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ANIJA VALD liiklusskeemi ning noorsooposele on kaasa aidanud külaela- miskohad on kaupluste, kooli Tamsalu annab teada, et RaaLiiklussüütegude arv on veiAnija valla kohtakoostas litseinik on käinud parklas liik- nike surve hooldekodu juht- ümbrus, staadion, bussijaam, siku vallas on kuritegude arv di kasvanud. Kristo Tamsalu
kokkuvõtte piirkonnapolitseilust jälgimas, rikkujaid korrale konnale ja probleemi tõstata- suvel rand. Alaealised veeda- vähenenud. Peamised kuriselgitab, et Raasiku valda läbivad suuremad kõrvalmaannik Kristo Tamsalu, kelle sõnul kutsumas. Nüüdseks sujub te- mine üleriigüises meedias, vad aega vanades mahajäetud teoliigid on isiku- ja varavastahoonetes, näiteks endises La- sed kuriteod. Vallas on riskiisi- teed, mida mööda liigutakse
2017. aasta esimese 10 kuu- ma sõnul hommikune liiklus kohtumised eri osapooltega.
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Juhtumitest toob ta esile, kuidas suvel seltskond 12-14aastaseid lapsi sõitis autoga mööda
valla mereäärseid teid, roolis
13aastanepoiss.
Noorte peamised kogunemiskohad on kaupluste jakoolide ümbrused, suvel rand,
Kuusalus Mäe tänava lõpus
Tallinna-Narva maantee äärne
Laulupeo kuusik, Kuusalu lasteaia parkla ja metsatukk ning
Kolga lasteaia parkla.

LOKSA LINN

Loksal on Kaisa Kajo sõnul
2017. aasta esimese 10 kuuga
registreeritud kuritegude arv
enam kui kolmandiku võrra
kasvanud. Suurima osa moodustavad isikuvastased kuriteod, millest enamikkehalised
väärkohtlemised.
Mullu suvel tehti Loksal
kindlaks ja peeti kinni kaks
alaealiste suhtes seksuaalse
väärkohtlemisega seotud kuritegusid toime pannud meest.

hemaa kaubamajas, vanas
saunas ja autobaasis.
2017. aastal tuliLoksale Läti
ja Ukraina päritolu töölisi. Kohalike ja välismaalaste vahel
on ette tulnud konflikte. Kuna
välismaalastesttöölised elavad
mitmekesi ühes korteris, onka
neil tekkinud omavahelisi
saamatusi.
Kaisa Kajo tõdeb, et Loksa
kohalikud elanikudkurdavad nad ei julge hilisel ajal enam
Loksal ringi liikuda, sest tänavatel on palju purjus välismaa-

aru-

kuid 50 ning riskiaadresse 13.
Väärteod on aasta varasemagavõrreldes samal tasemel.
Peamised väärteod on liiklusrikkumised: ületatakse kiirust
ja juhitakse sõidukit joobes.
Üks probleem on piirkonnapolitseiniku sõnul alaealiste
õhtused kogunemised, enim
meeldib noortele koos käia
Aruküla koolimaja ja Sinu Poe
ümbruses. Lõhkumisi on vähemaks jäänud, sellele on kaasa
aidanud koolimaja ümbrusesse paigaldatud turvakaamerad.

Tallinnasse, paljud rikkumised
toimuvad seal lootuses, et po-

litsei pöörab rohkem tähelepanu põhimaanteedele.
Rohkem järelevalvet tegid
politseinikud Lagedi-ArukülaPeningi maanteel, kuna lõik
läbib alevikku ning seal on palju kergliiklejaid. Lühikese ajaga tabati kümmekond kiiruseületajat, 2017. aastal hukkus
sel teelõigul üks jalakäija ning
sealt mõnisada meetrit Peningi poole põhjustas joobes juht
raske liiklusõnnetuse.
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Edu noortele näitlejatele!
teatriIda-Har-

Märts ehk teatrikuu lõppes taas Harjumaa koolinoorte
mis tõi Kuusalu valda kaks laureaaditiitlit.
tuli
ka
mitu eripreemiat. Kooliteatreid oli festivalil kõigist
jusse
me kolmest vallast, otsustasime neid truppe tutvustada eraldi

festivaliga,

lugudega.
Peakorraldaja, Aruküla kultuuriseltsi juhtkiitis, et tahaks festivalil mängitud lavastusi näidata laiemale publikule. Siit üleskutse – miks ei võiks saada traditsiooniks, et konkurssidel tunnustuse pälvinudkoolitruppidele pakutakse esinemisvõimalust
koduvalla pidupäevaüritustel või näiteks kutsutakse ka naabervalda!

ARVAMUS
Kaasamine ja avatus valla juhtimisel
mitte pelgalt sõnad

–

ini-

Ingeldrin

Aug
Kuusalu vallavolikogu liige
„Me kaasame aruteludesse”
ja „oleme avatud ideedele” –
eranditult kõik meist on neid
tõotusi korduvalt kuulnud,
kuid vähemalt sama palju on
olnud neid kogemusi, kus oleme tundnud, et meid pole otsuste tegemisel piisavalt kaasas hoitud või pole need arutelud olnudküllaldaselt avatud.
Kaasamisest on ammu saanud kerglaselt lennutatav
trendisõna, kuid vahel on
tunne, et sõna sügavam sisu
on jäänud senini tabamata.
Veelgi hullem – on neidki
omavalitsusjuhte, kelles see
sõna pigem ebameeldiva kiheluse esile kutsub, kui väärtuslikku tulemust oodata lubab. Ja on neidki, kes asjaosalisi manipuleeritud
viisil
niiöelda „kaasavad”, et endale
meelepärane otsus legitiimsuse saavutaks ja vormistatud
saaks samal ajal, kui „kaasatud“ isegi aru ei saanud, et
mingit kaasamist kui sellist sisuliselt ei toimunudki.
Kõige lihtsamalt – kaasavalt
tegutsemine on see, kui arvestad nendega, keda sinu otsused mõjutavad. Ja samal
ajal annad sa neile objektiivselt kogu info japiisavalt aega,
et nad saaksid tasakaalukalt ja
teadlikult seisukoha kujundada.
Viimane vast kõige tobedam näiline kaasamine toimus üle-eestiliselt kohalike
omavalitsuste liitumisküsitlustel, kus vaatamata sellele, et
paljud omavalitsused said
rahvaküsitlusel kodanikelt selge meelsuse mitte liituda, otsustasid volinikud teisiti. Ärge
saage valesti aru, mina olen
kindlasti suuremate ja võimekamate omavalitsuste poolt ja
usun, et see reform oli vajalik,
kuid kindlasti devalveerisid
need näilise kaasamise juhtu-

mi-

või rangelt reguleeritud
võtuajad, ei anna sageli

vastu-

oodatud tulemust. Nüüd on meil
igal konkurentsivõimelisel vallal aktiivne Facebooki-leht ja
ärksamate elanikelt suhtlemiseks loodud grupid nagu populaarne Arenev Kuusalu
Vald, kus kodanikud ka
valitsuse esindajalt osalemist

oma-

ootavad. Meil

on

unikaalne

kogukondliku koostöö mudel
Anija Lüliti, aga uskuge, me
saame veel palju paremini!
Lepime kokku, et võtame
kogukonda kaasavaid mudeleid kasutusele kõigis meie
omavalitsustes, olgu selleks
siis kaasav eelarvemenetlus
või koguni Kuusalu või
ku Lüliti? Teavitustöös pöörame enam

tähelepanu

suhtlusele –

Raasiveebi-

näiteks
eesmärgiks, et olulisim info
oleks valla kodulehelt leitav
maksimaalseltkahe klikiga. Ei
tasu peljata Facebooki grupis
mõne teema

seame

Volikogu lubas vallavalitsusel
rentida Kuusalu koolile moodulid
Konteinerkoolimaja 4 aastaks rentimise poolt hääletasid 13, vastu olid 5 volikoguliiget.

Kuusalu

Ülle Tamm
volikogu aru-

tas möödunud kolmapäeva,

28. märtsi istungil, kas Kuusalu
kooli ruumiprobleemi lahendada esimestele klassidele
konteinerkoolimaja rentimisega. Koos paigalduse, rendi-ja
kütmiskuludega tuleb tasuda
nelja mooduliga konteinerkoolimaja eest nelja aasta
jooksul arvestuslikult 256 424
eurot.

midka edasiste võimalikerahvaküsitluste väärtust kodanike
silmis ja olid vastutustundetud. Ja miks peaksid need
mesed olema motiveeritud
järgmisel korral kaasa rääkima, kui nende osalemist rahvaküsitlusel kui kaasamise üht
vormi, on sel viisil naeruvääristatud? Näitas ju üldiselt pigem tagasihoidlik osalusprotsent sedagi, et rahvas ei tundnud, et nende arvamusest
dagi sõltus.
Soovin, et mõtleksime
üheskoos selle üle, kuidas luua
Ida-Harjumaa valdades viljakas pinnas sisulise ja regulaarse dialoogi tekkeks kogukondade ja omavalitsuse vahel.
Senised suhtluskanalid nagu
ametnikele küll mugav aga
elanikule või ettevõtjale liialt
aeglane 30päevase vastamistähtajaga kirjavahetus või kord
nädalas ilmuv ajaleht ei ole
ammuilma piisavad. Ja koostöömudelid nagu traditsiooniline külavanemate koosolek

kommenteeriselkõi-

mist, kui vallaametnikuna
lest rohkem teame, ja mis
ge olulisem, ärme eelhäälesta
end diskussiooni pidamisel
vastavalt sellele, kellelt on
nud ettepanek ning
me väljendid nagu „meil on
alati nii olnud“ ja „see ei ole
võimalik“.

tul-

unusta-

NÄDALA LAUSE
„Kuid juhtimine tähendab alati nii otsuste tegemist kui
nende eest vastutuse võtmist.“
SULEV VALDMAA

4. aprill 2018

Volikogu esimees Kalmer
Märtson tuletas teemat sisse
juhatades meelde, et tegu on
vallale rahaliste kohustuste
võtmisega mitmeks järgnevaks
aastaks, otsus nõuab volikogu
koosseisu enamuse ehk vähemalt 10 voliniku poolthäält.
Esmalt palus sõna volikogu
liige Marti Hääl. Ta luges ette
oma poliitilise avalduse, millega väljendas muret, et rentimisotsus võtab ära Kuusalu
kooli olemasolevate hoonete
remondiks varem planeeritud
raha, haridusse investeerimise
asemel läheb veerand miljonit
eurot konteinerite omanikule
see ei too uut kvaliteeti valla
haridusvaldkonna juhtimises,
vaid võimaldab jätkata senist
–

vabaarengu strateegiat.
Ta nimetas lühiajaliseks lapsevanemate rahulolu Rihumäega (Kuusalu kooli asukoht
toim.) seotud logistika ja teiste harjumuste säilimisega, kuna seoses koolimaja remondiga kaasneb tulevikus õpilaste
vältimatu üleviimine valla teistesse ruumidesse. Marti Hääle
avalduse täisversiooni loe lk 5.
Otsuse eelnõu preambulis
on kirjeldatud, kuidas käesoleva aasta 1. septembril alustavad Kuusalu koolis 4 esimest
klassi, koolimajas pole ruume
kahele klassile, kasutusele on
juba võetud ka õpetajate tuba
ja lugemissaal. Vallavalitsus
pakkus kaht lahendust konteinerkoolimaja rent või kahe
klassiruumi avamine Kuusalu
lasteaias Jussike. Konteinerkoolimajale kuluks esimesel
aastal 90656 eurot, igal kolmel
järgneval aastal 55 256 eurot,
kokku 256424 eurot. Lasteaias
Jussike kuluks 4000 eurot uste
paigaldamiseks ja umbes 1500
eurot aastas laste transpordi
ümberkorraldamiseks.
Kuusalu vallavanem Urmas
Kirtsi sõnas vallavalitsuse eelnõud tutvustades, et valla lasteasutustes oleks ruume, kuhu
kaks esimest klassi paigutada:
–

–

„Küsimus on, kas kasutame
neid kuupmeetreid, mis meil
juba on, või rendime juurde.
Vallavalitsus oli välja töötanud
kiired meetmed, kuid arutelu
koolis ei tekkinud.“
Ta tunnistas, et konteinerite
ehk moodulite rent võib pikas
perspektiivis kooli arengut pidurdada, aga lapsevanemad ja
kooli juhtkond on väljendanud
oma seisukohta, et kõik klassid
peavad olema kooli juures
koos.
Raul Valgiste tõdes, et ühe
variandina pakutud Kiiu mõis
pole kooliruumideks tõsine alternatiiv, kuid lasteaias oleks
võimalik tagada kooli esitatud
tingimused õppetööks.
Mait Kröönström lausus:
„Toodame strateegiaid, mida
keegi ei järgi. Hariduse arengukavas on stsenaariumid,
mida ei kaalutud. Ei saa aru,
kellele neid dokumente koos-

tatakse.“
Istungil kohal olnud 18 volinikust olid rentimise poolt 13
ja vastu 5.
Urmas Kirtsi ütles Sõnumitoojale, et moodulite paigaldus- ja rendikulu on pakutud
indikatiivsena, järgmisel nädalal kuulutab vallavalitsus
välja riigihanke konteinerkoo-

limaja rentimiseks neljaks aastaks, siis selgub tegelik maksumus. Eestis on 5-6 firmat, kes
mooduleid välja rendivad.
„Volikogul oli valida kahe
võrdväärse variandi vahel. Vallal on ruumiressurssi, mida
oleks võinud kasutada mõistlikumalt. Oleks saanud olla
paindlikum ja lapsi suunata
sinna, kus on parasjagu ruumi,“ kommenteeris ta.
Esimese aasta rendikulu pole vallavanema sõnul valla eelarvesse kavandatud, plaan on
selleks kasutada kooli eelarvesse ruumide remondiks planeeritud 50 000 eurot, valla lisaeelarvega on kavas anda lisaks 20 000 eurot kahe klassiruumi sisustamiseks.
Kuusalu keskkooli direktor
Vello Sats lausus, et koolipere
on volikogu otsusega rahul:
„Mina pakkusin hoolekogu
jaanuarikuu koosolekul, et
tähtis on hoida kõik klassid
koolimaja juures ja kasutada
selleks kas või remondirahasid. Olema rahul, et saame
edasi minna lastele parima variandiga. Me ei saa sel aastal
koolis remonti teha, aga selles
valguses, et tulevikus hakatakse koolimaja renoveerima, pole see probleem.“

Omniva võtab Ida-Harjust ära 27 kirjakasti ja
lisab ühe uue Anijale
Omniva hakkab pakkuma
uut teenust kui elad
postkontorist üle
5 kilomeetri kaugusel,
saad tellida kirjakandja koju.
–

Omniva,

Ere Uibo

vana nimega
Eesti Post, saatis tänavu aasta
alguses kõikidesse omavalitsustesse teate, et kirjakastide
võrgustiku korrastamisega on
plaanis vaadata üle kirjakastide asukohad. Omniva pakkus,
et ära võiks võtta väga väikese

kasutatavusega kirjakaste Anija vallas 5, Kuusalus 15, Raasi-

kul 6. Omniva sõnul polnud
otsus lõplik, ettevõte lubas
vestada rahva tagasiside ning
ettepanekutega. Info oli valdade kodulehekülgedel, sotsiaalmeedias, tagasisidet sai anda 6.
märtsini. Möödunud nädalal
saabusid omavalitsusjuhtidele
uued kirjad – on otsustatud,
millised kirjakastid eemaldatakse. Kirjakastide võrgustiku
korrastamine võtab aega järgmised paar-kolm nädalat.
Aasta alguses saadetud
jas tegi Omniva ettepaneku vähendada mõnede kirjakastide
tühjendamist ning hakata
detisi ära viima korra nädalas.
Omniva j aotuskeskuse juht Ott
Nauts ütles, et uue plaani järgi
siiski ühe tühjenduskorraga
kaste ei jää, minimaalselt viib
kirjakandja postisaadetisi ära
kahel korral nädalas.
Ott Nauts põhjendas kirjakastide vähendamist sellega,
et need on olnud kaua

ar-

kir-

saa-

sama-

des asukohtades, kuid rahva
liikumisteed ja harjumused on
selle aja jooksul muutunud.
Ta ütles, et kuigi kirjakaste
vähendatakse, lisandub Omni-

val uus teenus. Kui postiteenuse kasutaja elab maapiirkonnas
postiasutusest kaugemal kui 5
kilomeetrit, on võimalus tellida

kirjakandja koju. Teenuse eest
lisaks maksta ei tule, kirjakandjat saab kutsuda tööpäevadel

8-16.

kell
Teenuse saamiseks
tuleb Omniva kodulehel täita
ankeet, vastata tuleb, mida
vitakse kirjakandja abil teha,
mis kuupäeval, kellaajal ning
kuhu oleks tarvis tulla. Seejärel
võtab Omniva ühendust, lepitakse kokku teeninduse aeg.

soo-

ANIJA VALD
Anija valda jääb 5 kirjakasti
Aegviidus aadressil Piibe
maantee 8 Karli poe juures,
Kehra postkontoris, Alavere
kaupluse, Kehra muusikakooli
ja Anija mõisa juures.
Ott Nauts märkis, et mõistlik
on panna kirjakast Anija mõisa
juurde, et lisaks kohalikele elanikele saaksid ka mõisa külastavad turistid mugavalt kirju ja
postkaarte postitada.
Ära võetakse Voose rahvamaja, Anija küla korrusmajade, Vetla endise metskonnahoone, Härmakosu, Soodla ja
Voose küla Soo-Otsa bussipeatuse kirjakast. Alavere ja Kehra
muusikakooli kirjakasti hakatakse tühjendama kaks korda
nädalas, teistes asukohtades
tühjendussagedus ei muutu.
Omniva andmetel oli esialgse plaani järgi Voose rahvama–

ja juures olev kirjakast alles jätta, kuid Omniva on otsustanud
ka selle ära võtta. Anija vallavanem Arvi Karotam ütles, et
vallavalitsus tegi Omnivale
täiendava taotluse, et Voose

rahvamaja juurde kirjakast alles jääks, mille peale Ott Nauts
vastas, et Voose rahvamaja kirjakast on vähese kasutusega
ning kirjakandjate info põhjal
on seal kirju väga harva. Voosel elaval ristsõnade

lahenda5 kilo-

jal ja teistel rohkem kui

meetrit postiasutusest kaugemal elavatel elanikel on ka
levikus võimalik kirju saata,
tellides selleks koju kirjakandja, kes kirjad ära viib.

tu-

KUUSALU VALD
Kuusalu valda jääb 18 kirjakasti, seni oli 33. Edaspidigi
saab kirju posti panna Kiius,
Valklas, Salmistul, Kodasool,
Rummus, Saunjas, Kuusalu
postkontoris, Muuksis, Soorinnas, Kolgas, Kolga-Aablas, Tapurlas, Pedaspeal, Kõnnus,
Leesil, Viinistul, Pärispeal ja

Kolgakülas.
Eemaldatakse Pudisoo, Kahala, Kemba, Valgejõe, Vanaküla, Tapurla, Kiiu-Aabla, Kolga-Aabla, Kasispea, Külaotsa,
Virve, Hara, Joaveski, Vihasoo
ning Turbuneeme kirjakastid.
Kaks korda nädalas hakatakse tühjendama Kolga, Leesi, Kolgaküla, Pedaspea, Viinistu, Pärispea ja Kõnnu kirjakaste, ülejäänutest viiakse postitused ära sama tihti, nagu on
viidud seni.
Kuusalu vallavanem Urmas
Kirtsi ütles, et kuigi info kirja-

kastide vähendamisest oli valla infokanalites avaldatud, ühtegi ettepanekut ei laekunud:
„ Statistika näitas, et kastide kasutamine oli äärmiselt väike,
seega tuli korrigeerimise plaaniga nõus olla.”

LOKSA LINN
Loksal on kirjakastid postkontori, bussijaama ja linnavalitsuse juures. Kõik need on
Omniva andmetel aktiivses
kasutuses ning muudatusi pole tarvis teha.

RAASIKU VALD
Raasiku vallas jäävad alles 5
kirjakasti praeguse 11 asemel,
täpselt samad, mille Omniva
aasta alguses vallavalitsusele
saadetud kirjas välja pakkus.
Omniva ei võta ära kirjakaste, mis asuvad Raasiku Konsumis, Aruküla postkontoris,
Arukülas vallamaja ees, Kalesi

raa-

töökoja juures ja Peningil
matukogu vastas tee ääres.
Eemaldatakse Härma, Kiviloo, Pikavere, Tasuja bussipeatuse, Raasiku Elektri ning Raasikul aadressil Jägala maantee
55 kirjakastid.
Raasiku Konsumi, Peningi
ja Kalesi kirjakaste hakatakse
tühjendama kaks korda nädalas. Aruküla postkontori ja vallamaja kirjakastid on Omniva
andmetel aktiivses kasutuses
ning nende tühjenduskordi ei
vähendata.
Vallavanem Andre Sepp
les, et ka Raasiku vallas ei
nud Omniva plaan eriti tagasisidet, mõned kommentaarid
postitati sotsiaalmeedias.

üt-

saa-
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LÜHIDALT
MUUTUSED KUUSALU
VALLAVALITSUSE
STRUKTUURIS
Kuusalu volikogu kinnitas

28. märtsi istungil 14 poolt-,
ja 1 erapooletu hää3

vastu-

lega vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu alates 2. aprillist. Otsuse seletuskirjas on öeldud,
et muutused tehakse vallavalitsuse klientide paremaks
teenindamiseks ja valla kuvandi parandamiseks. Juurde luuakse kommunikatsioonispetsialisti, juristi- järelevalveametniku ja ehituskontrollispetsialisti
tikohad ning ehitusregistripidaja 0,5 ja andmekaitsespetsialisti 0,3 ametikohta. Samas koondatakse
ses maareformi lõppemisega kaks maakorraldajat – üks
juunis ja teine aasta lõpus.
Ka koondatakse heakorratöötaja 0,5 töökohta ning vähendatakse Loksa referendi
koormust 0,3 ametikoha võrra. Palgafond kasvab seoses
uute ametikohtadega 70 000
eurot, samas hoiab koondamiste arvelt kokku 41 000
eurot, tegelik kasv on 29 000
eurot. Kuusalu vallavanema
Urmas Kirtsi sõnul on lisaeelarvega plaanis tõsta kõigi vallamaja töötajate töötasu 10
protsendi võrra.

ame-

seo-

HARA SADAM OSALEB
AVATUD KALASADAMATE
PÄEVAL
Teistkordselt
toimuval
avatud kalasadamate päeval, 28. aprillil osaleb ka Hara sadam. Sadamates korraldatakse külalistele meelt lahutavaid ettevõtmisi. Hara sadamasse on kavas kutsuda piirkonna kalamehi
kala müüma, saab kalatoite
ja kindlasti kalasuppi, minnakse kalale, päeval räägitakse kalamehejutte. Päeva
täpsem kava avaldatakse lähiajal.

RMK MÜÜB ANIJA JA
RAASIKU VALLAS METSA
Riigimetsa Majandamise
Keskus korraldab 10. aprillil esimese avaliku kirjaliku
enampakkumise riigi

oman-

dis olevatele metsamaatükkidele. Neist 4 asuvad Anija
ja 3 Raasiku vallas. Anija vallas müüakse metsamaad Lükati ja Parila külas, Raasiku
vallas Kiviloo, Perila ja Kulli külas. Anija ja Raasiku vallas oksjonile pandud
tükkide suurused on alates
2 hektarist kuni 44 hektarini, alghinnad 6420 kuni 154
490 eurot. Kokku plaanib

maa-

RMK Eestis müüa 78

maamaa-

tükki, mille kogupindala on
720 hektarit. Need on
tükid, mida ei peeta riigimetsa majandamiseks vajalikuks, kuna on liiga väikesed või asuvad halvasti ligipääsetavas kohas. „Müüdavatel maatükkidel võib olla suurem väärtus eelkõige
naaberkinnistute omanike
jaoks, kes saaksid nii
dada oma maaomandit,“ ütles RMK kinnisvaraosakonna juhataja Andrus Lauren.

suuren-

3

Ehitaja lubas Kiiu mõisa tellijale
üle anda järgmisel nädalal

LÜHIDALT
ANIJA
SOTSIAALKOMISJONIL
UUS ASEESIMEES
Märtsi istungil valiti Anija
vallavolikogu sotsiaal- ja kogukonnakomisjonile

ASi Eviko nõukogu esimees REIN MURUMÄGI tutvustas Kuusalu volikogu istungil Kiiu mõisa
rekonstrueerimise käiku.

uues-

ti esimeest ja aseesimeest,
sest senine aseesimees Rene Kaalo soovis komisjonist
lahkuda. Vastavalt KOKSi

Ülle Tamm

„Esitasime

muudatustele tuleb volikogu

Kiiu mõisa
renoveerija leidmiseks korraldatud riigihankesse pakkumise lootuses, et maja seinad jäävad püsti. Kuid seintest jäi vähe
järele, tavalisest remondist on
asi olnud kaugel, tegu on hoone restaureerimisega. Oleksime võinud pragusid tõmmistega pingutada, ent tulemus
oleks olnud ohtlik, lammutasime ja tegime uued asemele.
Vana asjaga tegelemine on äärmiselt kulukas, lõpptulemusena aga kasulik,“ kõneles Eviko
juht Rein Murumägi, kui põhjendas, miks on Kiiu mõisa renoveerimine kestnud lubatust
kauem jakujunenud kallimaks.
Ehitajad alustasid mõisahoones töödega sügisel 2016. Eviko
pidi renoveeritud maja tellijale, Kuusalu vallavalitusele, üle
andma 2017. aasta hilissügisel.
Rein Murumägi rääkis Kiius
tehtavatest rekonstrueerimistöödest Kuusalu volikogu 28.
märtsi istungil, kus päevakorras oli info Kiiu mõisast. Tema sõnul on hoone sees ehitustööd lõpetatud, koristusfirma on tellitud ruume korda tegema. Maja vajab korrastamist
veel väljastpoolt
välistrepi
piirded on valmistajalt saamata, esialgu pannakse ajutised
piirded ning tegemata on haljastustööd.
Värner Lootsmann küsis, miks ehitaja ei teinud enne riigihankesse pakkumise
esitamist Kiiu mõisa tegelikku seisukorda endale selgeks.
Ka Marti Hääl esitas küsimuse, kus viga sisse tuli, kas loeti
hankedokumente ebapiisavalt.
Eviko juht vastas, et eelnevalt käidi maja läbi, uuriti võimalikult põhjalikult, kuid al–

esimees ja aseesimees

sai Inga

Anija

Külli Koppelmaa

kinnitas kultuuri-ja vabaajakomisjoni ettepanekud kultuuri, noorsoovaldkonna ja külaliikumisega seotud vabaühendustele toetuste eraldamivallavalitsus

saa-

se kohta. Vallaeelarvest
vad kogusummas 31 409 eurot
toetust 19 MTÜd, kolme MTÜ
taotlused jäidrahuldamata.
MTÜ Tantsuratas saab 6500
eurot. Sellest 4500 eurot on
toetus folkloorifestivali „Tunne
rahva(u)st enda ümber“ korraldamiseks ning 1600 eurot
Ungari folkloorifestivali
lustasudeks. MTÜ Ingver saab
toetust 1780 eurot – Kehra aitkuivati remondiks ja elektrikulude katteks, samuti
tupidamiskuludeks ja ühisürituste läbiviimiseks. MTÜle
Soodlast Kõrveni eraldati 2023

osa-

raama-

Leoke-Bosenko

10,

Natalija Jakovenko 7 häält.
Inga Leoke-Bosenko jätkab

sotsiaal-

ja kogukonnako-

misjoni esimehena,

aseesi-

mees on Natalija Jakovenko.

EVIKO nõukogu esimees REIN MURUMÄGI: „Kiiu mõisa peale oleks võinudkulutada paar miljonit eurot, oleks saanud uhke
Foto Rasmus Merivoo
ja ägeda peahoone. Kärbitud on sisetöödeks kasutatud materjalide arvelt.“
les seinu lammutades selgus,
et mitme kihi plaatide ja kangaste all mõnes kohas tegelikult seina polnudki: „Töö käigus nägime, mis katuse ja seinte alt välja tuli. Akende kohalt
kukkusid sillused sisse, tegime
uued. Katsime hoone telgiga,
see oli kulukas, kuid poolpehkinud müürid ei oleks talve
üle elanud. Sellise maja peale oleks võinud kulutada kaks
miljonit, aga tuli hakata kulutusi kärpima.“
Värner Lootsmann küsis
veel, et mõis pole ehitusmälestis ega muinsuskaitse all, miks
Eviko juht kõneleb muinsuskaitsest.
Rein Murumägi selgitas, et
mõisate renoveerimine ongi muinsuskaitseline töö. Kiiu
mõisa saali on jäetud tapeetide alt leitud seinakaunistuste
fragmendid, mitmetes ruumides on veel originaalfragmente ning vanaaegne trepp teisele korrusele on restaureeritud

nii, et ei saa arugi, kus on originaalsed või uued detailid.
Mait Kröönström: „Lepingu järgi oli renoveerimise hind
veidi alla miljoni euro, kui palju läksid tööd ehitajale kallimaks?“
Rein Murumägi: „Lisakulutusi tegime alla 10 protsendi.
Et objekt on kahjumis, on meie
probleem. Ehitaja peab riigihankesse pakkumist tehes sellega arvestama.“
Andres Heinver soovis teada, kuidas sujus koostöö tellija
ja ehitusjärelevalvega.
Eviko juht lausus, et koostöö
on olnud pingeline vastastikune võitlus.
Raul Valgiste esitas küsimuse, kas Kiiu mõisa hakati
renoveerima õigel ajal.
Rein Murumägi vastas, et
kui poleks töödega alustatud,
siis käesoleval või järgmisel
talvel oleks mõisahoonelkatus
sisse kukkunud,: „Alles oleks
jäänud hunnik kive.“

Ta lubas, et aprilli teisel nädalal peaks saama üleandmisvastuvõtmisakt allkirjastatud ja
kui kasutusluba käes, võib vallavalitsus uuesti Kiiu mõisas
tööle hakata.
Kuusalu vallavanem Urmas
Kirtsi teatas käesoleva nädala
esmaspäeval Sõnumitoojale,
et tuleval esmaspäeval, 9. aprillil on kavas minna ehitajaga
kohtuma ja vaadata, kas mõisa saab Evikolt vastu võtta. Kui
vallavalitsus on väljastanud
kasutusloa, alustatakse vallavalitsuse tagasikolimist Kuusalust Kiidu. Kolimine võtab tema sõnul aega mõne päeva.
Kuusalu vallamaja on alates 2016. juunist asunud Kuusalu alevikus ajutistel pindadel
– Köstri majas noortekeskuse
osades alumise korruse ruumides ja teisel korrusel ning
hoonega külgneva endise lastehoiu pinnal. Sotsiaaltöötajad
on olnud Kuusalu raamatukogu ruumides.

Anija vald toetab vabaühendusi 31 409 euroga
Anija valla 2018. aasta
eelarvest eraldati toetusi
19 mittetulundusühingule.

vali-

da salajasel hääletusel koos,
esimeheks saab enim hääli saanud kandidaat. Peep
Kask esitas komisjoni esimehe kohale praeguse esimehe
Inga Leoke-Bosenko, Jaan
Oruaas esitas Natalija Jakovenko. Mõlemad kandidaadid on volikogu keskfraktsioonist. Salajasel hääletusel

eurot Anija Lüliti ning MTÜle Nõmbra Karjamõis 1300
rot toetust filmifestivali läbiviimiseks. MTÜ Kehra Raudteejaam saab projektitoetust
2330 eurot. See on mõeldud
ajalookonverentsi ja Kehra
paberipäeva korraldamiseks
ning Kehra koduloomuuseumi stendide jaoks.
MTÜ Voose Kõrts saab projektitoetust 3963 eurot, selle
seas on toetused kolmele projektile: „Helitehnika, projektor
ja internetiühendus kogukonna arendamiseks“, „Voose küla identiteedi tugevdamine läbi ajaloopärimuse eksponeerimise“ ning „Videoprojektsiooni seadmete soetamine turismile ja kogukonnale suunatud
teenuste arendamiseks“.
MTÜle Triibik eraldati 2000
eurot toetust Kehra Nuku tegevuseks ja MTÜle Põrguvärk 1350 eurot 20. Põrgupõhja päeva korraldamiseks ja EV
taasiseseisvumispäeva pikniku
jaoks. Aegviidu Päästeselts saab
3200 eurot päästeseltsi hoone

eu-

renoveerimiseks. MTÜ Aegviidu Kunstizaal 150 eurot reproduktsioonide näituste korraldamiseks, Aegviidu Aleksandri kogudus 700 eurot tegevustoetust regulaarsete jumalateenistuste ja kirikupühade pidamiseks ning leeritundideks ja
kiriku korrashoiuks. Anija Valla Mälumänguseltsile antakse
96 eurot

mälumänguturniiri-

dekorraldamiseks ning 700 eu-

saab MTÜ Aegwiidu Jaam
Anno 1870 eakatele saunateenuse soodustuse tegemiseks.
Ida-Harjumaa Invaühingule
eraldati 300 eurot ürituste korraldamiseks ja neist osavõtuks,
transpordikuluks ja muuks.
Külaseltsidest antakse Pikva-Arava Külaelule 1285
rot tegevustoetust Pikva seltsimaja hoone ülalpidamiskuludeks, Voose Külaseltsile 164
eurot projektitoetust Voose
külaplatsi välimale kaasfinantseeringuks ja MTÜle Voose
Vabaajakeskus 215 eurot KOPi
projekti „Kino Voosele“
osaluseks. MTÜ Kihmla-Salurot

eu-

oma-

mäe saab 2503 eurot

projekti-

külaplatsiäärse kiviaia
taastamiseks, Rooküla Külaselts 850 eurot vigur jalgpalli
väljaku ehituseks ja halduseks.
Kolm taotlust jäeti rahuldatoetust

mata. Toetust ei saa Seto

Lau-

luselts Siidisõsarõ. Otsust põhjendati, et selle peamised tegevuskohad on väljaspool Anija valda ning Anija vallast pole uusi liikmeid viimastel
tatel kaasatud. Toetust ei
tud ka MTÜle Keerdtrepp, kuna neid tegevusi, milleks raha
taotleti, toetatakse riigilt huvihariduse ja huvitegevuse jaoks
eraldatud rahast. Toetust ei saa
ka MTÜ Arcum, kes taotles
ha noorte vabaaja sisustamiseks. Vallavalitsus põhjendas
toetuse rahuldamata jätmist
puudustega taotluses. Märgiti,
et taotlus oli liiga üldsõnaline
– polnud määratletud sihtrühma ning konkreetseid võistlusi, koolitusi ja üritusi, millel soovitakse osaleda, samuti
olid treeningute eelarved täpsemalt lahti kirjutamata.

aasanra-

SÕIDUKOMPENSATSIOON
ANIJA VALLA JUHTIDELE
Anija vallavolikogu

otsus-

maksta vallavanemale
Arvi Karotamile ja abivallavanemale Riivo Noorele töösõitudel isikliku sõiduauto
kasutamise eest kompensatsiooni 0,15 eurot läbitud kilomeetri eest ning kuni 150
eurot kuus. Finantsjuht Liivi Hansen selgitas, et sõidukompensatsioon on mõeldud juhuks, kui vallavanemal või abivallavanemal on
mõistlik ametisõitudel kasutada isiklikku autot. Näiteks, kui Aegviidus elaval Riivo Noorel on vaja hommikul
sõita tööasjus Tallinnasse,
on tal mõistlikum minna sinna otse Aegviidust, mitte sõita Kehrasse vallale kuuluvat
tas

autot võtma. „Viimase

poo-

le aasta jooksul on tulnud ette ka olukordi, kus kõik vallavalitsuse kasutuses olevad
sõiduautod on hõivatud,“ sõnas Liivi Hansen. Ta selgitas,
et ka vallavanema tööautoks
ostetud Peugeot on möödunud suvest vallavalitsuse
üldkasutuses.

LOKSA POSTI TÄNAVA
REKONSTRUEERIMISEST
Loksa linn taotles teeja taristuministeeriumilt

de-

toetust Posti tänava

rekonst-

eu-

rueerimiseks ligi 300 000
rot, kuid jäi hindepunktidelt
pingereas tahapoole ja toetust ei saanud. Linnavalitsus põhjendas taotluses, et
aastal 2014 oli Posti tänaval
surmaga lõppenud õnnetus,
liiklusõnnetuste
uurimise
komisjon tegi Loksa linnale ettekirjutuse liikluskeskkonna parandamiseks sel tänaval. Ministeeriumi hindamiskomisjon põhjendas toetuseta jätmist

linnavalitsu-

sele saadetud kirjas, et eelistati kordategemiseks toetada neid teid, kus ümbersõidu võimalus puudub, Posti tänava puhul on alternatiividena võimalik kasutada
Loksalt Suurpea poole jaKasispea poole suunduvaid riigiteid.
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Kuusalu valla üldplaneeringu
töörühmade juhid
Ülle Tamm

Kuusalu

vallavalitsus kinnitas 22. märtsil valla üldplaneeringu koostamiseks piirkondlikud töörühmad ja nende
juhid. Nüüd palutakse juhtidel
leida töörühmade liikmed,
igastkülast üks esindaja.
Vallaarhitekt Kadi Raudla
sõnul on soov kinnitada töörühmade koosseisud vallavalitsuse istungil, mis tuleb neljapäeval, 12. aprillil.
Kogu vald on jagatud 8 piirkonnaks. Kaberla, Haavakannu, Kodasoo, Rummu, Saunja,
Külmaallika, Rehatse külade
ehk piirkonna nr 1 töörühma
juhib Reelika Saaron. Kupu,
Kuusalu, Allika küla ning Kiiu
ning Kuusalu alevik on piirkonnas nr 2, töörühma juht on
Jaanus Kamber. Valkla, Salmistu, Mäepea, Põhja, Sõitme
küla on piirkonnas nr 3, töörühma juhiks kinnitati Aare
Kaur. Ilmastalu, Kosu, Aru,
Kursi, Hirvli, Sigula, Liiapeksi,
Suru, Pala, Tõreska, Kolgu ja
Koitjärve küla moodustavad
piirkonna nr 4, töörühma hakkab juhtima Kairi Loit.
Piirkonnas nr 5 on Kahala,
Soorinna, Andineeme, Muuksi, Tsitre, Uuri, Pudisoo, Mustametsa ja Vahastu küla ning Kolga alevik, töörühma juhib Janne Kerdo. Piirkonna nr 6 moodustavad Pedaspea, Kolga
Aabla, KiiuAabla, Leesi, Tammistu, Juminda, Tapurla, Virve
ja Hara küla, töörühma juhiks
on kinnitatud Jaan Velström.
Loksa, Kasispea, Suurpea, Pärispea, Viinistu, Turbuneeme,
Vihasoo ja Tammispea küla
kuuluvad piirkonda nr 7, töörühma hakkab juhtima Marika
Žmenja. Kolgaküla, Kotka,
Kõnnu, Kalme, Kemba, Murksi, Parksi, Nõmmeveski, Vanaküla ja Joaveski küla on piirkonnas nr 8, töörühma juhib
Kaisa Linno.
Vallaarhitekt rääkis, et töörühmadele juhtide leidmine
võttis aega, ta tegi ettepanekuid piirkondade aktiivsematele inimestele: „Osalemine on
vabatahtlik, tasu selle eest ei
maksta. Kaasame neid, kes on
huvitatud andma oma panuse,
et uus üldplaneering saaks
võimalikulthea dokument. Kui
töörühmade koosseisud on

4. aprill 2018

Kooliteatrite festivali 2 laureaaditi tlitpälvisid Kuusalu val a trupid

kinnitatud, hakkavad nad läbi
vaatama üldplaneeringusse

esitatud ettepanekuid.“
Kuusalu vallavolikogu märtsikuu istungil küsitiKadi Raudlalt, mis seisus on valla üldplaneeringu koostamine. Ta kirjeldas, et kuigi uue üldplaneeringu koostamine algatati
2009. aastal, korraldati hange
koostaja leidmiseks 2015. aastal. Nüüdseks on eskiisid avalikustatud, ettepanekud kogutud. Teemade kaupa on materjal varem läbi arutatud, eskiiside põhjal tehtud ettepanekuid
hakatakse piirkondlikult läbi
vaatama.

Ta lisas, et vallavalitsus on
tegelenud riigihanke tulemusel koostajaks valitud firmaga
Skepast&Puhkim, kuna pole
päris ühest arusaamist kvaliteedi osas.
„Lepingut veel lõpetatud
pole, kuid oleme konsulteerinud, mis saab, kui vahetada
üldplaneeringu koostajat. Vastatud on, et uus koostaja jätkab
sealt, kus eelmine jäi pooleli.
Sel ajal, kui otsime uut koostajat, töögrupid töötavad,“ selgitas vallaarhitekt volikogule.
Käesoleva nädala alguses lisas ta Sõnumitoojale, et Skepast&Puhkim on vastavalt telefonivestluses öeldule valmis
jätkama, kuid soovib lisatöö
eest lisaraha, sest ei osanud riigihankesse pakkumust esitades arvestada Kuusalu valla
suurte mahtudega.
Toimetus küsis kommentaari ka üldplaneeringu koostajalt.
Skepast&Puhkim OÜ juhatuse
liige Hendrik Puhkim kommenteeris: „Läbiviidud riigihanke ning selle tulemusel
veebruaris 2015 sõlmitud lepingu kohaselt pidi toimuma
üldplaneeringu kehtestamiseks esitamine hiljemalt 36 kuu
möödudes ehk veebruaris
2018. Meist valdavalt mitteolenevatel põhjustel pole seda
juhtunud ning väga palju on
veel sisulist tööd ees. Riigihankele pakkumist esitades ei osanud me arvestada asjaoluga, et
tööde ajagraafik viibib niivõrd
palju. Osaliselt sellest põhjustatult on tänaseks meie kulud
oluliselt suuremad, kui me enda eelarves ette nägime. Oleme
valmis tööd jätkama, kui jõuame mõlemat poolt rahuldavale
kokkuleppele.“

LÜHIDALT
LÕPETAMATA LIITUMISE KULUDE HÜVITAMINE
KUUSALULE JA LOKSALE
Vastavalt riigihalduse ministri Jaak Aabi käskkirjale hüvitati
Kuusalu vallale ja Loksa linnale vabariigi valitsuse algatatud,
kuid lõpetamata jäänud liitumise ettevalmistamiskulud. Kuusalu vald sai 3611,27 eurot, Loksa linn 4479,33 eurot. Hüvitist
maksti rahvaküsitluse korraldamise kulude eest, Loksale ka
advokaadibüroo teenuste eest. Kokku maksti hüvitist 8 omavalitsusele Eestis, Harjumaalt veelKeila linnale 19 799,70 eurot.
–

PUDISOO KÜLA SAAB ÜHISVEEVÄRGI
OÜ Kuusalu Soojus taotles ja sai Keskkonnainvesteeringute
Keskuselt Pudisoo küla puurkaevpumpla ja veetorustiku rajamiseks toetust 141 276 eurot. Projekti kogumaksumus on
223629 eurot. Ehitab AS Terrat. Kokku rajatakse 2,8 kilomeetrit
veetorustikku. Puurkaevu puurimisega ollakse 72 meetri sügavusel. Lepingu kohaselt lõppevad tööd 4. septembril. Vastavalt
Kuusalu vallavolikogu otsusele on OÜ Kuusalu Soojus nüüd
Pudisoo külas veeettevõtja.

Arukülas toimunud Harjumaa kooliteatrite festivalil tunnustati Kuusalu ja Kolga kooli
põhikoolitruppe laureaaditiitliga.
Külli Koppelmaa

Harjumaa

kooliteatrite
festival toimub tänavu Arukülas kolmel päeval – kolmapäeval, 28. märtsil võistlesid keskkooligümnaasiumiõpilaste
ning neljapäeval, 29. märtsil
põhikooliõpilaste näitetrupid.
Tuleval reedel, 6. aprillil teevad festivalil teatrit algklasside
õpilased.
Keskkoolidegümnaasiumide õpilaste näiteringe osales
festivalil 5, põhikooliõpilaste
truppe 11. Mõlemas vanuserühmas kuulutati välja Grand
Prix´ võitja, kes läheb Harjumaa kooliteatreid esindama vabariiklikule festivalile, ning laureaadid – vanemas vanuserühmas üks ja nooremas neli. Peale selle valiti parimad näitlejad,
lavastajad ja anti eripreemiaid.
Festivali žüriis olid esimesel
päeval Põltsamaa kultuurikeskuse näitejuht Keiu Kess, Eesti
Harrastusteatrite Liidu tegevjuht Kristiina Oomer, Maarja
küla õpetaja jaPõlva MeieStuudio tantsija Reelika Koit ning
Salme
teatri pealavastaja
Kristjan Arunurm. Teisel päeval oliKristiina Oomeri asemel
žüriis Rakvere teatri näitleja
Grete Jürgenson.
Põhikoolide arvestuses tunnistati parimaks Maardu teatri
„Veer ja Špaga“ etendus „Põhja
neiud“, keskkoolidegümnaasiumide seas Viimsi keskkooli
näitetrupi Eksperiment lavastus „Talk“. Põhikoolide neljast
laureaaditiitlist kaks pälvisid
Kuusalu valla koolide trupid –
Kolga kooli Kohalolijate 7.9.
klassi õpilaste rühm oma kooli
õpetaja Laura Pürjema kirjutatud näitemänguga „Kes?,
mille lavastas Terje Varul, ning
Kuusalu keskkooli 8. b klass lavastusega „Muutuste maailm“
mille lavastas Saima Kallionsivu.
Catlyn Rebas Kolga kooli
Kohalolijatest sai parima nais-

,

Harjumaa kooliteatrite festivali korraldusmeeskond: narrikostüümis GARINA TOOMINGAS koos päevajuhi PEEP RAUNI,
MARI MÖLSI, MAARJALY ja INGRID TEINO ning HENRY KARIGA.

kõrvalosatäitja preemia, parima meeskõrvalosatäitja preemia pälvis Miikael Martti Vatunen Kuusalu keskkoolist. Žürii eriauhinnad osatäitmiste
eest said Kalli Kask ja Uku
Kristjan Sass Kolga Kohalolijate lavastusest „Kes? ning PeeterPaul Plakk ja PilleRiin
Plakk, kes mängisid Kolga

halolijate

4.6. klassi

Ko-

õpilaste
rühma etenduses „Pahad lapsed“. Ka selle lavastas juhendaja Terje Varul. Laura Pürjemat
tunnustati näidendi „Kes?“ eest
autoripreemiaga.

Küünlasärastseeni

Eripreemia
eest sai

Raasiku põhikooli trupp „Mutukad“, kes osales festivalil tükiga „Kuldsed lood“, lavastas Angela Allik. Anija valda esindas
festivalil Aegviidu kooli näitering, kes tõi lavale Eduard Vilde „Vigased pruudid“, lavastas
Marian Rütman.

Keskkoolidegümnaasiumi-

de arvestuses said näitlejatööde eest eripreemiad Kuusalu
keskkkooli õpilased Siim Ma-

ran, Andreas Možajev ja Hans

Jüris. Kuusalu keskkooli näitetrupp „Kõik kordub“ esitas
festivalil Andrus Kivirähi jutustuste „Üks veski seisab vete
pääl….“ ja „Inimväärne elu“
põhjal lavale toodud näitemängu „Inimväärne elu“, mille
lavastas Saima Kallionsivu.
Aruküla Kultuuriseltsi tegevjuht Garina Toomingas ütles
pärast kahte festivalipäeva tal
on väga hea meel, et sai viiendat korda võimaluse korraldada maakonnakooliteatrite festivali. Viimati toimus see Arukülas 2015. aastal. Siis oli korraldaja sõnul rahvamaja pikk
koridor dekoratsioonidest nii
pungil, et nende vahel ei mahtunud liikuma.
„Vaid mõni aasta on möödas
ja nüüd minnakse lavale minimaalsete vahenditega. Välisest
tähtsamaks on saanud see, mis
on noorte hinges ja südames.
Ja on lahe, et laval on massid
noorte massid, kes saadavad
saali sõnumeid, mis võtavad
–

–

silma märjaks,“ rääkis ta.
Garina Toomingas lisas, et
koolinoorte festivali korraldamine annab talle võimaluse
noori paremini mõista, kuulata, millest nad mõtlevad. Kõige
eredamalt jäi talle meelde mõte Kuusalu kooli 8. b klassi õpilaste etendusest me lihtsalt
oleme sündinud sellisesse aega,kus on arvutid ja nutitelefonid, kuid ka meil on sees süda
ja meile on tähtsad ema, lähedased ning kõik see, mis meie
vanematele: „Olen nii vaimustunud, et tahaksin kõiki neid
truppe oma etendustega veel
meile kutsuda, et näidata neid
ka lapsevanematele ja õpetajatele.“
Ka žürii esimees Keiu Kess
hindas festivalil nähtud etendused nii põnevateks, et võiks
neid veelgi rohkem vaadata:
„Te olete väga tublid! Sügav
kummardus ka juhendajatele
olete väga vajalikud, tehke
seda tööd edasi!“
Loe ka lk 6 ja 7.
–

–

Kuusalu valla teede uus arengukava pannakse kokku
koos rahvaga
Aprillis odatakse
ettepanekuid
investeeringuteks
vallateedesse, mais on
teede arengukava projekti
avalikud arutelud.

„Vallateede

Ülle Tamm

remondiks,
sealhulgas musta katte alla viimiseks plaanime nelja aastaga
kulutada kokku 400 000 eurot,“
ütles Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi Sõnumitoojale.
Kuna valla teede uus
gukava peaks volikogu menetlusse jõudma tänavu juunikuus, siis musta katet käesoleval aastal teedele panna ei
jõua, tõdes ta. Kui arengukava
vallavolikogu otsusega kinni-

aren-

tatud, tuleb ehitaja leidmiseks
korraldada riigihange, arvestama peab seaduses ette nähtud
tähtaegu ning võitjad selgitataks välja ajaks, mil ehitushooaeg lõppemas.
Kuusalu vallavolikogu algatas valla teede arengukava
tateks 20152024 muutmise
28. märtsi istungil, kuna
gukava on nüüdseks
nud ja vajab täiendamist.
Koos algatamisotsusega kinnitas volikogu lähteülesande.
Arengukava peab sisaldama
ülevaadet vallateede, parklate,
sildade ja tänavavalgustuse seisundist ning hooldustööde, säilitusja taastusremondi vajadusest, teedevõrgu arendamise
ja ehitamise plaani aastateks

aasarenvanane-

20182024 ning investeeringusummasid aastateks 2018

2022.

Vastavalt lähteülesande ajakavale saab ettepanekuid teede, sildade, truupide, parklate,
kergliiklusteede ja tänavavalgustuse arendamiseks ning
vallateedesse investeeringute
tegemiseks esitada aprillismais. Arengukava projekt avalikustatakse maikuus, toimuvad
avalikud arutelud, seejärel
tavad volikogu arenguja eelarvekomisjon ning ehitusja
keskkonnakomisjon, siis
tab vallavalitsus ja esitab volikogule.
Vallavanem Urmas Kirtsi
lausus volikogu 28. märtsi istungil, kui käsitleti vallateede
arengukava muutmise küsimust, et esmalt kaasatakse ettepanekute tegemisse külavanemad – neile saadetakse kir-

aruaru-

jad ja palutakse anda infot,
millised teed vajavad remonti.
Juba on pandud valla kodulehele teade arengukava muutmise kohta. Pärast arengukava
projekti avalikku väljapanekut
korraldatakse avalikud
telud Kuusalu ja Kolgaküla
rahvamajas, ka siis saab veel
esitada ettepanekuid.
Ta selgitas Sõnumitoojale, et
ettepanekud peavad olema
põhjendatud: „Pingerea
dustamisele on esimene tähtsus kasusaajate arv. Kindlasti
vaadatakse, kas tegu on kooliteega, kas teelõigu musta katte
alla viimisel tekib tervik, kas
teeb ligipääsud oluliselt lihtsamaks.“
Külavanematelt ja ka kogu
vallarahvalt oodatakse ettepanekuid 18. aprillini.

aru-

moo-

SÕNUMITOOJA

4. aprill 2018
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Kolga muuseumi näitus „Täiesti
tavaline lapsepõlv“

Poliitiline avaldus Kuusalu
vallavolikogu 28. märtsi
istungil 2018
valimisliit

Leesi kunagise koolijuhataja tütar SILVA PALUVITS annetas Kolga muuseumile oma alleshoitud
kleidid ja koolivormid.

Kolga

lapse kasutuses olnud esemeid,
valdavalt asju 19601970ndatest aastatest. Neid saab näha
tänu sellele, et Leesi kooli viimane juhataja Milda Melanie
Samm säilitas oma tütre riideid, mänguasju ja koolitarbeid.

vo-

tu-

vo-

Tütar Silva Paluvits: „Ema

strateegilise juhtimise tagajärg, mis ei lahenda kuidagi

SILVA PALUVITS Kolga muuseumis näituse avamispäeval oma teismeea lemmikkleidi juures
kleidi sai ta umbes 15aastasena.

–

selle lillaka kunstsiidist
Foto Katrin Vaaks

heledate kontsakingadega, mis
saadetud Saksamaalt. Silva Paluvits leidis 1970. aasta augustis Leesi koolimaja lähedalt
rannast kivide vahelt pudeliposti. Pudelisse pandud kaardile oli kirjutanud sakslane
Herbert Fellmann, et soovib
teada, kas post jõudis Soome
või Eesti randa. Vanahärra Herbert koos abikaasa Gertrudiga
viibisid Balti mere kruiisil ja
viskasid pudeli Soome lahte
teel Helsingist Leningradi.
„Olin nendega kirjavahetuses kuni Herberti surmani
seumist.
1975. aastal. Nad olid väga
jad ja sõbralikud inimesed. Pü„Osa neist vanadest kleitidest on õmmelnud mu tädi hadeks saatsime üksteisele paLeida Vaide oma tütrele Ma- kikesi, Saksa DVst sain kingiks
Tütar SILVA ja ema MILDA MELANIE SAMM on pildistatud 1960. aastal Tallinnas
rele, kes oli minust vanem. Kui healõhnalisi seepe, maiustusi,
Marele jäid riided väikeseks, muid pisiasju. Sageli olid pakid Musumäel.Ka selle kleidi andis SILVA PALUVITS Kolga muuseumile.
tud nukukesi, mida plikapõlanti mulle. Minu kasvades tegi kusagil avatud ja neist asju ka- navaiba, linikuid ja serviisi,
ema kleite pikemaks, et saakduma läinud, sobramise jälgi na koolitahvli ja pingi, tolle ves omavahel vahetasime või
üksteisele kinkisime.“
sin kauem kanda,“ jutustab Sil- polnud isegi kõrvaldatud. Kui aja plakateid koolidest.
Ta kiidab, et näitus läks hinva Paluvits.
hakkasin 11. klassi lõpetama,
Palju elevust on tekitanud
Ta skaneeris perealbumitest palusin lõpukingi. Aga jala- ka teises ruumis vitriinis eks- ge ja avamine oli südantliiguoma lapsepõlvefotosid ja
numbri ütlesin valesti, ei tead- poneeritud pabernukud ning tav: „Viisin ühe kohvrija paar
tis digipildid samuti Kolga nud, et Saksamaal on teised Polümeeri vahtkummist män- kastitäit asju, et need oleksid
muuseumile. Kleidid on näitu- numbrid. Kingad jõudsid ko- guasjad. Mõnigi muuseumi- muuseumis hoiul, ega kujutasel nummerdatud. Fotode ja hale, kuid olid mulle väiksed. külastaja on kahetsusega tõde- nud ette, et mu vanavara pakaustast Andsin täditütrele, kes tagastas nud, et temal on kunagised pa- kub teistele huvi. Minu täiesti
kommentaaridega
saab numbrite järgi uurida, pärast vähest kandmist,“ kirjel- bernukud ammu kadunud või tavaline lapsepõlv on väga kenasti eksponeeritud.“
kuidas mäletab ühe või teise dab Silva Paluvits. Kui ta ära visatud.
Muuseumi juhataja Ulvi
kleidi saamislugu ja pildista- 1990ndate aastate alguses satSilva Paluvits: „Pabernukkumishetke. Lisaks riietele on tus Saksamaale Dresdeni kanti, dega mängimine tähendas Meier kutsub näitust vaatama:
näitusel muid ta lapsepõl- viis Herberti hauale lillekimbu. meile peamiselt nukkude ja „Vanematele inimestele pakub
see võimalust minna tagasi
Et näitus „Täiesti tavaline nende riiete joonistamist. Näiveaegseid asju, koolivihikuid
võimalikult
tusele
andsin
rohkem
päevik,
lapsepõlv“
mõjuks
ja
joonistusi ja salmitrükis- oma lapsepõlveaega,
kuid, VanaTooma öölamp, ajastutruult, on Ulvi Meier li- test välja lõigatud pabernukke mad on huvitatud tolleaegseäratuskell, palju muud.
sanud enda kodust toodud või koos rõivastega. Kuid on ka nii test koolivormidest ja vahenenda kui sõbrannade joonista- ditest.“
Omapärane lugu on seotud muuseumile antud asju – sei-

muuseu-

soo-

va-

saa-

noore-

Raasiku vallas on loomisel tänavakaubanduse kord
Uibo
KAUPLEMISKORRA EELNÕU
M TÜ

allkirjastab ta iga kauplejaga
enne Raasiku Valla OTT Aru-

Vald

„Loa andmine konteinerkoolimaja rentimiseks”. Seda põhjusel, et KOKS § 22 lg 1 p 8 kohaselt on üle ühe aastaste rendikohustuste võtmine volikogu
ainupädevuses. Tegelikult aga
lahendab see otsus märkamatult mitmeid Kuusalu valla
leviku seisukohast strateegilisi
küsimusi, mille üle avalikku
arutelu peetud ei ole ja asjakohaseid strateegilisi valikuid
likogusse vallavalitsus ei ole
arutamiseks toonud.
Osundan siinkohal lühidalt
vaid olulisimatele. Konteinerite rentimine on Kuusalu valla
haridusvaldkonna ebapiisava

muuseum avas

Raasiku Valla OTT
on Arukülas üle 8 aasta korraldanud kaubakohtumisi ehk
kohaliku toidu turupäevi. Paar
aastat tagasi proovis kaubakohtumiste eestvedaja Meeli
Teder turgu käima lükata ka
Raasiku alevikus.
Meeli Teder ütles, et kui varem said kaubapäevale müüma tulla kõik soovijad suulise
kokkuleppe alusel, siis nüüd

Hääl

Vallavalitsus on saatnud

14. märtsil näituse, mis tutvustab 1955. aastal sündinud tütar-

Ere

Marti

Kuusalu

likogule otsustamiseks eelnõu

Ülle Tamm

elas Leesi koolimajas 45 aastat.
Ta oli vaese aja inimene javäga
kokkuhoidlik, kerge südamega
midagi ära ei visanud, sest kõike võis elus vaja minna. Minu
lapseaja kleidikesi hoidis ta alles mõttega, et kui sünnib tütretütar, sobiksid rõivad ehk
talle kanda. Kuid mul on pojad
ja pojapojad, kleidid jäid kohvritesse.“
Ka Silva Paluvits ei raatsinud
hoolega hoitud asju ära visata
ja pakkus neid Eesti Rahva
Muuseumile. Sealt lubati tulla
käesoleva aasta alguses vaatama, ent ei tuldud. Siis juhtus
Silva Paluvits Simititsa pärimusühingu juhatuse koosolekul juttuajama Kolga
mi juhataja Ulvi Meieriga, kõneles talle oma vanadest asjadest ja juhataja pakkus, et võiks
need tuua Kolka, teeks näituse.
Nüüdseks on uuesti ühendust
võetud ka Eesti Rahva Muu-

Üks

küla turu haldamise ja müügitegevuse lepingu, ilma selleta
enam müüma ei saa: „Kirjalik
kokkulepe on selleks, et vältida
juba eos pingeid, mis võivad
tekkida ebaausate müüjatega.”
Lepingus on näiteks kirjas,
et turu korraldajal on õigus
müüjate valikul eelistada kohalikke ehk kuni 100 kilomeetri raadiuses tootjaid. Kokku lepitakse ka hinnas, mille müüja
peab turu korraldamise katteks tasuma.
OTT saab õiguse keelata tu-

rul kauplemine müüjal, kelle
tegevuse või müüdava kauba
kohta on tulnud tarbijatelt korduvalt negatiivset tagasisidet,
või ka kauplejal, kes ei müü turul oma või oma ettevõtte toodetud kaupa või kellel puudub
luba antud kauba müümiseks.
Kuna huvi kaubapäevade
vastulepingus
onkorraldaja
sõnul
suur,
punktid
seatud
on

võetud reaalsest elust,ka Arukülas OTT kaubapäevadel on
olnud probleeme kauba kvaliteedi ning ebaausate müüjatega.

Veel soovib Meeli Teder, et
Raasiku vallas oleks tänavakaubanduse eeskiri. Ta esitas palve
vallavolikogule ja valitsusele,
möödunud nädalal jõudis esimene variant eelnõust temani.
Kauplemiskorda soovib seetõttu, et hakkas vallamajast
uurima, kas keegi tahab teha
Raasiku alevikus turgu: „Keegi
ei osanud mulle vastata. Samas olen kuulnud, et turupidamise vastu on huvilisi, kuid
teoks pole see veel saanud.Kui

valla haridusteenuse kvaliteedi ja konkurentsivõime põhiprobleeme. Vastupidi, see
sus võtab ära Kuusalu keskkooli olemasolevate hoonete
remondiks varem planeeritud
eelarvevahendid ja veerand
miljonit eurot läheb valla haridustaristu investeeringute
mel konteinerite omanikule.
Konteinerite rent ei too kaasa ka uut kvaliteeti valla haridusvaldkonna juhtimises, vaid
võimaldab jätkata senist
metatud vabaarengu
giat. Vaid ajutised ja mugavustsooni lõhkuvad lahendused,
nagu näiteks kahes vahetuses
koolitöö korraldamine, PGS §
10 lg 1 kohaselt elukohajärgse
kooli määramine, valla olemasoleva haridustaristu senisest
tõhusam ärakasutamine, koostöö Loksa haridusasutustega ja
nii edasi oleks sundinud nii
juhtimises kui ka õppetöö korralduses otsima sünergiaid ja
uusi arenguvõimalusi. Öeldakse, etkriisi ei tohiks kunagi jätta
kasutamata vajalike muudatuste tegemiseks. Mis paneks
aga neid strateegiliselt tähtsaid
ja siiani tegemata kohaliku poliitiku jaoks ebamugavaid
guid valla haridusvõrgu korrastamisel käivitama nüüd, kui
lapsevanemad ja kooli juhtkond said selle, mida küsisid?
Kiiu mõisale väärika uue
funktsiooni (näiteks gümnaasiumiosa õppehoone) andmine oleks võinud liita selle ehitusprojekti tõttu pahasti lõhestunud kogukonda, sest juba
vesteeritud miljon oleks läinud
hariduse kui valla tuleviku seisukohalt kõige olulisema vald-

ot-

ase-

niini-

stratee-

aren-

in-

ise, siis milline on mu garantii, et keegi teine sinna kõr-

teen

vale kohe oma turgu ei tee.”
Praegu koostamisel olevas
korras on tema sõnul veellahtisi otsi: „Näiteks – kes ja mis tingimustel väljastab müügipileti
ning kuidas vald hakkab ülevaadet saama, kes ja kus mida
müüb, kui müügipileti peaks
väljastama kaubanduse korraldaja, kes majandusvõi kutsetegevuse raames korraldab turuvõi tänavakaubandust või
kaubandust avalikul üritusel.”
Meeli Teder lausus, et valla-

konna hüvanguks. Kiiu mõisa
projektiga tekkinud sisepinged
on valla arengut juba niigi pidurdanud ja naabervallad on
liikunud meil eest ära. See
oleks võimaldanud ka Rihumäelpõhikooli osas muutunud
õpikäsitluse rakendamiseks vajalike taristuinvesteeringutega
vähemalt jõuliselt algust teha.
Aeg oleks tõele näkku vaadata,
et seniselt jätkates Kuusalus
kvaliteetse gümnaasiumihariduse pakkumiseks piisavalt
õpilasi juurde ei tule.
Kiiu mõisa koolimajana kasutusse võtmine oleks võimaldanud keskenduda Kuusalu
alevi kui vallakeskuse arendamisse ja uue vallamaja/teenuskeskuse rajamisse, mis
oleks loonud uusi võimalusika
valla tulude suurendamise seisukohast. Meenutagem, et
Kuusalu vallavolikogu 10.
märtsi 2005. aasta otsusega nr
18 on vallamaja toomine Kiiu
mõisast Kuusalu alevisse juba
otsustatud. Kui vallavalitsus
kolib nüüd renoveeritud Kiiu
mõisa, jääb volikogu viidatud
ja täna kehtiv otsus endiselt
täitmata ning tookordne prioriteetsena sõnastatud otsus
peab ootama haridus, sotsiaalja paljude muude investeerimisvajaduste taga, kuna
valla tegelik investeerimisvõimekus on piiratum kui valla
kehtiv eelarvestrateegia laseb
sellel paista.
Lapsevanemate emotsionaalne rahulolu Rihumäega
seotud logistika ja teiste harjumuste säilimises 1. septembril
jääb lühiajaliseks. Koolimaja
remondiga kaasneb tulevikus
vältimatult õpilaste üleviimine
valla teistesse ruumidesse.
Seega veerand miljoniga ostetud populaarsus osutub valla
maksumaksjale päris kalliks.
Ma väga loodan, et vähemalt
osades nimetatud tagajärgedes
siiski eksin. Aga viimasedkuud
värske volinikuna on andnud
mulle piisavalt põhjust selliseid seoseid näha. Ma mõistan,
et praegu on tegu „tulekahju
kustutamisega” aga Kuusalu
vallavolikogu 30. septembril
2015 kehtestatud haridusvaldkonna arengukava 20152020
ega Kuusalu vallavolikogu 4.
oktoobril 2017 kehtestatud eelarvestrateegia 20182021 sellist
konteinerkoolimaja rentimise
vajadust ette ei näe. Milleks
neid strateegiadokumente siin
vallas üldse koostatakse, kui
nende järgimine ei ole oluline?

valitsusel võiks olla ülevaade,
kes ja kus müüb: „Praegu võib
Raasiku vallaskes iganes müüa
millal, kus ja mida tahab, samas pole alati teada, mis päritoluga on kaup. Kui on teada,
kus ja millega valla territooriumil kaubeldakse, oleks ka ostja
teadlikum.”
Ka Aruküla OTT turg on toiminud seni vallavalitsusega
vaid suusõnalisel kokkuleppel.
Tänavakaubanduse korra
eelnõu esimene lugemine on
plaanis volikogu järgmisel istungil.
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Kuusalu keskkooli „Muutuste maailm“ ja
„Inimväärne elu“ «Muutuste
Möödunud

maailma", mille eest Kuusalu keskkooli 8. b pälvis
kooliteatrite festivalil laureaaditiitli, on mängitud mitmes koolis.

Külli

Koppelmaa

nädalal

Harjumaa kooliteatrite festiva-

lil põhikoolide seas laureaaditiitli pälvinud Kuusalu keskkooli 8. b klassi etendatud
«Muutuste maailm" milles
teeb kaasa kogu klass, sündis
aasta tagasi 7. klassi inimeseõpetuse õpikut lugedes. Sõnalis-muusikalises lavastuses on
põimunud mitu žanrit: sõnalavastus, laul, tants ning film.
8. b klassijuhataja ja näiteringi juhendaja Saima Kallionsivu räägib, et tegu on väga elavate ja temperamentsete
õpilastega ning seetõttu oli
neile inimeseõpetuse andmine paar aastat tagasi paras rist

ja viletsus.

„Nendega ei saa nii, et õpetaja tunnis seletab ja nemad täi-

davad töövihikud. Tuli mõelda,
kuidas ainet õpetada teistmoodi. 6. klassi lõpus hakkasin neile
andma teemasid, mille põhjal
lapsed tegid väikeseid stseeneminietendusi. Näiteks viisakast
käitumisest või vanemate aitamisest. Nad hakkasid tohutu
õhinaga tööle, käisid riidelaos
tuhnimas ning kui oli tund tegime neidkooli saalis oi, millised näidendid siis tulid! Ja mina
rõõmustasin, et olen leidnud
nipi, kuidas nendega õppida,"
jutustab ta.
6. klassi lõpus küsis õpetaja
klassilt mis oleks, kui järgmisel aastal paneksimegi inimeseõpetuse programmi kokku
näidendiks. Lapsed olid nõus.
Näitemäng sündis koostöös,
õpetaja andis teema, näiteks
kuidas lahendada konflikti,
ning õpilased esitasid sellele
-

-

-

«Punamütsikese"

muinasjutu

näitel erinevaid lahendusi.
„Kogu 7. klassi esimese poolaasta kirjutasime tekste, teisel
poolaastal hakkasime seda lavale seadma. Kõik klipid ja
hejutud on nende enda tehtud,
kirjutasid üles, mis neile korda
läheb, mis paneb muretsema,
mida nadkardavad. Nad on väga avatud ja avameelsed
red," sõnab Saima Kallionsivu.
Ka tantsud, mida «Muutuste
maailmas" esitatakse, on
te omalooming, laule aitas

va-

noo-

noor-

Kuusalu keskkooli 8b. klass koos õpetaja ning „Muutuste maailma“ lavastaja SAIMA KALLIONSIVUGA.

õpetada Kai Peterson, etenduse ajal suurelt ekraanilt näidatud klipid filmis 11. klassi
õpilane Mattias Idavain, lõpuvideo tegi Raul Valgiste.
Kuusalu koolis oli «Muutuste
maailma" esietendus aasta tagasi. Hiljem on seda käidud
mängimas ka mujal-Harjumaa
6.-8. klasside inimeseõpetuse
teemapäeval Keilas, lastekaitsepäeval Raasiku koolis, Loksa
kooli õpilased käisid seda
tamas Kuusalus, lähiajal antakse etendusLoo kooli õpilastele:
„Kes on lavastust kusagil näinud, on meid kutsunud. Ka
kooliteatrite festivalil saime
ühe kutse. Ütlesin, et me ise sellega enam välja ei lähe, kuna
meil on vaja suurt ekraani ja
valgustust, kuid ollakse nõus ka
Kuusallu vaatama tulema."
„Muutuste maaüma" esitavad Viktoria Borissov, Merybel Priivits, Maarja Engel
Paenurm, Lasse Enki Laupmaa, Karel Padar, Anett Kirt,
Andre Vilbaste, Anne-Grete
Kuuskmann, Sigrid Sillaste,
Helerin Tihane, Jakob Mattias
Oja, Joanna Roopa, Miikael
Martti Vatunen, Kärt Kirsimaa, Kaspar Parve, Kristin

vaa-

Mäkiševa, Melani Maria Maiberg, Marvin Peensalu, Kertu
Peegel, Saskia-Siiri Kruberg,
Kerstin Trei ja Mart Gustav
Heinma.

KESKKOOLITRUPIL OLI
ESIETENDUS
Kuusalu keskkoolitrupi
„Kõik kordub" lavastust «Inim-

väärne elu" pole veel omakoolis mängitud kooliteatrite fes-

tivalil oli esietendus. Juhendaja Saima Kallionsivu on noorte
näitlejatega väga rahul, kokku-

mäng sujus ning publik saalis
rõkkas naerust. Kui välja oleks
antud publikupreemia,
nuks selle vaatajate reaktsioone arvestades ilmselt Kuusalu
näitering.
«Inimväärse elu" kirjutas
Andrus Kivirähi kahe jutustu-

saa-

se

-

«Üks veski seisab vete

pääl..." ning «Inimväärne elu"
põhjal näidendikskokku
ti Saima Kallionsivu. Lavastuse
tegelased on 1990ndate
noored, kelle põhimure
rand sajandit hiljem on see, et
linnamehed ei käi enam maal
ning pole kellelegi peksa anda.
Kolme rullnoka kõrval on näidendiska kaks «maabeibet" kes

samumaavee-

Kuusalu keskkooli „Inimväärse elu“ tegelaskujude eest kooliteatrite festivalil näitlejapreemiad pälvinud SIIM MARAN,
ANDREAS MOŽAJEV ja HANS JÜRIS.
on valmis kõigeks, et vaid rohkem teenida. Näidendi alguses
hoiatatakse kes roppusi ei talu, võiks saalist lahkuda.
„See kõnepruuk, mida Kivirähi tegelased räägivad, on
noorte seas üsna levinud, kuigi
need, kes meie lavastuses
mängivad, igapäevaelus ei
penda. Nad on väga viisakad ja
intelligentsed poisid ning ka
tüdrukud pole mingid tihid,"
-

ro-

kinnitab Saima Kallionsivu.
Kui esialgu soovis ta roppe
väljendeid vähemaks võtta,
siis noored polnud nõus, tahtsid, et kõik oleks ehe: «Jõmmikultuur oligi selline."
Lavastajale meeldis väga
Andrus Kivirähi juttude sisu raha nimel ollakse valmis kasvõi oma hing maha müüma:
„See on väga aktuaalne ka täna
ning ka rullnokad pole kusagi-

le kadunud."
Saima Kallionsivu lisab, et
kui tekst noori kõnetab, on
nendega lihtne teatrit teha.
„Mul ei ole kunagi nii palju
järel käidud, et millal me jälle
proovi saame teha," märgib ta.

«Inimväärses elus" mängivad Klaara Saar, Siim Maran,
Andreas Možajev, Hans Jüris,
Kristina Margot Trepp ja Carmen Tiinas.

Raasiku kooli näiteringi algatus tuli lastelt
„Selliste noortega on
ainult lust teatrit teha," ütleb
Raasiku kooli näiteringi
„Mutukad“ juhendaja

ANGELA ALLIK.

Angela

Külli

Koppelmaa

Raa-

Allik hakkas
siku põhikoolis näiteringi tegema ligi neli aastat tagasi, kui
läks kooli huvijuhiks. Toona
käidi ka koolinoorte festivalil.
Seejärel jäi näiteringi tegevus
aastaks soiku, kuni noored läksid ise huvijuhi juurde sooviga
näiteringile taas elu sisse puhuda.
„Mutukates" on 13 õpilast,
kooliteatrite festivalil käidi
neist vanematega, 7.-8. klassi

õpilastega. Etendati näitemängu „Kuldsed lood".
„Võtsin samanimelise raamatu proovi kaasa ja ütlesin siin on raamat, mis on algusest
lõpuni ägedaid lugusid täis.
Igaühel oli võimalikvalida sealt
üks, mis teda kõnetas ja mida
soovis teistele jutustada. Kui
lood olid valitud, mõtlesime,
kuidas neid laval atraktiivsemaks teha," räägib Angela Allik.
Õpetlikud lood, mida
red näitlejad laval esitasid,
põimiti omaloomingulise liikumisega ning vormiti etenduseks, midanäidati oma kooliperele eelmise aasta kevadkontserdil. Kuna läks korda ja
publikule meeldis, otsustati
sellega minnakooliteatrite festivalile.

noo-

«Oleme seni teinud proove
ja valmistunud ülesastumiseks
oma koolis, festival pole meie
jaoks olnud oluline. Ka nüüd
tulime siia pigem teistele kaasa elama ning silmaringi laiendama vaatama, mida teised
teevad, milliseid kavalaid nippe või lahendusi on suutnud
välja nuputada."
Angela Allik kiidab, et tema
näitemänguseltskond on väga
lahe, võivad jutustadaväga tõsiseid lugusid, kuid vajadusel
panna ka rebasekõrvad pähe
ja minna jõulupuu alla pikuta-

ma.

«Kuldsetes lugudes" mängi-

vad Hardi Oras, Mayro Mett,
Eva-Marta Piibor, Andra Allik, Romet Lindsalu, Ranar
Sepp ja Carolin Tammsoo.

„Kuldsete lugude“ lavalise liikumise mõtlesid Raasiku „Mutukad“ oma lavastuse jaoks ise välja.
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Kolga Kohal-olijaid mängisid festivalil algupärandit
Kolga põhikooliõpilased osalesid Harjumaa kooliteatrite festivalil kahe lavastusega.
Külli

Koppelmaa

„Viie-kuue

lapsega on
lihtne teatrit teha, isegi kümnega veel on, kuid mul on neid
ühes rühmas 24. Sest kõik tahavad näidelda," ütleb Koiga
kooli näiteringi „Kohal-olijad"
juhendaja Terje Varul, kelle
trupid on Harjumaa kooliteatrite festivalil alati kohal ning
esindanud maakonda ka vabariiklikul festivalil.
Kuigi vahepeal on juhendajal tunne, et kõik käib üle pea,
sest prooviaega on kord nädalas 45 minutit, võtab ta näiteringi kõik soovijad vastu.
Sel aastal käis Harju festivalil Kolgast kaks põhikooliastme truppi. Neist vanemad, Kohal-olijate 7.-9. klassi rühm valiti üheks neljast laureaadist.
Esitati oma kooli õpetaja Laura Pürjema kirjutatud näitemängu „Kes?" mis pälvis kooliteatrite festivalil autoripreemia.
„Meil oli tahtmine teha tükk
tõsisel teemal. Rääkisime Laurale süžee, ütlesime, et meil on
vaja dialooge, tema ldrjutas
näidendiks," sõnab Terje Varul.
Kohal-olijate lavastus algab
sellega, et õpetajate konsiilium
kuulab ükshaaval üle õpilasi uurivad igaühelt, kas ta nägi,
kes kirjutas ühe õpilase kohta
seinale halvustava teksti. Kes
seda tegi, näidatakse alles lõpus ehk sündmused on ajaliselt tagurpidi: „Põhisoov oli, et
iga vaataja jaoks sünniks sellest oma lugu. Sellepärast on
nii, et alguses toimub uurimine ja tunnistajate kaudu hak-

Kohal-olijate nooremast rühmast pälviesrpe miaPE TER-PAULP AK .

Kohal-olijate vanem rühm tõi lavale oma kooli õpetaja Laura Pürjema näidendi „Kes?“
kab lugu vormuma loo enda
mängime alles lõpus."
Lavastuse märksõnadena
on kavalehel kirjas võõrandumine, eikeegi, ükskõikne ja
kes. Juhendaja hinnangul on
näidendis toodud probleemid
aktuaalsed, neile märksõnadele lisaks nimetas ta tõrjumist,
mis samuti lavastuses välja
tuuakse.
„Tekst peab lapsi kõnetama,
siis pakuvad nad lavastamisel
ideid. Laura Pürjema käis viimases proovis ning otsustas
teksti pisut muuta, sest noored
tegid tema dialooge veel suupärasemaks. Noorte släng
muutub ju meeletu kiirusega,"
-

lausub Terje Varul.
Ta jäi oma trupi esinemisega kooliteatrite festivalil väga
rahule: «Esmaspäeval oli kõik
alles toores, kolmapäeval tegime veel proovi ja neljapäeval
nad minu meelest tõeliselt
ületasid ennast."
Lisaks parimaks kõrvalosatäitjaks valitud õpilasomavalitsuse juhti kehastanud Catlyn
Rebasele mängivad lavastuses
„Kes?" Sirli-Marit Sikka, Mia
Sirila, Stephanie Karmen
O'Sullivan, Heliise Karjatse,
Helina Peek, Luana Heliste,
Marju Masing, Kalli Kask,
Eleonor Valdmann, Johanna
Mäemurd, Jaana Laurend,

Gerly Laisaar, Kertu Nurmela, Kerttu Pajumets, Kerttu
Saagpakk, Sanne Säär, Armul Moks, Sven Kadaste,
Uku-Kristjan Sass, Raiko Jänes, Matheas Trilljärv ja Kert

Kompa.

VÄIKSEMAD ON

„PAHAD LAPSED"
Kolga Kohal-olijate noorem,
4.-6. klassi õpilaste rühm esitas Heinrich Hoffmanni 19.
sajandil kirjutatud raamatu ainetel valminud lavastuse «Pahad lapsed" milles tänapäeva
lapsed jutustavad niiöelda vanaaegseid pahategusid vaheldumisi praegustega.

«Vanad lood võivad mõnele
mõjuda hirmutavalt, aga see
ongi põnev. Kui hakkasime
omavahel tänapäeva laste pahandustesträäkima kes, milliseid pahandusi on teinud,
siis tuli välja, et praegustel
noortel polegi eriti Jukulikke
pahandusi ette näidata," ütleb
Terje Varul.
Ta lisab: „4-6. klassi lapsed
on laval heas mõttes veel rohelised ja kui neis on kannatlikkust ja järjepidevust ka kolmandas kooliastmes käia näiteringis, siis hakkavad vilju
maitsma nad hakkavad laval
olemist nautima ja saavad ka
rohkem kiita."
-

-

Koiga kooli «Pahades lastes"
mängivad Laura-Maria Rohi,
Birgit Moks, Marion-Kirkeli
Reinvelt, Liisa Martha Veetõusme, Grethel Grünthal,
Kertu Eepold, Pille-Riin
Plakk, Kädi Ülle, Emily Laurend, Triinu Edela, PeeterPaul Plakk, Marten Sestverk,
Jakob Viks, Tanel Viks, Sulev
Vikk, Sofia Rutiku, Hendrik
Hermandi, Laura Liisa Laas,
Mariann Luise Trilljärv, Ida
Leen Katvel, Lisette Moks ja
Joosep Põllmaa.
Oma koolis mängivad Kohal-olijaid tänavusi festivalilavastusi emadepäeva kontserdil.

Raasiku Kunstikeldri juubeliüritused kulmineerusid näitusega Aegviidu kooli poisid mängid
Raasiku Kunstikeldri 10.
sünnipäeva finaalüritus laupäeval, 31. märtsil algas Flora
kammerkoori

kontserdiga

-

kooris laulavadka Kunstikeldri
peremees Mait Eerik ning tema pereliikmed. Pärast kontserti avati rahvamaja Ernesaksa-saalis näitus „Puhas ilu"
milles on 88 tööd 37 autorilt.
Need valmisid Kunstikeldri
juubeliürituste raames toimunud töötubades.Peale keraamika on näitusel veel aktimaa-

lid, sulatustehnikas klaasivit-

raažid

ja tiffany-vitraažid ning

siidimaalid. Näitus
aprilli

on avatud

lõpuni.

„Kuiüks inimene oliteinud

kaks maali, valisin näitusele
ühe. Aga igalt töötubades osalenud inimeselt läks näitusele
vähemalt üks töö,"sõnas Mait
Eerik.
Väljas
üksnes juhendatavate, mitte juhendajate tööd.
Suurem osa neid, kelle tööd on
näitusel, olid avamisel ka ise
kohal.
Juubeligaseotud töötubadesse tuli väga paljuuusi inimesi. Umbes kaks kolmandikku oli neid, kes polnud siinku-

on

nagi

käinud. Nende

seas

Raasikuelanikke, kui

oli nii

mujalt,"

märkisMait Eerik.

pikkus
on 2-3 tundi, ülejäänud
Keraamikatöötubade

kestsid kogu päeva: „Ikka veel
leidus inimesi, kes kella viie
ajal ühes töötoas lõpetasid ja
ütlesid, et tahavad nüüd veel
keraamikat teha."
Kunstihuviliste entusiasmist
annab tunnustust ka see, kui
neljapäeval avaldas ETV saade
„Maahommik" soovi tullaRaasiku Kunstikeldrist lugu tegema, oli võtteajaks, laupäeva
hommikuks, Mait Eerikvähese
vaevaga saanud kokku 8 naist,
kes soovisid savi voolida.
Raasiku Kunstikeldri looja
Mait Eerik sai keraamikapisiloi
aastaid tagasi Rapla kunstiseltsist, kus olid keraamikaahjud.
Kui 12 suve tagasi Kiviloo
mõisaõues toimunud «Roosiaia" etendus, mida korraldas
MTÜ Tuulekell, osutus nii menukaks, et tekkis võimalus
KOPi toelka Raasikule ahi osta,
kasutati seda. Kümme viimast
aastat ongi Raasikul igal pühapäeval, väljaarvatud suvel, toimunud töötoad, kuhu tullakse
nii Raasiku vallast kui naabrite
juurest Anija, Kuusalu, Kose,
Rae ja Jõelähtme vallast, ka Tallinnast. Enamasti tulevad naised, kuid aastas juhtub nende
sekka ka paar-kolm meest.
Kuna Kunstikelder on väike,
siis üle kümne soovija töötuppa ei mahu: «Kahjuks on olnud
kordi, kus on tulnud huvilistele
ära öelda, sest rühm on täis.
Sellest on väga kahju, sest kui

„Vigaseid pruute“
Külli

eA gviidu

Koppelmaa

kooli trupp esikooliteatrite
festivalil
Eduard Vilde «Vigaseid pruute" mille lavastas Marian Rütman. Mängisid ainult poisid.
Näitering tegutses koolis ka
varem, kuni tuli mitmeaastane
paus. Möödunud sügisel alustas vahepeal lapsehoolduspuhkusel olnud Marian Rütman sellega uuesti.
«Varem võtsin näiteringi
kõik, kes soovisid ja siis tuli
pool kooli kokku. Sel aastal valisin ise tüki ja sinna sobivad
tegelased. Võtsin need poisid,
sest nendega jäi mul kunagi
töö pooleli," lausub ta.
«Vigased pruudid" valis lavastaja kooli endise õpetaja
tas

Rain Rannaääre auks, kes valmistas koolipidude jaoks ikka
Vilde naljajutust katkendeid
ette. Praeguste „Vigaste pruutide" esietendus oli Aegviidu
kooli 100. sünnipäeva tähistamisel veebruaris, paar nädalat
tagasi mängiti seda ka Aegviidu rahvamajas. Aegviidu lavastus «Vigased pruudid" on
kutsutud ka Alaverre.
«Festivalil olid poisid väga
tublid, seal oli parim etendus,
mis nad on teinud," kiidab Marian Rütman.
Aegviidu «Vigastest pruutides" mängivad Reio Rosin,
Ekke Tönn Rütman, Mark Eemil Mustonen, Kristjan Raava, Martin Joonas Mustonen,
Raiko Sten Reidla ja Rainer
Talvik.

Raasiku kunstikeldri 10. sünnipäeva puhul avati näitus „Puhas ilu“. Tordi lõi lakuhnstield perm s MEARITK temabik s MAERGITK.

ja

Koppelmaa

kavd

Külli

Foto LembitKarind

kliendi ära saadad, siis ta järgvõimalust, kas hakkadki sellest
misel korral enam ei tule, leiab elatuma või teed seda hobina
teise koha." ja töötad mujal. Mulle meeldib
Teine põhjus, miks ta
teine variant rohkem, siis õpin
mat seltskonda korraga võtta ka ise, kuna pakun töötubades
ei taha, on Mait Eerikul veel: välja teemasid, mis huvitavad
„8-10 inimesega jõuan tegele- ka mind ennast, mitteklišeeasda individuaalselt, kui neid on ju, mis paljudele peale lähe15, enam ei jõua. Siis on kaks vad.“

suure-

Lipuvere talutütardele kosja tulnud mulgid Jaak (RAINER TALVIK) ja Enn (RAIKO
STEN REIDLA).
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Iga otsusel on oma hind
Sulev Valdmaa
2010. aasta kevadel toimus

Kolgaküla rahvamajas Kuusalu

valla suur ja esinduslik haridusfoorum, millel osalesid hariduseluga seotud 30 inimest.
Peaaegu tööpäeva kestnud
teludes ja rühmatöödes tehti
põhjalikke kokkuvõtteid valla
koolide jalasteaedade tegevuse
hetkeolukorrast ning sõnastati

aru-

tulevikuvajadusi.
Vallavalitsuse esindaja Kai
Sinisalu andis ülevaate Kuusalu vallakoolide jätkusuutlikkusest ning esitas andmed koolikohustuse ikka jõudvatest lastest valla elanike registris õppeaastate kaupa kuni õppeaastani

2016/2017.

Haridussfoo-

rumil keegi koolide ruumikitsikust ja juurde ehitamise vajadust esile ei toonud.

Haridusteemadega tegeldi
järgnevatel aastatel edasi. 20.

veebruaril 2013 kohtusid ümberkaudsete omavalitsuste juhid Kuusalu koolis haridusministeeriumi esindajatega.
tati IdaHarju koolivõrgu

Arutule-

tee-

viku üle tollal kuumaks
maks saanud riigigümnaasiumi võtmes. Põhihuvi oli, kas
Kuusallu oleks võimalik rajada

meie piirkonna riigigümnaasium. Naabrid ei olnud sellest
soovist innustunud ja tõdeti, et

õpilaste arv ka kõikide naabrite
peale kokku ei andnuks vajaminevat minimaalset õpilaste
hulka garanteeritult kokku.
2014. aasta 12. novembril

toimus Kuusalu rahvamajas
valla haridusvaldkonna arengukava töörühma korraldatud
seminar, mille osalesid taas 30
inimest. Tollane abivallavanem Aare Ets võttis kokku
2010. aasta haridusfoorumi ja
2013. aastal toimunud Ida
Harju koolivõrgu arutelu, ning
tõdes, et üldiselt ollakse koolivõrguga rahul ja jätkata tuleks
sama koolivõrguga. Ruumipuudusest Kuusalu koolis ei
olnud juttu. Vastupidi – Aare
Ets teatas, et väljatöötatava
arengukava prioriteet on kvaliteetne lasteaiaja kooliteenus
ning soov saada võimalikult
palju lapsi oma valla koolidesse ja lasteaedadesse.
Ka Kuusalu keskkooli direktor on olnud sama meelt, et
kooli õpilaste arv peaks olema
võimalikult suur. Seda sihti teenisid otseselt ka Kuusalu kooli juhtkonna mõtteavaldused
2010. aasta

haridusfoorumil, et

Kolga koolis tuleb keskkooliosa
sulgeda. See lõpuks ka toimus,
ning kusagil pidid varem Kolgas õppinud edaspidi õppima
hakkama. Küllap sai Kuusalu
keskkool sealt täiendust.
Sõnumitooja on kajastanud
kõiki varasemaid haridusteemalisi arutelusid. 2017. aasta 8.
novembri numbris annab leht
teada, et Kuusalu keskkooli
hoolekogu viimaste aastate
protokollidest on näha, kuidas
kooli ruumikitsikuse teemat on
käsitletud peaaegu igal koosolekul. Vallavanemalt olevat uu-

ritud, millal võiks saada algklasside jaoks juurdeehituse.
Kahetsusväärsel kombel ei
jää muud üle, kui tuleb tõdeda,
et selles küsimuses ei olegi siis
toimunud ei kooli ega valla
juhtimist. Hoolekogu protokollidest saab järeldada vaid
seda, et vastutavad isikud ei
ole probleemi asjus peale vastastikku kirjade kirjutamise või
ka rääkimise mitte midagi teinud. Kuidas muidu hinnata
seda, et 28. märtsil 2018 tegi
meie vallavolikogu sisult sunnitud otsuse rentida Kuusalu
koolipere äramahutamiseks
alates järgmisest õppeaastast
edasi neljaks aastaks kokku
256 424 euro eest konteinerid
ilma, et eelnevaid sisulisi põhjalikke arutelusid oleks toimunud.
Kuidas toimus sellekiirotsuseni viinud juhtimine, on ära
toodud 21. märtsi Sõnumitoojas. Seal kirjutatakse14. märtsil
Kuusalu keskkoolis toimunud
koosolekust. Leht kirjutab, et
Kuusalu vallavolikogu esimees
Kalmer Märtson võttis poolteist tundi kestnud arutelu
kokku sõnadega: „Tänane
seltskond on kahe käega selle
poolt, et sügisel on õppetööks
kasutada nelja klassiruumiga
moodulid”. Kuusalu keskkooli
direktor Vello Sats rääkis, et lähiaastate prognoosi saatis kool
vallavalitsusse 2015. aastal.
Selle järgi peaks kolm esimest
klassi alustama ka järgmisel ja
ülejärgmisel aastal, 2021. aas-

tal alustavad kooliteed 2 klassi.
Mina arvan, et valla kooliikka jõudvate laste arvu prognoosid peavad igapäevaselt
olema kättesaadavad vallamajas. Nende hankimiseks on seal
tööl spetsialist. Koolijuht ei pea
olema see isik, kes neid prognoose koolipidajale esitab – pigem ikka vastupidi. Ja kooliealiste laste arvu teades kavandab koolivõrku ning vajadusel
juurde ehitamist ikka kooli(de)
pidaja ehk vallavalitsus.
Kui kõik eelpoolkirjeldatu on
toimunud ning alles käesoleva
aasta 14. märtsi huvitatud isikute, keda vallavolikogu esimees nimetas seltskonnaks,
koosolekul
poolspontaansel
esitatakse võimalikud lahendused ruumikitsikuse leevendamiseks Kuusalu koolis, saabki
järeldada, et varem pole selles
küsimuses kooli ega valla tulemuslikku juhtimist toimunud.
Koosolekul pakuti Kuusalu
kooli ruumiprobleemi lahenduseks välja mitmeid võimalusi: konterinerite renti, õppetöö
korraldamist kahes vahetuses,
algklasside töötamist Kuusalu
lasteaias, Kiiu mõisa kasutuselevõttu õppetööks, meie valla
kolme kooli pluss Loksa gümnaasiumi ruumivõimaluste
ärakasutamist. Variante kaalumiseks oli ja on seega mitu,
kuid nendest variantidest soovisid huvitatud isikud lahendusena näha ainult konteinerite
renti. Vallavanem Urmas Kirtsi
ütles koosolekul selle peale, et

igal otsusel on oma hind: „Kui
valime moodulid, läheme oluliselt kallimat teed pidi...”
Vallavolikogu liige Marti
Hääl hindas 28. märtsi volikogu istungil seda lahendust kui
tulekahju kustutamist ning viitas vajadusele läbi mõelda selle otsuse võimalikud tagajärjed. Mis need võimalikud tagajärjed on, seda võib igaüks vaadatakuulata Facebookis volikogu istungi salvestusest. Sisukas analüüs häid tagajärgi kahjuks ei prognoosi. Tehtud otsuse taga on Marti Hääle sõnul
osa lapsevanemate emotsionaalne rahulolu Rihumäega
seotud harjumuste säilimiseks.
Võibolla ongi vallavolikogu
28. märtsi otsus veerand miljoni
euro kulutamiseks nüüdrakendada püütava avatud juhtimise
näiteks. Kuid juhtimine tähendab alati nii otsuste tegemist
kui nende eest vastutuse võtmist. Kas 14. märtsi koolikoosolekul emotsionaalsetrahulolu taotlenud ja vallavolikogu
tema otsuse tegemisel survestanud inimesed võtavad ka
vastutuse? Meie valla kogemus
näitab, et suurtest ettevõtmistest ei jõua eriti miski finišisse
sellisena nagu kavandatud,
vaid ikka teistsugusena – tavaliselt ka kallimana.
Mina vallakodanikuna ei ole
kindlasti rahul sellega, et Kuusalu kooli ruumikitsikuse probleemi lahendamisel lasti tekkida niiöelda hädaolukord. Kuusalu vald ei ole ainult Kuusalu

kool ja valla elu ei ole ainultharidus. Vallakui terviku vajaduste seisukohast peaksid oma
tööd tegema kõik valla palgal
olevad inimesed alates vallavanemast ja koolidirektoritest kuni ametnikeni, kes andmeid
koguvad japeaksid märku andma lähenevate muudatuste vajadusest. Kui aga tekkinud olukorras öeldakse, et ah, mis selle
rahaga muidu ikka teha, nagu
samutikuulda on olnud, siis tuleb juhtideks leida inimesed,
kes suudavad rahva raha kasutada 21. sajandi vääriliselt.
Juba on õhus ka jutud vajadusest Kuusalu kool kui amortiseerunu üldse niiöelda ümber
lükata ja uus ehitada. Võibolla
küll, kuid ka sellel on oma hind.
Mulle tulevad silme ette kaunid
ja funktsionaalsed Eesti koolihooned, mis on ehitatud juba
1930ndail aastail. Millal siis
need ära lammutatakse?
Igatahes tuleks nüüd mind
kui vallakodanikku veenda, et
kõikide koolide juhtkonnad ja
teised valla hariduse eest hea
seisvad inimesed saaksid ühe
laua taga kokku ning hakkaks
lõpeks asjade üle tõsiselt järele
mõtlema. Siis hoitakse ära üksteiselt teki ärasikutamised, väljapressimisele sarnanev käitumine ning lõpuks tulekahju
kustutamine. Seda on minul
kui vallakodanikul õigus nõuda. Milleks midu kõik eelpoolloetletud foorumid ja arengukavad, mis samuti on raha
maksnud?

sekkub eraellu, laekub politseile märkimisväärselt vähem.
Kõik eelpool toodu võibkvalifitseeruda ahistavaks jälitamiristatav. Ida-Harju politseijaos- seks. See kuriteokoosseis lisati
kond saab nädalas keskmiselt karistusseadustiku möödunud
avaldust, mille puhul võib suvel. Ahistava jälitamise paolla tegu ahistava jälitamisega. ragrahv näeb ette kas rahalist
Saame avaldusi, kus lähisuhtes karistust või kuni üheaastast
vangistust, kui üks pool otsib
olnud inimesed ei
hel läbi ja üks pool helistab tei- teisega korduvalt või lakkamasele, edastab häiriva sisuga sõtult kontakti, jälgib teda või seknumeid, otsibkontakti jaalan- kub muul viisil tahte vastaselt
dab, solvab, pressib välja jahir- tema eraellu. Erinevus ahistava
mutab. Tihti säärasekäitu- jälitamise ja eraviisilise jälitusmise põhjus armukadedus või tegevuse vahel seisneb selles, et
kätte maksta. Inimesed ei viimasel juhulpeab olema selsuuda kooselu jooksul soetatud gelt eristav andmete kogumise
vara jagadaja leida ühist keelt eesmärk. Kui inimene pöördub
politseisse avaldusega, et keegi
laste kasvatamise
näha, kuidas endi- teda tülitab, võtab pidevalt konKurb
sed elukaaslased manipuleeri- takti telefoni ja eposti teel, sõiähvardavad lapse äravõt- dab oma autoga kogu aeg järemise, elatise sissenõudmise ja le, jälgib elukoha läheduses ja
intiimfotode avaldamisega. On avalikes kohtades, siis teevad
juhtumeid, kus jälitatakse
politseinikud selgeks kõik asdist elukaaslast, ei lasta teistega jaolud ning langetavad otsuse
suhelda egauusi suhteidluua. menetluse alustamise osas.
Põhjuseks tuuakse lapse huve
Jaanuari keskpaigaks oli üks
ja õigust lapsega suhelda. IdaHarju politseijaoskonda
Politseisse pöördujad tihti laekunud ahistava jälitamise
esitavad pildi- ja videomater- juhtum jõudnud kohtuotsuseni. Lisaks on üks juhtum jõudjali sellest, kuidas teine
pool jälgib ja käib järel. Tülita- nud prokuratuuri ja kolm veel
misega võivad kaasneda ka menetluses. 16 juhul puudus
solvangud jaähvardamised. aga süüteokoosseis, võeti vastu
Pidev kontaktivõtmine, järel- 16 menetluse alustamata jätmikäimine võib muutuda niivõrd se otsust. Valdava enamuse
alustamata jätmisi moodustapealetükkivaks, ethakkab
gama igapäevaseid tegemisi. vad endiste elukaaslaste või
Avaldusi, kus täiesti võõras ini- abikaasade konfiktid. Ahistamene jälgib, võtab kontakti, vad jälitamised on üks osa lähisuhtevägivallast. 2017. aastal
registreeriti IdaHarju politsei-

jaoskonna territooriumil 2329
lähisuhtevägivalla juhtumit,
kus kriminaalmenetlust ei alustatud. Need on juhtumid, kus
tegu vaimse, majandusliku vägivalla, kiusamise, peretülide ja
arusaamatustega, mis on küll
probleemid, kuid mis ei ole
süüteod. Nendes juhtumites
vajavad inimesed kellegi muu
kui politsei abi. Osa nendest
juhtumitest on seotud abikaasade või elukaaslaste valusa
lahkuminekuga japöördutakse
politseisse kiusamise ja ahistava käitumise avaldustega.
Enne avalduse kirjutamist
soovitame kaaluda ja analüüsida, mida saab ahistamise
tunnustega konfiktolukorras
ise ära teha. Soovitused käivad
ka naabrite, tööandja ja töötaja
konfiktide kohta, kus üks osapool leiab, et teda ahistatakse.
Säilitage kõik Teie hinnangul ahistamist kinnitavad tõendid, milleks võivad olla ekirjad, sõnumid, vestlused suhtlemisprogrammides ja sotsiaalvõrgus, videod jne.
Kui Te ei julge pöörduda
politseisse seoses vaimse vägivalla ja moraalse survestamisega, kuid tunnete, et Teie õigusi on rikutud, siis mure ära
rääkimiseks, toe ja konsultatsiooni saamiseks on Teil võimalik pöörduda ohvriabikeskusse. Ohvriabi teenust pakub
Sotsiaalkindlustusamet. Ida
Harju politseijaoskonnas on
olemas ohvriabi kabinet (tel
600 9059). Ohvriabispetsialisti
poole pöördumine ei kohusta

Teid andma politseile selgitusi.
Laim ja solvamine ei ole
enam Eestis rohkem kui 15
aastat süüteomenetluse korras
karistatavad. Küll aga on inimesel õigus end laimamise
eest kaitsta, pöördudes hagiga
tsiviilkohtusse. Seda võimalust
saab kasutada, kui keegi levitab
Teie kohta solvava sisuga valeinfot. Tsiviilkohus lahendab au
teotamise küsimust, lähtudes
võlaõigusseaduse sätetest.
Tsiviilkohtu kaudu saab
taotleda lähenemiskeelu kehtestamist inimesele, kes oma
käitumisega riivab oluliselt
vastaspoole õigusi. Kui võõras
inimene ahistab ja jälitab teist,
siis on ilmselge, et tulebkaaluda menetluse alustamist ahistava jälitamise paragrahvi alusel. Kuid perekonnaliikmete
ning vara ja lapse hooldusõigust jagavate partnerite puhul
ei pruugi see nii olla. Kui inimene rikub kohtulikult kohaldatud lähenemiskeeldu, siis
teatud tingimustel on tegemist
juba kriminaalkorras karistatava teoga.
Mis aga peamine – iga avaldus ja pöördumine, milles kirjeldatakse vaimse vägivalla vorme, vaadatakse läbi ning analüüsitakse, kas tegemist on süüteoga või mitte. Ja isegi kui tegu
on probleemiga, mille lahendamine ei kuulu politsei pädevusse, teavitab politsei avaldajat, midakonkreetsel juhul teha
ja kuhu pöörduda. Iga juhtum
on individuaalne javajab erinevat lähenemist.

Vägivald ei ole alati füüsiline
Jevgenia

Jakobson

Ida-Harju politsejaoskonna
juhtivuurija
Politsei saab iga päev teateid
koduseinte vahel toimunud
vägivallast. Eelmisest aastast
on karistusseadustikus ka uus
süütegu – ahistav jälitamine.
Perevägivald, ka psühholoogiline, on sotsiaalne nähtus,
mis on alati eksisteerinud. Aastaid tagasi sai lähisuhtevägivalla vastu võitlemine politsei
üheks peamiseks prioriteediks.
Ma arvan, et pole politseinikku,
kes ei puutuks tihedalt kokku vägivallajuhtumitega. Palju
pöördutakse meie poole, sest
üks inimene ahistab teist. Tavaliseltleiab ahistamine aset lähisuhtes või varasemalt suhtes
olnud inimeste vahel – suhtes
kas tekkisid pinged või purunes
see üldse. Aga alati ei pruugi nii
olla, vahel ahistatu ei tunne või
tunneb vaevu ahistajat. Selliseid juhtumeid on vähem ning
võib toimuda näiteks naabrite,
töökaaslaste ja tuttavate vahel.
Kirjutan ahistavast jälitami-

lähisuhtevägivalla näitel,
kuid nagu mainitud, siis see ei
sest

toimu alati lähisuhtes olevate
inimeste vahel. Eesti allkirjas-

Istanbuli konventsiooni,
riiki kaitsma lähisuhtevägivalla ohvreid ning
ahistav käitumine on lähisuhtevägivalla üks vorm.
Mis on üldse lähisuhtevägivald? See on igasugune vaimne, füüsiline või seksuaalne
vägivald, mis leiab aset
tas

mis kohustab

ini-

meste vahel, kes on või olid intiimsuhetes või omavahel veresuguluses. Politseitöö on
näidanud, et vaimne ja verbaalne vägivald, survestamine
ja ahistamine käivad käsikäes
füüsilise vägivallaga. Kui politseinikud saavad väljakutse peretülile, käsitletakse seda vägivallajuhtumina ka siis, kui tegu
ei ole füüsilise, vaid hoopis
verbaalse vägivallaga.
Lähisuhtevägivallaga võitlemine on riigi prioriteet. Parim
viis nende ära hoidmiseks on
ennetus. Inimesed on aastaaastalt hakanud paremini tajuma, et perevägivald pole ühe
pere mure. Vägivallast annavad
meile teada ka naabrid ja lähedased, kes astuvad otsustava
sammu japöörduvad politseisse. Pahatihti kannatanu ei tea
või julge ise kuriteost teada anda. Kaasame pere olukorra hindamiseks partnerid – kohaliku omavalitsuse lastekaitsespetsialistid, sotsiaaltöötajaid
jaharidusasutuste esindajad.
Ühiskonna hoiak lähisuhtevägivalla suhtes on muutunud
ja enamik inimesi saab aru, et
see on kuritegu. Ka vägivallatsejad ise. Sotsiaalministeeriumi 2014. aasta uuring näitas, et
Eesti elanikud tunnevad lähivuhtevägivalda olulise probleemina. Üle poole uuringus osalenutest on kinnitanud, et on
pealt kuulnud, näinud või kahtlustanud mõnda sellist juhtumit. 77 protsenti vastanutest
leidis, et vägivald ei ole peresisene asi ja 94 protsenti olid ar-

vamusel, et vägivald pere- ja lä-

hisuhtes on kuritegu.
Veel pole inimesteni jõudsurvestamise,
nud teadmine, tülitamine,
ahiset vaimne terror,
tav

käitumine

on

kuritegu

ja

ka-

2-5

saa omava-

on

soov

osas.

on

vad

ja

en-

osa-

se-

•

•

•

•
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Kehra Snaipersi hokiklubi sai 20
Suurel

Külli Koppelmaa

Reedel kogunesid
Tondiraba jäähalli 24 meest,
kes on mänginud või mängivad Kehra Snaipers. Peeti hokilahing ja söödi torti – tähistati klubi 20. hooaega.
Kehra Snaipersi mängija
Tarmo Lillsoo meenutab, et
20 aastat tagasi olid nad sõbradtuttavad, keda liitis huvi
hoki vastu, registreeriti isegi
MTÜ NHLi Fännklubi: „Alguses olime ainult hoki jälgijad,
siis mõtlesime – mis fännklubi
oleme, kui ise ei mängi.“
Ükski neist paarikümnest
mehest polnud hokitrennis
käinud, kuid ühel päeval võtsid laenutusest uisud, sidusid
Foto Andrus Olesk
padjad kõhu ja tagumiku pea- Kehra Snaipersi hokimeeskond mängib peaaegu samas koosseisus tänaseni.
Hin,
olid
ka
treeneon
esindaon
Ameerika
samaaegselt
kapten
mängijal
profiliiJanek
le ning läksid jääle: „Andres jat
Kaasikul oli ilmselt 1960ndate rid, kõik treenisid kõiki. Pärast ja Aivar Urva. Kuigi meeskond gas oma klubi, mida ta toetab.
„Järelkasvuga on kehvasti,
väravavahivarustus. See oli nii üht väikest õnnetust tõi jäähal- läheb iga mängu võitma, ei ole
raske, et kui pikali kukkus, läk- li direktorKehra meestele suu- neil eesmärki karikas peako- seda peaaegu pole. Noored ture kastitäie Salvokiivreid.
hale tõsta: „Kaotada ei taha, levad reeglina treeninggruppisid kaks meest püsti aitama.“
Paar
koliti
maailm ei kuku kokku, kui dest või eeskujudest. Et saada
hooaega
hiljem
aga
Treenima hakati linnahalli
jäähallis, rohkem sisehalle ho- SuurSõjamäel avatud Jeti jää- me ei võida. Me pole saanud noori, tuleb hoki tuua Kehraski mängimiseks Tallinnas siis halli, viimastel aastatel käiakse mängida mängu, mida õpe- se,“ tõdeb Tarmo Lillsoo ja looei olnud. Tarmo Lillsoo jutus- Lasnamäel Tondiraba jäähal- tab treener. Ükski mees pole dab, et edaspidi on võimalus
tab, et ainus aeg, mis õnnestus lis. Ka seal on treeningud hili- noorena käinud hokitrennis, teha Kehras välisväljakul mõni
seetõttu päris hokimängijaks
mäng või turniir.
saada, oli esmaspäeva õhtuti sõhtuti – alates kella 22st.
Kui 1999. aasta lõpus loo- me ei saa. Aga meil on tuhhi –
2017/2018. hooajal mäntund aega alates kell 23.15st.
givad Kehra Snaipersis väPärast seda jäähallis trenne ei di Tallinna Harrastajate Hoki- tahtmist ja energiat.“
Ükskaks hooaega on Snai- ravavahid Andres Kaasik,
olnud, valvurile osteti iga kord liiga, hakkas Kehra meeskond
võistlema ning on ainuke klu- persil olnud ka treener, kuid Jaak Kuusemets, Siim Urva,
pudel viina, et ta laseks
bi, kes on selles liigas mängi- juba ainuüksi üheks treenin- mängijad Aivar Urva, Janek
tel pool ööd mängida.
guks jäähalli rentimine mak- Hin, Karry Küünemäe, Rain
„Elasin siis juba Tallinnas. nud algusest peale.
Teiste
sab 132 eurot, tasuda tuleb ka Lillsoo, Henry Küünemäe,
legendid.
„Oleme
Üks mees, kes linnas töötas,
Taivo Ploom, Virgo Mahla,
ööbis vahepeal minu juures jaoks on arusaamatu, et Keh- turniiridel osalemise eest.
ra meeskonna koosseis pole
Kehra meeskonnal on Soo- Arnold Järvala, Reimo Vil– tal polnud mõtet koju Kehrasse kaheks tunniks magama peaaegu üldse muutunud,“ sõ- mes Saarijärvil ka sõprusklubi, berg, Tarmo Kiigske, Tarmo
nab Tarmo Lillsoo.
kevadeti mängitakse Tallinnas, Lillsoo, Tõnu Koppel, Jaak
sõita,“ ütleb Tarmo Lillsoo.
Peamiselt 4050aastastest augustis Saarijärvil. Ka NHLi Kuuse, Indrek Lillsoo, MarTreenerit meeskonnal ei
olnud või õigemini – 20 mängi- meestest koosneva võistkonna fännid on nad endiselt – igal ko Peegel jaArgo Kauge.

mees-

Kuusalu karatekad TANEL PAABO ja
MIKK TEINLUM tulid Eesti meistriks
Külli Koppelmaa
Laupäeval, 31. märtsil toimusid Kuusalu spordikeskuses Eesti individuaalsed ja
võistkondlikud meistrivõistlused karates, kus Kuusalu valla
karatekad võitsid 6 medalit.

Meeste +84 kg kumites ja
meeskondlikus kumites tuli Eesti meistriks Kuusalu karateka Tanel Paabo (spordiklubi
Budo koosseisus. Tanel Paabo
on nüüd 24kordne Eesti meisterKuni

35

kg

kaaluvate

noor-

Kuni 35 kg kaaluvate noor

meeste U12 vanuseklassis tuli
Eesti meistriks Mikk Teinlum
(IVL).
Eneli Perdel võitis kuni 40
kg kaaluvate U12 vanuseklassi
neidudekumites hõbemedali.
Boris Masterov U14 vanuseklassis kehakaalus ku

ni 40 kg pronksmedali ja Joosep Palgi sama vanuseklassis kuni 45 kg kaaluvate noormeestest samuti pronksmedali. Kõik nad treenivad spordiklubis IVL.

Loo koroonavõistluse võitsid GERLI AVER ning
TARMO LAANELA-RAGNAR PIIBEMANN
Guido Trees
Laupäeval, 31. märtsil toimunud Loo 48. auhinnavõistlusel koroonas, mis on üks
osavõturohkemaid võistlusi,
haaras 16 naismängija hulgas
avavoorudest liidriohjad Gerli Aver Peningi koroonamänguklubist. Ta lõpetas 13 punkti ja kindla esikohaga. Võistlus
kuulub ka noorte seeriavõistluse etappide hulka ning neidude hulgas võitis 7 punktiga

2. koha PiiaLiis Seeder Peningi klubist.
Meeste hulgas vahetus liider alguses peaaegu iga vooru
järel, kuid lõpuks jäid võrdse 6
punkti peale pidama 2 meest
Margus Saareoja (Saku Tirts)
ja Oliver Ojaste (Peningi). Alles teine koefitsient järjestas
mängijad toodud järjekorras.
Mullune võitja Janno Kalda
(Peningi) lõpetas 40 mehe hulgas seekord 7. kohaga.
–

Segapaarismängus osalesid

18paari ning 5,5 punktiga võitsid Andrea UustulndMihkel
Lepist (Tirts). Võitjatega viigistanud Gerli AverAleksander
Michelis (Peningi) ei kaotanud
samuti ühtegi mängu, kuid viik
3. koha võitnud PiiaLiis SeederiGuido Treesiga (Peningi) võttis neilt võiduvõimaluse.
Samuti Peningi segamängupaar Lii PihlakOliver Ojaste
kukkus tasavägises konkurentsis viimase vooru kaotusega
võitjatele 7. kohale, neile järg-

Kuusalu valla 16 küla
inimestelt oodatakse
mälestusi kolhoosi- ja
esimese vabariigi ajast.

Sarnaselt

Ülle Tamm

rannakülades
mullu lõppenud kohapärimuse kogumisega on nüüd alanud samalaadne ettevõtmine
Lahemaa rahvuspargi maakülades.
Kaks aastat kestvat projekti juhib MTÜ Kolgaküla Selts.
Keskkonnainveste er ingute
Keskus toetab seltsi esitatud
projekti „Lahemaa maakülade
mälumaastikud“ 30 000 euroga. Omaosaluse lisamiseks on
küsitud toetust Kuusalu valla
kogukonnaprojektide rahast.
Seekord kogutakse ja talletatakse Kuusalu valla 16 küla ajalugu Kotka, Kolgaküla,
Parksi, Murksi, Vanaküla, Valgejõe, Nõmmeveski, Joaveski,
Kemba, Kõnnu, Kalme, Kolga,
Uuri, Muuksi, Kahala ja Soorinna.
Kolgaküla Seltsi partnerid
on MTÜ Veljo Tormise Kultuuriselts ja MTÜ Kiiu Arendus. Ajaloolastest ja kohalikest
koduuurijatest loodud töögruppi kuuluvad Allan Alaküla, Riin Alatalu, Heiki Pärdi,
Sven Olav Paavel, Ott Sandrak, Lya Mägi, Sten Berglund,
Anu Adamson, Iie Liivandi,
Meelis Allemann, Liis Burk,
Maarja Orusalu ja Ulvi Meier.
Projektijuhi, Kolgaküla Seltsi
tegevjuhi Kaisa Linno sõnul
on mõnede uurijatega veel läbirääkimised pooleli.
Peamiselt kogutakse ja süstematiseeritakse
arhiividest
ja muuseumidest külade ajaloo kohta kirjalikke allikaid.
Siis koostatakse külade ajaloolised õiendid. Kohalikelt elanikelt kogutakse suulist päri–

0

nesid Urve ReetammRaivo
Humal (PeningiSaare Mäng).
Naispaaride hulgas saavutas
Urve Reetamm koos Aurika
Vahoga (Saare Mäng) 3. koha.
Meespaaride hulgas tulid,
mängisid ja võitsid taas Purekkari mängijad Tarmo LaanelaRagnar Piibemann 6
punktiga. 6. kohaga lõpetas
Viljar Mehik (Peningi) koos
Urmas Mererannaga ning 7.
koha said Guido TreesVambola Bakhoff(Vaablane).

OSALE ANIJA LÜLITI
TEGEVUSPÄEVAL
14. APRILL 2018

KUIDAS OSALEDA?

Tutvu Anija Lüliti 2018

projektidega www.Iiiliti.ee

Täida osalemisvorm www.liiliti.ee

TEEME KODUVALLA KORDA
TA LÜLITAME
MUUDATUSED SISSE!
AnijaLüliti toetajad:

sid 8 võistkonda, võitis LYNX
Lillist, teine oli Aegviidu võistkond ja kolmas SS Team. Võist-

olulised paigad. Pikem intervjuu filmitakse igast külast ühe
pärimusekandjaga.
Filmija
leidmiseks korraldab Kolgaküla Selts hanke.
Projektijuht Kaisa Linno äägib, et uurimustööd ja videolõigud peavad valmima 2018.
aasta lõpuks, seejärel hakatakse neid toimetama. Valmis materjal talletatakse Kolga
muuseumis ja antakse ka igale külale. Edaspidi avaldatakse Lahemaa maakülade kohapärimus maaameti digitaalsel
kaardil.
„Uurimustöö käib, meie kohalikel koduuurijatel on aastatega jubapalju tööd ära tehtud. Valgejõe eelmise külavanema Leili Valgi kodus on
stendid küla kõigi talude fotodega ja ülevaatega piirkonna
ajaloost. Kolgakülast on välja antud raamat. Tänu Gustav Vilbastele on säilinud hulgaliselt materjali Kuusalu kihelkonnast. 1970ndatel aastatel käisid üliõpilased suviti
Lahemaa rahvuspargis pärimust kogumas ning talusid
uurimas. Ka olid meie kandist
mõned Eesti Rahva Muuseumi korrespondendid, kes täitsid pidevalt etnograafilisi ankeete. Muuseumides on enamike külade kohta palju materjali, meie ülesanne on see
kõik kokku koguda,“ kirjeldab
Kaisa Linno.
Ta rõhutab, et tähtis on ka
suuline pärimus, mälestusi
kogutakse kolhoosiaja, aga ka
esimese Eesti Vabariigi ajal toimunu kohta: „Loodan väga, et
meie inimesed on valmis oma
mälestusi jagama.“
Laupäeval, 7. aprillil toimub
Leesi rahvamajas Lahemaa
rahvuspargi kultuuripärandi
infopäev, kus Kaisa Linno tutvustab maakülade mälumaastike projekti.

ANIJA/ü//f/
2018

ÜHESKOOS

dele. Võistlusreeglid nägid ette, et naiste visatud korvid andsid ühe punkti rohkem. Osale-

must, määratletakse külades

LÖÖ KAASA!

SPORDIUUDIS
Laupäeval, 31. märtsil oli
Kehra spordihoones korvpalliturniir segavõistkonda-

Algas Lahemaa rahvuspargi
maakülade kohapärimuse
kogumine

luse korraldasid Piret Urmet,
Peep Kask ja Tarmo Tiidemaa.

Külli Koppelmaa
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4. aprill 2018

KUHU MINNA

KUHU MINNA

KEHRA RAHVAMAJA:

6. aprillil kell 15 eakate KEVADKONTSERT. Esinevad ansambel Mariann, lauluklubi
Helin ja memmede tantsurühm Kadri ning külalisesinejad Tallinnast ansambel Liivalaid
ja segakoor Videvik. Tasuta.
13. aprillil kell 21 DISCO. Kehra meets Dj Tom Lilienthal Disco Tallinn. Pilet südaööni 5 eurot, hiljem 7 eurot. Avatud on puhvet. Üritus 18+. Lisainfo mart.jurisalu@anija.ee.
15. aprillil kell 12 laste LAULUVÕISTLUS „Anija valla laululaps 2018“. Kohapeal puhvet. Tasuta.
19. aprillil kell 10 ja 14.30 LASTEFILM „Elias jasügaviku saladus“. Pilet 3 ja 2 (soodus) eurot.
26. aprillil kell 10 LASTEFILM „Elias jasügaviku saladus“. Pilet 3 ja 2 (soodus) eurot.
Kell 19 Eesti uus film „Seltsimees laps“. Pilet 4 ja 3 (soodus) eurot.
29. aprillil tähistame rahvusvahelist TANTSUPÄEVA. Esinevad Anija valla tantsijad,
toimub tantsu töötuba. Tasuta.
2. mail kell 16 Anija valla KÄSITÖÖNÄITUSE avamine. Näitus avatud 8. maini tööpäevadel kell 1118 ja puhkepäevadel kell 1014. Ootame töid alates 23. aprillist.
13. mail kell 16 emadepäeva KONTSERT. Esineb Kalle Sepp. Tasuta.
–

–

KEHRA SOTSIAALKESKUS:

KUHU MINNA
AEGVIIDU RAHVAMAJA:

14. aprillil kell 17 Seasaare Teatri ETENDUS „Kivilombi kabaree”. Autor ja lavastaja
Margus Vaher. Pilet 7 eurot, broneeri tel 5567 1003 või kirjuta virge.palmsalu@anija.ee.
16.aprillil kell 19.30 KINO. Draama „Portugal” (110 min). Pilet 4 eurot/3 eurot.
27. aprillil kell 19 selle hooaja viimane MÄLUMÄNG Piibe Kohvikus. Osavõtt tasuta.
Registreeri oma 4liikmeline võistkond hiljemalt 23. aprilliks virge.palmsalu@anija.ee.
30. aprillil kell 18 tõeliselt lõbus MEESKONNAMÄNG „Volbripäeva fotojaht” kogu
perele. Meeskondadel tuleb otsida üles paberfotodel kujutatud kohad ja pildistada samas kohas võimalikult loominguline foto, millel on jäädvustatud meeskonnaliikmed. Iga
paberfoto peal on vihje, kuidas meeskonnaliikmeid tuleks fotol kujutada. Ülesanded on
humoorikad ning hea pildi lavastamiseks läheb vaja fantaasiat, julgust ja meeskonnaliikmete koostööd ning ühte nutitelefoni. Kaasahaaravas javäga lõbusas mängus on ka
võistlusmoment meeskonnad üritavad oma fotodega vastasvõistkondi üle trumbata.
Registreerumine vajalik, et kõik võistkonnad saaksid mänguks vajalikud fotod. Päev lõpeb ühise DISKOGA (DJ Antero Noor) rahvamajas. Tasuta.
–

ALAVERE RAHVAMAJA:

11. aprillil kell 10-11 MÄLUTREENING, juhendaja Anu Jonuks. Oodatud on nii endised
kui uued huvilised. Osalustasu 2 eurot. Info 5341 0433 Agnes.
14. aprillil kell 12-14 kasutatud riiete MÜÜK. Hinnad väga odavad, riideid leidub
kogu perele.
19.aprillil kell 19Kose näiteseltsiKikerdis ETENDUS „Nässu in memoriam“. Jüri Tuuliku jutustuse„Kojusõit“ dramatiseering. Pilet 5 ja 3 eurot.

ANIJA MÕIS:

7. aprillil kell 11-14 KOGUPEREPÄEV. Kell 11.30 Marko mustkunstietendus. Pilet 5

eurot, alla 3aastastele sissepääs prii. Avatud raamatukogu jaAnija Mõisakohwik.
13. aprillil kell 19.30 itaalia VEINIÕHTU, pilet 40 eurot. Anija mõisakohwik Innamorata, lisainfo ja piletite müük anijamois@gmail.com, tel 5553 0038.

14. aprillil kell 18 ansambli Tuli Taevast KONTSERT „Käidud sajand. Üks lugu igast
Eesti Vabariigi kümnendist“. Pilet 10 eurot. Lisainfo ja piletite müük anijamois@gmail.
com või tel 5553 0038.
15.aprillil kell 16 Eesti Vabaõhumuuseumi segakoori KEVADKONTSERT, tasuta.
19. aprillil kell 17 ja 19 MÕISAKINO „Seltsimees laps“. Pilet 4 eurot, õpilane/pensionär 3 eurot.

ARUKÜLA RAHVAMAJA:

4. aprillil KINOPÄEV. Kell 14, 17 ja 20.15 ajalooline DRAAMA „Seltsimees laps“. Pilet
5 ja 4 eurot. Kestab 98 min. Piletid müügil pool tundi enne seansi algust.
6. aprillil kell 9.30-16.30 „Harjumaa Kooliteatrite festival 2018“ algklasside näitetrupid. Ajakava www.kultuuriselts.eu.
7. aprillil kell 15-18 Raasiku valla laste LAULUVÕISTLUS. Info tel 529 2550 ja ankeet
kodulehel www.kultuuriselts.eu.
8. aprillil kell 10.30-16 südamenädala JALGSIMATK „Raasiku valla 100 südant“.
Kogunemine kõikides kohtades kell 10.30-11. Kell 11 start Arukülast, Raasikult ja Pikaverest. Peningil ootab meid päevajuht Peep Raun, vallavanem Andre Sepp, volikogu
esimees Tiina Rühka, Lapulised ja ansambel Lõõtspillipoisid. Aruküla ambulatooriumi
meditsiinitelk veresuhkur, vererõhk, kolesterool, pulss. Mirko Miilits kehakoostise
mõõtmine. Tantsud, mängud ja palju muud. Sööme seljankat. Soovijad viib koju Härma
Buss. Võta kaasa atribuutikat õhupallid, lipud, lehvikud ja hea tuju. Tule üksi, koos
perega ja sõpradega. Kohtumiseni! Info 529 2550 Garina Toomingas, 5566 2119 Helle
Vaga, 5650 8719 Helju Kadakas.
13. aprillil kell 19-20.30 Kaunimate Aastate Vennaskonna JUUBELIKONTSERT.
14. aprillil kell 12-14kevadine KIRBUKAS (ilusa ilma korral Aruküla rahvamaja taga
kaubatänaval). Kõik on oodatud müüma, uudistama ja ostma. Õues laua rent 2 eurot,
saalis 5 eurot. Info ja registreerimine tel 529 2550 Garina.
18. aprillil kell 19-21.30 Rakvere Teatri ETENDUS „Küllus“. Piletid müügil.
25.-26. maini EKSKURSIOON Võruja Valgamaale. Buss väljub Aruküla rahvamaja
eest kell 7.30, Raasikult kell 7.45 ja Pikaverest kell 8. Külastame Taagepera lossi, ööbime Sangaste lossis, Suur ja Väike Munamägi, metsavendade onn ja palju muud. Täpsem
info www.kultuuriselts.eu, tel 529 2550 Garina.

−

−

−

KEHRA RAHVAMAJA:

16.aprillini avatud Eesti Kunstikoolide Liidu õpetajate tööde NÄITUS „Suvised elamused kuivnõela ja monotüüpiaga“. Näitus avatud EN kell 1116 ja P kell 1014.

5. aprillil kell 11 Tervise Abi OÜ INFOTUND: riiklik abivahendite soodustuste süsteem.
Mida peab teadma, et nõustada abivajavat inimest? Tule kuulama ja küsima. Müügil
massaažiaparaadid. Lisainfo tel 5332 8474,602 0048 Kai.
11. aprillil kell 11.30-12.30 MÄLUTREENING, juhendaja Anu Jonuks. Oodatud on nii
endised kui uued huvilised. Osalustasu 2 eurot. Info 5341 0433 Agnes.
12. aprillil kell 12 MÕTTETALGUD sotsiaalteenuste arendamise teemal. Oodatud on
kõik, kellele on tähtis eakate ja puuetega inimeste eluolu parandamine, sotsiaalteenuste arendamine ja nende kättesaadavamaks muutmine. Info tel 5332 8474,602 0048.
14. aprilllil kell 9.30 Konsumi juurest VÄLJASÕIT Harjumaa Puuetega Inimeste
Nõukoja korraldatavale kevadisele tervisespordipäevale Keila veekeskuses. Alaverest
kell 9.45. Kaasa vahetusjalatsid. Osavõtutasu 5 eurot, eelkooliealised lapsed tasuta.
Spordipäev toimub kell 1114. Võimalus kasutada jõusaali ja ujuda basseinis. Meedikud
mõõdavad veresuhkru taset. Lõunaks kerge eine. Bussisõidu eest tasub Harju PIN. Registreerimine 10. aprillini sotsiaalkeskuses. Info 5341 0433 Agnes, 5332 8474 Kai või
agnes.valgiste@gmail.com.
19. aprill kell 9.15 Alaverest, kell 9.30 Konsumi juurest VÄLJASÕIT „Tunne oma naabervalda: Kuusalu II”. Külastame Kiiut, Toomani talumuuseumi, Kolga mõisa, Näkiallika
tööriistamuuseumi, Kuusalu kirikut, Ahrensi monumenti. Giid Menda Kirsmaa. Osavõtutasu 20 eurot sisaldab bussitransporti, lõunasööki, külastusi. Registreerimine ja info
agnes.valgiste@gmail.com, tel 625 5158 või 5341 0433 Agnes.

KEHRA SPORDIHOONE:

6. aprillil 19.30-21 jalgpalli 3. liiga, Anija JKFCI II.
7. aprillil kell 10-19.30 saalihoki TURNIIR.
8. aprillil kell 10-14Anija valla MEISTRIVÕISTLUSED lauatennises. Võistlused toimuvad meeste ja naiste üksikmängu arvestuses, registreerimine võistluspäeval kell 9.45
kohapeal, osavõtutasu 5 eurot võistleja kohta, väljastpoolt Anija valda osalejale on osavõtutasu 10 eurot ning võistleminetoimub väljaspool arvestust. Parimaid autasustatakse
medali ning diplomiga. Lisainfo tel 509 0180 Paul.
Spordihoone VABAKASUTUS kolmapäeviti kell 20.3022, reedeti 2022 ning pühapäeviti 1819.30. Võimalik mängida palli, lauatennist, sulgpalli. Vabakasutuse pilet 2,50
eurot, kooliõpilastele tasuta. Aja broneerimine tel 608 4175 või anijavallasport.ee/broneerimine/.

KOLGAKÜLA RAHVAMAJA:
14. aprillil kell 19 KEVADPIDU. Tantsuks mängib Kert Krüsban ansambliga Tuulebant.
Kolgaküla mälumängu 20. ja Kolgaküla Lainerite 10. hooaja lõpetamine. Pilet 3 eurot.

KUUSALU RAHVAMAJA:

6. aprillil kell 11-13 PORTSELANIMAALI KUNSTIRING. Oodatud on nii endised kui uued
huvilised. Osalustasu 3 eurot. Info 5341 0433 Agnes.
7. aprillil kell 15KONKURSSKONTSERT „Kuusalu valla laululaps 2018“. Konkursi iga
vanuserühma 2 parimat saavad võimaluse esindada Kuusalu valda konkursil „Harjumaa
Laululaps 2018“. Info tel 5333 8379. Korraldaja Veljo Tormise Kultuuriselts MTÜ.
8. aprillil kell 11-15 KOGU PERE PÄEV „Tere kevad“. Kell 11 lastele liiklusteemaline
etendus „Kati ja Jeti“ Kehra Nuku esituses, T.S.T. tantsutrupi kevadtervitus. Avatud töötoad. Perepäeva osalustasu kõigile 1 euro, lisaks puutöötoa osalustasu 2 eurot. Avatud
pannkoogikohvik.
11. aprillil kell 13-14 MÄLUTREENING, juhendaja Anu Jonuks. Oodatud on nii endised
kui uued huvilised. Osalustasu 3 eurot. Info 5341 0433 Agnes.
17. aprillil kell 10.30 TEATRIETENDUS lastele „Kolme põrsa lugu“ Kuressaare linnateatrilt. Pilet 5 eurot müügil Kuusalu rahvamajas ja Piletimaailmas. Teater teeb koostööd programmiga „Aitan lapsi“. Reeglid ja tutvustus aadressilt http://www.aitanlapsi.
ee/92est.html. Info ja broneerimine tel 5333 8379.
18. aprillil kell 10 SILMAKONTROLL Hindpere Optika OÜ. Vastuvõtule vajalik eelnev
registreerimine tel 5323 2454.
19. aprillil kell 19 TEATRIETENDUS „Elagu eurotoetused!“ Komöödiateatrilt. Osades:
Anne Paluver, Raivo Mets, Hannes Võrno, Peeter Kaljumäe. Piletid hinnaga 15 ja 13 eurot
müügil Kuusalu rahvamajas ja Piletimaailmas.
27. aprillil kell 11-13 PORTSELANIMAALI KUNSTIRING. Oodatud on nii endised kui
uued huvilised. Osalustasu 3 eurot. Info 5341 0433 Agnes.

KUUSALU SPORDIKESKUS:

7. aprillil kell 10 Kuusalu valla MV võrkpallis meestele ja naistele. Info ja registreerimine kolgapk@hot.ee või 511 2540.

PENINGI KÜLA:

26. mail Peningi KARIKASARI 2018 volles. Karikasarjale pääseb osalema 16vollepaari. FBs otsing Peningi CUP 2018 vollesvõi email sportforever@hot.ee. Eelregistreerimine
30. aprillini soodushinnaga 30 eurot paar ja naispaarid 20 eurot paar, 1.10. maini registreerides osavõtumaks 40 eurot paar.

PIKAVERE MÕIS:

Igal teisipäeval kell 17-20 mõisakeldri LEIUKAS avatud.
10. ja 24. aprillil kell 19külaturg mõisapargis tavapäraste müüjatega.

RAASIKU RAAMATUKOGU:

12. aprillini EveLy Villberg (Luiga) õlimaalide NÄITUS.

TÄNUAVALDUS
Anija valla korvpalliturniiri korraldajad tänavad abi eest: Dominoshaus OÜ, KV Kvaliteet OÜ, SA Anija Valla Spordimaailm, Alavere spordiklubi, AVorst, A. URVA OÜ, Kohvik
Sohvik, Teele Kask, Oskar Luks, Mayro Mett, Karl Johannes Kask, Ranno Paas ja kõiki
osalejaid ning pealtvaatajaid.

RAASIKU RAHVAMAJA:

6. aprillil kell 19 toimub Kuusalurahwa Teatri lõbusaõpetliku LAULUMÄNGU „Armastus, Pulm ja Abielu ehk Tulusaks Juhatuseks ja Lõbusaks Ajawiiteks NooreRahwale“
etendus. Lubatähtede maksumus kohapealt ostes on 8 eurot. Soodsamalt saawad eakad, õpilased ja õpetajad, neile maksab biljet 6 eurot. Weelgi soodsam on osta lubatäht
eelmüügist http://teater.kuusalu.eu lehelt, sealt saab biljetid 6 wõi 4 euroga.

RAASIKU RAHVAMAJA:

8. aprillil kell 10.30-16 südamenädala JALGSIMATK „Raasiku valla 100 südant“.
Kogunemine kõikides kohtades kell 10.30-11. Kell 11 start Arukülast, Raasikult ja Pikaverest. Peningil ootab meid päevajuht Peep Raun, vallavanem Andre Sepp, volikogu
esimees Tiina Rühka, Lapulised ja ansambel Lõõtspillipoisid. Aruküla ambulatooriumi
meditsiinitelk veresuhkur, vererõhk, kolesterool, pulss. Mirko Miilits kehakoostise
mõõtmine. Tantsud, mängud ja palju muud. Sööme seljankat. Soovijad viib koju Härma
Buss. Võta kaasa atribuutikat õhupallid, lipud, lehvikud ja hea tuju. Tule üksi, koos
perega ja sõpradega. Kohtumiseni! Info 529 2550 Garina Toomingas, 5566 2119 Helle
Vaga, 5650 8719 Helju Kadakas.
13. aprillil kell 18.15 VÄLJASÕIT Arukülla Kaunimate Aastate Vennaskonna 25. aasta
juubelikontserdile. Täispilet koos transpordiga 20 jasooduspilet 18 eurot. 1
4. aprillil kell 12 südamenädala KÕNNIPÄEV. Kogunemine rahvamaja õuealal. Sündmuse eestvedaja Annika Sõmer. Lisainfo annikasomer@hot.ee Tasuta.
15. aprillil kell 18 RÜHMATREENING. Treener Andra Sõmer. Tasuta.
17. aprillil kell 19.30 südamenädala JOOGA. Juhendab Reet Rehtsalu. Tasuta.
20. aprillil kell 21.30 SÜDAMEDISKO, DJ Tõnu Tislar. Sissepääs 18+. Pilet 7 eurot.
Laudade broneerimine 5566 2119.

−

−

−

TEATED
Kuusalu lasteaed Jussike kutsub koduseid 5 kuu kuni 3aastaseid lapsi koos
vanemaga beebikooli. Täpsem info www.lasteaedjussike.ee või lasteaed.jussike@
kuusalu.ee.
Kuusalu keskkool alustab 2018/2019 õppeaastal 1. klassi astuvate õpilaste
registreerimist. Vastuvõtutaotlusi saab esitada kooli kantseleisse esmaspäevast neljapäevani kell 8.15.30, reedel 8.13.30. Samuti on võimalik taotlus saata elektrooniliselt
aadressil kool@kuusalu.edu.ee. Taotluse vorm on kättesaadav kooli kodulehel.
Head mesinikud! Saame kokku Kolgas 8. aprillil kell 11. Räägime mesilaste abistamisest kevadel, kevadisest varroalesta tõrjest jm. Tel 512 7636 Leonella.

Lugupeetud seeniorid! Tähistame emadepäeva 6. mail kell 13 rahvamajas kohvilaua ja kohalike esinejatega. Kohvilaua katab catering. Osavõtutasu 5 eurot. Registreerimine ja osamakse tasumise viimane kuupäev on 30. aprill. Kohapeal toimub ka 2018. a
liikmemaksu tasumine. Ootame rohket osavõttu. Kuusalu Seenioride Seltsing
Aitame omasid! Anija vallas Lükati külas elab üks tubli pere ema Merle oma kahe
imetoreda lapsega. Merle toimetab oma väikeses elamises kahe lapsega üksinda, sest
pereisa suri raske haiguse tagajärjel, kui väiksem laps oli alles päris tilluke. Pereisa oli
alati abivajajate jaoks olemas, ta töötas pikalt Kehra päästekomandos päästja ja meeskonnavanemana. Merle elamine koosneb ühest toast ja köögist. Kuna tütar läheb sügisel
kooli on lastele vaja oma tuba. See on võimalik ehitada maja pööningule. Selleks on perele lubanud appi tulla saade „Kodutunne“ maikuus 2018. Enne on aga vaja majas teha
mitmeid eeltöid: puhastada pööning, vahetada katus, ehitada trepp teisele korrusele.
Selleks, et saaksime töid koos Merlega teha, on plaanis 7. aprillil korraldada talgud.
Ootame sinna kõiki, kes oskavad ja saavad nõu, jõu jatöökätega abiks olla. Selleks, et
talgupäev sujuks kenasti ja kõik vajalikud tööd saaksid koostöös „Kodutunde“ saatega
tehtud, vajame ka rahalist abi. Palun toeta Merle peret, et saaksime koostöös „Kodutundega“ aidata teha maja teisele korrusele lastele oma toad ning sisustada need vajaliku
inventariga (voodid, kapid, lauad). Raha saad kanda Anija vallavalitsuse arvele Swedbank a/a EE922200001120120102. Lisa kindlasti selgitusse „LAPSED LÜKATI KÜLAST“.
Oleme tänulikud ka väikeste annetuste eest, sest väikesest saab kokku suur. Suur tänu!
Korraldajad: Alavere lasteaed Mõmmila, Anija vallavalitsus, telesaade „Kodutunne“.
Kontaktisik EdaMai Tammiste, tel 5556 2067, mommila@anija.ee.
–

Aita unistustel täituda! Raasikul elab 5aastane AnetteKristi, kelle vanemad Kristli
ja Argo on tublid ning erilised noored, kes vaatamata eripäradele elavad toimekat elu.
Neil on Raasikul maja, kuid sellises seisus, kus elamine on võimatu. Majja on vaja sisse
viia vesi, paigaldada reoveemahuti ning ehitada pesuruum. Saade „Kodutunne“ toimib
heade inimeste kaasabil ja selleks, et noor pere saaks alustada oma elu, ootame annetusi numbril 900 6225 (kõne hind 5 eurot). Samuti saab teha ülekande pangakontole
Raasiku vallavalitsus EE331010002026014000, märgusõna „Kodutunne Kristli pere“.
Kuusalu vallavalikogu algatas 29.03.2018 otsusega nr 33 Kuusalu valla teede
arengukava 2015-2024 muutmise. Vastavalt arengukavade algatamise, koostamise,
muutmise ja avalikustamise korrale tuleb vallavalitsusel läbi viia avalik arutelu. Enne
avaliku arutelu korraldamist palub vallavalitsus esitada 18. aprilliks ettepanekud järgmistes valdkondades: uute teede ehitamine; teed, mis vajavad mustkatte alla viimist;
kruusakattega teed, mis vajavad põhjalikumat rekonstrueerimist; uute sildade ja truupide ehitamine; olemasolevad sillad ja truubid, mis vajavad põhjalikumat rekonstrueerimist; uute tänavavalgustuste ehitamine; olemasolevate tänavavalgustuste laiendamine
ja rekonstrueerimine; liiklusmärgistus ja suunaviidad. Ettepanekud palume motiveerida
ja lisada vajalikkuse põhjendus. Motivatsioonid ja põhjendused on oluline abi teede
arengukava koostamisel. Ettepanekud edastada Kuusalu vallavalitsusele vallavalitsus@
kuusalu.ee, info Tõnu Ammussaar, tel 5302 5456.
Kuusalu vallavalitsus koos Kolga kooliga korraldab avaliku arutelu Kolga
kooli, Kolga aleviku ja Kolga piirkonna sportimisvõimaluste parandamiseks.
tusele tuleb Kolga kooli staadioni rekonstrueerimine. Koosolek toimub Kolga koolis 11.
aprillil kell 17.

Aru-

Hea kaasteeline, kutsume Sind ühinema Maakogu liikumisega, et ühiselt
seista nii rahvaalgatusõiguse kui meie elukeskkonna puhtana säilimise jpm eest.
Loome koos Maakogu. Kõik, kes mõistavad, et puhas vesi, loodus ja kogukonnad vajavad kaitset, andke endast teada www.maakogu.ee lehel. Kuusalu Maakogu järgmine
arutelu toimub 23. aprillil kell 18.30Kuusalu rahvamajas. Tule ja räägi, mis on Sinu jaoks
olulised teemad ja kuidas võiksid olla asjad korraldatud. Kuusalu Maakogu toimkond.
Ida-Harjumaa Invaühing korraldab 19. aprillil sõidu „Tunne oma kodu-/naabervalda: Kuusalu II”. Külastame Kiiut, Toomani talumuuseumi, Kolga mõisa,
lika tööriistamuuseumi, Kuusalu kirikut, Ahrensi monumenti. Giid Menda Kirsmaa.
võtutasu 20 eurot sisaldab bussitransporti, lõunasööki, külastusi. Väljasõit Alaverest kell
9.15 ja Kehrast kell 9.30, Kiius kell 9.50. Registreerimine ja info agnes.valgiste@gmail.
com või 5341 0433 Agnes.

NäkialOsa-

Ida-Harjumaa Invaühing kutsub kõiki huvilisi 26.-29. juunil ekskursioonile
Liivi-ja Kuramaale. Lätimaa uhkemad rannad (laulvad liivad, pangaastangud), vanad
liivi kalurikülad, korras lossid, keskaegsed linnused ja hilisemad mõisaansamblid.
ja päevaga saab üpris põhjaliku ülevaate meie keelesugulaste kunagiste kuralaste ja
liivlaste maast ning näeme, kuidas on viimasel ajal edenenud nende järglaste, lätlaste,
elu. Osavõtutasu 260 eurot (buss, giid, sissepääsud, 3 ööd kahestes tubades
söögiga, 2
ja 2 õhtusööki). Korraldab reisifirma Comtour, giid Jaak Viires. Täpsem
informatsioon ja registreerimine tel 5341 0433 Agnes, agnes.valgiste@gmail.com.

Nel-

lõuna

hommiku-

SÕNUMITOOJA

4. aprill 2018

ÕNNITLEME!
ANIJA VALD

Avalikkonkurss Raasiku vallavalitsuse
sotsiaalosakonna

KUUSALU VALD

97 Laine Tanvald
97 Elmar Luik
86 Marie Volga
86 Genovefa Semenas
85 Uno Valk
83 Meeri Barabaš
82 Heljo Selm
82 Madis Kask
75 Vilma Puks
70 Eva Valk
70 Lii Heide

Raasiku VALD

Karin ja Andres Leever
poeg ART
Janne Vagula ja Sulev Jaanus

poeg SANDER

KUUSALU VALD
Gretel Murdvee ja Margus Piispea
tütar KERTU ja poeg KAREL

-

- motiveerivat ja väljakutseid võimaldavat tööd;
- võimalust testida ja katsetada uusi lähenemisi ja arendada

sotsiaaltee-

uut üleriigilist

Kandideerimiseks esitada: CV, motivatsioonikiri, haridust ja erialast
tust tõendavate dokumentide koopiad.

Heddy ja Rauno Tiits
tütar MIRELL

RAASIKU VALD
Kristiina Ehala ja Tarmo Vaikjärv
poeg KARDO

Anne-May ja Raimo Ree
poeg OSKAR
Helen Lepalo ja Taavi Kivisalu
poeg HAROLD

sot-

JUMALATEENISTUSED

ettevalmis-

EELK HARJU-JAANI KOGUDUS:

e-posti aadressil

Pühapäeval, 8. aprillil kell 11MISSAkirikus, kell 15PALVUSKehra sotsiaalkeskuses.
Teisipäeval, 10.aprillil kell 18.30PIIBLITUNDAruküla rahvamajas.

raasiku.vald@raasiku.ee, märgusõna „Noortegarantii“.
Lisainformatsioon Liivi Puumets, liivi.puumets@raasiku.ee, tel 501 7483.

KEHRA KOGUDUS:

Pühapäeval, 8. aprillilJUMALATEENISTUS. Jutlustab Hannes Pikkel.

KUUSALU KIRIK:

TÖÖPAKKUMISED

Pühapäeval, 8. aprillil kell 11JUMALATEENISTUS armulauaga.

Kuusalu keskkool on alustavat õpetajat toetav kool. Ootame oma meeskonda alates 2018/2019 õppeaastast KLASSIÕPETAJAT, INGLISE KEELE ÕPETAJAT,
MATEMAATIKA ÕPETAJAT, KEHALISE KASVATUSE ÕPETAJAT, ABIÕPETAJAT (0,5
ametikohaga) ja LOGOPEEDI (0,5 ametikohaga). Oled sobiv kandidaat, kui sul on
kvalifikatsiooninõuetele vastav haridusvõi õpid vastaval alal, oled avatud meele ja koostöövõimega ning hea digivahendite kasutamise oskusega. Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad esitada 26. aprilliks digiallkirjastatult e-aadressil vello@
kuusalu.edu.ee. Tööleasumise aeg on 27. august. Lisainfo tel 602 4373 (õppealajuhataja), 602 4370 (direktor) või e-aadressil aili@kuusalu.edu.ee.
Aruküla lasteaed Rukkilill otsib oma kollektiivi LOGOPEEDI 1,0 ametikohaga.
Tööle asumise aeg esimesel võimalusel. Eeldame valmisolekut meeskonnatööks ja head
suhtlemisoskust. NB! Tähtajatu tööleping. CV saata e-posti aadressil alarukkilill@hot.ee.
Info tel 607 0219.

REKLAAMTEKST
Kirja teel leitud pruudid Arukülas
Rakvere Teatri lavastus „Küllus” toob Arukülla
metsiku lääne naised ja vaatab, mis saab aastakümnete
jooksul nooruseunistustest. Vene Teatri kunstilise juhi
Filipp Losi lavastatud „Küllus” jõuab Aruküla
jas publiku ette kolmapäeval, 18. aprillil kell 19.
Loo alguses kohtuvad kaks noort naist, Bess ja Macon,
juhuslikult metsikus läänes ühe väikelinna postimaja
ees. Selgub, et mõlemad on pakkinud asjad ja sõitnud
kohale samal põhjusel – et ajalehekuulutuse kaudu
leitud meestega abielluda. Neil on unistused paigast,
kus alustada oma elu ja saada õnnelikuks. See on koht,
kus tähed ripuvad nii madalal, et võiks neid puudutada.
Saatus aga naisi ei hellita ning nende eluteele satub aina
enam muresid.
„Küllus”, mille tegevus leiab aset 25 aasta jooksul,
räägib sõprusest, armastusest, reetmisest ja
est. Lavastaja jaoks on metsik lääs vaid taust, sest oma
olemuselt ei ole inimesed muutunud. Teatrikriitik Veiko
Märka võtab lavastuse kokku nii: „Kõik on lihtne, aus ja
võimas.”
Romantilises vesternis mängivad Anneli Rahkema,
Ülle Lichtfeldt, Margus Grosnõi, Tarvo Sõmer ja Eduard
Salmistu, muusikat teeb otse laval Elmar Sats.

rahvama-

andestus-

www.sonumitooja.ee

KUULUTUSED
Müüa kuivad ja toored küttepuud,
kütteklotsid ning küttepinnud.
Müüme saematerjali (sh servamata
laud), osutame saeveski teenust. Ostame
metsamaterjali ja raieõigusi. Tel 5346
info@hirvlisaeveski.ee.
6680,

e-post

Teostame ehitus-ja haljastustöid.
Ehitame sissesõiduteid, katuseid ja
saade. Müüme ja paigaldame väravaid,
aedu, tänavakive ja immutatud aiaposte.
Müüme pinnasetäiteid: freesasfalti, liiva,
killustikku ja sõelutud mulda. Tel 5663
heiki@kuusalukodu.ee.
5853,

fas-

e-mail

Korstnapühkimisteenus ja nõuetekohane akt. Korstnakunst OÜ tel 5553
8506.

OÜ Ladvast Kännuni. Ohtlike puude
langetamine ja võrahooldus. Lisainfo
vastkannuni.ee ja tel 514 5774.

lad-

Hoonete soojustamine puistevillaga. Konsultatsioon objektil tasuta. Tel
501 6689, ken@puistemees.ee, www.

puistemees.ee.

Maagia KV võtab müüki kinnisvara.
Tel 5855 0720. maagiakv.ee.
Kaardid ennustavad. Tel 900 1727.
24 h. Ennustus.ee.

OÜ ESTEST PR ostab metsa-ja põllumaad. Tel 504 5215, 514 5215, info@

est-land.ee.

Müüa puitbrikett kandiline 180
eur/960 kg, pellet premium 6 mm ja 8
mm. Laost saab osta paki kaupa: puitbrikett 10 kg/1,90 eur ja pellet 15kg/3 eur. Tel
5692 4924, 637 9411, www.leilibrikett.ee.

-

Rendipinnaga on võimalik tutvuda kohapeal etteteatamisega
telefonil 5340 3386 (spordikeskuse juhataja).

Timeless OÜ kohvik KesKus ootab oma meeskondaKOKKA. Täistööaeg E-R 8.3015, vahel ka nädalavahetuseti paar tundi. Pakume lihtsaid maitserikkaid toite. Kontakt
timelessou@gmail.com või 5333 4407.

MARIANNE LOIK ja ARDI PÕLD
Õnnitleme pisitütre Adeele Johanna sünni puhul!
Raasiku vallavolikogu ja -valitsus

-

-

Pakume:

Maarja Meigas ja Rain Dapon
tütarLOORE

-

-

-toetuste

Sigrid ja Siim Solovjov
tütar SUSANNA VIKTORIA

Meil on:
Kandideerimiseks on vajalikud:
kohviku mööbel külastajatele
isiku ja/või organisatsiooni CV;
3 lauda ja 12 tooli;
kohviku visioon, kus muuhulgas
müügilett ja kraanikausikapp;
kirjeldatakse kohvikus pakutavat
tagaruum koos laoriiulitega;
ja kohviku lahtiolekuaegu;
muu väikeinventar;
rendihinna pakkumine.
spordikeskusega ühiseks tasuta
kasutamiseks tualetid ja
televiisor.
Kandideerimiseks vajalikud dokumendid palume tuua hiljemalt 7. maiks
Kuusalu vallavalitsusse või saata e-postiga aadressil vallavalitsus@kuusalu.ee.
-

nuste ja
andmeregistri STAR kogemust;
- kasuks tuleb eelnev töötutega/noortega töötamise kogemus.

Dokumendid palume esitada digiallkirjastatult 6. aprilliks

m² pinda

-

kõrgtasemel;
- oskust kasutada arvutiprogramme ja andmekogusid, soovitavalt

siaalvaldkonna tugisüsteemi;
- projektiga seotud täiendkoolitust;
- töötasu 1226 eurot kuus.

Kohviku rentniku käsutuses on spordikeskuses ligikaudu 50
koos osalise varustusega.
-

kõreesti
gharidustkeele
;-sotsia lvvaldamist
aldkon a erialast ettevalmistust ja kogemust;

ILMAKODANIKKE!

Kersti ja Madis Reier
tütar HELENA

2018-31.

Kandidaadilt eeldame:
- head suhtlemisoskust ja empaatiavõimet;
-

ÕNNITLEME VASTSEID

Julika ja Priidik Hänni
poeg JOHANNES FREDERIK

Ootame kandideerima missioonitundega kohvikupidajat, kes peab tähtsaks tervislikku ja mitmekülgset toitumist ning kelle eesmärk on seda
läbi kohviku ja seal pakutava jagada noortele,
kes on peamised kohviku külastajad.

Töö sisu on mitteaktiivsete noorte abivajaduse väljaselgitamine ja vastavalt
vajadusele teenuse osutamine, et tõsta noorte osalemist hariduses ja tööhõives.

Õnnitleme

poeg ROBIN

KOHVIKU RENTNIKU leidmiseks

JUHTUMIKORRALDAJA leidmiseks
Töökoha eesmärk on tagada projekti
„Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine“
tegevuse „Juhtumikorralduse mudeli testimine“
elluviimine Raasiku vallas perioodil
mai 2020.

AIGI REINOMÄGI
sünnipäeva puhul.
Kuusalu vallavolikogu ja -valitsus

Birgit Paasma ja Rannar Malk

Kuusalu vallavalitsus kuulutab välja konkursi
Kuusalu keskkooli spordikeskusesse

89 Virve Talbak
84 Yury Dyakonov
82 Arvo Talpsepp
75 Elle Ardel
70 Svjatoslav Tšenõšov

96 Elsa Kuurberg
82 Milvi Sahkai
81 Viive Kõivomägi
80 Saima Alliin
70 Helmi Nõmmik
70 Siiri Pork
70 Arno Köönverk

ANIJA VALD

11

Üürile anda 1toaline korter Kiius
Torni 11 majas. Teine korrus. Tel 520
9301.
Müüa paberitega tiibeti mastifikutsikad. Kennelis Gangri Norbu.
ne aprilli teisest nädalast. Tel 5660 6263
või 5645 3959.

Loovutami-

Teostame teemant-ja lammutustöid. Avade puurimine ja saagimine
vimitesse. Ehitiste ja hoonete
tööd tehnikaga ja käsitsi. Tel 5666 3514,
kivilohe@gmail.com.

kilammutus-

e-mail

Maja ehitamine koos kõigi lahendustega, projekteerimine, kasutusehitus@
luba. Tel 5352 9476,
miltongrupp.ee.

e-mail

Üldehitus, katused, fassaadid ja
viimistlustööd. Tel 5352 9476,
mehitus@gmail.com.

e-mail

Ostan maja Arukülas! Noor pere
soovib osta korraliku elumaja Aruküla
vikus. Hind kuni 175 000 eurot. Võid kindel
olla, et sinu kodu tulevik on heades kätes.
Ära kaua mõtle ja võta julgesti ühendust
tel 5622 5179 või majavaja@hotmail.com.

ale-

Olevipoeg OÜ mootorsõidukijuhi
kursused Kuusalus Laane 9. B kat 6.04
kell 18; AM kat 7.04, 21.04 kell 10; A kat
7.04, 21.04 kell 12; BE kat 7.04, 21.04
kell 9. Lõppastmekoolitus. E-õpe ka vene
keeles. Info@olevipoeg.ee, tel 505 9887,
www.olevipoeg.ee.
Teostan ehitustöid, plaatimine,
siseviimistlus ja üldehitus. Tel 5372
8382.

LOKSA KIRIK:

Pühapäeval, 8. aprillil kell 11.30 JUMALATEENISTUS armulauaga.

VALKLA BAPTISTIKOGUDUS:

Laupäeval, 7. aprillil kell 17varakevadine hea sõnumi ÕHTU.
Kõneleb Cristian W. Schwartz Soomest.
Pühapäeval, 8. aprillil kell 11 JUMALATEENISTUS.
Teatame kurbusega, et meie seast on lahkunud
MILVI KOLK (sünd VALK)
6.06.1942-28.03.2018
Ärasaatmine toimub Tallinna krematooriumis Pärnamäe tee 36
laupäeval, 7. aprillil kell 14.30.
Pärgi ja kimpe palume mitte tuua.
Omaksed
Mälestame head sõpra
MILVI KOLKI.
Südamlik kaastunne lähedastele.
Perekond Uussalu

Meie siiras kaastunne Anne Viilmaa
perele ema
MILVI KOLGI
kaotuse puhul.
Leinab perekond Osila.

Tuul puude ladvus tasa kiigub,
me vaikses leinas langetame pea...
Sügav kaastunne Leidale, Kajale, Annelile, Marelile, Martinile ja väikesele Eliisele
armsa abikaasa, isa, vanaisa ja vanavanaisa
JAAN NARGLA
surma puhul.
Karin, Raul, Marin ja Martin
Avaldame kaastunnet Ülle Sirkasele
kalli Isa
JAAN NARGLA

surma puhul.

Kehra koolipere
Südamlik kaastunne Leidale, Üllele ja
Kajale peredega

JAAN NARGLA
kaotuse puhul.
Rosine, Maie ja Juhan perega

Südamlik kaastunne Leidale ja lastele
peredega kalli abikaasa, isa ja vanaisa
JAAN NARGLA
kaotuse puhul.
Lembit perega ja Maria
Avaldame sügavat kaastunnet
Kaja Arusalule isa
JAAN NARGLA

surma puhul.

Aruküla põhikool

Avaldame kaastunnet
Aivar ja Siim Urvale
isa ja vanaisa
OLEV URVA
surma puhul.
Kehra Snaipers

Siiras kaastunne omastele
OLEV URVA
surma puhul.
Vaike ja Lembi

Avaldame kaastunnet perekond Abelile,
isa, vanaisa ja äia
ARNOLD PUNGA
surma puhul.
Perekonnad Kirtsi, Nikker,
Linkja Sinisalu

Siiras kaastunne Peep Abelile äia
ARNOLD PUNGA
surma puhul.
Töökaaslased Kuusalu vallavalitsusest

Avaldame südamlikku kaastunnet
Viive Abelile perega isa
ARNOLD PUNGA
kaotuse puhul.
Kuusalu keskkool

Mälestame endist juhatuse liiget ja
head naabrit
MARJU TÄHTE
ja avaldame kaastunnet omastele.
KÜ Kolga 68

SÕNUMITOOJA
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zem*

INTELIVENT

always the
best climate

■*

Eramu
ventilatsioon 5499C
koos
paigaldusega

/
+372 6840 937
Vaata lisa www.intelivent.ee

Kampaania kehtib kuni 31.05.2017

Ostame kasvavat ja ladustatud võsa.
Võsast puhastame alusmetsa, teeääred, kraavid ja põllumaad.

Samuti ostame kokkuveetuid ja kokkuvedamata raiejäätmeid.

I

Iiri

5343 9250
Kaur@reinpaul.ee

Parra OÜ
Ostame kasvavat metsa, metsakinnistuid ja
põllumaad.

Abistame paberite vormistamisel.
Ohtlike puude langetamine
Puidust aiamööbli müük ning tellimisel
puittoodete valmistamine.
Tel 5289 361, e-post info@parra.ee
Koduleht www.parra.ee

Toodame Kuusalus treilereid ning otsime oma professionaalsesse meeskonda lisajõudu. Kui tunned suurt huvi
tehnika vastu ja pead end loominguliseks indiviidiks, siis
ootame Sind kandideerima.

KUTSUME ANIJA VALLA ELANIKKE OSALEMA

SÜMBOOLIKAKAV ANDITE
ARVAMUSKÜSITLUSES
Anija valla sümboolikakomisjoni hindamistulemuste põhjal saab oma arvamust
avaldada kolme alljärgneva sümboolikakavandi osas:

Otsime oma kollektiivi:

KOOSTEMEHAANIKUID
kelle tööülesanne on treilereid koostada (sh teostada

1) HANNIJÖGGI

2) ANNIA123
Kavandi kujundamisel on kasutatud
vesiroosi lehte, mis iseloomustab Aegviidu
järvederohkustja hanesid Jägala jõel

Kolm ühte jalga sammuvat hane
sümboliseerivad liitunud valdu ja
jahipasun ühtset tegu, häält ja meelt.

hüdraulika-ja pneumaatikatöid).

V

KOOSTEMEHAANIKA MEISTRIT

V
3) CHARLOTTENHOF

kelle peamine tööülesanne on keevitusosakonna töö
planeeri mine, korraldamine ja jälgimine.
kontroll).
Metallkonstruktsioonide

Kavandil sümboliseerib sininekaldpalk vallasuurimat
Jägala jõge ja kolm hane liitunud valdu ja üksmeelt.

koostamise-keevitamise

%

PAINUTUSPINGI OPERAATOREID,
kelle tööülesanne on painutuspingi seadistamine, painutus tööde
teostamine, toodete kvaliteedikontroll ja tootmisdokumentide
täitmine.
Kandideerimiseks saada CV aadressile hr@kartgroup.com või
helista tel 5660 5600.
Kart Performance Trailers OÜ
Kuusalu tee 41, Kuusalu, Harjumaa.

22. märts

Arvamusküsitlus toimub ajavahemikul

-

Rakveres Võidu 27.

4. aprill 2018.

Osaleda saavad kõik rahvastikuregistri järgsed Anija valla elanikud alates 16.
eluaastast.
Oma arvamust vapikavandi kohta saab avaldada:

1) elektrooniliselt osaledes Anija valla veebilehele üles pandud küsitluses;
2) paberil Anija vallavalitsuse kantseleis (E ja K kell 9-16, N ja R kell 9-14).

c\

n

i

kell

10.

A-kategooria mootorsõidukijuhi koolitus algab 18. aprillil kell 18.
C-ja CE-kategooria mootorsõidukijuhi koolitus algab 30. aprillil kell 18.

D-kategooria (buss) mootorsõidukijuhi koolitus algab 16. mail kell 18.

Teisipäeviti on võimalik paberil oma arvamust avaldada Aegviidu
i

Veoauto-ja bussijuhi ametikoolitus (35 ja 70h) algab 7. aprillil

o

T-kategooria (traktor) mootorsõidukijuhi koolitus algab 2. mail kell 18.

SÕNUMITOOJA
Väljaandja: OÜ Sõnumitooja

Tellimisindeks 00 823
Toimetus: Kuusalu tee 41, Kuusalu,
Kuusalu vald, Harjumaa 74 601
Telefon 5770 5889
Trükitud trükikojas PRINTALL

Peatoimetaja Ülle Tamm
Toimetaja Ere Uibo
Toimetaja Külli Koppelmaa
Korrektor Lana Toomvap
Küljendus Mikk Tamm
Kuulutuste vastuvõtja Maris Matsi

E-kiri sonumitooja@sonumitooja.ee
Sõnumitoojas ilmuvad kirjutised ja fotod
kuuluvad toimetusele ning
trükiajakirjanduses võib neid kasutada ainult

toimetuse loal.

Toimetus ei võta endale vastutust
reklaamide sisu eest.
Toimetus käsikirju ei retsenseeri
ega tagasta.

SÕNUMITOOJA

Aastatellimus 32 eurot.
www.sonumitooja.ee või tel 5770 5889.

