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Vihula valla ja EKA tudengite koostöö Võsu tuleviku nimel
Vihula vald on algatanud
Võsu tulevikuperspektiivide
ja võimalike ruumiliste ning
planeeringuliste arengute
analüüsi käsitleva koostööprojekti, mille partneriks on
Eesti Kunstiakadeemia.
Esimene kohtumine seoses algava projektiga toimus
Võsul, Vihula vallamajas 11.
oktoobril. Lisaks vallaametnikele osalesid Keskkonnaameti inimesed, ettevõtjad ja
arhitekt Ülar Mark.
Eesti Kunstiakadeemia
(EKA) õppejõud arhitekt
Jaan Tiidemann, kes on juba
aastaid tegelenud Lahemaa
külade struktuuri ning säilinud majade uurimise ning
ülesmõõdistamisega, mida
on tehtud koos EKA tudengitega, kelle suvepraktika käigus teostatud mõõtmistööd
moodustavad Jaan Tiidemanni uurimusele olulise
tausta, on EKA poolne eestvedaja. Projekti kaasatakse
asustusega tegelevad 4. kursuse tudengid.
Vihula valla arengut tuleb vaadata komplekselt.
Uued arendused, nagu kergliiklustee Võsu ja Käsmu
vahel, Võsu sadam, laululava jne, peavad üksteist
siduma ja toetama. Iga uus
ehitis annab kohalikule elule
midagi juurde, samas peavad
need rajatised omavahel
sobima ja moodustama
terviku nii Võsul kui ka kogu
Vihula valla piires. Võsu

Võsu
kuulsus ja hiilgus on vaja
taas ellu äratada, et oleks
koht Põhjarannikul, kus on
mugav puhata, elada ja
töötada.
EKA Arhitektuuriteaduskonna dekaan/külalisprofessor Toomas Tammise
tagasiside projekti osas on
järgmine: „EKA poolt on
projekti eestvedaja Jaan Tiidemann, kes on nüüdsest ka
värske EKA doktorant ning
tema uurimustöö üks olulisi
küsimusi ajalooliste struktuuride kõrval on võimalike
tulevikustsenaariumide väl-

ja töötamine ajaloolistele
ning praeguseks üha hõredamaks muutuvatele Eesti
küladele. Küsimused Võsu
tulevikust, kui ühest võimalikust näitest Lahemaa asustusega tegelemisel, tundusid
olulised nii Keskkonnaameti
esindajatele kui ka võimalikud integreerida meie õppekavas asustusega tegelevasse 4. kursuse projekti
ja/või Jaan Tiidemanni uurimustöösse. Seega on alus
tegevuseks üsna lai ja huvi
mitmepoolne“.
EKAst loodame seda, et

tekiks Võsu jaoks moodne
kaasaegne visioon. Ajaga
tuleb kaasas käia, tänapäeva
inimene on palju nõudlikum
oma ümbritseva suhtes. Tudengitel on mõte lahti, nende
kaasamisega tahaks siin
mingit elevust tekitada.

Paul
Lettens
Vihula
Vallavalitsuse
liige

Sahvrid on täidetud, pidugi peetud – talv võib nüüd rahus
tulla!
20. oktoobril Võsu vahele
sõites tekkis tunne justkui
suvehooaeg oleks uuesti
alanud, oleks vaid päikest ja
valgust rohkem olnud! Rannaklubi ümbrus oli ummistunud autodest ja majast
paistev soe valgus lasi
mõista, et miskit on teoksil.
Saali sisenedes andis iga
viimistletud detail märku:
külaline, sa oled teretulnud!
Vihula valla seltsilised,
vallarahvas ja külalised
kogunesid lõikuspeoks. Eks
ikka selleks, et ennast näidata ja teisi vaadata, jalga
keerutada ja rõõmu tunda
tehtud tööst. Sügisega on
varsti ühel pool ja tali ukse
ees.
Võsu Rahva teater, Rannamemmed (Võsu tantsijad), Võhma koor, näitlejad
ja rahvatantsutrupp olid
tantsumaratonile ette valmistanud tummise eeskava,
mille käigus meenus mõndagi olnut ning sai ka muige
suule. Eks vaatasime kõik
uhkusega endi peale – oleme
me ikka tublid! Seltsielu
võib Vihula valla tugevuseks
ja uhkuseks pidada küll iga
kandi pealt, Toolsest Eruni,
Võsult Sakussaareni... Teo-

I koht kook number 4 Kaja Puhu
tahtelisi ja hakkajaid inimesi
on on meil terve vallatäis.
Seekordsel lõikuspeol
paistsid silma meie tublid
küpsetajad. Küpsetiste konkursil seati üles 8 suurepärast küpsetist Seene Mareti, Kaja Puhu, Jututoa
rahva, Karmen Kase, Regina
Nõmme ja Eve (kelle perekonnanimi meile saladuseks
jäi) poolt. Igal juhul nemad
juba teavad, et armastus käib
kõhu kaudu. Rahvas ei jõudnud ära kiita, kuivõrd maits-

vate kookidega oli tegu, üks
parem, kui teine! Parimatest
parima välja selgitamise
raske ülesande võtnud žürii
jaotas aga preemiad järgmiselt: I koht – kook number
4 ja Kaja Puhu, II koht –
(ainus soolane küpsetis)
Maret Seene kook number 2
ning III koht – Jututoa kook
nr 6.
Iga ürituse tagatoas aga
toimub suur siblimine. Ükski hea asi ei sünni üksi
kokitsedes - ikka kambakesi

ideid ja tegusid kokku sidudes. Suur-suur “aitähh”
peo korraldajatele, Võsu
Rannaklubi rahvale. Neist
eraldi ja ekstra tänu saali
dekoraatorite meeskonnale
koosseisus: Lii Undusk,
Ivika ja Jüri Levo, Ilona
Vilbre, Maire Muruvee, Kaie
Talpsepp ja Eha Sirelbu –
teie kätetöö oli imeline!
Tänud jututoa rahvale, kes
pidasid silma peal küpsetiste
rallil ja olid otsast otsani
hakkamist täis. Kõva käepigistus ja tugev patsutus
õlale MTÜ Võsu Rannaklubi
esimehele Andres Trumanile, kes teadis täpselt,
kust tuleb heli ja mis saab
valgusega teha ning kelle
käe all joonistus detailidest
tervik.
Ja lõppude-lõpuks –
kõige suuremad tänud meie
valla rahvale, seltsilistele,
külalistele. Erinevatel hinnangutel võis meid kokku
olla üle 150. Tänud kõigile,
kes sel õhtul Rannaklubi
peokülalisteks olid – ilma
teieta poleks pidu pooltki nii
vägev olnud!
Taimi Samblik

Volikogu kehtestas Vihula
valla arengukava aastani
2025
11. oktoobril toimunud volikogu istungil kinnitas Vihula
Vallavolikogu valla arengukava aastani 2025 ning koos
arengukavaga kinnitati ka eelarvestrateegia aastateks
2013-2016.
Arengukava menetlemisel pöörati varasemast enam
tähelepanu analüüsile. Oluline osa on analüüsivas osas
sellel, et teadvustada mitte vaid elanikkonna vähenemise
tendentsi, mis on ilmselt üldteada ja üle-eestiline
probleem, aga hoopis olulisemat elanikkonna vanuselist
struktuuri ja selle muutumist ajas. Analüüsiva osa
tulemuseks ongi kurb tõdemus, et Vihula vald on küll
kauni loodusega ja kenade küladega rannaäärne maalapp,
milline on väga atraktiivne turistidele, kuid üha vähem
atraktiivne nooremapoolsele püsielanikkonnale, sest
puudub küllaldasel arvul aastaringseid töökohti.
Inimesed liiguvad töökohtade juurde.
On ju selge, et sellise liikumise oluliseks kaasmõjuks
on ka valla tulude vähenemine, sest vallast ära liiguvad
just täis tööjõus elanikkonna rühmad, kes tulu teenivad.
Need äraliikuvad elanikkonna rühmad on paraku ka just
need, kes on küpsed järglaste saamiseks ning seega
sünnivad lapsed juba seal, kuhu nende vanemad on
töökoha otsingul jõudnud. See toob meile järjekordse
probleemi kooli kokkukuivamise.
Seega on üheks oluliseks väljakutseks leida selliste
valdkondade ettevõtlust, mida tänane konkurentsil
põhinev turumajandus lubab edukalt meie kandis
käivitada ja siia luua töökohti, millised oleksid
atraktiivsed noortele ja hoiaks neid kodukohas kinni ning
tooks mõne ka ilma pealt tagasi. Kohe tekib küsimus, et
millised siis need töökohad on ja miks neid pole loodud?
See ongi miljoniküsimus, millele vastuse leidmine
lahendaks või leevendaks probleeme, aga millele
vastamine pole oma kerguselt võrreldav näiteks tänasel
päeval leiva ostmisega poest. Ka oma arengukavas oleme
kirjeldanud esialgu just Võsule idee leidmise vajadust.
Kuigi oleme sellele leidmisele andnud koondnimetuse
ideekonkurss, siis ikkagi on seni lahtine metoodika, mille
alusel edasi toimetada. Selge on vaid see, et ise me pole
vastuseid leidnud ning seega tuleb kaasata abilisi. On ju
teada, et loll pole niivõrd see, kes ei tea vastuseid, vaid
see, kes ei tea ja ei julge seda tunnistada. Meie oleme
jõudnud teadmiseni, et ise ei tea ja ka selle äratundmiseni,
et vajame kompetentset abi. Juba kevadest oleme
rääkinud läbi Eesti Kunstiakadeemia otsustajatega, et
jõuda koostööni. Eesti Kunstiakadeemia kogemused
linnaplaneerimises lubavad loota, et tudengite ning nende
juhendajate abiga ning kaasates kohalikku aktiivsemat
osa kogukonnast, leiame ka tõsiselt võetava idee Võsule.
Idee, mille kompleksne elluviimine aitaks Vihula valda
päästa ääremaastumisest, tooks tagasi noored, suurendaks
sündivust, tooks vahendeid valla kassasse. Paraku on see
protsess, mille elluviimine nõuab järjepidevust ja mille
tulemusi ei saa oodata kiirelt ning lähitulevikus.
Kuni selle idee leidmiseni on meil mitte vähemtähtsad
probleemid lahendamist vajavad, samas kõik need
prioriteetidena kirjeldatavad teemad aitavad kaasa Võsu
piirkonna arengule ja kindlasti on sisendiks ka piirkonna
kompleksele arendamisele. Meie lähimad prioriteedid on
Võsu sadama rajamine, Võsu-Käsmu kergliiklustee
detailplaneeringu kehtestamine ning välja ehitamine,
Võsu laululava projekteerimine, Võsu, Käsmu, Võsupere
ja Vergi ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni projektide
ellu viimine.
Raivo Uukkivi
Vallavanem

Vihula vald on küll kauni loodusega rannaäärne
maalapp, väga atraktiivne turistidele, kuid üha vähem
atraktiivne nooremapoolsele püsielanikkonnale.
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Võsu on tõusuteel
Võsu kui ideaalne suvituskoht avastati Virumaa mõisnike poolt juba 1870. aastal.
Kõige enne hakkas Võsul
suvitama Peterburi ja Moskva intelligents. 1900. aastal
tuldi suvitama isegi Krimmist, siis Tartust, Tallinnast,
Soomest, Rootsist ja mujalt
maadest. Jõudsalt arenes ka
kultuurielu. 1889. aastal
mängiti maha Simuna talu
saalis näitemäng.
Juba kaua aega on elu
kulgenud Võsul peaaegu
muutusteta. Sel aastal on
muutusi märgata. Võsu tänavad on terve suve olnud väga
korras ja kaunistatud mitmesuguste huvitavate lilledega.
See ei ole ainult minu nägemus, vaid ka meie rahvas on
seda märganud, ka suvitajad
ja isegi välismaalased. Aitäh
tublid töötajad!
Ka rannas on kevadel ära
tehtud suur töö. Meie rannas
on 26 pinki, kui lõkkeplats
juurde arvata, siis 31 pinki.
Need kõik on kõvasti maa
külge plaatidega kinni löödud. Kus küll tuli meie
kivideta randa suur võimas
kivimürakas? Rannas on
kõik vajalik olemas. Sel
aastal oli meie rannas väga

palju võrkpalli võistlusi. Ka
kõik laudteed on tip-top
korda tehtud. Tublid mehed
need Võsu mehed! Nüüd on
suur mood nimesiltidega
pinke panna, ka meil võiks
mõni olla:
1. Anton-Hansen Tammsaare, kes hommikul vara
käis turul talutaatidega
juttu puhumas.
2. Georg Ots, kes ise ehitas
Võsule mere äärde maja.
Käis Käsmu meestega
merel, andis kontserte
koos Võsu estraadikunstnike Vaidalu ja Rannikuga (Vaidalu ja Rannik
tulid 2 korda Tallinnas
laureaatideks). Tegi väikeste Võsu poistega koos
vahva filmi, kus mängisid Alar, Arvo, Andrus,
Harles jt. Poisid.
3. Mikk Mikiver oli igal
suvel Võsul, mängis
Võsu meestega võrku, oli
isegi valla kultuurikomisjonis, käis näitemänge vaatamas. Tervitas
igat Võsu inimest.
Sel aastal on vanade
lagunenud majade asemele
kerkinud mitu uut, Pällu
õuele, vana apteegi kurvis on

2 uut maja, tuhast kerkinud
kaunis kolmikute maja mere
ääres, bussijaama kõrval ilus
pärl.
18. augustil avati pidulikult Jaaniojal sepikoda, mis
Eesti taasiseseisvumisel on
alles teine sepikoda vabariigis. Sepikoda avati kahuripauguga, siis pidas vallavanem tervituskõne. Sepp
ootab Võsu kooli poisse
külla sepikoda vaatama.
Olin suvel mõned päevad
Pärnus. Vesi oli küll soojem
kui Võsu meres aga rand on
meil kodune ja ilusam kui
Pärnus. Meil laulab Georg
Ots aga neil Raimond Valgre, kellele on püstitatud ausammas.
Võsu rahvas on õnnelik,
et meie tublid tuletõrjujad on
vabatahtlikena kordamööda
nii ööl kui päeval tuletõrje
valves, see annab inimestele
turvatunde. Mis siin parata,
kel võim, sel õigus! Otsuse
tegi üks riigijuhtidest.
Tahaksin öelda, et suvilate vargad ei tule meile ei
Loksalt, Rakverest ega
Kohtla-Järvelt nagu
räägitakse. Eks ikka oma
vallast. Kui viinakurat on
inimese sisse pugenud, pole
enam häbi ega au, muidugi,
kui seda üldse on olnudki.

Inimesed, olge valvsad!
Hoidke silmad-kõrvad lahti!
Ööd on veel kaua pimedad!
Leidsin talvel raamatukogu riiulilt huvitava raamatu, autoriks meie vallavanem Raivo Uukkivi. Lõin
raamatu lahti ja lugesin, et
seal on juttu töödest ja tegemistest Rae vallas. Kodus
hakkasin huviga lugema, et
teada saada, mis mehega
tegemist on. Ja ma ei pettunud! Vallavanemal on
kolm elukutset, kaks kõrgharidust, magistrikraad,
kaks kiituskirjaga lõpetamist. Küsisin vallavanemalt
hiljuti, et kuidas tal läheb? Ta
vastas rõõmsalt, et väga
hästi. Arvan, et ka vallarahvas oskab niisugust vallavanemat hinnata.
Nii nagu Võsul, on ka
meil näiteringides olnud
edasiminek: meie ei kasuta
enam etteütlejaid, grimmi
teeb meile koolitatud inimene, näitejuht on range, näitlejad on tublid. Kirjutan natukene väljaspool Võsu olnud
etendustest. Suvel kutsuti
meid Altja kõrtsi esinema,
kus üks isa ja poeg pidasid
oma juubeleid. Külalisi oli
100 aga meie ei tundnud
neist kedagi. Meie mängisime omaloodud näite-
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mängu „Vanaema on ka
inimene“. Rahvas võttis
meid hästi vastu ja tegi
näitlejatele kauni kingituse.
Nad mängisid toredasti ja
tegid mulle rõõmu. Vanema
näiteringiga käisime veel
Tudus esinemas. Mängisime
jälle omaloomingulist mängu „Oh seda elu“. Peaosa
mängib Enda, kelle eluloo
järgi ongi näidend kirjutatud. Ta mängib ise suurepäraselt, aga kaks prouat
ütlesid, et ta ema oli veel
paremini mänginud. Tudus
ongi Enda sünnikodu. Meie
näitlejaid kostitati kohvi ja
väga heade kookidega. Noorema näiteringiga mängisime suvel Käsmus Arno
Kasemaa raamatu „Rannamännid“ ainetel tehtud samanimelist näidendit. See on
Käsmu lugu. Käsmu võttis
naabrid väga hästi vastu ja
külvas meid üle lillede ja
kingitustega. Näitlejad olid
tublid ja aplaus ei tahtnud
lõppeda. Nooremate näitetruppi kutsuti juba talvel
Püssi linna esinema aga
läksime alles suvel. Vastuvõtt oli kena. Etenduse lõpus
tõusis publik nagu üks mees
saalis püsti ja näitlejaid kutsuti neli korda lavale. Minu
näitejuhiks olemise ajal pole

kunagi saalis rahvas püsti
tõusnud. Ma olin sõnatu,
kallistasin kõiki oma näitlejaid kõvasti-kõvasti ja nemad mind ka. Nad pole ka
kunagi enne nii hästi mänginud. Kui publik oli lahkunud
saalist, kutsusid Püssi linnapea ja teised tähtsad tegelased meid kuldsesse saali,
kus korraldati meile vastuvõtt. Seal oli kõike, häid
sööke ja jooke, lauakõnesid
jne. Enne päikesetõusu
jõudsime koju. Vanem näitetrupp käis ekskursioonil
Rakvere kindluses ja Tartus
Vanemuise teatris kus mängiti Kalendritüdrukuid. Noorem näitering käis Prangli
saarel. Kõik 12 näitlejat olid
end riietanud madruseks ja
13-s oli nende kapteniks
riietunud. Laevakapten tuli
meie kaptenile vastu, pistis
talle käe pihku ja ütles nii:
„Tere tulemast! Olen teid
terve aasta oodanud!“ Selle
peale madrus Valerik lõi
kortsmooniku lahti ja madrused laulsid nii nagu torust
tuli. Selle reisu kohta on
kirjutatud näidend aga kas ta
kunagi ilmavalgust näeb, on
kahtlane.

tuleb teha sootuks kaugemal
omavalitsuste piiridest. Kindlasti aitab sellele arusaamisele
kaasa kui mõtelda, et miks
uuringus eraldi väljatoodud
komponent „Elanikkonna
heaolu“ paneb väiksearvulise
püsielanikkonnaga Vihula
valla 6. kohale ja üldkokkuvõttes võidu võtnud Rae vald
on vaid kümnes!

lisaks või just eelneva tõttu,
puudub meil mitte ainult
tõsiseltvõetav, vaid puudub
täielikult asi, mida arenenud
riikides nimetatakse regionaalpoliitikaks. Kui meil
oleks olemas mingigi juhitav
regionaalpoliitika, siis isegi
halvimal juhul ei saa võimekuse uuringu järeldus regionaalministri poolt olla selline,
et kogu süü on väikestel
(rahva arvult) omavalitsustel
ja nende isekatel juhtidel.
Viimane aeg on hakata Eestile
välja töötama siseriiklike
stsenaariume – poliitikaid eri
valdkondades ja mis veel
tähtsam, need tuleb ka üksteisega siduda. Tihti kuuleme,
et paralleelselt töötatakse välja seda või teist strateegiat
ja/või poliitikat. Tore, aga nad
ei tohi jääda paralleelselt
eksisteerivateks nagu raudtee
rööpapaar, kus üks rööbas ei
kohtu teisega kunagi. Kui
raudteerööbaste puhul on
taotluslik nende paralleelsus
ja nende kohtumine toob
kaasa katastroofi, siis ühe riigi
erinevate valdkondade korraldus ei saa eksiteerida teisi
valdkondi arvestamata, riigile
on selline lähenemine hukatuslik, sellise tee valik viib
vaid tupikusse. Lisaks sellele,
et kõik poliitikad peavad arvestama üksteisega, on veelgi
tähtsam saavutada kokkulepe
selles, milline neist poliitikatest peaks olema juhtiv ja
milline abistav. Siingi on täna
asjad selgelt tasakaalust väljas. Olen tihti viidanud, et meil
juhib tegelikult riiki pearaamatupidaja-rahandusminister.
Tegelikult peaks olema juba
ammu juhtivaks poliitikaks
regionaalpoliitika, mille
üheks osaks on majanduspoliitika koos rahanduse alapoliitikaga. Majanduspoliitikas (sh maksunduses) tuleb
kehtestada reeglid, mis soodustavad töökohtade teket
perifeersetele aladele. See
pole täna kiire tee edu saavutamiseks ja seega on ka
poliitikutele ilmselgelt ebapopulaarne teema. Kuigi selli-

Luule Aasmäe

Meil prevaleerib riigi tasemel raamatupidamislik mõtteviis
Kohalike omavalitsuste
uuringust – suurem osa
Eestist ääremaastub?
Oktoobri teisel nädalal avaldati järjekordselt kohalike
omavalitsuste võimekust analüüsiv uuring, mille tellijaks
on Siseministeerium ja läbiviijaks olnud esimesest uuringust alates OÜ Geomedia.
Vastavaid uuringuid on tehtud
alates 2005. aastast. Kuigi
hindamistulemused on olemas
aastate lõikes, siis vältimaks
mingite eriliste ja ühekordsete
sündmuste mõju tulemustele
on indeks ja selle alusel kujunenud koht avaldatud 4
aasta koondtulemuse põhjal ja
nelja-aasta tsükleid on vaadeldud koos tänavusega neljal
korral. Tänavu avaldatud tulemused vaatlevad perioodi
2008-2011.
Mida see uuring uurib ja
mida uuringus
saavutatud koht lugejale
ütleb?
Lugedes pärast selle uuringu
tulemuste avaldamist meie
ajakirjandust (muide see on ka
varasematel aastatel olnud
sarnane) ja olles ise kursis,
mida uuring uurinud on,
ilmneb, et erinevad kommentaatorid (ka poliitikud erinevatel tasemetel) ei ole kunagi
mõistnud selle uuringu olemust ja sealt lähtuvalt pole
osatud teha ka õigeid järeldusi. Kuivõrd mitmed kiiresti
järeldusi tegevad sõnavõtjad
on ka ajakirjanike seas hinnas,
siis viiakse väärad järeldused
lugejani, pinnapealsetest järeldustest sünnivad lugejate
kommentaarid, mis võimendavad omakorda uuringu tulemuste väärtõlgendust ning
uuringu tegelik tulemus väändub. Tegemist on katkise telefoni(mängu) efektiga. Ajakirjanduses on jäänud kõlama, et
linnalähedased vallad on võimekad, sest nende omavalitsuste staff on võimekas ja
teiseks on jäänud kõlama, et
olukorrast välja tulek on
võimalik vaid valdade
ühendamisega vähemalt 5000

elaniku suurusteks. See on
kogu järeldus ja seda jahvatavad kõik, kes vähegi ajalehe
otsustajate arvates on ajalehes
sõnavõtmise kõlbulikud ja kes
ise end arvamusliidriteks
peavad.
Kui seda uuringut põhjalikult uurida, siis saame teada,
et „võimekuse mõiste ei sisalda kohaliku omavalitsuse
üksuse ja kohalike teenuste
kvaliteedi ning valitsemise
ökonoomsuse näitajaid“. Seega selles uuringus ei hinnata
tegelikult mitte üheski osas
omavalitsuse töötajate, ettevalmistust, oskusi ja võimeid
ega panust saavutatud koha
saavutamisel. Samuti ei hinda
see uuring omavalitsuses välja
töötatud ja kehtestatud õigusaktide kvaliteeti. Ainus omavalitsuse juhtimisega seonduv
kriteerium on osaluse aktiivsus kohalikel valimistel.
Kui uuring ka omavalitsuste juhtimist arvestaks,
siis tänaste teadmiste põhjal
saab väita, et esimese otsa
omavalitsused saaksid siit ju
vaid miinuspunkte, sest just
Viimsi, Rae ja muidugi Tallinna juhtide hulgas on viimasel ajal täheldatud raskeid
eksimusi, mis sidunud kõigi
nimetatud omavalitsuste juhid
korruptsioonikahtluste ja süüdistustega.
Lisaks eeltoodule on
uuringu sissejuhatuses rasvaselt kirjas, et „Samuti ei
arvestata linnade ja valdade
sellisel hindamisel kohaliku
omavalitsemise vajaduste
poolt ning tulenevalt ka
võimekuse (haldussuutlikkuse) ja vajaduste omavahelist suhet.“
Ilmselt nimetatud mõõte
sisse toomine muudaks mingil
määral ka tulemust, sest ei saa
ju väga võimekaks pidada
14000 ja enama elanikuga
omavalitsusi, kus lasteaiakohtadele on pidev jrk 1000
last ja jrk kasvab. Seega need
omavalitsused ei suuda tagada
oma elanikele seda konkreetset teenust ja seega ei saa neid
kindlasti ka selles osas

nimetada võimekateks. Iseasi
on, et mida me selle teadmisega peale hakkame, kas
süüdistame omavalitsust või
püüame küsida riigiisadelt, et
miks ei lubatud ca 5 aastat
tagasi muuta seaduslikuks
kinnisvaraarendajate maksustamist lasteaiakohtade ja muu
sotsiaalse taristu rajamiseks
vahendite korjamiseks.
Tegelikult analüüsib
uuring olukorda ja tõepoolest
jõuab järelduseni, et täna omavalitsustele seatud reeglite
kohaselt on väiksema rahvaarvuga omavalitsused raskustes. Väga selgelt saame (loomulikult arusaamissoovi olemasolul) teada, et põhiline
tegija selles uuringus on
omavalitsuse asukoht ehk
paiknemine. Ja tegelikult
sellega võiks uuringu kokkuvõtte lõpetada.
Lisada võiks ehk, et selle
asukoha puhul siiski pole
tähtis koha kaunisus (nt Vihula vald oma Lahemaa

just need omavalitsused, kus
viimasel dekaadil on rahvaarv
kasvanud ca kahekordseks,
siis ongi kiire tulema lugejate
ja nn arvamusliidrite pinnapealne järeldus
väikesed
omavalitsused ei vea välja.
Samas ei ütle uuring, et raskused kaovad reegleid muutmata ja aitab vaid rahvaarvu
suuremaks muutmine. Seega
on kogu uuringu kese suuresti
rahvaarvul ja kriitilisel massil
maksumaksjatel, keda on
vaja, et kohalikul territoriaalsel omavalitsuse üksusel
(korporatsioonil) oleks võimalik korraldada oma territooriumil iseseisvalt oma tegemisi nii nagu seda näeb ette
meie põhiseadus. Teisisõnu
jõuame jälle samale järeldusele edukuse võti on kohaliku
omavalitsuse üksuses (linna,
valla) paiknemine.
Uuringu kohaselt tuleb
välja, et tänaste reeglite kohaselt elades ei ole võimalik
täita põhiseaduses toodut,

226 omavalitsuse seas asus Vihula vald
perioodil 2008-2011 arvestuses 53. kohal
Alla 2000 elanikuga omavalitsuste osas
asusime koondindeksi arvestuses 7. kohal
Heaolu komponendi võrdluses asusime
üldtabelis 6. kohal
Finantskomponendi võrdluses asusime
üldtabelis ülimadalal 183. kohal
Töös toodud prognooside kohaselt väheneb
meie elanikkond aastaks 2030 alla 1000 elaniku
kuulsusega), vaid asjaolu, et
selle paiga lähedal oleksid
töökohad ja/või erinevad
kommunikatsioonid (teed,
sadamad, lennuväljad, ühiskanalisatsiooni eelvool, veeressurss jms), mis võimaldavad ettevõtlust luua ja kuhu
on võimalik olnud rajada palju
ja suhteliselt odavaid ja
ühenäolisi töölisasumeid (põlluarhitektuur), kuhu koonduvad maksumaksjad end tööväsimusest välja puhkama.
Just maksu maksva elanikkonna rohkus on tegelikult
selle uuringu kohaselt kohaliku omavalitsuse edu pant.
Kuivõrd edukaks on osutunud

samas ei saa (ei tohi!) uuringust järeldada, et olukorra
normaliseerumise võti seisneb
ainult haldusterritoriaalsetes
muudatustes, mida Siseministeeriumi osakond, mida tunneme regionaalministri büroona,
pakub erinevate alternatiividena ja nimetab neid ise
halduskorralduse mudeliteks.
Ei aita meid see kui joonistada
kaardil mitme valla asemele
üks, vaid tuleb leida põhjus
miks me ei saa oma põhiseaduses kirjeldatu kohaselt
hakkama. Tuleb astuda paar
sammu tagasi ja vaadata
suuremat pilti. Usun, et peagi
saadakse aru, et muudatusi

Millise järelduse
tegelikult uuringust
tegema peaks?
Täna on see uuring pandud
kenasti teenima regionaalministri mantrat liita, liita ja
veelkord liita ning elu saab
Eestis olema lill. Jõutakse
isegi välja küünilise tõdemuseni, et „kohalikud omavalitsused seisavad mingi müstilise iseseisvuse eest ja raiskavad raha“
Asjatundjad ei loe sellest
uuringust kindlasti vaid välja
seda, et väikesed omavalitsused raiskavad raha ja ainus
asi, mis aitab on karm või
vähem karmim liitmine. Jah,
mõnede omavalitsuste liitmine on ehk kiire võimalus,
kuid millele põhinedes saab
väita, et mõne aasta pärast
sama uuringut lugedes me ei
leia uuringu lõpust jällegi seda
vaeste omavalitsuste liitmisel
tekkinud suurt „vaest“ omavalitsust. Sellist garantiid me
regionaalminist(ee)ri(umi)
mantratest ei loe ega kuule,
sest tegelikult meie poliitikud
pole harjunud väga palju (kui
üldse) ühest valimistsüklist
pikemalt mõtlema.
Minu isiklik, nii ettevalmistusel kui ka kogemusel
põhinev, seisukoht on selline,
et Eesti põhilised puudused on
selles, et meil prevaleerib riigi
tasemel raamatupidamislik
mõtteviis – kõik otsused taanduvad sellele, et teeme seda,
mida rahandusministeerium
lubab. Valdkonna sisuline
pool on paremal juhul teisel
kohal, meie majanduspoliitika on rajatud kõige lihtsamale mudelile ja toetub vaid ja
ainult vaba turu põhimõttele ja
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25. september 2012 istungi nr 38 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. kinnitas avalduse vormi erateedel talihoolduse teostamise tellimiseks;
2. andis nõusoleku korraldatud jäätmeveoga liitumisest
perioodiliseks vabastamiseks 01.10.-30.04 aastatel
2012 kuni 2015 järgmistele jäätmevaldajatele: A. Sild ja
Ü. Leis;
3. otsustas korraldada lihtmenetlusega hanke Vihula valla
jäätmejaama haldaja leidmiseks perioodiks 01.11.2012
kuni 30.04.2015 ja kinnitas hankedokumendi;
4. andis otsustuskorras üürile tähtajaga kuni 01.10.2013
Mere tn 6 asuva endise juuksurisalongi ruumi;
5. kinnitas ajavahemikuks september 2012 kuni juuni
2013 Vihula valla õpilasliini nr 4 teenusepakkujaks ja
sõlmis pakkumiskutse tingimustest lähtuvalt teenuse
osutamise lepingu OÜ-ga Tapa Autobussipark;
6. täpsustas munitsipaalmaa suurusi: munitsipaalomandisse jääva maaüksuse Kooli Annikvere külas
täpsustatud pindala on 11645 m2 ja maaüksuse
Käntsakooli täpsustatud pindala on 34702 m2;
7. andis nõusoleku Võsu alevikus Kalda tn 13a jagamiseks
kaheks eraldi katastriüksuseks ja määras kohaaadressideks Piiri tn 4 ja Piiri tn 6;
8. otsustas esitada volikogule järgmised eelnõud: „Vihula
Vallavolikogu 12.04.2012 otsuse nr 167 „Maa
munitsipaliseerimine“ muutmine“, „Võsu aleviku Jõe
tn 6b ja osa Jõe tn 6a kinnistutele koostatud
detailplaneeringu kehtestamine“;
9. lõpetas Käsmu küla Neeme tee 3a ja Neeme tee 3b
kinnistutele algatatud detailplaneeringu koostamise
menetluse vastavalt kinnistute omaniku taotlusele;
10. algatas detailplaneeringu koostamise Koljaku küla
Ligedama kinnistule ja lähiümbrusele ning Võsu
aleviku Lootose väikekoht 6 kinnistule ja lähiümbrusele;
11. väljastas projekteerimistingimused Võsu aleviku
Männiku väikekoht 27 elektriliitumise ehitusprojekti
koostamiseks;
12. väljastas ehitusload Käsmu külas Laane tee 7 kinnistule
kahe abihoone ja sauna püstitamiseks;
13. väljastas kasutusload Karepa küla Metsaserva kinnistu
puurkaevu kasutamiseks, Sagadi küla Vana-Mädasilla
kinnistu puurkaevu kasutamiseks, Võsupere küla
Mehaanikakoja kinnistu tootmishoone kasutamiseks,
Võsu aleviku Jõe tn 9 kaldakindlustuse kasutamiseks,
Käsmu küla Neeme tee 70a kinnistul asuva
majutushoone kasutamiseks, Vihula mõisa kinnistul
asuvate abihoone (härjatall), heitvee puhasti, peahoone
kesk- ja lõunatiiva, muuseum-puhkehoone (vesiveski),
hotelli-konverentsikeskuse (ait), hotelli-veekeskuse
(karjalaut), büroohoone (möldrimaja), varjualusekasvuhoone (vankrite varjualune-kasvuhoone), hotelli
ja muuseumi (viinaköök), sauna ja puhkekeskuse
(sepapada ehk moonakate maja), vaateplatvormi
(tuuleveski) kasutamiseks);
14. otsustas maksta toetusi järgmiselt: toetada 2012/2013
ne ebapopulaarne lähenemine
pole samasugune kiirtee kui
oli omavoolselt „vaba“ turu
tingimustes (loe: käegalööv ja
saamatu majanduspoliitika)
tööandjate/töövõtjate koondumine suurtesse keskustesse ja
nende ümbrusse, siis tegelikult on see ainus tee, millega
vastustada kogu Eesti koondumist Tallinna ja Tartu piirkonda ning ülejäänud Eesti
ääremaastumist. Vaevalt, et
selline eesmärk saaks olla ka
kõige paadunumal liberaalil.
Seega on õige ning riigimehelik just tänastel iga
taseme riigijuhtidel Siseministeeriumi tellitud uuringute põhjal pilk peeglisse
heita ja teha järeldusi, teha
neid ausalt ja enesekriitiliselt
ja mitte populistlikult ning
demagoogiliselt kasutada
uuringut endalt vastutuse
pesemiseks ja „lollidele“,
„laiskadele“ ja pingsalt „omatoolist-kinnihoidvatele“ omavalitsuste juhtidele veeretamiseks. Samuti sooviksin
näha, et meie omavalitsusliidud, nii maakondlikud kui
ka üleriigilised, püüaksid rohkem üldsusele selgitada uuringu tagamaid ja ei lubaks
vohama rahvaarvult väikeste
(territooriumilt võivad olla
tunduvalt suuremad kui uuringu TOPis troonivad) oma-

valitsuste põhjendamatut materdamist, mis tegelikult on
hästi orkestreeritud katsed
avaliku arvamuse manipuleerimiseks ning tähelepanu
kõrvale juhtimine tegelikelt
põhjustelt – riigi keskvalitsuse
poolselt Eesti Vabariigi Põhiseaduse sätteid eiravalt käitumiselt.
Lõpetuseks soovin täiendada jutuks oleva uuringu
sissejuhatust, milles on öeldud: „Materjal on ennekõike
kasutamiseks kohalike omavalitsuste ametnikele, et valitud statistiliste näitajate algreal analüüsida oma omavalitsusüksuses toimunud
arenguid, seda võrdluses ka
teiste kohalike omavalitsustega“. Lisama peaks, et see
„materjal on ennekõike õppematerjaliks Vabariigi Valitsuse ja Riigikogu liikmetele, et
valitud statistiliste näitajate
algreal näidata riiklikul tasandil ja ühepoolselt tehtud
otsuste, reguleerimata majanduspoliitika, tsentraliseeritud
rahanduspoliitika, olematu
regionaalpoliitika tõttu on
Eesti omavalitsussüsteem viidud/jõudnud/kohe jõudmas
huku äärele ja hukust pääseteeks ei ole valdade liitmine“.
Raivo Uukkivi
vallavanem

õppeaastal huvikoolides käivaid Vihula valla lapsi
huvikooli õpilaskoha tasumisega 50% ulatuses; maksta
rehabilitatsioonitoetust ühele eakale inimesele summas
166,61 eurot; maksta rehabilitatsioonitoetust ühele
lastega perele summas 22,84 eurot; maksta küttetoetust
ühele eakale inimesele summas 128 eurot; maksta
koolitarvetetoetust kolmele vähekindlustatud perele
kokku summas 171,39 eurot; maksta koolitoidutoetust
ühele lapsele summas 16,10 eurot; maksta toetust
kolmele eakale inimesele kokku summas 119,89 eurot;
15. muutis Vihula Vallavalitsuse 11.09.2012 korralduse nr
897 punkti 2 ja sõnastas selle järgmiselt: maa antakse
tasuta kasutusse.
03. oktoobri 2012 istungi nr 39 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. algatas detailplaneeringu koostamise Vainupea küla
Härma kinnistule;
2. väljastas kirjaliku nõusoleku puurkaevu rajamiseks
Eisma küla Uuskõrtsi kinnistule;
3. väljastas ehitusloa Eru küla Pedaja kinnistule suvemaja
püstitamiseks;
4. nõustus Vihula Vallavolikogu kultuuri-ja spordikomisjoni ettepanekuga MTÜ Karepa Seltsi toetamiseks 312
euro ulatuses, projekti eesmärgiks ekskursioon Tartusse.
Kinnitas kolmanda sektori poolt 2013. aasta eelarvest
taotletud vahendite eraldamise summas 36 312 eurot, sh
eraldised investeeringutele 31 588 eurot, alljärgnevalt:
Karepa Selts – 1000 eur – tegevustoetus; Käsmu
Kogudus – 1800 eur – kabeli katuseprojekti omaosalus;
Vergiranna Selts – 600 eur – tegevustoetus (spordivõistlused, kalurite päev); Käsmu Külaselts – 1500 eur –
tegevustoetus (juubelipidustused külas: kabel 150 aastat,
orel 200 aastat, rahvamaja 95 aastat, Käsmu küla 560
aastat); Ilumäe Kogudus – 1768 eur – kabeli akende
projekti II etapi omaosalus; Lobimuuseum – 200 eur –
muuseumi trepiastmete ja käsipuude remont; Võhma
Seltsimaja – 24 065 eur – seltsimaja renoveerimise I etapi
omaosalus – juurdemaks kallinenud ehitushindade tõttu,
rahaeraldus PRIA projekti kaudu olemas; Vihula Selts –
200 eur – seltsimaja laudade projekti KOA programmi
omaosalus; Võsu Rannaklubi – 3195 eur – rannaklubi
saali elektrisüsteemide ja lae rekonstrueerimise
omaosalus; Ilumäe, Käsmu ja Sakussaare koguduse
ühistaotlus – 600 eur – koguduste ajaleht 4 korda aastas;
Võsu Laua-tenniseklubi – 1000 eur – sh. tegevustoetus
640 eur (lauatennisevõistlused) ja investeeringud 360
(laudade soetamise projekti omaosalus); Võsu Vabatahtlik Tuletõrjeühing 384 eur tegevustoetus;
5. andis loa korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodiliseks ja erandkorras vabastamiseks ning ühise
jäätmemahuti kasutamiseks järgmistele jäätmevaldajatele: A. Lumiste, A. Roosa, A. Käsper, A. Belkin, E.
Külmsaar, E. Sarnet, E. Krass, G. Kelder, H. Isop, H.
Kaasik, I. Kuber, Kadrina Vallavalitsus, K. Ojaperv, K.
Seene, K. Jürisson, K. Šein, K. Koidumäe, K. Järvila, M.
Jaanson, M. Heinsar, Mediaara OÜ, M. Kruusement,
Rutja Puhkekeskus, S. Parm, S.Vöörman, S. Kirillova, T.
Henno, U. Põllu, U. Abolin, E.T ammemäe, J. Van der
Van, A. Põllu.

Palume
kontrollida
oma
elukoha
andmeid!
Rahvastikuregistri seaduse
§ 391 lõike 1 kohaselt on
isikul kohustus hoolitseda
enda ja oma alaealiste
laste ning eestkostetavate
elukoha aadressi õigsuse
eest rahvastikuregistris.
Paljud aadressid on
rahvastikuregistris vaid
küla täpsusega (s.t.
puudub kinnistu nimi).
Palun kontrollida oma
elukoha andmeid
riigiportaalis www.eesti.ee
(rahvastikuregister).
Kellel ei ole võimalik
riigiportaali kasutada
andmete kontrollimiseks,
palun võtta ühendust
vallasekretär Enna
Tiidemann`iga, tel.
3258636,
enna.tiidemann@vihula.ee
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09. oktoobri 2012 istungi nr 40 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. väljastas projekteerimistingimused Lobi küla Muru
kinnistu elamu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks
ning Võsu alevikus Võsu jõe ja Koljaku külas Võsu jõe
paisurajatiste ehitusprojektide koostamiseks;
2. väljastas kirjaliku nõusoleku Karepa küla Karepa
Piilkonnamaja kinnistu elektriliitumise rajamiseks;
3. väljastas ehitusloa Sagadi mõisa peahoone evakuatsiooni- ja turvavalgustuse rekonstrueerimiseks;
4. kompenseeris õpilaste sõidupiletid vastavalt esitatud
avaldustele kokku summas 37,07 eurot;
5. kooskõlastas Eisma sadama kinnistule rajatava puurkaevu asukoha lähtuvalt Eisma sadama detailplaneeringust ja Ilumäe külas Soo kinnistule rajatava puurkaevu
asukoha;
6. nõustus Vihula külas Paisjärve regulaatori katastriüksusel hüdroenergia tootmiseks vee erikasutusloa
väljastamisega;
7. andis loa korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodiliseks vabastuseks alates 10. oktoobrist kuni 30. aprillini
2012-2015 järgmistele jäätmevaldajatele: A. Varipuu, A.
Tammekänd, A. Mäesalu, A. Lillbok, E. Veidrik, E. Mägi,
I. Abiline, I. Landberg, J. Neljandik, J. Vahula, K. Kivilo,
L. Rannala, L. Jaago, L. Lauri, L. Marquardt, L. Saks, L.
Rummo, M. Helenurm, M. Kangro, M. Orgusaar, M.
Sundla, M. Altvee, M. Juhkami, M. Tammetalu, R.
Maaroos, R. Hääl, T. Hallik, T. Pukspuu, OÜ Vainupea
Pansionaat.
16. oktoobri 2012 istungi nr 41 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. andis loa korraldatud jäätmeveoga liitumisest
perioodiliseks vabastamiseks järgmistele jäätmevaldajatele: K. Pärtma, P. Laos, R ja I. Tobias, S. Roosiaas, T.
Vainola;
2. muutis Vihula Vallavalitsuse 08.09.2011 korraldust nr
313 „Hajaasustuse veeprogrammi taotluste rahastamine“
arvates rahastatud taotluste nimekirjast välja Metsanurga
küla Jahi kinnistu projekti ja muutis Vihula Vallavalitsuse
31.08.2010 korraldust nr 379 „Hajaasustuse veeprogrammi taotluste rahastamine“ arvates rahastatud
taotluste nimekirjast välja Villandi küla Paalipere
kinnistu projekti;
3. väljastas ehitusloa Eisma küla Liivakünka kinnistule
paadikuuri ehitamiseks;
4. väljastas kirjaliku nõusoleku Eisma küla Liivakünka
kinnistule puukuuri ehitamiseks ja Vatku küla Saarekopli
kinnistu aida rekonstrueerimiseks;
5. väljastas kasutusload Sagadi mõisa peahoone küttesüsteemide rekonstrueerimise järgseks kasutamiseks,
elektriautode laadimispunkti elektriliitumise kasutamiseks, Võsu alevikus Spordi tn 16 asuva valla
jäätmejaama kasutamiseks ja Võsu aleviku Jõe tn 9
elektriliitumise kasutamiseks;
6. otsustas esitada volikogule eelnõu „Karepa sadama
detailplaneeringu ala muutmine“.

ISTUNG NR 38
11. oktoobril 2012 kell 16.00 Võsul
Istungi osales kokku 10 volikogu liiget: Andrus Aasmäe, Mare Kalme,
Age Kuusemets, Hanno Nõmme, Einar Ohov, Mati Piirsalu, Eha Sirelbu,
Vello Väinsalu, Uno Õunapuu ja Arvi Ööpik.
Istungil ei osalenud Tõnu Ammussaar, Piret Aasmäe, Gerly Herm, Aarne
Vaik ja Aide Veinjärv.
Määrusega nr 64 kinnitati Vihula valla arengukava aastani 2025 ja eelarve strateegia
aastateks 2013 - 2016
Otsusega nr 192 kehtestati Võsu aleviku Jaanioja 10 kinnistule koostatud
detailplaneering
Otsusega nr 193 kehtestati Võsu aleviku Jõe tn 6 b ja osa Jõe tn 6 a kinnistutele
koostatud detailplaneering
Otsusega nr 194 lõpetati Võsu aleviku Metsa tn 27 maaüksuse detailplaneeringu
menetlus
Otsusega nr 195 muudeti Vihula Vallavolikogu 12. aprilli 2012 otsuse nr 167 „Maa
munitsipaliseerimine“, preambulas aluseks võetud Maareformi seaduse § 28 lõige 2
asendati lõike 1 punktiga 8, mis ütleb, et munitsipaalomandisse antakse 1940. aasta
16. juuni seisuga külakogukonna omandis olnud ühismaa
Volikogu poolt vastuvõetud määruste ja otsustega saab tutvuda valla kantseleis,
raamatukogudes ja valla veebilehel: www.vihula.ee.
Järgmine korraline volikogu istung toimub 08. novembril 2012 kell
16.00 Võsul, vallamaja saalis (II korrusel)

4

VIHULA VALLA LEHT

OKTOOBER
BER 2012

Vihula valla lauatennise seeriavõistluse I
etapi võitis Peeter Viigimets
Septembri lõpus toimunud Vihula valla
lauatennise seeriavõistluse I etapile tuli
võistlejaid Tartust, Tallinnast, Rakverest,
Kolgast, Kadrinast, Tapalt jm. Tervitusega
esines Eesti lauatenniseliidu peasekretär
Marko Männik.
Esimese etapi võitis Peeter Viigimets
Tartust. Teise koha saavutas Marko Männik
Tallinnast ja kolmanda Janek Seidelberg
Sõmerult. Parima naismängija tiitel läks Ülle
Vilbale, parim noor lauatennisist oli Sten
Vahtras. Vihula valla parimaks tunnistati
Arkadi Mašegirov ja parim veteranide
arvestuses oli Avo Seidelberg.
Kõigile lauatennise huvilistele teadmiseks, et Võsu spordihoone suures saalis saab
mängimas käia iga nädala teisipäeval ja
neljapäeval alates kella seitsmest kuni poole
üheksani õhtul. Tulla võivad kõik soovijad
igas vanuses. Muul ajal on huvilistel
kasutada lauatennise laud spordihoone
fuajees.
Võsu Lauatenniseklubi

Heidil ja Martinil sündis
11. septembril poeg
MARKUS TEEDLA
Ilonal ja Jannol sündis
19. septembril poeg
JOONAS KUPP
Mari-Liisil ja Annesel sündis
18. septembril tütar
LOLA-LIIS NAAN

Esimese etapi võitja Rakverest sirgunud
lauatennisist Peeter Viigimets, kes täna
mängib Tartus, on vabariigi lauatennise
reitingutabelis 31. kohal.

Maarikal ja Andrusel sündis
16. septembril poeg
RASMUS MÄGI

Tarbijakaitseamet hoiatab!
Tarbijakaitseamet hoiatab ettevõtete Veekvaliteet OÜ ja Kvaliteetvesi OÜ eest. Ettevõtted tegelevad veepuhastussüsteemide
koduuksemüügiga ja püüavad tarbijate
eluruumidesse siseneda erinevatel ettekäänetel, näiteks kraanivee kvaliteedi kontrollimiseks. Seejärel pakutakse aga veefiltri,
-puhastussüsteemi paigaldamist, mis maksab
sadu eurosid. Kuigi koduuksemüügi puhul
annab seadus tarbijatele õiguse lepingu üle
rahulikult järele mõelda ja sellest 14 päeva
jooksul ilma põhjendusi esitamata taganeda,

võib nimetatud firmade puhul kaubast
loobumine ja makstud raha tagasisaamine
osutuda keeruliseks protsessiks.
KUTSUME OSALEMA
Kui teil ei ole ühest soovi Veekvaliteet OÜ
ja Kvaliteetvesi OÜ tooteid osta, keelduge
esitlusest kindlalt ning ärge laske
ettevõtete esindajaid oma eluruumidesse!

07, 08, 14. 11.2012 Alustava
mittetulundusühenduse baaskoolitus.

Tarbijakaitseameti nõuandetelefon: 1330 või
620 1707
Info@tarbijakaitseamet.ee

14.11.2012 9.30-17.00 Sõmeru
vallamajas ( Sõmeru, Lääne-Virumaa)
Lääne- Virumaa kodanikuühenduste
konverents

28.10 kell 14.00 taaspühitseb EELK peapiiskop Andres Põder
pidulikul jumalateenistusel Käsmu kiriku pärast selle kapitaalset
siseremonti. Laulab ja mängib Rakvere koguduse noorteansambel.
On ka leeripüha. Tere tulemast osalema!
Oktoobrist kuni mai kuu lõpuni on armulauaga jumalateenistused
Käsmu värskelt renoveeritud kirikus iga kuu II ja IV pühapäeval,
algusega kell 14.00.
Käsmu kirik

Teade Käsmu koguduse liikmetele, kes on tasunud oma
liikmeannetuse ja käinud viimase aasta jooksul armulaual:
koguduse nõukogu, juhatuse revidendi ja sinodisaadikute valimised toimuvad Käsmu
kiriku hoones 25.11.2012 pärast korralist jumalateenistust, mis algab kell 14.00.
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Sel aastal on ürituse kandvaks sõnumiks
kodanikuühenduste tegevussuutlikkus.
•

delegeerimine

•

sotsiaalne ettevõtlus

•

annetused

•

partnerlus

•

liikmete panustamine
organisatsiooni töösse

Täpsem info ja registreerumine
www.arenduskeskus.ee
või e-mail: mty@arenduskeskus.ee,
margit@arenduskeskus.ee

Seoses töömahu suurenemisega võetakse tööle õmblusmasinal
töötamise kogemusega naisterahvas. Kalurivõrgud OÜ 504 6591
Mootorsaagide remont. Saeketid
kõikidele saemudelitele. Laada 20
Rakvere (Säästumarketi kõrval)
325 5332 www.aiatehnika.eu
Torpan Tehnika
Ostame kasvavat võsa ja
väheväärtuslikku puud.
Teostame erinevaid raideid.
RSG Invest OÜ tel. 5 688 1135

SIGNE KAASIK
Rutja küla

88

AINO VEHIK
Vergi küla

86

ILMA NAAN
Palmse küla

86

ENNO PENTSOP
Haili küla

83

AINE KULLAMÄGI
Ilumäe küla

83

LEO LUUS
Võsu alevik

82

ILLA KASE
Vatku küla

81

KALJO PAJULA
Võsupere küla

80

MIHKEL TINGAS
Vihula küla

80

SELMA PENTSOP
Haili küla

80

AINO VEELMAA
Võsu alevik

75

HARRY LUKE
Tidriku küla

70

AADU RAHKEMA
Palmse küla

70

PEETER PALM
Joandu küla

70

TIIU SCHASMIN
Võsu alevik

70

LUULE TULL
Eisma küla

70

Sotsiaaldemokraadid Vihula vallas
kogunevad iga kuu teisel
teisipäeval (13. novembril) Võsul
Rannaliiva külalistemajas, Aia 4,
kell 16-18:00.
Kõik huvilised ja aktiivsed inimesed
teretulnud arutama kohaliku elu
küsimusi. Ettepanekud ja soovid
saata: paullettens@hotmail.com

MAIE EINALA
2.10.2012
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

LAINE TART
21.10.2012

