
UUDISED

Võsu punamonument
võib alevikust kaduda
Haljala valla võimud on ühele nõule jõudnud, et segase taustaga ja hiljuti
vandaalide rünnaku ohvriks langenud Võsu punamonumendil aleviku

keskel enam kohta ei ole. Läbirääkimised käivad veel kandikoguga, kellelt

oodatakse ametlikku arvamust, mille järel saadab vald pöördumise
kaitseministeeriumisse, et monumendi teisaldamisega edasi liikuda.

Veiki Ojaperv

Aivar Ojaperv

V
õsu punamonu-
ment asub üsna

aleviku keskel

kooli, lasteaia ja
spordihoone vahe-
tus läheduses ning

sõda Ukrainas on pannud valla

elanikud ja juhid tõsiselt kahtle-
ma, kas seda enam kellelegi va-

ja on. Möödunud nädalal toimu-
nud vallavolikogu istungil and-

sid rahvasaadikud põhimõtteli-
se nõusoleku monumendi teisal-

damisega edasi liikuda.

Punalipulise Balti mere lae-

vastiku madrustele püstitatud
monumendi taustalugu on sega-
ne ning pakutud on mitu ver-
siooni, mis asjaoludel monu-

ment sinna omal ajal püstitati.
Ühe jutu järgion sinna alla mae-
tud kuus inimest: kaks madrust,
üks punaarmeelane ja kolm ak-

tiivsetkommunismi propageeri-
jat. Teise teooria kohaselt on pu-
namonumendi all viimne puh-
kepaik lausa 17 punaarmeelasel.
Ka monumendi loomise ajas ei

olda üksmeelel. Monument püs-
titati eri allikate järgi kas 1950.

või 1951. aastal.

Kui üldiselt monumendi vas-

tu suurt huvi üles ei näidata ja
kogunemisi sellejuures ei toi-
mu, siis 9. mail selle

jalamile mõned

küünlad ja nel-
gid ikkagi vii-

di. Veidi

toimetus@virumaateataja.ee

peale seda

jäi monu-

ment van-

d a a l i d e

meeleval-

da, kui sin-
na soditi

meesterahva

suguelund, kiri

“Ärge sodige” ja
võõbati punase värvi-
ga üle monumendil asuv tahvel.

“Me ei taha võitlust surnute-

ga pidada, aga lähtume monu-
mendi teisaldamisel mitmest as-

jaolust. Esiteks see, et monu-
ment sümboliseerib punavõimu
alevi keskel, ja teiseks, et monu-

ment võib vandaalide meeleval-

da jääda, kui me midagi ette ei

võta,” kõneles Haljala valla ava-

like suhete spetsialist Kent Ker-
ner. Kuna aga monumendi alla

on päris kindlasti keegi maetud,

ei saa seda barbaarselt traktori-

ga pikali lükata ja teemat lõppe-
nuks lugeda. “Praegu hetkel

käib vestlus kandikoguga, et

jõuda täiesti kindlalt ühele mee-

lele, et monumendi teisaldami-
ne on õige otsus. Kui nõusoleku

oleme saanud, koostame pöör-
dumise kaitseministeeriumile,

kes juba otsuse vastu võ-

tab, kuidas surnuke-

hadega edasi toi-
metada ja mida

monumendiga
teha,” kõne-

les Kerner.

M o n u -

ment asub

eramaal, mis

teeb selle tei-

saldamise mõ-

nevõrra keeruli-

semaks. Nimelt

peab vald maa oma-

nikult samuti põhimõtte-
lise nõusoleku saama, kuid tea-

daolevalt elab maaomanik üld-

segi välismaal. “Meie teada

maaomanikul suurt huvi monu-

mendi vastu ei ole, kuid läbi

peaks ikkagi rääkima. Tegeleme
sellega hetkel,” jätkas Kerner.

Haljala vallas on teinegi pu-
namonument, Haljala kalmistul.

“Seda me praegu ei puutu, ku-

na monument asub kalmistul ja
ei riiva avalikku ruumi,” ütles

Haljala valla avalike suhete juht.

Me ei taha võitlust surnu-

tega pidada, aga lähtume

monumendi teisaldamisel

mitmest asjaolust.

KENT KERNER

Haljala valla avalike

suhete spetsialist

Rakvere punamonumendi
asjus praegu arengut pole
Rakveres pole punamonu-
mendi võimaliku teisaldami-

se asjaajamine kusagile liiku-

nud. Eesti 200 esindaja luges
küll juba kaks kuud tagasi
linnavolikogu istungil vasta-

va pöördumise ette, aga roh-
kem pole midagi toimunud,
kui välja arvata asjaolu, et

Venemaa suursaatkond on

Virumaa Teatajast vastava ar-

tikli üles leidnud ja sellest

lähtuvalt saatnud kirja voli-

kogu esimehele Mihkel Juh-

kamile. Sisu ikka sama: Ve-

nemaa tunneb muret ja äre-

vust.

Rakvere punamonument
asub vanalinna muinsuskait-

sealal, nii et muude protse-
duuride kõrval tuleb selle ee-

maldamisel või teisaldamisel

arvestada muinsuskaitseame-

ti nõusolekuga. “Seni kuni

muinsuskaitseameti uus juht
(Liisa Pakosta – toim) pole
ametisse asunud, pole nagu
kellegagi läbi ka rääkida. Kui

uus juht ametis, siis saab sel-

le asjaga tegelema hakata,”
ütles Mihkel Juhkami.

“Me teame, kuidas monu-

mendi eemaldamine või tei-

saldamine tehniliselt käib ja
milliseid nõudeid tuleb täi-

ta,” jätkas ta. “Aga küsimus

number üks on just see kait-

seala küsimus. Teine küsi-

mus: kes maksab? Selle mo-

numendi all on ühishaud ku-

ni 80 säilmega. Nende üm-
bermatmine pole odav. Kas

Rakvere linna maksumaksja
on selle valmis kinni maks-

ma?”

Linnavolikogu liige Anti

Poolamets (EKRE) leidis, et

monumendi eemaldamine ja
ümbermatmine ei pea ilmtin-
gimata toimuma koos. “Või-

malik, et monumendi saab

lihtsalt kõrvaldada ja tähista-
da ühishaua korrektse plaa-
diga,” pakkus ta. “Sellisel ju-
hul jääks ümbermatmise

suur ja kulukas protseduur
ära. Samas ütleb sõjahauda-
de seadus selgesõnaliselt, et

säilmed kuuluvad ümber-

matmisele, kui sõjahaud
asub ebasobivas kohas. Ja

Rakveres need on koos mo-

numendiga ebasobivas ko-
has.”

MART
RAUBA

Monument sattus vandaalide meelevalda 9. mai paiku.

Napsune mees magas peatäit välja
muuseumi politseiautos

Esmaspäeva hommikul kella

seitsme paiku tööle jõudnud
Rakvere politseimuuseumi
töötaja leidis eest hilise, või

siis varajase, külalise. Muu-
seumi hoovis seisvas polit-
sei-Nivas magas õiglase und

keegi mees.

“Kui töötaja mulle helis-

tas ja ka pildid saatis, siis ma

esiti ei uskunud, arvasin, et

ta on mingi topise autosse ti-

rinud,” rääkis muuseumi di-
rektor Andrus Eesmaa naer-

des. “Aga ikka täitsa päris
mees oli.”

Kuidas meesterahvas po-
litseimuuseumi hoovi pää-
ses, seda Eesmaa ei tea. “Eks

ta öösel üle aia pidi ronima,”
oletas ta. “Väsinud ta igata-
hes oli. Kutsusime mehele

politsei. Ta oli tegelikult vii-
sakas, vabandas, et loata

meile külla tuli. Aga nii palju
kui me politsei ja tema vest-
lusest aru saime, siis oli me-

hel seiklusrikas pühapäev ol-

nud, ta oli siis ka politseini-
kega kokku puutunud.”

Rakveres avati politsei-
muuseum 2013. aastal ja see

oli nüüd teist korda, kui se-

da ka öösel külastati. Eelmi-

sel korral käis seal kamp
noori ja nende saatus oli

veel tragikoomilisem – nad

suutsid end kuidagi lukusta-

da hoovis seisvasse aresti-

kambri-bussi ja viimases hä-

das kutsusid ise endale polit-
sei.

“Ma olen nüüd selle ares-

tikambri-bussi lukusüsteemi

kõrvaldanud, sest viis-kuus
korda on juhtunud ka päeva-
sel ajal, et keegi on sinna

kinnijäänud või kinni pan-
dud,” lisas Eesmaa. (VT)

POLITSEIMUUSEUM

Sõmerul arutati maakondlikku arengukava
20. mail kogunesid Sõmeru

keskusehoonesse eri valdkon-

dade, omavalitsuste ja organi-
satsioonide esindajad, et täp-
semalt sõnastada maakondliku

arengukava suunad.

Arutleti nii keskkonnatee-

made, hariduse, rahvatervise

kui ka näiteks väheneva rah-

vastiku, ettevõtlusarengu po-
tentsiaali ja teiste kogukonda-
dele oluliste teemade üle.

Kohtumist juhtisid konsul-

tandid ettevõtetest OÜ Geome-

dia ja OÜ Cumulus Consulting.
Räägiti eri valdkondade nõr-

kustest, ohtudest ja tugevus-
test, valmisid esialgsed ideed

ja plaanid arendustegevuste
korraldamiseks.

Arengustrateegia koosta-
mist veab eest Lääne-Viru

Omavalitsuste Liit koostöös

kõikide kohalike omavalitsus-

tega.
Kogu maakonda hõlmav

arengustrateegia valmib käes-

oleva aasta sügiseks. (VT)

Tapa ja Ambla vahel algas teeremont

Pärnu–Rakvere–Sõmeru maan-

teel alustati esmaspäeval tee-
katte taastusremondiga. Tööd

hõlmavad kilomeetreid 132-

141 ehk lõiku Tapalt Amblani.

Tööde ajal kehtib kiiruspii-
rang 70 km/h.

Teekatte taastusremondi

töid tehakse 23. maist 31. au-

gustini. (VT)

PÄEVAPILT

ROELAKOOL
Uus nädal algas Roela lasteaed-põhikoolis lustlikult tutipäevaga.
Vastavalt kooli traditsioonidele istutasid üheksandikud kooli kõrvalekasepuu jakäisid tervitamasoma esimestõpetajat.(VT)

KLASSIKALINE RANNAMÕISA KANAKINTSUD l ESTOVER

SEAPRAAD, kg SELJATA 500 g VENE JUUST 500 g 8
Tavakliendi hind ' Tavakliendi hind . '■ Tavakliendi hind

k
439 249

:
4.99

Toodete tavakliendi hinnad on Laagri Maksimarketi põhjal 09.05.2022 seisuga. Piltidel on illustreeriv tähendus
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