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Haridus- ja Teadusministeeriumi delegatsioon Vihula
vallas
Eesti Kunstiakadeemia
17. aprillil väisas Vihula
valda ministeeriumi delegatsioon koosseisus noorte
ja välissuhete asekantsler
Madis Lepajõe, noorteosakonna juhataja Anne
Kivimäe, noorteosakonna
asejuhataja Ardo Rohtla,
keeleosakonna asejuhataja
Riina Koolmeister, Keeleinspektsiooni peadirektor
Ilmar Tomusk
ja Eesti
Noorsootöö Keskuse direktor Edgar Schlümmer.
Asekantsleri sõnul oli
traditsioonilise maakonnakülastuse raames toimunud
visiidi eesmärgiks tutvuda
noorsootöö korraldusega Vihula vallas ja saada isiklikult
tuttavaks vallajuhtide ning
kooliperega.
Alustati kohtumisega
vallamajas. Valla poolt osalesid vallavanem, Võsu
kooli direktor Külli Sooväli,
sotsiaalnõunik Eha Veem ja
valla rahaasju ohjav Katrin
Rahuorg.
Valla esindajad andsid
linnulennul ülevaate vallast
ja põhjalikumalt hariduse
teemadega seonduvast. Räägiti probleemidest hariduse
rahastamise põhimõtetes,
mis sunnivad omavalitsusi
kas õpetaja palkadeks riigieelarvest laekuvatele vahenditele peale maksma või
koole sulgema. Räägiti ka
probleemidest, mis tekivad
rändest ning samuti Vihula
valla eripärast suvitusvallana. Tutvustusele järgnevas

tudengid Võsul

Võsu kool
põhjalikus arutelus jõuti välja hariduse teemadelt kuni
haldusreformini.
Pärast sissejuhatust vallamajas korraldas Võsu kooli direktor külalistele ringkäigu Võsu koolis, spordihoones ja Võsupere lasteaias.
Vihula vallavanema arvamus selliste visiitide vajalikkuse osas: „Kindlasti on
niisugused visiidid väikestes omavalitsustes toonust tõstvad, sest näitavad, et
mõned riigiametnikud soovivad reaalset elu ka lähemalt näha. See on tervitatav
ja oleks neid vaid rohkem.
On selge, et põletavatele
probleemidele sellised visiidid kiiret lahendust ei too,
aga kindlasti annab vahetu
kontakt mõlemale poolele
asjade tegelikust toimimisest ja erinevate otsuste
tagajärgedest teavet.“

Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler
võttis oma muljed tutvumisest Vihula valla ja tema
haridusteemaliste rõõmude
ning muredega kokku järgmiselt: „Minu jaoks on
silmast silma kohtumised
Eesti erinevates omavalitsustes äärmiselt tähtsad.
Paljudel aruteludel, olgu
üleriigilistel või ministeeriumisisestel, on kõne all riigi ja
omavalitsuste eesmärgid,
ülesanded ning vastutus. Ma
tahan sellistel aruteludel
kaasa rääkida ja oma seisukohti põhjendada. Ilma erinevaid omavalitsusi külastamata ja inimestega rääkimata pole see võimalik.
Kohtumised Vihula vallas olid asjalikud ja meeldivad. Meile näidatust jätsid
eriti südantsoojendava mulje
Võsupere lasteaed ja väga
ilus, funktsionaalne ning

õdus Võsu spordihoone (palun vabandage minu nõrkust,
aga ma ei saa kusagil spordirajatistest mööda minna,
sest olen selles valdkonnas
tegutsenud sportlase, kohtuniku, ametniku ja organisaatorina kokku üle 40 aasta).
Tunnustan ka Võsu kooli, kus me nägime särasilmseid lapsi peale tunde innustunult tegelemas kunsti,
muusika ja laulmisega ning
tõdesime, et lastele pakutavad huvitegevuse võimalused on peaaegu piiramatud. Kui miski piire seab, siis
see on raha, mitte laste või
juhendajate huvipuudus.
Lõpetuseks kasutan võimalust soovida Vihula vallale hoolivust, visadust ja tarkust – üheskoos ei ole lahendamatuid probleeme. Palju
edu teile!“
Vallavalitsus

Vallavalitsuses toimus järjekordne kohtumine
külavanematega
28. märtsil toimus
vallavalitsuses
järjekordne kohtumine
külavanematega.
Alates 2012. aasta algusest
oli see kohtumine järjekorras
viies. Pikemalt arutleti turvalisusega seonduvatel teemadel. Põhjuseks eelmisel
suvel toimunud vargustelaine Võsul. Kuigi politsei
infode kohaselt on eelmise
aasta „kangelased“ saadetud
väljateenitud puhkusele, siis
ei saa sellest teha järeldusi
nagu kõik pätid on Võsult
jäädavalt kadunud. Kindlasti
ei salli loodus tühja kohta ja
kindlasti kasvab peale uusi
„tegijaid“ ning rahvarikkadja eriti suvituspiirkonnad on
tõmmanud ja tõmbavad
edaspidigi hõlptulu otsijaid
ligi. Seega peame olema
ikka valvel ja tegema ise
samuti kõik, et oma vara
kaitsta. Üks kaitsmise võimalusi on piirkonniti koonduda ja aidata üksteist oma
vara valvamisel. Nendest
võimalustest käis külavanematele rääkimas Eesti Naab-

rivalve esindaja Marek
Viljari ( MTÜ Eesti Naabrivalve tegevjuht). Tema hinnangul on Naabrivalve kõige
odavam variant kodu kaitsta
- 1 euro on liitumine ja 1 euro
on aastamaks. Lisaks tavapärasele Naabrivalve tegevusele, andis ta infot ka
uuenduslikust häirenupu
teenusest, millega saab üksikult elav eakas anda infot
temaga juhtunud äpardustest. Naabrivalvest põhjalikumalt on võimalik saada
teadmisi aadressilt
www.naabrivalve.ee
Lisaks turvalisuse teemadele räägiti lähenevast
kevadest ja sellega seotud
heakorratöödest, jäätmeveost ja teede hooldusest.
Nii nagu kevadeti ikka oli
elav arutelu just teede hoolduse teemadel. Koosoleku
ajaks oli välja kuulutatud
riigihange teede hooldaja
leidmiseks, kuid pakkumiste
tegemise aeg polnud veel
käes. 18.04 oli pakkumiste
laekumise aeg, laekus 2
pakkumist ning soodsamaga

sõlmitakse leping ning seega
on ka võimalik õigeaegselt
alustada teede profileerimise
ja hooldusremondiga. Tegevust koordineerib valla poolt
Peep Tõnisson
Külavanemaid kutsuti
appi selgitama oma küla
maaomanikele nende maid
läbivate avalike teede osas
vallavalitsusega lepingute
sõlmimise vajadusest ja
selgitada millist kasu maaomanik sellisest lepingust
saab. Samuti kutsuti külavanemaid üles esitama kauni
kodu konkursile oma küladest ilusaid maju ja majapidamisi.
Jutuks oli 2011. aastal
läbiviidud rahvaloendus,
mille erinevaid analüüse on
laekunud alates 2012. aasta
teisest poolest ja laekub
siiani. Sellest üldine kurb
tõde on see, et rahvaarv
vabariigis (võrreldes eelmise loendusega 2000.a.) on
vähenenud 5,5% ning 15-st
maakonnast vaid kahes ei ole
iive olnud negatiivne ja seda
eelkõige tänu rändele üle-

jäänud 13-st maakonnast.
Oluline külavanemate jaoks
oli kindlasti Vihula valla
kantide kaupa elanike arvu
kasvamise-kahanemise informatsioon eelmise aasta
jooksul. Nimelt on vastavalt
maakonnaplaneeringu teemaplaneeringule maakonna
omavalitsused jaotatud toime- ja tõmbepõhiselt piirkondadeks - kantideks. Vihula vallas on üheksa kanti –
Võsu, Käsmu, Palmse, Sagadi, Vihula, Karepa, Võhma, Annikvere, Vergi. Teadaolevalt vähenes meie valla
registreeritud rahvaarv eelmise aasta jooksul kokku
nelja inimese võrra. Samas
oli rahvaarvu muutus kanditi
erinev. Kolmes kandis oli
tegemist rahvaarvu vähenemisega ja kuues kandis
suurenemisega. Suuremad
vähenejad olid Võsu ja
Palmse, mõlemad 17 inimese võrra ja suurem kasv
toimus Karepa kandis, kuhu
lisandus 14 uut inimest.
Raivo Uukkivi

4. mail
TEEME
ÄRA!
Kell 10.00 –
15.00 Võsu
ranna ja
lipumäe
koristamine.
Rehad ja kindad kaasa!
Teeme Ära talgud 4. mail 2013 Vihula valla
territooriumil
Karepa talgud – rahvamaja juures, kontakt Jüri Sikkut
5641152, 3222804
Ilumäe kalmistu korrastustööd, kontakt Õie Alt
58091356
Võsu ranna ja ümbruse koristamine. Võsu ranna
puhastamine talvisest kõrkjasodist ja prahist, Võsu
ümbruse ttedeäärte puhastamine prahist ja Lipumäe
puhastamine võsast. Rannas sodi kokkuriisumine ja
äravedu, teeäärte puhastamine käsitsikorjamise teel ja
Lipumäel võsa lõikamine. Kaasa rehad ja kindad.
Kontakt Valdek Kilk, 5143089
Vihula mõisa puhkeküla territooriumi ja matkaraja
heakorrastustööd, kontakt Dina Kivi 53423781
Pedassaare-Natturi Ranna ja parkla hooldustööd,
kontakt Kalle Toomel 5049394
Arma ratsakeskuse kevadtalgud, kontakt Mare
Kalme 53403806
Korraldajate töö lihtsustamiseks palun
registreeruge KINDLASTI www.teemeara.ee
kodulehel.

Võsu randa Otsa ja
Mikiveri pink ... kas
teeme ära?!
Hea Vihula valla rahvas!
Üks mõte, mis on juba kaua aega oma koduväravat
otsinud – tundub, et on pärale jõudmas... Nimelt on mul
juba ammu olnud soov teha midagi kahele mehele, kes on
olnud väga tihedalt seotud nii üksteisega kui ka Võsuga.
Kes väga armastasid seda mereäärset paika nii, et oma
kodugi sai siia rajatud. Ma räägin Georg Otsast ja Mikk
Mikiverist. Neil oli väga palju ühist ja sarnasust – kala
suitsetamine, ujumine, Võsu loodus ja muidugi MERI,
ilma milleta nad ennast ette ei kujutanud. Huvitaval
kombel said neist ka ühe ja sama maja peremehed. Eesti
kultuuris on nende meeste jalajälg väga sügaval.
Seoses ETV saatesarjaga „Iga pink räägib loo“ saigi mu
mõte oma väljundi. Nimelt pakuksin välja idee Võsu
randa paigutada pink, mis meenutaks külili paati vaatega
merele ja mille all saab istuda ka vesise ilmaga. Paat
iseloomustaks ehk kõige paremini neid mehi. Mõlemad
nad armastasid käia paadiga merel, istuda ja vaadata seda
merd... Nii saaks ka nimeplaadid panna paadi kummalegi
poole otsa. Avamine oleks kuskil juuni keskpaik
(kuupäev täpsustub), esineks Miku poeg Jon oma
bändiga. Selleks, et seda pinki Võsu randa rajada, vajab
see peale inimeste heakskiidu ka rahalist toetust. Mis te
arvate, hea Võsu rahvas? Kas teeme ära?
Küsimuste korral saab pöörduda Anneli Kivisaare
poole, telefoninumbril 3258645 või e-maili kaudu
aadressil anneli.kivisaar@vihula.ee
Lugupidamisega, Carmen ja Jon Mikiver
Juba mõned aastad on kummitanud üks mõte,
paigaldada Võsu randa pingid tuntud võsukate mälestuseks.
Hoogu juurde on lisanud ka tuntud telesaade ja Mikk
Mikiveri pere initsiatiiv, rajada pink Georg Otsa ja Mikk
Mikiveri mälestuseks.
Tuntud teatri ja spordimehi on mitmeid, kes Võsut
teiseks koduks on pidanud.
Teeme esimese pingiga algust, küll siis tulevad ka
teised.
Järgmised võiks olla Kaljo Kiisk, Heino Lipp, Alfred
Neuland jne.
Kindel on see, et need pingid päikeseloojangul
tühjaks ei jää.
Andrus Aasamäe, võsukas
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Kas meil on aega veel?
27.03.2013 oli päev, mil vaba Eesti ületas
kujuteldava rajajoone vabana ja iseseisvana
olemises. Seda päeva tõtati ülistama ja nimetati
priiuse põlistumise päevaks. Las ta siis olla veel
üks tähtpäev, mida meie ajaloos meenutada.
Oluline ja ehk olulisemgi on, aga meenutada neid
sündmusi, millised andsid võimaluse jõuda
vabaks saamiseni. Üheks sündmuseks nende
paljude sündmuste ahelas oli kindlasti
Loomeliitude ühispleenum 1988 aasta aprilli
esimestel päevadel. Tänavu sai sellest
sündmusest mööda juba veerandsada aastat ja
seda juubelisündmust tähistati järjekordse
loomeliitude ühispleenumiga. Korraldajad olid
seekord Riigikogu, Riigikantselei ja Eesti Teatri
Agentuur. Seega tegemist tõsise üritusega.
See juubeliüritus raputas ootamatult tervet Eestit. Raputas
nii, et paar nädalat said aktiivselt sõna võtta eri masti arvajad.
Asjalike arutelude kõrval laekus ajakirjandusse kõiksugu
langide-aaviksoode-toobalite-jne mõttevaba loba, millele
punkti pani enesekiitmise ja oponentide mõnitamise meister
Ligi, kes oskab üksi olles väga häid mõnitavaid tekste (kurje
monolooge, PM 09.04.2013) kirjutada, aga kes tugeva
vastasega diskussiooni sattudes alatihti kaotab mõttelõnga ja
eneseväärikuse selleni välja, et soovitab oponendil end
lihtsalt põlema panna. Miks niisugused sõnavõtud
ajakirjandusse jõudsid ja mis neid sõnavõtjaid siis piinas?
Loomulikult on käesoleva loo kirjutamisele põhjuse
andnud paljuräägitud, -kiidetud, väga sügavamõtteline, hästi
kirjutatud ja hästi esitatud kõne, mille esitas näitleja MariLiis Lill ja mis paljud (sh eelpoolloetletud) nö tipp-poliitikud
ja lugupeetud (?) riigijuhid endast sedavõrd välja viis, et nad
üksteise võidu kordasid erinevates sõnastustes, et selles
kõnes polnud midagi uut ja kahetsusväärselt tõi noor näitleja
vastutustundetult välja probleeme ning esitas küsimusi, aga
ei andnud lahendusi ega vastuseid. Ja seda olukorras, kus
Mari-Liis oma kõnes rõhutas, et tema ju vastuseid ei paku ja
tegelikult ei peagi, sest tema eriala on midagi muud. Kaasa
mõtelda ühiskondlikel teemadel on aga õigus, mis laieneb
meile kõigile, lisaks annab meie Põhiseadus ka õiguse oma
mõtteid välja öelda. Selle eest etteheidete tegemine võrdub
tsensuuri ja suukorvistamisega.

Anders Härm oma loos (EPL, 11.04.2013) on jõudnud
tõdemuseni, et „Mari-Liis Lille kõne oli dramaatiline vastu
võimuhegemoonia tulemüüri põrkamine“. Ma usun
mõistvat, mida ta silmas pidas, kuid ei saa nõustuda sellega
täielikult. Valulisi reaktsioone ja üksteise järgi tehtud
ebapädevaid, kui mitte öelda lollakaid, väljaütlemisi jälgides
julgen öelda, et see tulemüür sai päris tugevalt pihta ja ühtteist jõudis sellest ka läbi ning lõi võimuhegemoonia
kõvaketta mõneks (täielikult?) ajaks orbiidilt. Lisaks sellele
saavutas Mari-Liisi kõne vaata, et suurema kandepinna kui
Harta 12, mille koostamises lõid kaasa tuntud ühiskonnategelased ja mis kulmineerus Rahvakoguga. Ühe kõnega
enamat saavutada on ilmselt raske.
Mis siis ikka juhtus nende eelpoolimetatud langideaaviksoode-toobalite-jne ja ühe ning ainukese Ligiga? Miks
kogenud poliitikud suhtusid ühe noore näitleja poolt siiralt
kirjutatud kõnesse kui salakavalasse kriitikalõksu, kukkusid
sellesse enda poolt kujutatud lõksu ja hakkasid käituma
sarnaselt oma erakondade noorpoliitikutest anonüümsetele
netikommentaatoritele – rebisid kõnest tükikesi ja siis
püüdsid nende kallal jõudu näidates diskrediteerida kogu
kõnet?
Kui lugeda erakondlike eeskõnelejate läbimõeldud ja
konkreetseid mõtteavaldusi näiteks Harta 12, Jääkeldri,
Rahvakogu teemadel, siis on sõnavõttudest/arvamustest/vastustest ajakirjanike küsimustele hoomatav mingi
süsteemsus ja läbimõeldus. On tunda, et Rahvakoguga
seonduvas on erakondade tagatoad teinud põhjalikke
analüüse, läbimänginud erinevaid stsenaariume, leppinud
kokku kes ja kuidas esineb ja kes ei tohi suudki lahti teha. Pea
kõik tegevused ja väljaütlemised on kontrollitud. Neid
stsenaariume mängiti suure tõenäosusega läbi alates
eelmisest suhteliselt allavöö (loe: ootamatust) löögist –
Meikari ülestunnistusest osalemises musta raha pesus.
Erinevalt austatud kirjanikust Mihkel Mutist (PM,
09.04.2013) usun, et sellest Meikari ülestunnistusest alates
tegelesid erinevate stsenaariumitega (võrgu välja viskamisega) kõik erakonnad ja päeva lõpuks Rahvakogu nime all
realiseerunu pole vaid ühe erakonna (SDE) monotükk. Ta on
küll selleks kujunemas, sest neljast kolm on lihtsalt liiga
räpased, et rahvas nende siirust usuks. Seega siis
rahvakogulaadse ürituse niidid traageldati juba eelmisel
suvel, kui nähti rahva pahameele kasvu lubatu ja lubamatu

Esmakordselt on võimalik kõiki pindalatoetusi taotleda
e-PRIAs!
Mai alguses jõuab kätte
2013. aasta pindalatoetuste
taotlusperiood ja seega on
taas käes viimane aeg hakata
mõtlema pindalatoetuste
taotlemise peale. Juba alates
2008. aastast on olnud
pindalatoetuste taotlejatel
võimalik toetustaotlus esitada e-PRIA portaali vahendusel, kuid käesoleva aastani
oli poollooduslike koosluste
hooldamise toetuse taotlejatel vaja enda koosluste
kaardid Keskkonnaametiga
kooskõlastada paberkujul ja
seetõttu ei olnud neil võimalik kõiki vajalikke vorme
e-PRIA kaudu esitada.
Aprilli algusest on e-PRIA
kasutajatele avatud uus
teenus „Minu niidud“, mis
on mõeldud just poollooduslike koosluste alade aastaringseks haldamiseks ja
elektrooniliseks kooskõlastamiseks Keskkonnaametiga.
PLK toetuse taotlemine
muutus mugavamaks
Nii käesolevaks aastaks valminud teenus „Minu niidud“, kui e-PRIA teenus
nimega „Minu põllud“ on
avatud aastaringselt ja seal
on võimalik enda maa-alasid
digitaalselt e-PRIAsse joo-

nistada kas või ööpäev läbi.
Teenuste ülesehitus ja loogika on sarnased. Kahe
teenuse erinevuseks ongi
eelkõige see, et kui muude
pindalatoetuste puhul on
tarvis vaid põllud digitaalselt
süsteemi sisestada ja taotlusperioodil taotlusele lisada, siis poollooduslike koosluste hooldamise toetuse
(PLK) taotlemisel tuleb
taotlusalused alad enne
toetuse taotlemist kooskõlastada ka Keskkonnaametiga. „Minu niidud“
teenuse puhul ongi tegemist
kahe ametkonna ühise eteenusega, kus kinnitamist
vajavad alad jõuavad läbi eteenuse automaatselt kooskõlastamisele ja need on
pärast kinnituse saamist
võimalik ka samast kohast
taotlusele lisada. Uus teenus
muudab kindlasti PLK toetuse taotlemise klientidele
mugavamaks, sest kaob ära
vajadus paberitega mitme
ametkonna vahet käia.
Valmistuge
taotlusperioodiks juba
praegu
Enda poollooduslike koosluste alasid on klientidel
võimalik Keskkonnaametile
kinnitamiseks saata alates 1.

aprillist ja alade e-PRIAsse
joonistamine ning nende
haldamine on võimalik aastaringselt. Soovitame kindlasti tutvuda teenusega esimesel võimalusel ja alustada
nii PLK alade kui muude
toetustaotlusele lisatavate
maa-alade e-PRIAsse sissejoonistamisega juba praegu.
Kui teil on palju põlde, võtab
esimesel korral põldude
joonistamine kindlasti rohkem aega, kuid edaspidiseks
jäävad põldude piirid ePRIAsse alles ning tulevatel
aastatel piisab teil vaid
vahepeal tekkinud muudatuste sisseviimisest.
Tutvuge kindlasti ka
„Minu põllud“ ja „Minu
niidud“ teenuste videojuhenditega, mis juhatavad
teid samm-sammult läbi eteenuse ja aitavad saada
ülevaate teenusest juba enne
e-PRIAsse sisenemist. Juhendid on leitavad PRIA
kodulehel aadressil
www.pria.ee/et/ePRIA/Juhe
ndid ning e-PRIAs vastava
teenuse juures.
e-PRIA kasutamine
e-PRIA teenuste kasutamiseks tuleb teil esmalt
saada e-PRIA kliendiks.
Eraisikul piisab selleks ID-

kaardiga, Mobiil-IDga või
pangaparoolidega e-PRIAsse sisse logimisest. Kohe
kuvatakse teile e-PRIA kasutamise leping, mis tuleb
pärast läbilugemist lihtsalt
kinnitada ja oletegi e-PRIA
kasutaja.
Juriidilistel isikutel sõltub e-PRIA kaudu lepingu
sõlmimise võimalus sellest,
kas lepingut sõlmida sooviv
inimene on kantud äriregistri
B kaardile või mitte. e-PRIA
kasutamise lepingu sõlmimise kohta leiate rohkem
infot PRIA kodulehelt
a a d r e s s i l
www.pria.ee/et/ePRIA/Lepi
ng.
Kui soovite põldude
joonistamisel juhendamist,
siis pöörduge julgesti meie
teenindusbüroodesse, kus on
olemas kliendiarvutid ja
meie töötajad aitavad ning
juhendavad teid.
Probleemide korral helistage PRIA pindalatoetuste
infotelefonil 7377 679 või
pöörduge e-posti aadressil
info@pria.ee.
Head e-PRIA
kasutamist!

7. mail kell 16 Rannaklubi saalis (Mere tn 6 Võsul)

Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskirja eelnõu avalikustamisega seotud koosolek –
2013. a tehtud ettepanekud
Kaitse-eeskirja eelnõuga seotud materjalid (ka koosolekute protokollid ja ettepanekute tabelid) leiab Lahemaa
kodulehelt aadressilt http://www.keskkonnaamet.ee/lahe/uldinfo/kaitse-eeskiri/.
Riina Kotter, kaitse planeerimise spetsialist, Keskkonnaameti Viru regioon, tel 503 7128

piirile ja isegi üle selle. Et ära hoida plahvatust, tuli mingit
ventiili avama hakata ja nii rajatigi „taristu“, mida mööda oli
võimalik pahameelt juhtida pikale teekonnale ja selle jooksul
surved, pinged kui mitte maha võtta, siis vähemalt hajutada.
„Ideaali“ lähedane tulemus saavutati 06.04.2013 Tallinna
Lauluväljakul ja selle ideaalsuse parimaks näiteks oli
saavutus presidendi otsevalimise küsimuses - rahva
ülekaaluka tahte maha hääletamine rahva(kogu) poolt.
Erinevalt Rahvakoguga tipnenud sündmuste jadast tuli
Mari-Liisi kõne oma sisukuse ning ülikiire levikuga üle terve
vabariigi meie erakondlikele nööritõmbajatele täieliku
ootamatusena. Seda ei olnud keegi osanud ette näha, et
mingil nostalgiaüritusel, keegi ja veel vähem mingi noor
naisnäitleja, võiks hakata tõsiselt rääkima juhtumistest, mis
juubeliürituse põhjustanud pleenumi ja tänase päeva vahel
juhtunud või juhtumata jäänud või juhtunud sootuks vastu
oodatud tulemust. „Hull lugu“ oli ka see tõsiasi, et kõnest ei
tilkunud enne esitamist mingit infot, sest noor näitleja
kirjutas oma kõne ise ning ei afišeerinud selle sisu enne
esiettekannet (siin on suur erinevus ka nt NO 99 etendusega
„Ühtse Eesti Suurkogu“). Oma osa ootamatu hoobi
valulikkusele lisas eriti fakt, et kõneleja esitas oma enda
mõtteid, mis andiski kõnele siiruse, mida me oma tipppoliitikute kõnedest peaaegu mitte kunagi ei leia. Kõik see
kokku tagas kõnele jõu, millega löödi siiski ja päris kindlasti
tükke välja ka võimuhegemoonia tulemüürist ja pandi
eelnimetatud erakondlikke eeskõnelejaid väga rumalaid
väljaütlemisi ütlema.
Mis siis ikkagi on pildil valesti?
Kas see, et mittepoliitik julgeb oma mõtteid avalikult esitada
või see, et riigijuhtimise eest palka (ja mitte vähe) saav
kodanik ei suuda öeldut kannatada ja kaasamõtlemise asemel
võtab seda isiklikult ning püüab avameelset ütlejat
demagoogiliselt rünnata? Mulle isiklikult tundub, et priiuse
põlistumise paratamatuks kõrvalnähuks on poliitika
põlastumine, vähemalt olukorras kus üks klikk on
riigijuhtimise kaaperdanud ja arengu pööranud arengu
seisakuks. Ehk on Rahval viimane aeg hakata mõtlema MariLiis Lille kõne sõnumile ja teha sellest järeldusi?
Raivo Uukkivi
vallavanem

Ivari Padar: Eesti põllumeeste
huvid saavad kaitstud
12. aprillil kohtus Europarlamendi (EP) saadik Ivari
Padar Võsul rannaklubis Vihula valla elanikega. Padar
tutvustas Europarlamendi struktuuri, töö põhimõtteid,
otsustusprotsesse ja kompromisside otsimise võimalusi.
Europarlamendis 764 saadikuga otsuste vastuvõtmine on keeruline protsess. Selleks, et kaitsta Eesti
huvisid, on tähtis omada sõpru ja liitlasi teiste sarnaste
huvidega riikide seas. Peab arvestama ka 'suure pildiga',
et Euroopa Liidul tervikuna läheks hästi ja oleksime kõik
koos konkurentsivõimelisemad maailmas, arvestades
USA tugevust ja Aasia riikide majanduslikku pealetungi.
Ivari Padar kuulub Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsiooni, mis on suuruselt teine fraktsioon ja
seega otsuste vastuvõtmisel võtme-rollis. Järgmine EL
eelarveperiood (2014-2020) tõotab Eestile ja eriti
põllumeestele edukas, sest põllumajandustoetused suurenesid tunduvalt võrreldes EL keskmisega.
Eesti huvides on kolm peamist teemat: otsetoetuste
määr, mõistlik 'rohestamine' ja tänaste otsetoetuste
rakendamise skeemi jätkamine. EP enamus toetas, et
aastaks 2019 peab otsetoetuste määr olema vähemalt
75%.
Mõistlik 'rohestamine' ehk põllumajanduse seotus
keskkonnahoiuga on meile samuti väga tähtis. Soovime,
et meetmeid hakatakse rakendama mitte väiksematele
kui alates tootmismaa suurusest 10 ha.
Toetuste süsteem praegu töötab ja koos Läti ja
Leeduga me ei soovi seda muuta,mis võiks kaasa tuua
rohkem bürokraatiat.
Arutelust osavõtjaid oli hulgaliselt, ka kohalikke
põllumehi ja Käsmus loomepuhkusel viibiv Contra.
Vestlus jätkus dialoogi vormis, kus enamus küsimusi said
vastuse ning eurosaadik sai tagasisidet meie valla
inimeste huvidest ning soovidest.
Õhtut juhtis Paul Lettens, Vihula vallavalitsuse liige
paullettens@hotmail.com

20. 05. – 24.05. ja 27. 05. – 30.05.
OSUTAB VIHULA VALLAS TEENUST

KORSTNAPÜHKIJA
Aivar Needo
Soovijatel registreerida telefonil 510 1250
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IIstung nr 43
Võsul 18. aprill 2013 kell 16:00.
Istungil osales 14 volikogu liiget: Andrus
Aasmäe, Piret Aasmäe, Tõnu Ammussaar, Mare
Kalme, Age Kuusemets, Hanno Nõmme, Einar
Ohov, Mati Piirsalu, Eha Sirelbu, Aarne Vaik,
Aide Veinjärv, Vello Väinsalu, Uno Õunapuu ja
Arvi Ööpik.
Istungil ei osalenud Gerly Herm.
Otsusega nr 208 ei nõustuta Megonar OÜ-le geoloogilise uuringu loa väljastamisega Lääne-Viru maakonnas Vihula vallas Noonu külas Kalda erakinnistul
Otsusega nr 209 kehtestatakse Karepa sadama (Muuli
maaüksus, katastritunnus 88703:003:0298, riigimaa
EHAK 2715 ning merepõhi) detailplaneering
Otsusega nr 210 taotletakse munitsipaalomandisse järgmised Käsmu külas asuvad maaüksused:
1. Merekooli tn 5 maaüksus suurusega 913 m2;
2. Merekooli tn 6 maaüksus suurusega 54 m2;
3. Merekooli tänav maaüksus suurusega 2811 m2;
4. Majaka tänav maaüksus suurusega 892 m2.
Otsusega nr 211 võetakse investeerimislaenu summas
118 000 eurot tagastamistähtajaga 7 aastat.
11. märtsi 2013 Põllumajanduse Registrite ja
Informatsiooni Ameti (PRIA) peadirektori otsuse nr 176/87 alusel eraldati Vihula vallale 252 326,35 eurot
Euroopa Kalandusfondi rakenduskava 2007-2013
meetme 4.1 „Kalanduspiirkondade säästev areng“
raames. Eraldatud toetusest rahastatakse Võsu sadama
renoveerimisel järgmisi tegevusi: projekteerimine,
akvatooriumi süvendamine, muuli kehandi rajamine ja
omanikujärelevalve. Valla vahenditest tuleb tagada
juurdepääsu rajamine ning läbi viia keskkonnamõjude
hindamine. Nendeks tegevusteks on valla 2013 aasta
eelarves ja eelarvestrateegias ette nähtud kasutada
laenuvahendeid.
Otsusega nr 212 suurendatakse aastatel 2013 – 2014
Vihula Valla Veevärk OÜ osakapitali 30 000 euro
suuruses summas rahalise sissemaksena Vihula valla
veemajandusprojekti (SFOS 2.1.0101.10-0095)
omafinantseeringu katmiseks.
Volikogu poolt vastuvõetud määruste ja otsustega saab
tutvuda valla kantseleis, raamatukogudes
ja valla veebilehel: www.vihula.ee
Järgmine korraline volikogu istung
toimub 16. mail 2013 kell 16:00
Võsul, vallamaja saalis (II korrusel).

Ragn-Sellsi Lääne-Virumaa
klientidel muutus
konteinerite tühjenduspäev
1. aprillist muutus Ragn-Sellsi Lääne-Virumaa
maakonna klientidel veograafikutes teeninduse
nädalapäev. Muudatus tulenes logistilistest
ümberkorraldustest efektiivsemaks ja
operatiivsemaks teenindamiseks.
„Seoses tühjenduspäeva muutusega saatsime klientidele
uued konteinerite tühjendusgraafikud,“ ütles Merike Mägi
Ragn-Sellsi Ida regioonijuht „Kuna üldist veo sagedust ei
muudetud võis osadel klientidel tekkida olukord, kus
üleminekul uuele veograafikule jäi kahe tühjenduse vaheline
aeg kas kokkulepitud sagedusest lühemaks või pikemaks.
Palume kõiki kliente jälgida uusi tühjenduspäevi ja täname
neid mõistva suhtumise eest.“
Kliendid saavad veograafikuid jälgida ka Ragn-Sellsi
iseteeninduskeskkonnas www.ragnsells.ee/iseteenindus
ning seda jooksvalt mitme kuu osas ette. Ühtlasi saab
iseteeninduskeskkonnas näha arveid ja arvete ajalugu, muuta
ja täpsustada oma andmeid, saada infot tegemata vedude
kohta jms. Ragn-Sells iseteeninduskeskkonda saab siseneda
nii ID-kaardiga kui Mobiili ID-ga.
Täiendava info saamiseks või küsimuste korral palume
pöörduda Ragn-Sellsi klienditeenindusse 15155
Keskkonnasõbralikult
Ragn-Sells AS
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26. märtsi 2013 istungi nr 11 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. väljastas ehitusload Karepa küla Laikme kinnistu elamu
ja sauna rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks ning
Vihula mõisa korterelamu püstitamiseks, korterelamu
vesivarustuse ja kanalisatsiooni rajamiseks;
2. nõustus Vihula Vallavolikogu kultuuri-ja spordikomisjoni alljärgnevate ettepanekutega:
1.1 vähendada vabaühendustele valla 2013. aasta eelarves
eraldatavaid sihtotstarbelisi toetusi järgnevalt:
1.1.1 Karepa Selts – vähendada toetust 700 euro võrra,
toetuse suurus 300 eurot;
1.1.2 Vihula Selts – vähendada toetust 200 euro võrra,
toetuse suurus 0 eurot;
1.1.3 Võsu Rannaklubi - vähendada toetust 3195 euro
võrra, toetuse suurus 0 eurot;
1.1.4 Vergiranna Selts - vähendada toetust 300 euro võrra,
toetuse suurus 300 eurot;
1.1.5 Käsmu Külaselts - vähendada toetust 300 euro võrra,
toetuse suurus 1200 eurot;
1.1.6 Käsmu Kogudus - vähendada toetust 1800 euro võrra,
toetuse suurus 0 eurot.
1.2 Tulenevalt punktist 1.1.3 mitte arutada MTÜ Võsu
Rannaklubi taotlust eraldatud sihtotstarbelise toetuse
ümberjagamiseks SOS klubiürituste toetuseks, uute
rannaklubi toolide ostmiseks ja sõidukulude ning
rekvisiitide kompenseerimiseks.
1.3 Korraldada Vihula valla eelarvevahenditest Võsu
rannaklubi saali, kui valla esindussaali sisekujundusprojekti koostamine, et lahendada kogu saali kujundus
(lavakardinad, lagi, põrand, toolid, aknakatted) kompaktselt.
1.4 Toetada esitatud avaldusi:
1.4.1 Priit Randman – osales suusaorienteerumise
maailmameistrivõistlustel Kazahstanis. Omaosaluse
(kokku 1000 eur) katmiseks palub vallalt toetust.
Toetada Priit Randmani 100 euroga, toetus maksta
välja kuludokumentide esitamisel.
1.4.2 Võsu Lauatenniseklubi – Vihula valla seeriavõistluse
lõppvõistlus ja Võsu karikas 2013 – klubi soovib
toetust võistluste auhindade (meened, karikad)
soetamiseks 140 eurot. Omaosalus 100 eurot
(diplomid, meened). Taotlus rahuldada 140 euro
ulatuses, toetus maksta välja kuludokumentide
esitamisel.
1.5 Mitte toetada järgmisi avaldusi:
1.5.1 Karepa Selts – projekti Maagiline Volbriöö - peoõhtu
ansambli tasustamiseks;
1.5.2 Nooruse Kaja – ekskursioonikulude katmiseks ja
emadepäeva tähistamiseks.)
3. nõustus Vihula Vallavolikogu sotsiaal- ja hariduskomisjoni alljärgnevate ettepanekutega: maksta rehabilitatsioonitoetust kolmele lastega perele kokku summas
425,30 eurot, maksta rehabilitatsioonitoetust ühele
puudega inimesele summas 98,90 eurot, maksta
küttetoetust kahele vähekindlustatud perele kokku
summas 300 eurot, maksta küttetoetust ühele eakale
inimesele summas 128 eurot, maksta ühekordset toetust
kahele vähekindlustatud perele kokku summas 220
eurot, maksta toimetulekutoetust kahele inimesele kokku
summas 166,80 eurot, maksta toetust ühele vähekindlustatud perele summas 39,26 eurot.
4. kooskõlastas Karepa küla Karepa Piilkonnamaja kinnistule rajatava puurkaevu asukoha vastavalt kehtestatud
detailplaneeringule.
02. aprilli 2013 istungi nr 12 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. väljastas kirjaliku nõusoleku Kiva küla Kivitare
kinnistule majandushoone püstitamiseks;
2. väljastas ehitusloa Kiva küla Kivitare kinnistule elamu
püstitamiseks;
3. otsustas esitada volikogule järgmised eelnõud: „Karepa
sadama detailplaneeringu kehtestamine“, „Laenu
võtmine“ ja „Vihula valla kaevetööde eeskirja kehtestamine“;
4. andis loa korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodiliseks vabastuseks V. Strandberg`ile, L. Trääder`ile, A.
Kotkas`ele, T. Noormaa`le;
5. kooskõlastas Kakuvälja külas Mardi-Tooma kinnistule
rajatava puurkaevu asukoha vastavalt esitatud taotlusele;
6. lõpetas Võsu sadama Piiri tn 6 keskkonnamõju
hindamise läbiviimise hankemenetluse;
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7. korraldas lihtmenetlusega hanke Võsu sadama keskkonnamõju hindamise läbiviimiseks;
8. korraldas lihtmenetlusega hanke Vihula valla kohalike
teede suvise hooldustööde teostamiseks;
9. andis loa MTÜ-le Urban Style projektlaagri läbiviimiseks Käsmus Lainela Puhkekülas ajavahemikul 15.21.07.2013;
10. andis üürile OÜ-le Liisupiim Vihula Lasteaia hoones
asuva 2-toalise korteri tähtajaga 1 aasta.
09. aprilli 2013 istungi nr 13 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. väljastas ehitusload Võsu aleviku Jõe tn 6b kinnistule
suvila püstitamiseks, Toolse küla Koldenõgese
katastriüksusele üksikelamu püstitamiseks, Toolse küla
Kullerkupu katastriüksusele üksikelamu püstitamiseks,
Toolse küla Lepiku katastriüksusele üksikelamu püstitamiseks, Toolse küla Nurmenuku katastriüksusele
üksikelamu püstitamiseks, Toolse küla Sarapiku katastriüksusele üksikelamu püstitamiseks, Toolse küla Toominga katastriüksusele üksikelamu püstitamiseks,
Karepa küla Nõmmeste kinnistu abihoone laiendamiseks
ja rekonstrueerimiseks suvilaks;
2. väljastas kirjaliku nõusoleku väikeehitise püstitamiseks
Võsu aleviku Kalda tn 5 kinnistule;
3. väljastas kasutusload Karepa küla Metsaserva kinnistu
elamu kasutamiseks ja Vergi küla Reelingu kinnistu ärija eluhoone I korruse kasutamiseks;
4. väljastas projekteerimistingimused Karepa küla Nõmmeste kinnistu puhkebaasi suvilaks rekonstruee-rimise
ja laiendamise, garaaži ja elamu majapidamis-hoone
projekti koostamiseks, Käsmu küla Neeme tee 42
kinnistu sauna laiendamise ja rekonstrueerimise projekti
koostamiseks ning Käsmu küla Neeme tee 42 kinnistu
garaaži ehitusprojekti koostamiseks;
5. andis loa korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodiliseks vabastuseks A. Reimus`ele, M. Kivimäe`le ja S.
Vöörtmann`ile;
6. nõustus Koljaku külas Vesiveski kinnistul asuva
truupsilla rekonstrueerimiseks vee-erikasutusloa väljastamisega;
7. andis nõusoleku Vihula külas asuva katastriüksuse
Mõisaõue jagamiseks kaheks eraldi katastriüksuseks ja
määras koha-aadressid;
8. korraldas avatud hankemenetlusena riigihanke „Õpilasveo korraldamine Vihula valla 3 liinil“;
9. otsustas esitada volikogule järgmised eelnõud: „Arvamuse andmine geoloogilise uuringu loa taotlusele Noonu
uuringuruumis“, „OÜ Vihula Valla Veevärk osakapitali
suurendamine“ ja „Maa munitsipaliseerimine“.
16. aprilli 2013 istungi nr 14 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. väljastas projekteerimistingimused Vatku küla Porgaste
kinnistu küün-lauda rekonstrueerimiseks garaažiks ja
Kakuvälja küla Vana-Kadapiku kinnistu elamu
laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
2. väljastas kirjaliku nõusoleku Oandu küla Mäe kinnistule
abihoone püstitamiseks ja Koljaku küla Laviku kinnistu
pesuköögi rekonstrueerimiseks koduloo hooneks;
3. väljastas ehituslad Koljaku küla Laviku kinnistule sauna
püstitamiseks, Koljaku küla Laviku kinnistu lauda
rekonstrueerimiseks puhkemajaks, Koljaku küla Laviku
kinnistule garaaži püstitamiseks, Koljaku küla Laviku
kinnistu elamu laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks
ning tehnosüsteemide muutmiseks, Koljaku küla Laviku
kinnistu aida rekonstrueerimiseks suvemajaks ja Käsmu
küla Neeme tee 23a kinnistu suvila rekonstrueerimiseks
ja laiendamiseks;
4. väljastas kasutusloa Käsmu küla Põllu tn 19 kinnistu
elamu kasutamiseks;
5. andis nõusoleku Aasumetsa külas asuva Jallase
katastriüksuse jagamiseks kaheks eraldi katastriüksuseks ja määras koha-aadressid;
6. andis loa korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodiliseks vabastamiseks A. Pulver`ile, A. Hektor`ile, M.
Kasele, R.Vähile ja R. Liis`ile;
7. väljastas avaliku ürituse korraldamise loa MTÜ-le Arma
Hipoteraapia- ja Ratsakeskusele 27. aprillil 2013 ürituse
„Arma kestvusratsutamine“ korraldamiseks Rutja külas
Arma ratsatalus ja selle ümbruses.

Too kasutud asjad Võsu jäätmejaama!
Võsul Spordi tänav 16 avame 6. mail uue jäätmejaama.
Eriti hea uudis on see kevadkoristuse valguses, sest
kevadise suurpuhastuse ajal tekib suurel hulgal jäätmeid,
mida nüüd saab tuua Võsul asuvasse uude jäätmejaama.
Kui jäätmed on eraldi sorteeritud, siis on suuresti nende
äraandmine tasuta.
Jäätmejaama saab tuua aia- ja haljastusjäätmeid, pappi
ja paberit, elektroonikat, ohtlikke jäätmeid (v.a eterniit),
rehve, mööblit jms.

Jäätmejaam on avatud reedeti ja laupäeviti kella 1218.00-ni. Riigipühal on jäätmejaam suletud.
Keelatud on jätta asju jäätmejaama aia taha
(jäätmejaama töövälistel aegadel). Sorteerige ja kasutage
jäätmejaama agaralt.
Jäätmejaama opereerib jäätmekäitlusettevõte RagnSells AS.
Lisainfot leiate edaspidi valla kodulehel.
Rohelist kevadet!
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Võsul avas uksed keraamika töökodaateljee
Elus on alati kaks võimalust: leppida
tingimustega, milles oled või võtta vastutus
muutuste eest. Loomise tahtmisest sündiski
idee teha Võsule keraamikatöökoda, kust
loomise ja tegemise rõõmu võiksid ammutada nii lapsed kui täiskasvanud kogukonna
liikmed. Loomisrõõm on üks suuremaid
rõõme.
Ka esimene näitus avas ateljees oma
uksed. Ilusa pealkirjaga fotonäitus “Kes
koputas su uksele” oli osa Rocca al Mare
vabaõhumuuseumi teadusdirektori suuremast fotonäitusest. Olete kuulnud ütlust:
koputa ja sulle avatakse, küsi ja sulle
vastatakse. Koos võime luua midagi uut.
Heiki Pärdi kõnest jäi kõlama mõte, et
looming nagu ajalugugi võib muuta maailma
ja lähendada inimesi.
Keraamika töökoja avamisest võtsid osa
Vihula vallavanem Raivo Uukivi ja vallavalitsuse liige Paul Lettens, Anneli Kivisaar,
Anneli Alemaa.

Avamisest võtsid osa ka Võsu Kooli
õpetajad ja õpilased.Võsu koolilaste luulelugemine andis üritusele oma näo. Kohal oli
Käsmu meremuuseumist Aarne Vaik.
Looming on jumala kingitus jäi kõlama
kirikuõpetaja kõnest.
Kõnetool oli avatud kõikidele sõpradele
ja külalistele. Nii uued mõtted sünnivadki.
Keraamikatöökojas saab isetegemise mõnu
nautida savist esemete valmistamisega.
Omatehtud asjadel on imevägi sees. Need
kõnetavad kinkides, sest nad on looja nägu.
Keraamika töötoas algavad kursused
lastele ja täiskasvanutele. Toimuvad erinevad
üritused, näitused. Saab tellida meeneid ja
kingitusi.
Keraamika töökoda asub Võsul, Mere tn.
63.
Kohtume luues!
Marit Oinus

Pähe kiiver, selga vest
Veebruaris Sagadi loodusringi laste poolt läbiviidud
küsitluse „Turvaline liiklemine“ kokkuvõtted ei
lubanud meil jääda lihtsalt ootame, vaid pani
tegutsema.
Rakvere politseijaoskonnas kohtusime noorsoopolitseinik Kady Tiinasega. Rääkisime talle oma
algatusest jalgratturite liiklusohutuse tõhustamiseks
ja esitasime laste
ettepanekud liiklusseaduste
parandamiseks.
Koolivaheajal käisime Haljala, Kadrina,
Võsupere ja Võsu lasteaedades. Rääkisime neile, kui
oluline on turvalisus liikluses ja andsime igale lapsele
Sagadi loodusringi laste poolt joonistatud
„Värvimisvihikud noorele liiklejale”.
Külastasime erinevaid jalgrattavarustust
müüvaid kaupluseid. Tegime neile ettepaneku teha
jalgratta ja jalgratta turvavarustuse soodusmüük
emadepäeva eelsel nädalal (6.05-12.05). Meie ettepanekuga nõustus pood Rixratas. Sellel
ajal on võimalik osta turvavarustust (tuled, kellad, kiivrid) ja ka jalgrattaid 15% soodsama
hinnaga. Soodusmüügi nädalal on Rixratas avatud ka pühapäeval 12. mail kella 9.0015.00-ni. Lisaks kingib maanteeamet igale rattaostjale helkurvesti.
Helemeel Assmann, Võsu Kool 5. klass

Kulu põletamine ei ole lahendus
Kevad on tasapisi saabumas, ergas päike
sulatab järkjärgult lume ja märkamatult on
käes aeg tegeleda aia- ja koristustöödega.
Siin juures tuletab Ida päästekeskus teile
meelde, et kulu põletamine on aastaringselt
keelatud.
237 metsa- ja maastikupõlengut
Virumaal
Möödunud aastal registreeriti Virumaal
kokku 237 metsa- ja maastikupõlengut,
millest pea enamus Ida-Virumaal. Ka ühe
hoone tulekahju sai eelmisel aastal Virumaal
alguse kulupõlengust. Õnneks ei saanud neis
õnnetustes kannatada inimesed, kuid suurt
kahju kannatas loodus. Tuli hävitab oma teel
kõik elusorganismid - põleva rohu sees
hukkuvad putukad, konnad, sisalikud ja
pisiimetajad ning hävivad nende pesad.
Loomulikult ei ole metsa- ja maastiku
tulekahjude ainsaks põhjuseks kulupõletamine, pinnas süttib ka hooletusest lõkke
tegemisel, grillimisel või ka kustutamata
suitsukoni viskamisest kuiva rohu sisse.
Olenemata põhjusest ootab kahju
tekitajat rahatrahv kuni kakssada trahviühikut (üks trahviühik = neli eurot).

Hooli loodusest ja tervisest
Tulekahjujärgne pilt näeb välja üsna
trööstitu ja seda nii hoonetes kui ka looduses
aset leidnud põlengute korral. Selleks, et meie
koduaia ümbrus ilus ja korras oleks, saab
kasutada palju paremaid lahendusi. Näiteks
võib oma valdused niita juba sügisel või
korraldada sõpruskonnaga meeleolukas
talgupäev! Nende lisaväärtuseks on veel
värskes õhus viibimine ning füüsiline
koormus.
Täiesti ohutut tuletegemist ei ole olemas
Lahtise tulega ümber käies tuleb alati
meeles pidada, et ei ole täiesti ohutut viisi tule
tegemisel, kuid järgides alltoodud nõudeid
vähendate tuleõnnetuse riski oluliselt.
· Tee tuli mittesüttivale aluspinnasele
· Lahtise tule läheduses ei tohi olla
süttivaid materjale
· Jälgi tuule kiirust ja suunda
· Hoia käepärast esmased tulekustutusvahendid (tuletekk, tulekustuti, ämber veega
vms)
Rohkem infot tuleohutusnõuete kohta
saate päästeala infotelefonilt 1524 või
Päästeameti kodulehelt www.rescue.ee

KEVADLAAT KÄSMUS
Käsmu bussijaamas 18. mail
kell
10.30 - 15.00
Müügil köögivilja- ja
lilletaimed, istutusmuld,
seemned ja lillesibulad. Samuti
on müügil käsitööd ja muud
vajalikku.
Tule müüma ja ostma!
Müügikohad tasuta!
Info 511 3948

APRILL 2013

Võsu karateklubi
noppis 3 esikohta
Aprilli esimesel nädalavahetusel peetud
Eesti Iaido Liidu noorte karikavõistluste II
osavõistlusel sport kobujutsus osales Võsu
karateklubi Wadokan viies vanusegrupis ja
saavutas neist kolmes esikohad. Lisaks
toodi koju 2 teist kohta ja 2 kolmandat
kohta. Võistlustel osales Wadokani klubist
8 last.
Vihula valla lastest saavutas 7.-8.
aastaste tütarlaste seas kolmanda koha
Marta Mia Puusepp, 9.-10. aastaste
tütarlaste seas esikoha Johanne Kegel,
11.-12. aastaste tütarlaste seas teise koha
Lis Marii Undusk ja kolmanda koha Õie
Häätarõ. Esikohad toodi ära ka 9.-10.
aastaste poiste ning 11.-12. aastaste
tütarlaste seas. Karikavõistluste III ja
hooaja viimane osavõistlus toimub 18.
mail Tallinnas.
Koolis tõendab õpitu omandamist
kontrolltöö või eksam; niisamuti on see ka
karates. Võsu karateklubi Wadokan tublid
õpilased Johanne Kegel, Lis Marii
Undusk, Gätriin Hobta ja Sven Kadaste
sooritasid märtsi lõpus edukalt järjekordse
karate vöötaseme eksami, mille tulemusena said nad kollased oranzhi triibuga
vööd. Klubi liikmed Adriana Jordan,
Riina Ehala ja Siret Kegel andsid edukalt
rohelise vöö eksami. Eksamit võttis
Vihasoo kooli saalis vastu Eesti Karate-Do
Wadokai Seltsi peatreener Kajar Help.

ERIKA MAHKVEI
Võsu alevik
FERDINAND
MARTÕNETS
Vainupea küla
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ALIIDE AAVAST
Käsmu küla
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ELMAR KILK
Koljaku küla
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AKSEL URBUS
Mustoja küla
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AGNES-LUDMILLA
KALJURAND
Villandi küla
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ENDEL KURU
Võsu alevik
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EVI ADAMAS
Toolse
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ELSA-ELFRIEDE
SANDER
Võsu alevik
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Siret Kegel
Võsu karateklubi Wadokan liige

EVI KARUS
Vergi küla
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Võsu Kool pakub järgmisel
õppeaastal tööd:

HELVI KURU
Võsu alevik
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1) väikeklassi õpetajale (1.klass, 20 tundi
nädalas, soovitatavalt klassiõpetaja
ja/või eripedagoogi kvalifikatsiooniga)
2) muusikaõpetajale 1.-9.klassis (9
õppetundi nädalas)
3) lasteaia muusikaõpetajale Võsupere
lasteaiarühmas (4 tundi nädalas)
4) geograafiaõpetajale III kooliastmes (5
õppetundi nädala)
5) bioloogiaõpetajale III kooliastmes (5
õppetundi nädalas)
6) käsitööõpetajale III kooliastmes (3
õppetundi nädalas)
7) huvijuhile (0,5 ametikohta)
8) informaatikaõpetajale (2 õppetundi
nädalas)
9) füüsikaõpetajale (4 õppetundi nädalas)
10) eesti keele õpetajale 6.-7.klassis (9
tundi nädalas)
Vajalik vastavus õpetaja kvalifikatsiooninõuetele (haridusministri 26.08.2002
määrus nr 65).
Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad palun saata 24. maiks
2013. a. aadressil Kooli 1 Võsu alevik
Lääne-Virumaa 45501 või elektrooniliselt
vosu.kool@vihula.ee
Tööleasumise aeg 26. august 2013. a.

AGNES MAAS
Käsmu küla
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HILJA REIMETS
Noonu küla
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SALME MERELAID
Villandi küla
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3.mai kell 20.00 VÕSU RANNAKLUBIS
Võsu Rahva Teater

ARVI-RAIVO PUKAR 70
Annikvere küla
ELVE KOTTO
Võsu alevik

Suve perioodiks vajatakse Sagadi mõisa
kästöökambrisse müüjat. tel.: 5 668 2047
Palmses rehvitööd sõiduautodele ja
veokitele. Tulekustutite kontroll ja
taatlemine. Transporditeenused kraanaga
kalluriga. Helista ette ja lepime aja kokku.
Margus 5 668 0120 Canter Kaubaveod

Meie hulgast
on lahkunud …

REIN KAUKÜLA
10. aprill

Ära aetud mehed
jäetakse maha
Osades:
Baarman Aivar Ettekandja Roosa Ettekandja Leena Ettekandja Kristi Kokk Lonni
Teadlane Jüri
Autojuht Rein
-

Tule ja vaata!

UNO TULL
26. märts

Nimrat Kütt
Taimi Samblik
Kaie Talpsepp
Siret Kotka
Eha Sirelbu
Heino Muruvee
Valerik Hoolma

Armastusega on kummalised lood. Üks
igatseb ja loodab, teisel ronib see Atähega asi uksest ja aknast sisse. Mõni on
lihtsalt pealtvaataja, teine haarab igast
võimalusest. Üks saab võetud, teine
jäetud, aga elu läheb ikka edasi...
Pilet 3 €
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HELDUR VAGERT
2. aprill
EERIK RUMBERG
30. märts
KALEV LEPIK
21. märts
HILDEGARD-BENITA
RANNIK
5. aprill

Informatsiooni ja kaastööd võib tuua või saata aadressil: Mere tn 6 Võsu 45501 Vihula vallavalitsus “Vihula Valla Leht”
või e-post: v.r@neti.ee iga kuu 15-ndaks päevaks

