
"Presidenti üllatas virulaste positiivne ellusuhtumine", Virumaa Teataja, 14. aprill 2010
Kolmapäev, 14 Aprill 2010 00:00

Katri Lindau

  

  

Maavanem Einar Vallbaumi kutsel Lääne-Virumaad külastanud president Toomas Hendrik Ilves
kiitis maakonna esindajate positiivsust praeguses raskes majandussituatsioonis ning oli rahul
kohalike ettevõtjate arenguplaanidega.

      

President kohtus külastuskäigul kohalike omavalitsuste juhtidega hommikukohvilauas Tapa
vallamajas, kus kujunes põhiliseks jututeemaks haldusreform ning maakonna üldine hakkama
saamine majanduskriisiga.

  

Pikemalt peatuti Rägavere vallal ning selle ühinemise vajalikkusel mõne suurema naabriga.
Presidendi sõnul aitaks ühinemine väikesel Rägavere vallal kiiremini areneda.

  

Temaga nõustus ka Rägavere vallavolikogu esimees Rene Metsla, kes ütles, et vallas
saadakse aru ühinemise vajalikkusest, kuid praegu ollakse äraootaval seisukohal ning
arutatakse, millise naabriga leivad ühte kappi panna. "Kaalunud oleme nii Sõmerut kui ka
Sondat," lausus Metsla.

  

  

Vajalikud haldusreformid
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"Ükskord tuleb see niikuinii, parem, kui ise tahame, ja kogemus kõneleb, et tuleks seda teha,"
ütles president ning lisas, et kuna liitumine muudab vallad konkurentsivõimelisemaks, siis tuleks
mõelda tulevikule ning lastele ja teha, mis on neile parem.

  

Samuti tundis president huvi tööpuuduse leviku ning ettevõtluse olukorra vastu maakonnas.
Kohalike omavalitsuste esindajad olid positiivselt meelestatud ning president oli üllatunud.

  

"Hea on kuulda, et teil hästi läheb ja et te nii positiivsed olete, virisemise tase on olematu,"
naeris president ning lisas, et selline suhtumine on õige ning tuleb osata praeguses
majanduskriisis hakkama saada parimal võimalikul moel. Lisaks kõneldi põgusalt maakonna
maanteede olukorrast, maksude laekumisest, maakonna majanduslikust võimekusest ning
arenguvõimalustest.

  

Järgmisena külastas president Halliku Tapa tehast ning Halliku juht Heiki Hallik andis lühikese
ülevaate ettevõttest ning korraldas presidendile ringkäigu tehases. President arutles Hallikuga
koduse ja tööstusliku leivaküpsetamise eripärade üle ning koos maitsti sooje, otse liinilt tulnud
rukkikakukesi.

  

Seejärel külastas president Kadrina keskkooli, kus tundis suurt huvi sealse inseneriõppe ning
AutoCadi õpetuse vastu.

  

"Kui me ei õpi reaalaineid, insenerioskuseid, siis me oma Nokiat ei leia," ütles president ja lisas,
et eriti hea meel on tal näha, et maakool on ette võtnud rikastada õppekava.

  

"Masu on nendel, kellel" puudub korralik ettevalmistus," toonitas president ning märkis, et tema
kogemusel on Eestis praegu ettevõtetel puudus kõrgetasemelistest IT-haridusega noortest, ning
julgustas noori edasi õppima.

  

"Ei ole ainult arvutiühendus, vaid ka reaalsed oskused arvuti käsitsemisel," kiitis president
Kadrina kooli direktorit.
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Kadrinast liikus president

  

  

Rakverre näituse "Presidendi pai" avamisele galeriisse, kus olid kohal ka Uhtna kooli lapsed,
kes olid osa näitusepiltide autorid.

  

Seejärel lõunatas president koos Rakvere juhtfiguuridega Art Hotellis Rakveres ning edasi
jätkus külastuspäev Kundas.

  

  

Käejäljend tsementi

  

  

Kundas külastas president Ilves Kunda Nordic Tsementi, kus tutvus tehase
tootmispõhi-mõtetega. Pärast ringsõitu tsemenditehase territooriumil käidi Kunda sadamas, kus
president huvitus sadama arenguplaanidest.

  

Veel külastas president Kunda tsemendimuuseumi, kus tal paluti käised üles käärida ning jätta
oma parema käe jäljend tsementi, nagu on enne teda teinud teiste seas Mikk Mikiver, Kaljo
Kiisk ning Kaie Kõrb. Viimane küll oli leidnud, et käejälg ei iseloomusta teda piisavalt, ning surus
tsementi ka oma jalajälje.

  

Presidendi maakonnakülastuse ametlik osa lõppes Kunda päevakeskuses kohtumisega slaavi
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ühingu Läte liikmetega. Õhtu veetis president koos Evelin Ilvesega Rakvere Teatri etendust
vaadates.
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