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Päevaintervjuu:

Elustiil – väikeettevõtlus

Sinu elutee on kulgenud Kadrinas, esimene ja ainus töökoht
oli aga Tapa linnas.
Minu sünnikodu on Kadrinas,
minu kool oli Kadrina Keskkool.
Minu kodu on alates 1972. aastast
Lootusvälja talu. See on emapoolsete vanavanemate rajatud talu. Pärast keskkooli lõpetamist 1970 läksin tööle Tapa Gaasikontorisse, kus
ühtekokku sai autot juhitud ja majapidamisgaasi balloone tarbijatele
köökidesse gaasipliitide kõrvale
tassitud 19 aastat. 1989 oli juba
muutuste aasta. Lõppes Venemaalt
Leningradi lähistelt KaMAZ autoga gaasi vedamine. Veok müüdi
maha ja mind koondati. Peagi tehti
ettepanek hakata balloonigaasi
edasi müüma.
Kuidas edenes ja vaibus talupidamine?
Vanaisa talu oli väike – 12 ha.
Naaberpõldude arvel suurendasin
külvipinda 20 ha-ni. Teraviljakasvatusega samaaegselt käis ka loomakasvatus – sead, noorloomad,
kanad jm. Peagi sai selgeks, et väiketalu ei tasu kuidagi ära. Tehnikat
soetada ega tootmishooneid ehitada ei suuda. Et majapidamisgaasi

soovijale gaasiballooni(d) tasuta
koju kätte.
Oled ettevõtlusele lisanud
veel tegevusvaldkondi?
Kes soovib palka, peab tööd tegema. Kes teeb rohkem tööd, peaks
selle tarkuse järgi ka rohkem palka
saama. Lisatud tegevusvaldkonnad
on sellised, millest jõud ja mõistus
üle käivad. Kui asutused lagunesid
ja tehnikat oksjonitel müüdi, soetasin veomasinaid, traktori. Pakun
teenustena kaeve-, planeerimis- ja
kopatöid, vedusid kallurautodega,
vanaraualõikust gaasikeevitusega.

Võduvere küla Kadrina vallas
on oma aktiivse ühistegevusega
tuntust kogunud. Mitte vähem teada-tuntud ei ole ka külavanem Ülo
Kais (53). Enamus Kadrina kandi
rahvast teab, et külavanem on juba
palju aastaid väikeettevõtja olnud.
Selle kohta on ta lahkesti nõus küsimustele vastama.

Et midagi korda teha või üles
ehitada, on eelnevalt vaja lammutada ning prahist puhastada.
Ka meie koduses Kadrinas on nii
mõnigi koht saanud uue korrastatud väljanägemise tänu sinu ettevõtluse poolt pakutavatele teenustele.
Ülo KAIS
müük oli kõrvaltegevusena pidevalt toimunud, langes osakaal üha
enam sellele tegevusele.
Kuidas kasvas gaasiäri?
Algul müüsin majapidamisgaasi AS Propaan edasimüüjana,
ka tööstuslike gaaside müüjaks
sobis FIEks registreerinu. Hiljem
tuli küttegaasi müüjate registrisse
saamiseks luua osaühing ja läbida
mitmeid koolitusi. Osaühingu nimeks sai GALO GAASID. GALO
= Gaas Lootusväljalt 2+2 algustähte. Gaasimüügi alal tegutsemiseks pani aluse minu pikaajaline
töötamine gaasikontoris, st ala

spetsiifika põhjalik tundmine. Töö
gaasidega kätkeb endas ohtu, aga
karta ei tohi, tundma peab! Kasuks
tuli ka turu tundmine, mis tegelikult oli ikka seesama, mis varemgi,
ja mina gaasi kojutoojana olin tuntud. Minu ettevõtlus ei alanud absoluutsest nullist. Äriedu tähtsaim
tegur oli ja on kvaliteet. See peab
kõrge olema kõiges: suhtlemises
kliendiga, kauba välimuses ja paljus muus. Klienti alahinnata ja petta ei tohi. Kriimustustega gaasiballoon müügiks ei kõlba. Abiks oli
kogu pere, sest klient võis esitada
tellimuse telefoni teel või ise kohale tulla igal ajal. Praegu viime igale

Kõige otstarbekam on ikka tööd
leida/teha võimalikult lähedal.
Kadrinas on minu lammutusteenust
vaja läinud päris mitmel korral, nt
vana alajaam, bussijaam. Muidugi
ei tähenda see, et ma teenust kaugemal ei osuta. Äris määrab kõik
äratasuvus. Samal ajal on alati hea
ja õige teha kasulikku oma kodupaigale.
Kas väikeettevõtlus on sinu
puhul õige valik?
Meie riigi praegustes majandustingimustes ja kodukohta arvestades kindlasti. Kadrinas on töökohti suhteliselt vähe. Väga palju
rahvast sõidab tööle kaugemale.
Samal ajal on aga olemas turg minu
poolt pakutavatele teenustele. Kah-

Vee- ja kanalisatsioonitrasside
ehitamine

Keskkonnaalased tööd Kadrina vallas

Kevadel alustasime järjekordset etappi Kadrina aleviku erinevate elamupiirkondade kanalisatsiooni- ja veetrassidega varustamise
projektist. Tegemist on 17 väikelinna projektiga, mis on jõudnud lõppjärku. Projekti lõpetamine peaks
toimuma järgmisel aastas.
Selle projekti lõpuks peab olema peaaegu kogu Kadrina alevik
varustatud vee- ja kanalisatsioonitrassidega ning rekonstrueeritud osa
vanadest trassidest.
Projekti lõpetamiseks kulub
veel ligikaudu kolm miljonit krooni, mille tarvis oleme teinud ka
taotluse SA Keskkonnainvesteeringute keskusele.
Trasside ehitamine Pargi ja
Metsa tänava vahelisel alal on lõppenud. Ehitaja valmistab ette trasside üleandmist AS Kadrina Soojusele kui trasside tellijale. Ehitajaks
on AS Hüdroehitus üks osanikfirmadest OÜ Mihkel X. Teha jäävad
veel tänavate korrastamisega seotud tööd, mis tehakse ära järgmisel
kevadel. Koidu tänaval peab ehitaja tegema kahekordse pindamise
graniitkillustikuga. Põllu ja Kalda
tänava korrastamise ja kõvakatte
paigaldamise on vallavalitsus otsustanud teha ära samuti järgmisel
kevadel. Raha nende tänavate korrastamiseks tuleb valla eelarvest ja
vajalik raha on järgmise aasta valla
eelarvetaotlusse sisse kirjutatud.
Kui vallavolikogu kinnitab vallavalitsuse koostatud järgmise aasta
eelarvetaotluse, saavad ka need tänavad kõvakatte alla.

Tapa tee äärses piirkonnas teeb
sama projekti raames trasside paigaldustöid OÜ T.A.K. Ehitus.
Trasside ehitus peaks lõppema
selle kuu lõpuks. Sellegi piirkonna
heakorratööd tehakse ära kevadel.
Ehitustööd jätkuvad ka Pika tänava lõpus, kus peatrassi paigaldamine on lõpetatud. Heakorrastustööd ja tee taastamistööd tehakse
kevadel.
Siinkohal tuletan meelde, et
peatrassilt tehakse väljavõtted iga
krundi piirile, kuhu paigaldatakse
veetrassi maakraan ja kanalisatsioonitrassi kanalisatsioonikaev.
Krundi piirilt majani peab iga majaomanik trassi paigaldamise tellima või paigaldama selle ise. Ühenduse peatrassiga võib aga teha
omaniku (AS Kadrina Soojus) nõusolekul.
Liitumine ühisveevärgi ja kanalisatsioonitrassidega on sellel aastal veel tasuta.
Juhin tähelepanu, et kõik kes
soovivad liituda ühisveevärgi ja
kanalisatsioonitrassidega, peavad sõlmima liitumislepingu AS
Kadrina Soojusega. Samuti tuletan kõigile meelde, kes on juba
liitunud ja ei oma veel lepingut,
siis see tegevus on karistatav ja
mõni kodanik, kes kasutab ühisveevärgi ja kanalisatsioonitrasse
juba pikemat aega , on sinna
omavoliliselt liitunud ja ei oma
selleks lepingut peaks seda kiiremas korras tegema, sest vastasel
juhul tuleb rahakotti kergendada
väga suures summas.

Veel sellel aastal alustatakse
kontrolli liitumiste ülevaatamiseks.
Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kasutust reguleerib meie vallas Kadrina valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni eeskiri.
Veidi ka sellest, mis toimub
väljaspool Kadrina alevikku.
Hulja alevik on järgmine suurem koht, kuhu on planeeritud uus
reoveepuhasti ning juurde ehitada
vee- ja kanalisatsioonitrasse. ISBA
tehnilise abi projekti raames tehakse ära vajalikud eeltööd ning ehituseks vajalike rahastamistaotluste
koostamine. Projekti kestvuseks on
16 kuud.
Peale seda saab alustada ehitustegevusega. Selle projekti raames
vaadatakse üle ka Undla ja Udriku
vee- ja kanalisatsioonisüsteemid.
Kihlevere külas valmis uus looduslähedane reoveepuhasti juba
aasta tagasi. Vohnja küla looduslähedane reoveepuhasti alustab täies
mahus tööd järgmisel kevadel.
Lõpetuseks ka
prügimajandusest
Teadmiseks kõigile vallakodanikele, et Tapa prügila on sellest aastast lõplikult suletud. Hetkel käivad
Tapa prügila sulgemise tööd. Prügi
koondatakse kokku kindlatesse piiridesse ja kaetakse pealt pinnasega.
Prügila ümber kaevatakse kraav
nõrgvee kogumiseks ja lodu nõrgvee
puhastamiseks.
Korraldatud olmejäätmete veo
korraldamiseks, tulenevalt jäätme-

seadusest, peavad kohalikud omavalitsused välja kuulutama konkursi oma territooriumil jäätmevedaja
leidmiseks. Selleks, et jäätmete vedu oleks korraldatud heal tasemel
ja ühtlaselt, korraldatakse konkurss
kogu maakonnas ühekorraga. Konkursi võitnud firmaga sõlmitakse

juks ei ole mul kerge leida oskustega tööjõudu – peaks oskama masinatel töötada, neid remontida –
oma ettevõtlusse, sest laia profiiliga masinamehi on vähe. Kuna ise
nii juhin ettevõtlust kui ka töötan
üheaegselt, ei jätku aega kedagi
välja õpetada. Väikeettevõtjal peab
arvutamine hästi selge olema, sest
vastasel juhul äri ei toimiks. Tasakaal kuludes ja tuludes annab äraelamise võimaluse.
Ometi näpistad sa tööajast
paraja tüki ka nn ühiskondlikule
tööle.
Olen küll parteitu, kuid kolmandat koosseisu valitud vallavolikogusse. Külavanemaks valiti pärast eelmise lahkumist meie seast.
Kuigi küla ei ole suur, vaid 28 suitsu, on tegevust ja asjaajamisi küllaga, sest olen seda meelt, et kui midagi üldse teha, siis ikka tulemuslikult.
Puhkus ja hobid? Ei või ju
inimene ainult tööd rügada.
Hobikorras olen sattunud ka
Kadrina Saunaklubi presidendiks.
See klubi tekkis saunalembestest
meestest, kelle sooviks oli Kadrina
vana sauna töös hoida, seal leilimõnus juttu vesta. Nii me pea igal
laupäeval panustame selle heaks
oma piletiraha, sekka ka muid üritusi, nt külaskäik Riigikogu sauna,
Soome, Peterburgi. Huvi pakuvad
ka teenistuskoerad, kellega on näitustel paremaidki kohti saavutatud. Noorusajast on alles jäänud filateelia ja õllesiltide kollektsioneerimine.
Küsimusi esitas
Tiiu UUSKÜLA
telerid jne. On ka võimalus lasta
kodust kogu see kraam ära viia.
Kasutage soodsat võimalust, et ära
anda oma ohtlikud jäätmed jäätmejaama, sest siit lähevad nad ümbertöötlusesse ega tekita enam ohtu
ümbritsevale keskkonnale. Jäätmete äraandmine jäätmejaama on tasuta. Jäätmejaam on avatud reedel ja laupäeval.

Arvi PÕLDAAS
jäätmeveo leping ja meie valda
hakkab teenindama üks jäätmeveo
firma. Kõikidel kinnistuomanikel
on kohustus liituda korraldatud
jäätmeveoga. Konkursi tulemused
peaks selguma järgmise aasta jaanipäevaks.
Jäätmejaam
Jäätmejaama saab endiselt ära
tuua kõik ohtlikud jäätmed., samuti
suuremõõtmelised jäätmed, olmetehnika, külmkapid, elektripliidid,

Sellel aastal on keskkonnaalaste investeeringute maht meie vallas
olnud ligikaudu 6,5 miljonit krooni. Järgmisel aastal loodame saada
juurde puuduoleva raha, et viia lõpuni 17 väikelinna projekt Kadrina
alevikus.
Soovin kõigile vallakodanikele
ilusat Jõuluaega, alevikurahvale
aga kannatlikku meelt.
Arvi Põldaas,
Kadrina valla keskkonnakaitse
juhataja
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Rahvusvaheline noorsootöö kogub hoogu
Programm Euroopa Noored
võimaldab noortele laialdasi arenemisvõimalusi, korraldades ja toetades noorte erinevaid omaalgatuslikke projekte, konkursse, noortevahetusi, seminare, koolitusi ja vabatahtlike teenistusi.
Seekordne
rahvusvaheline
treeningkursus "Your way to tolerance" toimus 26. novembrist 3.
detsembrini Bulgaarias, ühel imekaunil poolsaarel nimega Nessebar. Sallivus, erinevad kultuurid
ja usulised veendumused –selline
oli seminari teemadering. Treeningkursusele eelnes esseevõistlus teemal "Minu sõber on eriline". Eestist võitis selle võistluse
Annika Funk, Kadrina Keskkooli
11. a klassi õpilane.
Peale Eesti osalesid veel niisugused maad nagu Makedoonia,
Bulgaaria, Serbia, Itaalia, Sloveenia, Ungari, Hispaania ja Rumeenia, kokku 22 noort vanuses 16 – 28
aastat.
Annika Funk:
Minu essee teema oli "My
friend is different" ja ma kirjutasin
homoseksuaalsest inimesest ja kuidas vähemustesse üldse suhtutakse
ning nende probleemidest.
Bulgaarias olid meil hommikul
ja õhtul loengud ning arutlused teemal sallivus ja ühiskonna mitmeke-

Grupipilt. Vasakult esimene Annika FUNK
sisus. Suurt rõhku pandi grupitööle,
suhtlemisele, rollimängudele ja
oma arvamuse avaldamisele. Terve
ühe päeva pühendasime sotsiaalteatrile (mängisime simulatsioone
ja viisime läbi otsuste tegemise
protsesse). Tegevus toimus kolmeliikmelistes rühmades, teemaks
Balkanimaade iseseisvus, autonoomsus ja rahu.
Terve see nädal oli väga huvitav, samas lõbus ning hariv. Meil
käis loengut lugemas ka üks professor. Palju oli juttu Balkani probleemidest, mis mulle olid siiani väga
võõrad, kuna ma ei olnud neist eriti

Neevalinn saunatas Kadrina mehi
Kadrina saunaklubi seekordne
reis viis meid üle Eesti idapiiri – Peterburi linna. Alates 1991. aastast on
selle linna ametlik nimi vene keeles
Sankt-Peterburg. Peterburi on linnanime eestipärane mugandus.
Sissesõit linna kulgeb üle Pulkovo kõrgendike, kus praegugi võib
veel näha märke sõjaaegsest rindejoonest. Pulkovo hotelli ees ootab
meid meie reisi Peterburi-poolne
korraldaja ja giid Boris Gorbunov,
Virumaa mees, kes nüüdseks juba
üle 10 aasta elab ja töötab Peterburis. Ajaloolase haridusega Gorbunov osutub suurepäraseks giidiks,
kel ennegi tulnud eestlaste ekskursioone Neevalinnas juhendada. Me
ei möödu pea ühestki suuremast
hoonest, monumendist või sillast,
kui usin giid selle kohta midagi ei
ütleks. Teave, mida me paraja kapaga saame, on põhjalik, seostatud
kindlasti mõne üldtuntud tegelase
(aga Peterburis pole nendest puudust), kirjaniku või arhitekti nime
või tegevuspaigaga. Seepärast võib
liialdamata öelda, et klubi liikmetele oli see reis kõigiti hariv, inforohke ning jättis oma ülevaatlikkuse
poolest meeldejääva elamuse.

sa. Seal, ühel tagasihoidlike majadega ääristatud tänaval asub Suurtükisaun (vene keeles Puškarskie
bani). Saun ise on üks vanemaid
Peterburis. Loomulikult on teda aja
jooksul ümber ehitatud ehk renoveeritud.
Saun nagu saun ikka. Algul
käib väike ringivaatamine, õllepudelite seadmine käepärasemaks...
ja lavale! 20-meheline grupp ei
taha hästi leiliruumi ära mahtuda,
aga sadu saunu näinud klubilased
kohanevad kiiresti olukorraga.
Siis on järg duši alla minekuks,
basseini vett katsuda, lõõgastuda
veidi, puhata... Juba on mehi ka
piljardilaua ümber kuule auku ajamas. Paaritunnine saunaaeg kaob

midagi kuulnud. Samas ju ühendab
meid suur Euroopa Liit, kuhu ka
nemad on peatselt astumas.
Programmis osalejad olid kõik
väga vahvad ja huvitavad, väga palju sai teada teistest kultuuridest ja
maadest, mida oli põnev kuulata.
Mina olen selle üritusega väga
rahul ja pean tänama inimesi, kes
andsid mulle selle võimaluse sinna
minna ning kui tuleb uus noorteteemaline üritus, siis sooviksin kindlasti sellest osa võtta.“
Heli PREISMANN
Kadrina valla lastekaitse spetsialist,
Kadrina Lastekaitse ühing
Hilisõhtused hostelisse saabujad ei
paista etenduse üle just rõõmu tundvat. Meki värk.
Kolm tundi saun-palees
Teisel päeval võetakse kurss
Zastavskaja tänava luksussauna,
kus on kavas veeta kolm tundi.
Ametlikult on selle asutuse nimeks
"Saun-klubi". Avaratesse ruumidesse, mis ulatuvad läbi kolme korruse, on peale sauna n-ö kohustuslike ruumide sisse ehitatud basseinid ja mullivannid. Oli ka massaazhilaud, mis ka kasutamist leidis.
Ülemisel korrusel leidus ka maletajatele tegevust. Saunalava, duššide
ja basseinide vahel ringeldes möödusid tunnid kiiresti.
Ei unustatud ka pilditegemist.
Üheks agaramaks piltnikuks oli

Raha tuleb, raha läheb
Lääne-Viru Maavalitsuse rahandusosakond tegi kokkuvõtteid
maakonna omavalitsuste kolme
kvartali eelarvete 9 kuu täitmisest.
Nii nagu omavalitsused erinevad üksteisest rahvaarvult, pindalalt, koolide arvult jne., nõnda on ka
linnade-valdade rahalaekumiste ja
kulutustega. Erinevused on mõnes
osas väga suured.
Selle aasta kolme kvartaliga (9
kuuga) on Lääne-Virumaa omavalitsuste eelarvetele laekunud tulusid
45,7 miljonit krooni rohkem kui
mullu samaks ajaks. Suurima osatähtsusega omavalitsuste tulubaasis
on tulumaks – 37 %, mida 9 kuuga
oli laekunud ligi 160 miljonit krooni.
Alates 2004. aastast kantakse
maksumaksja elukohajärgsele omavalitsusele 11,4 % tema maksustatavast brutotulust. Lääne-Virumaa
keskmine tulumaksu laekumine ühe
elaniku kohta 9 kuuga oli 2302
krooni. Kõige enam on tulumaksu
laekunud ühelt elanikult Rakvere
linnas, aga ka Sõmeru ja Vihula
vallas.
Riigieelarvest eraldatavate toe-

Arve ja fakte

Peterburist

tuste osakaal moodustab eelarvetes
ligi poole – 48 %. See nn tasandusfond on mõeldud omavalitsuste tulude ja kulude ühtlustamiseks, toimetulekutoetuste maksmiseks, hariduskuludeks ja haridus- ning
kultuuritöötajate palkade ühtlustamiseks jt. väljaminekuteks.
Kui vaadata omavalitsuste eelarvete rahakulutusi, siis kõige enam
on kulutatud haridusele, järgnevad
majandus, kultuur, sport ning valitsemine.
Maakonna omavalitsused on 9
kuuga võtnud pankadest laenu 15,4
miljonit krooni. Suurimad laenuvõtjad on ka suuremad vallad –
Vinni ja Väike-Maarja. Kokku
moodustab maakonna omavalitsuste laenukoormus 130 miljonit krooni, sellest 40 miljonit on Rakvere
linna arvel.
Valitsemiskulud ühe elaniku
kohta on maakonnas 566 krooni.
Kõige kallimalt elab Vihula vald,
kulutades valitsemiseks 1159 krooni vallakodaniku kohta. Kõige vähem kulutab valitsemise peale Kadrina vald, vaid 402 krooni maksumaksja raha.

Neeruti
Seltsi
VEERG

• Linna asutas tsaar Peeter I 1703.
• Linnas elab ligi 5 milj. elanikku.
• Linnas on 18 linnarajooni.
• Üle 200 aasta oli linn Vene impeeriumi pealinn.
• Linnas on üle 100 kõrgkooli ja
200 muuseumi.
• Peterburis on 22 kanalit, üle 400
silla, 42 saart.
• Linna läbib Neeva jõgi, mis algab
Laadoga järvest, on 74 km pikk,
sellest üle 50 km voolab linna piires.
• Enne 1917. a. revolutsiooni elas
linnas üle 50 tuhande eestlase
(praegu 3–4 tuhande vahel). Eestlaste rajatud on 2 kirikut, neist Jaani
kirik on Eestile tagastatud 5 aastat
tagasi.
• Linna on aegade jooksul tabanud
mitmed suured üleujutused. Neist
suurim oli 1824. a., kui Neeva vesi
tõusis 4 m ja 20 sm üle kallaste.

• Hulk retke- ja kultuurihuvilisi inimesi kogunes 4. detsembril Kadrina
kirikusse, kus kunstiajaloolasest
giid Külli Erikson kõneles meie pühakojast palju huvitavat. Retk ajaloohõnguliste kalmude juurde seisab ilmade paranemise taga.
• 2005. aasta esimene loodusretk
toimub 8. jaanuaril. Kogunemiskohaks on Ristamäe bussipeatus, kogunemise aeg kell 12. 00. Võileib
ikka taskusse! Seekord tutvume
Võduvere-Tagakülaga ja lõpp-peatus on tuntud kodu-uurija Eduard
Leppiku juures, kus on vaadatakuulata väga palju huvipakkuvat.
• Neeruti Seltsi juhatus soovib oma
liikmetele ja kõigile neile, kes meie
üritusi on toetanud ja tegevusele
kaasa aidanud, häid jõulupühi ja
rõõmsat aastavahetust!

Kadrina saunaklubi reis Peterburi ühendas endasse nii sealse saunakultuuriga tutvumise kui ka ajaloolisest linnast ülevaate saamise.
Sellega jätkati meie klubi tradit-

sioone – peale kohapealse sauna on
tutvutud ka lähema ümbruse ja inimestega.
Enn MÄLGAND,
Kadrina saunaklubi liige

Suurtükisaun
Saabumise päeval, 4. detsembril
oli linnas 5 kraadi külma ja valitses
paras merelähedusest tingitud rõskus.
Meie buss liigub mööda 10,5
kilomeetri pikkust Moskva prospekti, linna ühte peamist tuiksoont.
Vaatevälja jäävad nii pompöössed
isikukultuse aegsed kivikolossid ja
stampmonumendid kui ka gorbusjeelikud (šveitsi-prantsuse arhitekti
Le Corbusieri’ projekteeritud jugendstiilis hooned) iludused, mis
ehitati veel enne II Maailmasõda.
Buss vurab üle kanalite, ületab
Neeva ja jõuab Petrogradi linnaos-

Pärast leili on hea lõõgastuda
kiiresti ning teeb keskpaiga õõnsaks. Lõunat serveeritakse meile lähedalolevas restoranis.
Õhtuks on tellitud kultuuriprogramm Music-Halli kontserdile.

klubi president Ülo Kais, kellel on
muide ka kokku pandud korralik fotoarhiiv saunaklubi üritustest alates
klubi asutamisest Soomes kuni tänase päevani.

Saunaklubi on jõudnud Peterburi kesklinna. Vasakult esimene B. Gorbunov

