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Hindamist ei hinnatud rahuldavaks

Aruanne tunnistati puudulikuks
4. aprillil Vohnja mõisahoones toimunud 56 osavõtjaga suurfoorumil oli
taas arutelu all Vohnja-Hõbeda arendusalale kavandatava uue asula mõju
keskkonnale. Nii kohapealsele kui
lähiümbrusele.
Aruande keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH) tulemustest esitas firma Hendrikson & Ko
juhtivekspert Kuido Kartau. Kui
KSH töögrupp peab asustusala senist planeerimist ohutuks ning aruanne sisaldab terve rea julgustavaid
arve ja fakte, pole selle piirkonna
elanikud rahul peaaegu mitte ühegi
eksperthinnangu punktiga. Rahval
lihtsalt ei ole usku, et see 213-hektariline kinnistu oma 200 elamukrundi, SPA-keskuse, golfiväljakute
ja muuga hakkab välja nägema ja
funktsioneerima täpselt nii, nagu
see on paberil kujutatud.
Kui looduses toimuvat võib veel
teaduslike meetoditega ja senise praktika põhjal ära seletada ning inimesi
isegi ära veenda, siis hoopis keeruline on tulevaste sotsiaalkultuuriliste
ilmingute ette nägemine.
Hirm jaapanlastest hordide ees on
pannud kohalikud inimesed allkirju
koguma, kõva häält tegema ja kõikjale
sajatusi saatma. Sealhulgas ka Kadrina vallavalitsuse ja volikogu aadressil,
kuigi viimased täidavad üksnes riigi
seadustega ette nähtud ülesandeid
käimasolevas protsessis. Vallavalitsuse tellitud KSH aruanne on mõeldud

erimeelsuste silumiseks ja täiendava
informatsiooni edastamiseks nii kõnealuse piirkonna rahvale kui ka üldsusele tervikuna.
Pingete tekkimises on omajagu
süüd ka nimetatud alal arendusetegevuse planeerijatel. Jaapani ärimehe
Toshio Kawabe esindaja Erja Järvis
viibis küll arutelul, kuid oli äärmiselt
kidakeelne, väites vaid, et tal polevat
millestki rääkida... Eks salastatus ja
valikuline rääkimine annagi tulemuseks katkestustega infoahela, kus üks
niidiots ei haaku teisega.

Kuido
Kartau
(pildil)
pidi
tunnistama:
”Kõige valusam on see, et
eriarvamused on liiga suured. Oma
töös püüdsime olla objektiivsed ja
hinnata neid asju, mida me hinnata
saame ja teha seda maksimaalse
professionaalsusega, olemata kellegi
poolt või vastu, kuigi need tulemused
võivad olla inimestele kas meeldivad
või mitte ...“

Kartused kasvavad ärevuseks
Et vesi on inimese elus äärmiselt
oluline loodusaine, siis tekkis rahvakoosolekul terve rida küsimusi seoses
võimalike häiretega veevarustuses
kuni selleni, et kes ja kelle raha eest
hakkab jaapanlaste „enklaavi“, aga
võimalik, et ka ümbruskonna majapidamistele puhast vett vedama? Küsimus muidugi on tõsine ja see „töötab“,
kuid paraku ei saa keegi sellele veenvat vastust. „Väike-Nippon“ hakkab
arvestuste kohaselt tarbima 250 kantmeetrit ehk tonni vett ööpäevas, mis
on oluliselt rohkem, kui tarbib praegu
Kadrina alevik. Paralleelselt puhta vee
varustamisega tuleb ju kohe ka reovee
puhastamine ja ärajuhtimine ...
Veest veelgi sogasem on arutelu
sotsiaalkultuuriliste võimalike probleemide tekke ümber. Et teema on
üldiselt hoomamatu ning sellel on
palju lahtisi otsi, siis sai ka iga koosolekuline oma arvamuse välja ütelda.
Paraku oli nende hulgas ka selliseid,
mis kõlasid rassi ja isikuvabaduse
põhimõtete vastaselt ning pole sellistena aktsepteeritavad. Küsiti, et kuidas saavad meie inimesed teenindada
jaapanlasi, kui nad keelt ei oska? Erja
Järvis püüdis küll väita, et tekkivasse
asulasse tuleb palju uusi töökohti,
kuid siis toodi ettekäändeks eelnimetatud keeleprobleem ...
Arvati ka, et meie omast hoopis
erineva kultuuri „istutamine“ siinsesse kultuuri ei ole teostatav, et KSH
on jätnud sotsiaalsed küsimused läbi
arutamata. Hõbeda küla elanik Georg
Jegorov pakkus välja idee, korraldada
ka edaspidi kohaliku rahva esindajatest valitud töögrupi koosolekuid, et
asju selgemaks rääkida.
Enno Uibo Hõbeda külast arvas,
et õigem oleks üleskerkinud probleeme arutada külade kaupa, mitte suurel
ühisel koosolekul.
Vohnja koosolekul jäi kõlama seisukoht, et arutelu tuleb jätkata, kaasates samal ajal uusi ideid ja hinnanguid.
Samas oodatakse ka asustusala arendajalt kaasatulekut ning oma plaanide
selgesõnalist tutvustamist.
Enn MÄLGAND

Kultuurifestival Kadrinas on juba traditsioon

2007. aasta maikuus leiab Kadrinas aset suurejooneline
kultuurisündmus. Tegu on rahvusvahelise kultuurifestivaliga,
mis toimub juba kuuendat korda. See tõestab, et ettevõtmine
on igati vajalik ja jätkusuutlik.
On saanud traditsiooniks, et iga festival kannab ühte teemat. Sel korral on tegemist noortele suunatud programmiga.
Piire ei ole seatud. Noortel ja nende juhendajatel on vabad
käed repertuaari valikul. Nõnda ongi külaliste poolt pakutav
meeldivalt mitmekesine.
Saab kuulata/vaadata koorilaulu, pillimängu, moderntantsu ja folkloorigruppi.
Enamik kohalikke noorte taidluskollektiive ja soliste on
kaasatud üritusse. Soovime omalt poolt pakkuda nii külalistele kui ka kohalikule publikule meeldejäävaid ja kaasahaaravaid kontserdielamusi. Tasub tulla nii reedesele kui ka laupäevasele kontserdile, sest kavad on erinevad. Mõlemal päeval
järgneb kontserdile meeleolukas peoõhtu.
VI rahvusvaheline kultuurifestival 2007
Põhiürituste kava 18.–19. mail 2007
Kunstinäitus Kadrina Kunstidekooli kunstiosakonnalt
Kadrina Keskkooli saali fuajees.
Reedel, 18. mail
12.00 Dobele (Läti Vabariik) muusikakooli akordionistide
ansambli kontsert Kadrina lasteaias Sipsik. Pasvalyse (Leedu
Vabariik) moderntantsu grupi Cosmo, laste folklooriansambli
ja Mora (Rootsi Kuningriik) tütarlastekoori Mirandakoor
kontsert Vohnja algkoolis.
16.30 MTÜ Kadrina Muusikaseltsi pasunakoori tervituskontsert Emakeele ausamba juures.

17.00 Festivali avamine Emakeele ausamba juures.
17.30 Festivali avakontsert Kadrina Keskkooli saalis.
20.15 – 24.00 Peoõhtu ansambliga Lehmakommionud
Kadrina Keskkooli saalis.
Laupäeval, 19. mail
10.00 Väljasõit Maasikmäe piisonifarmi.
14.30 West Agteri maakonna (Norra Kuningriik) segakoori kontsert Kadrina kirikus.
15.30 Kadrina vallajuhtide vastuvõtt külaliskollektiivide
esindajatele rahvamajas, mis on pühendatud Kadrina valla
moodustamise 15. aastapäevale.
17.00 VI rahvusvahelise kultuurifestivali sõpruskontsert
Kadrina Keskkooli saalis.
20.30 – 24.00 Disko Kadrina Keskkooli saalis.
20.30 Peoõhtu ansambliga Kammiste & Punder Kadrina Rahvamajas, mis on pühendatud Kadrina valla moodustamise 15. aastapäevale.
Festivalil osalevad väliskülalised
Norra Kuningriik – Trogstadi kommuuni noorte
puhkpilliansambel.
Rootsi Kuningriik – Mora kommuuni tütarlastekoor
Mirandakoor.
Leedu Vabariik – Pasvalyse moderntantsu grupp Cosmo
ja laste folklooriansambel.
Läti Vabariik – Dobele muusikakooli akordionistide
ansambel.
Sissepääs kõigile üritustele on tasuta. Loodame rohket
osavõttu ja soovime kõigile toredaid kontserdielamusi!
Marge MÄGI

XV aastakäik

VALLAVOLIKOGUS ARUTATI JA OTSUSTATI
28. märtsi 2007. aasta istung
1. Volikogu võttis vastu määruse nr 42 „Korraldatud jäätmeveo rakendamise
korra kehtestamine“. (Määrus avaldatakse tänase lehe lk 2.)
2. Loa andmine „Ridaküla kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine“
riigihanke korraldamiseks. Selleks andis volikogu vallavalitsusele volituse
riigihanke korraldamiseks.
3. Võeti vastu määrus nr 43 „Kadrina valla jäätmevaldajate registri asutamine ja
jäätmevaldajate registri pidamise põhimääruse kinnitamine.“ Registri asutajaks
on Kadrina Vallavolikogu ning registri omanik on Kadrina vald.
4. Määrusega nr 44 määrati Kadrina alevikus asuva, Neeruti teelt algava
Puusepa kinnistu detailplaneeringu ala tänava nimeks Puusepa tänav vastavalt
määrusele lisatud skeemile.
5. Arutati maa munitsipaalomandisse võtmist ning võeti vastu sellekohane otsus.
6. Volikogu tegi muudatusi valla 2007. aasta eelarvesse.
7. Võeti vastu valla 2007. aasta lisaeelarve tuludega 2 472 000 krooni,
finantseerimistehingutega kohustuste suurenemise osas 2 582 507 krooni ja
kuludega 4 214 435 krooni.
8. Volikogu otsustas võtta pangalaenu 9 210 000 krooni tagasimakse tähtajaga
4 aastat. Vallavalitsus korraldab laenu võtmiseks riigihanke.
9. Arutati muudatuste sisseviimist valla arengukavasse ning võeti vastu vastavad
parandused.

Kas noortekeskus või klooster?

24. märtsil avas uksed uus noortekeskus Kadrina kiriku leerimajas (Viitna tee 5). Avatseremoonial mängis Kadrina noorte puhkpilliorkester. Kadrina
Kunstidekooli poolt oli väljas kunstinäitus, noored pakkusid omatehtud torti
ja pealelõunal algas karaoke.
Noortekeskus on rentnik kiriku hallatavas hoones ja just see fakt on tekitanud segadust Kadrina valla elanike
seas. Kas keskus hakkab noori usku
pöörama? Kes on otse küsinud, see
on ka vastuse saanud – MTÜ Avatud
Noorte Foorum on kirikust eraldiseisev
institutsioon ja tegutseb avatud noorsootöö põhimõttel. Usuline töö kiriku
leerimajas toimub ainult pühapäevakoolis ja on rangelt vabatahtlik.
Kirik andis lepingu alusel MTÜ kasutusse ülemise korruse kasutuskõlbmatud
ja remontimata ruumid, millest tänaseks
on hasartmängumaksust regionaalsete
investeeringute programmist eraldatud
rahadega valminud kahetoaline noortekeskus. Ehitusprojekti läbiviijaks oli
MTÜ. Omafinantseeringuks meil raha
ei olnud, kuid kirik, kui hoone omanik,
oli meie ehitusprojektis kaasfinantseerija rollis. Ehitusprojekti kogumaksumus
oli 449 751 krooni. Tulevikus on plaanis
välja ehitada kogu teine korrus ja teha
korda maja fassaad.
Segadust tekitav asi on kindlasti
ka see, et nii pühapäevakooli kui ka
noortekeskuse töötegijad ja ka lapsed/
noored on osaliselt kattuvad. Samas on
kindel see, et need erinevad valdkonnad
hoitakse lahus.
Õpin sotsiaaltööd ja minu lõputöö
teemaks on: „Kadrina valla elanike
väärtushinnangud ja ootused kirikuhoones asuvale noortekeskusele”. See
järgmisel õppeaastal teostatav uuring

Noorsootöötaja Helen Karus
annab ülevaate (eel)arvamustest ja võib
samal ajal toimida ka eelarvamuste
kummutajana.
Helen Karus, kes sel aastal lõpetab
kaubandusökonoomika eriala, on avatava noortekeskuse teine noorsootöötaja ja hakkab tegelema ka MTÜ raamatupidamisega.
Meie noortekeskuse eesmärgiks on
eelkõige pakkuda noortele võimalust
teostada oma ideid – kuidas jõuda heast
mõttest selle teostamiseni. Koos noortega soovime määratleda ka suunad,
kuhu liikuda. Esialgu aga pakume välja kokanduse ja mänguderingi, videote
vaatamise ja interneti kasutamise võimaluse. Kui on huvi, siis edaspidi hakkab tegutsema näite- ja animatsiooniring. Keskus on avatud tööpäevadel kell
14.00–20.00. Keskuse varajane lahtiolekuaeg peaks sobima bussiootajale ja
noorematele lastele.
Margi LOIDE
projektijuht,
MTÜ Avatud Noorte Foorum

Esimene riigieksam on möödas

Kadrina Keskkoolis kirjutas kirjandit 43 noort inimest. Veel pole
teemasid avatud ... On üks suur ootamine.
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Korraldatud jäätmeveo kehtestamine
§ 1. Üldsätted
(1) Käesoleva korraldatud jäätmeveo rakendamise korraga sätestatakse järgmist:
1) korraldatud jäätmeveo piirkond;
2) korraldatud jäätmeveoga hõlmatud
jäätmeliigid;
3) korraldatud jäätmeveo sagedus ja
aeg;
4) korraldatud jäätmeveoga liitumine ja
lepingute sõlmimine;
5) jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine;
6) korraldatud jäätmeveo piirmäärad ja
piirmäärade ning teenustasude muutmine;
7) avaliku konkursi korraldamine ja
ainuõiguse andmine;
8) jäätmevedajalt ainuõiguse ennetähtaegne äravõtmine.
§ 2. Mõisted
(1) Käesolevas korras kasutatakse järgmisi põhimõisteid:
1) korraldatud jäätmevedu – olmejäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnas
jäätmekäitluskohta kohaliku omavalitsuse
organi korraldatud avaliku konkursi korras
valitud ettevõtja poolt;
2) jäätmeveo piirkond – omavalitsuse volikogu määrusega kindlaksmääratud
omavalitsuse
haldusterritooriumi osa, kus korraldatakse
regulaarne olmejäätmete kogumine ja vedu,
mida teostab üks, selleks ainuõigust omav
jäätmevedaja;
3) jäätmevaldaja – jäätmetekitaja või
muu isik või seaduse alusel muu asutus,
kelle valduses on jäätmed (Jäätmeseadus
§ 9). Jäätmevaldaja on ka korteriühistu, selle puudumisel aga selle kinnisasja omanik,
millel asub suvila, elu- või äriruum (Jäätmeseadus § 69 lg 2);
4) jäätmevedaja – ettevõtja, kellele avaliku konkursi tulemusena on antud ainuõigus
korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete vedamiseks jäätmeveo piirkonnas;
5) jäätmekäitlusleping – jäätmevaldaja
kui tellija ja jäätmevedaja kui töövõtja vahel
sõlmitud kirjalik leping, millega töövõtja võtab endale kohustuse korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete vedamiseks;
6) jäätmeveo teenustasud – jäätmevaldaja poolt jäätmevedajale jäätmete vedamise eest makstavad tasud;
7) korraldatud jäätmeveo teenustasu
Korterite
arv
kuni 3
kuni 5
kuni 10
kuni 15
kuni 20
kuni 25
kuni 30
kuni 35
kuni 40
kuni 45
kuni 50
kuni 55
kuni 60
kuni 65
kuni 70
kuni 75
kuni 80
üle 80

100
8

140
4
8

240
2
4
8

piirmäär – käesoleva korraga kehtestatud
piirhinnas korraldatud jäätmeveo raames
olmejäätmete käitlemise eest makstav
ühekordne konteineri tühjendustasu, millest
ei saa olmejäätmete vedamise ainuõigust
omava jäätmevedaja teenustasud olla
kõrgemad;
8) avalik konkurss – konkurentsiseaduse ning Vabariigi Valitsuse 25. septembri
2001 a. määrusega nr 303 “Eri- või ainuõiguse andmiseks avaliku konkursi korraldamise kord” alusel korraldatav avalik
konkurss jäätmevedajale korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete vedamise
ainuõiguse andmiseks konkreetses jäätmeveo piirkonnas.
(2) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 kuni
8 nimetamata mõiste defineerimisel lähtutakse jäätmeseaduses, Haljala, Kadrina ja
Vihula valla jäätmehoolduseeskirjades ning
teistes jäätmehooldust reguleerivates õigusaktides sisalduvatest legaaldefinitsioonidest, vastava legaaldefinitsiooni puudumisel
aga sõna üldlevinud tähendusest.
§ 3. Korraldatud jäätmeveo piirkond
(1) Kadrina, Vihula ja Haljala valla haldusterritooriumid moodustavad ühise korraldatud jäätmeveo piirkonna.
(2) Korraldatud jäätmeveoga on kohustuslikult hõlmatud Kadrina, Vihula ja Haljala
valla haldusterritooriumid.
§ 4. Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigid
(1) Korraldatud jäätmeveoga hõlmatakse
jäätmeliik, mis on tähistatud Vabariigi Valituse 6. aprilli 2004. a määruses nr 102 „Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu”
koodinumbriga 20 03 01 ehk prügi (segaolmejäätmed).
(2) Korraldatud jäätmeveoga ei ole hõlmatud avaliku ürituse korraldamise luba
vajavatel üritustel tekkivad segaolmejäätmed, bussipeatustes, tänavatel, avalikes
parkides, kalmistutel ning haljasaladel
paiknevate avalike jäätmemahutite tühjendamine ja viimatinimetatud jäätmemahutites
asuvate jäätmete vedamine.
§ 5. Korraldatud jäätmeveo sagedus
ja aeg
(1) Korterelamu juurest peab toimuma
jäätmemahutite tühjendamine 28 päeva jooksul, tulenevalt korterite arvust korterelamus
ja jäätmemahuti suurusest, vähemalt järgmisel sagedusel:

Mahuti suurus liitrites
370
600
800
1
1
1
2
1
1
4
4
2
8
4
4
4
4
8
4
8
8
8
8

(2) Ühepereelamu juurest peab jäätmemahuti tühjendamine toimuma vähemalt iga
28 päeva järgi ja minimaalne jäätmemahuti
maht on 100 liitrit.
(3) 100 liitrist jäätmekotti on lubatud kasutada juhul, kui selle valdaja tagab kahjustamata
(lindude-, loomade või kaaskodanike
poolt või muul põhjusel rikkumata) jäätmekoti üleandmise jäätmekäitlejale.
(4) Jäätmevedajal on õigus jätta
tühjendamata jäätmemahutid, milles on
Kadrina valla jäätmehoolduseeskirja punktis
16 nimetatud jäätmeid, teavitades sellest
kohe kohalikku omavalitsust.
(5) Juhul kui käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatud jäätmemahutite
tühjendamise sagedusele vaatamata on
jäätmemahuti ületäitunud või levitab tugevat
haisu või on suurenenud kahjurite tekke või
ümbruskonna reostuse oht, tuleb jäätmemahutit tühjendada käesoleva paragrahvi
lõigetes 1 ja 2 sätestatust sagedamini.
(6) Jäätmevaldajal on õigus taotleda, et
tema jäätmemahuti tühjendamine toimuks
käesoleva paragrahvi lõikes 1 ja 2 sätestatust harvemini. Jäätmevaldaja esitab vastavasisulise kirjaliku ja põhjendatud taotluse
omavalitsusele. Jäätmevaldaja taotluse
menetlemisel juhindutakse käesoleva korra

1500

2
2
2
4
4
4
4
4
8
8
8
8
8
8

2500

4500

2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
4

2
2
2
2
2
2
2
2
4

§ 7 lõikes 3 sätestatust. Käesolevas punktis
nimetatud jäätmetevaldaja taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsustab kohalik omavalitus oma korraldusega.
(7) Jäätmemahutite tühjendamine peab
toimuma sellisel ajal, millal see kõige vähem häirib avalikku korda ja liiklust. Jäätmemahutite tühjendamine võib toimuda ajavahemikul kella 6.00 – 23.00.
§ 6. Korraldatud jäätmeveoga liitumine
ja lepingute sõlmimine
(1) Kadrina valla haldusterritooriumil
loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks
kõik jäätmevaldajad jäätmeseaduse § 69 lg
1 alusel.
(2) Kadrina Vallavalitsus teavitab avalikkust valla ajalehes ja valla veebilehel
konkursi tulemusena välja selgitatud jäätmevedajast, kellel on ainuõigus korraldatud
jäätmeveoga hõlmatud segaolmejäätmete
vedamiseks.
(3) Jäätmevedaja sõlmib veopiirkonnas kõigi jäätmevaldajatega jäätmekäitluslepingud.
Jäätmevedajal on õigus volitada kinnisvarahalduse või -hoolduse ettevõtteid sõlmima
jäätmevaldajatega jäätmekäitluslepinguid
jäätmevedaja nimel.
Jäätmekäitluslepingu sõlmimine või sõlmimata jätmine jäätmevaldaja ja jäätmevedaja

vahel ei tühista jäätmevaldaja korraldatud
jäätmeveoga liitunuks lugemist. Nimetatud
lepinguga täpsustatakse korraldatud jäätmeveoga seonduvat. Jäätmekäitluslepingu
mittesõlmimisel juhinduvad jäätmevedaja
ja jäätmevaldaja vastastikuste õiguste ja
kohustuste kindlaksmääramisel korraldatud
jäätmevedu reguleerivatest õigusaktidest.
Jäätmevaldajad võivad jäätmete kogumiseks kasutada mitme naaberkinnistu peale
ka ühiseid kogumismahuteid, seejuures
peavad jäätmekäitluslepingus olema fikseeritud kõik ühist kogumismahutit kasutavad
jäätmevaldajad. Juhul kui jäätmekäitluslepingut ei ole sõlmitud, toimub jäätmemahutite tühjendamine vastavalt käesoleva korra
§ 5 lõikes 1 või 2 sätestatud sagedusel.
§ 7. Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemine
(1) Korraldatud jäätmeveopiirkonnas
asuval või elaval jäätmevaldajal on õigus
esitada kohalikule omavalitusele kirjalik
taotlus tema tähtajaliseks ja erandkorras
mitteliitunuks lugemiseks korraldatud jäätmeveoga.
(2) Jäätmevaldaja poolt esitatud kirjalik
taotlus peab sisaldama:
1) andmeid jäätmevaldaja isiku kohta
(nimi või ärinimi, elu- või tegevuskoht, kontaktandmed);
2) korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks
lugemise põhjust;
3) ajaperioodi, mil jäätmevaldaja soovib
enda lugemist korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks;
4) andmed selle kohta, kuidas jäätmevaldaja sel perioodil käitleb keskkonnaohutult
enda poolt tekitatud jäätmeid.
(3) Jäätmevaldaja poolt esitatud kirjaliku
taotluse menetlemine toimub järgnevalt:
1) kohaliku omavalitsuse keskkonnaspetsialist, olles saanud nimetatud kirjaliku taotluse, kontrollib jäätmetevaldaja taotluse
vastavust käesoleva paragrahvi lõikes 2
toodud nõuetele. Juhul, kui taotlus vastab
nõuetele, kujundab keskkonnaspetsialist
oma seisukoha ja edastab selle vallavalitsusele;
2) vallavalitus otsustab, lähtudes taotlusest ja arvestades käesoleva lõike punktis
1 toodud seisukohtasid, kas korraldatud
jäätmeveoga hõlmatud jäätmevaldaja mitteliitunuks lugemise taotlus rahuldada või jätta rahuldamata.
(4) Jäätmevaldaja mitteliitunuks lugemise otsustab vallavalitsus oma korraldusega,
milles sätestatakse:
1) jäätmevaldaja mitteliitunuks lugemise
põhjused;
2) mitteliitunuks lugemise ajaline
kestvus;
3) tähtpäev, millal mitteliitunuks loetud
jäätmevaldaja esitab vallavalitsusele jäätmeseaduse § 69 lg 5 nimetatud kirjaliku
selgituse oma jäätmete käitlemise kohta.
(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotluse menetlemine, alates taotluse
esitamisest kuni korralduse teatavakstegemiseni, ei tohi kesta kauem kui üks kuu
alates taotluse laekumisest vallavalitsusse.
Mõjuval põhjusel (täiendava teabe kogumise vajadus, küsimuse eriline keerukus jms)
võib vallavalitsus taotluse lahendamise tähtaega pikendada kuni kahe kuuni.
(6) Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks võib jäätmevaldaja lugeda vähemalt
ühe alljärgneva tingimuse esinemisel:
1) jäätmevaldaja elab ajutiselt väljaspool
korraldatud jäätmeveo piirkonda;
2) jäätmevaldaja soovib ja suudab ise
keskkonnaohutult korraldada oma segaolmejäätmete nõuetekohase käitluse;
3) jäätmevaldajal on jäätmeluba või
saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse alusel antud keskkonnakompleksluba;
4) jäätmeveoki ligipääs kinnistule on halbade teeolude tõttu ajutiselt takistatud või
raskendatud.
(7) Jäätmevaldajal on õigus esitada enne
mitteliitunuks lugemise tähtaja möödumist
vallavalitsusele uus taotlus, milles palutakse
jäätmevaldaja mitteliitunuks lugemist.
(8) Kohalik omavalitus võib lõpetada
ennetähtaegselt jäätmevaldaja korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks lugemise, kui
1) jäätmevaldaja ei esita õigeaegselt
jäätmeseaduse § 69 lg 5 nimetatud kirjalikku selgitust oma jäätmete käitlemise kohta
või sisaldab esitatud selgitus olulisel määral
valeandmeid;
2) mitteliitunuks loetud jäätmevaldaja
ei suuda nõuetekohaselt korraldada oma
olmejäätmete jäätmekäitlust.
(9) Korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks loetud jäätmevaldajate üle teostab
järelevalvet vallavalitsus.

§ 8. Teenustasude piirmäärad ja piirmäärade ning teenustasude muutmine
(1) Jäätmeveo teenustasu peab olema
piisav, et katta jäätmekäitluskoha rajamis-,
kasutamis-, sulgemis- ja järelhoolduskulud
ning jäätmete veokulud.
(2) Teenustasu piirmäärad vastava
suurusega jäätmemahutites asuvate segaolmejäätmete ühekordse käitlemise eest
koos käibemaksuga (18%) on järgmised:
Mahuti suurus
liitrites
Kuni 100
(jäätmekott)
kuni100
kuni140
kuni 240
kuni 370
kuni 600
kuni 660
kuni 800
kuni 1500
kuni 2500
kuni 4500

Teenustasu
piirmäär kr
85
75
85
100
120
150
160
190
250
350
550

(3) Segaolmejäätmete käitlemise maksumus kujuneb vastavalt kinnistule paigaldatud konteinerite mahust ja veosagedusest
ning ei sõltu konteineri täitumise määrast.
(4) Jäätmevaldaja maksab korraldatud
jäätmeveo eest teenustasu vastavalt jäätmevedaja poolt esitatud arvele.
(5) Jäätmevedajal puudub õigus ühepoolselt muuta jäätmeveo teenustasusid
veopiirkonnas.
(6) Jäätmevedajal on õigus taotleda jäätmeveo teenustasude muutmist veopiirkonnas, kui esinevad objektiivsed asjaolud, mis
oluliselt mõjutavad olmejäätmete veokulusid
või jäätmekäitluskoha rajamis-, kasutamis-,
sulgemis- või järelhoolduskulusid.
(7) Jäätmevedaja poolt kirjalikult esitatav
teenustasude suurendamise taotlus sisaldab vähemalt järgmisi andmeid:
1) milliseid teenustasusid jäätmevedaja
tõsta soovib;
2) milliste asjaolude tõttu soovib jäätmevedaja teenustasusid tõsta;
3) millised on jäätmevedaja poolt soovitavad teenustasude suurused.
(8) Korraldatud jäätmeveo teenustasude
muutmise otsustab vallavalitsus. Teenustasu muutmine jõustub, kui selle on heaks
kiitnud kõik ühise jäätmeveopiirkonna moodustavate omavalitsuste vallavalitsused.
(9) Jäätmeveo teenustasusid ei saa muuta sagedamini kui üks kord aasta jooksul.
(10) Korraldatud jäätmeveo teenustasud
ei tohi olla suuremad, kui ühise jäätmeveopiirkonna moodustanud vallavolikogude
poolt kehtestatud korraldatud jäätmeveo
teenustasu piirmäärad.
(11) Volikogul on õigus muuta käesolevas korras kehtestatud korraldatud jäätmeveo teenustasude piirmäärade suurusi.
Teenustasu piirmäärade muutmine jõustub,
kui selle on heaks kiitnud kõik ühise jäätmeveopiirkonna moodustanud omavalituste
vallavolikogud.
(12) Teenustasu piirmäärade tõstmine
vallavolikogu poolt ei too automaatselt
kaasa jäätmevedajale makstavate teenustasude suurenemist.
§ 9. Avaliku konkursi korraldamine ja
ainuõiguse andmine
(1) Korraldatud jäätmeveo avaliku konkursi korraldab käesoleva määrusega volitatud
komisjon juhindudes Jäätmeseadusest,
Konkurentsiseadusest ja Vabariigi Valitsuse
25. septembri 2001.a, aasta määrusega nr
303 kinnitatud eri- ja ainuõiguse andmiseks
avaliku konkursi korraldamise korrast.
(2) Avalikul konkursil kasutatakse pakkumismenetlusena ainult avatud pakkumist.
Avalik konkurss kuulutatakse välja üleriigilise levikuga päevalehes, ühise jäätmeveo
piirkonna moodustanud valdade ajalehtedes ja veebilehtedel.
(3) Avatud pakkumise väljakuulutamise
teates peavad sisalduma Vabariigi Valitsuse 25. septembri 2001 määrusega nr 303
kinnitatud ”Eri- ja ainuõiguse andmiseks
avaliku konkursi korraldamise korra” §-s 11
sätestatud andmed.
(4) Avaliku konkursi pakkumiskutse dokumentides peavad sisalduma Vabariigi Valitsuse 25. septembri 2001. a määrusega
nr 303 kinnitatud ”Eri- või ainuõiguse andmiseks avaliku konkursi korraldamise korra”
§ 15 sätestatud andmed ning jäätmeseaduse § 67 lõikes 2 sätestatud andmed.
(5) Vallavalitsus annab avalikul konkursil
edukaks tunnistatud pakkumise esitanud
ettevõtjale ainuõiguse teostada korraldatud
jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete vedamist veopiirkonnas.
(6) Järgmine avalik konkurss jäätmevedaja väljaselgitamiseks tuleb välja kuuluta-

da sellise arvestusega, et uus jäätmevedaja
jõuaks enne eelmisele vedajale antud ainuõiguse tähtaja lõppemist sõlmida valla ja
jäätmevedaja vahelise lepingu ning oleks
eelmisele jäätmevedajale antud ainuõiguse lõppemise päevale järgnevast päevast
suuteline alustama olmejäätmete vedamist,
sealhulgas oleks suuteline müüma või andma üürile jäätmemahutid kõigile jäätmevaldajatele, kes seda soovivad.
(7) Ühise jäätmeveo piirkonna moodustanud vallavalitsused teavitavad avalikkust
väljaandes Ametlikud Teadaanded, kohalikes valla lehtedes ning veebilehtedel avaliku konkursi tulemusena välja selgitatud
jäätmevedajast.
(8) Jäätmevedaja sõlmib 15 tööpäeva
jooksul alates tema pakkumise edukaks
tunnistamise päevale järgnevast tööpäevast valdade ja jäätmevedaja vahelised
lepingud.
§ 10. Ainuõiguse ennetähtaegne äravõtmine
(1) Jäätmevedajalt on õigus ennetähtaegselt ära võtta ainuõigus olmejäätmete
vedamiseks ühises jäätmeveo piirkonnas
vallavalitsuste vastava otsuse alusel, kui
selle tingib vähemalt üks alljärgnevalt nimetatud asjaolu:
1) jäätmevedaja ei ole sõlminud käesoleva korra § 9 lõikes 8 nimetatud tähtaja
jooksul valdade ja jäätmevedaja vahelisi
lepinguid;
2) jäätmevedaja ei ole alustanud jäätmeveo piirkonnas olmejäätmete vedamist
5 päeva jooksul alates avatud pakkumise
pakkumiskutse dokumentides sätestatud
tähtpäevast;
3) jäätmevedaja ei ole varustanud jäätmemahuteid üürida või osta soovivaid
jäätmetevaldajaid jäätmemahutitega hiljemalt avatud pakkumise pakkumiskutse
dokumentides sätestatud olmejäätmete
vedamise alustamise tähtpäevale eelnevast
päevast;
4) jäätmevedaja on kolmel korral või olulisel määral rikkunud jäätmekäitlust reguleerivate või muude õigusaktide nõudeid või
valdade ja jäätmevedaja vahelisi lepinguid;
5) jäätmevedaja on kolmel korral või olulisel määral rikkunud jäätmekäitluslepingute
nõudeid.
(2) Juhul kui esineb vähemalt üks korra
käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud
asjaolu, teavitab vallavalitsus sellest kohe
teisi ühise jäätmeveo piirkonna moodustanud vallavalitusi ja vedajat ning nõuab
viimaselt kirjalikku ja põhjendatud selgitust,
mis tuleb esitada 10 tööpäeva jooksul alates vastavasisulise nõude kättesaamisest
jäätmevedaja poolt.
(3) Juhul kui jäätmevedaja ei esita käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud selgitust või ei ole selgitusest nähtuvad asjaolud
nii kaalukad, et need õigustaksid jäätmevedaja poolt käesoleva paragrahvi lõikes
1 nimetatud rikkumist, otsustavad ühise
jäätmeveopiirkonna moodustanud vallavalitsused vedajalt olmejäätmete vedamise
ainuõiguse ennetähtaegse äravõtmise.
§ 11. Rakendussätted
(1) Delegeerida seadusega kohaliku
omavalitsuse, kohaliku omavalitsusüksuse
või kohaliku omavalitsusorgani pädevusse
antud jäätmehooldeküsimuste lahendamine Kadrina Vallavalitsusele, v.a kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse § 22
lõike 1 järgi volikogu ainupädevusse antud
küsimused.
(2) Volitada korraldatud jäätmeveo erivõi ainuõiguse andmise avalikku konkurssi
korraldama ametiisikutest koosnevat komisjoni, kuhu kuuluvad:
2.1 Jüri Sikkut - Haljala vallavanem,
komisjoni esimees;
2.2 Sulev Kiviberg - Haljala valla keskkonnaspetsialist, komisjoni liige;
2.3 Lea Uueni - Kadrina valla keskkonnakaitse juhataja, komisjoni liige;
2.4 Marko Teiva – OÜ Kadrina Kommunaal töödejuhataja, komisjoni liige;
2.5 Madis Praks -Vihula abivallavanem,
komisjoni liige
2.6 Peep Tõnisson - Vihula valla keskkonnanõunik, komisjoni liige.
(3) Tunnistada kehtetuks Kadrina
Vallavolikogu 2005. aasta 17. veebruari
määrus nr 55 „Kadrina valla korraldatud
olmejäätmeveo piirkondade, vedamise
sageduse ja -aja, ning jäätmeveo teenustasu
piirmäära kinnitamine ja volituste andmine
korraldatud olmejäätmeveo avaliku konkursi
korraldamiseks.“
§ 12. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 18. aprillil 2007
Ain Suurkaev
vallavolikogu esimees

20. aprill 2007
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Kadrina kool – 105

HILDA LUHAVEER
(õpilsena LUUKMANN, s. 1910)

Mälestusi koolipäevilt
1919–1925 õpilane • 1954–1958 asjaajajaraamatupidaja • 1959–1964 õpetaja (käsitöö)
Äsja oli üle käinud sõda me väi- tama. Õppetöö algas. Koolijuhataja
keselt kodumaalt. Eeltulev aeg va- Paul Pedisson oli vist äsja tulnud
jas hoopis teistsugust ellusuhtumist, sõjaväest, sest ta kandis sõduririievõrreldes läinuga. Inimesed ärkasid tust. Kolm õpetajat, Helmi Kalm,
mitmesaja-aastaset talveunest. See Liina Rotka ja Marie Saukas, olid
oli ülestõus eestlasele. Seame sam- noored naised. Pedisson oli range
mud Virumaa lääneserva, kus paik- oma alluvate suhtes. Oli ju õpilaste
nes väikene asula, nimeks Kadrina hulgas rindelt tulnud poisse. Õpikirikuküla. See oli 1919. aasta su- lased olid üldse vanemad, võrreldes
vel. Kadrinasse tuli rahvast juurde praegustega. Ka mina tulin kooli
jaamateenijate osas. Ka meie pere- 9aastaselt, sest sõda röövis meilt
kond kolme kooliskäiva lapsega. kõigilt algajailt ühe aasta. Kasvasin
Siiani oli Kadrinas tegutsenud kõr- lausa sõja jalus Tapa raudteejaama
gem algkool IV, V, VI, VII klassi- juures. Olin väga väike kasvult, kuid
komplektiga. Paar viimast aastat paljunäinud inimlaps, kes nii mõneoli juba I, II ja III klass tulnud neile gi klassiõe või -venna oma mõisjuurde. Vanemate klasside õpilased tuselt ületas. Aga kes siis oli selle
aga olid kõik külakooli lõpetanud kooli majandaja? Tean vaid seda, et
oma elukohas. Kadrina kool asus kool korraldas jõuluajal ja kevadel
kiriku läheduses olevas kahes puu- Haridusseltsi saalis koolipeo. Kava
majas, üks neist kahekorruseline. tegid muidugi lapsed. Olin peol
Klassiruumid olid suures majas ja etleja, kes naerutas publikut sageli
internaat hoovipealses väiksemas. Krõlovi valmiga. Üldiselt vist kogu
Seal oli veel üks õpetaja korter. minu olemuse tõttu kasutati mind
Sügisel algas õppetöö. Suure arvu ära igasuguse naljanumbri ettekandõpilaste paigutamine sundis I ja II misel. Peo sissetulek laekus koolile.
klassi sama ruumi õhtupoole kasu- Koolis oli õppetöö vastaval tasemel

ja rangele juhatajale jõukohane.
Kogu koolipere oli oma ajas teadlik ja vastuvõtlik kõigile uuendustele, mis kohustas tulevik. Aastad
möödusid. Õppeained vaheldusid
ja peaaegu igal sügisel kohtasime
uusi nägusid õpetajateperes. Kool,
kus asusime, oli saanud hoopis
uue näo. Mõisate likvideerimisega
oli tekkinud Kadrinas suur alevik.
Pikad majaderohked tänavad olid
nii põhjas kui ka lõunas. Seltsid
ärkasid kui seened pärast vihma:
perenaiste selts, tuletõrjeselts, põllumeeste selts, haridusselts. Need
korraldasid igasuguseid üritusi ja
kutsusid kohalikku rahvast osavõtjaks oma tegevusele. Nende ürituste
teostamiseks fabritseeris vajalikke
inimesi muidugi meid kõiki kasvatanud Kadrina kool. Õppejõud olid
saabunud aga peaaegu kõik väljastpoolt, kes tõid „värsket verd“ kohalikele elanikele. Koolil oli nüüd teine jume. Varem tegid õpilased igapäevase koristustöö, kütsid ahjud.
Nüüd oli kooliteenija, kes toimetas
ära selle töö. Klassides säras elektrivalgus. Voolu saadi Undlast ja, kui
vaja, ka Kundast. Koolil oli aed,
kus peale viljapuude ja põõsaste oli
kaks spordiväljakut. Seal toimusid
viimastel aastatel võimlemistunnid.
Käisime võimlemas ka haridusseltsi
saalis. Varasemail aastail rivistati
kogu õpilaspere maanteele, kus käis

Elamumajandus ja selle renoveerimise võimalused
Kadrina valla korterelamute elamufond koosneb umbes 1140 korteriomandist, kokku on elamispinda ca 62 700 m².
Suurem osa korterelamutest asub Kadrina alevikus – 33 korterelamut ja 740 korteriomandit ehk ligi 65% kõigist
korteriomanditest. Järgnevad Hulja alevik 164 korteriomandit ehk 14 % üldarvust, Kihlevere küla 64 korteriomandit
ehk 5%, Vohnja küla 56 korteriomandit ehk ca 5% ning teistes tiheasutusega piirkondades on 116 korteriomandit
ehk ca 11% korteriomandite üldarvust. Võttes arvesse, et igas korteris elab üks leibkond (valla keskmine leibkonna
suurus on 2,4 inimest), elab kortermajades ca 2750 inimest ehk teisisõnu iga teine vallakodanik. Kõige suurem
on korterelamutes elavate inimeste osakaal Viitna külas 78 % (70 inimest), järgnevad Kadrina alevik 72 % (1776
inimest), Hulja alevik 69% (395 inimest), Vohnja küla 65% (100 inimest) ja Salda küla 50% (75 inimest).

Vanad elamud vajavad remonti
Suurem osa elamufondist asub
korterelamutes, mille ehitusaasta
jääb 1950–90. a vahele, seega pea
kõik korterelamud on vanemad kui
20 aastat või siis kohe saamas (kõige uuemad korterelamud on ehitatud 1989 aastal) ning vajavad osalist remonti või põhjalikku rekonstrueerimist.
Korterelamute renoveerimiseks
vajalik investeeringumaht energiaauditite ja tehnoekspertiiside alusel
on 750 ja 1800 krooni ühe elamispinna ruutmeetri kohta ehk keskmiselt ca 100 000 krooni korteri kohta. Vastavalt nendele kuludele on
võimalik korterelamutes teha, kas
esmavajadusi arvestav osaline või
põhjalikum rekonstrueerimine.
Arvestades vanade korterelamute keskmist energiakulu ja
juba teostatud energiasäästule suunatud renoveerimistöid võib energia sääst olla peale täiendavate
rekonstrueerimistööde teostamist ca
15–40%. Arvestades energiasäästu
vana elamufondi kogu elamispinnale on see summa vahemikus 8–10
miljonit krooni aastas, mida kiiremini tõuseb küttehind, seda suurem
on rahaline võit ja lühem investeeringu tasuvusaeg.
Siinkohal meeldetuleks järgmine fakt, et 2005. aastal oli Kadrina
alevikus kaugkütte 1 MWh hind
lõpptarbijale 493.50, 2006. aastal
588.- ja 2007. aastal 778.- krooni.
Nagu näha on kaugkütte hinnatõus
olnud viimasel 2 aastal ca 65 %
ning hinnatõus pole pidurdunud.
Prognoosin, et aastatel 2009–2010
on Kadrina alevikus 1 MWh hind
lõpptarbijale 1000–1200 krooni.
Seetõttu on energiasäästu saavutamine hädavajalik ning samas ka
ainuvõimalik samm eluasemekulutuste vähendamisel.

Kui võtta eesmärgiks korras ja
energiasäästlik elamufond Kadrina vallas tähendab see ca 115 miljoni suurust investeeringumahtu.
Sellises suurusjärgus investeeringud võtavad korteriomanikel aega
aastakümneid, kuid samas peame
arvestama asjaoluga, et suurem osa
investeeringutest on vaja teostada
lähima 5–10 a jooksul, sõltuvalt korterelamu ehitusaastast, sest lähtudes
kinnisvarakorrushoiu standardist
vajab korterelamu peale 50 aastast
ekspluatatsiooni kapitaalremonti sh
kütte-, vee- ja kanalisatsioonitorustiku, elektrisüsteemi vahetust.
Lisaks sellel, et nõukogude ajal
ehitatud korterelamute ehituskvaliteet oli madal, ei vasta tolleaegsed
ehitusnormid (piirdetarindite soojusnäitajad) kaasaja nõudmistele ning
vajavad lisasoojustuse paigaldamist
(sh fassaadid, katuslaed/pööningud,
vundament) või väljavahetamist
(uksed, aknad).
Võttes aluseks korterelamutele
koostatud energiaauditid ja tehnoekspertiisid oleks korterelamutel vajalik remontfondi suurus elamispinna kohta suurusjärgus 20–35 EEK/
m2, samas on viimasel paari aastal
tegelik remontfondi suurus Kadrina
aleviku korterelamutes olnud 3,5
kuni 6,5 EEK/m2 kohta, eelnevatel
aastatel veelgi vähem Vahe tegeliku
investeeringu ja vajaliku investeeringu vahel saame mõõta lausa kordades. Lihtsamalt öeldes on viimased
aastakümned elatud korterelamutes
amortisatsiooni arvelt ning loodetud
kõigevägevama armulikkusele.
Kuna korteriomanikel endil vajalik omafinantseerimisvõime puudub
on vajalik suuremamahuliste rekonstrueerimistööde puhul pöörduda krediidiasutuste poole. Ent siingi kerkib
esile suur vastuolu tegelike vajaduste ja reaalsete võimaluste vahel.

Nimelt hetkeseisuga on pangad nõus
finantseerima korterelamuid Kadrina
vallas kuni 750 EEK/m2 kohta ning
sedagi Kadrina ja Hulja alevikus,
teistel Kadrina valla piirkondadel
on laenusaamise võimalused veelgi
väiksemad ning kohati lausa olematud. Võrdluseks Tallinna linnas
on vastav kriteerium 2500 EEK/m2
ja Rakvere linnas kuni 2000 EEK/
m2. Isegi kõige parema tahtmise puhul ei õnnestu Kadrina valla korteriomanikel oma eluaset korrastada,
sest korrastatud ja energiasäästlikust
elukeskkonnast jääb puudu tänaste
ehitushindadega arvestades ca 1000
EEK/m2 ehk ligemale pool vajalikust investeeringust. Küsimus krediidiasutustele: kuidas on võimalik
anda korteriomanikule korteri ostuks
laenu 25–30 aasta peale, kui korterelamu, kuhu korter ostetakse, ei ole
võimeline normaalselt funktsioneerima juba 10–15 aasta pärast? Kes
meist soovib elada korterelamus, kus
puudub küte, elekter, vesi, kanalisatsioon ning korterelamud näevad väga
koledad ja kõledad välja. Aga selline
oht on olemas ja vägagi reaalne, kui
ei investeerita oma korterelamu säilitamisse ja parendamisse.
Kes peaks elanikele appi tulema?
Siinkohal peaksid sekkuma lisaks riigile ka Kadrina vallavalitsus ja volikogu, kui elamumajandusprotsessi suunaja ja kiirendaja.
Riigipoolne tugi korterelamute
renoveerimisel piirdub SA Kredex
10% toetusega renoveerimistööde
üldmahust ning mitte rohkem kui
2000 EEK/m2 kohta. Kadrina vallavalitsuse ja volikogu poolne korterelamute toetus on seni piirdunud
energiaauditite ja tehnoekspertiiside
osalise kaasfinantseerimisega kokku summas ca 55 000 krooni (aastatel 2005–2006). Volikogu poolt ei

ranges korras rividrill nagu sõjaväes. Paraku olin mina oma kasvu
tõttu kas esimeses reas või viimane, kui oli ümberpöörd. Juhtis ikka
Pedisson. Olin jõudnud kuuendasse
klassi. See oli 1924/25. õppeaastal. See aasta oli meie klassile väga
eriline ja meeldejääv. Meile saabus
uus õpetaja, meie endine kooliõde
Marta Sakk (hiljem Mare Sakk).
Oli ta ju seitsmendas klassis, kui
meie klass alustas kooliteed. Kogu
elu jooksul kohtusime taas Kadrina
koolis õpilastena ja kolleegidena.
Klassis oli 28 õpilast, neist 19 tüdrukut ja 9 poissi, enam-vähem heal
tasemel oma teadmistega. M. Sakk
andis meile saksa keelt, inglise
keelt ja laulmist. Värskelt teadmistega saabunud Tallinna seminarist,
ääretu teotahteline noor naine. Esimese silmapilguga võlus kogu klassi jäägitult. Neelasime lausa tema
poolt pakutava. Võtted pakutule
olid meeldejäävad ja omandatavad.
Hiljem, kui olime samas koolis kolleegid, küsisin, kas õpilased jumaldavad teda ikka veel. Ta ütles, et
elas tookord samas vaimustuses
õpetajaametis, nagu me kogu klassiga. Kõik see on hääbunud aga aastate jooksul põrmuks. Ka minule oli
see talv ainulaadne pika rivi aastate
jooksul nii õpilasena kui ka õpetajana töötades. Kevadel lahkumine
oli väga kurb. Paljud meist siirdusid

Neeruti

ole seni kehtestatud ega ellu viidud
ühtegi rekonstrueerimistoetust ega
pilootprojekti, mis oleks suunatud
korterelamutele, samas on need
üha lihtsamini elluviidavad meetmed, mis aitavad kaasa korrastatud
ja energiasäästliku elukeskkonna
kujundamisele.
Kadrina vallavalitsus ja volikogu peaksid oma tegevuse eesmärgiks võtma lisaks korterelamute
renoveerimismahu kasvule kaasa aitamisele, ka heakorrastatud
korterelamute kinnistute ja asumite
loomise. Kadrina vallavalitsus ja
volikogu saavad olla siin heaks
eeskujuks oma ülesannete täitmisel
ning ümbruskonna korrastamisel
ning tublimate perede ja ühistute
tunnustamisega.
Üleskutse volikogu ja vallavalitsuse liikmetele: rakendame juba
sel aastal omapoolseid meetmeid,
mis aitavad luua heakorrastatud
ja energiasäästliku elukeskkonna
Kadrina valla korterelamutes.

rid on küttesüsteemi väga oluline
osa, mille kaudu toimub soojuse
ülekanne köetavasse ruumi. Vanade malmradiaatorite puhul antakse
60% soojusenergiast üle kiirguse ja
40% konvektsiooni teel (uuematel
on see suhe vastavalt 50:50). Kattes
küttekeha (puitpaneeli, mööbli või
muu kattega), vähendame nii kiirguse osa kui halvendame ka konvektsiooni osa.

Kuidas säästa energiat?
Nüüd mõned lihtsad näited SA
Kredex kodulehelt energiasäästu
saavutamiseks korterelamutes.
Päike, elektrivalgustus, pliit jt
kodumasinad ning ruumis viibivad
inimesed eraldavad “tasuta soojust”,
mis vähendab siseruumide tegelikku küttevajadust. Päikeseenergia
omab märkimisväärset efekti sinu
kodu temperatuuri tõstmisel eriti
akendest, mis on lõuna- või läänesuunas. Aga suvel tõmba liigse
palavuse vältimiseks kardinad ette.
Kodus eritavad ruumi soojust veel
kõikvõimalikud kodumasinad ning
ka ruumis viibivad inimesed:
1. inimestest eralduv lisasoojus on
500–3 000 kWh/aastas;
2. kodumasinatest eralduv lisasoojus on 1500–3000 kWh/aastas;
3. päikese ruumi sissekiirgumine
annab lisasoojust 1000–3000
kWh/aastas.
Seega võib kinnises ruumis
“tasuta lisasoojus” 100 ruutmeetrise pinna kohta ulatuda 3000 kuni
9000 kilovatt-tunnini aastas ehk
3–6 MWh (kuni 3500 EEK/a kui
1 MWh hind 588 krooni). Radiaato-

Seltsi
VEERG
• 5. mail 2007 viib loodusretk
Imastu
kanti
Valgejõe
lähistele otsima Siniallikaid
ja Konnavere kõrtsi aset.
Võileib taskusse!
• 13. mail 2007 viib lühiretk
Jõe tänavat mööda endise
Päri karjamõisa juurde.
• 20. mail on Kadrina
rahvamajas õpitoa teemaks
loodus
kui
inspireerija
rahvuslikes käsitöödes.
• Väljasõit,
väljakõnd
ja
algus rahvamaja juures kell
12.00. Osalustasu 20 kr, NS
liikmeile ja õpilastele 10 kr.
mujale koolidesse. Ka minule jäi
Kadrina kool võõraks. Aastakümnete pärast leidsin jälle töökoha selles asutuses: 5 aastat raamatupidajana ja 5 aastat õpetajana. Seejärel
siirdusin pensionile.
Kadrina 6-klassilisest koolist
tema õpetajate näol sai Kadrina
seltsielu edasiviija. See tükike
Eestimaast sai kõigiti eesrindliku
maine.

Soojuskadude vähendamiseks:
1. Ärge varjake kütteradiaatoreid
kardinate ega muude esemetega.
2. Võimaluse korral lisage 25 mm
paksune mineraalvattplaat radiaatori taha seinale. Soojustuse
ja radiaatori vahele peaks siiski
jääma vähemalt 45 mm vaba
ruumi.
3. Soojustuse siseküljele pange
radiaatori taha peegeldav fooliumikiht.
Paratamatult kaasnevad köetavate ruumide õhutamisega soojuskaod, kuid seda on võimalik vähendada.

•
•
•

•

•

•

Selleks, et vähendada soojuskadusid köetavate ruumide
ventileerimisel, tuleks:
Pidevalt avatud ventilatsioonirestid asendada astmelistes asendites fikseeritavate restidega.
Sulgeda
ventilatsiooniklapid
kodust lahkudes ja koju saabudes taas avada.
Akendele paigaldada reguleeritavad fiksaatorid, vanade akende väljavahetamisel valida aga
uued aknad juba reguleeritavate
õhutuspiludega.
Korralik ruumide tuulutamine
toimub ikkagi akna tuulutusasendis. Talvisel ajal tuleks
õhutamine teostada intensiivselt
kuid lühiajaliselt.
Termostaatventiilid tuleks pikema õhutamise ajaks seada miinimumi peale ning peale õhutamist keerata esialgsesse asendisse tagasi.
Talveperioodi saabudes vähendada keldriruumide ventilatsiooni.
Marko TEIVA

4

20. aprill 2007

* SPORT * SPORT * SPORT * SPORT * SPORT * SPORT *
Eesti meistrivõistlused kadettidele (kuni 17-aastased) kreekarooma maadluses peeti seekord
Tapal, kus medaleid hakkasid
nõudlema 105 noormaadlejat.
Ülekaaluka meistritiitli kehakaalus kuni 50 kg võitis Dimitri
Drozdov, kes alistas kõik vastased enne põhiaja lõppu. Tublilt maadles Siim Abner, kes
saavutas kehakaalus kuni 58 kg
kolmanda koha. Dimitri Drozdovi järgmisteks võistlusteks
on esinemine Balti mere mängudel Saksamaal ja Põhjamaade
meistrivõistlused Norras.
■ ■ ■
Kadrina noorema põlvkonna
maadlejad käisid jõudu proovimas Hollandis, Utrechti linnas.
Euroopa kõige osavõturohkemale võistlusele oli kogunenud
630 matimeest 17 riigist. Hästi
maadles Taaniel Piiskoppel, kes
alistas kehakaalus kuni 32 kg

Õnnitleme – juubilarid!
Aprill 2007
95
Maria VISNAP

Kadetid tõid medaleid!

92
Hedvig LINDSTRÖM
80
Margarete Susanne SERK
Evgenia VOLOŠTŠENKO
Veera KASTEMÄE
75
Aliide MAA
Arnold OSI
Lia PAJUSSAAR
Kolm kanget Kadrina maadlejat (vasakult): Dimitri Drozdov, Marger
Pormann ja Taaniel Piiskoppel.

kõik vastased ja saavutas esikoha. Kalev Karp alistas kehakaalus -53 kg kaks vastast ning jäi
jagama 7.-8. kohta. Ühe võidu

sai Martin Pajussaar kehakaalus
-28 kg.
Valeri PORMANN,
treener

(*pranglimine on online peastarvutamise võistlus, mille programmi autoriks on endine
Prangli kooli direktor Kalev Põldsaar – sellest ka sõna pranglimine)
3. aprillil 2007 Kadrina Keskkoolis toimunud Lääne-Virumaa 2007. a. pranglimise meistrivõistlused olid meie
maakonnas juba teist korda. Esimesed meistrivõistlused 2006. a. toimusid samuti Kadrina Keskkoolis, kuna
Lääne-Virumaa pranglimise koordinaatorid on sama kooli õpetajad Mare Kütt ja Lemme Sulaoja.

Väike pranglija arvudega rinnutsi

Märtsis 2007:

Registreeritud lapsed

Maakonna pranglimise* meistrivõistlused 2007

Meistrivõistlustele
eelnesid
19. jaanuarist kuni 9. märtsini pranglimise eeletapid. Traditsioonilistele
võistlusklassidele (sirgujad 1.–3. kl;
oskajad 4.–6. kl; naised, mehed
– alates 7. kl eraldi arvestuses) kaasasime sellel aastal võistlustele ka
õpetajad ja koolieelikud. Võistlejaid
jätkus igasse võistlusklassi hulganisti, kokku võistles meie maakonnas eeletappidel 2117 õpilast/õpetajat/täiskasvanut. Mõõduvõtmine
oli naturaal- ja täisarvude liitmises
ning lahutamises; korrutamises ja
jagamises, arvude võrdlemises. Eeletappide tulemusena selgusid parimad klassivõistkonnad, koolid ja
finalistid.
Finaalis võistlesid kohtuniku
range pilgu all 50 minutit meie
maakonna 10 koolist kohaletulnud
52 finalisti. Kõige arvukamalt olid
esindatud Tamsalu Gümnaasium

65
Olev SUURKAEV
Urve KALJA
Mati-Aleksander
KLEEMANN
60
Toivo MAASIK
Tiit STERN
Kaarel EINPALU
Ülo-Urmas HEINSALU
Ljudmilla LOOTSMANN
Mati TOOMESTE
Eugen SASSI
Arnold TREPP

(17), Aaspere Gümnaasium (9) ja
Kadrina Keskkool (9)
Lääne-Viru pranglimise 2007. a
meistrivõistluste tulemused
Kadrina Keskkooli tulemused
individuaalses edetabelis:
SIRGUJAD
1 koht Marek Puieräst 3. a klass
OSKAJAD:
5. koht Kristjan Kaldmaa 6. a klass
8. koht Egert Välimets 6. a klass
11. koht Leanika Vetka 4. a klass
NAISED:
5. koht
Siiri Saaver 10. a klass
6. koht
Birgit Rae 8. a klass
MEHED:
5. koht
Siim Liis 9. b klass
6. koht
Einar Liibur 7. a klass
ÕPETAJAD: 3. koht
Mari Onton
Parimad pranglivad klassid Kadrina Keskkoolist olid:
(kõikides klassides toimus eraldi
arvestus):
3. koht
Koolieelikud
3. koht
3. a klass
1. koht
4. a klass
2. koht
5. a klass
2. koht
6. a klass
1. koht
7. a klass
2. koht
8. c klass
1. koht
9. a klass
2. koht
9. b klass
1. koht
10. a klass
2. koht
11. a klass
2. koht
Õpetajad

Doonoripäev

25. aprillil kell 11.00–15.00 toimub Kadrina rahvamajas
järjekordne doonoripäev. Eesti Verekeskus ootab inimesi verd
loovutama, sest see on erakordne võimalus aidata raskes seisundis
patsiente. Doonoripäeva külastuseks tuleb varuda umbes tund aega,
millest vereloovutus võtab 5–10 minutit. Kaasa tuleb võtta isikut
tõendav dokument.
Ostame kasvavat metsa, metsamaad ja raieõigust
Hind kuni 120 000 kr/ha (läbiraiutud ja hüpoteegiga)
Ettemaksu võimalus • Maa mõõtmine • Nõustamine
Ostame tehtud lageraiet, vanu taluhooneid

Ott ARAK
Remo-Marten
SOORAND
Lisette MURDJÕE
Jaspar VAHER
Elis HEINMETS
Sandra ESLON
Anneliise AASA
Aigar KUIVO

ÕNNE KÕIGILE!

Kulu põletamine on keelatud!

Võistlused juhatas sisse üks
korraldajatest – õpetaja Mare Kütt
Kadrina Keskkoolist

Kulu põletamine on praegu
üle Eesti kõikjal täiesti keelatud.
Kevadise prahi (põhk, oksad,
lehed jms) lõkkes põletamisel tuleb järgida kohaliku omavalitsuse
õigusakte ja tuleohutusnõudeid.
Kevadise kulu ja prahi põletamisel tuleohutusnõuete mittetäitmise
tagajärjel on maha põlenud elumaju
ning hukkunud inimesi. Oskamatus
ette näha tuletegemise võimalikke tagajärgi on toonud kaasa korvamatut
kahju ka looduskeskkonnale. Möödunud aastal registreeris Päästeamet
Eestis ligi 5000 kulupõlengut, hukkus
neli inimest ning süttis 80 hoonet.
Päästeameti andmetel toimus LääneVirumaal 368 kulupõlengut.
Tänavu 29. märtsiks oli üle Eesti
toimunud juba üle kolmesaja kulupõlengu ning mitu kontrolli alt
väljunud ja inimestele materiaalset

kahju tekitanud prahipõlengut ning
see arv suureneb pidevalt.
Kulupõletamine on keelatud
alates lumesulamisest kuni sügisvihmade saabumiseni ehk ajal, mil
looduses on tuleohtlik aeg. Tuleohtliku aja alguse ja lõpu määrab igal
aastal Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituut (EMHI):
http://www.emhi.ee/Kulupõletamise keelust kinnipidamise jälgimiseks
tuleohtlikul ajal teostavad Ida-Eesti
Päästekeskuse tööpiirkonna operatiivkorrapidajad ning tuleohutusjärelevalve inspektorid Ida- ja LääneVirumaal seiresõite. Keelust üleastujaid ootab rahatrahv kuni 18 000
krooni (füüsilisele isikule) ja kuni
50 000 krooni (juriidilisele isikule).
Ida-Eesti Päästekeskus kutsub kõiki
inimesi ettevaatlikkusele.
Ida-Eesti Päästekeskus

Teadmiseks aiamaade kasutajatele

Parimad pranglivad koolid meie
maakonnast olid:
1. koht
Tamsalu Gümnaasium
2. koht
Aaspere Põhikool
3. koht
Kadrina Keskkool
Aitäh kõikidele pranglijatele ja õpetajaile/õpilastele, kes finaalürituse kordaminekuks oma abikäe ulatasid!
Mare Kütt ja Lemme Sulaoja
Kadrina Keskkooli õpetajad,
pranglijad

Teade
2007. aastal pakub Kadrina kal-

mistul kalmuhooldusteenust endiselt MTÜ Neeruti Selts liige FIE
Pille Rüütel. Tellimused esitada
telefonil GSM 53 33 14 07 või
32 51 865 või e-posti aadressil
madipuhketalu@hot.ee. Hinnad
endised. Informatsiooni saab
ka Neeruti Seltsi telefonil: GSM
55 52 53 14.

Vallavalitsus tuletab meelde, et seisuga 1. mai 2007. a.
kuuluvad likvideerimisele hooldamata ja kasutamata aiamaad
Põllu ja Kalevipoja tänavate piirkonnas. Aiamaade koristamise ja
puhastamise tööd teeb OÜ Kadrina Kommunaal.

Teade

Alates 1 .juulist 2007 on Kadrina vallas AS Kadrina Soojus
teeninduspiirkonnas kanalisatsioonitrassidesse juhitava reovee 1 m³
hinnaks 14.50 krooni. Hinnale lisandub käibemaks. Vallavalitsus

Teade

Kadrina valla külade ühendus kutsub valla kõigi külade esindajaid
koosolekule Vanamõisa koolimajja Ridakülas 27. aprillil kell 18.00.
Arutusel on kõik selle aasta tegemised ja ühisüritused. Info Enn
Ambos tel 55540361.

Austatud Kadrina kooli vilistlane!

6. oktoobril toimub Kadrina kooli 105. aastapäeva tähistamine.
Selleks, et kõik kunagised lõpetajad ja õpetajad saaksid oma endise
kooli tähtpäevast osa võtta, palun sind kaasa lüüa – edasta infot kooli
aastapäeva toimumise kohta. Osavõtumaks (kuni 28. septembrini
150.-, alates 29. septembrist 200.-) kanda Kadrina Vallavalitsuse
arvelduskontole 1120184216. Märgusõna „Kooli aastapäev”, arvele
märgi nimi (neiupõlve nimi), lend. Täpsem ürituste kava avaldatakse
augustikuu „Kodukandi” lehes. Kohtumiseni 6. oktoobril!
KADRINA VALLAVALITSUS
32 25 600
Rakvere tee 14, Kadrina 45201 kadrina@kadrina.ee

Telef.56 150 680, 51 10 415,
51 79 866, 48 94 055

Toimetaja Enn Mälgand

Faks 6 335 576, Rapla,
Tallinna mnt 14, kab 332

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