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„Nooruse Kaja“ – 30 aastat sisutihedat tegevust

Kümne aastaga on Vihula
vallas elanike arv vähenenud 372 inimese võrra
2010. aastal sündis Vihula vallas 9 last. Suri sama aja
jooksul 18 inimest. Mujale elama asus eelmisel aastal
95 ja Vihula valda 65 elanikku.
Seisuga 01.01.2011 elab Vihula vallas 1970 inimest.
See on 39 inimest vähem kui 01.01.2010.
Kümme aastat tagasi (01.01.2001) elas Vihula vallas
maakonna aastaraamatu andmetel 2342 inimest.

Tule Võsu-Oandu
suusamatkale

Rannamemmed

Lii Undusk ja Valerik Hoolma
11. jaanuaril 1981. aastal
asutati pensionäride klubi
„Nooruse Kaja“ ja presidendiks valiti Guido Mahkvei, kes juhtis klubi tööd
kuni 11.06.1994. a. Seejärel
on klubi tööd juhtinud HelleMaie Arikainen, Georg
Schneider, Leo Luus, Erika
Mahkvei, Vilma Raimets,
Helju Arak ja Eela Valme.
„Nooruse Kaja“ esimesel pidulikul koosviibimisel esines neile Võsu klubi
tütarlaste ansambel, keda
juhendas Piret Kikas. Kohe
asutamiskoosolekul otsustati klubi juurde luua isetegevusringid:
- rahvatantsuring – juhendajaks oli Laine Tart, kes on
juhendamise üle andnud
Merikene Teppele. Rahvatantsuring tegutseb järjepidevalt tänaseni.
- naisansambel – juhendajaks Aliide Rebane ja
Marianne Limberg.
- sõnakunstiring – juhen-

Eha Sirelbu ja Valerik Hoolma Valdek Kilk

dajaks Guido Mahkvei ja
Auguste Vellerand.
- näitering – juhendaja
Luule Aasmäe tulekuga
Võsule hakkasid pensionärid mängima näidendites.
„Võsu Rahva Teater“ tegutseb tänaseni.
Pensionärid on olnud
väga tegusad – esinemas on
käidud paljudes kohtades:
Võsul, Käsmus, Vihasool,
Ubjas, Mädapea mõisas,
Aravetel ja mujal. Esinemised on soojalt vastu võetud.
Läbi aastakümnete on
meie klubi tähistanud riiklikke tähtpäevi, sünnipäevi,
juubeleid, klubi aastapäevi.
On peetud Jõule, Vastlapäevi, Jaanipäevi jne. Korraldatud on karnevale, võetud vastu külalisi ja käidud
ise külas, teatrietendustel,
näitustel, Palamuse laadal ja
mujal. Korraldatud on kohtumiskoosolekuid meid huvitavatel teemadel – tervis-

Võsul 15 aastat lasteaeda
21. jaanuaril k.a. tähistas Võsu Lasteaed 15. sünnipäeva.
22. jaanuar 1996. a. avas Võsu lastemängurühm uksed
väikestele mänguhuvilistele.
Juhatajana asus tööle Loore-Larissa Lieholm, kasvatajatena Maire Muruvee ja Regina Trampärk. Loore-Larissa
töötas juhatajana 8 aastat. 2004. aastal liideti mängurühm
Võsu Põhikooliga ja juhatajaks sai Võsu Põhikooli direktor
Virge Ong.
13 aastat asusime Langsepale kuuluvas Pargi tn. majas
ja 2008. a. lõpus kolisime Võsu Kooli.
Pargi tn. majas on meie kollektiivis veel töötanud Veera

hoiust, aiandusest, keskkonnaprobleemidest jne.
Oma tervise nimel on käidud
matkadel, tehtud kelgusõite,
kepikõndi ja käiakse võimlemas – juhendajaks Anne
Reinhold.
23.02.2004. a avati “Jututuba”. Koos käiakse 2
korda nädalas. Tänu meie
„Jututoa“ tublile perenaisele
Helju Arakule ootab meid
alati soe tee-kohvi. „Jututoas“ teeme käsitöid, vahetame toiduretsepte, degusteerime kokakunsti tulemusi, organiseerime osavõttu aleviku ühisüritustest
„Teeme ära“, klubi ümbruse
ja mereranna koristustöödest.
Tänu Mari-Anne Heljasele, kelle algatusel ja teostusel on Võsul mälestussammas represseeritutele.
Kuna oleme mereäärne
rahvas, oli meie juubelipidu
mereteemaline.
Tänan kõigile tublidele

abilistele:
Merikene Teppele ja Lii
Unduskile –kes kaunilt sisustasid meie peoruumi;
Valdek Kilgile – meie
peopäeva muusikalisele juhile ;
rahvatantsujuhile Merikene Teppele – eriti omaloominguliste tantsude eest;
„Rannamemmedele“;
sõnakunstnikele Eha Sirelbule, Valerik Hoolmale ja
Epp Ojalillele;
Martin Promenile – noorele muusikule.
Tuhat tänu kõikidele
meie tublidele isetegevuslastele ja pillimeestele Paidest!
Tänu ka Vihula Vallale
toetuse ja abi eest!
Kas me siis oleme vanad?
Ei, mitte sugugi veel!
Tantsuks ehk jalgagi seda
reipust veel küllaltki sees.

Võsu-Oandu suusamatk algab tänavu laupäeval, 19.
veebruaril kell 11.00 Võsu spordihoone juurest.
Traditsiooniline suusabuss väljub Võsu bussijaama
juurest kell 10.00 marsruudil Vergi teerist Vergi- Altja Oandu Sagadi pood Palmse - Sagadi teerist - Võsu
Spordihoone. Lahemaa Rahvuspargi juubeli puhul toob
Rakverest huvilisi suusamatkale ja edaspidi ka teistele
RMK loodusüritustele Lahemaa Metsabuss. Rakverest
kell 10.00 väljuvale Metsabussile saa kohti broneerida
aadressil www.rmk.ee/loodusegakoos
või telefonil
6767010. Kohalikule Võsu suusabussile pole vaja end ette
registreerida..
Suusatame nagu ikka Võsu-Oandu matkarajal,
spordihoone juurest alustades on matka pikkuseks 10,6
km. Mõnusalt künklik rada kulgeb läbi Lahemaa põliste
metsade, suusatee ääres näeb palju metsloomade ja
lindude tegutsemisjälgi.
Talvemõnudest saavad osa ka need, kel suuski kodus
pole.
Marsruudil Võsu -Koljaku- Esku - Oandu- toimub
9,5 km pikkune jalgsimatk, kaasa saab rajalehe, mille
abil lume alt looduse ja pärandkultuuri vaatamisväärsusi
avastada. Sportlikumad retkelised saavad teha kepikõndi
ja matkata Võsult Oandule omas tempos.
Oandul toimub juhendajaga metsaretk algusega
kell 11.30, pikkus 3,5 km, aega kulub ~1,5 tundi. Rada on
sisse käidud, kuid osalejate jalanõud ja riietus peaksid
olema tänavuse lumerohke talve väärilised. Retkel
uuritakse talvise metsa elu: jäljekirju lumel ja puudel ning
muud huvitavat. Metsaretkele saavad tulla Võsu, Altja ja
Vergi inimesed 10.00 väljuva bussiga, ka Rakverest 10.00
väljuv Lahemaa Metsabuss teeb enne Võsule sõitmist
Oandul peatuse. Oandu küünis ootab kõiki matkajaid
maitsev supp ja kuum tee.
RMK Oandu looduskeskus on avatud 10.00- 15.00,
saalis saab vaadata loodusfilmide programmi ja
külastada näitusi.
Lahemaa 40. aastapäeva nuputamislehe täitnud
osalejate vahel loositakse Oandul pärast matka välja
meeneid nii metsameestelt kui pritsumeestelt, sest üritust
korraldavad nagu ikka RMK ja Võsu Vabatahtlik
Tuletõrjeühing.
Bussid stardivad Oandult tagasi Võsule ja Rakverre
kell 14.00
Talvine matkapäev on osalejatele tasuta.
Info: RMK Oandu looduskeskus 6767010, 5099397

Mirjam Paat
Saega, Malle Välkmann, Mirje Eenmaa, Helju Arak, Lea
Radsin, Ene Oder.
Algul tuli mängurühma 32 last, järgnevate aastatega
laste arv vähenes.
Praegustest töötajatest on lasteaias 15 aastat töötanud
Loore-Larissa ja Maire, 2000. aastal tuli kasvatajana tööle
Urve Beilmann.
Sünnipäeval tulid meid õnnitlema Võsu Kooli õpilased
ja lasteaia vilistlased.
Üles olid pandud fotod lõpetajatega alustades I lennus.
Meenutasime ühiselt veedetud toredaid hetki. Pidu oli torelõbus ja südantsoojendav.
Õp. Maire Muruvee
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VIHULA VALLA LEHT

Kõike paremat alanud
aastaks!
Oktoobris asusin ametisse senise Vihula vallavolikogu
esimehe Vello Väinsalu asemel. Seni elatud 32 eluaasta
jooksul on see suur väljakutse. Kuna mul on juured otseselt
Võsult ja täna elan oma perega siin on minu jaoks Vihula
valla küsimused ääretult olulised.
Tahame või mitte, tuleb meil endile tunnistada: võim
tuleb ja läheb, kuid meie, selle valla elanikud peame siin
edasi elama. Seetõttu võtan aktiivselt osa kõigest, mis
puudutab Vihula valda. Juhin endiselt Noortekomisjoni
tööd ning osalen kooli hoolekogus. Vallavolikogu esimehe
amet on kaasa toonud tööd ka maakondlikul tasandil
erinevates töögruppides, kus Vihula valla hääl on oluline.
Kuna riigi kõrgem võim on rahvas ja noored on meie
tulevik, siis soovin jagada oma isiklikku head meelt kolmel
teemal.
Võsu kool on saanud endale vahva huvijuhi – Andres
Trumani, kellel jagub energiat korraldada noortele üritusi
ja õpetada neile kitarrimängu. Andres Turman tuli Võsu
noorte ellu juba suvel, kui asus noortele üritusi
korraldama. Loodame, et sõprus noorte ja Võsuga on
kestev!
Maha pole maetud ka “Noorteka” ideed. Noortel peab
olema koht, kus koos olla ja koos käia. Töötame jätkuvalt
selles suunas ja juba selle aastanumbri sees usume, et see
koht on ka olemas.
Ükski vald ei saa toimida inimesteta. Mida tublimad ja
säravamad on valla kodanikud, seda paremini läheb vallal.
2008. aastal alustati „Aasta Tegija“ ning „Elutööpreemia“
tiitlite väljaandmisega Vihula vallas. Jätkame seda
traditsiooni. Tänavu on mul eriti hea meel, et rahvas on
üles seadnud väga palju kandidaate, mistõttu Vihula
vallavalitsus saab tänavu tunnustust jagada kõigil aladel ja
välja anda elutööpreemia. Rohkete kandidaatide esitamine
annab mõista, et meie keskel on väga palju tublisid inimesi
ning elutööpreemia ja aasta tegijate välja kuulutamisest
saab kena traditsioon ja võimalus tunnustada oma inimesi.
Tulevikus on valla missioon jätkata stabiilset arengut.
Iga asi, ükskõik, kui väike ta on – on oluline. Väikestest
asjadest saab suur. Nii jätkame oma
tööd noortetoa saamise suunas, samuti
külaseltside toetamist ning panustame
uute projektide käivitamisesse. Kõike
seda selle nimel, et iga järgmine uus
aasta saaks tulla parem!
Anneli Alemaa
Vihula Vallavolikogu esimees
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Palmse Valla Sõprade Selts

Meie
seltsi ametlikuks
alguseks võib lugeda 23.
novembrit 2002. aastal kui
kinnitati seltsi põhikiri. Tegelikult sai selts alguse
vabalt mõtlevate sõprade
ühendusest, mis tekkis juba
väga palju aastaid tagasi.
Seltsilisi ühendas siis ja
ühendab siiani ühine „kiiks“
– ajaloohuvi, huvi oma valla
ajaloo vastu. Soov koguda ja
jäädvustada tegelikku valla
ajalugu, mitte seda mida oli
60 okupatsiooni aasta jooksul meelevaldselt moonutatud. Seltsi nimi tekkis
soovist mäletada Palmse
valda ja protestiks selle üm-

bernimetamisele Vihula vallaks.
Meid pole palju: Peep
Varju ja Mari-Anne Heljas
Võsult, Olaf Langsepp Tartust, Olavi Sooman Soomest, Jaan Kruusvall Erust ja
Villu Jahilo Ilumäelt.
Igaüks meist tegeleb just
nende teemadega mis teda
huvitavad ja kui kättesaadavad on algmaterjalid.
Palju abi on sellest, et
Peep Varju Vabariikliku
Represseerimiskomisjoni
endise esimehe ja praeguse
liikmena on tuttav Tallinna
arhiividega. Palju tööd on
teinud O. Langsepp Tartu

Uus ametnik vallas
Merike Pärtma, Vihula Vallavalitsuse
keskkonnanõunik alates 10.01.2011
Keskkonnaalase rakendusliku kõrghariduse sain Tartu Ülikooli Türi Kolledžist, kus õppisin keskkonnateadust
ning mille lõpetasin 2006. aastal. Peale
lõpetamist asusin tööle Lääne-Virumaa
Keskkonnateenistusse lapsehoolduspuhkusele läinud vee ja kalanduse
spetsialisti asendajana.
1. veebruaril 2009. aastal moodustati Riikliku
Looduskaitsekeskuse, maakondlike keskkonnateenistuste
ja Kiirguskeskuse liitmisel Keskkonnaamet ning minu
töökohaks sai Keskkonnaameti Viru regioon ja ametinimetuseks vee spetsialist. Vihula Vallavalitsusse tulingi
Keskkonnaametist.
Vihula Vallavalitsuses keskkonnanõunikuna töötades
on minu põhiliseks tööülesandeks vallavalitsuse
keskkonnaalase tegevuse korraldamine.
e-post: merike.partma@vihula.ee
tel: 325 8638; 5309 3691

Konkursi „ARENDUSKOJA MEENE 2011“ tingimused
I. Konkursi eesmärk
1.1. Konkursi eesmärk on leida ja tunnustada MTÜ
Arenduskoja tegevuspiirkonnale iseloomulikke suveniire või suveniiride ideid, mis tutvustavad ning
kujundavad piirkonna mainet ning virgutavad kohalikku
loomepotentsiaali.
1.2. Konkursile oodatakse kvaliteetseid suveniire
(edaspidi meene), mis on praktiliselt kasutatavad,
huvitavad, esteetilised, omapärase sisu või välimusega
ning kirjeldavad MTÜ Arenduskoja seotust Leader
programmiga.
II. Üldtingimused
2.1. Konkursi korraldaja on MTÜ Arenduskoda.
2.2. Konkurss on avalik ja sellel võivad osaleda kõik
füüsilised ja juriidilised isikud, v.a hindamiskomisjoni
liikmed. Mitu isikut võivad esitada ka ühise töö.
2.3. Konkursile tuleb esitada töö kohta alljärgnev:
2.3.1. originaalmõõtmetes meene
2.3.2. meene kirjeldus ja otstarve
2.3.3. meene valmistamise tehnoloogia lühikirjeldus
2.3.4. meene hinna kalkulatsioon;
2.4. Konkursil osaleja peab arvestama võimalusega, et
korraldaja tellib autorilt partii suveniire.
2.5. Konkursile esitatud töödest koostatakse avalik
väljapanek.
III. Hindamine
3.1. Töid hindab kuni 7-liikmeline hindamiskomisjon,
mille moodustab Arenduskoja juhatus.
3.2. Tööde hindamisel võetakse aluseks järgmised
kriteeriumid:
3.2.1. isikupärasus ja originaalsus (sh ka pakend,
etikett);
3.2.2. praktiline väärtus;
3.2.3. kvaliteetne teostus;
3.2.3. Tiražeeritavus;
3.2.4. Leader ja Arenduskoja logo kasutamise
võimalus esemel või pakendil;
3.2.5. hind.
3.3. Komisjon valib välja 5 tööd, mis vastavad kõige

enam eespoolmainitud tingimustele;
3.4. Komisjoni poolt väljavalitud meenete autoriõigus
läheb üle MTÜ Arenduskojale.
IV. Tunnustamine ja auhinnad
4.1. Kõik valitud tööd saavad MTÜ Arenduskoja
tunnustuse.
4.2. Auhinnafond: 1500 eurot, sellest I koht 1000 eurot.
4.3. Konkursi korraldajal on hindamiskomisjoni
vastavasisulise ettepaneku korral õigus jätta auhinnad
välja andmata või auhinnarahasid ümber jagada või
vähendada.
V. Tööde esitamine ja avamine
5.1. Tööde esitamise lõpptähtaeg on 31. märts 2011 kell
17.00.
5.2. Töid võtab vastu ja registreerib MTÜ Arenduskoja
kantselei.
5.3 Töö kättesaamise kohta väljastab konkursi korraldaja
tõendi, millele on märgitud töö kättesaamise kuupäev ja
kellaaeg.
5.4 Tööle peab olema lisatud eraldi kinnises ümbrikus
info A autori nimi, aadress ja kontaktandmed (telefon, e post) ning B - konkursi tingimuste punktides 2.3.2.2.3.4.
nimetatud andmed.
5.6. Kõik tööd ja muud konkursile esitatud materjalid (va
tunnustatud tööd) on konkursil osalejatel võimalik tagasi
saada 2 kuu jooksul peale konkursi lõppu.
5.7. Konkursil osalemisega seotud kulutusi konkursi
korraldaja ei hüvita.
VI. Muu
6.1. Konkursi tingimused on kättesaadavad MTÜ
Arenduskoja kodulehel.
6.2. Kõik täiendavad küsimused konkursi kohta tuleb
esitada kirjalikult meiliaadressile heiki@arenduskoda.ee

Selline näeb välja Palmse
Valla Sõprade Seltsi tempel.
arhiivides ja O. Sooman
koguni arhiividega Soomes.
2010. a. ilmus M-A
Eljase käsikirja põhjal
raamat “Võsu rahvas ja tema
lugu”, mida finantseeris
Kultuurkapital. Suured ettevõtmised olid M.-A. Eljase
eestvedamisel rajatud Võsu
ajalootuba ja tema osalusel
püstitatud mälestusmärk
represseeritutele, samuti
tema kaasalöömine Võsu
ajaloolis-kultuurilise matkaraja taastamisel.
Mõned aastad varem
avaldati J. Kruusvalli ja V.
Jahilo dokumentaaljutustus
„Mets on vend“, mis hõlmab
II maailmasõja perioodi
nende aastate tegelike sündmustega Palmse vallas,
raamat kus igal inimesel ja
kohal on oma tegelik nimi.

Seda raamatut finantseerisid
autorid koos aatekaaslaste ja
trükikojaga. Raamat on
kättesaadav kõigile lugemishuvilistele, sest raamat on
olemas ka raamatukogudes.
Nii sündis ka Ilumäe
külamuuseum – vajadusest
koguda ja säilitada meie
Palmse valla piirkonna talumajanduse ajalugu ja pärandkultuuri tutvustavaid
esemeid.
Külamuuseum areneb ja
laieneb ja ootab piirkonna
elanikelt endiselt esemeid
mida eksponeerida.
Loodame, et tulevikus
saab kaante vahele ka raamat
Eesti suurimast kaptenitekülast Käsmust – nagu igal
teisel kohal on ka temal
ajalugu tumedast punasest
perioodist, mida pole avaldatud.
Kallis vallarahvas, iga
teie elatud aasta on tuleviku
jaoks ajalugu, ärge hoidke
seda endale, pange see kirja
ja edastage nende inimeste
kätte, kes seda hindavad, et
tulevaste põlvede jaoks ei
oleks valgeid laike meie
ajaloos!
Villu Jahilo
Seltsi juhatuse liige ja
Ilumäe külavanem

Ajutine sumin Rutja külas
Oleme Tartu Ülikooli Türi Kolledži III kursuse
üliõpilased ning meie kodutöö oli leida Eestis
suvitusküla, millest väga ei teata ning teha selle
kohta kodutöö.
Rutja küla asub Põhja-Eestis Lääne-Virumaal Vihula vallas.
Esmakordselt on mainitud Vihula valda aastal 1421 ning
Rutja küla 1489. Lähemad suuremad asulad on Rakvere,
Kunda ja Kadrina. Külast lääne suunas asub lennuväli.
Vald asub Peterburi-Narva-Tallinn-Skandinaavia transpordikoridori (Via Viroonia) läheduses, mis on Eesti arengus
üks kolmest olulisemast transpordi- ja arengukoridorist.
Elanikke on 2010 aasta seisuga külas 29 ning on
langevas trendis.
Valla külastatavamad turismiobjektid on Palmse
mõisakompleks; Palmse lähistel asuvad näljakangrud,
Hiieniinepuu, rändrahn Vahakivi ja vana verstakivi Huntkivi; Sagadi mõisakompleks; Oandu metsad, Altja jõe
org (matkarajad); Altja kaluriküla, taastatud rannatalud,
külakõrts, kiigeplats ja võrgukuurid; Vergi rannaküla, jahi- ja
paadisadam; Lahe ja Lobi rannaküla, Lobi külamuuseum,
Lobineeme metsad ja rändrahnud - Ojakivi; Käsmu kivikülv
ja rändrahnud, meremuuseum, kalmistu koos Eesti ühe
ilusama hauamonumendiga; Vihula mõisakompleks; Esku
kabel ja kalmistu; Laviku puhkekoht, möldri elumaja, veski
ja paisjärv; Ilumäe kirik ja kalmistu, vitraažid, sepis- ja
kiviristid; Kalame Talumuuseum Karepal.
Külas on suurteks keskkonnaalasteks probleemideks
puhta joogivee puudus ning juhuslik prügikoristus, samuti
erinevate seaduste eiramine, mis toob endaga kaasa
looduskaunite kohtade rikkumise ja lõhkumise.
Külas puudub veel kohalik pood, politseijaoskond,
avalik internetipunkt, rahvamaja, pidevalt toimiv transpordiühendus - need on kõik eeldused, et oleks toimiv
seltsielu.
Järjest enam suvitajaid on püsima jäänud aastaringselt
ning oma sünnipaika on tagasi pöördunud palju noori ning
keskealisi elanikke.
Kui küla soovib veelgi rohkem suvemelu, võiks rajada
korraliku staadioni või palliplatsi, et ka noortel oleks suvel
võimalus sportida.
Arma ratsatalu teavad ratsaspordihuvilised, kuid
looduskaunis kohas saaks korraldada ka terve suve jooksul
erinevaid laagreid, kuna vaatamsväärsusi on vallas rohkelt.
On vaja ainult infrastruktuuri paranemist, ettevõtlust ja
noori inimesi, et toimuks küla edasine areng.
Võimalusi on palju, kuid need tuleb vaid õigesti ära
kasutada!
Eteri Eha, Tarvo Lillema, Aira Niinemets,
Alari Pajula, Kristiina Gudinas ja Mark Liivamägi

JAANUAR 2011

ISTUNG NR 17
17. jaanuar 2011 kell 08.10 Võsul
Istungil osales 12 volikogu liiget: Andrus
Aasmäe, Anneli Alemaa, Tõnu Ammussaar,
Heli Hainas, Mare Kalme, Age Kuusemets,
Hanno Nõmme, Mati Piirsalu, Eha Sirelbu,
Aide Veinjärv, Uno Õunapuu ja Arvi Ööpik.
Istungil ei osalenud Piret Aasmäe, Gerly
Kaljuvee ja Einar Ohov.
Otsusega nr 90 otsustati võtta arvelduskrediiti
summas 225 000 eurot tähtajaga 1 aasta projekti
„Võsu Kooli Palmse piirkonna lasteaia ja külakeskusraamatukogu hoone rajamine“ sildfinantseerimiseks.
Volikogu poolt vastuvõetud määruste ja otsustega
saab tutvuda valla kantseleis, raamatukogudes ja
valla veebilehel: www.vihula.ee.
Järgmine volikogu istung toimub
10. veebruaril 2011 algusega kell 16
Võsul vallamaja saalis (II korrusel)

Märkame ja aitame ligimest!
Milvi Kompus
Ida-Eesti päästekeskuse ennetustöö büroo peaspetsialist
Kodu on koht, kus oleme kaitstud tuule ja tormi, mure ja
pingete eest. Turvaline ja ohutu kodu on pesapaik, kuhu on
hea tulla ja perega koos olla. Eestis saab iga päev tules
kahjustada kuus kodu. Enamasti on põhjuseks olnud rikkis
elektriseade, väär küttekolde kasutamine, hooletus
suitsetamisel või hooletus lahtise tule kasutamisel.
Nüüd, kui oleme kodus teinud kõik meist oleneva
tuleõnnetuse vältimiseks- elektri- ja kütteseadmed on
korras, tikud asuvad laste käeulatusest kaugemal, koju
paigaldatud suitsuandurid töötavad ja kõigile pereliikmetele
on teada, kuhu õnnetuse korral helistada, siis võiksime
mõelda, kui turvaline ja ohutu on meie eraldielavate
lähedaste kodu.
Õnnetus hüüab, lausa kisendab tulles – tuleb vaid tahta
teda kuulata ja märgata. Kuidas märgata ja ennetada
õnnetusi?
Vaatame üle elektriseadmed
Memme või taati külastades vaatame, milliseid
elektriseadmeid nad oma kodus kasutavad ja kui suurt
koormust talub majja paigaldatud elektrijuhtmestik.
Vaatame üle pistikupesad, lülitid ja pikendusjuhtmed: ei tohi
olla nähtavaid vigastusi, sulamisjälgi ja põlenud kohti.
Jälgime, et elektri- ja pikendusjuhtmed oleksid kaitstud
mehaaniliste vigastuste eest. Näiteks juhet diivani jala all või
uksevahel muljudes viimase läbilaskevõime muutub ja juhe
võib hakata kuumenema.
Vaatame üle küttesüsteemi
Kui meile armsad inimesed elavad ahjuküttega elamus, siis
vaatame kriitilise pilguga üle kogu küttesüsteemi- kas
soemüür, lõõrid, ahi, pliit ja korsten on terved ja pragudeta,
kas tahmaluugid on kindlalt kinni ja ega kuskilt suits sisse
imbu. Kutsume regulaarselt korstnapühkija puhastama
küttesüsteemi sinna kogunenud tahmast ja pigist.
Hooldamata korstnalõõridesse kogunenud tahm ja pigi
süttivad, leegid tungivad pragudest välja ja tuli levib edasi.
Samuti paneme tähele, kas puukorv, kuivama asetatud
riided või muu põlevmaterjal asetsevad köetud ja kuuma
õhkavast ahjust ohutul kauguses.
Vestleme lahtise tule ohutust kasutamisest
Külastades memme-taati kogu perega on eriti oluline, et
märkame, kas tuletikud on lastele kättesaamatus paigas.
Tuletame meelde, et küünlad põleksid eemal süttivatest
materjalidest ja oleksid asetatud kuumakindlale alusele.
Põlevaid küünlaid ei tohi jätta järelevalveta- need tuleb
kindlasti kustutada enne toast lahkumist või magama
minemist.
Muudame lähedaste kodu turvaliseks kinkides
neile kolm kodukaitsjat
Küsime, kas kõik meie lähedased teavad, et kahjutule
puhkedes muutub ruumis viibimine juba mõne minutiga
eluohtlikuks ja peagi on kogu ruum tuld ja suitsu täis.
Tulekahju suits sisaldab vingugaasi ja on väga mürgine.
Kõige kiiremini avastab tulekahju õigesti paigaldatud
töökorras suitsuandur. Valjuhäälse häiresignaaliga märku

VIHULA VALLA LEHT

16.detsember 2010 istungi nr 44 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. väljastas kirjaliku nõusoleku puurkaevu rajamiseks
Sinilinnu maaüksusele Mustoja külas;
2. määras tänavatele nimed vastavalt asendiplaanidele
järgmiselt: Käsmu külas Laane põik ja Võsu alevikus
Ülase tänav;
3. kompenseeris õpilaste sõidupiletid vastavalt esitatud
avaldustele kokku summas 209 krooni;
4. kinnitas Võsu Lasteaed-Põhikooli lasteaia osa
lahtiolekuajaks alates 01.01.2011 kell 07.00 kuni 18.30;
5. määras OÜ Vihula Valla Veevärk tegevuse alustamiseks
üleminekuperioodi 16.12.2010 kuni 15.03.2011 ja
suurendas OÜ Vihula Valla Veevärk osakapitali.
28.detsember 2010 istungi nr 45 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. otsustas maksta toetusi järgmiselt: maksta rehabilitatsioonitoetust neljale eakale inimesele kokku summas
4500 krooni, maksta rehabilitatsioonitoetust ühele
vähekindlustatud perele summas 834 krooni, maksta
koolitoidutoetust kahele õpilasele, maksta ühekordset
toetust neljale vähekindlustatud perele kokku summas
3182 krooni, maksta ühekordset toetust kahele eakale
inimesele kokku summas 1610 krooni;
2. võttis vastu Mustoja küla Laine maaüksusele koostatud
detailplaneeringu;
3. väljastas projekteerimistingimused elamu projekteerimiseks Eru küla Pedaja maaüksusele;
4. väljastas kirjaliku nõusoleku väikeehitise püstitamiseks
Neeme tee 7 maaüksusele Käsmu külas, puurkaevu
rajamiseks Klaasi maaüksusele Metsiku külas ja
puurkaevu rajamiseks Rannametsa maaüksusele Karepa
külas;
5. väljastas kasutusloa Kavastu 10 kV jaotusseadme
kasutamiseks;
6. väljastas ehitusloa olmehoone ehitamiseks Lootose
maaüksusele Eisma külas ja majandushoone rekonstrueerimiseks Nuka maaüksusel Vainupea külas;
7. luges korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks perioodil
01.01.2011 kuni 30.04.2011 I. Hubert Vihula külas ja L.
Rannala Pihlaspea külas;
8. kompenseeris õpilaste sõidupiletid vastavalt esitatud
avaldustele kokku summas 3525 krooni;
9. nõustus vabade põllumajandusmaade maatükkide nr 2
Sagadi külas, nr 35 Võhma külas, nr 36 Võhma külas ja nr
40 Palmse külas kasutusvaldusesse andmisega Arno
Pärna Nõugaste talu ettevõtjale;
10. muutis katastriüksuste aadresse vastavalt Maa-ameti
nimekirjale;
11. maksis kolmele abipolitseinikule preemiat vastavalt
töötatud tundidele kokku summas 7965 krooni;
12. nõustus Vihula Vallavolikogu kultuuri-ja spordikomisjoni alljärgnevate ettepanekutega: rahuldada MTÜ Võsu
Rannaklubi taotlus 3500 krooni ulatuses seltsi aastavahetuse peo korraldamiseks Võsu rannaklubis;
rahuldada MTÜ Vergiranna Seltsi taotlus 4000 krooni
ulatuses seltsi jõulupeo korraldamiseks; rahuldada MTÜ
Nooruse Kaja, MTÜ Meelespea ja Võsu Tantsumemmede taotlus 636 krooni ulatuses Võsu eakate
seltside ühise külaskäigu korraldamiseks Aravetele;
rahuldada MTÜ Karepa Seltsi taotlus 3000 krooni
ulatuses jõulupeo korraldamiseks; rahuldada MTÜ
Vihula Seltsi taotlus 4000 krooni ulatuses masinandes teavitab meie väike abimees põlengust selle
algusjärgus, mil inimeste pääsemine ja tule summutamine on
esmaste tulekustutusvahenditega jõukohane.
Seepärast paigaldame vajadusel oma lähedaste koju
suitsuanduri. Selgitame, kuidas suitsuanduri töökorras
olekut kontrollida ja õpetame patareid vahetama. Varakult
avastatud tulekahju kustutamiseks kingime meile kallitele
inimestele tulekustutusteki ja tulekustuti. Tulekustutustekiga
saab kiirelt summutada näiteks köögis puhkenud tulekahju ja
tulekustutiga elektriseadmes või -juhtmestikust puhkenud
põlengut.
Selgitame, millistele numbritele abi saamiseks
helistada
Uurime, kas olulisemad lühinumbrid on telefoni juures
paigutatud nähtavale kohale.
112
1524
1220
110
1343
1510
1313

- hädaabinumber
- pääste infotelefon, millelt saab informatsiooni tuleohutuse kohta
- perearsti nõuandetelefon
- politsei
- Eesti Energia rikketelefon
- Maanteeinfokeskus
- Keskkonnainspektsioon

Täpsemat infot ja nõuandeid saab veebilehelt:
http://www.rescue.ee
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viltimise koolituse läbiviimiseks (dets.-aprill 2011);
rahuldada MTÜ Võsu Vabatahtliku Tuletõrjeühingu
taotlus 3500 krooni ulatuses
ühingu liikmetele
tikandiga T-särkide tellimiseks ja valmistamiseks OÜlt Marger (30 särki); rahuldada MTÜ Võhma Seltsimaja
taotlus 7330 krooni ulatuses ansambli „Hollarii“
esinemis-tasuks seltsi aastavahetuse peol 31.
detsembril; rahul-dada MTÜ Käsmu Külaseltsi taotlus
3000 krooni ulatuses seltsi teenekatele tegijatele
meenete kinki-miseks ja tänu avaldamiseks seltsi
aastavahetuspeol 31. detsembril;
13. pikendas Arno Pärna ja Bertha Pärna hajaasustuse
veeprogrammi „Sepa kinnistule puurkaevu rajamine,
veevarustusseadmete paigaldamine ja Baumani kinnistu majani viiva veetrassi ehitus“ projekti lõpptähtaega kuni 30.09.2011;
14. maksis toimetulekutoetust ühele töötule summas 1000
krooni.
04.jaanuar 2011 istungi nr 1 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. pikendas sotsiaalkorteri, aadressil Viru 6-1 Võsu
alevikus, üürilepingut ühe aasta võrra;
2. luges korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks perioodil
10.01.2011 kuni 30.04.2011 J. Vahula Karepa külas ja
M. Summatavet Vihula külas;
3. otsustas esitada volikogule järgmised eelnõud: „Vihula
valla Elutööpreemia saaja väljakuulutamine“ ja
„Vihula valla Aasta Tegija väljakuulutamine“.
11.jaanuar 2011 istungi nr 2 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. otsustas toetada ühte hooldatavat hoolduskulude
tasumisel Rakvere hooldekodus Kuldne Sügis ja ühte
hooldatavat hoolduskulude tasumisel Kunda hooldekodus Villa Alfred;
2. väljastas ehitusloa Esku kalmistu kabeli rekonstrueerimiseks Tepelvälja külas, Vainupea küla Meresihi
maaüksuse elektriliitumise rajamiseks ja Muike küla
elektri pingeparenduse rajamiseks;
3. väljastas kirjaliku nõusoleku puurkaevu rajamiseks
Pohlametsa maaüksusele Eisma külas;
4. väljastas projekteerimistingimused Vainupea küla
Paadisadama maaüksuse elektrivõrgu ümberehituse
projekteerimiseks ja Võsu aleviku Lootose väikekoht
23 suvila rekonstrueerimise projekteerimiseks;
5. väljastas kasutusloa Võsu rannaklubi remondijärgseks
kasutamiseks;
6. kompenseeris õpilaste sõidupiletid vastavalt esitatud
avaldustele summas 50,62 eurot;
7. muutis Vihula Vallavalitsuse 16.12.2010 määruse nr 8
punkti 1 osakapitali suurendamise kohta;
8. tegi ettepaneku keskkonnaministri 02.07.2009 käskkirja nr 1079 „Reoveekogumisalad reostuskoormusega
üle 2000 ie“ muutmiseks Võsu osas selliselt, et ala
hõlmaks asula osa, kus elavad peamiselt püsielanikud ja
kinnitada uueks reoveekogumisala pindalaks 51 ha
ning reostuskoormuseks 1000 ie.;
9. otsustas esitada volikogule eelnõu „Arvelduskrediidi
taotlemine“ seoses Palmse piirkonna lasteaed,
külakeskus-raamatukogu hoone (Mudila) ehituse
finantseerimise arvlemisega Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutusega.

Riigikogu valimised toimuvad 6. märtsil
Tänavu on riigikogu valimistel Lääne-Virumaal viis mandaati,
millele kandideerib 44 kandidaati. Nimekirjad on esitanud
üheksa parteid lisaks üks üksikkandidaat.
Isamaa ja Res Publica Liit
1. Marko Pomerants
2. Helle Noorväli
3. Mihkel Juhkami
4. Ain Suurkaev
5. Rainer Miltop
6. Hannes Mets
7. Alari Kirt
Eesti Iseseisvuspartei
1. Kaido Nõmmik
Eesti Keskerakond
1. Peeter Võsa
2. Toomas Väinaste
3. Siret Kotka
4. Liis Tappo-Treial
5. Andres Sõber
6. Jelena Fjodorova
7. Toomas Varek
Eesti Kristlikud Demokraadid
1. Andrus Mänd
Eestimaa Rahvaliit
1. Andrus Blok
2. Õie Reineberg
3. Eerik Lumiste
4. Hanno Nõmme
5. Toivo Leemets
6. Samuel Golomb

Eesti Reformierakond
1. Hanno Pevkur
2. Paul-Eerik Rummo
3. Einar Vallbaum
4. Roman Kusma
5. Vello Tafenau
6. Andres Ots
7. Leo Aadel
Erakond Eestimaa Rohelised
1. Allan Jaakus
2. Lembi-Liis Ebre
3. Riho Kokk
4. Riho Rannikmaa
5. Andres Suvi
6. Ahto Neidek
7. Jevgeni Tširkin
Sotsiaaldemokraatlik Erakond
1. Indrek Saar
2. Rannar Vassiljev
3. Kairit Pihlak
4. Andres Haidak
5. Tiina Murumägi
6. Raivo Heinmets
7. Garri Raagmaa
Vene Erakond Eestis
1. Larissa Neštšadimova
Üksikkandidaat
Aivar Koitla
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23. veebruaril kell 14.00

JAANUAR 2011

Võsu Rannaklubis
Gerlyl ja Ivol sündis
17.12.2010 poeg
IKO HERM

Eesti Vabariigi 93. aastapäevale pühendatud kontsert-aktus
Aktusel antakse kätte Vihula valla ELUTÖÖPREEMIA ja
2010 AASTA TEGIJATE preemiad.

Margitil ja Antil sündis
05.12.2010 tütar
ANNI HIRV

Ärakadunud poeg
Kell 15.30 Urmas Lennuki etendus „„Ärakadunud
poeg““
MtÜ Võhma Seltsimaja seltsiliste esituses.

25. veebruaril, algusega 19.00 Võhma seltsimajas

Kallid Lonni Pärtel ja
Helve-Elfride Tingas!

VABARIIGI AASTAPÄEVA SIMMAN
Kavas
Võhma ja Viru-Nigula segakoori ja Võhma naisrühma ühiskontsert
NB! Täpne info lähiajal meie kodulehel www.vohmaseltsimaja.ee
TEATER TULEB KOJU KÄTTE !
Võhma seltsimajas
26. märtsil, kl.19:00

Lavastaja Andrus Kivirähk
Kunstnik Liisi Eelmaa
Mängib Tõnu Oja

Eesti Draamateatri monoetendus

Maailmas on nii palju pisikesi inimesi.
Nende elu pole kerge, neile tehakse pidevalt
ülekohut. Nad on vaesed mehed. Õnneks on
ka neil siiski midagi, mille peale loota. Mõni
Andrus Kivirähk
paks raamat, mille sees on olemas vastused
kõikidele küsimustele. Mõni tark onu, kes
Grand prix monolavastuste festivalilt ütleb, mis on õige ja kuidas peab elama. Kui
“Zvaigzne” 2009. a. Riias
sul on olemas selline raamat ja selline onu,
II preemia ja monoteatrite festivalide siis polegi elu enam nii raske. Vähemalt ei
direktorite diplom rahvusvaheliselt
pea sa enam ise oma peaga mõtlema. Tuleb
monoteatrite festivalilt "MonoBaltija"
teha ainult nii, nagu raamat ja onu käsivad
2009. a. Kaunases
ning kõik laabub.
Etendus on ilma vaheajata ning
“Aabitsa kukk" on lugu mehest, kellel on
kestab 1 tund ja 40 minutit.
olemas aabits ja onu Paul. See on lugu
väiksest, lihtsast inimesest. See on lugu
Piletid alates veebruarist eelmüügil. uinuvast mõistusest.

Aabitsa kukk

Looja on tahtnud, et teie ümmargused sünnipäevad on ühel aastal.
Samuti on ta tahtnud, et teie teed
ristuksid või õigemini põimuksid. Ta on
pannud teid koos tööd tegema, naerma,
nutma ja muretsema. Samuti nägema
ja tundma asju, mida kõik väga
oluliseks ei peagi. Ta on andnud teile
jõudu ja osavust välja tulla kummalistest olukordadest, mis teie teele on ette
tulnud. Ta on jaganud teile oma
hingesoojust ja teadmisi, mida teie
omakorda olete jaganud väga paljudega. Jah, muidugi mõlemad omal
kombel.
Jätkugu teil ikka jõudu olla teiste
jaoks olemas! Nähke ikka maailmas
halva kõrval head! Olgu teil tervist ja
jaksu! See ongi ju õnn!

Ajame lume katustelt alla, sest ennetada on odavam
Tänavune erakordselt lumerohke talv pakub ohtralt suusa- ja
kelgurõõmu, kuid samal ajal palju muret majaomanikele. Täna
hommikul varises lume raskuse all kokku loomi täis lauda katus.
Täna vajus Lohusuu vallas Kärasi külas lume raskuse all kokku
loomi täis lauda katus. Päästjate sündmuskohale jõudes oli osa
laudahoone katusest sisse vajunud. Varingu alla jäänud loomade
leidmiseks avasid päästjad purunenud osas katusekonstruktsioone.
Laudas oli varingu hetkel 66 lehma, kellest üks hukkus ja neli sai
vigastada. Ülejäänud lehmad evakueeriti laudast välja.
Möödunud talvel käisid päästjad Lääne-Virumaal kahel
väljakutsel, kus lumeraskuse all oli sisse vajunud katus – üks
eluhoone, teine loomi täis lauda katus. Eluhoonest aidati välja
inimene ja laudast evakueeriti loomad.
Tehnilise Järelevalve Amet tuletab ehitiste omanikele meelde, et
ohutuse tagamiseks tuleb pidevalt jälgida katusele kogunenud lume
kogust ning lumi ja jää õigeaegselt ära koristada. Katusekonstruktsioone võib märja lume korral ohustada juba lumekiht
paksusega 0,3 m.
Liigne lumekoormus ohustab kõige enam teras- ja puitkonstruktsioonidega kergehitisi või nende osasid (varjualused,
varikatused, karniisid), lameda katusega või väikese katusekaldega
ehitisi (bensiinijaamad, spordirajatised, angaarid, estakaadid) ning
vanemaid amortiseerunud ehitisi.
Erilist tähelepanu tuleb pöörata katustel kohtadele, kus on
katuseastmed või katus piirneb kõrgema ehitisega. Sellistesse
kohtadesse kuhjub tuulega lund hangedena koguses, mille koormus
võib mitmekordselt ületada katusele lubatavat lumekoormust.
Samuti tuleks vältida lume ja jää kogunemist katuse räästarennidesse
ning sadevee äravoolutorudesse ja -lehtritesse, kuna see võib

kahjustada sadeveesüsteeme ning takistada katuselt sadevee
ärajuhtimist.
Lume ja jää eemaldamisel katuselt on oluline järgida järgmisi
nõudeid:
• Ohutuks liikumiseks katusel tuleb sinna paigaldada katusesillad
ja -redelid.
• Tööde teostajatel peab olema nõuetekohane turvavarustus.
• Lume ja jää sulatamisel tuleb vältida keemilisi aineid ja
tehnoloogiaid, mis võivad kahjustada katust või sadeveesüsteeme.
• Lume ja jää mehaanilisel eemaldamisel tuleb kasutada õigeid
vahendeid, et vältida külmaga rabedaks muutunud katuse või
selle katte lõhkumist.
• Lumel ja jääl ei tohi lasta kukkuda madalamatele hoonetele ja
inimeste liikumistsooni. Inimeste liikumistsoon tuleb tööde
teostamise ajaks piirata ohutuslintidega.
• Lume ja jää katuselt libisemise takistamiseks tuleks katusele
paigaldada lumetõke.
Vastavalt ehitusseadusele vastutab ehitise ohutuse eest selle
omanik. Ennetamaks ehitise katusele koguneva lumega kaasnevat
ohtu ehitisele, samuti inimestele ja ümbritsevale keskkonnale, peab
ehitise omanik võtma tarvitusele vastavad meetmed. Ehitiste ohutuse
tagamist kontrollivad kohalikud omavalitsused ja Tehnilise
Järelevalve Amet.
Anu Võlma
Tehnilise Järelevalve Amet
Avalike suhete spetsialist

Massaaž Käsmus
Üldmassaaž
16 eur
selg ja õlavööde 10 eur

ELMA VILU
Käsmu küla

90

LONNI PÄRTEL
Karula küla

90

KOIDU RISTMÄE
Joandu küla

89

LINDA RANDMAN
Võsu alevik

88

EVALD PRUUN
Käsmu küla

86

VILMA TAAL
Võsu alevik

85

HILDEGARD-BENITA
RANNIK
84
Võsu alevik
MAIMU OJALA
Vergi küla

84

VOLDEMAR SOKK
Käsmu küla

83

HERBERT KIVIARU
Altja küla

83

ELNA KALJUVEE
Ilumäe küla
HELLA TALPSEPP
Võsu alevik

82

NAUMI VAGULA
Võsupere küla

82

EVI AUG
Altja küla

82

HELMI LUHT
Karula küla

80

HELVE-ELFRIDE
TINGAS
Vihula küla
ANTS JÄRVELA
Karepa küla

Aja kokkuleppimiseks helista
527 9481
Meie hulgast
on lahkunud …

ANNI MUIK
29.12.2010
Kullassepatööd.Valmistamine,parandus,hooldus,kuldamine,graveerimine.
Ivar Sipria 5 567 7790 info@kullatibu.ee www.kullatibu.ee

Külastame tihemini üksikult elavaid
eakaid ja aitame muuta nende kodu
turvalisemaks!
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

PÄRJA MÄNNIK
01.01.2011
VALERI PETROV
01.01.2011
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