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Kinopink kõneleb

Arvo Kruusemendi

filmiloomingust
“See pink mängib kinematograafia peale. See pole ainult režissöör, vaid

tervik. Kino. Kõik kokku,” lausus legendaarne režissöör Arvo Kruusement,
takseerinud talle pühendatud pinki.

Inna Grünfeldt
inna.grynfeldt@virumaateataja.ee

Kadrinas, kus Hulja poiss Arvo

Kruusement käis algkoolis,
saab nüüd istuda skulptuursel
pingil, kus paremale käele jääb
kinoprojektor, vasaku käe all

on filmilintning selga toetavad

filmikarbid.

“Kevade”, “Suve”, “Sügise”
ja teiste armastatud filmide loo-

ja Arvo Kruusemendi pingilt
langes kate filmidest tuttavate

meloodiate saatel. “Aeg läheb,

aga õnn ei kao ...” laulis Mar-

gus Laugesaare akordion. “See

on absoluutselt kinematograa-
filine pink!” oli filmimehe esi-
mene reageering. Arvo Kruuse-

ment istus pingile jakõned või-

sid kõlada.

Pingi loomise eestvedaja,
Aru Põllumajanduse tegevjuht
Andres Lindam lausus, et Arvo

Kruusement oli filmidega lati

nii kõrgele asetanud, et pink pi-
di saama mehe vääriline ning
selleks andsid endast parima
kõik selle valmimisse panusta-
nud. “Arvo, sa oled eesti rahva-

le hindamatu mees. Sinu loo-

ming on oma krutskite, naljade
ja tõsiselt mõtlema paneva võt-

mega meid palju kasvatanud ja
heldima pannud,” rääkis And-

res Lindam. “Sa väärid monu-

menti ja meie otsustasime selle

pingi kujul teha.”

Lindami sõnul oli kaalumi-

sel ka pingi tegemine Huljale
kui Arvo Kruusemendi kodu-

külla. Leiti aga, et kuna režis-
söör on Kadrinas koolis käinud,
siin on palju haridusteed talla-

vaid noori ning Kruusemendi

lähedaste rahupaigad, on just
siin väärikaim koht, kus pingist
rõõmu tunda ja filmimehe loo-

mingust mõelda.

Arvo Kruusement lausus, et

esmalt ehmatas Andres Lindam

teda pingi-mõttega, aga aruta-

mise käigus jõuti kohas ja kõi-
ges muus selgusele. “Eks Kadri-

nas on minu jalajälgi küll. Siin

sai algkool ära lõpetatud ja
muidu ka käidud. Vallamajas ja

poodides,” mainis ta. Režissöör

ütles, et selline vägev pink pa-
neb mõtlema, mida oled teinud

või pole teinud. “Niipalju kui

seal istudes aru sain, tundub

pink väga mugav ja soe. Niisu-

gune tunne on. Metall, aga soe.

Väga nutikas!” lisas ta.

Kadrina vallavanem Kairit

Pihlak kõneles, et tal on tänu-

tunne inimeste ees, kes väärtus-
tavad omakandi inimesi, kes on

midagi väga olulist teinud. “Hea

idee saab teoks, kui kõik koos

panustavad,” sõnas ta. Kadrina

kultuurijuht Ahto-Lembit Leht-
mets ütles, et on rahul, et teh-

tud sai korralik, tugev ja fantas-

tiline pink. “Täiesti Arvo Kruu-
semendi vääriline,” sõnas ta.

Pingi kunstiline konsultant

skulptor Teet Suur ütles, et

pink sai igati väärikas. “Istumis-

võimalusega skulptuur. Just see

ta sai. Idee oli olemas ja pink
sai väga äge,” väljendas nõus-

taja oma rahulolu. “Loomine on

alati leiutamine. Tegijatel on

mõttetööd parasjagu.” Teet

Suur rõhutas, et tähelepanu
pöörati ka praktilisele poolele:

vastupidavusele, lume ja soola

mõjule ning et poleks peeneid
detaile ega teravaid servi.

Pingi puitosad valmisid Aru

Grupis, metallosad firmas Brek

Metallitööd. Brek Metallitööde

tegevjuht Rein Kaubi ütles, et

tegu on roostevaba materjaliga.
“Viimase alumise kaarega andis

valtspink saba – käis krõks. Aga
selle saab jälle korda,” lausus

Rein Kaubi muheledes.

“Kadrina on tore koht, kuu-
lus koht ja tark koht. Siin on

targad kirikuõpetajad olnud ja
juba sellest ajast on tarkus täh-
tis olnud,” rääkis Arvo Kruuse-

ment. Ta tänas tegijaid ja mär-

kis, et on natuke segaduses ja
peab seedima, mis siin täna toi-

mus. “Pean uuesti tagasi tule-
ma rongiga ja vaatama põhjali-
kumalt. Et te sellise asjaga hak-

kama saite, on mulle sureks ül-
latuseks. Teadsin, et olete teo-

võimsad inimesed. Kui Andres

midagi ette võtab, siis ta läheb

lõpuni välja. Tulemus oli kuns-

tipäraselt väga maitsekas. See

on ülihästi tehtud. Sellepärast
ülisuur tänu selle asja eest.”

Eks Kadrinas on minu

jalajälgi küll. Siin sai

algkool ära lõpetatud

ja muidu ka käidud.

Vallamajas ja poodi-
des.

ARVO KRUUSEMENT

legendaarne režissöör

Arvo Kruusement tunnistas tema auks loodud pingi kinematograafiliseksja mugavaks.
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Elektrihinna tõus kergitab Tapal vee hinda
Andres Tohver

andres.tohver@virumaateataja.ee

Alates 1. juulist tõuseb Tapa
vallas vee- ja kanalisatsiooni-

teenuse hind. AS-i Tapa Vesi ju-
hatuse liige Aare Palmsalu põh-
jendab hinnatõusu elektri järsu
kallinemisega. Alles see oli, kui

Tapa Vesi hinda tõstis, nimelt

selle aasta 1. jaanuaril. Miks siis

juba pool aastat hiljem uue hin-
natõusu peale välja minnakse?

“See on seotud elektrihinna

tõusuga,” ütles Palmsalu. Tema

sõnul kulus AS-il Tapa Vesi üle-

eelmisel aastal elektri peale 95

230 eurot, eelmisel aastal 168

535, kuid tänavu tõuseb elekt-

rikulu prognooside kohaselt ju-
ba 197 000 euro peale.

Soov uuesti vee- ja kanali-

satsiooniteenuse hinda tõsta

hakkas ettevõttel idanema veel

enne, kui 1. jaanuarihinnatõus

oli teoks saanud. “Aasta algu-
ses hakkasime uut hinda tege-

ma. Konkurentsiametile läks

see taotlus puhtalt elektrihin-
na tõttu. Muid kulusid ja tulu-

sid seal ei arvestatud,” väitis

Palmsalu.

Tema sõnul tõuseb vee- ja
kanalisatsiooniteenuse hind

füüsilistele isikutele 8 protsen-
ti, juriidilistele 7 protsenti. Vald

ise jaguneb endiselt kaheks te-
gevuspiirkonnaks, kus on väi-

kesed hinnaerinevused.

Tapa valla Tapa piirkonnas
ehk Tapa linnas, Lehtse alevi-

kus ning Pruuna, Jäneda, Saia-

kopli, Moe, Näo ja Vahakulmu

külas on ühtse veeteenuse hind

koos käibemaksuga alates

1. juulist füüsilistele isikutele

2,78 eurot, juriidilistele isikute-

le 3,16 eurot.

Tapa valla Tamsalu piirkon-
nas ehk Tamsalu linnas ning
Porkuni, Assamalla, Vajangu,
Kaleva ja Kursi külas tõuseb

hind füüsilistele isikutele 2,91

euro, juriidilistele isikutele 3,23
euro peale.

Sõjapõgenikele ja üürileandjatele
valmis elukoha leidmise juhend
On valminud juhend sõjapõ-
genikele ja üürileandjatele,
kust leiab infot nii ühekordse

üürihüvitise kohta kui ka ju-
hendi, kuidas käib toimetule-
kutoetuse taotlemine ja maks-

mine. Info on saadaval nii uk-

raina kui ka eesti keeles.

Põgenikele ja üürileand-

jatele koostatud juhendist
leiab infot, kuidas leida püsi-
vat elukohta, kus tuleb elu-

koht registreerida, kuidas

käib üüritoetuse ja toimetu-

lekutoetuse taotlemine. Sa-

muti tuletatakse juhendis
meelde, et sõjapõgenikele
eluaseme pakkumist tasub

kaaluda ka pensionäril, sest

see võimaldab teenida tulu

ja/või leida seltsi.

Kui üürileandjaks on üksi

elav pensionär, siis ajutise
kaitse saanud sõjapõgenikule

eluruumi üürides säilib üksi

elava pensionäri toetus.

“Eesti riik pakub sõjapõ-
genikele lühiajalist majutust
ja abistab pikaajalise elukoha

leidmisel. Rõhutame kõigile
põgenikele, et meil on väike

riik ja terve Eesti on elamis-

väärne paik,” ütles sotsiaal-

kindlustusameti kriisijuht
Kert Valdaru.

“Üürileandjatel on olnud

küsimusi, kas nad saavad ik-
ka üüri maksmisega arvesta-

da, kuid siin on oluline mee-
les pidada, et sõjapõgenik on

täpselt samasugune üüriline

nagu kõik teised. Kui üürnik

jääb eluasemekulude eest ta-

sumisega hätta, saavad ajuti-
se kaitse saanud Ukraina sõ-

japõgenikud taotleda toime-

tulekutoetust samadel alustel

Eesti elanikega.” (VT)

Luulevõistlusele

oodatakse värsse

oma kodukohast

Toimetaja tõlkebüroo kuulu-

tab välja kaunitele Eestimaa

paikadele pühendatud luule-
võistluse “Paiga vaim”.

Võistlusele on oma värsi-

loominguga teretulnud nii ko-
genud sõnaseadjad kui ka al-

gajad katsetajad. Iga osaleja
võib võistlusele esitada kuni

kolm luuletust.

Tööde esitamise tähtaeg
on 15. august. Parimad luule-

tused selguvad rahvahääletu-

sel ja võitjad tehakse teata-
vaks Eesti taasiseseisvumis-

päeval.
Korraldajad ei sea võistlu-

se tarvis loodud poeesiale
mingeid muid tingimusi peale
selle, et iga võistlustöö peab
olema seotud mõne kindla ko-

haga Eestis. Inspireeruda võib

kõigest. Võistluse täpsed reeg-
lid leiab korraldajate kodule-
helt. (VT)

Jäneda ülesõit on

16. ja 17. juunil suletud

Jäneda ülesõit on tänaja hom-

me suletud Läpi–Aru–Ojaküla
tee asfaltimise tõttu. Töid teos-

tab Tariston AS. Ümbersõit
käib Lehtse ülesõidu kaudu.

Liiklust reguleeritakse ajutiste
liikluskorraldusvahenditega.

Taristoni töötaja Marek

Kelgo sõnul asfalteeritakse üle-

sõiduni minevat 150-meetrist

teelõiku. Asfalteerimistööd al-

gavad neljapäeva hommikul

kell kaheksa.

Kelgo ei osanud öelda, mis

kell reedel töödega ühele poo-
le jõutakse. “Asfaldiga on Ees-

tis praegu probleemid. Aga
reede õhtul on kindlasti ülesõi-

du avamine, kasvõi siis, kui on

üksainus kiht asfalti peale pan-
dud,” rääkis ta. (VT)

tarktee.ee

3098
punktiga oli Rakvere reaalgümnaasium
võistlussarjas “TV 10 olümpiastarti” vastastest üle

PÄEVAPILT

Eile kakskümmend aastat tagasi avati Rakvere Vallimäel tarva-

skulptuur, millega tähistati 700 aasta möödumist Rakverele Lü-

becki linnaõiguse andmisest. Sel puhul sai pronkstarvas hommi-

kul pähe rakvere raipest punutud pärja. Pärga olid asetama tul-

nud linnapea Triin Varek ja abilinnapea Laur Kaljuvee. Väge täis

hiiglaslik pronksist ürgveise kuju on aastate jooksul kujunenud
Rakvere sümboliks, mida tullakse kaema nii lähedalt kui ka kau-

gelt. Rakvere ajaloolise nime Tarvanpää järgivalminud tarva kuju
on 7,1 meetrit pikk, koos graniidist alusega 5 meetrit kõrge ja kaa-

lub 7000 kg. Taiese autor on skulptor Tauno Kangro. Graniitalusel

on kirjas kõigi kuju jaoks annetanud isikute nimed. (VT)
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