
“ Esimene isade koolitus sai läbi. Tuleb jätkata,“ tõdes koolidirektor Arvo Pani. Seda meelt olid
needki, kel esimene etapp juba selja taga. Direktori arvamusele sekundeeris abivallavanem ja pedagoog-treener Aivar Lankei.
“ Peame jätkama nii, et harjuksid ka probleeme omavate laste vanemad koolis käima.“ See ongi üks
keerulisemaid kohti kodu ja kooli
koostöö arengus. Need vanemad,
kelle lapsed on koolis edukad või
jõuavad normaalselt edasi, on koolis sagedasemad käijad ja helistajad
kui need, kelle võsukesed mingil

Isad loengut kuulamas

põhjusel edasi ei jõua või rikuvad
koolis kehtestatud korda. See kõik
on üleüldiselt teada, kuid teadmisest üksi ei piisa, et midagi paremuse poole pöörata. Paistab, et probleemse lapse vanema(te)l lihtsalt ei
jätku otsustusvõimet astuda esimene samm kooli suunas. Laps ja tema tulevik on ikka eelkõige lapsevanema mure.
Lapsevanem ja pedagoog Toomas Vaino arutles ka isadeõpetuse
kasuteguri tõhususe üle, pidades
samuti silmas probleemsete laste
vanemate mitteosalemist vanemate
koolituses.
Psühholoog Tiiu Kerm püüdis
probleemi mõnevõrra pehmendada,
sõnades, et “ iga lapsega tuleb ette
kasvatusraskusi, kui tubli laps ka ei
oleks“ .
Lapsevanem ja ettevõtte juht
Margus Kaare tuli välja olulise seisukohaga: “ Info kodu ja kooli vahel võiks kohale jõuda varasemas
staadiumis.“ Teisisõnu – teave lapsest peab jõudma koju või kodust
kooli võimalikult ruttu ja loomulikult ka objektiivsena.
Lasipuu osast laste arengus
Üks vanematest mainis arutelul, et lasipuu koolimaja kõrval on
kujunenud paljudele noorukitele
vaba aja veetmise kohaks. Nii ta
on, seda võivad kõik kadrinlased
õhtuti näha.
Sellega seoses on arvajaid, kes
väidavad, et lastel pole Kadrina
alevikus vabal ajal midagi teha, –
ei jäägi muud üle, kui koguda sõbrad kokku ja minna lasipuu juurde
selga toetama.
Võibolla tuleb noorte vaba aja
sisustamise asjus mõnel esinduslikul kogul kokku istuda ja nõu pidada? Ehk on selles küsimuses veel
nn kasutamata reserve? Samas ei
saa mitte nõustuda abivallavanema
ja treeneri Aivar Lankei koosolemisel välja öeldud mõttega: “ Kadrinas saavad kõik soovijad treenida
üheksal spordialal. Aga kasvuruumi on meilgi.“
Kadrina ei ole kunagi olnud
vaikelu harrastav külakohake, ehkki moodne ajastu on jätnud alles
küll vanade traditsioonide jätkajad
(laulukoorid, näiteringid, pasunakoori, seltsielu jm.), kuid peaaegu
likvideerinud nende sadade inimeste entusiastlike kunstiviljade nautlejad ehk publiku. See on teema,
mis ootab nuputamist, et kasulikke
ideid välja pakkuda.
Noore huvid ja tahe midagi iseenda ja ühiskonna heaks, – aga
miks mitte ka oma vanemate rõõmuks ära teha vajab toetamist. Ja
ikka hea sõna ja nõuga.
Nagu rääkis isadeõppe üks organiseerijaid,
sotsiaalpedagoog
Helga Lukas, on koolil kavas korraldada tuleval õppeaastal lapsevanemate konverents koos nn töötubadega., et probleeme lähemalt uurida.
“ Meie koostöö vanematega
peaks algama juba lapse kolmeaastaseks saamisel, see tähendab, et
lasteaialapsega.” Ka arvas Helga
Lukas: “ Isade koolitus Kadrinas on
pretsedent terves vabariigis.“ Veelgi
rõõmsamad saaksime olla siis, kui
suurema osa isadest saaksime koolipinki tuua. See väike kohaletulemise
vaev tasub hiljem end kuhjaga.
Enn MÄLGAND
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VOLIKOGU DOKUMENTE: * Määrused * Eeskirjad *
KADRINA VALLA JÄÄTMEHOOLDUSE
EESKIRI
Kadrina Vallavolikogu
30. märtsi 2005. a.
määruse nr 6 juurde
I Üldsätted
1. Jäätmehoolduseeskiri (edaspidi eeskiri ) reguleerib jäätmehoolduse korda Kadrina valla haldusterritooriumil.
2. Jäätmehooldust korraldavad
ning kontrollivad Kadrina valla
haldusterritooriumil Kadrina valla
keskkonnakaitse ametnikud.
3. Jäätmekäitlust kinnisasjal
korraldab kinnisasja omanik, hoonestusõiguse alusel kasutataval
maal - hoonestusõigust omav isik,
ehitise kui vallasasja juurde kuuluval ehitise teenindamiseks vajalikul
maal - ehitise omanik.
4. Käesolevas eeskirjas kasutatavate mõistete sisu seletatakse
järgmiselt:
4.1. Biolagunevate jäätmete
all mõistetakse vastavalt Jäätmeseaduse“ §-le 5 anaeroobselt või
aeroobselt lagunevaid jäätmeid, nagu toidujäätmed, paber ja papp.
4.2. Bioloogilise ringlussevõtu
all mõistetakse vastavalt Jäätmeseaduse“ § 15 lõikele 5 jäätmete
biolagunevate osade lagundamist
kontrollitavates tingimustes ning
mikroorganismide abil, mille tulemusena saadakse stabiliseeritud orgaanilised jääkmaterjalid või metaan. Prügilasse ladestamist ei loeta
bioloogilise ringlussevõtu vormiks.
4.3. Elektroonikaromude all
mõistetakse Jäätmeseaduse“ § 25
lõike 3 punktis 4 nimetatud kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmeid, mille kategooriad ja
kategooriate alaliigid on sätestatud
Vabariigi Valitsuse 24. detsembri
2004. a määruse nr 376 Elektri- ja
elektroonikaseadmete märgistamise viis ja kord ning elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmete kogumise, tootjale tagastamise ning taaskasutamise või kõrvald ami se nõu de d ja kor d ning
sihtarvud ja sihtarvude saavutamise tähtajad“ lisas 1.
4.4. Järelevalve all mõistetakse
tulenevalt Keskkonnajärelevalve
seaduse“ § 2 lõike 1 punktist 2
keskkonna seisundit mõjutava või
mõjutada võiva isiku või asutuse
tegevuse seaduslikkuse kontrollimist, sealhulgas saasteainete, jäätmete, energia või organismide
keskkonda viimise seaduslikkuse
kontrollimist ning ebaseadusliku tegevuse peatamist või lõpetamist.
4.5. Jäätmete all mõistetakse
vastavalt Jäätmeseaduse“ § 2 lõikele 1 mis tahes jäätmekategooriasse
kuuluvat vallasasja või kinnistatud
laeva, mille valdaja on ära visanud,
kavatseb seda teha või on kohustatud seda tegema.
4.6. Jäätmehoolduse all mõistetakse vastavalt Jäätmeseaduse“ §
11 lõikele 1 jäätmekäitlust, järelevalvet jäätmekäitluse üle ja jäätmekäitluskohtade järelhooldust.
4.7. Jäätmehoolduse arendamise all mõistetakse vastavalt Jäätmeseaduse“ § 12 lõikele 1 jäätmealase teabe levitamist, jäätmealast
nõustamist ja jäätmehoolduse kavandamist või muud tegevust, mille
eesmärk on vältida või vähendada

jäätmeteket ning tõsta jäätmehoolduse taset.
4.8. Jäätmekäitluse all mõistetakse vastavalt Jäätmeseaduse“ §le 13 jäätmete kogumist, vedamist,
taaskasutamist ja kõrvaldamist.
4.9. Jäätmekäitluskoha all
mõistetakse vastavalt Jäätmeseaduse“ § 19 lõigetele 1 ja 2 tehniliselt
varustatud ehitist jäätmete kogumiseks, taaskasutamiseks või kõrvaldamiseks ning maa-ala, kus jäätmete taaskasutamine võimaldab parendada mullaviljakust, maa-ala keskkonna seisundit
või
selle
kasutusvõimalusi.
4.10. Jäätmekäitluskoha järelhoolduse all mõistetakse vastavalt Jäätmeseaduse“ §-le 20 suletud
jäätmekäitluskoha keskkonnaseiret
ning võimaliku negatiivse keskkonnamõju, sealhulgas keskkonnahäiringu tõrjet.
4.11. Jäätmekäitluslepingu all
mõistetakse jäätmevaldaja kui tellija ja jäätmekäitlusettevõtte kui töövõtja vahel sõlmitavat kahepoolset
kirjalikku lepingut, millega töövõtja võtab endale kohustuse jäätmete
osaliseks või täielikuks käitlemiseks ning millega töövõtja muutub
pärast tellija poolt jäätmete üleandmist jäätmevaldajaks, kui leping ei
näe ette teisiti.
4.12. Jäätmete energiakasutuse all mõistetakse vastavalt Jäätmeseaduse“ § 15 lõikele 4 jäätmete
taaskasutamismoodust, kus põletuskõlblikke jäätmeid kasutatakse
energia tootmiseks nende põletamisel eraldi või koos muude jäätmete
või kütusega, kasutades ära tekkinud soojuse.
4.13. Jäätmete kogumise all
mõistetakse vastavalt Jäätmeseaduse“ §-le 14 jäätmete kokkukorjamist, sortimist ja segukoostamist
nende edasise veo või tekkekohas
taaskasutamise või kõrvaldamise
eesmärgil.
4.14. Jäätmete korduskasutuse all mõistetakse vastavalt Jäätmeseaduse“ § 15 lõikele 2 jäätmete
taaskasutamismoodust, kus jäätmeid kasutatakse nende esialgsel
otstarbel, see tähendab samal otstarbel kui tooteid, millest nad on
tekkinud.
4.15. Jäätmete kõrvaldamise
all mõistetakse vastavalt Jäätmeseaduse“ §-le 17 nende keskkonda
viimiseks või selle ettevalmistamiseks tehtavat toimingut.
4.16. Jäätmete ringlussevõtu
all mõistetakse vastavalt Jäätmeseaduse“ § 15 lõikele 3 jäätmete
taaskasutamismoodust, kus jäätmetes sisalduvat ainet kasutatakse
tootmisprotsessis esialgsel või
muul otstarbel, kaasa arvatud bioloogilist ringlussevõttu, kuid välja
arvatud jäätmete energiakasutust.
4.17. Jäätmete taaskasutamise all mõistetakse vastavalt Jäätmeseaduse“ § 15 lõikele 1 jäätmekäitlustoimingut, millega jäätmed või
neis sisalduv aine või materjal võetakse kasutusele toodete valmistamisel, töö tegemisel või energia
tootmisel, või seda ettevalmistav te-

gevus.
4.18. Jäätmete töötlemise all
mõistetakse vastavalt Jäätmeseaduse“ § 16 lõikele 1 nende mehaanilist, termilist, keemilist või bioloogilist mõjutamist, kaasa arvatud
sortimine ja pakendamine, mis
muudab jäätmete omadusi eesmärgiga vähendada jäätmete kogust või
ohtlikkust, hõlbustada nende käitlemist või kõrvaldamist või tõhustada
nende taaskasutamist. Jäätmete
töötlemiseks ei loeta nende kokkupressimist jäätmete mahu vähendamise eesmärgil, nagu vedamisel või
ladestamisel prügilasse.
4.19. Jäätmetekitaja all mõistetakse vastavalt Jäätmeseaduse“
§-le 10 isikut või seaduse alusel
asutatud muud asutust, kelle tegevuse käigus tekivad jäätmed, või
isikut, kelle tegevuse tulemusel
jäätmete olemus või koostis muutub.
4.20. Jäätmevaldaja all mõistetakse vastavalt Jäätmeseaduse“
§-le 9 jäätmetekitajat või muud isikut või seaduse alusel asutatud
muud asutust, kelle valduses on
jäätmed.
4.21. Keskkonnahäiringu all
mõistetakse vastavalt Jäätmeseaduse“ §-le 18 arvulise normiga reguleerimata negatiivset keskkonnamõju või negatiivset keskkonnamõju, mis ei ületa arvulist normi, nagu
jäätmetest põhjustatud hais, tolm
või müra; lindude, näriliste või putukate kogunemine; aerosoolide sisaldus õhus või jäätmete tuulega
laialikandumine.
4.22. Kogumisringi all mõistetakse linna/valla poolt korraldatud
ohtlike jäätmete kogumist kindlaks
määratud ajal -määratud kohtades.
4.23. Korraldatud jäätmeveo
all mõistetakse vastavalt Jäätmeseaduse“ § 66 lõikele 1 olmejäätmete kogumist ja vedamist määratud piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta või -kohtadesse kohaliku
omavalitsuse
organi
korraldatud konkursi korras valitud
ettevõtja poolt.
4.24. Metallijäätmete all mõistetakse vastavalt Jäätmeseaduse“
§-le 104 oma põhikoostiselt ehedatest mustmetallidest või värvilistest
metallidest või nende sulamitest
koosnevaid jäätmeid.
4.25. Ohtlike jäätmete a ll
mõistetakse vastavalt Jäätmeseaduse“ § 6 lõikele 1 jäätmeid, mis kahjuliku toime tõttu võivad olla ohtlikud
tervisele, varale või keskkonnale.
4.26. Ohtlike jäätmete käitluslitsentsi all mõistetakse vastavalt
Jäätmeseaduse“ § 99 lõikele 1 tegevusluba, mis annab õiguse teiste isikute poolt tekitatud ja üleantud ohtlike jäätmete käitlemiseks majandus- või kutsetegevuses ning määrab selle õiguse realiseerimise
tingimused.
4.27. Olmejäätmete all mõistetakse vastavalt Jäätmeseaduse“ §le 7 kodumajapidamisjäätmeid ning
kaubanduses, teeninduses või mujal
tekkinud oma koostise ja omaduste
poolest samalaadsed jäätmed. Olmejäätmetes võib sisalduda nii tava- kui ka ohtlikke jäätmeid.
4.28. Pakendi all mõistetakse
vastavalt Pakendiseaduse“ §-le 2
mis tahes materjalist valmistatud
toodet, mida kasutatakse kauba,

toormest kuni valmiskaubani, hoidmiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks,
kättetoimetamiseks ja esitlemiseks
kogu tsükli vältel tootjast tarbijani.
Pakendiks loetakse ka samal eesmärgil kasutatavad ühekorratooted.
4.29. Pakendiettevõtja all
mõistetakse vastavalt Pakendiseaduse“ §-le 10 isikut, kes majandusvõi kutsetegevuse raames pakendab
kaupa, veab sisse või müüb pakendatud kaupa.
4.30.Pakendijäätmete
all
mõistetakse vastavalt Pakendiseaduse“ §-le 4 mis tahes pakendit või
pakendimaterjali, mille valdaja on
ära visanud, kavatseb seda teha või
on kohustatud seda tegema.
4.31. Probleemtoote all mõistetakse vastavalt Jäätmeseaduse“ §
25 lõikele 1 toodet, mille jäätmed
põhjustavad või võivad põhjustada
tervise- või keskkonnaohtu, keskkonnahäiringuid või keskkonna
ülemäärast risustamist.
4.32. Prügila all mõistetakse
vastavalt Jäätmeseaduse“ § 34 lõikele 1 jäätmekäitluskohta, kus jäätmed ladestatakse maa peale või
maa alla, kaasa arvatud jäätmekäitluskohta, kuhu jäätmetekitaja ladestab jäätmed tekkekohal (käitisesisene prügila), ja jäätmekäitluskohta,
mida kasutatakse püsivalt jäätmete
vaheladustamiseks vähemalt aasta
vältel.
4.33. Püsijäätmete all mõistetakse vastavalt Jäätmeseaduse“ §le 4 tavajäätmeid, milles ei toimu
olulisi füüsikalisi, keemilisi ega
bioloogilisi muutusi. Püsijäätmed ei
lahustu, põle ega reageeri muul viisil füüsikaliselt või keemiliselt, nad
ei ole biolagundatavad ega mõjuta
ebasoodsalt muid nendega kokkupuutesse sattuvaid aineid viisil, mis
põhjustaks keskkonna saastumist
või kahju inimese tervisele. Püsijäätmete leostuvus veekeskkonnas,
ohtlike ainete sisaldus ning nõrgvee
ökotoksilisus ei põhjusta täiendavat
keskkonnakoormust, seda eriti põhja- ja pinnavee kvaliteedinõudeid
silmas pidades.
4.34. Suurjäätmete all mõistetakse vastavalt Vabariigi Valitsuse
6. aprilli 2004. a määrusele nr 102
Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu“ olmejäätmete tekkevaldkonda kuuluvaid koodinumbriga 200307 tähistatud tavajäätmeid,
mis oma kuju või suuruse tõttu ei
mahu jäätmete kogumismahutisse.
Suurjäätmete hulka ei kuulu elektroonikaromud.
4.35. Taaskasutus organisatsiooni all mõistetakse vastavalt Pakendiseaduse“ §-le 11 ja Mittetulundusühingute seaduse“ alusel pakendiettevõtjate poolt asutatud ning
keskkonnaministri poolt akrediteeritud mittetulundusühingut, mille
eesmärk on pakendi ja pakendijäätmete kogumise ja taaskasutamise
korraldamine.
4.36. Tavajäätmete all mõistetakse vastavalt Jäätmeseaduse“ §le 3 kõiki jäätmeid, mis ei kuulu
ohtlike jäätmete hulka.
4.37. Territooriumi haldaja all
mõistetakse kinnisasja omanikku,
hoonestusõigust omavat isikut ning
ehitise kui vallasasja omanikku.
4.38. Tootja all mõistetakse
vastavalt Jäätmeseaduse“ §-le 23
isikut, kes:

1) valmistab ja müüb tooteid
oma kaubamärgi või -nimetuse all,
sõltumata müügiviisist, kaasa arvatud posti- ja elektrooniline müük;
2) tegeleb teiste poolt valmistatud toodete edasimüügiga, sõltumata müügiviisist, kaasa arvatud posti- ja elektrooniline müük;
3) veab sisse tooteid Eestisse nende
turustamise või edasimüümise eesmärgil.
4.39. Äraviskamise all mõistetakse vastavalt Jäätmeseaduse § 2
lõikele 2 vallasasja kasutuselt kõrvaldamist, loobumist selle kasutusele võtmisest või kasutuseta hoidmist, kui selle kasutusele võtmine
ei ole tehniliselt võimalik, majanduslikest või keskkonnakaitselistest
asjaoludest tulenevalt mõistlik.
II Jäätmekäitluse üldnõuded
5. Iga tegevuse juures tuleb
püüda jäätmeteket vältida või vähendada. Tekkinud jäätmeid tuleb
taaskasutada, kui see on tehnoloogiliselt võimalik ja ei ole muude
käitlusmoodustega võrreldes ülemäära kulukas. Prügilasse võib ladestada vaid neid jäätmeid, mille
taaskasutamine ei ole tehnoloogiliselt võimalik või mõnel muul põhjusel õigustatud.
6. Jäätmevaldaja on kohustatud
käitlema tema valduses olevaid
jäätmeid vastavalt eeskirjaga ja
teiste õigusaktidega kehtestatud
nõuetele või andma need käitlemiseks üle selleks õigust omavale isikule.
7. Jäätmevaldaja peab igas tegevuses vältima ohtlike jäätmete segunemist või segamist omavahel või
tavajäätmetega või mistahes ainega.
8. Pakendite ja pakendijäätmete
kogumise ja taaskasutamise korraldavad pakendiettevõtjad või nende
volitusel taaskasutusorganisatsioon.
9. Jäätmete põletamine väljaspool selleks ettenähtud kohti on
keelatud. Küttekolletes võib põletada ainult immutamata ja värvimata
puitu ning kiletamata paberit või
pappi.
III Jäätmevaldaja ja territooriumi haldaja kohustused
10. Jäätmete kogumise, taaskasutamise või lõpliku kõrvaldamise
korraldab jäätmevaldaja, va korraldatud olmejäätmeveo korral.
11. Jäätmevaldajad ja territooriumi haldajad on kohustatud korraldamata jäätmeveo piirkondades
kas ise või volitatud esindaja vahendusel sõlmima jäätmekäitlusettevõttega jäätmekäitluslepingu või
vedama ise neile kuuluvad või nende valduses oleval territooriumil
tekkivad jäätmed jäätmekäitluskohta või taaskasutama neid vastavalt
jäätmeseaduse nõuetele.
12. Jäätmevaldajad ja territooriumi haldajad on kohustatud korraldama ajutiselt mahutite vahetusse lähedusse paigutatud suurjäätmete äraveo hiljemalt 3 päeva jooksul.
13. Alates 13. augustist 2005 on
elektroonikaromude valdaja kohustatud elektroonikaromud viima ette
nähtud kogumiskohtadesse või vastava seadme turustajale.
Järgneb lk 4
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14. Jäätmevaldajad peavad
omama või rentima piisavas koguses jäätmemahuteid.
15. Kadrina vallavalitsus, territooriumide haldajad, kinnisvarahalduse ja -hoolduse ettevõtted ja
juriidilisest isikust jäätmevaldajad
on kohustatud teavitama oma hallatavate hoonete elanikke või oma
ettevõtete töötajaid vallas toimivast jäätmehooldussüsteemist ning
eeskirja nõuetest.
IV Jäätmete kogumine
16. Jäätmete kogumisel ja hoidmisel tuleb jäätmed nende tekkekohas paigutada liikide kaupa eraldi
mahutitesse või selleks ettenähtud
kohtadesse. Jäätmete paigutamine
väljapoole mahuteid ei ole lubatud,
välja arvatud suurjäätmed, mis võib
paigutada ajutiselt mahutite vahetusse lähedusse.
17. Olmejäätmete mahutisse ei
või panna:
17.1. tule- ja plahvatusohtlikke
jäätmeid;
17.2. vedelaid jäätmeid;
17.3. ohtlikke jäätmeid;
17.4. käimlajäätmeid;
17.5. kogumiskaevude setteid;
17.6. aineid ja esemeid, mis
võivad ohustada jäätmemahutite
hooldajat või jäätmekäitlejat või
mahutit;
17.7. taaskasutatavaid jäätmeid,
mille kogumine on korraldatud;
17.8. alates 1. maist 2005 pakendijäätmeid;
17.9. alates 13. augustist 2005
elektroonikaromusid;
17.10. ehitus- ja lammutusjäätmeid;
17.11. inimeste ja loomade tervishoiul tekkinud jäätmeid
18. Liiva, jahtunud tuhka,
pühkmeid võib paigutada mahutitesse ja vedada prügilasse, kui need
vastavad jäätmevedaja poolt kehtestatud tingimustele.
19. Kergesti lagunevad ja halvasti lõhnavad jäätmed tuleb paigutada mahutitesse paberi- või kilekottidesse pakitult, et need ei levitaks lõhna ega määriks mahuteid.
20. Taaskasutatavad jäätmeid,
mille liigiti kogumine on korraldatud, tuleb panna ainult selleks ettenähtud mahutitesse või viia kogumiskohta, milliste olemasolust või
loomistest, nende asukohtadest
ning kogutavatest jäätmeliikidest
teavitab Kadrina vallavalitsuss
jäätmevaldajaid regulaarselt.
21. Ehitus- ja lammutusjäätmed
tuleb koguda eraldi ning üle anda
jäätmeveoteenuse õigust omavale
isikule või lähimasse vastavat luba
omavasse käitluskohta.
22. Ohtlikud jäätmed tuleb koguda muudest jäätmetest eraldi.
23. Ohtlikke jäätmeid võib käidelda jäätmeluba ja ohtlike jäätmete käitlus litsentsi omav isik.
24. Ohtlikud jäätmed, välja arvatud olmes tekkinud ohtlikud jäätmed, peab jäätmevaldaja enne
üleandmist jäätmekäitlejale märgistama vastavalt keskkonnaministri kehtestatud korrale.
25. Ohtlike jäätmete kogumist
korraldav isik peab paigutama nende kogumist reguleerivad juhised
kogumispunktis nähtavasse kohta.
Juhises peab olema fikseeritud oht-

like jäätmete äraveo kord.
26. Vedelaid ohtlikke jäätmeid
peab säilitama kindlalt suletavates,
täielikult lekkekindlates mahutites,
mis välistab ohtlike jäätmete sattumise pinnasele või kanalisatsiooni.
27. Koduses majapidamises
tekkinud ohtlikud jäätmed, nagu
kasutuskõlbmatuks muutunud patareid, akumulaatorid, õlid, õlifiltrid, ravimid, värvid, lakid ja lahustid ning elavhõbedalambid ja -kraadiklaasid, tuleb viia Kadrina valla
ohtlike jäätmete kogumispunkti,
aadressil Raua tn 2, Kadrina alevik
või Kadrina vallavalitsuse poolt
määratud ajal korraldatud ohtlike
jäätmete kogumisringi peatuskohta, millest vallavalitsus teavitab
elanikke 2 nädalat enne kogumisringi läbiviimist.
28. Alates 2005. aasta 13. augustist tuleb kodumajapidamises
tekkinud keskkonnaohtlikke osi sisaldavad elektroonikaromud üle
anda käesoleva eeskirja punktis 13
nõuete kohaselt.
29. Ettevõtted ja asutused peavad oma ohtlikud jäätmed üle andma ohtlike jäätmete käitluslitsentsi
omavale jäätmekäitlusettevõttele.
30. Ohtlike jäätmete valdaja
vastutab ohtlike jäätmete ohutu
h oidmise eest kuni jäätmete
üleandmiseni jäätmekäitlusettevõttele.
V Pakendite ja pakendijäätmete
kogumine
31. Pakendid ja pakendijäätmed
tuleb koguda muudest jäätmetest
eraldi ja anda üle selleks ettenähtud
kogumispunktidesse.
32. Pakendiettevõtja on kohustatud tasuta tagasi võtma müüdud
kauba müügipakendid või -pakendijäätmed müügikohas või selle vahetus läheduses asuvas teises müügikohas müügikoha kinnistu või
selle teenindusmaa piires või teenindusmaa vahetus naabruses vallavalitsuse loal ja tingimustel.
33. Pakendiettevõtja on kohustatud teavitama pakendi ja pakendijäätmete tagasivõtmise kohtadest ja
tingimustest müügikohas nähtavale
kohale seatud ja arusaadava kirjaliku teatega.
34. Tagasivõtmise nõue hõlmab
vaid pakendit, mille tüüp, kuju ja
suurus vastab selles müügikohas
müüdava kauba pakendile ja selle
kauba müüja poolt üleantava kauba
pakendile.
35. Pakendijäätmete veo vastuvõtupunktist käitluskohta korraldab pakendiettevõtja või taaskasutusorganisatsioon ise või sõlmib
selleks lepingu jäätmeveo õigust
omava ettevõttega.
36. Eeskirja punktid 31 -35
jõustuvad 1. mail 2005.
VI Jäätmekäitluse tehnilised
nõuded
37. Jäätmemahutid ja kompostimisanumad või kompostiaunad
peavad paiknema naaberkinnistust
vähemalt 3 m kaugusel, kui
naabrid ei lepi kokku teisiti.
38.Mahutid peavad olema terved ja puhtad, neid tuleb regulaarselt pesta. Mahutite korrashoiu ja
puhtuse eest vastutab nende

valdaja kui jäätmekäitlusleping ei
sätesta teisiti.
39. Olmejäätmete kogumiseks
võib mahutitena kasutada:
39.1. ühe pere jäätmete kogumiseks kuni 100 liitriseid jäätmekotte. Jäätmekotid peavad olema
valmistatud niiskuskindlast paberist või plastikust;
39.2. 140, 240, 370, 600 või
800 liitriseid kaanega ning haaratavaid väikekonteinereid, mida on
võimalik tõstemehhanismiga tühjendada prügi kokkupressivatesse
jäätmeveokitesse;
39.3. kaanega varustatud 2,5 ja
4,5 m3 konteinereid, mida on võimalik mehhaanilisel teel tühjendada prügi kokkupressivatesse jäätmeautodesse või toimetada käitluskohta;
39.4. kompaktoreid ehk elektriliselt töötava pressimisseadeldisega kuni 30 m3 suurusi kogumismahuteid.
40. Kinnistutel võib kokkuleppel jäätmevedajaga kasutada ka
teistsuguseid mahuteid.
41. Jäätmemahutil peab olema
kasutajale nähtavas kohas kiri või
märk, mis vastab mahutiga kogutavale jäätmeliigile.
42. Mahutite lukustamise korral
peab jäätmevaldaja kindlustama
nende avamise tühjenduspäeval.
43. Mahutid, mis ei ole käsitsi
teisaldatavad, tuleb paigutada selliselt, et neid võiks tühjendada prügiveoautosse vahetult paiknemiskohast.
44. Kuni 800 liitrised mahutid
tuleb paigutada neid tühjendava
jäätmeveokiga samal tasandil paiknevale kõva kattega (betoon, asfalt,
kiviparkett jms) alusele, mis ei ole
jäätmeveoki lähimast võimalikust
peatumiskohast üldjuhul kaugemal
kui 4 m.
45. Suuremad kui 800 liitrised
konteinerid paigutatakse jäätmeveokiga samal tasandil paiknevale
kõva kattega (betoon, asfalt, kiviparkett jms) alusele, millele on tagatud jäätmeveoki vahetu juurdepääs konteineri tühjendusküljelt.
46. Mahutid võib paigutada
vastavatesse jäätmemajadesse, katusealustesse või aedikutesse, tõkestamata vaba juurdepääsu mahutitele lukustatud ukse, künnise, trepiastmete või muude takistustega.
Kui jäätmemaja või katusealust lukustatakse, tuleb kindlustada prügivedajatele vaba sissepääs mahutite
tühjenduspäeval. Jäätmemaja või
katusealust ei tohi kasutada muuks
otstarbeks.
47.Ligipääsuteed mahutitele
peavad olema piisava kandevõimega ja tasased. Need peavad võimaldama mahutite hõlpsat teisaldamist
käsitsi.
48. Mahutite paiknemiskohtade
ja juurdesõiduteede korrashoiu eest
territooriumil vastutab
territooriumi haldaja.
49. Biolagunevate jäätmete
kompostimine on lubatud oma kinnistu piirides.
VII Ehitus ja lammutusjäätmete käitlemine
50. Ehitusjäätmete hulka kuuluvad puidu, metalli, betooni, telliste,
ehituskivide, klaasi ja muude ehi-

tusmaterjalide jäätmed, mis tekivad
ehitamisel, lammutamisel ja remontimisel (edaspidi ehitamisel)
ning mida ehitustööde tegemiseks
tekkekohas ei kasutata.
51. Ehitusjäätmete käitlemise
eest vastutab jäätmevaldaja.
52. Ehitusjäätmete valdaja on
ehitise omanik, kui tema ja ehitusettevõtja või kinnisvaraarendaja
vaheline leping ei näe ette teisiti
või muu isik, kelle valduses on
jäätmed.
53. Ehitusjäätmete valdajad on
oma tegevuses kohustatud:
53.1. rakendama kõiki tehnoloogilisi ja muid võimalusi ehitusjäätmete liikide kaupa kogumiseks
tekkekohas;
53.2. korraldama oma jäätmete
taaskasutamise või andma jäätmed
käitlemiseks üle jäätmeluba omavale isikule. Ohtlike ehitusjäätmete
puhul on täiendavalt nõutav ohtlike
jäätmete käitluslitsentsi olemasolu;
53.3. võtma tarvitusele abinõud
tolmu tekke vältimiseks ehitusjäätmete paigutamisel konteineritesse
või laadimisel veokitele.
VIII Tervishoiu- ja veterinaarteenuse osutaja jäätmete käitlemise nõuded
54. Tervishoiu- ja veterinaarteenuse osutajad Kadrina vallas on:
54.1. eriarstid;
54.2. perearstide keskus;
54.3. eraarstid;
54.4. hambakliinikud;
54.5. hooldekodud.
54.6. hooldusõed, kes teevad
hooldust kodus;
54.7. loomakliinikud ja loomaarstid;
54.8. laboratooriumid.
55. Inimeste ja loomade tervishoiul tekkinud ohtlikud jäätmed tuleb üle anda vastavat luba omavale
jäätmekäitlusettevõttele.
56. Kõik haiglajäätmete tekitajad peavad registreerima end Kadrina vallavalitsuses esitades järgmised andmed:
56.1. Tervishoiu- või veterinaariateenuse osutaja nimi ja aadress;
56.2. kontaktisik;
56.3. äriregistri registreerimiskood;
56.4. telefoni number;
56.5. ühes kuus tekkivate haiglajäätmete hinnanguline liigiline
kogus kilogrammides;
56.6. jäätmekäitlusettevõtte nimi ja aadress, kellele tekkinud jäätmed üle antakse.
57. Haiglajäätmed tuleb pakkida tekkekohas sealhulgas koduvisiitidel tekkinud haiglajäätmed.
58. Jäätmed tuleb viia tekkekohast pakituina teenuse osutaja hoidlasse.
59. Teravad ja torkivad jäätmed
nagu nõelad, skalpelliterad, ampullikillud, kasutatud katseklaasid,
muud teravad osad, tuleb tekkekohas paigutada mitteläbitorgatavast
materjalist valmistatud suletavasse
nõudesse.
60. Nakkusohtlikud jäätmed tuleb pakkida jäätmekotti, mis on
märgistatud kirjaga
"Nakkusohtlikud jäätmed".
Jäätmekotid tuleb hoolikalt sulgeda.
61. Radioaktiivsed jäätmed,

mis on kasutusest kõrvaldatud ravija diagnostilise otstarbega radioaktiivsed ained ning kiirgusallikatega
kokkupuutunud ained ja esemed
(kindad, paber, linad jt) tuleb pakendada kiirguskindlasse märgistatud säilituspakendisse ning tuleb
hoida hoidlas lukustatult või koheselt korraldada nende üleandmine
radioaktiivsete jäätmetekäitlejale.
62. Ravimijäätmed, milleks on
vananenud või riknenud ravimid,
pakitakse märgistatud plastikkotti
või -purki ja antakse üle ohtlike
jäätmete käitluslitsentsi omavale
jäätmekäitlusettevõttele.
63. Alates 1. märtsist 2005 võib
lisaks eeskirja punktis 62 sätestatule ravimijäätmeid üle anda üldapteegile, veterinaarravimeid ka veterinaarapteegile sotsiaalministri
kehtestatud korras.
64. Elavhõbedat sisaldavad
jäätmed tuleb hoida üksteisest eraldi. Need pakitakse märgistatud
plastikpurki või klaaspurki, mis on
korgiga tihedalt suletud. Metallilise
elavhõbeda (tekib näiteks purunenud kraadiklaasist) aurustumise
vältimiseks tuleb see paigutada
veega anumasse, nii et vesi katab
elavhõbeda. Pakendeid elavhõbedajäätmetega tuleb hoida jäätmehoidlas, kust need saadetakse edasi
vastavat luba omavale jäätmekäitlusettevõttele.
65. Kemikaalide jäätmed tuleb
koguda suletud mittepurunevasse
vastava märgistusega anumasse,
mis ei reageeri kemikaaliga. Kasutada tuleb kemikaali originaalpakendit, millel on vastavad märgistused. Kemikaalide jäätmed tuleb
anda üle ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale jäätmekäitlusettevõttele.
66. Punktide 57-65 nõuete täitmine on kohustuslik ainult nendele
tervishoiu- ja veterinaarteenuse
osutajatele, kelle tegevuse juures
tekib punktides 57-65 nimetatud
jäätmeid.
IX Jäätmete vedu
67. Jäätmeveo, välja arvatud olmejäätmete korraldatud veo, jäätmekäitluskohtadesse korraldab
jäätmevaldaja.
68. Olmejäätmete mahuteid
peab tühjendama sagedusega, mis
väldib mahutite ületäitumist ja haisu, kuid tiheasustusaladel mitte
harvemini, kui üks kord kuus.
69. Jäätmete vedu elamumaalt
ei tohi häirida öörahu.
70. Jäätmeid peab vedama veovahendis viisil, et jäätmed ei satuks
laadimise ega vedamise ajal keskkonda.
71. Alates 1. jaanuarist 2005
korraldatakse Kadrina vallas korraldatud jäätmevedu. Kadrina valla
haldusterritoorium kuulub tervikuna piirkonda, kus liitumine korraldatud jäätmeveoga on jäätmevaldajatele kohustuslik.
72. Jäätmeliigid, millele kohaldatakse korraldatud jäätmevedu,
veopiirkonnad, vedamise sagedus
ja aeg ning jäätmeveo teenustasu
piirmäär kehtestatakse Kadrina
vallavolikogu eraldi määrusega.
73. Korraldatud jäätmeveoga
liitumine on kohustuslik kõigile
olmejäätmete valdajatele Kadrina
Järgneb lk 5
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VOLIKOGU DOKUMENTE: * Määrused * Eeskirjad *
KADRINA VALLA HEAKO RRA
EESKIRI
KINNITATUD
Kadrina Vallavolikogu
26. septembri 2002.a. määrusega nr 30
1. Kadrina valla heakorra eeskirja (edaspidi: eeskiri) ülesandeks
on tagada valla puhtus ja hea väljanägemine.
2. Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile juriidilistele ning füüsilistele isikutele, kes viibivad Kadrina valla territooriumil
3. Eeskirja rikkuja kannab vastutust kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi 662 sätete järgi.
4. Käesolevate eeskirjade rikkumise menetlus toimub vastavalt karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätetele.
4.1 Käesolevate eeskirjade rikkumise kohtuväline menetleja on:
4.1.1 Kadrina vallavalitsus;
4.1.2 politseiprefektuur;
4.1.3 Keskkonnainspektsioon
5. Käesolevas eeskirjas on:
5.1 omanikuga võrdsustatud tema poolt volitatud valdaja, haldaja
ja kasutaja. Eeskirja täitmise eest
vastutab omanik;
5.2 kinnistu mõistega võrdsustatud maa-ala, krunt, maaüksus, katastriüksus ja maatüki olulised
osad;
5.3 avalikuks kohaks iga territoorium, rajatis või ruum, mis on
antud üldiseks kasutamiseks või on
üldkasutatav.
6. Vallavalitsuse kohuseks on:
6.1 tagada teede, tänavate, väljakute, parkide, haljasalade, tagavaramaade ja muude üldkasutatavate
territooriumide korrashoid;
6.2 korraldada prügivedu, muruniitmist, puisteliiva varumist ja
lume koristustöid;
6.3 tagada vallas piisav hulk
üldkasutatavaid tualette ning kindlustada nende korrashoid;
6.4 vaadata vähemalt kord aastas läbi ja vajadusel muuta käesolevat eeskirja;
6.5 eeskirjaga reguleerimata
juhtudel lahendada üksikküsimusi;
6.6 tähistada valla omandisse

kuuluvad tuletõrje veevõtukohad,
korraldada nende hooldust ja tagada nendele juurdepääs.
7. Avalike kohtade korrashoid:
7.1 avalike kohtade korrashoid
on kinnistu omanike, kaasomanike
ning vastavate kommunaalettevõtete kohustus;
7.2 kinnistute valdajad on kohustatud korras hoidma kruntide siseterritooriumid;
7.3 puhastusala hõlmab krundiga piirneva territooriumi kuni tänava või tee servani kaasaarvatud
kõnnitee;
Hoonete ja ehituste vaheline
maa-ala puhastusala piiriks on nende vaheline mõtteline telgjoon, kui
see ei ole kindlaks määratud teisiti.
Vallavalitsus võib määrata ka teistsuguse puhastusala, arvestades
konkreetse krundi asendit.
7.4 heakorrastustöid tuleb teostada aastaringselt. Klaasikillud ja
suuremôôduline prügi (pakendid,
kilekotid, liikumist segavad, ohtlikud esemed jne.) tuleb koristada
kohe;
7.5 veoste ja koormate vedajad
peavad tagama, et ei tekiks teepeenarde, kraavide, sõidu - ja teiste
teede risustamist, reostamist või
kahjustamist. Risustus või reostus
likvideerida koheselt. Ohtlikust
reostusest teatada koheselt päästeametile.
8. Puhastusalal tuleb:
8.1 tänavad pühkida ja praht koristada (vajadusel niisutada tänavat
tolmu vältimiseks);
8.2 puhastada prahist truubid,
kraavid, sidekaevud, restid, tuletõrjehüdrandid, rentslid ja kaevude
kaaned, keldriakende valgustusahtid, bussipeatused jne., tühjendada
prügist väikeurnid;
8.3 niita muru, kärpida puude ja
põõsaste oksi, pügada hekke;
8.4 koristada varisenud puulehed kõnniteelt ja haljasaladelt.

9. Talvisel ajal tuleb puhastusalal:
9.1 hoida kõnniteed, trepid ja
läbipääsud puhtad prahist, lumest ja
jääst;
9.2 korraldada peale lume masinpuhastust järelpuhastus;
9.3 vajadusel vedada koristatud
lumi ja jää ettenähtud kohta;
9.4 eemaldada katustele ja räästa külge kogunenud varisemisohtlik
lumi ja jääpurikad, olles eelnevalt
sulgenud kõnnitee;
9.5 liivatada kõnniteed, jalakäijate ülekäigukohad, autobussipeatused, trepid jt. käidavad kohad sel
määral, et seal liikumine ei ole libedaga ohtlik.
Talveliiv tuleb koristada pärast
lume sulamist puhastusalalt;
9.6 territooriumi reostamisel või
risustamisel on süüdlane kohustatud selle koheselt puhastama. Juhul
kui süüdlast ei ole võimalik kindlaks teha või ta keeldub koristamast, peab territooriumi koristama
selle omanik.
10. Avalikes kohtades on keelatud:
10.1 igasugune reostamine, igasuguse prahi mahaloopimine, samuti selle loopimine tänavalt aedadesse või toppimine sobimatutesse
kohtadesse;
10.2 puude, pôôsaste, lillede, õite ja okste murdmine, lõikamine,
koorimine või muul viisil kahjustamine v.a punktis 8.3 ettenähtud juhtudel.
10.3 murul sõitmine, pinkidele,
piiretele ja puude otsa ronimine;
10.4 lõkke tegemine selleks ettevalmistamata ja vallavalitsusega
kooskõlastamata kohtades.
10.5 mürgiseid aineid sisaldava
prahi ning autokummide põletamine;
10.6 hulkuvate loomade söötmine;
10.7 pinkide, piirete, prügikastide, majaseinte ja igasuguste ehitiste
ja inventari rikkumine, ümberpaigutamine ning määrimine;
10.8 pinkide, tõkkepiirete, reklaamtahvlite, viitade, vitriinide ja
igasuguste väikevormide paigaldamine vallavalitsuse loata.
11. Üldkasutatavates supluskohtades on keelatud:
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Algus lk 3 ja 4
valla haldusterritooriumi piires.
Olmejäätmete valdaja on ka korteriühistu, selle puudumisel aga kinnisasja omanik, millel asub suvila,
elu- või äriruum. Olmejäätmete valdajaks loetakse ka suvila, elu- või
äriruumina kasutatava ehitise või
korteri kui vallasasja omanik.
74. Jäätmevaldaja loetakse liitunuks korraldatud elu- või tegevuskoha järgses jäätmeveo piirkonnas
sõltumata sellest, kas ta on sõlminud jäätmeveo lepingu konkursi
korras valitud jäätmevedajaga või
ei.
75. Kadrina vallavalitsus võib
teatud tähtajaks jäätmevaldaja lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks tema põhjendatud avaldu-

se alusel, kui jäätmevaldaja korraldab jäätmekäitluse ise. Mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja esitab
üks kord aastas vallavalitsusele kirjaliku selgituse oma jäätmete käitlemise kohta.
X Vastutus
76. Ebaseaduslikult keskkonda
viidud jäätmed kõrvaldab ja nendest põhjustatud
keskkonnareostuse likvideerimise korraldab jäätmete ebaseaduslikult keskkonda viija (edaspidi
saastaja) oma kulul.
77. Saastaja hüvitab reostusega
põhjustatud kahju täies ulatuses.
78. Kui saastaja jätab keskkon-

da viidud jäätmed kõrvaldamata või
korraldamata
keskkonnareostuse likvideerimise, korraldab jäätmete ja neist
põhjustatud saaste likvideerimise
saastatud kinnisasja omanik saastaja kulul. Kui saastajat ei ole võimalik kindlaks teha, korraldab saastatud kinnisasja omanik saaste likvideerimise oma kulul.
79. Kui saastunud kinnisasja
omanik ei täida eelmises punktis
toodud kohustust või kui saastajat
ei ole võimalik kindlaks teha, korraldab jäätmete ja neist põhjustatud
saaste likvideerimise saastatud kinnisasja omaniku kulul Kadrina vallavalitsus Asendustäitmise ja sunniraha seaduses“ sätestatud korras.

11.1 kalastada ujumiskohas;
11.2 viibida loomaga ja ujutada
loomi;
11.3 ujuda väljaspool selleks
kohaldatud või tähistatud kohti;
11.4 sõita ujumiseks tähistatud
piirkonnas veesõidukiga;
11.5 pesta pesu ja liiklusvahendeid.
12. Kinnistu omanikud on kohustatud:
12.1 tagama õuede üldise puhtuse ja korra;
12.2 tagama õuedes paiknevate
sanitaarseadmete (reovete kogumiskaevud, kuivkäimlad, prügikonteinerid jms.) regulaarse tühjendamise.
13. Hoidma korras hoonete
fassaadid, piirded, krundi sisese
ja välise haljastuse
Sealjuures:
13.1 kõigi tänavakujunduselementide (sildid, viidad, piirded, varikatused jne.) paigaldamine tuleb
kooskõlastada vallavalitsusega;
13.2 hoonete ja ehitiste värvi
luitumisel tuleb need üle värvida,
uus värvilahendus tiheasustusaladel
kooskõlastada vallavalitsusega;
13.3 väliskrohvi, vihmaveetorude, piirete jms. lagunemisel, lõhkumisel või määrdumisel tagama nende korrastamise;
13.4 aiamaad ja kilehooned tuleb korras hoida.
14. Asulates ja aiandus- ja suvilakooperatiivides on keelatud:
14.1 paigaldada hoonete fassaadile sobimatuid esemeid, loata ümber ehitada rõdusid, kuivatada pesu
jm. esemeid rõdu piirdest kõrgemal;
14.2 loata ehitada ja paigaldada
kuure, metallgaraazhe jms. rajatisi;
14.3 paigutada küttepuid, ehitusmaterjale jms. väljapoole krundi
piire kooskõlastamata maavaldaja
ja vallavalitsusega, samuti paigutada neid õues korratult, laduda vastu
kasvavaid puid ja piirdeaedu;
14.4 eriloata tarastada kommunaalmajade juures olevaid köögiviljamaid;
14.5 kütta kasvuhooneid ohtliku
õhkusaastava küttega;
14.6 rajada välikäimlaid vallavalitsuse loata ja väetada aiamaid
komposteerimata fekaalidega;
14.7 koguda ja ladustada prügi
selleks mitte ettenähtud kohtadesse
ja viisil.

15.1.3 pärast tööde lõpetamist
heakorrastama objekti ja selle ümbruse.
15.2 Ajutised piirded peavad
olema hooldatud ja hoiatama kõrvalisi isikuid sattumast objektidele
ning tagama möödujate ohutuse.
Piirdel peab olema info tööde tegijate kohta.
15.3 Puude ja põõsaste ja muu
haljastuse väljalangemisest või likvideerimisest tuleb krundi valdajal
või ehitusorganisatsioonil teatada
vallavalitsusele.
15.4 Mulla ja kaevetöid võib teha vallavalitsuse kaeveloa alusel.
Maa-aluste kommunikatsioonide ja
polügonomeetriavõrgu punktide
tsoonis võib kaevetöid teha ainult
vastavate asutuste esindajate järelvalvel.
15.5 Pärast kaevetöid tuleb taastada ümbruse heakord ning lõpetada kaevamisluba.
15.6 Kommunikatsioonide vigastustest tuleb vigastuse põhjustajal või selle avastajal viivitamatult
informeerida vastava kommunikatsiooni valdajat. Avariidest põhjustatud antisanitaarse või ohtliku olukorra likvideerib ja teeb heakorratööd süüdlane (viimase puudumisel
kommunikatsiooni valdaja).
16. Keelatud on:
16.1 takistada ligipääsu kommunikatsioonidele;
16.2 lasta pinnasesse, veekogudesse, kanalisatsiooni- või sademeveetorustikku tarvitatud õli ja muid
määrdeaineid, söövitavaid, kergestisüttivaid ja terava lõhnaga aineid,
samuti sõnnikut ja virtsa;
16.3 paigaldada ilma projektita
ja keskkonnanõuetele mittevastavaid vedelkütuse mahuteid ja -süsteeme.
17. Heakord kauplemisel ja
teenindamisel:
17.1 kauplemisel tuleb hoida
korras kogu kauplemisest mõjutatud ümbrus;
17.2 kaupade laadimise või
kauplemise lõpetamisel avalikes
kohtades tuleb ümbrus kohe korrastada;
17.3 avalike ürituste korraldajad
peavad tagama ürituse territooriumi
korrastamise 12 tunni jooksul alates
ürituse lõpetamisest;
17.4 avalike ürituste korraldajad
peavad tagama piisava arvu prügikaste, vajadusel ka välikäimlaid või
nõudma üritusel kauplejatelt nende
paigaldamist.
18. Surnuaiad ja kalmistud:

15. Ehitusobjektide ja kommunikatsioonide korrashoid:
15.1 Ehitus-, remondi- ja kaevetööde tegijad on kohustatud;
15.1.1 hoidma korras ja puhastama objekti juurdepääsuteed ning
piirnevad sõidu- ja kõnniteed;
15.1.2 vältima objektilt pori,
prahi ja lume sattumist ümbritsevale territooriumile, sõidu- ja kõnniteedele;

18.1 haua korrashoiu eest vastutab hauaplatsi kasutaja;
18.2 üldkasutatavate teede ja
korrastamata haudade korrashoiu
eest vastutab kalmistu omanik.
19. Eeskirja muutmine:
19.1 eeskirja täiendatakse ja
muudetakse Kadrina Vallavolikogu
määrusega.
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VOLIKOGU DOKUMENTE: * Määrused * Eeskirjad *
KADRINA VALL A AVALIKU KORRA
EESKIRI
KINNITATUD
Kadrina Vallavolikogu
28. mai 2003 määrusega nr 17
I ÜLDSÄTTED
1. Kadrina valla avaliku korra
eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab
avaliku korra nõuded Kadrina valla
(edaspidi vald) haldusterritooriumil, arvestades väljakujunenud tavasid, käitumisnorme ja Eesti Vabariigi seadusi. Eesmärgiks on tagada vallas avalik kord ja seal elavate, töötavate ning viibivate
inimeste turvalisus.
2. Avalik koht on iga territoorium, ehitis või ruum, mis on antud
üldiseks kasutamiseks või mis on
tegelikult üldkasutatav, samuti
ühissõiduk.
3. Avaliku koosoleku (koosolek
avalikus kohas, demonstratsioon,
miiting, pikett, religioosne üritus,
rongkäik või muu meeleavaldus)
korraldamist reguleeritakse avaliku
koosoleku seadusega, teiste avalike
ürituste (sealhulgas spordivõistlus,
vabaõhukontsert, laat) korraldamist
Kadrina valla õigusaktidega.
4. Tubaka ja alkoholi tarbimise
tingimused ja piirangud on reguleeritud lisaks käesoleva eeskirja sätetele tubakaseaduse, alkoholiseaduse ning teiste Eesti Vabariigi õigusaktidega.
5. Eeskiri kehtib Kadrina valla
haldusterritooriumil ning on täitmiseks kohustuslik kõigile vallas
elavatele, tegutsevatele ja viibivatele isikutele.
II AVALIKU KORRA ÜLDNÕUDED
6. Avaliku korra tagamise eesmärgil on Kadrina valla haldusterritooriumil keelatud:
6.1 ükskõik milline tegevus,
millega kaasneb kaasinimeste
häirimine, sealhulgas pahatahtlik
tülitamine, lärmamine, sõimamine, kaasinimesi häiriva heliaparatuuri kasutamine elamus
või selle lähedal ning muus avalikus kohas;
6.2 liiklusvahendite parkimine
ja nendega sõitmine haljasaladel,
mänguväljakutel, kalmistutel ja
teedel, mis ei ole ette nähtud liiklusvahenditega liiklemiseks;
6.3 viibida avalikus kohas alkohoolses või narkootilises joobes või
tarvitada alkohoolseid jooke või
muid joovastavaid aineid;
6.4 varastada, lõhkuda, rikkuda
või muul viisil kahjustada liiklusmärke, viitasid, info-ja kuulutustahvleid, tänavavalgusteid, mälestusmärke, bussiootepaviljone, pinke, aedu, prügikaste, iluvaase, lillekaste, -peenraid või mistahes muud
vara;
6.5 omavoliliselt teisaldada
ning paigaldada liiklusmärke;
6.6 siseneda või viibida ilma
omaniku või valdaja loata võõras
valduses, sealhulgas eramaja krundil, maja katusel ja ehitise maaalal;

6.7 rikkuda ükskõik mil viisil
öörahu kella 23.00 - 06.00, kui see
ei ole seotud avariide või õnnetusjuhtumitega;
6.8 rikkuda või omavoliliselt
maha võtta või ümber paigutada
hoonele või tulbale paigutatud nime- või numbrisilte, mälestustahvleid, tuletõrjevahendeid ja tehnovõrkude tähistusi ning omavoliliselt avada või sulgeda avariiväljapääse või -luuke.
6.9 suitsetada üldkasutatavates
hoonetes ja korterelamute ühiskasutatavates ruumides selleks mitteettenähtud kohtades;
6.10 supelda joobeseisundis;
6.11 viibida kõrvalisel isikul
varisemisohtlikus kohas, tellingutel;
6.12 lahtise tule kasutamine ilma täiskasvanud isiku juuresolekuta ja Lääne-Virumaa Päästeteenistust teavitamata ning lähemal kui
15 meetrit mistahes ehitisest.
III AVALIKU KORRA NÕUDED ALAEALISTE SUHTES
7. Alaealised on kohustatud järgima avaliku korra nõudeid. Lapsevanemad, hooldajad või neid asendavad isikud on kohustatud suunama lapsi avaliku korra nõuete täitmisele, samuti tagama laste koolikohustuse täitmise ning vastutama
oma laste poolt toime pandud tegude eest Eesti Vabariigi seadustega
ettenähtud korras.
8. Alla 16-aastasel alaealisel on
keelatud viibida ilma vanemate või
eestkostjata avalikus kohas, sealhulgas jaani- ja uusaastaööl, rahvamaja või kooli korraldatud üritustel, kella 23.00 - 06.00 ajavahemikus 1. september - 31. mai. Ajavahemikus 1. juunist - 31. augustini
on nimetatud keeld kella 24.00 05.00.
9. Alaealistel on keelatud tarvitada alkohoolseid jooke ja muid
joovastavaid aineid, samuti on neil
keelatud suitsetamine. Eelpoolnimetatud keelu eiramise korral on
täisealised kohustatud takistama
sellist tegevust.
10. Alaealistel on keelatud viibida pärast kella 21.00 toitlustusettevõtetes, kus tarvitatakse alkohoolseid jooke kohapeal, ilma lapsevanema või eestkostjata. Toitlustusettevõtete töötajatel on õigus
keelduda teenindamisest ning keelata sisenemast isikutel, kelle vanust on passi, juhilubade või muu
isikut tõendava pildiga dokumendi
puudumisel kohapeal võimatu
määrata.
IV AVALIK KORD KAUPLEMISEL JA AVALIKEL ÜRITUSTEL
11. Kauplemine valla territooriumil on lubatud ainult kehtestatud
korras väljastatud kauplemisloa
alusel ning kauplemisloal ettenäh-

tud lahtiolekuaegadel ja tingimustel.
12. Kauplemisega tegelevate
ettevõtete omanikud peavad tagama käesoleva eeskirja punktide 10
ja 11 täitmise oma ettevõtte töötajate poolt.
13. Avalike ürituste (rongkäigud,
rahvapidustused,
(vabaõhu) kontserdid, spordivõistlused,
festivalid, laadad, alaealiste üritused – diskod) korraldamiseks on
vajalik vallavalitsuse ja politsei kirjalikku kooskõlastust vähemalt
seitse (7) päeva enne ürituse algust.
Vallavalitsuse ja politsei määratud
tingimused on ürituse korraldajatele kohustuslikud.
14. Kadrina vallas on kehtestatud alkohoolse joogi jaemüügi piirang kauplustes ja kütusetanklates
22.00-9.00-ni.
15. Üritustel, mis on mõeldud
alaealistele, on keelatud alkohoolsete jookide ja tubakatoodete müük
ning tarvitamine, samuti alkohoolses või muus joobes üritusel viibimine.
16. Alaealistele korraldatud ürituste läbiviijad peavad tagama, et
üritus lõpeks üldjuhul vähemalt
pool tundi enne liikumispiirangu
algust ning oleks tagatud alaealiste
ohutu kodutee.
V AVALIK KORD KAITSEALADEL
17. Kadrina valla piiridesse jäävatel kaitsealadel on keelatud mootorsõidukitega liiklemine ja parkimine, välja arvatud selleks ettenähtud teedel ja parklates.
18. Puhkealadel ja supluspaikades on keelatud koduloomade ujutamine.
19. Veesõidukite vettelaskmine
ja nende kasutamine võib toimuda
ainult vallavalitsuse lubatud kohtades ning veesõiduki kasutajad ja
suplejad peavad täitma vetelpäästetöötajate antud korraldusi ja kinni
pidama ujumiskohtade tähistusest
ning ohutusnõuetest.
20. Kadrina valla siseveekogudel on keelatud mootoriga varustatud veesõidukite kasutamine
(skuutrid, kaatrid). Erandkorras
võivad eelnimetatud vahendeid kasutada vetelpääste ja keskkonnakaitseteenistuse töötajad oma töö
teostamiseks.
VI VASTUTUS JA KONTROLL
21. Eeskirja rikkumise eest kannavad süüdlased vastutust karistusseadustiku ja väärteomenetluse
seadustiku sätete järgi.
22. Eeskirjades sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on
Kadrina Vallavalitsus ja Lääne-Viru Politseiprefektuur.

KOERTE JA KASSIDE PIDAMISE EESKIRJAD
KINNITATUD
Kadrina Vallavolikogu
26. septembri 2002. a. määrusega nr 31

1. Kadrina valla koerte ja kasside
pidamise eeskirja ülesandeks on tagada vallas koerte ja kasside pidamisel
kord ning elanike turvalisus.
2. Eeskiri kehtib Kadrina valla
haldusterritooriumil ning on kohustuslik kõikidele juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kes peavad koeri
ja kasse.
3. Koerte ja kasside omanikud
on kohustatud
3.1 järgima Eesti Vabariigi
Loomakaitseseadust;
3.2 tagama koerte ja kasside pidamisel inimeste ja loomade ohutuse;
3.3 järgima rangelt sanitaar- ja
hügieeninõudeid, sealhulgas koheselt korrastama oma koerte või kasside poolt reostatud kohad , läbi
viima loomade sise- ja välisparasiitide tõrje;
3.4 registreerima täiskasvanud
koerad ja kassid ühe kuu jooksul
peale käesolevate eeskirjade kehtimahakkamist, vastsoetatud koerad
ja kassid 10 päeva jooksul soetamisest, Kadrina vallas volitatud veterinaararsti juures;
3.5 registreerima ja vaktsineerima kutsikad nakkushaiguste vastu
alates teisest elukuust;
3.6 korduvregistreerimine teostada järgnevatel aastatel 1. märtsiks;
3.7 kord aastas vaktsineerima
marutaudi vastu oma koerad ja kassid;
3.8 koheselt teatama koera või
kassi marutaudi kahtlusest, teadmata põhjusel haigestumisest või
suremisest volitatud veterinaararstile.
3.9 teatama kohe volitatud veterinaararstile inimest või looma purenud koerast või kassist, kusjuures
see koer või kass tuleb kohe isoleerida;
3.10 välja panema ettevõtte,
asutuse, suvila, eramu või aiamaja
territooriumi sissekäigu juurde
hoiatussildi kurjast koerast ja tagama ametiülesandeid täitvate isikute
ohutu liikumise;
3.11 varustama koerad kaelarihmaga , mille külge on kinnitatud
koera registreerimisnumber;
3.12 jälgima, et koer ei rikuks
kaaskodanike rahu, reageerima koheselt nende kaebustele;
3.13 pidama koeri ketis, suletud
territooriumil või kinnises ruumis;
4. Koerte ja kasside omanikel
on lubatud
4.1 pidada koeri ja kasse eramutes, suvilates ja nende õuedes.
Korteris on lubatud pidada koeri trepikoja naabrite kirjalikul nõusolekul
ja mitte üle kahe täiskasvanud koera
ühes korteris. Ettevõtetes ja asutustes, puhke- ja spordibaasides jt avalikes kohtades võib koeri pidada territooriumi valdaja nõusolekul.
4.2 viia koeri jalutama rihma
otsas, lahtiselt võib koeri hoida
dresseerimise ajal selleks ettenähtud kohtades, jahikoeri jahi ajal,
teenistuskoeri teenistusülesannete
täitmisel;
4.3 võtta koeri ja kasse kaasa
ühistranspordivahenditesse, järgi-

des neis kehtivaid eeskirju ja tagades kaasreisijate ohutuse, koerad
peavad olema suukorviga ja lühikese rihma otsas, kassid suletud korvis või spetsiaalses kandekastis;
4.4 ujutada koeri ilma rihma ja
suukorvita avatud veekogudes väljaspool avalikke supluskohti;
4.5 võtta koeri ja kasse kaasa
avalikele üritustele (laadad, kokkutulekud jne.) ürituste korraldaja
nõusolekul.
5. Koerte ja kasside omanikel
on keelatud
5.1 jätta koeri järelevalveta või
ketitamata väljapoole suletud territooriumi või kinnist ruumi;
5.2 võtta koeri ja kasse kaasa
kauplustesse, toitlustusasutustesse,
spordiväljakutele lastemänguväljakutele, koolidesse ja lasteaedadesse;
5.3 lubada koeral või kassil
reostada koridori, trepikoda, hoovi, haljasala või muud üldkasutatavat kohta;
5.4 võtta kaasa ja ujutada koeri
või kasse avalikes supluskohtades;
5.5 müüa ja osta, valda tuua ja
vallast välja viia koeri ja kasse ilma
vaktsineerimistunnistuseta;
6. Järelevalveta koerte ja kasside püüdmine ja hukkamine
6.1 kõik järelevalveta koerad ja
kassid loetakse hulkuvateks ja kuuluvad kinnipüüdmisele. Järelevalveta loomad, kellel puudub registreerimisnumbriga kaelarihm, loetakse omanikuta loomadeks ja kuuluvad kinnipüüdmisele või hukatakse kohapeal;
6.2 kinnipüütud hulkuvad registreeritud koerad ja kassid tagastatakse omanikule kohe pärast
püüdmis- ja ülalpidamiskulude tasumist;
6.3 kinnipüütud registreeritud
koerad ja kassid antakse üle koerte
varjupaika, kus neid hoitakse kolm
ööpäeva arvates kinnipüüdmise
päevast.
6.4 omaniku kontrolli alt väljunud koera või kassi võib koheselt
hukata, kui temast tulenev oht ähvardab inimeste või teiste loomade
elu või tervist;
6.5 hulkuvate koerte ja kasside
hukkamise õigus on politseitöötajatel ja valla territooriumil tegutsevate jahindusorganisatsioonide
liikmetel, oma hooldusalal. Vallavalitsus võib valla haldusterritooriumil volitada järelevalveta koerte
ja kasside püüdmise ja hukkamisega tegelema ka teisi juriidilisi või
füüsilisi isikuid;
7. Vastutus
7.1 Eeskirjade rikkuja kannab
vastutust kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse paragrahvi 663
sätete järgi.
7.2 Käesolevate eeskirjade rikkumise menetlus toimub vastavalt
karistusseadustiku üldosa ja väärteomenetluse seadustiku sätetele.
7.3 Käesolevate eeskirjade rikkumise kohtuväline menetleja on:
7.3.1 Kadrina Vallavalitsus;
7.3.2 politseiprefektuur.
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Õppimisrõõm ja mängulust
Alates 1999. a. korraldatakse
Haljalas Aino Paju nimelist algklasside teatripäeva. Vohnja Lasteaed-Algkooli lapsed on osalenud
sellel üritusel viiel aastal. Laureaaditiitliga on pärjatud meie etendused kolmel aastal – “ Nukitsamees“
(1999. a.), “ Koolimuinasjutt“ (2000.
a.) ja “ Väike nõid“ (2005. a.)
Neljandat aastat korraldatakse
vabariiklikku algklasside teatrifestivali, millest võtavad osa maakondade parimad kooliteatrid. 6. ja 7.
mail toimus Palamusel IV Algklasside Kooliteatrite riigifestival
“ Kooliteater 2005“ . Vohnja kooli
lapsed esindasid seal Lääne-Virumaad oma etendusega “ Väike
nõid“ . Näitemängus osales 16 last,
kes õppisid näidendi maakondlikuks vooruks selgeks 2,5 nädalaga.
Väikeses koolis on võimalus esineda laval igal lapsel – ole sa julge või
arg – end proovile panna saavad
kõik.
Teatrifestivalil osalejaid oli 13
maakonnast. Lapsed nautisid nii enda kui ka teiste osalejate mängu.
Sellel üritusel pingerida ei koos-

tatud, kuna kohal olid parimatest
parimad. Vohnja lapsed said tänukirja maailma paremaks nõidumise
eest.
Viiele parimale rolliosatäitjale
jagati ka eripreemiaid, mille pälvis
ka meil peaosalist, Väikest nõida,
mänginud 1. klassi õpilane Ele-Hella Kullamäe.
Festivalil osalejatele oli korraldatud ekskursioon Palamuse O.
Lutsu Kihelkonnamuuseumisse.
Õhtul toimus lõbus tants ja trall,
mille sisustasid Toots, Teele ja Arno.
Lapsed lustisid mõnuga ning
said palju uusi sõpru. Päevad Palamusel olid pikad ja põnevad.
Vohnja kooli lapsed ja õpetajad
tänavad Kadrina vallavalitsust, kes
toetas kooli sellel üritusel osalemisel.
Me soovime rõõmu ja armastust,
hellust ja siirust ja usaldust.
Nalja ja naeru ja vallatust,
usku ja lootust ja headust.
Vohnja kooli pere

Edukad esinejad näitemängupäeval
24. aprillil toimus Väike-Maarja
kultuurimajas meie maakonna näiteringide ja truppide ülevaatus ehk
Lääne-Virumaa näitemängupäev.
Kaheksa etteastuja hulgas oli
esindatud ka Kadrina vald, tervelt
kahe näiteseltskonnaga, kusjuures
mõlemad arvati ka teatripäeva laureaatide hulka.
Kadrina rahvamaja amatöörteatri trupp “ Kratt“ esitas W. Saroyani näidendi "Hei! On siin keegi?“ , mille lavastajatöö ja Mehe

Neeruti Selts pidas üldkoosolekut
Aprilli lõpus pidas oma liikmete
üldkoosolekut Neeruti Selts (NS).
Kõigepealt vaadati üle ja tehti
teatavaks seltsi senise tegevuse kõige nõrgem lüli – raamatupidamise
seisukord. Raamatupidaja Laine
Paulus võis kinnitada, et kõik
numbrid aruannetes on õiged ja
seltsi arvepidamine on nõutavas
korras.
Seltsi esimees Tiiu Uusküla andis põhjaliku ülevaate NS-i tegevusest ja tulevikukavadest.
Selle aasta septembris neljaaastaseks saav NS on tasapisi ja
järjekindlalt suurendanud tegevushaaret. 2004. a. lõpul oli seltsil juba

58 liiget. Seltsi põhitegevuste hulka
kuuluvad loodusturismi arendamine koos retkejuhtide koolituse ja
matkaradade rajamisega, kodu-uurimuslike materjalide kogumine,
külaliikumise koordineerimine, kirjastustegevus (väikevihikute A-5
sarja väljaandmine jm), kalmuhooldusteenus, Kadrina surnuaia müüri
taastamistöö (selle tegevuse peakoordinaator on NS-i juhatuse liige
Jaan Stern) jt.
NS-il on internetis teabemahukas kodulehekülg (www neerutiselts.ee), kust huvilised saavad ammendava ülevaate kõigest seltsiga
seonduvast.

130 meetrit kalmistumüüri tuleb augustiks
Kadrina alevikus jätkub töö kalmistu piirdemüüri uuendamisel.
Mullusele uuele osale tuleb tänavu
jätkuks juurde veel 130 meetrit –
kuni Tapa tee alguseni. Kõrvuti
piirdemüüriga rajatakse ka jalakäijatele kõnnitee ning lisandub üks
värav surnuaiale pääsuks.
Nagu ütles Oto Ehituse töödejuhataja Olev Karu, peavad tööd olema augustis lõpetatud.

Kadrina visiitkaart täieneb uue,
ja loodame ka, et kauni rajatisega
otse aleviku südamikus.
Pildil all (vasakult): töödejuhataja Olev Karu, vallavolikogu esimees, kalmistumüüri taastamise
üks eestvedajatest Jaan Stern ja
Marko Teiva OÜ Kadrina Kommunaalist kalmistuservas tööplaane
kavandamas.

osatäitmise oli enda peale võtnud
Harald Rahupõld.
Läsna külateater “ Ahjutagused“ tuli välja J. Kunderi tükiga
“ Ahjualune“ , mille lavastajateks
olid Ene Pihol ja Õnne Kiviperk.
Viimane pälvis ka parima kõrvalosatäitja tiitli.
4.-6. novembrini 2005 Võrus
toimuvale Eesti Harrastusteatrite
festivalile otsustas zhürii läkitada
Haljala rahvamaja lavastuse –
A. Tšehhovi “ Abieluettepanek“ .

Mõisakoolid ootavad külastajaid
Eeloleval kevad-suvel saavad
huvilised sisse astuda 30 Eestimaa
mõisa, sealhulgas ka Kadrina vallas
asuvasse Vohnja mõisa, kus tegutseb kool.
On käivitunud projekt "Unustatud mõisad - mõisakoolid ehk koolid mõisas". Projekti viivad läbi
Eesti Mõisakoolide Ühendus, Viljandimaa Arenduskeskus ja projektis osalevad koolid. Jõudumööda aitavad üritusele kaasa ja toetavad seda vallad ja muinsuskaitseamet.
Projekti ellukutsumise tingis vajadus juhtida tähelepanu Eesti mõisahoonetele ja nendes asuvatele
koolidele ning näidata, et endised
mõisahäärberid lisavad täiendava
võimaluse hariduslike ning kasvatuslike eesmärkide saavutamiseks,
et nad on kujunenud ka kohaliku
elu keskpunktiks. Eripärase arhitektuuriga vanas majas on küll
keerukas kooli pidada, kuid lapsed saavad niisuguses ümbruses
õppides kooliaega lisaväärtuse,
mida ükski euromaja neile pakkuda ei suudaks.
Projekti tegevus seisneb selles,
et need mõisahooned, milles asuvad
koolid ja mis osalevad külastusmängus on kuuel päeval üheaegselt
külastajatele avatud. Külastuspäevad on: 28. mai, 5., 11. ja 30. juuni
ning 9. ja 23. juuli.
Turistid ja kohalikud uudistaja
registreeritakse külalisraamatusse
ja esimesest külastatavast mõisast
antakse külastuskaart. Külastus-

kaardile lüüakse mängu pitsat, märgitakse külastamise kuupäev ja antakse paikkonda tutvustavaid jaotusmaterjale.
Osalustasu on: peredel 40, täiskasvanutel 20 ning õpilastel ja
pensionäridel 15 krooni.
Külastajad, kes ei soovi osaleda
külastusmängus, registreeritakse
küll külalisraamatusse, kuid nendele ei anta külastajakaarti ja nende
osalustasu on 10 krooni.
Igal täistunnil korraldatakse
hoones ning selle ümbruses kuni 30
minutit kestev ekskursioon giidi juhendamisel. Igal külastuspäeval
kell 13.30 tutvustavad oma kodukohta ja kodukooli lauljad, näitlejad
või muusikud. On avatud näitused
mõisa ajaloost, õpilastöödest ja kohalike meistrite käsitöödest. Võimalik on sõita järvel kanuuga ja
vesirattal. Avatud on söögikoht.
Lapsed saavad mängida mänguväljakul.
Vähemalt 10 mõisat külastanute
vahel loositakse välja 40 kutset sügisel Rägavere mõisas toimuvale
Rakvere teatri etendusele “ Pidusöök“ . Registreerunud peredele toimub loosimine eraldi, võitnud pered saavad 3 kutset. Lisaküsimustele vastanute vahel läheb loosimisele
20 Eesti mõisaid tutvustavat raamatut.
Kohtumiseni Vohnja mõisas!
Malle REIMANN
Vohnja Lasteaed-Algkooli
direktor

Suvekontserdid
Käesoleva suve avalöök tuleb
mehelt, kes Lääne-Virumaaga tihedalt seotuna on siinkandis hästi tuntud ning palju tutvustamist ei vaja.
Nimelt toimub teisipäeva, 31. mai
õhtul kell 19 kirikus Rahvusooperi Estonia tenori Vello Jürna heategevuskontsert. Lauljat saadab
orelil EELK toomorganist Ene
Salumäe, kes interpreedi, kirikumuusiku ja muusikapedagoogina
on hästi tuntud mõlemal pool Soome lahte. Olgu öeldud, et hea sõnaga mäletavad seal organistina töötanud Ene Salumäed kohtumistel alati
meie sõprusvalla ja -koguduse Janakkala inimesed.
Kontserdi korraldab Kadrina
Kiriku Oreli Sihtasutus – asutus,
mis sai ellu kutsutud aasta tagasi,
organiseerimaks kiriku ajaloolise
oreli suurremonti ning kogumaks
selleks vajalikku ligi 350 000 krooni suurust rahasummat. Käesoleval
hetkel on tänu lahkete annetajate abile vajalikust summast olemas umbes
kuuendik. Kontserdil toimub ka korjandus oreli remondi heaks. Eelmisel
suvel korraldatud Toronto Eesti
Meeskoori heategevuskonterdil toimunud korjandusega sai orelifond
toetust enam kui 8000 krooni.
Jaanipäeva paiku on kirikus esi-

kirikus

nemiseks nõusoleku andnud eeskätt
nooremale publikule tuntud eesti
laulja Hannah, keda teadjamad
inimesed ka juba mõnda aega Neeruti mõisaga oskavad seostada. Tema klaveri saatel esitatavad hingelised ja mõtisklevad laulud peaksid
hästi sobima valgesse suveõhtusse.
Augusti eelviimasel nädalal, kui
suvepuhkused juba lõpule hakkavad jõudma, on kirikus võimalus
kuulata heatasemelist duetti Heli
Reimann (saksofon) – Vivika Oksanen (orel). Mõlemad mängijad
valdavad oma ala kõrgel tasemel,
olles alustanud koosmusitseerimist
Helsingis Sibeliuse Muusikaakadeemia päevil. Orel ja saksofon on kooslus, mida järjest enam hakatakse
avastama, kuna valdavalt jazz-instrumendina endale nime teinud saksofon sobib oma kõla poolest tegelikult
imehästi kiriku akustilisse interjööri.
Omal moel on taas tegemist kodukandiinimestega, kuna Heli Reimann
on pärit Vohnjast ning ka Vivika Oksaneni juured ulatuvad Lääne-Virumaale. Kadrina kirikus mängimiseks
on muusikud valinud idüllilist suveõhtumuusikat nii klassikalisemast kui
kergemast zhanrist.
Ootame kõiki kuulama, kes vähegi suvistest ringisõitmistest ning

Neeruti
Seltsi
VEERG
• Neeruti Selts võtab vastu tellimusi hauaplatside hooldamiseks
Kadrina kalmistul. Teenuse tellijatel palume hauaplatsi asukoht kätte
näidata. Info tel 55525314 või
3250274.
• Järjekordne loodusretk toimub 4. juunil mööda Linnamäe ja
Valgeristi oose. Retke algus kell
12.00 Neeruti muuseumi juurest.
Soovitus kõigile: võileib taskusse!
Osamaks 20 krooni, seltsi liikmetele 10 krooni.
• 10. mail külastas grupp NS-i
liikmeid Väike-Maarja koduloomuuseumi, kirikut, kalmistuid ja
raamatukogu ning Porkuni paemuuseumi. Oli meeldiv tutvumisreis kõigile osavõtnutele.
• Neeruti Seltsi trükis Kadrina
rahvamaja läbi 75 aasta on müügil
Kadrina valla raamatukogus ja rahvamajas, hind 10 krooni.

Kirik lahti!

Kadrina kirik on liitunud projektiga ” Teeliste kirikud” . See on
üle-eestiline projekt, mis on ellu
kutsutud hoidmaks lahti meie pühakodade uksed. Ka meie kirik on jälle sel suvel kõigile avatud.
Kutsun kõiki häid inimesi üles
olema suve jooksul kiriku valves.
Koguduse kantseleis on graafik, kuhu saab oma nime kirja panna. Vaata kalendrisse ja leia suve jooksul
päev-paar, mil sa saad rahulikult
viibida meie ilusas kirikus, vastu
võtta kiriku külastajaid, nendega
suhelda, kui tarvis, olla kirikus kohal.
Eriti kehtib üleskutse kõigi koguduseliikmete kohta, kuid ka kõik
teised on teretulnud kaasa lööma
ürituses ” Kirik lahti!”
Ka võimalikku keelebarjääri
suhtlemises turistidega ei pea pelgama – turismigruppidele on ette
nähtud nende giiditeenus, kuid tavalised teelised ei saa eeldada, et
nendega suheldakse nende emakeeles.
25. mail kl. 18.00 toimub kiriku
juures väike õppetund kõigile kirikuvalvuritele.
Kirik on avatud 1. juunist – 31.
augustini iga päev kl. 10.00–16.00.
Jumalateenistus pühapäeviti kl.
11.00. Koguduse kantselei Tapa tee
5, tel. 32 20 880 email: kadrina@eelk.ee
Meelis-Lauri Erikson
kirikuõpetaja
põllutöödest aega leiavad. Kontserdid on piletita, tegemist on korjandus-kontserdiga.
Oreli remondiks vajaliku rahasumma kogumiseks on korjanduskarbid tänaseks üles pandud ka alevi erinevates asutustes – postkontoris, Risti poes, raamatukogus jm.
Annetusi võib teha ka Kadrina Kiriku Oreli SA pangakontole Sampo
pangas nr. 332 086 790 002. Täname lahkeid annetajaid, kes sellega
oma panuse kultuuripärandi säilitamisse annavad.
Suve jooksul on kirikus veel teisigi kontserte. Palume jälgida sellekohaseid teateid.
Külli ERIKSON
Kadrina Kiriku Oreli SA juhataja
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Eesti esivõistlused kadettidele
Kadrina kooli õpilased võistlesid edukalt Eesti meistrivõistlustel kadettidele kreeka-rooma maadluses. Kehakaalus kuni 69 kg üllatas Maksim Gendelevitš, kes ilmse ülekaaluga alistas kõik oma vastased ning tuli Eesti
meistriks. Kolmanda koha au omandasid Dimitri Drozdov ja Kaupo Kütt.

Kaks esikohta Kehtnast
XVIII Kehtna Liud auhinnavõistlustelt kreeka-rooma maadluses toodi Kadrinasse kaks esikohta.

Kehakaalus kuni 28 kg võitis Taaniel Piiskoppel ja
kehakaalus kuni 42 kg tuli esimeseks Dimitri Drozdov.

Vändras võisteldi edukalt
XXIX Vändra “ Lahtine Matt“ kreeka-rooma maadluses oli seekord osavõturohke. Kadrina matimehed esinesid
edukalt. Kehakaalude võitjateks tulid: Taaniel Piiskoppel, Dimitri Drozdov ja Siim Abner. Teisele kohale
maadlesid end Kaupo Kütt, Riho Remmelgas ja Andres Laanemägi.
Valeri PORMANN
treener

Rattaspordi võistlushooaeg on alanud
Kevad tuleb pikkamisi, ilm on
jahe ja tuuline, kuid see ei heiduta
rattaspordihuvilisi, kes visalt oma
treeningkilomeetreid koguvad. Ettevalmistav periood hakkab läbi
saama ning kätte on jõudmas pikk
võistlushooaeg. Kadrina valla teedel on näha paljusid rattahuvilisi,
kelle võistlustele hakkame sellel
hooajal valla lehes suuremat tähelepanu pöörama. Eesti suurimas
jalgrattaspordi
võistlussarjas
ELION CUP 2005 sõidavad sellel
hooajal võistkondade arvestuses
kaks Kadrina noort – Siim Holtsmann (HAWAII EXPRESS) ja Robert Salep (KESKO AGRO) .Paljud sõitjad osalevad eelpool nimetatud karikasarjas individuaalarvestuses. Võistlustel vanuseklas-

side võidu pärast astuvad sadulasse
sellised tuntud rattasportlased nagu
legendaarne Ilmar Mesi, rattavõistlustel tihti esiotsa kuuluv Janek Vasemägi ja kestvusalade spetsialist
Tarmo Maasing. Jalgrattspordi populaarsusest räägib ka see, et ELION
CUPil osaleb palju valla elanikke
lausa perekonniti, esile võiks tõsta
perekonnad Lepiksaar, Nukk, Salep.
Esimene Lääne-Virumaa võistlus on toimunud. 23 km eraldistardist distasntsil Jõepere rist – Lasila
– Saksi – Jõepere rist, võitja Raimo
Kivioja Pajustist ajaga 38,19. II koha saavutas Siim Holtsmann (juunioride I) ajaga 38,33. Ivo Siim oli
13 kohal ajaga 41,39; Robert Salep
22. kohal ja Madis Lepiksaar 27.
kohal.

Mida toob pakend kauplustele?
Vastavalt pakendiseadusele tuleb kauplusel alates 1.maist k.a. tagasi võtta müüdud pakendid müügikohas või selle vahetus läheduses. Tagasivõtukohustus hõlmab
nii tagatisrahaga kui tagatisrahata
pakendit. Esimesel juhul tuleb
kaupluses paigaldada tagasivõtuautomaadid või korraldada see käsitsi, tagatisrahata pakendi puhul tuleb kauplusel välja panna konteinerid. Paraku ei sätesta seadus tagatisrahata pakendi tagasivõtmisel,
palju konteinereid on kauplusel selleks otstarbeks vaja ning kuidas tagasivõtmine praktiliselt peaks toimuma. Küll peab kauplus tagama
informatsiooni tarbijale pakendite
äraandmise kohta.
Kulud tagasivõtu korraldamisel, st. konteinerite paigaldamise,
rendi ja tühjenduse eest tuleb katta
kauplusel kuna viimasele on rakendatud tagasivõtukohustus ja selle
mittetäitmisel sanktsioonid. Seega
tuleb tagasivõtuprobleem kauplusel lahendada kas olemasoleva
konteineriga või soodsama hinnapakkumise alusel tellida lisakonteiner/id. Loomulikult peab kauplusel
olema välja pandud vastav info pakendi tagasivõtu kohta. Siinjuures
on oluline märkida, et konteiner
peab olema müügikohale vahetus
läheduses, mitte alevi teises otsas.
Siiski on kauplusel tagasivõtukohustust võimalik täita veel kolmandal moel. Nimelt annab pakendiseadus võimaluse tagasivõtukohustus üle anda tagatisrahata pakendi osas taaskasutusorganisatsioonile.
Selleks tuleb kauplusel võtta
ühendust organisatsiooniga ning
sõlmida vastavasisuline leping. Lepingu järgselt võtab tagasivõtukohustuse üle taaskasutusorganisatsioon ning tagab vastavate kogu-

mispunktide paigaldamise antud
piirkonnas. Kogumispunkti teenindamisega kaasnevad kulud jagatakse piirkonnas tegutsevate
kaupluste vahel. Parima kogumiskoha leidmiseks tuleb organisatsioonil teha koostööd nii kaupluste
kui omavalitsustega.
Mida oleks kauplustel vajalik
kohe teha?
Kauplusele on tänase seisuga
koostööpartneriks Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ (ETO).
Selleks, et ETOle tagasivõtukohustust üle anda ning kulutusi vähendada seoses tagasivõtukohustusega
tuleb kauplusel üles näidata eelkõige initsiatiivi ning kontakteeruda
oma lähikonna kauplustega. Kauplused peaksid välja pakkuma kogumispunkti konkreetses piirkonnas
kooskõlas omavalitsuste plaanidega ning esitama selle kogumiskoha
enne liitumist või vahetult koos liitumisega ETOle. Võib tekkida olukord, et sobiv koht võib asuda omavalitsuse territooriumil, mistõttu
tuleb kaasata omavalitsuste abi.
Kauplustel tuleks:
1. Omavahel kohtuda ning vajadusel koostöös omavalitsustega
määrata kindlaks kogumispunktid.
2. Võtta ühendust ETOga, sõlmida leping ning esitada kogumiskohtade aadressid, kontaktisikud
jms.
3. Konteinerid pannakse välja
ETO poolt ETO logoga. Kulud jagatakse kogumispunktiga liitunud
kaupluste vahel.
Mis roll on omavalitsustel
seoses pakendiga?
Vastavalt
pakendiseadusele
määrab kohaliku omavalitsuse organ kindlaks oma haldusterritooriumil pakendi ja pakendijäätmete

Kõik kes soovivad oma võimeid proovile panna, on oodatud
osalema ELION CUP 2005. a.
võistlustel, soovijad saavad valida
pika nn võistlusdistantsi (ca 50 km
erinevat tüüpi maastikul) või matkasõidu (ca 25 km) vahel.
2005. a. Lääne–Virumaa
meist- rivõistlused jalgrattakrossis
toimuvad 3. juulil Viitna Suurjärve
taga metsas.
2005. a. Eesti meistrivõistlused
jalgrattakrossis toimuvad 17. juulil
Rakke Linnamäel.
Kõik rattasõidu huvilised on
oodatud osalema Lääne-Virumaa
jalgratta-teisipäevakutel, kus iga
osalejale saab valida raja sõltuvalt
treenitusest.
Informatsioon teisipäevakute
kohta telefonil 32 23 910.
kogumisviisid ning sätestab need
jäätmehoolduseeskirjas.
Lisaks
peab omavalitsus käsitlema jäätmekavas eraldi pakendi ja pakendijäätmete kogumise ja taaskasutuse
korraldust ning väljaarendamist ja
seatud eesmärkide saavutamise
meetmeid.
Paljudes omavalitsustes on jäätmekava ja jäätmehoolduseeskiri alles väljatöötamisel, mistõttu puuduvad kindlad kavad pakendi kogumise ja taaskasutuse kohta.
Tegelikkuses on omavalitsustel
kaks võimalust pakendiküsimused
lahendada: a) korraldada pakendite
kogumine korraldatud olmejäätmete veo raames või b) väljaspool seda. Mõlema stsenaariumi korral
oleks neile koostööpartneriks taaskasutusorganisatsioon, kuid viimasel juhul võiks omavalitsus kaaluda
täna
taaskasutusorganisatsiooni
poolt pakutud plaane kogumissüsteemi väljaarendamise osas.
ETO plaan on alustada kodumajapidamistes tekkiva pakendi
üleriigilist kogumist kaupluste tagasivõtukohustuse kaudu, hiljem
seda laiendatakse. Suund pakendi
kogumisele jääb kogumisele kodude vahetus läheduses (konteinerite
paigaldamine ühistute, eramute
juurde), mis nõuab aga aega ja vahendeid. Pakendiküsimuste korraldamiseks kohaliku omavalitsusega
koostöös on plaan sõlmida ETO ja
omavalitsuste vahel ka koostööleping.
Ahto HUNT
ETO tegevjuht

Õnnitleme — juubilarid!
Mai ’2005
80
Valdek REBANE
75
Vaike KALIND
Helju-Algunde NUKK
Vambola LIIVSOO
Vilma METSOJA
Vilma METSAVÄLI
70
Kaljo OOMER
Heinu VILJAK
Rein VILJAK
Tõnu TALPAS
Milvi KUUSMANN

65
Vello SAKS
Arvi KUKK
Anne RUMMO
Maaja MAASIK
Mare UMBAED
Silvi LEPANURM
Tiiu ÕUN
Väigo PIHLAK
60
Leida SASSI
Anne VAKULENKO
Rita LAHE

Aprillikuus registreeritud sünnid:
Marcus RÜÜTEL
Laura-Liisa OJAMETS
Gregor VOOL
Palju õnne!

Üks kevadine foto koolimajast:

Käsil on lõpukirjand-riigieksam ...
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,
511 0415; 51 7 9566.
Faks 6 335 576, Rapla,
Tallinna mnt 14, kab. 332
OÜ LANDEKER

Tööpakkumine
OÜ Kadrina Sport vajab uueks
hooajaks ujulasse koristajat ja instruktor-administraatorit. Viimasele
töökohale kandideerijatel vajalik
ujumisoskus. Kontakttelefon 50 89
922.

Ostame kasvavat metsa ja
metsakinnistuid, samuti ka
metsamaad.
Ettemaksu võimalus.
Tel 50 69 554.
E-post: metsad@hot.ee

OÜ

Kadrina Sport
teatab, et

SAUN
on alates
1. maist avatud

KOLMAPÄEVITI
kell 18.00 – 21.00

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

Toimetaja Enn MÄLGAND
 32 51 485 & 32 25 631
GSM 53 418 330
enn.malgand@kadrina.ee
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