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Hea lugeja, Vihula valla elanik!
Märkamatult on jälle käes
lumelükkamise aeg, mis
ühtpidi on ju vaheldus pidevale vihmale, mis meid
viimane aasta on saatnud,
kuid teisalt tuletab meelde,
et üks ring on jälle täis. Kohe
lõppeb aasta 2012, mis
kindlasti on vaatamata väga
nigelatele ilmaoludele, endas kandnud nii õnnestumisi
kui äpardumisi, rõõmu ja
pisaraid, rahulolu ja mitte nii
väga. Kombeks on saanud, et
aasta lõpus tehakse kokkuvõtteid ja antakse hinnanguid möödunud 12-kuulisele
perioodile. Kui raamatupidamislik ülevaade valmib
alles poole aasta pärast, siis
lihtsalt pilk tahavaatepeeglisse võib ju toimuda igal
hetkel, seega ka näiteks nüüd
kohe.
Nukralt
Nii nagu ülejäänud Eestis,
nii ka meie vallas on olnud
suhteliselt pingeline finantsilises võtmes. Kuigi väidetavalt on kriis läbi, siis
omavalitsuste eelarvetesse
pole rõõmusõnum veel
jõudnud. Ka tuleb arvestada,
et kriisiaastad (2009-2011)
on jätnud kohaliku omavalitsuse tegemistesse jälje, mille
silumine on eelarve prioriteetides märksõnaks veel
aastaid.
Lisaks kriisist lähtunud
sissetulekute vähenemisele,
on valus tõsiasi seegi, et
meie elanikkond jätkuvalt
väheneb. Seegi probleem ei
puuduta ainult Vihula valda,
vaid on Eesti 15-st maakonnast 13-nes faktiks. Inimesed liiguvad sinna, kus on
neile väärikat elamist lubavat tööd. Tihti liigutakse
Tartu ja Tallinna ümbrusesse, sageli ei peatuta ka
seal ning lahkutakse Eestist
üldse. Selle iseloomustuseks
on 2011. a rahvaloenduse
tulemus, mille kohaselt on
Eestis 11 aastaga (eelmine
loendus 2000 a) elanikkond
vähenenud 5,5%. Kohalikule omavalitsusele mõjub
tööealise elanikkonna lahkumine kaks korda negatiivselt
– esimene kord kui minnakse ja ei kavatseta tagasi

tulla, seega viiakse maksuraha ja teine kord läbi selle,
et inimesed kes niisuguseid
otsuseid teevad, on noored ja
peresid loovad. Seega luuakse pere mujal ja oma koduvald kaotab ka lapsi, mis
esialgu kajastub statistikas ja
näitab valla vananemist,
kuid lõpuks viib õppeasutuste sulgemiseni. Selge
näide on 2012. aastal Vihula
vallas Vihula algkooli sulgemine, sest koolis ei olnud
lihtsalt lapsi.
Inimeste lahkumine vallast toob juurde veel ühe
mõõtme – ka riik lahkub, sest
on raamtupidamislik-küüniline seisukoht, et riiki pole
vaja sinna, kus on inimesi
vähe. Nii juhtus Võsu päästekomandoga – külma statistika pealt tehti kulusid kokkuhoidev otsus ja pandi
16.05.2012 komando uksed
kinni. Viimased 2 riigiesindajat meil veel on – Eesti
Posti kontor Võsul ja konstaabel. Keegi ei saa ennustada kauaks meile neidki
jäetakse.
Käesoleval aastal ajakohastasime valla arengukava ja koostasime eelarvestrateegia. Nendegi dokumentide koostamisel selgus
üsna karm tõde, mis samuti
eeltoodut toetab.
Veel karmimaks muutub
tõde siis, kui püüda kavandada tulevikku. Kuna omavalitsus oma kavandamistes
peab toetuma väga kindlatele reeglitele, siis võib
täna öelda, et Vihula vald ei
suuda tänaste rahastamispõhimõtete juures väga kaua
vastu panna. Et ellu jääda,
rääkimata edukaks hakkamisest, on vaja leida tegevusi, mis sobiks Lahemaa
rahvuspargi piirangutega ja

Head Vihula valla elanikud!
Vihulal on palju, mille üle uhkust tunda ning nii mõndagi,
mis muudab ta inimeste meelispaigaks.
Lääne-Viru maakond oma inspireeriva ja looduskauni
keskkonnaga on üks meie filmitegijate lemmikpiirkondi.
Nii selgub Sagadi mõisapargis avatud Eesti Film 100
raames projekti „Sajandi sada võttepaika” infotahvlit
uurides. Nimelt on sellele kantud Eesti legendaarseimad
võttepaigad, mille hulgas on eriti esindatud Lahemaa
piirkond ning Sagadi mõis maakonnas neist kõige
populaarsemana.
Teisena meenub Vihula piirkonnaga seoses ikka
puhkus- ja loodusturism. Üha täienev Vihula Mõisa
Puhkeküla pälviski lõppeval aastal Turismiuuendaja 2012
tiitli, mis viitab tema panusele andmaks Eestile

tooks siia aastaringseid töökohti. Asjaolu, et oleme ca
60% kaitsealal, ei tee valda
veel muuseumiks ja siin
elada julgevaid inimesi
museaalideks või lihtsalt
eksponaatideks selles muuseumis. Kuigi mõni kaugemalt vaatav keskkonnaametnik sedastab heldusega
hääles, et Vihulas ei ole vaja
enam midagi teha, sest
Vihula on valmis, siis ei
suuda mina sellist suhtumist
toetada ega kaitsta. Sellise
seisukoha võib välja öelda
silmaklappidega inimene,
kelle elu moto on „elagu
stagnatsioon“. Õnneks ei ole
see Rahvuspargi moto.
Tegelikult peavad rahvuspargis võrdselt hakkama
saama nii mädanev puu,
selles kasvav ürask, üraskist
toituv lind, aga nende kõrval
ka 21. sajandisse jõudnud
inimene.
Seda kõike teades ja
arvestades otsisime juba
2012. aasta kevadel võimalusi koostööks Eesti Kunstiakadeemiaga, kes on oma
praktikas pakkunud välja
lahendusi erinevatele linnadele, linnaosadele, aga ka
valdadele. Meie kutsusime
nad appi Võsule uue identiteedi leidmisel ja/või ajalooliste tugevuste esiletoomisel. Loodan isiklikult
väga, et töö käivitub ja ka
realiseerub teoreetilises osas
juba 2013 ning hiljem suudetakse see ka ellu viia ilma
mõne usina keskkonna ametniku või 2013 kohalikel
valimistel roolima pääseva
poliitilise jõu poolt takistamata. Siin on lootus äratada
Võsu unest ja seda pikemalt
kui mõneks päikeseliseks
päevaks aastas.

Rõõmsamalt
Et mitte vaid ootama jääda
abile väljast, alustasime
2012 reaalselt ka valla poolelt asjade selgemaks tegemisega. Nii sai ka reaalselt
käivitatud sihtasutus Võsu
Kuurort, mis tegelikult oli
äriregistris riiulil olnud juba
alates 2010. aastast.
Valmisid ja kehtestati
mitmeid planeeringuid, mis
näitab, et huvi Vihula vallas
arendamise vastu on jätkuv
ja maaomanikud ei jaga
usinate keskkonnaametnike
arvamust Vihula valla valmis saamisest.
Ka omavalitsuse enda
algatatud planeeringutest
kehtestati kaks avalikku
hüve eesmärgiks seadvat
planeeringut. Üks neist on
Võsu laululava planeering ja
teine Võsu sadama planeering. Esimese puhul on vald
avatud koostööpakkumistele, et planeering realiseerida ning paar esialgset ja
kompivat kontakti huvilistega on ka olnud. Teise, ehk
Võsu sadama valminud planeeringu alusel anti sisse
projekt eurorahadest abi
saamiseks, et Võsule juba
2013. aastal ka reaalselt
sadamat rajama hakata.
Ka palju räägitud ja kirgi
kütnud kergliiklustee detailplaneering on tänaseks lõpusirgele jõudmas. Planeeringu kehtestamine loob
võimaluse esineda rahataotlusega kohe, kui mõni vastav
meede avatakse.
Et Vihula vallal on ca
Võsu
100 km rannajoont ja väga
vähe (kui üldse) normaalseid
ning nõuetele vastavaid sadamaid, siis on tore seegi, et
2012 algatati planeering
Karepale sadama rajamiseks, Eismal on sadam

turismisihtkohana lisaväärtust. Lahemaa kolm mõisat
Palmse, Sagadi ja Vihula näol, nagu ka muud piirkonna
turismiettevõtted on kahtlemata eeskujuks ja võrdlusbaasiks teistelegi, kes püüavad arendada Eesti kultuuripärandil ja keskkonnasäästlikul majandamisel põhinevaid
ettevõtteid. Heaks näiteks keskkonnasäästlikkusest on uue
hingamise ja hubasemad ruumid saanud renoveeritud Sagadi
looduskool, mis kindlasti huviliste õppe- ja mõttetööd
soodustab. Vihula vallas Oandul algav ja läbi kauni Lahemaa
kulgev RMK matkatee suunab aga meie maakonnale veelgi
enam matka- ja loodushuviliste pilgud.
Kolmandaks tasub välja tuua kultuuri loodavad imelised
elamused ja positiivne sünergia. Käsmu kaptenitekülas
toimunud arvult viies, põhjamaise suunitlusega ja
rahvarohke Viru Folk, Kaunimate kontsertide sari, Vihula
mõisa kasvav populaarsus kontserdipaigana ning kogu

valmimas 2011 lõpus kehtestatud planeeringu alusel,
Käsmus on Merekooli detailplaneering valmimisjärgus ja selle kehtestamine
viib meid lähemale võimalusele ka Käsmu sadama
ehitamiseks.
Vaatamata omavalitsuse
enda suhteliselt kehvale
finantsseisule, mis seab
piirid investeerimisele, on
meil siiski tublid ametnikud
suutnud kirjutada erinevatesse meetmetesse tulemuslikult projekte. Nii on
realiseerunud KIK-i vahendite toel väike, aga oluline
projekt Võsu jäätmejaama
näol, samuti oleme LEADER meetmest saanud vahendeid Võsu rannale rannavarustuse soetamiseks, Rannaklubi akende vahetamiseks ja ka ratsutamisteraapia pakkumiseks lastele.
Lisaks eelnevale suutsime erinevatelt ministeeriumitelt kaubelda sihtotstarbelist abi (katuseraha) vallamaja ja Võsu koolihoone
soojustamise tarbeks ja oleme need tööd edukalt ka ellu
viinud.
Rõõmsalt
Rõõmu teeb, tõsiasi, et Vihula valla kolmas sektor, ehk
vabakond, nagu moodi on
läinud öelda, on suhteliselt
aktiivne ja ka nemad on
kirjutanud edukalt erinevaid
projekte, saanud rahastuse ja
realiseerinud planeeritu. Nii
on saanud Käsmu kabel
endale armsa sisekujunduse
või Jaanioja talu sepikoja.
Samuti käib projektirahade
toel Võhma ja Käsmu rahvamajade renoveerimine.
Kindlasti tasub ära märkida 2012 saavutuste reas ka
Vergi poe ja külakeskuse
valmimist ja avamist.
Oluline on teada, et eelpoolmärgitud riigi lahkumine päästekomando sulgemise läbi, ei jätnud siiski
Võsut päästjateta, vabatahtlikud võtsid töö üle ja selle
aja jooksul on nad Võsul
vähemalt ühe olulise ohuga
sündmuse likvideerinud nii,
et see ei jõudnud areneda
katastroofiliseks.
Lisades siia juurde tugevad külakogukonnad (nt

Karepa kant, Palmse-Võhma
kant, Vergi kant, Käsmu
kapteniküla, Vihula kant) ja
nende traditsioonid ja traditsioonilised üritused, siis pole
möödunud aastale mitte
midagi ette heita. Julgen
väita, et Vihula valla kogukond on tugev ning jätkusuutlik.
Pole Vihulal ka ettevõtluse poolelt midagi häbeneda. Ettevõtlusest on Vihula vallas küll suurem osa
turismiga tegelev väikeettevõtlus, aga siiski on meil
olemas ka Eesti mõistes
suurt ettevõtlust. On meil nii
oma suurtalud, kui ka tööstusettevõtteid. Neid on küll
vähe, aga nad on tublid. Nii
on Raja talu pälvinud tiitli
„Aasta talu 2011“ Ja käesoleval aastal pälvis üks meie
tublidest Palmse metallitöö
ettevõtetest – Palmse Mehaanikakoda – maineka tiitli
„Rootsi Äriauhind 2012“,
millega ta tunnistati parimaks jätkusuutlikuks ettevõtteks Eestis.
Kokkuvõtvalt
Kui eeltoodut teada, siis
oleks küll patt väita, et
Vihula vald on välja suremas, vastupidi Vihula valla
kogukond on asjalik, teotahteline ja oskab seada eesmärke ning neid ka ellu viia.
Ja seda vaatamata riigi poolt
kasutusele võetud omavalitsusi kägistavatele ja Eesti
Põhiseaduse põhimõtteid
piiravatele meetmetele.
Soovin tänada vallavalitsuse nimel kõiki maalilise
Vihula valla hakkajaid inimesi ja soovin, et 2013.
aastal teie tegemised õnnestuksid.
Soovin ka kõigile tarkust
2013. aasta oktoobris realiseerida oma valimisõigus ja
valida endale hea volikogu,
et poliitiliste nagelemiste
asemel trooniks tegevus
ühiste eesmärkide nimel.
Kui eesmärgiks on piirkonna heaolu, siis vist ühisemat eesmärki on raske
püstitada.
Rahulikke jõule ning
meeleolukat aastavahetust!
Raivo Uukkivi
vallavanem

piirkonnas toimiv aktiivne seltsielu muudab eriti suviti
Vihula valla maakonna kultuurikeskmeks. Tänavu suvel
oli Vihula vald õigustatud olema aga veel üheks
keskpunktiks. Maakaitsepäeval kogunesid Võsule maakonna jõustruktuurid, omavalitsuste juhid ja paljud teised
läänevirulased, et võtta maakaitsepäeval piduliku tseremoonia ja paraadiga vastu riigipea süüdatud võidutuli,
mis esmakordselt saabus Lääne-Virumaale üle vee. See
sümboolne ettevõtmine oli tunnustuseks kogu vallale.
Toredat ja rahuküllast jõuluaega ning
palju häid ideid ja suuri tegusid uuel
aastal!
Einar Vallbaum
Lääne-Viru maavanem
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Head uut aastat!
Jõuluvana tulekust kuni uue aastani algab mul huvitav aeg.
Saan kaartide ja telefoni teel palju teada oma armastatud
õpilaste ja näitlejate käekäigust. Tuletan ka meelde
möödunud aegu.
Mul juhtusid olema alati suured klassid. 29 õpilast oli
klassis, kus meil oli oma ansambel, näitemängud. Esinesime
Vergis, Vihulas, Haljalas ja Võhmal. Teenitud raha eest
tegime ekskursiooni Leningradi, kus olime mitu päeva.
Klassivanem oli Jüri Levo ja teised pillimehed olid Anne
Hallimäe, Mai Ojala, Riho Hoolma. Kui ansamblis „Poisid
Tulipunased“ puudus trummimees, asendas teda 12-aastane
Jüri Levo. Täiskasvanute näiteringiga käisime kaks korda
Moskvas, Musta mere ääres ja Siberimaal.
Teine aktiivne klass oli see, kus õppis Valdek Kilk, kes
mängis akordionit ja klaverit, õpetas tüdrukute ansamblit.
Peale 7. klassi lõpetamist ta töötas Võsu pioneerilaagris
muusikalise kasvatajana.
Rene Vilbre mängis näidendis ikka peaosi. Oli sündinud
näitlejaks.
Kord mängisid vahvalt näidendis pätte Peep Kase ja
Bruno Ausing. Nüüd on nad ammugi täiskasvanud. Iga kord,
kui nad mulle vastu tulevad ja veidi svipsis on, süüdistavad
nad mind, et mina olen neid pättideks õpetanud (nali).
Käin vahel ambulatooriumis vererõhku mõõtmas.
Kuulan heldimusega, kuidas minu õpilane ja näitleja,
med.töötaja Mirjam Kulla räägib kenasti ja targalt haigetega.
Muide, ta oli ka koolis väga hea õpilane ja väga täpne näitleja.
Mind kutsuti Palmse kooli, läksingi. Koolis oli väga palju
tööd. Koolis oli võrratu muusikaõpetaja. Koostöö laabus
väga hästi. Igal aastal detsembris ja mais käisid mõisas
lasteekskursioonid ja me mängisime iga päev korra, vahel ka
kaks. Kord mängisime Soome täiskasvanutele. Neile meie
laste mäng meeldis. Nad tulid mulle tunni ajal klassi ja tõid
lastele kingituseks raha. Käisin markasid pangas kroonideks
vahetamas. Kirjutasin lastele palgalehed, võtsin lastelt
allkirjad ja jaotasin raha lastele ära. Nad olid õnnelikud, et
saavad emadele kingitusi teha. Aga pauk tuli hiljem. Peale
koolivaheaega oli meil Rakveres näidendite ülevaatus. Tihti
tulime me võitjaks, aga seekord meie mängu ei arvestatud,
sest me olime palgatöölised. Esimeseks auhinnaks oli sõit
Soome, kuhu sõitis Rakvere näitetrupp. Meie ei käinud enam
võistlustel.
Õpetasin 6. klassi kirjanduse tunnis iseloomustusi
kirjutama. Järgmine päev oli õpetaja laual minu iseloomustus. See oli nii vaimukalt kirjutatud. Enne ma küll ei
teadnudki, kui kelmikas ja vigureid täis ma olen. Seda
lugedes saan alati hea tuju.
Klassides, eriti maal, on vähe õpilasi, 3-4 õpilast klassis.
Minu väike mõistus ei võta, mida see abiõpetaja tegema
hakkab.
Õpetasin alati õpilasi mulle ausalt silma vaatama ja
ausaks jääma. Mul on olnud piinlik kuulata kõrgete valitsuse
juhtimist ja rahade kõrvaldamist. See nagu polekski enam
kuritegu.
Soovin kõikidele oma armsatele õpilastele ja vahvatele
näitlejatele töörohket ja rõõmudeküllast uut aastat!
Luule Aasmäe

Aasta suurimaks
kordaminekuks oli kiriku
kapitaalne siseremont
Käsmu koguduse suurimaks kordaminekuks 2012. aastal oli
kiriku kapitaalse siseremondi teostamine. Kiriku siseremondi käigus vahetati elektrisüsteem, seina asetati uus
algupärase mustriga käsitsi maalitud tapeet, aaderdati
kantsel, puldid ja pingistik, marmoreeriti altar altarisambad
ja kantsel, värviti lagi ja põrand ning teostati oreliprospekti
remont. Töid rahastasid PRIA Leader programm, Muinsuskaitseamet, riiklik Pühakodade programm, eraannetajad
ja kogudus. Tööde kogumaksumus oli ca 55.000 eurot. Suur
tänu kõigile, kes omalt poolt remondi teostamisele ja
finantseerimisele kaasa aitasid! EELK peapiiskop Andres
Põder viis läbi kiriku remondijärgse taaspühitsemise
28.oktoobri pidulikul jumalateenistusel, kus osales kirikutäis
külalisi, teiste hulgas vallavanem hr. Raivo Uukkivi ja Kymi
sõpruskoguduse õpetaja Juha Tanska. 2013. aastal plaanime
läbi viia kiriku välisremondi, hetkel on käsil projekteerimistööd.
Aasta lõpus toimusid koguduse uue nõukogu ja juhatuse
valimised. Uueks juhatuse esinaiseks valiti proua Tiina
Laulik. Tunneme rõõmu, et koguduse liikmeskond on kahe
viimase aastaga kasvanud kaks korda.
Urmas Karileet
Käsmu kogudus

VIHULA VALLA LEHT
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Uus tuleb võhmakatele eelmistest erinev? Kohe kindlasti!
Kalendrisse seinal on jäänud
viimane leht ja kohe-kohe
saab üks aasta jälle läbi ja
algab uus.
Kas uus tuleb seekord
erinev eelmistest? Meile,
võhmakatele kohe kindlasti!
Lõpuks ometi läks seltsimaja ehitus käima ja järgmise aasta juuniks lubavad
ehitajad üle anda uue katuse,
akende-uste ja esifassaadiga
maja, millel on juurdeehitus
kuhu tulevikus tulevad garderoob, käsitöötuba ja wc-d.
Ehitust rahastab PRIA, omaosaluse aitab katta vald.
Aitäh !
Senikaua müttavad näitering, segakoor, nais- ja
segarahvatantsurühm Võsupere külakeskuse kitsukeses
saalis edasi proove teha ja ei
virise sest on mida oodata.

Ja proove on vaja sest
koor ja naisrühm, kes said
sügisel 5 aastaseks tähistavad seda sündmust 8.
juunil juubelikontserdiga.
Koorirahval tuleb uus
aasta töine – registreerisime
end Tartu Popkooripeole,
selleks on vaja aprilliks
selgeks saada 15 laulu.
Sügisel peaks kätte saama
2014. aasta Üldlaulupeo
repertuaari ja siis pole 2014
aasta juulikuuni küll enam
lauljatel põhjust kurta, et
igav oleks või midagi teha
pole.
Naisrühma naistel on ka
uuest aastast tuli takus.
Nendel tuleb aprillis Kadrina
ja Tamsalu naisrühmaga
ühiskontsert, mis antakse
ühel päeval Võsul, Kadrinas
ja Tamsalus. Sellel kontser-

Meil on teotahteline meeskond

Võsu kutselise päästekomando sulgemine maikuus tekitas küll trotsi ja
kahtlusi otsustajate mõtlemisvõimes,
kuid avas uue suuna ja vastutusrikkama töömaa Võsu Vabatahtliku
Tuletõrjeühingu aktiivsetele pritsumeestele. Oma 100. juubelipidu korraldades ja läbi viies tundsime selgelt
kogukonna ühtset ja toetavat suhtumist.
Tänaseks on meil teotahteline
meeskond, kes omakorda annab oma
panuse kogukonna turvalisuse kaitseks ja soovib kõigile rahulikku ja
rõõmsat uut aastat!
Võsu VTÜ

dil astub esimest korda üles
ka meie seltsimaja verisulis
segarühm. Sama seltskonnaga sõidetakse augusti alguses Saaremaale kontserttuurile ja siis sügisest Üldtantsupeo tantse õppima.
Naisrühma naised tahavad veelkord
südamest
tänada vallavalitsust, kultuurikomisjoni ja volikogu
toetuse ja abi eest, tänu
millele sai rühm tantsida
suvel Tamperes, SoomeEesti Tantsupeol.
Soovime kogu valla rahvale ilusat vana aasta lõppu
ja toredat, töist, üksteist
toetavat ja mõistvat uut
aastat !
Võhma Seltsimaja
seltsiliste nimel Riina Kens

Võhma Seltsimaja
otsib sega- ja
naisrühma uusi
tantsijaid!
Kui Sa suudad ühe õhtu
nädalas telerita mööda
saata, oled meile väga
sobiv kandidaat !
Proovid toimuvad:
igal teisipäeval
Võsu Rannaklubis või
Võsupere külakeskuses
naisrühmal kl 17:15-18:45
segarühmal kl 19:00-20:30
Helista juba homme meie
tel. 53989592,
me nii väga ootame Sind!

Käsmu Meremuuseum sõlmis lepingu
Marstali Meremuuseumiga, algas
lasteprogrammide hooaeg ja uus
koduleht
Käsmu Meremuuseum ja Marstali Meremuuseum (Taani) allkirjastasid 19.
november 2012 koostööleppe. Nii Marstal kui Käsmu on ajalooliselt
võrreldavad, mõlemad tugevad laevaehituskohad ja
merekultuuri- ja
hariduse edendajad. Koostööd loodetaksegi teha just
mõlemale muuseumile juba edu toonud laevaehituses.

Marstali meremuuseumi visiit Käsmu 2012 aprillis.
Muuseumis algab igaastane tegus aastalõpp - iga-aastased populaarsed
lasteprogrammid (loe lisaks: http://www.kasmu.ee/content/lasteprogrammid)
toovad Käsmu sadu lapsi.
Uue kuue on saanud ka muuseumi koduleht www.kasmu.ee. Palju vaeva on
nähtud, suur töö veel ees.
Aarne Vaik
Käsmu Meremuuseum

Võsu Rannaklubi jaoks oli aasta paljuski edukas
Vaadates tagasi aastasse 2012 võib öelda, et Võsu
Rannaklubi jaoks oli see aasta paljuski edukas. On saanud
piike ristata ja tehtud töö vilju maitsta. Klubikülastajate
rõõmsad näod on korvanud tagasilööke.
Aasta tagasi, oli mul hirmuhigi otsa ees – kaua võib!
Tundus, et toona ametis olnud vallavanema ja abivallavanemaga võitlemine läheb maksma Rannaklubile uste ja akende
vahetuse projekti, mille rahastamisele oli PRIA juba alla
kirjutanud. Projekti lõpptähtaeg muudkui lähenes, kuid ikka
ja jälle leiti põhjuseid, miks seda teostada ei saa. Kas küsimus
oli ventilatsiooni lahenduses nagu mulle väideti või milleski
muus – kes seda enam teab...
Igal juhul leidis see lugu õnneliku lõpu tänu uuele
vallavanemale ja MTÜ kiirele tegutsemisele. Hulk kulutatud
närvirakke ja magamata öid tuli kirjutada siiski isiklikule
kontole. Suurimaks õnnestumiseks peangi Võsu Rannaklubi
väliste avatäidete vahetamise projekti edukat lõpetamist.
Lisaks tuleb rõõmu tunda paljudest vahvatest üritustest, mis
suuresti vabatahtlike, erinevate seltside ja Vihula
vallavalitsuse toel klubis on toimunud: Noorte muusika
suvepäev, paljud kontserdid, näitemängud, Vihula
vallarahva lõikuspidu ja ka SOS kuuenda hooaja avaüritus,

mis läks väga edukalt.
Usun, et saame uuel aastal kõike paremini teha. Paremini
üritusi korraldada, vahvamaid tegusid välja mõelda ja teoks
teha, paremini üksteisega suhelda, rohkem kaaskodakondsetega arvestada - üldse olla mõistvamad ning sõbralikumad.
Vaadates tagasi möödunud aastasse tänan ma kõiki häid
inimesi ja kollektiive, tänu kellele Võsu Rannaklubis elu
käib. Minu suurim kummardus ja lugupidamine Võsu Rahva
Teatri väsimatule kollektiivile, MTÜ-le Nooruse Kaja ja
rahvatantsu seltskonnale Rannamemmed Merike Teppe
eestvedamisel. Suured tänud Valdek Kilgile ikka ja alati
klubilistele abiks olemise eest ning Andres Trumanile noorte
tegemistesse panustamise eest. Au ja kiitus kõigile Vihula
valla seltsidele, kes on leidnud meie majja tee kas siis ürituste
raames või proovide tegemiseks. Tänu teile kõigile on täna
nii, nagu algselt mõeldud oli – Võsu Rannaklubi kuulub
rahvale!
Kaunist aastavahetust ja palju mõnusaid kohtumisi uuel
aastal!
Taimi Samblik
MTÜ Võsu Rannaklubi juhatuse liige

Karepa seltsi tegemised aastal 2012
Kui pilk selja taha heita,
meenub nii suuremaid kui
väiksemaid tegemisi. Aastat
alustasime kohviõhtuga, mis
oli mõeldud eelkõige meestele, sest külaliseks oli
maadleja August Englas.
Väga jutukas ja muhe meesterahvas. Vastlapäeva veetsime Arma ratsatalus, kus
tegime reesõitu ja maasti-

kumängu. Aprillis käis meil
külas Tallinna Botaanikaaia
vanemaednik Heli Russak.
Võtsime ette lilled kevadest
sügiseni. Juuni alguses tegime väljasõidu uuenenud
teletorni ja vastukülaskäigu
botaanikaaeda.
Juuli keskel oli meie
põhiüritus kodukandipäev.
Seekord juba 12nes ja pü-

hendatud meie metsale ja
jahimeestele. Kes täpsemalt
tahab meenutada, otsigu üles
juulikuine valla leht. Suve
lõppu jäid traditsiooniline
Ellerheina kontsert ja tasuta
tantsupidu. Tantsupidu sai
teoks tänu pundile pillimeestele, kes tahtsid meile
lihtsalt pidu teha. Sügise
algul käisime uudistamas

Ahhaa Keskust ja Jääaja
Keskust. Aga 31. detsembril
ootame teid meie aastavahetuse peole.
Karepa selts soovib kõigile mõnusat jõuluaega ja
rõõmsat aastavahetust.
Ene Loo
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Istung nr 40
13. detsember 2012, Võsul

21. novembri 2012 istungi nr 45 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:

Istungi osales 12 volikogu liiget: Andrus Aasmäe,
Piret Aasmäe, Tõnu Ammussaar, Mare Kalme,
Hanno Nõmme, Einar Ohov, Mati Piirsalu, Eha
Sirelbu, Aarne Vaik, Aide Veinjärv, Uno Õunapuu
ja Arvi Ööpik.
Istungil ei osalenud Gerly Herm, Age Kuusemets
ja Vello Väinsalu.

1. kooskõlastas Karepa külas Kadaka kinnistule rajatava
puurkaevu asukoha vastavalt kinnistu omaniku taotlusele;
2. kiitis heaks Katrin Jõgi poolt esitatud hajaasustuse veeprogrammi projekti „Mutionu kinnistul, Paasi külas
asuvale majale puurkaevu rajamine ja vee pumpamiseks
vajalike seadmete paigaldamine“ lõpparuande esitatud
kujul;
3. andis loa korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodiliseks ja erandkorras vabastamiseks vastavalt esitatud
taotlustele järgmistele jäätmevaldajatele: A. Einaste, A.
Kangur, E. Kelli, M. Kadak, R. Kilk, V. Vorsman;
4. kompenseeris õpilaste sõidupiletid vastavalt esitatud
avaldustele kokku summas 45,77;
5. väljastas projekteerimistingimused Võsu aleviku Männiku väikekoht 27 asuva suvila rekonstrueerimise ja
laiendamise projekti koostamiseks, Käsmu küla Neeme
tee 23a kinnistu saun-suvila rekonstrueerimise ja
laiendamise projekti koostamiseks ja Võsu aleviku Kalda
tn 5 suvila rekonstrueerimise ja laiendamise projekti
koostamiseks;
6. väljastas kirjalikud nõusolekud puurkaevu rajamiseks
Eisma küla Eisma sadama kinnistule, Võsu aleviku Kooli
tn 3a elamu ahju rekonstrueerimiseks ja korstna
ehitamiseks ning väikeehitise püstitamiseks Võsu
aleviku Aasa tn 9 maaüksusele;
7. väljastas ehitusload Toolse küla Kaldapealse maaüksusele puhkemaja püstitamiseks, Karepa küla Tuuleiili
maaüksusele elamu püstitamiseks, Karepa küla Rannamänni maaüksusele elamu püstitamiseks, Karepa küla
Männioksa maaüksusele elamu püstitamiseks, Karepa
küla Männikäbi maaüksusele elamu püstitamiseks,
Karepa küla Kadaka maaüksusele elamu püstitamiseks,
Karepa küla Männimäe maaüksusele elamu püstitamiseks.

Määrusega nr 65 otsustati jätta 2013. aasta maamaksumäär samale tasemele kui oli 2012. aastal.
Määrusega nr 66 muudeti Vihula vallavalitsuse ametiasutuse palgaastmestikku ja palgaastmestikule vastavaid
kuupalgamäärasid.
Määrusega nr 67 kinnitati Vihula valla lisaeelarve nr 3,
põhitegevuse tulude osa 16 244 eurot, põhitegevuse
kulude osa 16 038 eurot, investeerimistegevuse osa -1
706 eurot ja finantseerimistegevuse osa 1 500 eurot.
Määrusega nr 68 kehtestati „Vihula valla heakorrakonkursi “Kaunis Kodu” statuut“.
Otsusega nr 198 määrati Vihula valla 2012. aasta raamatupidamise aastaaruande auditeerijaks AMC Audit OÜ.

Volikogu poolt vastuvõetud määruste ja otsustega saab
tutvuda valla kantseleis, raamatukogudes ja valla
veebilehel: www.vihula.ee.
Järgmine korraline volikogu istung toimub
07. veebruaril 2013 kell 16.00 Võsul,
vallamaja saalis (II korrusel).

VIHULA VALLA ELANIKUD!
Kõikidele kingikotti,
üllatusi magusaid.
Jõuludeks ja uueks aastaks
selgeid mõtteid-tegusaid.

Kauneid jõule
ja head uut aastat!
Eesti Keskerakonna
Võsu-Vihula osakond

28. novembri 2012 istungi nr 46 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. kompenseeris õpilaste sõidupiletid vastavalt esitatud
avaldustele kokku summas 14,58 eurot;
2. otsustas esitada volikogule järgmised eelnõud: „Vihula
Vallavolikogu 22.12.2011 määruse nr 50 „Vihula valla
omavalitsusteenistuse struktuuri ja teenistujate koosseisu, palgaastmestiku, kuupalgamäärade ning palgakorralduse aluste kinnitamine“ lisa 2 muutmine“ ja
„Maamaksumäära kehtestamine 2013.aastaks“;
3. andis nõusoleku Toolse külas asuvate katastriüksuste
Ürrapõllu ja Eskola jagamiseks kolmekümneks eraldi
katastriüksuseks;
4. muutis Vainupea külas asuva Sikuti katastriüksuse
sihtotstarvet maatulundusmaast elamumaaks;
5. kooskõlastas Käsmu külas Laane tee 17 kinnistule
rajatava puurkaevu/puuraugu asukoha kinnistu omaniku
taotluse alusel;
6. nõustus Liisupiim OÜ-le vee erikasutusloa väljastamisega;
7. andis loa korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodiliseks vabastamiseks K. Rohumäele ja R. Lindströmile
8. väljastas ehitusload Koljaku küla Sagadi metskonna 75
maaüksuse Võsu telkimisala rekonstrueerimiseks ja
Oandu küla Sagadi metskonna 41 maaüksuse loodusraja
„Koprarada“ rekonstrueerimiseks;
9. väljastas kasutusload Ilumäe küla Muidiku kinnistu
puurkaevu kasutamiseks ja Paasi küla Mutionu kinnistu
puurkaevu kasutamiseks;
10. väljastas kirjalikud nõusolekud Palmse küla Männipõllu
kinnistu reoveekäitluse süsteemi rajamiseks vastavalt
Keskkonnaameti poolt esitatud tingimustele ja Võsu
aleviku Rakvere tee 19 kinnistule väikeehitise püstitamiseks;
11. väljastas projekteerimistingimused Palmse küla Männipõllu kinnistu elamu rekonstrueerimise ja laiendamise
projekti koostamiseks ning Eisma küla Lootuse
kinnistule mikrotuuliku ja võrguühenduse projekti koostamiseks;
12. kinnitas volikogu sotsiaal- ja hariduskomisjoni ettepanekud järgmiselt: maksta jõulutoetust paljulapselistele
peredele kokku summas 1590 eurot, maksta ühekordset

toetust kolmele eakale inimesele kokku summas 239,67
eurot, maksta rehabilitatsioonitoetust ühele perele
summas 20,57 eurot, maksta küttetoetust ühele eakale
inimesele summas 128 eurot, toetada ühte hooldatavat
hooldekodu teenuse eest tasumisel;
13. nõustus volikogu kultuuri- ja spordikomisjoni järgnevate
ettepanekutega: Võsu Kooli lasteaia lapsevanemate
taotlus lastele Jõulupeo korraldamiseks Jaaniojal
rahuldada 100 euro ulatuses. EELK Ilumäe Koguduse
taotlus Ilumäe kalmistul ohtlike puude mahavõtmiseks
eraldada 500 € komisjoni ettepanek on vallavalitsusele
leida vastavad vahendid valla eelarvest kuna nimetatud
taotlus ei ole kooskõlas kultuuri- ja spordikomisjoni
poolt eraldatavate vahendite eesmärkidega. Karepa Seltsi
taotlus traditsioonilise aastalõpupeo korraldamiseks
Karepa rahvamajas rahuldada 250 € ulatuses. MTÜ Võsu
Rannaklubi - toetuslepingu nr. 6-11/15 alusel eraldati
1000 € Vihula vallarahva lõikuspeo korraldamiseks.
Nimetatud summast kasutati sihtotstarbeliselt 724.67 €.
MTÜ palub luba ülejäänud raha, summas 275.33,
kasutada uute prožektorite soetamiseks. Komisjoni
ettepanek on lubada kasutamata rahalised vahendid
ümber tõsta summas 275.33 Võsu Rannaklubi elektrisüsteemi korrastamiskulude
katmiseks, toimingut
kajastada toetuslepingu aruandes.
04. detsembri 2012 istungi nr 47 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. kooskõlastas Koljaku küla Laviku kinnistule rajatava
puurkaevu asukoha kinnistu omaniku taotluse alusel ja
Eisma küla Liivakünka kinnistule rajatava puurkaevu
asukoha kinnistu omaniku taotluse alusel;
2. andis loa korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodiliseks vabastamiseks järgmistele jäätmevaldajatele: A.
Aas, E. Tiimus, M. Eluri, Ü. Kajando;
3. kiitis heaks Jaan Saavo poolt esitatud hajaasustuse
veeprogrammi projekti „Vihula valla Vainupea küla
Vanakõrtsi puurkaev“ aruande esitatud kujul, Marge
Hering´u poolt esitatud hajaasustuse veeprogrammi
projekti „Soo m/ü puurkaevu ja veetrassi rajamine“
aruande esitatud kujul ja Rene Treial`i poolt esitatud
hajaasustuse veeprogrammi projekti „Puurkaev ja
rajatised Muidiku maaüksusel“ aruande esitatud kujul;
4. otsustas esitada volikogule eelnõu „Vihula valla 2012
aasta lisaeelarve nr 3 vastuvõtmine“;
5. väljastas projekteerimistingimused Sagadi küla Tannitoa
kinnistu elamu laiendamise ja rekonstrueerimise projekti
koostamiseks;
6. väljastas ehitusloa Kiva küla Kaarli kinnistule elamu
püstitamiseks;
7. väljastas kirjalikud nõusolekud Kiva küla Kaarli
kinnistule kuuri püstitamiseks, Karepa küla Rannamäe
kinnistule väikeehitise püstitamiseks ja Karepa küla
Laikme kinnistule puurkaevu rajamiseks;
8. väljastas kasutusload Võsupere küla Soo-Kangru
kinnistu Palmse mobiilsidemasti kasutamiseks, Käsmu
küla Põllu tn 15 elamu kasutamiseks ja Koljaku küla
Vesiveski kinnistu puurkaevu kasutamiseks.
12. detsembri 2012 istungi nr 48 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. Otsustas maksta jõulutoetust 80.- aastastele ja
vanematele vallaelanikele à 20 eurot;
2. andis loa korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodiliseks ja erandkorras vabastamiseks järgmistele
jäätmevaldajatele: A. Kukk, M. Klink, P. Eero, T.
Laursoo;
3. kiitis heaks Kätlin Tomband`i poolt esitatud hajaasustuse
veeprogrammi projekti „Vee puhastamiseks vajalike
seadmete paigaldamine“ lõpparuanne esitatud kujul ja
kiitis heaks Sigrid Kustavson`i poolt esitatud hajaasustuse veeprogrammi projekti „Kosta küla puurkaev“
lõpparuanne esitatud kujul;
4. otsustas esitada volikogule eelnõu, määrata Vihula valla
2012. aasta raamatupidamise aastaaruande auditeerijaks
AMC Audit OÜ;
5. väljastas kasutusloa Eisma küla Eisma sadama põhjamuuli, idamuuli ja sadamakai kasutamiseks.

Ilusat
aasatavahetust
ja
head uut
aastat!
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Sel aastal sai rõhku pandud sisemisele ilule
Sihtasutus Esku Kabel on
lõpetamas oma tegutsemise
neljandat kalendriaastat. Kui
esimese tegevusaasta jooksul
sai tegeletud kõikvõimaliku
paberimajandusega ja kabeli
omandiküsimustega, siis teisel aastal restaureeriti kabeli
katus ja kolmandal aastal
restaureeriti kõik avatäited
(uksed, aknad), torn ja tornikiiver ning orel, siis sel aastal
nii suuremahulisi restureerimisi ei ole olnud, kuid
pigem sai rõhku pandud sisemisele ilule. Esmalt muidugi selle
vaadeldavas ehk füüsilises vormis – kabelis on taas üle väga pika aja
altari kohal laes põlemas küünaldega lühtrid ja akna kohal rippumas,
Gustav Koolbergi poolt valmistatud ja ühele rannakabelile kohane,
on suurepärane laevamakett. Laev asetseb peaaegu samas kohas, kus
kunagi aastakümneid tagasi samuti üks laevamakett laes rippus,
mida küll vaid ainult vanemad inimesed mäletavad ja mille
kinnituseks kuni eelmise aastani, lae restaureerimiseni, laes ka
vastav ketijupp rippus. Kahjuks ei ole endise laevamaketi saatusest
Selle aasta juunis toimus
Võsul 19-ndat korda Võsu
rattapäev. Ettevõtmine on
aastatega üha populaarsust
kogunud, osavõtjaid on nii
professionaalide kui amatöörjalgratturite hulgast.
Sõitma on tuldud Soomest,
Lätist, Venemaalt, Itaaliast.
Ürituse toimumisele on kaasa aidanud sõbrad ja mitmed
toetajad.
Siinkohal tahaksin tänada pikaajalisi toetajaid: A.
Oppot, R. Oolmaad, A.
Ööpikut, perekond Häält,
perekond Juhti ning Võsu
Vabatahtliku Päästeteenistuse mehi.
Ükski üritus ei saa toimuda ilma toredate abilisteta nagu Eha Sirelpuu, Olev
ja Priit Pähklamäe. Tuoma
Sooniste sõpradega on aidanud aastaid võistlusradu
turvata.
Kõik, kes on startinud, on
ka finisisse jõudnud. Mitmes

vanuseklassis võistlejad on
saanud jalgrattasõitu nautida, saanud füüsilise koormuse ja punased põsed. On
osavõtjaid, kes käivad rattapäeval juba aastaid ja loodetavasti teevad seda ka
tulevikus.
Loodame rohket osavõttu ka edaspidi, on ju Võsu
rattapäev Vihula valla kõige
pikemate traditsioonidega
spordiüritus.
Olles selle ürituse idee
autor ja korraldaja, olen
saanud tuttavaks paljude
huvitavate inimestega. Ammutanud uusi ideid järgnevate ettevõtmiste läbiviimiseks.
Soovin kõigile toetajatele, abistajatele, osalejatele meeldivat aastavahetust ja tegusat uut aastat.
Lugupidamisega
Jaan Sooniste

midagi teada. Eks siis varasematest õppetundidest õpituna ja tulevikku ette vaatavalt,
on kabelisse sellel aastal ka kaasaegne
valvesüsteem paigaldatud.
Kuid ilu oli ka emotsionaalses mõttes. Ehk
siis sellisel kujul, mis inimeste südametesse
on jõudnud läbi mitmete toredate kontserdite
möödunud suvel (Els Himma, Viktor
Felitsiant, rahvusvahelise tunnustusega Poola
organist Gedymin Grubba).
Eelseisval viiendal aastal on plaan
esimese ringiga kabelihoone restaureerimise
juures lõpule jõuda ehk siis anda värskem
välimus kabelile ka väljastpoolt, restaureerida
kabeli välisfassaad. Tööde maht ei ole võrreldavalt varasemate
töödega enam hingematvalt suur, kuid sellest tulenev võimalik uus
väljanägemine saab ehk kõige silmapistvam olema. Ning siis saab ka
juhuslik möödakäija tõdeda, et midagi on tõesti siin tehtud. Senised
tööd olid rohkem hoone säilimise huvides tehtud ning otsest välist ilu
veel väga ei pakkunud.
Vello Väinsalu
SA ESKU KABEL juhatuse liige

Võsu lasteaialapsed lustisid Jaaniojal

Võsu lasteaia jõulupidu peeti Jaaniojal mamsli mängumaal.
Pidu alustati muinasjutuhoones, kus avanes võlulaegas.
Meisterduste riigis valmistasid lapsed ise piparkooke, meisterdasid
piparkookidele kauneid kotikesi ja laastust tähekesi, abiks emad-isad.
Üheskoos lauldi ja tantsiti. Loomulikult jõudis peole ka jõuluvana
kingikotiga. Jõulupeo lõpetuseks pakkus mamsel Janika kohvi,
võlujooki ja vastvalminud piparkooke.
31. 12 kell 23.00 Võsu Rannaklubis

A A S T A V A H E T U S E

P I D U !

Muusika tuleb seinast ja avatud on puhvet. Sissepääs prii!
Lisainfo: Taimi Samblik tel 529 8681

Aasta tagasi asutatud Võsu lauatenniseklubi pidas aastapäeva
puhul paaristurniiri. Paarid moodustati kohapeal sündinud
pingerea alusel, et tekiksid võimalikult võrdsed meeskonnad.
Esikoha võitsid ainsagi kaotuseta Kunnar Vahtras ja Eduard
Kapralov. Järgnesid kolm võistkonda võrdse punktide arvuga.
Järjestus selgus settide suhte järgi: teine koht Heldur Nermann ja
Avo Seidelberg, kolmas koht Jaanus Lokotar ja Sten Vahtras.
Neljandaks jäid Ülle Vilba ja Aarne Idavain ning viiendaks Tõnu
Ammussaar ja Denis Sedelnikov.
Paaristurniir oli ühtlasi ka selle aasta viimane võistlus. Uuele
aastale läheb Võsu lauatenniseklubi suurenenud liikmeskonnaga
ja suurte lootustega. Esimene võistlus uuel aastal, kus meie
lauatennisistid osalevad on Pinksi Pühapäev Lehtses 6. jaanuaril.
Vihula valla seeriavõistluse järgmine etapp toimub 27. jaanuaril.
Jätkuvad lauatennisetreeningud Võsu spordihoones iga nädala
teisipäeva ja neljapäeva õhtul alates kella seitsmest, kuhu on kõik
huvilised oodatud. Esimene treening uuel aastal toimub 8.
jaanuaril.
Kaunist aastavahetust ja head uut aastat!
Võsu LTK

SELTSKONNAKLUBI

Vihula valla lapsed esinesid edukalt SportKobujutsu Karikasarja esimesel etapil

Sünnipäevapeo asemel paaristurniir

91

VILMA VAGERT
Sakussaare küla

89

AINO VALBU
Muike küla

88

AINO LIIVA
Toolse küla

87

HELGA TOMIKAS
Aasumetsa küla

86

ILSE LEHTLA
Käsmu küla

84

HILJA RATASEPP
Koljaku küla

83

EEVI KAARE
Võsu alevik

83

VILLEM LINKGREIM
Vainupea küla

82

LEMBIT MUREL
Vainupea küla

82

JUTA KALAUS
Ilumäe küla

82

REIN KAUKÜLA
Pedassaare küla

81

SALME TOPRO
Salatse küla

81

ETHE-REGINA UUKIVI 80
Annikvere küla

Jääme teid mäletama ja
meenutama
Mis tulema peab, see tuleb,
kel otsa saab aeg, see läheb.
Minnes kustutab kambris tule
ja süütab taevasse tähe.

V Õ S U R AT TA P Ä E V
Esikohad võitsid Johanne Kegel ja Lis Marii Undusk I, Õie
Häätärõ saavutas III koha. Wadokan klubi tõi esimeselt etapilt
ära neli I kohta, kaks II kohta ja kaks III kohta.

MILDA PRUUN
Käsmu küla

19. jaanuaril 2013

kell 20.00

Võsu rannaklubis

Idamaine
klubiõhtu
Tantsuks ansambel PÄRGAMENT!
Avatud puhvet

Pilet 5 €
Lisainfo ja kohtade broneerimine

Varsti minevikuks saava aasta
jooksul on Karepa selts pidanud ära
saatma neli oma pere liiget.
Augustis lahkus rahulik metsamees
Vello Jõeäär, oktoobris kodupaika
kalliks pidav Maie Einala ja lahtiste
töökätega Saima Jagant ning
novembris alati elurõõmus Leonore
Ojang. Igaüks neist andis seltsi
tegemistesse oma panuse. Kuigi
vanus ja haigused nõudsid oma,
olid nad hinges ikka meiega. Jääme
teid mäletama ja meenutama.

tel 529 8681 Taimi Samblik
Kurbusega Karepa selts

Head uut aastat!
Head tervist, kordaminekuid, avastamisrõõmu!

LEONORE OJANG
22. november

Katrin Potter

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

