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“See on minu vald, 
see on minu tehtud 
kõik siin,” lausus Ai-
var Lankei kibestu-
nult Kadrina valla-
maja kohvinurgas.

Samal ajal valis 
volikogu kõrvalruu-
mis Kadrina uueks 
vallavanemaks ainsa 
esitatud kandidaadi 
Erich Petrovitsi, kel-
le poolt oli 17 ja 
vastu kaks volikogu liiget.

“Nii suurt toetust ei 
 oodanud, see paneb mulle 
suurema vastutuse,” lausus 
Petrovits.

Vastne Kadrina vallava-
nem kiitis oma eelkäijat Lan-
keid ja rääkis, et neil tuleb 
kindlasti kahekesi maha istu-
da ning arutada, milline 
võiks olla Aivar Lankei edasi-
ne roll Kadrina vallas.

Petrovitsi sõnul 
pöördus valimisliit 
Koduvald tema poole 
vallavanemaks kandi-
deerimise ettepaneku-
ga juba suvel, kuid 
siis ei võtnud mees 
asja tõsiselt. “S ügisel 
tuldi uuesti ja nädal 
tagasi andsin nõus-
oleku,” ütles ta.

Vähemalt esialgu 
jääb Erich Petrovits 

seotuks ka Jõhvi spordikes-
kusega, mille direktor ta ala-
tes selle aasta veebruarist on. 
“Strateegilist juhtimist saab 
ka kaugemalt teha ja see ei 
hakka kindlasti segama minu 
tööd Kadrinas,” lubas ta.

Mehe sõnul on tal vaja 
ennekõike viia lõpule asja-
ajamine, mis on seotud Jõhvi 
jalgpallimeeskonna pääsuga 
meistriliigasse. (VT)

Kadrina valda juhib Erich Petrovits
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Lääne-Virumaa 
keskraamatuko-
gus tunnustati 
eile maakonna 
parimat raama-
tukoguhoidjat. 
Sõmeru raama-
tukogu direkto-
rile Maret Kõre-
le (paremal) an-
dis aukirja üle 
maavanem Einar 
Vallbaum. Maret 
Kõre töötab Sõ-
meru raamatu-
kogus 2012. aas-
tast.  (VT)
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Tamsalus tõuseb 
vallavanema palk
Tamsalu vallavolikogu otsustas 
määrata vallavanema palgaks 
1600 eurot, seni oli see 1400 
eurot. Palgale lisanduvad kuni 
170 liitrit autokütust ning 50 
euro eest telefonikõnesid valla 
kulul.

Ettepaneku teinud volikogu 
liige Rein Lall põhjendas, et 
Tamsalu vallas on vallajuhi 
palk üks väiksemaid. “Kui ini-
mene teeb oma tööd korrali-
kult, peaks ta saama ka vääri-
list tasu,” märkis Lall.

Veel vähem kui 1400 eurot 
saavad palka Viru-Nigula 
(1150 eurot) ja Laekvere 
(1250 eurot) vallajuhid. (VT)

MILJARDIT EUROT
teenisid Eesti ettevõtted mullu kasumit. Möödunud majandusaas-
ta lõpetas kasumiga rekordilised 65 548 ettevõtet.

Spordikeskuse juhiks 
pürgis üle 
kolmekümne inimese
Väike-Maarja vallavalitsuse 
korraldatud konkursile spordi-
keskuse juhataja kohale laekus 
36 avaldust.

“Huvi oli prognoositust 
suurem,” ütles valla avaliku 
teabe ja spordiosakonna juha-
taja Ilve Tobreluts.Tobrelutsu 
sõnul valis komisjon välja kuus 
sobivamat kandidaati, kellega 
käivad vestlused. Spordikesku-
se juht peaks selguma paari 
nädala jooksul. (VT)

Kunda volikogu 
kinnitas komisjonide 
koosseisud
Kunda linnavolikogu kinnitas 
oma alaliste komisjonide liik-
med. Ilmnes, et linna elus kaa-
sa rääkida soovivate kodanike 
hulk oli suur ning komisjoni 
liikmete kohtadele tekkis kon-
kurss. Seetõttu pidid komisjo-
nide esimehed komisjoni töö-
võime säilitamiseks soovijate 
hulgast oma valiku tegema.

Kunda linnavolikogu juures 
tegutsevad eelarvekomisjon 
(esimees Jelena Fjodorova), 
majanduskomisjon (esimees 
Arvo Kullamaa), hariduskomis-
jon (esimees Grisse Süda), kul-
tuurikomisjon (esimees Erko 
Vallbaum) ja sotsiaalkomisjon 
(esimees Janek Puusepp). (VT)

UURIMA PEAKS RIIK

TEELE ÜPRUS
teele.yprus@ajaleht.ee

Juba 2011. aastast on VKG üri-
tanud alustada Rägavere valla 
territooriumil Pada ja Kunda 
jõe vahelisel alal üldgeoloogili-
si uurimistöid, et välja selgita-
da kaevandamiseks vajalikud 
eeldused (sihiks on rajada fos-
foriidikaevandus ja väetist too-
ta), kuid seni on nende katsed 
luhta läinud.

Kuigi ettevõte lubab kae-
vanduse avamisel 2800 töö-
kohta ning maksutulu vallale 
ligi kolm miljonit eurot aastas, 
ei ole kohalikud uuringute 
alustamisega päri. “Ei oska ju 
ennustada, mis see keskkonna-
le kaasa toob,” lausus Rebane.

“Ei tasu ajast ette rutata,” 
ütles aga VKG projektijuht Ka-
lev Kallemets, et kuigi ettevõte 
soovib alustada uuringuid, ei 
räägita ega mõelda seejuures 
kaevandamisest. “Me ei tea 
paljusid asju, mistõttu tahame-
gi uuringute abil uut infot saa-
da,” selgitas ta, et praegu on 
Eestis teadmised kaevanduse-
ga kaasnevatest keskkonnamõ-
judest puudulikud ning levivad 
üksnes arvamused ja spekulat-
sioonid. Seega ei ole võimalik 
ka kõikidele küsimustele sel-
geid vastuseid anda.

Küll saab ettevõte täie kind-
lusega vastata, et välistatakse 
avakaevandamine ja diktüo-
neemakilda käitlemine. Peale-
gi tuleb maapõueseaduse järgi 
valida kaevandamisel tehnili-
sed lahendused, mis tagavad 
rangelt maapinna stabiilsuse.

Kallemetsa sõnul saab VKG 
aru, et inimestel on hirmud, 
ning neid hirme proovitakse 
piisava selgitustööga vähenda-
da ja leida piirkonna volitatud 
esindajatega lahendused, mis 
vastavad elanike pikaajalistele 
huvidele.

Inimesed aga kardavad. 
Peamiselt põhjavee pärast, sest 

samas asub Pandivere kõrgus-
tik, mis varustab suurt osa Ees-
tit põhjaveega. “See on meie 
rikkus, miks seda hävitada,” oli 
Raigo Rebane nõutu.

Kalev Kallemets aga väitis, 
et fosforiidikaevanduse puhul 
on põhjavee väljamine kolme 
kalkulatsiooni järgi mitu korda 
väiksem kui põlevkivi kaevan-
damisel.

Kui kunagi peaks fosforiidi 
kaevandamiseks ikkagi mine-
ma, arvas Rebane, et rahvas lä-
heb siis maalt minema, kas mu-
jale Eestisse või üldse ära. 
“Oleme siin oma külaelu aren-
danud-edendanud ja tekib kü-
simus, kas sel on üldse mõtet,” 
leidis Miila külavanem. Samas 
lisas ta, et kogukond püüab ol-
la optimistlik, sest piirkonnas 
elab palju noori, järelkasv 
muudkui suureneb ning neil on 
ka jõudu edasi tegutseda.

Kaks aastat tagasi, kui fos-
foriidi kaevandamise ja uurin-
gute teema päevakorda tuli, 
olid kohalikud negatiivselt 
meelestatud ja hakkasid kogu-
ma allkirju. “Need on vallas re-
gistreeritud, kui vaja, saame 
neid kasutada,” märkis Raigo 
Rebane.

Rägavere vallavanem Virgo 
Koppel ütles, et rahvas muret-
seb eelkõige põhjavee, looduse 
ja keskkonna pärast. “Rahvas 

tunneb hirmu, et kui uuritakse, 
hakatakse kohe ka kaevanda-
ma. Et kui annad näpu, on kä-
si läinud,” sõnas vallavanem, 
kuid lisas, et on neidki, kes 
leiavad, et uuringuid on vaja.

Ulvi küla elanik ja loodus-
kaitse seltsi liige Sven Valler 
arvas, et fosforiidi kaevandami-
ne peaks olema keskkonnami-
nisteeriumi otsustada. “Kui sel-
le vastu ikkagi huvi on, siis 
peaks see olema riigi huvi ja 
need uuringud peaks riik läbi 
viima,” leidis Valler.

“Uuringuid ja analüüse 
võib ju teha, sest paber kanna-
tab kõike, aga nagu ma enne 
ütlesin, ei oska ju ennustada, 
mis kaevandamine keskkonna-
le kaasa toob,” oli Miila küla-
vanem uuringute suhtes skep-
tiline. Pealegi ei ole see ainult 
Rägavere valla elanike mure, 
vaid puudutab kogu Eestit.

Ka erakond Eestimaa Rohe-
lised ei näe vajadust Eestis fos-
foriiti kaevandada. Erakonna 
arvates kasvab põlevkivitoode-
te tootmis- ja ekspordimaht 
ning põlevkivi kaevandamise 
tempo ja keskkonnakoormus, 
mistõttu keskkonda pöörduma-
tult muutvale fosforiidikaevan-
damisele pole Virumaal kohta. 
Rohelisedki on veendunud, et 
fosforiidivarusid peab uurima 
riik, sest uuringute lubamine 

ükskõik millisele ettevõttele an-
nab neile nn õigustatud ootuse 
alustada ka kaevandamist.

Keskkonnaministeeriumile 
ei ole fosforiidiuuringu taotlust 
esitatud ning jutud uuringuloa 
väljastamisest või selle tõenäo-
susest on spekulatiivsed.

Ministeerium on endiselt 
seisukohal, et fosforiit ei ole 
Eestis kaevandatav, see võib 
kaasa tuua õhu, põhja- ja pin-
naveereostuse, rääkimata mõ-
just elanikele ja nende elukesk-
konnale. Ka kaevandamisele 
eelnevad uuringud on seotud 
suurte riskidega – sügavad 
puurimised võivad kaasa tuua 
terve piirkonna põhjaveevaru-
de rikkumise, mistõttu ei pea 
keskkonnaministeerium fosfo-
riidiuuringute lubamist võima-
likuks.

Riik on olnud seisukohal, et 
kaevandatud fosforiidist saa-
dav rahaline kasu ei kaalu üles 
keskkonnale ja ühiskonnale 
tehtavat kahju, ning ministee-
riumi teatel pole täna ühtegi 
põhjust, miks seda seisukohta 
muutma peaks.

“Oluline on juhtida tähele-
panu sellele, et uuringu läbivii-
mise vältimatuks eelduseks on 
ka kohaliku kogukonna nõus-
olek ja soov vastava uuringu lä-
biviimiseks,” seisis keskkonna-
ministeeriumi vastuses.

“Inimesed lähevad siis siit lihtsalt ära,” arvas Rägavere vallas 
asuva Miila küla vanem Raigo Rebane, kui Viru Keemia Grupil 
peaks fosforiidikaevanduse rajamine õnnestuma.

Miila külavanem Raigo Rebane (vasakul) on rõõmus, et külas 
 kasvab palju lapsi. Kui kunagi peaks Rägavere valda rajatama 
 fosforiidikaevandus, ähvardab küla tühjaksjäämine. ARVET MÄGI

Vesi jõudis Vetikule 
tagasi
Möödunud nädalal kirjutas Vi-
rumaa Teataja sellest, kuidas 
Vetiku küla mutta upub. Prae-
guseks on aga pilt muutunud, 
sest järvedes sillerdab vesi.

Vinni valla arendusnõuni-
ku Gustav Saare sõnul taastati 
Vetiku väikejärve veetaset 
hoidvad lüüsid nädalavahetu-
sel. Saare hinnangul käivad 
lüüse paigalt nihutamas paha-
tahtlikud inimesed. (VT)

Fosforiiti? Ei, tänan!
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Kuidas suhtute algatatud fosforiidiuuringute käivitamisse? 

Uurimine on positiivne
Ei ole uurimise vastu, kui see ei too 
automaatselt kaasa kaevandamist

Olen pigem vastu
Olen igasuguse uurimistöö vastu
Ei oska öelda
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* Valimiks on 250 Lääne-Virumaa elanikku

ARVET MÄGI


