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Kodukandipäev Karepal
Merekultuuri aastale kohaselt oli seekordne
kodukandipäev pühendatud elule mere
ääres. Päeva tegevused algasid sadamas, kus
vabatahtlike merepäästjate koolitaja Robert
Aasa tutvustas erinevaid päästeveste, nende
lisasid ja võtteid merel ellu jäämiseks.
Kohaletulnud kuulasid huviga elulisi näiteid
ja esitasid küsimusi. Samas oli paadikuuris
võimalik osta kala ja jäätist. Soovijad said
teha paadiga tiiru mere peal ning sadama ja
rahvamaja vahel vankrisõitu.
Rahvamajas jätkus päev Alen Veziko
kontserdiga. Laulja vaba suhtlusstiil
publikuga lõi mõnusalt laheda õhkkonna.
Lõbusad lood erinevatelt kontsertidelt ja
kummalised paigad, kus kõik lauldud on.
Pärast ikka autogrammi ja pilti ka.
Vahepalaks ühine supi söömine nagu
meil kombeks on saanud. Suures saalis olid
seekord vaadata kunstnik Richard Sagritsa
tööd. Tööd olid kogutud kodudest, sest
kohaliku mehena on ta oma pilte kinkinud nii
mõnelegi, sh ka raamatukogule ja rahvamajale.
Kaminasaalis oli üleval ajaloolise läbilõikega ülevaatenäitus elust mere ääres. Et
laia teemat natuke raamida, oli näitus jagatud
erinevateks vaatenurkadeks: meri ja mehed,
meri ja puhkus, meri ja looming ning meri ja
elu maal.
Vanadele fotodele lisaks sai lugeda
artikleid vanadest ajalehtedest. Muu hulgas
sai teada, et Eismas tegutses edukalt
rahvaraamatukogu selts, mis „omab küllal-

daselt jõude, et väärikalt juhtida kaluriküla
kultuurilise pale arenemist“, et ehitati uus
sild nii Rutjale, kui Toolsele, et Karepa külas
oli nii lasterohke perekond, et perekonnaseisu registris ei olnud piisavalt ridu laste
kirjapanekuks. Et 1935. aastal oli Toolsel
„ärkamisaeg“, mis pani noored Lepikumäele
kõlakoda, tantsupõrandat ja vollenplatis
ehitama. „Avapeol oli rahvast murruna.“
Rääkimata siis veel hulgaliselt suvitajasakstest, kellele suvitamiseks kõik kõlblikud

Muike ja Oruveski paisjärvede
regulaatorite ehitustööd on lõppenud

hooned anti ja pererahvas ise suve lakas või
saunas mööda saatis. Tänu mere inspireerivale mõjule on Rutjal jenka ja Karepal valss
ning meremaale ja luuletusi erinevatest
aegadest. Kogu seda inforohkust võis tükk
aega vaadata ja lugeda ning ühes sellega
kogu kaminasaalile ringi peale teha.
Õhtul tantsitas pidulisi Irena BormannEskor ja Ivar Hansen, vaheajal esines
tantsupaar klubist Laguun.
Tänud kõigile, kes päeva kordaminekule

kaasa aitasid. Tänud vallale rahalise toe eest.
Projekti rahastas rahandusministeerium
kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.
Ene Loo, Raamatukogu juhataja

Eesti ja USA õhuväe ühisharjutus
keskpolügoonil
26. juulist kuni 8. augustini toimub Eesti
õhuruumis Eesti ja USA õhuvägede ühine
harjutus. USA õhuväe poolt osaleb harjutusel
303. hävitajate eskadrill kaheksa ründelennukiga A-10. Eskadrill baseerub alaliselt
Missouri osariigis Whitemani lennubaasis.
Õppuse käigus kasutatakse Tapa lähedal
paikneval Kaitseväe keskpolügoonil lennukite
pardakahurite õppemoona ning 25 naelaseid
õppepomme. Kasutatav õppemoon ei tekita märkimisväärseid heliefekte. Õhuväe õppused
toimuvad tööpäeviti alates kella 10.00 kuni kella 17.00-ni. Õppuse käigus sooritatakse
polügooni ümbruses ka madallende. Nii keskpolügooni kasutamine kui ka madallennud
järgivad Eesti vabariigi seadusi ning on kooskõlastatud lennuametiga. Plaani kohaselt
lendavad korraga keskpolügooni lähedases õhuruumis kaks ründelennukit.
Maapealsete märkide ründamiseks ning maaväe lähitoetuseks mõeldud ühemeheline
ründelennuk A-10 Thunderbolt II on tuntud nii oma manööverdusvõime kui ka suhteliselt
vaikselt töötavate mootorite poolest.

Võsu sadamas töötab tankla

Muike ja Oruveski paisjärvede regulaatorite ehitustööd on lõppenud, muu hulas on Oruveski
järve juurde rajatud tuletõrje veevõtu koht (loodame kõik, et seda kunagi kasutama ei pea).
Edaspidiseks on tagatud paisjärvedes stabiilne veetase nii kevadiste suurvete ajal kui ka
suvistel madalveeperioodidel ja maastikku on taas ilmestamas kolm veepeeglit.
Tööde aluseks olid OÜ Piiber Projekti koostatud projektid „Oruveski paisjärve
regulaatori rekonstrueerimine“ ja „Muike paisjärve regulaatori rekonstrueerimine“. Töödega
alustati 2015. aasta septembris, tööde teostajaks oli Insenerehituse AS ning rahastajateks
Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond ja RMK. Objektide vastuvõtmise koosolek toimus 13.
juulil, kõik osapooled tõdesid, et koostöö sujus hästi ja lühikese ajaga on tehtud kvaliteetne
töö.

Võsu sadamas on avatud automaattankla, tankida saab nii bensiini kui diiselkütust.
Maksta saab pangakaardiga või Alexela krediitkaardiga. Tankla on mõeldud
eelkõige veesõidukitele aga võimalik on tankida ka maalt autosid ja muid
sõidukeid. Sadamas on ööpäevaringne valve.
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Vainupea kabel sai kogenud sepa käe läbi uksele metallväravad
AUGUST
02.08 kell 19.00 Peter van Dijk
orelikontsert Käsmu kirikus
(XXX Tallinna rahvusvahelise
orelifestivali osana)
02.08 kell 17.00 KONTSERT
Ilumäe kirikus, esineb
Karlsruhe Evangeelse Kiriku
kammerkoor
04.08 kell 19.00 Vihula Mõisa Suvemuusika kontserdid. Esinevad
Maarja-Liis Ilus ja Karl-Erik
Taukar “Kohtumine”
05.08 kell 18.00 filmi-, palve- ja
muusika-õhtu Ilumäe kirikus. 10
aastat etendusest „ INIMESE
POEG“
06.08 ja 07.08 kell 11.00-17.00
Puupäevad. Perepäevad
suurtele ja väikestele:
meisterdamist, nuputamist,
mängimist ja avastamist kogu
Sagadi mõisas.
07.08 kell 13.00 Jumalateenistus
armulauaga, Ilumäe kirikus.
11.08 kell 19.00Vihula Mõisa Suvemuusika kontserdid. Esinevad
Annely Peebo, C-JAM & Urmas
Lattikas “Suveöö”
12.-14.08 Võsu Glämm 2016 Võsu
Rannaklubis
12.-14. 08 Viru Folk Põhjamaine
muusikafestival võtab
üheksandal aastal fookusesse
Põhjala saarte muusika ja
kultuuri.
13.08 kell 10.00 Toomkiriku
Katedraali ansambli
hommikupalvused Käsmu
kirikus
13.08 kell 20.00 Toomkiriku
Katedraali ansambli
õhtupalvus Käsmu kirikus
14.08 kell 10.00 Toomkiriku
Katedraali ansambli
hommikupalvused Käsmu
kirikus
14.08 kell 13.00 Jumalateenistus
armulauaga, Ilumäe kirikus.
21.08. kell 18.00 Rakvere
Muusikakooli VIII kitarristide
suvekooli kontsert Võsu
Rannaklubis. Klassikalisel
kitarril mängib Vahur Kubja.
21.08 kell 13.00 ILUMÄE KABELI
173. AASTAPÄEVA
jumalateenistus, teenib MeelisLauri Erikson, muusik Külli
Erikson, laulab Lea Gabral
28.08. kell 13.00 Jumalateenistus
armulauaga, Ilumäe kirikus.

Vihula vallamaja
I korrusel

Vainupea kabel on saanud uksele väärikad
sepistatud metallväravad tunnustatud sepa
Heigo Jelle käe läbi. Täname kõiki annetajaid, toetajaid (sh Vihula Vallavalitsust) üle
terve Eesti ning vabatahtlikke, kes on
aidanud Vainupea kabeli heakorda tagada
ning kelle panuse läbi on sellegi töö
teostamine võimalikuks saanud. Vainupea
kabeli uksele metallväravate paigaldustöö
teostamises sai kokku lepitud selle aasta
juuni alguses ning operatiivne koostöö
kogenud sepaga viis kiirelt ka tulemuseni.
Metallväravate paigaldamisega on tõstetud
kabeli ukse turvalisust ning samuti
võimaldab see kabeli uksi suveperioodil
kõigile huvilistele sissepiilumiseks rohkem
avatuna hoida. Metallvärav on lukustatav
ning selle küljes on ka sepistatud annetuskast. Projekti maksumuseks oli 3300
eurot. Ootame kõiki Vainupea kabelisse
Teeliste Kirikud avatud uste päevadel

Jaani kiriku sepised ning Viljandis Pärimusmuusika aida sepised.
Mario Luik
Vainupea küla selts MtÜ

Vihula valla ühinemise teemaline rahvaküsitlus elanike
seisukoha väljaselgitamiseks
Aseri vald, Haljala vald, Sõmeru vald
(ei nõustunud ettepanekuga), Vihula
vald
3. Kadrina Vallavolikogu: ettepanek ühendada Kadrina vald, Haljala vald,
Rakvere vald (ei nõustunud ettepanekuga), Vihula vald

Austatud valla elanik!
Vihula Vallavolikogu ja Vihula Vallavalitsus
soovivad teada valla elanike seisukohta
haldusterritoriaalse reformi osas. Vihula
Vallavolikogu on jätkuvalt seisukohal, et
ilma rahva arvamust teadmata ei ole
volikogul otsuse tegemine võimalik.
Vihula vallale on ühinemisettepanekud
teinud
1. Loksa Linnavolikogu: ettepanek moodustada omavalitsusüksus, kuhu kuuluvad Loksa linn, Kuusalu vald (ei
nõustunud ettepanekuga), Haljala vald
(ei nõustunud ettepanekuga), Kadrina
vald (ei nõustunud ettepanekuga),
Vihula vald
2. Kunda Linnavolikogu: ettepanek
ühendada Kunda linn, Viru-Nigula vald,

Oma arvamuse valdade ühinemise
kohta saab iga valla elanik avaldada
järgmiselt:
1. Anda teada külavanemale või küla
kontaktisikule (nimekiri lisatud) soovist
oma arvamust avaldada. Külavanemate/kontaktisikute käes on küla elanike
nimekiri ja küsimustik, mille palume
arvamuse avaldajal omakäeliselt täita.
Täidetud küsimustik tagastage külavanemale, kes toimetab selle vallavalitsusse.

2. Logida ID-kaardi või mobiil-ID-ga valla
kodulehele www.vihula.ee ja täita
esilehel avanev küsimustik.
3. Täita Vihula valla ajalehes olev
küsimustik (vt allpool) ja toimetada see
vallavalitsusse.
Küsimustikud on saadaval ka Oandu
Looduskeskuses, avatud E-R 09.00-17.00,
L-P 10.00-18.00
Kokkuvõte küsitluse tulemustest esitatakse augustikuus toimuval volikogu istungil. Küsimustikule saavad vastata kõik
vähemalt 16-aastased vallakodanikud, kelle
rahvastikuregistri järgne elukoht on Vihula
vallas.
Küsitlus läheb lukku 7.augustil kell 24.00

Rahvaküsitluse kontaktid
küla
Aasumetsa, Eru,
Joandu, Tõugu,
Uusküla
Adaka, Villandi
Altja
Annikvere
Eisma, Andi
Ilumäe
Kakuvälja, Vila
Karepa, Tidriku
Karula
Kiva, Pajuveski
Koljaku
Korjuse
Käsmu
Lahe
Lauli, Oandu,
Tepelvälja
Lobi
Metsanurga
Muike
Mustoja

kontaktisik

telefoni nr

Urve Nõmme
Tõnis Sinila
Rain Heinamäe
Mare Raja
Andres Tull
Villu Jahilo
Aimar Viil
Jaan Känna
Vello Veinjärv
Marje Mülla
Valdek Kilk
Kaido Kiviorg
Robert Aasa
Andres Kaljusalu

5 650 7243
325 2644, 5 645 8997
502 0030
517 5546
5 647 9252
323 4155, 5 650 8643
325 2558, 5 667 0059
5 649 1795
325 9714, 5 664 9924
5 666 4144
514 3089
502 1105
511 5646
325 2682, 524 2359

Jaak Neljandik
Merike Voore
Aleksei Kelli
Marge Hering
Marje Suni

505 0485
5 698 7517
5 650 8059
5 667 8948
5 343 1870 (Heino Suni)

Noonu
Paasi
Palmse
Pedassaare,
Koolimäe, Natturi
Rutja
Sagadi
Sakussaare
Salatse, Metsiku
Tiigi, Kosta
Toolse
Vainupea
Vatku
Vergi, Pihlaspea
Vihula, Haili
Võhma
Võsu
Võsupere

Art Veermäe
Tõnis Arnek
Mati Piirsalu

5 373 1471
514 3328
5 556 4401

Kalle Toomel
Anne Ojang
Peeter Hussar
Taimo Meikar
Margus Jamsja
Lauri Masing
Tiit Voogla
Kaire Rapur
Kadi Ummik
Meelis Sillajõe
Arvi Ööpik
Jaan Kruus
Kai Tingas
Malle Komp
Eha Sirelbu
Lii Undusk
Annika Hallimäe

504 9394
322 1398, 527 8989
514 5123
325 2628,
5 660 3550
5 397 0061
329 2623, 5 608 0575
527 2935
5 569 7510
3226947, 5 656 1222
518 2641
5 650 3777
5 664 9945
5 656 2813
522 6519,
5 335 9340
523 8622

ANKEEDI TÄITJA EES JA PEREKONNANIMI
ANKEEDI TÄITJA EES JA
PEREKONNANIMI

Kui JAH või ühinemine on möödapääsmatu, siis kellega peaks Teie meelest
Vihula vald ühinema?
(eelistus palun märkida: X )

………………………………………………..................

Naabervallad on:

Küsimustikule saavad vastata kõik
vähemalt 16. aastased vallakodanikud,
kelle rahvastikuregistri järgne elukoht
on Vihula vallas.

Kaljo Kiisa 90. sünniaastapäevale pühendatud näitus, mille on
koostatud Eesti Kinoliit Eesti
Filmiarhiivide materjalidest.
Näitus avatud vallamaja
lahtiolekuaegadel.

pühapäeviti 12.00st kuni 15.00ni augusti
lõpuni. Vainupeal toimuvate sündmuste
kohta leiab jooksvalt infot www.vainupea.ee.
Sepp Heigo Jelle on õppinud Eesti
Riiklikus Kunstiinstituudis (tänane Eesti
Kunstiakadeemia). Ta lõpetas 1986. aastal
metallikunstniku diplomiga. Aastatel 19912015 oli Heigo sealsamas ka õppejõud,
sellest 18 aastat dotsendi ametis. Kõige
rohkem on ta teinud selliseid tellimusi, mis
on kuidagi arhitektuuriga seotud – piirded,
väravad jne, aga ka interjööridesse – võred,
kaminad, mööbel. Lisaks ka ehteid ja
skulptuure. 2005. aastal andis ta välja
raamatu oma tegevusest aastatel 1986-2005.
Heigo Jelle hulk töid on näha avalikus
ruumis, põhiliselt Tallinnas. Näiteks
Toompeal Stenbocki ja Komandandi maja
väravad ning ühed üsna suured väravad
Toompea lossi sisehoovis. Tartus on tema
üheks märkimisväärsemaks tööks olnud

Kas Teie meelest peaks Vihula vald
ühinema? (eelistus palun märkida: X )

HALJALA
KADRINA
VIRU-NIGULA
KUUSALU
Mõni teine eelistus

EI
JAH

Lahtrisse kirjutada valla/linna nimi, kellega
võiks ühineda

Vihula valla
ühinemise
teemaline
rahvaküsitlus
elanike
seisukoha
väljaselgitamiseks, kokkuvõte
küsitluse
tulemustest
esitatakse
augustikuus
toimuval
volikogu
istungil.
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Istung nr 34
Võsul, 29. juunil 2016 kell 08:00.
Istungi osales 12 volikogu liiget: Robert Aasa,
Anneli Alemaa, Urmas Einberg, Annika
Hallimäe, Gerly Herm, Jaan Kruus, Hanno
Nõmme, Mati Piirsalu, Jüri Teppe, Aarne Vaik,
Aide Veinjärv ja Uno Õunapuu.
Istungil ei osalenud Andrus Aasmäe.
Volikogu esimehe Aide Veinjärve umbusaldamise poolt
hääletas 13 volikogu liikmest 4
Volikogu aseesimehe Hanno Nõmme umbusaldamise
poolt hääletas 13 volikogu liikmest 5
Ajutise komisjoni esimehe Aide Veinjärve umbusaldamise
poolt hääletas 13 volikogu liikmest 6
Kuna umbusalduse otsustamiseks on vajalik volikogu
koosseisu häälte enamus, siis ükski avaldus läbi ei läinud.
Järgmine vallavolikogu istung toimub
11. augustil 2016 algusega kell 16:00
vallamajas II korruse saalis, Mere tn 6, Võsul.
Volikogu poolt vastuvõetud otsustega saab tutvuda valla
kantseleis, raamatukogudes ja valla veebilehel:
www.vihula.ee.

Südasuve Maratoni
lõpetajatele makstakse
osalustasu tagasi
Südasuve Maratonil distantsi läbinud Vihula valla elanikele
makstakse osalustasu tagasi valla raamatupidamises, lisaks
ootab neid seal valla meene.

Viru Folgi parkla Võsule
Käsmus korraldatava Viru Folgi parkimist plaanitakse tuua
Võsule. Folgi toimumise ajaks pannakse käima regulaarne
bussiliin Võsu-Käsmu-Võsu. Mõtted liiguvad ka meritsi
ühenduse loomise peale Võsu sadamast Käsmu ja tagasi.

KIRJA
KAST

21. juuni 2016 istungi nr 25 kokkuvõte
1. Anda nõusolek Eisma külas asuva katastriüksuse Urmase
jagamiseks kaheks iseseisvaks katastriüksuseks ning
määrata moodustatavatele katastriüksustele kohaaadressideks Urmase ja Kraavikalda.
2. Kinnitada katastriüksuse pindala ja piirid ja määrata
koha-aadressiks Aia tänav L1 ning sihtotstarbeks
transpordimaa. Kinnitada katastriüksuse pindala ja piirid
ja määrata koha-aadressiks Lootuse tänav ning
sihtotstarbeks transpordimaa. Kinnitada katastriüksuse
pindala ja piirid ja määrata koha-aadressiks Suve tee ning
sihtotstarbeks transpordimaa.
3. Muuta Vihula Vallavalitsuse 07.10.2014 korralduse nr
393 punkti 1.73 sõnastust Vergi küla Sagadi metskond
247 katastriüksuse pindala osas.
4. Maksta koolilõputoetust ´a 80 eurot Vihula valla
õpilastele, kes on lõpetanud põhikooli. Maksta
koolilõputoetust ´a 80 eurot Vihula valla õpilastele, kes on
lõpetanud gümnaasiumi.
5. Toetada esitatud taotlusi alljärgnevalt:
MTÜ Käsmu Külaselts – Käsmu jaanitule korraldamine.
Kogumaksumus 400 €, taotleja omafinantseering 100 €,
toetus vallalt 300 €.
Eesmärk: Traditsioonilise kogukonnaülese jaanitule
korraldamine 23. juunil majaka sadama juures.
Toetada taotlejat 300 € ulatuses. Toetus makstakse välja
kuludokumentide alusel.
MTÜ Võsu Sadam – Kalurite päeva korraldamine Võsu
sadamas. Kogumaksumus 400 €, toetus vallalt 400 €.
Eesmärk: korraldada kalurite päev ja tähistada ühtlasi
Võsu sadama esimest sünnipäeva.
Toetada taotlejat 400 € ulatuses. Toetus makstakse välja
kuludokumentide alusel.
MTÜ Eru Surf Team – Võsu surfiüritus. Kogumaksumus
1300 €, kaasfinantseering muudest allikatest 300 €,
omafinantseering 700 €, toetus vallalt 300 €.
Eesmärk: Korraldada Võsul surfiüritus 02.0703.07.2016.
Toetada taotlejat 300 € ulatuses. Toetus makstakse välja
kuludokumentide alusel.
MTÜ Karepa Seltsi avaldus muuta valla eelarvest
eraldatud 700 € kasutamise otstarvet, soetades 620 eurot
maksva fotoaparaadi.
Rahuldada Karepa Seltsi avaldus)
6. Väljastada MTÜ-le Rakvere Maraton avaliku ürituse
„Viking Line Südasuve Maraton“ korraldamiseks
23.juulil 2016 Võsu alevikus.
7. Eraldada valla eelarves „VEEVARUSTUS (06300)“ alt
OÜ-le Vihula Valla Veevärk 8000 eurot. Eraldada valla
eelarves „KALANDUS JA JAHINDUS (04230)“ alt
MTÜ-le Võsu Sadam 8050 eurot.
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28. juuni 2016 istungi nr 26 kokkuvõte
1. Maksta rehabilitatsioonitoetust ühele eakale inimesele
summas 64,06 eurot. Maksta küttetoetust ühele
vähekindlustatud perele summas 224 eurot. Maksta
küttetoetust ühele eakale inimesele summas 128 eurot.
2. Kinnitada katastriüksuse Männi põik piirid, määrata
koha-aadressiks Männi põik Võsu alevik ja sihtotstarbeks
transpordimaa. Kinnitada katastriüksuse Muru tänav
piirid, määrata koha-aadressiks Muru tänav Võsu alevik ja
sihtotstarbeks transpordimaa.
3. Lubada vallavanem Annes Naan puhkusele alates 04.juuli
2016 kuni 17. juuli 2016 (14 kalendripäeva) ning määrata
asendajaks 04. juuli kuni 10. juuli 2016 ehitus- ja
keskkonnatalituse juhataja Ivar Lilleberg ja 11. juuli kuni
17. juuli 2016 arendusnõunik Anneli Kivisaar.
Vallavanema puhkuseperioodi jäävate vallavalitsuse
istungite juhatajaks määrata vallavalitsuse liige Urmas
Osila.
4. Anda luba MTÜ-le Tumemaine Tuli avaliku ürituse „Viru
Electro“ korraldamiseks 23.juulil 2016 Käsmu rahvamajas. Anda luba MTÜ-le Loominguline Ühendus Koit
avaliku ürituse „Tsirkusetuur-tsirkus jääl“ korraldamiseks 1. ja 2. juulil 2016 Võsu rannaparklas.
5. Kiita heaks Leili Veetõusme 13.06.2016. a Vihula
Vallavalitsusele esitatud hajaasustuse programmi projekti
„Sagadi külas, Vihula vallas, Kasiku kinnistule
kanalisatsioonisüsteemi ehitamine“ aruanne esitatud
kujul.
6. Väljastada projekteerimistingimused Koljaku küla
Greenwaldi kinnistu abihoone ehitusprojekti koostamiseks. Väljastada projekteerimistingimused Oandu küla
Sipa suvila kinnistu sauna ehitusprojekti koostamiseks.
7. Väljastada kasutusluba Käsmu küla Hundisoo tn 3
kinnistul asuva puurkaevu kasutamiseks.
8. Väljastada ehitusluba Rutja küla Vainu mesila kinnistule
elamu püstitamiseks.
9. Algatada detailplaneeringu koostamine Võsu aleviku
Vabaduse tn 13 kinnistule (katastritunnus 92291:001:
0440) eesmärgiga krundi hoonestusala määramine,
krundi ehitusõiguse määramine, detailplaneeringu
kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike
ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja -rajatiste ning
avalikule teele juurdepääsuteede võimaliku asukoha
määramine, ehitise ehituslike tingimuste määramine,
servituutide seadmise ja olemasoleva või kavandatava tee
avalikult kasutatavaks teeks määramise vajaduse
märkimine, eespool loetletud ülesannete elluviimiseks
sundvõõrandamise või sundvalduse seadmise vajaduse
märkimine.

Kust tõusevad legendid ja kuhu kaob tõde?

Juuni kuu Valla lehes soovitab tundmatuks
jääda sooviv kirjasaatja kogukonnal volikogu tegevuste vastu rohkem huvi tunda.
Kirjasaatja lugu oli igati hea ajakirjanduse
vääriline. Saime põgusat teavet 20. juunil
toimunud Vihula kohaliku külaseltsi
eestvedamisel toimunud rahvakoosolekul
räägitust ja ka kohalolnute hoiakutest. Kuigi
koosoleku esimeseks teemaks oli palju
pingeid tekitanud umbusalduste avaldused,
jättis lugu kõigile hea võimaluse edaspidiseks aruteluks. Esile oli toodud väga eluline
mõte: „Kes teeb, sel juhtub. Millal hakatakse
umbusaldama neid, kes midagi ei tee?“
Vihula Vallavolikogus arutusel olnud
umbusaldusavalduste hindamisel on see ,
muidu väga eluline mõte, järjekindlalt ja
jätkuvalt pea peale keeratud. Püüan veelkord
asja sisu selgitada. Umbusaldust avaldati
ikkagi seetõttu, et tegudele kutsuv ajutise
komisjoni otsus kuulutati olematuks. Olematuks kuulutati valdade ühinemisläbirääkimisteks ettevalmistava Vihula valla
ajutise komisjoni viimase koosoleku otsus.
Kõnealuse otsusega andis komisjon volikogule soovituse vastata jaatavalt Kadrina ja
Haljala ühinemisläbirääkimise soovile.
Volikogu 12. mai 2016. a istungil teatas
volikogu (ühtlasi ka ajutise komisjoni)
esimees, et „me ei jäänud kindlale seisukohale alustada nüüd ja kohe läbirääkimisi“
Mida tähendavad lauses sõnad „nüüd ja
kohe“ ma ei tea kuid ajutise komisjoni
protokolli nr3 otsustavas osas on avaldatud
selge seisukoht „nõustuda Kadrina Vallavolikogu ettepanekuga haldusterritoriaalse
korralduse muutmiseks ja alustada läbirää-

kimisi eesmärgiga moodustada Kadrina,
Vihula, Haljala ja Rakvere valdade ühinemise tulemusena uus omavalitsusüksus.“ Ei
saa ka väita, et sellisena vormistati otsus
lihtsalt ebakompetentsusest sest koosoleku
helisalvestiselt kuuleb samuti täpselt
formuleeritult samasisulist otsust. Otsus sai
vastu võetud tõesti ilma hääletamata kuna
hääletamiseks ükski komisjoni liige soovi ei
avaldanud ja seda enam võis loota, et
vastuseisu ka edaspidi ei tekki. KOV
komisjonide otsuste vastuvõtmine ilma
hääletamiseta on aktsepteeritav ja isegi
soovitatav. Otsuse olematuks tunnistamine
tekitas tõsise hämmingu. Kadrina ja Haljala
vallaga läbirääkimiste edasilükkamise
vajadust on seostatud Valla poolt varasematele ühinemissoovidele saadetud vastustega, kus me lubasime läbirääkimisi alustada
peale vastava seaduse vastuvõtmist Riigikogus, st. viisakusest mitte eelistada
nimetatud viimast sooviavaldust. Siinkohal
ma probleemi ei näeks. Komisjoni koosoleku toimumise päevaks, 28. aprilliks, oli
seaduse menetlemine jõudnud sellisesse
faasi kus olulisi muudatusi enam ei tehta ja
tõenäone oli, et seadus jõustub. Viivitamist
oli juba raske põhjendada.
Meie, ajutise komisjoni liikmed, ei
püüagi väita, et edasine liitumisprotsess
oleks pidanud kulgema vastavalt nimetatud
otsusele. Loomulik oleks olnud, et komisjoni
seisukoht oleks tulnud arutusele teistes
komisjonides ja ka volikogus. Eelarve ja
majanduskomisjonis teemat arutati ja leitigi,
et pole vaja kiirustada. Volikogu istungil aga
väitis volikogu esimees, et sellist otsust pole

olnudki! Nüüd ongi aeg anda hinnang, kes on
selles küsimuses tegija ja kes mittetegija.
Väidetud aja ja kogemuse puudumisega pole
siin küll mingit pistmist.
Mõistan täielikult kõiki, kellele on
juhtunu sisu jäänud arusaamatuks. Ei tea
mina, kas Vihula vallaga seonduv ei väärigi
keskendumist või on meie andmeallikad nii
osavad aga tulemuseks on see, et kajastus
Virumaa Teatajas on mõlemal korral olnud
eksitavate vigadega, jättes lugeja arusaamatusse. Umbusalduse põhjuseks ei olnud „vale
info esitamine ühinemisläbirääkimiste komisjoni moodustamise kohta“, põhjuseks ei
olnud ka „valeandmete esitamine ajutise
komisjoni juhile“, mis oleks tõesti absurd,
sest volikogu esimeheks ja ajutise komisjoni
esimeheks on üks ja seesama isik! Legende
loovad ka kõrge enesehinnanguga lugejad,
kelle jaoks lehelugu ongi nn „diagonaalis“
lugemiseks. Sisust aru saamata hakataksegi
sündmust mõnuga jamana esitama. Omaette
seltskond on kirjanduslikku kujundlikkust
harrastavad kohalikud „kultuurikorüfeed“,
kes enne lõpliku lahenduseni jõudmist
lootsid Võsul jälle pornot näha. No seekord
jäi neil kahjuks porno siiski nägemata,
vallajuhte kohalt kangutada ega ühinemishüvitisi haarata ei püütudki, eesmärgiks oli
lõpetada arusaamatud tegevused seoses
haldusreformiga ja nimelt ainult haldusreformiga. Nii igav see lugu ongi!
Vihula koosoleku teiseks teemaks oli
haldusreformiga, täpsemalt valdade ühinemisega ja ka mitteühinemisega seonduv.
Koosolekul väljendunud mõtetest võis välja
lugeda, et ega meil veel ühist ühinemis-

valikut ei ole, pigem kuulsin mõistmist
mitteühinemise suunalt. Kui arvestada
praeguse tegusa vallavõimuga ja rahuldava
majandusvõimekusega, siis võibki mitteühinemine kujuneda õigeks lahenduseks.
Kui aga oleme rohkem suure valla poolt, siis
peaksid ühinemisläbirääkimised juba käima.
Volikogu otsus selles suunas liikumiseks
puudub tänaseni. Järgmine volikogu istung
on plaanitud 11. augustile. Kui nüüd lähtuda
loo ajendiks olnud kirjasaatja teatest, et
rahvaküsitlus tuleb siis tulemus saab seda
parem, mida sisukamate argumentidega ja
mida ausamalt arutatakse. Selleks kannatust
erinevate arvamuste ärakuulamisel! Ühinemistest saab hoiduda ka ebareaalsete ühinemiskavade lauale võtmisega. Kui meenutada Eesti Vabariigi taastamise aega, siis
me ei hoolinud pessimistlike analüütikute
arvamusest ja me ei eksinud. Ka haldusreformi puhul pole kõikehõlmav analüüs
võimalik. Kokkuvõtteks ütleks, et Vihula
vald pole veel haldusreformi stardijoonele
asunud, kõik kes peavad sekkumist oluliseks
peaksid kiirustama.
„Targana ei asuta teele, mis tähendab, et
teel tuleb targaks saada“(Aivar Pohlak LP)
Arutelu jätkus ka peale koosoleku lõpu
väljakuulutamist. Sain teada, et lisaks Haili
külale on meie metsatee korrasolek väga
oluline ka Vihula küla ja selle ümbruskonna
rahvale, seda eriti kevadest sügiseni. Enne
lahkumist tõdesime, et Vihula ajaloolise
koolimaja remondiga viivitamine võib saada
meie parandamatuks veaks.
Ilusat suve jätku soovides,
Jaan Kruus
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Võsu Pritsikuuris käib vilgas tegevus
Üle saja aasta vana Võsu Pritsikuuri uksed
on avatud juba juuni esimestest päevadest.
Kuurimutt Külli korraldas eelmise aasta
kaupade alet ning võttis käsitöid müüki.
Juulist oli ka kuurimutt Krista platsis ning
pakkusime uut ja põnevat kaupa: puidust
kikilipse, käsitöömänguasju, kübaraid,
kleite-seelikuid, ehteid, kästitsi maalitud
kellasid ja nagisid, puidust karpe ja
tahvleid, heegeldatud päiksevarje ning
mustmiljon muud asja. Loomulikult ei
puudunud ka koeravillaga ja ilma
koeravillata sokid-kindad-kätised. Võsu
kaubamajast leiad kena kingituse või
pidusse minnes lausa terve komplekti nii
selga kui näppu! Jälgi meie tegemisi ka

fb-s: Võsu Pritsukuur või Võsu Suvebutiik. Tulge kõik laikima ja šeerima
22.juulil toimus Võsu Vetelpääsetmaja
II korrusel viltimise töötuba. Viltida sai
loomi, ehteid jm põnevat. 24.juulil toimus
šokolaaditaskuga kaartite meisterdamine.
Teisipäeval, 9.augustil kell 14 toimub
organzalilledest prossi
meisterdamise
töötuba. Nõelkudumist saab õppima tulla
esmaspäeval, 15.augustil kell 17. Ja seepe
saab viltida 19.augustil kell 15. Kõik
õpitoad toimuvad Võsu Vetelpäästemaja II
korrusel. Info ja registreerimine meie fb
lehel, vosuvku@gmail.com või telefonil
5 196 7306.
Täname kõiki tegijaid, kes meile oma

Liisil ja Paavol
sündis 13. juunil poeg
PAUL Kaleva
Kristiinal ja Jaanil
sündis 14. juunil poeg
LENNART Viita
toredat käsitööd müüki tõid, õpitubade
korraldajaid ning osalejaid! Suur tänu
meeldiva koostöö eest MTÜ-le Võsu
Vabatahtlik Tuletõrje Ühing! Ja uhke
kniksu teeme meie armsatele klientidele!

Reedal sündis 20. juunil poeg
ANDRIS Arro
Katrel ja Madisel
sündis 25. juunil poeg
NILS Pedai

Kuurimutid Külli ja Krista
MTÜ Võsu Vabade Kunstide Ühing

Marial ja Jürgenil
sündis 29. juunil poeg
RUBEN Malva

Võsu Spordihoone võtab tööle
koristaja
Info tel:

502 0612
5 650 0505

Tehnilise viperuse tõttu jäi juuni lehest välja artikli
„Vainupeal vaatame tulevikku” lõpp, avaldame selle
siinkohal. Vabandust!
/.../
10. juunil avati Vainupea kabeli uksed esmakordselt Kirikute
Öö õhtuks ning 11. juuni ennelõunal sai Vainupealt üle-Eestiliste
merekultuuriaasta sündmuste raames alguse Lääne-Virumaa
rannaretk. Kirikute Öö õhtul toimus Vainupea kabelis ettekanne
Vainupea küla ja kabeli ajaloost, kanti ette klassikalist muusikat
Piret Villemi (klaver) ja Mari Kaasiku (viiul) esituses, mõtiskleti
usu ja armastuse teemadel Urmas Karileedi jutustust kuulates ning
saadi värsivormis ettekandes kuulata luulemeeste Priit Kaare ja
Kevin Polli loomingut. Õhtust sai osa ligemale 30 inimest. Kirikute
Öö programm on plaanis kokku panna ka järgnevatel aastatel. 11.
juuni ennelõunal võttis aga Vainupea kabel vastu merekultuuriaasta
rannaretkel osalenud huvilised. Rannaretke eestvedajaks oli Kadi
Karine Eisma külast. Tuult ja vihma trotsides jõudis Vainupeale
rannaretke alguspunkti 20 huvilist, kes jätkasid sealt teekonda edasi
Eisma, Rutja ja Karepa küladesse. Sarnase rannaretke korraldamise
idee on eestvedaja sõnutsi mõttes ka järgmisel aastal. Kindlasti
proovib ka Vainupea küla oma panusega selle ettevõtmise
traditsiooniks kujunemisele kaasa aidata.
Vainupeal toimuva kohta leiab infot www.vainupea.ee. Teeliste
Kirikud 2016 raames hoiame kabeli uksed huvilistele avatuna juulis
ja augustis pühapäeviti kell 12.00-15.00. Neljapäeval, 28. juulil
toimub kabelis saksofonistide suvekooli kontsert. 27. augustil
plaanime muinastulede ööl sõpradele lähemalt ja kaugemalt õhtust
programmi pakkuda. Täpsem info tulekul. Kohtumisteni!
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Meie hulgast
on lahkunud …

REIN LEEMETS
19. juuni
MARTIN RAUDE
1. juuli
VILMA VAGERT
3. juuli

Mario Luik, Vainupea küla selts MTÜ
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