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Sünnipäeva aktusel tunnustati tegijaid

Mõtted kodumaast
On mõtted segamini peas,
kui mõtlen oma kodumaast.
Ma mõelda tahaksin vaid head,
kuid ikka segab infosaast.
Kas jääb mu kool, kas leian tööd?
Kui kaua ootama pean abi,
kui õnnetus mu külas häirekella lööb?
Kus on mu kindlus, riigi tugi?
Kuid siiski elan lootuses,
et muutub elu meil siin maal.
Ma olen suures ootuses,
et kõik mu mõtteist aru saaks.
Kristjan Kilk
Võsu kooli 6. klass
veebruar 2012

Ilma Männik
Marina Tomikas

Kristi
Viljakainen

Minister autasustas päästeteenistuse aumärgiga
Eesti Vabariigi sünnipäeva eel andsid siseminister KenMarti Vaher ja päästeameti peadirektor Kalev Timberg
Tallinnas Salme kultuurikeskuses päästeteenistuse
aumärgid oma tegevuses silma paistnud inimestele.
Elupäästja III klassi medali said Võsu põhikoolis
töötav Mart Raudsepp ja Võsu päästekomando
vanempäästja Robert Aasa.
Päästeteenistuse medaliga tunnustati Võsu päästekomando meeskonnavanema Olev Pähklamäe tegevust
tuletõrjesportlase ja päästjana.
Mart Raudsepp ja Robert Aasa said elupäästja medali
selle eest, et päästsid Käsmus merehätta jäänud kaluri.
Tänavu 1. jaanuari ennelõunal sattus inimene uppumisohtu, kui oli läinud paadiga merele. Aasa leidis kaldalt
paadi. Samas sai ta veesõiduki omaniku Raudsepaga
telefonitsi ühendust. Omanik tõi aerud ja kahekesi koos
läksid nad merele ja toimetasid merehädalise kaldale, kus
viisid sooja ja andsid hiljem üle kohale jõudnud kiirabile.

Kuritegevusest Vihula
vallas 2011. aastal
Eesti Vabariigi 94.aastapäevale pühendatud pidulikul aktusel anti üle Elutööpreemia ja Aasta Tegija 2011 tiitlid.
Elutöö preemiaga pärjati Ilma Männik, Vihula valla esimene ja kõige kauem ametis olnud vallavanem.
Aasta tegijaks hariduse vallas tunnistati Marina Tomikas – kauaaegne Võsu kooli pedagoog, kelle juhendamisel on õpilased
edukalt osalenud aineolümpiaadidel, aktiivne iseteguslane ja kooli õpetajate ametiühingu juht.
Aasta tegija tiitel ettevõtluse valdkonnas anti üle Kristi Viljakainenile, kelle tegevus päästis ühe ettevõtte Võsul, säilitades
nõnda kaheksale inimesele töökoha.

Uued veeteenuse hinnad
Vihula valla vee-ettevõttel
Vihula Valla Veevärk OÜ-l
saab 1. märtsil täis esimene
tegutsemisaasta. Vihula valla veemajandusprojekti, kui
meie jaoks kõige olulisema
käivitamise kõrval oleme
tegelenud valla veemajanduse igapäevaste probleemidega: teinud enesele selgeks
olemasolevate vee- ja kanalisatsioonirajatiste tegeliku
olukorra ja sellest johtuvad
ohud, korrastanud lepingute
uuendamise käigus kliendibaasi, viinud vastavusse vee
erikasutusloa alusel meile
lubatud ja tegeliku veekasutuse puurkaevudest, koostanud Terviseameti nõuetele
vastava joogivee kontrolli
kava jne. Vee-ettevõtte fi-

nantspoole korrastamiseks
oleme aga kahjuks pidanud
vastu võtma ebapopulaarseid otsuseid – aasta tagasi
tõstsime abonenttasu määrasid, 14. veebruaril 2012. a.
esitas Vihula Valla Veevärk
OÜ Vihula Vallavalitsusele
eelnõu uute vee- ja kanalisatsiooni kuupmeetri hindade kooskõlastamiseks.
Vallavalitsus tutvus veeettevõtte 2012. aasta eelarvega ja Konkurentsiameti
poolt avaldatud „Veeteenuse
hinna arvutamise soovituslike põhimõtetega“. Uus
vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind on kehtestatud
põhimõttel, et vee-ettevõtte
suudaks iseseisvalt hakkama
saada – veeteenuse müügist

saadud tuluga oleks võimalik katta kõik teenuse osutamisega seotud kulud.
Vee-ettevõtte nõukogu ei
pidanud praeguses olukorras
mõistlikuks kasutada uute
hindade kehtestamisel Konkurentsiameti poolt välja antud veeteenuse hinna arvutamise juhendit, kuna see
oleks tõstnud vee- ja kanalisatsiooni kuupmeetri hinna
meie klientidele pea kahekordseks.
Pärast põhjalikku arutelu
kooskõlastas Vihula vallavalitsus oma korraldusega
nr. 81 uued vee- ja kanalisatsiooniteenuse kuupmeetri
hinnad: vesi 1.11 EUR/m3,
reovesi 1.98 EUR/m 3 (hinnad sisaldavad käibemaksu).
Samad hinnad on ära

toodud ka Euroopa Ühtekuuluvusfondist raha saamiseks esitatud taotluses, mille
esitasime Keskkonnainvesteeringute Keskusele 2010.
aastal. Seega oleme põhimõtteliselt täitnud ka KIK
ees võetud kohustused.
Eelpooltoodust lähtudes
kehtestab Vihula Valla Veevärk OÜ uued hinnad alates
1. aprillist 2012. a. Aprillis
teatatud veenäitude alusel
tasutakse vee- ja kanalisatsiooniteenuse eest veel vanade, edaspidi juba uute hindade alusel.
Annes Naan
Vihula Valla Veevärk OÜ
juhataja
+3 725 690 1020
annes.naan@vihula.ee

Registreeritud kuritegude arv Vihula vallas eelmisel
aastal oli 79, mis on 20 võrra suurem kui eelmisel aastal
ent täpselt samapalju kui üle-eelmisel. Registreeritud
kuritegudest on isik kindlaks tehtud 25 asjas ehk 31,6%.
Neist on prokuratuuri saadetud 21 kriminaalasja ehk
26,6%.
Väärteod ja liiklussüüteod on Vihula vallas vähenenud: kui 2008. aastal oli väärtegusid 285, 2009. – 211,
2010. – 225 , siis 2011 oli neid 153, liiklussüüteod olid
vastavalt 2008 – 168, 2009 ja 2010 mõlemal aasta 136 ja
2011 – 97 liiklussüütegu.
Suurenenud on lähisuhte vägivald. Kui 2010. aastal ei
olnud vallas ühtegi lähisuhtevägivalla juhtu, siis 2011ndal
registreeriti neid 10.
Abipolitseinikud on oma põhitöö kõrvalt koos
politseiga 2011. aastal väljas käinud 329 tundi. Vallaga
koostöös saame suveperioodil rakendada siin piirkonnas
täiendavat patrulli.
Positiivse poole pealt võib ära märkida konstaablite
rühmatöö, kuhu on kaasatud ka Haljala ja Kunda
konstaablid. Autopark uueneb.
Negatiivsemaks pooleks on koosseisu vähenemine.
Politseiametnike arv maakonnas väheneb järjest. Kui
2009. a 01. jaanuari seisuga oli maakonnas 74
politseiametnikku, siis 2012. a 01. Jaanuar oli neid 65.
Väljavõte Rakvere konstaablijaoskonna
piirkonnavanema Tiit Jõgi ettekandest Vihula
vallavolikogu istungil 09.02.2012
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VIHULA VALLA LEHT

Hea Vihula valla rahvas!
Veebruar on lühim kuu kalendris, kuid eestlaste ajaloo
mõttes kahe väga olulise sündmuse toimumist tähistav.
Teatavasti 24.02.1918.a. deklareeriti meie esivanemate
poolt iseseisvust ja peale seda alanud Vabadussõja lõpp
Tartu rahu sõlmimisega jäi jällegi veebruari. Ükskõik
kumba sündmuse olemata jäämine tähendanuks seda, et
täna me ei pruugiks elada vabas Eestis ja võib olla
niisugust rahvust nagu eestlased polekski enam.
Sellel lühimal ja külmimal kuul aastas on eestimaalastel, aga eriti eestlastel, põhjust ikka ja jälle esitada
endale küsimusi „Kas oleme vääriliselt käitunud ja oma
esiisade pingutusi ja toodud ohvreid väärt?“ või „Kas
meie tänane käitumine suudab tagada iseseisvas Eestis ka
rahvuse säilimise?“. Kui nendele küsimustele saab iga
inimene ise vastata ja ka ennast ise muuta avastades, et
vastus talle endale ei meeldi, siis on ridamisi teemasid,
mida pole enam üksikul isikul võimalik muuta ja tahtes
edasi eksisteerida peame kohanduma. Muutusi soovides
peame olema võimelised nende eest võitlema.
Näiteks võib tuua eestlase jätkusuutlikkuse küsimuse,
mis on ehk kõige olulisem üldse nii tervele Eestile, aga ka
igale omavalitsusele, kes ei asu suurte keskuste (loe:
töökohtade) lähedal. Sellele küsimusele vastamiseks on
vajalik vastata paljudele teistele küsimustele ja nendele
vastuse andjad istuvad reeglina pealinnas ning ei püüagi
endale küsimuste tõsidust selgeks teha. Pigem lahendatakse eksistentsiaalseid küsimusi päevapoliitiliselt ja
raamatupidamuslikult. Nii oleme tänaseks jõudnud
olukorda, kus raamatupidamuslikult on kasulik koondada
lapsed suurtesse koolidesse ja likvideerida koolid
väiksematest keskustest või likvideerida tuletõrjekomandod ja järgida põhimõtet „uppuja päästmine on
uppuja enda asi. Ja selliseid teemasid jätkub.
Kokkuvõttes on nii, et tahtes elada sellises kaunis
kohas nagu Vihula vald, pead olema väga jõukas, et oma
last viia igapäevaselt kümnete kilomeetrite kaugusele
kooli või ise käia veel kaugemal tööl ning riskida
igapäevaselt oma varaga, sest päästjad asuvad enam kui
30 minuti kaugusel ja sedagi vaid teoorias, mida praktikas
pole võimalik järgida.
Kui sa aga piisavalt rikas ei ole, siis on alternatiiviks
ära kolimine. Kahjuks näitab statistika, et Vihula valla ja
teiste keskustest kaugemal asuvate valdade elanikkond
väheneb (sh kõik L-Viru omavalitsused), seega on
riigipoolne raamatupidamuslikest otsustest johtuv
teenuste koondamine keskustesse viinud kaunid hajaasustatud piirkonnad ääremaastumisele.
Kellele on see kasulik? Miks keegi ei püüagi selgeks
teha, et raamatupidamislikult ei tohi langetada otsuseid,
mille tulemusel maapiirkonnad tühjenevad? Nendele
küsimustele mina vastuseid ei tea. Ei tea neile vastuseid ka
Toompeal troonivad rahvaesindajad ja järgides nende
jätkuvalt raamatupidamise pinnalt juhitud otsustusi on
selge, et keegi ei püüagi sisuliselt küsimustele vastuseid
leida. Tundub, et igaüks veeretab oma ametiaega lõpu
poole ja elab päev korraga.
Ja nii jääb maapiirkonna inimestel võimalus kohanduda (alla anda?). Kohandumine viib inimeste lahkumiseni, sealt tulenevalt kohalikule omavalitsusele teenuse
pakkumiseks vajalike vahendite vähenemiseni, sealt edasi
teenuse kvaliteedi langemiseni ja see annab võimaluse
Toompeal istuvale ametnikule parastavaks väiteks –
kohalikud omavalitsused ei saa hakkama.
Loodan, et igaüks meist mõtiskleb niisugustel
teemadel ja esitab analoogseid küsimusi endale ning leiab
ka nendele küsimustele vastuseid.
Loodan, et suurem osa Vihula valla elanikest ei ole
kohandujad vaid on võitlejad, kes soovivad vältida selle
kauni paiga ääremaastumist.
Samuti loodan, et eestimaalased saavad ka kümnete ja
sadade aastate pärast tähistada oma maa sünnipäeva ja
tõdeda, et riigis nimega Eesti Vabariik elab jätkuvalt
eestlasi, kes väärtustavad oma esivanemate ponnistusi
oma riigi eest võtlemisel 20. sajandi esimeses pooles ja
vabaduse taastamist selle sajandi viimasel dekaadil.
Raivo Uukkivi
vallavanem

Käsmu laht
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Käsmu sadmaala detailplaneeringust, muuseumist ja
suhtumistest
02.02.2012 toimus vallavalitsuses ühe planeeringu eskiisi
avalik arutelu, kuhu olid kutsutud kõik planeeringust ja Käsmu
tulevikust huvitatud isikud. Kogunes 23 inimest ja arutelu oli
viljakas. Lepiti kokku veel mõningates põhimõttelistes muudatustes ja otsustati planeeringu menetlusega edasi minna.
Avalikul arutelul sai mitmel korral rõhutatud, et iga
planeering on kogukonna strateegiline kokkulepe, millega
pannakse alus konkreetse piirkonna tulevastele arengutele.
On selge, et selliste kokkulepete
tegemiseks demokraatlikus
ühiskonnas on vaja leida kõigi
osapoolte seisukohtade ühisosa ja iga puudutatud üksikisik
ei saa oma soove kogukonna
omadest kõrgemale seada, vaid
peab neid kogukonna soovidega
kohandama.
Seda ka konkreetse planeeringu senises käigus on püütud teha – võimalikult algusest
ja võimalikult avalikult. Kordan, et selle planeeringu üheks
peamiseks eesmärgiks on tagada Käsmu keskuses avaliku
ruumi tekitamine ja võimaluse

loomine Käsmu avamiseks merele ja merelt.
Minule tundus viimasel
eskiisi avalikul arutelul, et põhimõtetes ongi jõutud kokkuleppele, sest aktiivse avaliku arutelu tulemusena jõuti otsusteni,
mis andsid rohelise tee planeeringu jätkamisele. Kahjuks kõik
järgnev näitas, et olen millestki
valesti aru saanud, sest pärast
avaliku arutelu protokolli avalikustamist (www.vihula.ee) hakkasid juhtuma kummalised
sündmused.
Esiteks jõudis vallamajja
hr Virko Sirkeli avalik pöördumine (vt allpool), millele
allakirjutanu ei osalenud eskiisi
avalikul arutelul ja seetõttu oli
kummastav lugeda tema pöördumist. Kuna ta saatis selle
avaliku pöördumise ka mitmetele ajakirjandusväljaannetele, aga kahjuks need ei võtnud
vaevaks pöördumist avaldada,
siis avalikustame selle pöördumise käesolevas vallalehes ning
koos pöördumisega ka vastuse
sellele.
Teiseks jõudis avalikkuse
ette, kas juhuste kokkusattumise tõttu või planeeritult, ka

Vastus avalikule pöördumisele
Olete kirjutanud avaliku pöördumise, mille nimetanud „Protestiks
Majakamäe sadama detailplaneeringu (Käsmu küla Merekooli tn 1,
Merekooli III ja Merekooli tn 4 maaüksused) eskiisi lahendusele“
Oma avalikus pöördumises esitate järgmised väited:
1. Eskiis ei vasta püstitatud eesmärgile;
2. Pakutud krundistamise lahendus lõhub ajaloolise Käsmu
piirivalvekordoni territooriumi terviku;
3. Antud detailplaneeringu krundistamise eskiislahenduses kumab
läbi soov tulevikus krundid võõrandada ja jätta Käsmu ilma
väljakujunenud sadamast;
4. Eesti Vabariik jäetakse ilma kõigile vabalt külastatavast
territooriumist ning võimalusest arendada välja merebioloogiajaam, mis on ülimalt vajalik maakonnale, vallale, Lahemaa
Rahvuspargile ja kogu vabariigile ning kohalikele kaluritele.
Kokkuvõttev vastus Teie avalikule pöördumisele oleks –
kahjuks olete planeeringu menetlusest, konkreetse planeeringu
eesmärkidest saanud valesti aru ning Teie väited ei vasta tõele.
Lisaks on elementaarne haarata võimalusest ning osaleda avalikel
aruteludel, kus on võimalik oma mõtted avaldada ja nendel
teemadel diskuteerides saada vastused küsimustele. Ei ole
konstruktiivne pakutud aruteludel mitte osaledes väljutada
motiveerimata kahtlusi (sh ka lausa süüdistusi).
Vaatamata Teie väidete põhjendamatusele püüan siiski neid
väiteid ja neis sisalduvat analüüsida ning Teile olukorda selgitada.
Eskiis vastab detailplaneeringu eesmärgile. Detailplaneering on algatatud 23.11.2010 Vallavalitsuse korraldusega nr 497.
Selles korralduses on sõnaselgelt esitatud ka detailplaneeringu
algatamise eesmärk: „Käsmu küla väikesadama ja avaliku ruumi
arendamine ning selleks vajaliku maa munitsipaliseerimine;
ehitusõiguse, tehnovõrkude, kitsenduste, liikluskorralduse ja
looduskaitseliste abinõude määramine, maa sihtotstarbe muutmine.“
02.02.2012 toimunud avalikul arutelul tutvustati kohaletulnutele planeeringu eskiisi, millel on selgelt käsitletud kõik
planeeringu eesmärgis kirjeldatud aspektid. Seega esitatud eskiis
vastas planeeringu eesmärgile (vähemalt sellele, mis korralduses
kirja pandud, ei oska kommenteerida eesmärke, mis ei ole
korraldusse kirjutatud). Eskiisi arutelu käigus lepiti kokku veel
mitmetes muudatustes, mida tuleb arvestada planeeringuga
jätkamisel. Need kokkulepped ei teeninud avalikul arutelul ühtegi
vastuväidet, seega saab asuda seisukohale, et kõik avalikul arutlusel
osalenud puudutatud isikud nõustusid ettepanekutega.
Krundistamise ettepanekuid planeeringuga ei tehta.
Planeeringu käigus planeeritakse maakasutamise eesmärgid
planeeritaval alal. Ainuke „krundistamine“, mida planeeringu
käigus tehakse on jätkuvalt riigi omandis oleva maa taotlemine
munitsipaalomandisse eesmärgil tagada seadusepärane võimalus
teenindamaks vallale kuuluvaid sadamarajatisi. Planeeringu
eesmärk on väikesadama ja avaliku ruumi arendamine ehk siis
sellest alast ühe avalikku huvi kandva keskuse rajamine, mis avaks
Käsmu merele ja merelt tulijaile. See on planeeringu algatamisel
olnud üks eesmärkidest ja maakasutuse planeerimine planeeringu
alal ka neid eesmärke järgib.
Läbikumav soov erastada? On raske kommenteerida, milline
eskiisi osa sellise kahtluse tõstatab, seega on raske ka sellist kahtlust
kommenteerida. Püüan siiski. Planeeringu tellija on Vihula vald,
kellel kohaliku omavalitsuse üksusena lasub kohustus territoriaalse
planeerimisega tegeleda. Vihula vallal on tõepoolest planeeringu
üheks eesmärgiks planeeringualale jäävate kruntide osaline või
täielik munitsipaliseerimine ehk valla omandisse saamine.
Kohaliku omavalitsuse omandis olemine tagab objektide avaliku
kasutamise ja kindlasti ei järgi ükski munitsipaliseerimise protsess
eesmärki munitsipaliseeritav objekt avalikkusele sulgeda. Lisaks
sadamaala avamisele avalikkusele on antud planeeringualal üks
segase omandisuhtega, kuid väga omapärane ja kogukonnale
väärtuslik muuseum. Kuivõrd kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse §6 lõike 2 kohaselt on kohaliku omavalitsuse kohustuste

muuseumi eestvedaja ning Vihula vallavolikogu liikme härra
Vaik Aarne pöördumine, milles
ta väljendas kartust muuseumi
säilimise pärast ja presenteeris
võimalust muuseumi kinkimiseks Meremuuseumile.
Kolmandaks avaldas Eesti
Ekspress artikli (16.02.2012),
milles viidati üheselt „mustadele jõududele“, kelle eesmärgiks on Käsmu sadam ja
sadama ümbruse alad ärastada
ja seeläbi muuseum kaotada.
Kahjuks mina ei oska öelda,
kellele on kasulik sellise segaduse tekitamine. Üht julgen küll
väita – Käsmu kogukonnale ei
ole selline segadus kasulik.
Käsmule ja tema inimestele on
kõige kasulikum kujundada
oma tulevikku läbi strateegiliste kokkulepete, milleks on
ka menetletav detailplaneering. Segaduse tekitamine saab
olla kasulik neile, keda ei huvita
Käsmu tulevik ja kes oma
tegevuse on sidunud vaid enda
heaolu kindlustamisega.
Kohaliku omavalitsuse
esindajana selles protsessis
julgen lubada, et planeeringu
eesmärgiks olev avaliku ruumi

arendamine ja sealjuures normaalse sadama rajamine ning
Käsmu avamine merele, saab
tõepoolest olla sellele planeeringule põhiliseks eesmärgiks. Ei ole kuidagi võimalik
siduda planeeringut mingi skeemiga, mille lõppresultaadiks on
maade võõrandamine ja ala
sulgemine avalikule kasutusele.
Niisuguste kombinatsioonide
välja mõtleja soov saab olla vaid
kogukonna soovidele vastu töötada, sest mida kaugemale
lükkub planeeringu kehtestamine (kogukondlik lepe), seda
kauem on olukord segane ja
seda kauem on võimalik sogasest veest suuremat kala otsida.
Olgem konstruktiivsed ja lõpetagem spekulatsioonid, mis
õhutavad vaenu ja viha! Isiklikult olen kindel, et Käsmu
inimesed saavad aru, milline
tegevus on nende huvides ja
millisega neid huvisid rikutakse.
Raivo Uukkivi
Vallavanem

Avalik pöördumine
Protest Majakamäe sadama detailplaneeringu (Käsmu
küla Merekooli tn I, Merekooli tn I,II, ja Merekooli tn 4
maaüksused) eskiisi lahendusele
Eskiis ei vasta püstitatud eesmärgile. Pakutud krundistamise
lahendus lõhub ajaloolise Käsmu piirivalvekordoni territooriumi terviku. Antud detalplaneeringu krundistamise eskiislahenduses kumab läbi soov tulevikus krundid võõradada ja jätta
Käsmu ilma väljakujunenud sadamast. Selle tagajärjel jäetakse
Eesti Vabariik ilma kõigile vabalt külastatavast territooriumist
ning võimalusest arendada välja mere-bioloogiajaam, mis on
ülimalt vajalik maakonnale, vallale, Lahemaa Rahvuspargile ja
kogu vabariigile ning kohalikele kaluritele.
Detailplaneeringu eskiislahendusega saab tutvuda Vihula
valla kodulehel: www.vihula.ee
MTU Käsmu lahe kalur nimel
Virko Sirkel, tel 56903600, muuseum@kasmu.ee
07.02.2012
hulka kuuluv ka muuseumite töö korraldamine, siis tõepoolest
soovitakse planeerimisprotsessi järgselt teha kõik selleks, et see
muuseum säiliks. Selleks kõige parem lahendus on muuseumi
krundi munitsipaalomandisse taotlemine ja saamine.
Lisaks juhin Teie tähelepanu sellele, et eriti selliste avalike
pöördumiste korral peab pöörduja olema väga kindel selles, et tema
väljaöeldu oleks faktiliselt tõendatud. Seega paluksin edaspidi
esitada faktilisi tõendeid isikute kohta, kelle mõtetest kumab
erastamise soov ja millest see välja paistab ning kes soovib jätta
Käsmut ilma sadamast? Nagu eelpool selgitasin on sadamarajatis
vallale kuuluv ning annab õiguse ka vallal taotleda jätkuvalt riigi
omandis olevat maad selle sadamarajatise teenindamiseks. Juba
valla omandis olevate varade erastamist saab lubada vaid
vallavolikogu, mis koosneb vallakodanikest. Seega on sadama
sulgemise kaitse kohaliku kogukonna käes.
Merebioloogia jaamast ilma jäämine? Jällegi ei saa aru, sest
esitatud on paljasõnaline väide, millele pole lisatud ühtegi
põhjendust. Kõik kes osalesid 02.02.2012 koosolekul, võisid
veenduda, et vastupidiselt Teie väitele, olid kõik osapooled selle
poolt, et Tartu Ülikool oma töid-tegemisi antud alal jätkaks.
Mingeid takistusi planeering selleks ei tee. Seda pole võimalik
tuvastada ka arutlusel olnud eskiisilt ega arutelu tulemusel tehtud
otsustest. Seega olen siingi sunnitud paluma Teilt täpsustust, sest
pelga emotsiooni pealt esitatud väiteid ei ole võimalik korrektselt ja
täpselt kommenteerida.
Lõpetuseks pean Teile selgitama, et iga planeering on
ühiskondlik strateegiline kokkulepe, mis lisaks kogukonna
soovidele peab arvestama ka kehtivaid õigusakte. Antud
planeeringu kontekstis tuleb saavutada kokkulepe omavalitsuse,
puudutatud isikute (kinnistuomanikud, kelle omand asub otseselt
planeeritaval alal, piirinaabrid ja ümbruses asuvate kinnistute
omanikud) ja erinevate asjaomaste institutsioonide (oluliseim
Keskkonnaamet) vahel ning kokkuleppele jõudmisel tuleb
juhinduda Planeerimisseadusest, Looduskaitseseadusest,
Sadamaseadusest, Lahemaa Rahvuspargi kaitseeeskirjast ning
Vihula valla üldplaneeringust. Kõike neid põhimõtteid on ka
järgitud. Eskiisi arutelule oli kutsutud kõik planeeringu alale
jäävate kinnistute omanikud, puudutatud isikud nii planeeringu ala
otseste naabrite mõttes, kui ka Käsmu kogukonna esindajad
(eesotsas külavanemaga). Kohal oli samuti Tartu Ülikooli esindaja,
kes ka oma seisukoha selgelt väljendas. Avalikult arutelult lahkuti
teadmisega, et pakutud eskiisis mõningate muudatuste tegemise
järgselt võib planeeringuprotsessi jätkata.
Usun, et kui oleksite osalenud arutelul, siis see konkreetne
kirjavahetus oleks olemata olnud.
Lugupidamisega
Raivo Uukkivi
vallavanem
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ISTUNG NR 31
09.veebruaril 2012 kell 16.00 Võsul
Istungil osales 13 volikogu liiget: Andrus
Aasmäe, Piret Aasmäe, Tõnu Ammussaar, Ülle
Kajando, Mare Kalme, Age Kuusemets, Einar
Ohov, Mati Piirsalu, Eha Sirelbu, Aide Veinjärv,
Vello Väinsalu, Uno Õunapuu ja Arvi Ööpik.
Istungil ei osalenud: Hanno Nõmme ja Aarne
Vaik.
Määrusega nr 54 kehtestati valla erateedel tasuta
lumetõrje teostamise kord.
Otsusega nr 151
algatati üldplaneeringu muutmisettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamine
Võsu Käsmu jalgtee ja jalgrattatee teemaale.
Otsusega nr 152 taotletakse munitsipaalomandisse
Lobi külas asuv maaüksus suurusega ca 0,9 ha.
Taotletava maaüksuse sihtotstarbeks otsustati
määrata 100% sotsiaalmaa, alaliigiga üldkasutatav
maa.
Otsusega nr 153 muudetakse volikogu 10.02.2011
otsuse nr 96 „Vallavara võõrandamine“ punkti 3 ja
antakse volituse ostu-müügilepingute sõlmimiseks
vallavanem Raivo Uukkivile.
Otsusega nr 154 tunnistati peremehetuks varaks
Annikvere külas Kungla maaüksuse sees jätkuvalt
riigi omandis oleval maal asuv puurkaev, mille
viimane teadaolev kasutaja oli Vihula HoiuLaenuühing.
Otsusega nr 155 valiti Aasta Tegijaks 2011 ettevõtluse
valdkonnas Kristi Viljakainen.
Volikogu poolt vastuvõetud määruste ja otsustega
saab tutvuda valla kantseleis, raamatukogudes ja valla
veebilehel: www.vihula.ee.
Järgmine volikogu istung toimub 08.märtsil
2012 algusega kell 16:00 Võsul,
vallamaja saalis (II korrusel).

Vihula valla erateedel tasuta
lumetõrje teostamise kord
M Ä Ä R U S Võsu 09.veebruar 2012 nr 54
Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse § 3 punkti 1, § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.
§ 1. Reguleerimisala
(1) Määrusega kehtestatakse avalikuks kasutamiseks
määramata ning hajaasustusalal asuvatel erateedel tasuta
lumetõrje teostamise tingimused ja kord.
(2) Hajaasustusala käesoleva määruse mõistes on maa-ala,
mis ei ole valla üldplaneeringuga määratud tiheasustusalaks.
§ 2. Tasuta lumetõrje teostamine
(1) Tasuta lumetõrjet teostatakse erateedel, mis viivad
hajaasustuses asuvate aastaringselt alalise elukohana
kasutatavate vallakodanike majapidamisteni.
(2) Tasuta lumetõrjet alustatakse kuni 12 tunni jooksul peale
tuisu või lumesaju lõppemist ning juhul kui värskelt sadanud
lumekihi paksus sõiduteel ületab 15 cm.
(3) Tasuta lumetõrje teostamiseks esitatakse vallavalitsusele
vormikohane taotlus.
(4) Tasuta lumetõrjet ei teostata:
1) erateel, mis viib majapidamiseni, kus alaliselt ei elata;
2) erateel, kui kinnistul asuv elamu asub avalikust teest
vähem kui 50m kaugusel;
3) õuealal;
4) kui see ei ole tehniliselt võimalik;
5) kui see seab ohtu taotleja, teeomaniku või kolmandate
isikute vara või rikub muul viisil puudutatud isikute õigused.
(5) Tasuta lumetõrjet võidakse erandina teostada ka selleks
mittekvalifitseeruvate teede osas, kui selleks on mõjuvad
põhjused. Mõjuvate põhjuste all peetakse eelkõige silmas
taotleja või tema leibkonna halba tervislikku seisundit,
kõrget iga, sotsiaalset olukorda või muid sarnaseid olukordi.
§ 3. Taotluse esitamine
(1) Vormikohane taotlus esitatakse vallavalitsusele igal
aastal hiljemalt 15.oktoobriks.
(2) Enne taotluse esitamist korraldab taotleja erateel
lumetõrje teostamist võimaldava kooskõlastuse lumetõrjetöödest puudutatud naaberkinnistute omanikega.
(3) Käesoleva määruse § 2 lg 5 korras erandi tegemise
taotlemiseks tuleb taotlejal esitada lisaks vormikohasele
taotlusele ka vabas vormis kirjalik põhjendus.
§ 4. Nõuded taotlejale
(1) Taotlejaks võib olla kinnistu omanik, kaasomanik või
kinnistul asuvat majapidamist alalise elukohana kasutav isik
kelle elukoht on rahvastikuregistri kohaselt registreeritud
taotluses märgitud kinnisasjale
1) kelle elukohaks on vähemalt üheksa kuud enne taotluse
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24.jaanuari 2012 istungi nr 4 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. otsustas müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel
Vihula valla omandis olev ekskavaator EO-2621 riikliku
registreerimismärgiga 1006EK alghinnaga alates 2 000
eurot;
2. andis loa ühise jäätmemahuti kasutamiseks P. Masing`ule, K. Masing`ule, O. Masing`ule ja K. Erm`ile
ning lubada perioodilist vabastust kuni 30.04.2012.
Andis loa korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodiliseks vabastuseks kuni 30.04.2012 järgmiselt: S.
Taring Võhma külas, M. Strauss Võhma külas, E. Suvi
Võsu alevikus. L. Kraav`i taotlust järgnevate perioodide
vabastuse kohta menetleb vallavalitsus augustis 2012.
Mitte anda luba korraldatud jäätmeveoga mitteliitumiseks K. Järvila`le Vila külas, OÜ-le Mediaara Võsu
alevikus. M. Toose`le Võsu alevikus anda luba
mitteliitumiseks kuni 30.04.2012 kuid mitte kuni
20.01.2013;
3. tunnistas kehtetuks Vihula Vallavalitsuse 16.01.2007
korralduse nr 14 „Teenindusmaa ja sihtotstarbe
määramine“, millega määrati teenindusmaa Annikvere
kooli hoonete kompleksi juurde;
4. korrastas katastriüksuste koha-aadresse vastavalt Maaameti poolt esitatud nimekirjale;
5. tunnistas kehtetuks Vihula Vallavalitsuse 26.07.2011
korralduse nr 267 „Ehitusloa väljastamine“, millega
väljastati ehitusluba Võsu alevikus Mere tn 38 asuva
elamu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks ärihooneks;
6. väljastas projekteerimistingimused Käsmu külas Neeme
tee 34a asuva suvila rekonstrueerimise ja laiendamise
projekti koostamiseks;
7. väljastas ehitusload Natturi küla Liivaku maaüksuse
elamu rekonstrueerimiseks, Vihula-Kunda-ViruNigula-Pada valguskaabli III etapi ehitamiseks, Oandu
küla Sagadi metskonna 3.maaüksusele väliõppeklassi
rajamiseks, Oandu küla Sagadi metskonna 3. maaüksusel asuva endise lauda rekonstrueerimiseks
ekspositsioonihooneks „Käbitare“ ja Oandu küla Sagadi
metskonna 3. maaüksusel asuva aida rekonstrueerimiseks.
31. jaanuari 2012 istungi nr 5 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. määras toetusi järgmiselt: maksta rehabilitatsioonitoetust kahele eakale inimesele kokku summas 183,20
eurot, maksta küttetoetust ühele puuetega inimesele
summas 192 eurot, toetada ühe hooldatava lapsi
hooldekodu kulude katmisel, maksta toetust ühele
vähekindlustatud perele summas 60 eurot, maksta
ühekordset toetust ühele eakale inimesele summas 50
eurot, maksta toimetulekutoetust jaanuarikuu eest ühele
inimesele summas 83,44 eurot, määrata raske puudega
inimesele hooldaja, lõpetada sügava puudega inimese
hooldamine;
2. andis volituse keskkonnanõunik Sulev Kiviberg`ile
raielubade väljastamiseks Vihula valla tiheasustusaladel
üksikpuude langetamiseks kuni volikogu poolt raielubade väljastamise korra kehtestamiseni;
3. andis loa korraldatud jäätmeveoga liitunud Männi tn 7 ja
Mere 89a-4 kinnistute omanikele ühise jäätmemahuti
kasutamiseks; andis vabastuse korraldatud jäätmeveoga
liitumisest kuni 30.04.2012 järgmiselt: U. Abolin Eisma
küla, N. Šablinskaja Võsu alevikus, K. Brenner
Vainupea külas ja E. Krass Karepa külas;
4. tunnistas korraldatud jäätmeveo teenuse kontsessiooni
tähtaegselt pakkumused esitanud pakkujad Ragn-Sells
AS ja AS Veolia Keskkonnateenused vastavaks
hanketeates ja hankedokumentide punktis 5 esitatud
esitamist rahvastikuregistri andmete kohaselt märgitud
Vihula vald;
2) kellel puudub taotlemisele eelnenud kolme kuu jooksul
tähtaja ületanud võlgnevus Vihula valla ees.
§ 5. Erateele esitatavad nõuded
(1) Tasuta lumetõrjet teostatakse erateedel, mis vastavad
järgmistele tingimustele:
1) eratee servad peavad olema takistustest puhastatud ja
eratee servades olevad takistused (nt. ilupõõsad, istikud,
truubiotsad, kivid jne) peavad olema märgistatud viisil, mis
tagab nende nähtavuse pimeda ajal ja lumekihi paksusest
hoolimata. Tähistamiseks on soovituslik kasutada puidust,
vähemalt 1,5 meetri kõrguseid, helkurribaga teibaid;
2) eratee kohalt peavad olema eemaldatud puude oksad
minimaalselt 4 meetri kõrguselt ja tee laiusest laiemalt
vähemalt ühe meetri ulatuses mõlemal poolt teed;
3) eratee kõrval peab olema ruumi, kuhu lund lükata. Lume
äravedu ega ladustamist ei teostata;
4) eratee laius ja teekurvid peavad võimaldama lumetõrjetehnika liikumist ja lumetõrje teostamist;
(2) Eratee tasuta lumetõrje teostamise võimalikkuse üle
otsustab vajadusel vallavalitsuse keskkonnanõunik ja
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5.
6.
7.
8.
9.

10.

pakkujate kvalifitseerimise tingimustele. Tunnistada
käesolevale teenuse kontsessiooni pakkujate RagnSells AS ja AS Veolia Keskkonnateenused esitatud
pakku-mused vastavaks kõikidele hankedokumentide
punktis 11 esitatud tingimustele. Tunnistada käesoleva
teenuse kontsessiooni edukaks pakkumuseks RagnSells AS poolt esitatud pakkumus, kui vastavaks
tunnistatud pakkumuste hulgast odavaim pakkumus;
lõpetas Vihula Vallavalitsuse 03.03.2004 korraldusega
nr 113 algatatud Võsu aleviku Mere tn 16 maaüksuse
detailplaneeringu menetluse;
väljastas kasutusloa Elion Ettevõtted AS Vainupea küla
ja Karepa küla võrgusõlmede kasutamiseks;
võttis vastu Võsu aleviku Rakvere tee 16 maaüksusele
koostatud detailplaneeringu ja korraldas detailplaneeringu avaliku väljapaneku;
nõustus Võsu alevikus asuva maaüksuse, lähiaadressiga 17181 Võsu-Vergi-Söeaugu tee, sihtotstarbega transpordimaa, riigi omandisse jätmisega;
otsustas esitada volikogule järgmised otsuste ja
määruste eelnõud: „Annikvere külas asuva puurkaevu
peremehetuks varaks tunnistamine“, „Vara tasuta
kasutusse andmine - Võsu Lipumägi“, „Vihula
Vallavolikogu 10.02.2011 otsuse nr 96 „Vallavara
võõrandamine“ muutmine“;
Kinnitas Vihula valla kriisikomisjon järgmises
koosseisus: komisjoni esimees Raivo UUKKIVI
vallavanem, komisjoni liikmed
Jüri SIKKUT
vallavalitsuse liige, Arvi ÖÖPIK haldusspetsialist,
Enna TIIDEMANN vallasekretär, Eha VEEM
sotsiaalnõunik, Sulev KIVIBERG keskkonnanõunik.
Tunnistas kehtetuks Vihula Vallavalitsuse 11.08.2010
korralduse nr 347 „Kriisikomisjoni koosseisu
kinnitamine“ ja 22.03.2011 korralduse nr 108 „„Vihula
Vallavalitsuse 11.08.2010 korralduse nr 347 „Kriisikomisjoni koosseisu kinnitamine“ muutmine““.

07.veebruari 2012 istungi nr 6 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. andis loa korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodiliseks vabastuseks kuni 30.04.2012 järgmiselt: E.
Külmsaar Võsu alevikus, H. Isop Lobi külas, K. Seene
Vihula külas, L. Nõgu Villandi külas, P. Urb Pihlaspea
külas;
2. algatas detailplaneeringu koostamise Võsu aleviku
Jaanioja tn 6 maaüksusele eesmärgiga: maaüksuse
jagamine kaheks krundiks, ehitusõiguse määramine
elamutele ja abihoonetele, parkimise, liikluskorralduse
ja tehnosüsteemide lahendamine ning vajalike
kitsenduste ja servituutide määramine;
3. väljastas ehitusloa elamu püstitamiseks Võsu aleviku
Aasa tn 5 kinnistule;
4. otsustas esitada volikogule järgmised eelnõud:
„Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
algatamine Võsu aleviku Vana-Lepispäe maaüksusele“, „Vihula valla põhimääruse uue redaktsiooni
kinnitamine“, „Vihula valla avaliku korra eeskirja uue
redaktsiooni kinnitamine“;
5. kompenseeris õpilaste sõidupiletid vastavalt esitatud
avaldustele kokku summas 20,59;
6. andis nõusoleku MTÜ-le Fän Clab lastelaagri
läbiviimiseks Lainela Puhkekompleksis Käsmu külas
29.07.-03.08.2012;
7. andis nõusoleku Koolimäe külas asuva Aasa kinnistu
jagamiseks kolmeks eraldi katastriüksuseks ja määras
koha-aadressideks Aasa, Marja ja Soometsa;
8. maksis ühekordset toetust seoses tuleõnnetusega
summas 1000 eurot.

teedespetsialist.
(3) Eratee vastavuse eest käesolevas paragrahvis sätestatud nõuetele vastutab taotleja ja tee omanik. Nõuetele
mittevastavusest tulenevad kahjud hüvitamisele ei kuulu.
(4) Eratee osalise mittevastavuse korral sätestatud
nõuetele teostatakse lumetõrjet vaid nõuetele vastava
teelõigu osas kui see on tehniliselt võimalik.
§ 6. Taotluse läbivaatamise kord
(1) Tähtajaks esitatud taotlused vaadatakse läbi määruse §
3 lõikes 1 märgitud tähtajast arvates ühe kuu jooksul.
(2) Taotluse mitterahuldamisest teavitatakse taotlejat
kirjalikult ühe kuu jooksul peale taotluse kättesaamist.
§ 7. Rakendussätted
(1) Tasuta lumetõrje teenuse saamiseks vajaliku taotluse
vormi kinnitab Vallavalitsus.
(2) Avaldada käesolev määrus ajalehes Vihula Valla Leht
ja valla veebilehel.
(3) Määrus jõustub 14.veebruaril 2012.
Vello Väinsalu
Volikogu esimees
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Kas sina tead, millega tegeleb noortekomisjon?
Noortekomisjon on üks kahest
uuest komisjonist, mis viimaste
valimiste järgselt sai volikogu
juurde loodud. Eesmärgiga tuua
neid väheseid noori, kes meie
vallas on, otsustamisele lähemele. Et noored saaksid oma
ideid tutvustada ja osaleda valda
puudutavate küsimuste lahendamisel.
Alustuseks uuris komisjon
Võsu kooli noortelt, millised
oleksid nende soovid, millistest
tegevustest võiks alustada. Suur
osa vastanutest märkis, et üritusi
lastele ja noortele on liiga vähe,
samuti kurdeti koolivälise vaba
aja veetmise võimaluste vähesuse üle.
Komisjon alustaski ürituste
korraldamisega Võsul, neid toimus pea iga kuu. See tekitas tihti
vastakaid arvamusi – kas siis
mujal ei olegi noori. Sel aastal on
kaks üritust toodud väljapoole: 1.
juunil toimub lastekaitsepäeva
üritus Rutjal ja juuli kuus liivaskulptuuride võistlus Karepa
rannas.
Ürituse korraldamine ei tähenda ainult seda, et teatud
kellaajast tuled kohale ja tegeled
lastega. Iga detail tuleb eelnevalt
põhjalikult kavandada, leppida
kokku esinejatega, mõelda läbi

kava ja konkreetsed eesmärgid,
mida saavutada tahetakse. Lastega tegelemisel on ka kasvatuslikud eesmärgid – arendada
nende sotsiaalseid oskusi (teistega arvestamist, enesevalitsemist
jm). See kõik nõuab head
koostööd nii kooliga, lastega kui
vallaga, et kõigil oleks arusaam,
mida üksteiselt oodatakse ja
millised peaksid olema tulemid.
Tegelikult ei peaks noortekomisjon tegelema ürituste korraldamisega vaid nende algatamise ja koordineerimisega. Pigem tuleb toetada Võsu kooli
huvijuhi Andres Trumani ettevõtmisi noortega ja leida ka
teistes piirkondades omad eestvedajad, kes just noortele midagi
teevad.
Sageli kuuleme arvamusi, et
Vihula vallas pole suurt mõtet
lastele ja noortele midagi organiseerida, sest lapsi on meil nii
vähe ja peale kooli lähevad nad
nagunii vallast ära. Või – lastele
polegi võimalik midagi teha, sest
nad lõhuvad kõik ära, käivad
hoopis bussijaamades jõlkumas.
Tegelikult on noored vägagi
võimelised ka ise organiseerima, nad tunnevad huvi oma
kodukandi arengu vastu ja
ootavad oma tegevustes vane-

mate, täiskasvanute tuge. Meie
talu ratsaklubis osaleb ratsatreeningutel erinevates vanusegruppides 25 last ja võin kindlalt
väita, et ideedest ega algatusvõimest puudust ei tule, ka
vastutada oskavad nad väga
hästi, tuleb ainult võimalus anda.
Noortekomisjoni esimehena
sel aastal alustades olen leidnud
hulgaliselt küsimusi:
• Kas noortekomisjon on nagu
külaselts ja organiseerib ja viib
läbi noorteüritusi või võiks
komisjon eelarves olevat raha
jagada hoopis toimivatele noorteühendustele, et nad ise üritusi
korraldaksid?
• Kas valla tähelepanu peaks
olema pööratud sinna, kus on
oma kool ja rohkem lapsi või
peaksime aru saama, et lapsi ja
noori on ka mujal külades?
• Kas meie vallal oleks vaja
noorteühendusi? Milliseid?
• Kas Võsul võiks olla „noortekas“ oma koht, kus koguneda?
Kus oleks sellele parim asukoht?
• Kuidas ühendada lapsi, kes
elavad väljaspool Võsu asulat,
kas siin oleks vaja külaseltside
abi?
• Kas külaseltsile, spordiseltsile
võiks olla vallapoolne eraldi
toetus, et korraldada noorte-

tegevusi, teha kasvõi jalkaväljak?
• Kuidas saada ühendus nende
noortega, kes juba vanemad ja
õpivad gümnaasiumides, ülikoolides aga kelle koduks on siiski
Vihula vald ja kes tahaksid ehk
peale õpinguid tagasi tulla?
Mida aeg edasi seda rohkem
näen, et polegi olemas ainult
õigeid ja valesid vastuseid. Saan
aru, et paljud teemad vajaksid
tõsist ja jätkuvat arutelu ning ka
konkreetseid tegusid. Noortekomisjoni selle aasta esimesel
koosolekul sai ühe teemana
räägitud arutelu vajalikkusest
komisjoni edasise töö teemal,
kuhu võiks kaasta ka teisi huvigruppe. Otsustati korraldada
nõupäev 13. märtsil algusega
16.00 Rutjal Arma talus, kuhu
oodatud kõik, kes tahaksid asjaliku sõna sekka öelda. Eraldi
kutseid ei saadeta – tuleb see, kes
tulla tahab.
Noortekomisjoni leiab ka
nüüd Facebook´ist, püüame
Vihula vallavolikogu noortekomisjoni grupis jagada igasugust infot noortele suunatud
tegevustest ja komisjoni tööst.
Mare Kalme
noortekomisjoni esimees

Võsu-Oandu 11. talvematk suuskadel ja jalgsi
Algus 3. märtsil kell 11.00
Metsapealinnast metsa!
Tänavusest metsapealinnast Rakverest toob rahvast talvisesse
metsa RMK Metsabuss, mis väljub 3. märtsil kell 10.00 Aqua Spa
parklast. Metsabussile tuleb kindlasti end ette registreerida
www.rmk.ee/loodusegakoos või telefonil 6767010. Metsabuss
sõidab Võsule Oandu kaudu, kus juhendajaga metsaretkele minejad
maha lähevad. Tagasi Rakverre väljub buss Oandult 14.00
Traditsiooniline kohalik suusabuss väljub Võsu bussijaama
juurest kell 10.00 marsruudil Vergi teerist Vergi - Altja - Oandu
Sagadi pood Palmse - Sagadi teerist - Võsu Spordihoone.
Kohalikule suusabussile pole vaja ette registreeruda. Tagasi
Võsule väljub buss 14.00
Matkata saab mitut moodi:
•Suusamatk Võsu-Oandu rajal pikkusega 10,6 km
(matkarajal klassikajälg). Matkame läbi lumiste Lahemaa metsade,
raja ääres on näha palju metsloomade tegutsemise jälgi.
Algus Võsu Spordihoone juures kell 11.00
•Jalgsimatk marsruudil Võsu-Koljaku-Esku-Oandu 9 km.
Soovijatele anname rajale kaasa rajalehe vihjetega, milliseid

vaatamisväärsusi lume alt ja puude tagant otsida.
Algus samuti Võsu Spordihoone juures kell 11.00
•Juhendajaga metsaretk Oandu ümbruse radadel.
Loodusetundja Riina Laanetu aitab talvise metsa elu märgata.
Pikkus ~ 4 km, aega kulub 1,5-2 tundi.
Algus Oandul looduskeskuse peahoone ees kell 11.00
Oandul ootab matkajaid maitsev supp ja kuum tee.
RMK Oandu looduskeskuses toimub matkapäeval veel
mõndagi:
•10.00 - 15.00 avatud loodusfilmide programm ja näitused.
•Metsamedali töötuba Medaleid matkal ei jagata, igaüks
saab endale soovi korral ise medali meisterdada.
•Moosikonkurss „Metsast purki“ Moosid keldrist välja!
Matkajad mekivad ja annavad oma hääle moosimeistrite
saavutustele!
Üritust korraldavad nagu ikka RMK ja Võsu Vabatahtlik
Tuletõrjeühing.
Talvine matkapäev on osalejatele tasuta.
Info: RMK Oandu looduskeskus 6767010, 5099397
www.rmk.ee/loodusegakoos

Võsu lauatenniseturniir Võsu talv 2012
18. veebruaril toimunud lauatenniseturniir erines eelmistest
selle poolest, et eraldi arvestuses
toimus turniir algajatele.
Algajate turniiri võitis Keith
Ever. Teise koha saavutas Tiina
Neljandik, olles ühtlasi parim
naismängija. Võistluste noorim
mängija Jan-Erik Nermann oli
kolmas.
Põhiturniiri võitis Avo Seidelberg, teine oli Arkadi Mašegirov ja kolmas Heldur Nermann.
Järgmine lauatenniseturniir
“Võsu karikas” toimub 21.
aprillil. Seniks aga jätkuvad iga
teisipäevaõhtused lauatennisetreeningud Võsu spordihoones.
Kel on huvi Võsu lauatenniseklubi tegemiste vastu
saab infot telefonil 502 0612 või
e-postiaadressil v.r@neti.ee
Avo Seidelberg
Võsu LTK

Karepa Selts pühendab
selleaastase kodukandipäeva
metsale ja jahimeestele.
Seoses sellega kuulutab selts
välja

veretu jahi
fotokonkursi
„Metsa läksin ma...“.

VAIKE ONG
Eisma küla

92

ANNA BERGSTRÖM
Adaka küla

87

ARVED MARGAT
Muike küla

84

HELJU ELSTRUK
Võhma küla

84

HEINO PAJUPUU
Koljaku küla

83

ANNA PLOTNIKOVA
Vainupea küla

83

GENNADI ZUSSI
Võsu alevik

82

HARRI MANNOV
Käsmu küla

81

HARALD LASS
Pedassaare küla

81

KALJO VEINMANN
Salatse küla

80

UNO TULL
Eisma küla

80

HEINO VESSEL
Võsu alevik

75

TIINA KOORT
Annikvere küla

70

HELGI LODU
Karepa küla

70

Joosep Lui Koolmann
80
Palju, palju õnne
toogu iga tuulehoog
sünnipäevaks sulle meie poolt.
Vainupea küla rahvas

Osaleja saab esitada kuni 3
fotot A4 formaadis. Fotole
lisada ümbrikus pealkiri ja
kontaktandmed.
Fotod tuua või saata
hiljemalt 9. juuliks Karepa
raamatukokku aadressil
Karepa küla Vihula vald
Lääne-Virumaa 45401.
Parimad metsateemalised
fotod valitakse välja 14. juulil
toimuval Karepa XII kodukandipäeval osalejate poolt.
Auhindadeks on Kuma
Foto kinkekaardid 10, 20 ja 30
€ väärtuses.
Heldur Nermann

Ostame tehnilist hõbedat ja nõukaaegsete
elektrikilpide sisu. 5 458 3370

Meie hulgast
on lahkunud …

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

LONNI PÄRTEL
21.02.2012

