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Võsu-Oandu talvematkale tuldi maakonnast ja kaugemaltki Mis juhtus Toolsel?
MTÜ Toolse Klubi on seltskond Lääne-Viru noori, kes
kõik on suured Toolse küla fännid ja mitmed meist on
veetnud seal kogu lapsepõlve.
Alates möödunud aasta sügisest toimetame Toolse
laagris hakkame korraldama laste- ja noortelaagreid,
erinevaid kultuurisündmusi ning tahame kompleksi
kasutama hakata ka Toolse küla keskusena.
Nüüd kutsume üles kõiki saatma meile lugusid Toolse
külast ja sealsest laagrielust. Meie eesmärk on selle paiga
kohta võimalikult palju teada saada – elust laagris, Toolse
linnuses, külapidudel jne. Kindlasti on paljudel Teist
huvitavaid, lõbusaid ja ka hulle lugusid selle kandi kohta.
Meie tahaksime neid lugusid kuulda, lugeda ja võimalusel
kogume ka erinevaid fotosid jms.
Miks me seda teeme? Esiteks, nagu öeldud, tahame
selle koha kohta teada saada kõike, mis võimalik. Teiseks
loodame mõnda legendi või lugu ka oma tegemistes
kasutada ja nii neid lugusid elus hoida. Suvel plaanime
korraldada nö lahtiste uste ja väravate päeva, mil ootame
külla kõiki huvilisi. Sel päeval tahame muuhulgas
tutvustada Toolse laagrit, selle praegust seisukorda, meie
ideid ja mõtteid ning väga tahaksime kuulda ka kohalike ja
kõigi huviliste mõtteid kuidas kompleksi veel kasutada
võiks ja mida seal teha saaks. Kui käesoleva üleskutsega
mõnusaid lugusid saame, tahaksime mõne neist sel päeval
ka lavastada. Kaugem eesmärk on kõik kogutud lood ja
pildid võimalusel ka trükkida ning avaldada.
Teie lugusid ootame aadressil
toolseklubi@gmail.com või postiga: Toolse noortelaager, Toolse küla, Vihula vald. Vajadusel võime ka ise
kohale tulla neid lugusid kuulama.
Kaire Leemet, MTÜ Toolse Klubi

Tänavu oli matkajaid kokku 219.
Võsu-Oandu talvine
matkapäev, mis oli
kavandatud 19. veebruarile, tuli külma tõttu
nädala võrra edasi
lükata. Laupäeval, 26.
veebruaril oli ilmataat
meie ilmatellimuse
lõpuks täitnud ja
hommikul näitas
kraadiklaas senise 28
külmakraadi asemel
vaid - 6◦C.
Kuna talvematk oli esimene
RMK ürituste sarjas, mis
pühendatud Lahemaa Rahvuspargi juubelile, siis tõi
tasuta Lahemaa Metsabuss
kohale bussitäie matkajaid
ka Rakverest.
Matka avamine toimus
tänavu Võsu spordihoone
juures, kus maskotid Jänes ja
Rebane rahvale rajaotsad
kätte näitasid ja nii suusatajad kui jalgsimatkajad

Oandu poole teele saatsid.
Juhendajaga pärandkultuuri
retke soovijad sõitsid bussiga Oandule, kus nende
retkejuhid juba ootasid.
Jalgsimatkajad nägid 2,5 km
pikkusel jalutuskäigul lisaks
inimese poolt endistel aegadel Oandu metsadesse maha
jäetud märkidele ka jäljekirju lumel, kus oli maganud
põder, kus hüpanud nirk või
sibanud hiired, rebastest ja
jänestest rääkimata. Noorim
retkeline oli vaid 8 kuud
vana, tema matkas küll
esialgu ema süles.
Suusamatka pikkus Võsu-Oandu matkarajal oli
10,6 km. Kuna kaua polnud
lund sadanud, oli rada
küllaltki jäine ja libisemisprobleeme polnud; ainult
mõnel juhul oli määrdemeister mööda pannud ja
suusk libises tagasi paremini
kui edasi. Maskott rebane

teadis selle vastu rohtu tuleb
lihtsalt ots ringi pöörata ja
tagurpidi finiši poole liuelda!
Libedus kiusas pisut ka
jalgsimatkalisi, kes 9,5 km
Koljaku- ja Esku kaudu
Oandule matkasid. Neile
ergutuseks oli poole maa
peal Esku teeristis Hundi
teemaja, kus sai end taimeteega kosutada ja kommi.
põske pista.
Ja siis nad tulidki, küll
suuskadel ja küll jalgsi
hakkas RMK Oandu looduskeskuse õuele metsa vahelt
matkajaid pudenema. Oandul ootas neid supp, mis
seekord oli nii tummine, et
lusikas sõna otseses mõttes
sees püsti püsis. Suur tänu
Naiskodukaitse Lääne-Viru
malevale, kes väärt kõhutäite välikatlas otse Oandu
õuel valmis keetis!
Kui nälg peletatud, sai

Oandul saalis loodusfilme
vaadata ja Kaitseliidu meeste juhendamisel märkilaskmist proovida. Medaleid
matkal ei jagatud, kuid iga
osaleja sai endale ise just
talle sobivast puuliigist hundijäljega mälestusmedali
valmistada. Traditsioonilise
nuputamislehe täitnud osalejate vahel loositi välja meeneid nii metsameestelt kui
pritsumeestelt, sest üritust
korraldasid nagu ikka RMK
ja Võsu Vabatahtlik Tuletõrjeühing.
Tänavu oli matkajaid
kokku 219, poole rohkem
kui mullu.
Kohtumiseni Oandul 14.
mail, lahtiste uste päeva
matkadel!
Info:
www.rmk.ee/loodusegakoos
Tiina Neljandik

Vastlaralli Võhma moodi
12. märtsi pärastlõunal lustis ligi poolsada punapõskset vastlalist Võhma uutel suusa- ja
kelguradadel. Sünniaasta polnud selle päeva teema – mäest alla vuhisesid nii lapselapsed kui
vanavanemad. Võistlused peetud võis igaüks ehedat hobusega vastlasõitu nautida.
Adrenaliini nappuse üle ei saanud küll ükski vastlaline kurta, kes oli ATV järgi
rakendatud rees mööda Võhma väljasid tuisanud. Pärast
lumes möllamist sobis aurav hernesupp ja tuline tee
vastlakukliga nagu rusikas silmaauku. Kõigile võistelnuile anti tunnistus selle kohta, et Võhma seltsimaja
kinnitab nende õigust ükskõik millisest kaubandusketist omale kõige pikemad linad osta.
Tore pühapäev oli !
Suur aitäh Arno ja Kristjan Pärnale ATV
sõidu ja võistluste, Raul Rätsepale ja suksule
Muikelt reesõidu, Kaja Puhule hernesupi ja
Merike Kensile vastlakuklite eest.
Riina Kens

Vastlapäev
8. märtsil korraldas Võsu Kool koostöös Päästeametiga
lasteaialastele ja õpilastele Rannamäel vastlapäeva, kus
toimusid teatevõistlus ja pikima liu laskmise võistlus.
Teatevõistluseks pidi iga klass kokku panema
neljaliikmelise võistkonna ja kogu võistkond pidi saaniga
mäest alla laskma ning seejärel üheskoos saani mäkke
tagasi vedama.
Mäe peal pidi üks võistkonna liikmetest täpsust
viskama. Võistleja pidi kõik viis palli ämbrisse viskama ja
siis kogu võistkonnaga finišisse jooksma. Parima aja
saanud võistkond oli võitja ning sai auhinna.
Lisaks teatevõistlusele said kõik soovijad lasta
kelguga mäest alla ning mõõdeti kõige pikema liug ning
pikima liu laskja sai auhinna.
Peale võistluseid said kõik koolisööklas kombe
kohaselt hernesuppi ja vastlakukklit. Teadupärast oli 8.
märts ka naistepäev. Sel puhul korraldati koolis
tüdrukuteõhtu, kus vaadati tüdrukute poolt lemmikfilme
ning söödi kringlit ja veedeti mõnusalt aega.
Trine Innos, 9.klass

Emakeelepäev
14. märts on Kristjan Jaak Petersoni sünniaastapäev ning
sel päeval tähistatakse Emakeelepäeva. Võsu koolis
tähistati Emakeelepäeva ülekoolilise jutuvõistlusega.
Kõige väiksemad õpilased pidid kuuldemängu järgi pildi
joonistama. Vanemad aga said oma osavust näidata
jutukirjutamise võistlusel, kus kahest vanuserühmast
valiti välja kolm parimat. Parimateks kirjutajateks olid
Mare Niilikse ja Horm Assmann.
Emakeelepäeva lõpetuseks toimus algklassidele
Rannaklubis muinasjututegelaste karneval, kus mängiti
ringmänge ja lahendati mõistatusi.
Kõikide karnevalil osalenud õpilaste seast valiti kaks
kõige vahvamat kostüümi ning autasustati nende kadjaid.
Andres Truman, huvijuht
Valla Heakorrakomisjon kutsub huvilisi sõitma

TÜRI LILLELAADALE!
Laat toimub 21. mail 2011. a.
Infot väljasõidu aja ja hinna kohta saate
telefonil 5 370 5969, Terje.
Soovijail registreeruda samal telefonil, kohtade arv
bussis on piiratud.
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VIHULA VALLA LEHT

Suured tööd ootavad ees
Käes on kauaoodatud kevad. Lume lükkamine, torude
külmumine ja muud talverõõmud jäävad ära. Asemele
tulevad kevadised askeldused ja suvised tegemised. Meil
kõigil on hea meel, et Vihula vald on saanud ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimiseks Eesti rahas 73 miljonit
krooni. Rahasumma tundub suur ja ongi konkurentsitult
suurim investeering kogu valla ajaloos. Ometi on see
veemajanduse kaasajastamisel ainult I etapp ja puudutab
täna eelkõige Võsut, Käsmut ja Võsuperet. Järjekorras
ootavad Vergi, Palmse, Vihula.
Selle raha hankimisel vallale tegi hulka inimesi aasta
vältel tõsist tööd. Nüüd aga kestab ca 2,5 aastat selle raha eest
tegelik töö. Veevärgi ettevõtte juhiks oleme värvanud
Palmsest pärit Annes Naani, kellel on mitmete ettevõtete
juhtimise ja insenerikogemus. Ettevõtte nõukogus on tõsised
mehed Hanno Nõmme, Arvi Ööpik, Andrus Aasmäe ja
Urmas Osila. Eelkõige nende meeste juhtimisel tulebki suur
töö ära teha, mis toob kaasa mitmeid ebamugavusi –
üleskaevatud teed ja tänavad,tõsisem kontroll veemajanduse
üle jms. Nii, et populaarsust laiade rahvahulkade seas pole
neil vist oodata. Kuid lõpuks saavad teed-tänavad uued
katted, valla tiheasulad kaasaegse ja kvaliteetse veevarustuse
aastakümneteks. Õieti muid valikuid polegi.
Lähemalt tutvustab kõike seda tänase valla lehe vahel
olev lisaleht, mida kõigil ühisveevärgi tänastel ja tulevastel
kasutajatel tasub tähelepanelikult uurida.
Nendel kes oma veeasju ise lahendavad ehk hajaasujatel
on võimalus viimast aastat valla kaudu taotleda oma
puurkaevu ja trasside rajamiseks abiraha. Kellel on huvi,
saab rohkem teavet abivallavanem Urmas Osila käest.
Veel suurematest rahataotluse projektidest valla jaoks on
käsil Võsu-Käsmu kergliiklustee, Võsu sadama taastamise ja
Võsule vabaõhulava rajamise kavad. Meie valla eraettevõtjad on esitanud taas parimad projektid Tapa LEADER
piirkonna valdade seas. Nii, et käes on „projektide aeg“ ja
võimalusi tegijatel on. Oleks vaid piisavalt teravaid ideid ja
ettevõtlikku meelt. Selleks kõigile jõudu ja kaunist kevadet!
Rene Treial
Vallavanem

Maamaksu peab tasuma
maa omanik
Maamaksuseadusest tulenevalt tasub maamaksu maa
omanik. Kui maa on veel erastamata, siis maa kasutaja.
Varasematel aastatel said paljud korteriühistud
maamaksu teate Maksu- ja Tolliametilt ja maamaksu tasusid
samuti korteriühistud. Sel aastal viis enamik omavalitsusi
maamaksu määramiseks vajalike andmete edastamise
kooskõlla maamaksuseadusega ning Maksu- ja Tolliametile
on kohalikud omavalitsused esitanud maksustamise andmed
iga maaomaniku (sh korteriomaniku) kohta eraldi.
Seega 2011. aastal korteriühistud enam maamaksuteadet
ei saanud, sest vastava maksuteate sai iga korteriomanik
eraldi. Nüüd saavad ka Tallinna korteriomanikud ise oma
maamaksu ära maksta, mitte ei pea seda tegema läbi
vahendaja.
Nõudest kinnipidamine tagab ühtlasi, et korteriomanikul
ei teki maamaksu võlga, kui vahendaja jätab talle tasutud
maamaksu mingil põhjusel Maksu- ja Tolliametile edasi
kandmata.
Maksu- ja Tolliamet saatis veebruaris välja 237 000
paberil ja üle 200 000 elektroonilise maamaksu teate. Nende
teadete alusel kuulub tasumisele 50,8 miljonit eurot
maamaksu.
Maksu- ja Tolliamet palub tähele panna, et vastavalt
maamaksuseadusele peab inimene, kes ei ole 2011. aasta
maamaksuteadet 25.veebruariks veel kätte saanud,
teavitama sellest 30 päeva jooksul MTA piirkondlikku
teeninduskohta. Kõige mugavam võimalus maksuteate
kättesaamiseks ja ühtlasi kontaktandmete täpsustamiseks on
teha seda e-maksuametis/e-tollis.
Maamaksu tasumise tähtaeg on 31. märtsil. Kui aastane
maamaksu summa ületab 64 eurot, tasutakse 31. märtsiks
sellest vähemalt pool, kuid mitte vähem kui 64 eurot.
Ülejäänud osa maksust tuleb ära maksta hiljemalt 1.
oktoobriks. Maksu- ja Tolliamet kannab laekunud
maamaksu täies ulatuses üle kohalikele omavalitsustele.
Maamaksu ei määratud ja maksuteadet ei väljastatud
juhul, kui summa jääb alla 5 euro.
Arvestades 2011. aasta tulude deklareerimist järgmisel,
2012. aastal, palub Maksu- ja Tolliamet, et inimesed
suhtuksid maamaksu tasumisse suure tähelepanuga.
Järgmisel aastal saab enammakstud tulumaksu tagasi 5
tööpäevaga ainult sel juhul, kui tuludeklaratsioon on esitatud
õigel ajal ja perioodil 15. veebruar 2011 kuni 14. veebruar
2012 ei ole inimesel maksuvõlga.
Just maamaksu mitmes osas tasumine võib aga
teadmatusest inimesele võla tekitada ja takistada tuleval
aastal ka enammakstud tulumaksu kiiret tagasisaamist.
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Vihula Selts
Eellugu
Vihulas on ikka tehtud ja
püütud oma vaba aega millegagi sisustada. See, et inimestel on erinevad huvid
ning soovid, on iga väikese
maakoha puhul täiesti tavaline. Mõned inimesed ihkavad omaette kodus rahus
olla, mõned aga jälle millegagi tegeleda. Et vilgast
seltsielu pole Vihula kandis
juba kaua olnud, astus appi
juhus. Vihula mõisas elavnes
tegevus 2003. aasta jürikuust
ja eestvedajaks sai Maarja
Veskila. Kevad kulus ja suvi
kulus ja sügisesse jõudes oli
noorel mõisaperenaisel selge, et peale majutuse ning
toitlustamise on mõisas vaja
muudki pakkuda. Täpselt ei
mäletagi, kust idee tuli, kuid
koos otsustasime teha jõuluajaks mõisa tillukese jõulumaa. See ettevõtmine ühendas palju tegusaid inimesi:
Maarja Veskila, Kai Tingas,
Imbi Raaga, Kaie Juhanson,
Heli Usk, Anne Rusalep, Eva
Tingas, Age Muttika, Signe
Länts, Arvi Ruut, Eva Klaus,
Katrin Jõgi, Jaan Kruus,
Tiina Tälli, Allan Rusalep,
Margus Hark, Priidu Mülla
ja koolilapsed Gerda-Marie
Esko, Helina Usk, Teele
Usk, Gerli Raaga, PaulaAnette Esko, Helena-Laura
Esko ning Andra Länts. Ette
sai valmistatud näidend ( osa
võtsid nii täiskasvanud kui
koolilapsed), meisterdamistuba, vorstitegemise näitamine ja maitsmine, sooja tee
ja jõulusaia maitsmine, õnnevalamine sepikojas, reesõit, väike koduloomade
loo-maaed (kitsed, jänesed
ja lambad) ning loomulikult
kohtumine jõuluvanaga.
Jõulumaa lõpetamisel leppisime kokku juba uue ühise
ettevõtmise: korraldada järgmisel suvel mõisa õues
Vihula päev. Hiljem oleme
koos olles mõelnud, et aega
ja jõudu kulus päris mehiselt, kuid ükski hilisem projekt pole tegijatele endile
enam nõnda tore olnud ja
hinge jätnud seesugust mälestust, kui too esimene.
Tiivustatuna oma ettevõtmisest ja ühtaegu ka küla
vajadustest tulenevalt saigi
2004. aasta jaanuarikuus
kokku kutsutud koosolek.
Mittetulundusühingu
asutamine
2003. aasta sügisel käis
Karepalt Tiiu-Sirje Kivilo
meile oma külaseltsi tegemisi ja toimetusi tutvustamas. Samuti püüdis ta meile
selgitada, et seltsi loomisega
avanevad paljud rahalised
võimalused, mida muidu
taotleda ja kasutada ei saa.
2004. aasta kolmekuningapäeval kutsusime külarahva
taas kord kokku. Kooskäimise kohaks on välja
kujunenud juba ajalooliselt
seltsimajaks ehitatud Vihula
rahvamaja hoone. Koosolekul oli päris palju rahvast,
kes tahtsid oma mõtete ja
tegudega piirkonna ellu äratamisele kaasa aidata. Neid
oli nii Vihulast: Jaan Kruus,

Maarja Veskila, Tiina Tälli,
Eva Klaus, Arvi Ruut, Helve
Tingas, Kai Tingas; Annikverest Kristiina Rootslane,
Mare Raja, Enna Rosenberg;
Paasi külast Maarika Arnek;
Kosta külast Sigrid Kustavson, Mai Väinsalu, Anu
Kaldvee, Raivo Kaldvee;
Tiigi külast Elve Petrovits,
Age Muttika, Sirje Kornel;
Tiit Voogla; Haili külast

otsustasime juhatuse ringi
valida. Inimesed olid vahetanud elukohti ning uued
tegijad teevad ikka uut moodi. Juhatuse esimeheks sai
Maarja Veskila, kes veab
tänaseni meie seltsielu.

Kaie Juhanson ja Karulast
Age Kuusemets ning Kuno
Kuusemets. Nii otsustati
ühiselt moodustada MTÜ
Vihula Selts, mis koosneb
seitsmest külast- Vihula,
Annikvere, Paasi, Kosta,
Tiigi, Haili ja Karula küla.
MTÜ Vihula Seltsi juhatuse
esimeheks sai valitud Kai
Tingas. Kokku sai lepitud, et
paneme koos õla alla ja
äratame ning taastame külaelu, hoiame alles traditsioone, mis on varem siinkandis juurdunud. Kahjuks
ei toimunud siinkandis ärkamist. Tegijad ning kokkutulijad mistahes üritustel on
ikka ühed-samad. Kas on
tegevusampluaa liiga väike,
kas on inimeste huvid liiga
erinevad, kas on soovid ja
vajadused liiga erinevad?
Sellele ei oska me tänagi
vastata. 2007. aasta aprillist

jahmerdamist on olnud järgmiste projektidega:
KOP-ist Annikvere külamaja (2005) Raha küll
saime, kuid olukorra muutuste tõttu (vana Annikvere
kaupluse hoone müüdi maha) pidime selle tagasi maksma.
PRIA-st Vihula Paisjärve
äärde ujumiskoha tegemine (2004)Taotlusele vastati eitavalt, sest raha ei
jätkuvat ning meil meri õue
all.
KOP-ist Vihula külaplatsi
taastamine (2007) Raha saime ja külaplatsil on nüüd
katusealune, WC, lõkkeplats
ja sild-lava.
KOP-ist Vihula külaplatsi
elektrienergiaga varustamine (2007) Raha saime ja
elektrigeneraatori ostsime.
Suurte tormide ja elektrikatkestuste aegu laename

Suuremad projektid
Lisaks vallast saadud toetustele oleme toetusi noolinud
ka mujalt. Enim vaeva ja

Mis on oluline?
Kai Tingas: Et inimene tunneks ennast hästi, saaks aru, et
temastki sõltub midagi siin külas, temale loodab keegi ja
temast hoolitakse külas. Jään ikka ootama, et kaasalööjaid
oleks rohkem ja sealhulgas ettevõtjaid samuti. Ja ärge
tulge mulle ütlema, et raha pärast jääb miskit tegemata!
Raha on vaid vajalik abivahend. Mõte, idee ja teostus
kaaluvad selle alati üles. Ja inimene leiab igas olukorras
väljapääsu!
Eva Klaus: Tuua noori tagasi maaelu juurde, et nad
väärtustaks oma koduküla kui oma kodukohta. Kutsuda
rohkem noori ühisüritustesse, talgutele – nii jääb neist
maha jälgi, mille üle saavad uhked olla ja öelda-meie
tegime. Julgustada noori, et nad mõtleks välja üritusi, mis
neile huvi pakuks ja seejärel nõu ja jõuga abiks olla.
Mare Raja: MTÜ Vihula Seltsi seitsme küla kogukonnadootame rohkemat kaasalöömist seltsitegevuses. Hei,
noored! Arvutid kinni ja hoogsamalt kaasa lööma seltside
tegemistes.
Marika Sundla: Ise tehtud, hästi tehtud ja kui veel koos
tehtud, on tehtust suurem rahuldus ja rõõm. Praeguse kiire
tehnika arengu ja interneti-ajastu tuhinas unustame sageli
ära lihtsa rõõmu, ja kust seda siis veel saaks, kui mitte koos
midagi ette võttes.
Maarja Veskila: Kui on Sul mure, siis pool anna ära. Oma
külainimesed on kõige lähemal,
kellega suhelda.
Suhtleme rohkem oma küla inimestega läbi ühisürituste,
lihtsalt jutustades külateel, teistele abikätt ulatades ja ise
rõõmu tundes oma tegemistest.
Maarika Arnek: Et me ikka rohkem omavahel kokku
saaksime. Võiks kujuneda välja iga aastane traditsioonVihula Sügislaat-Simman. Kui kõik sügistööd tehtud,
korraldame sügislaada, kus kõik saaks pakkuda oma
kaupa, mis oma tarbest üle jääb – aiasaadusi, vanavara ja
kuni kasutatud autorehvideni välja.

seda tähtsat riistapuud ka
teistele hädalistele.
Vallast – Vihula 1971.aasta
filmi taastamine (2009)
Endilegi ootamatult saime
hakkama väga olulise teoga.
Aastaid seisnud ja uuendamist oodanud 1971. aastal
vändatud film Vihula inimeste tegemistest sai DVDplaadile pandud ja kõigiti
vääriliselt esitletud.
LEADER-ist Külaelu jäädvustamine helis ja pildis
(2010) Peale esimese filmi
taastamist oleks olnud narrus
juba tänased tegemised plaa-

Vastlad
dile panemata jätta. Lisaks
oma küla lugudele uuendasime ka 1980-ndatel vändatud filmi Virust (kolhoos).
Lisaks sellele toimus
kohtumine näitleja Mait
Malmsteniga.
Oma raamatut „Maakorraldajad“, mis räägib
Virumaal ja ka meie külades
toimunud sündmustest aastatel 1940-ndatel seoses
maareformig, esitles Lembit
Anton.
Muud tegemised
Lisaks juba mainitud filmide
esitlustele oleme loomulikult ka muid pidusid
pidanud. Siin võib rääkida
traditsioonilisest vastlapäevatrallist, jaanipäeva-üritustest, emadepäevast, Annikvere kooli 100. aasta juubelist, Vihula kooli kahest
aastapäevast, samuti regilauluansambli plaadiesitlused. Koos oleme koristanud
ja taastanud külaplatsi ja
juba viis aastat tagasi korrastasime Haili külla viiva tee
ääred okstest ja mahalangenud puudest. Lisaks tegutseb
juba teist talve Vihulas kooli
ruumides naiste käsitöötuba.
Siia tullakse kokku ideid
ammutama, nõu küsima ja
varrast liigutama. Selle aasta
vastlapäeva-autasud olid
kõik naiste näppude vahelt
tulnud.
Lõpetuseks
Kuigi meie piirkonnas on
elanikke üksjagu, ei huvituta
just agaralt kooskäimisest ja
ühistegemisest. Samas võime aga nentida, et tegemata
pole meil miskit siiani jäänud ja alati võib muidugi
rohkem teha ja tahta. Need,
kes seltsi tegevuses kaasa
löövad, saavad kindlasti
võimaluse toredaid elamusi
nautida. Ja need, keda see ei
huvita ei peagi ju kaasa
lööma. Aga pidagem meeles:
KUS VIGA NÄED LAITA,
SEAL TULE JA AITA!
Kai Tingas
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ISTUNG NR 19
10.märtsil 2011 kell 16:00 Võsul

22. veebruar 2011 istungi nr 8 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:

Istungil osales 14 volikogu liiget: Andrus
Aasmäe, Piret Aasmäe, Anneli Alemaa, Tõnu
Ammussaar, Heli Hainas, Mare Kalme, Age
Kuusemets, Hanno Nõmme, Einar Ohov, Mati
Piirsalu, Eha Sirelbu, Aide Veinjärv, Uno
Õunapuu ja Arvi Ööpik.
Istungil ei osalenud Gerly Kaljuvee.

1. kompenseeris õpilaste sõidupiletid vastavalt esitatud
avaldustele kokku summas 44,72 eurot;
2. andis loa ühise jäätmemahuti kasutamiseks S.
Liiskmaale ja A. Tasasele Eisma külas. Ei andnud luba A.
Kaasikule Mustoja külas korraldatud jäätmeveoga
mitteliitumiseks perioodil 1.maist kuni 1. oktoobrini
2011. Luges P. Plakk Aasumetsa külas korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks 28. veebruarist kuni 30.
aprillini 2011;
3. kinnitas volikogu sotsiaal- ja hariduskomisjoni
ettepanekud järgmiselt: maksta küttetoetust ühele eakale
inimesele summas 128 eurot, maksta toetust ühele
vähekindlustatud perele summas 200 eurot, maksta
toetust ühele eakale inimesele summas 25 eurot, maksta
toimetulekutoetust veebruarikuus ühele inimesele
summas 160,61 eurot, toetada 2010/2011 õppeaasta II
poolaastal ühe õpilase õpinguid Loksa Muusikakoolis
125 euroga;
4. kehtestas seoses sotsiaaltransporditeenuse osutamisega
sõidualustustasu ja vedaja osutatavate lisateenuste tasu
suuruse;
5. kehtestas sotsiaaltransporditeenuse osutamise juhendi;
6. kehtestas sotsiaaltransporditeenuse kliendiks registreerimise avalduse vormi ja kliendi profiili vormi;
7. väljastas ehitusloa Käsmu Rahvamaja rekonstrueerimise
3. etapi teostamiseks ja ehitusloa külaplatsi rajamiseks
Eisma külas;
8. väljastas kasutusloa Käsmu Rahvamaja avatäidete
vahetuse ja fassaadi remondijärgseks kasutamiseks ja
kasutusloa Käsmu küla Põhja tn 7 elamu kasutamiseks;
9. kooskõlastas OÜ Vihula Valla Veevärk poolt esitatud
hinnataotluse abonenttasu osas;
10. nimetas OÜ Vihula Valla Veevärk täiendavaks nõukogu
liikmeks Hanno Nõmme.

Määrusega nr 33 võeti vastu Vihula valla 2011 aasta
eelarve kogumahus 2 192 822 eurot.
Määrsega nr 34 kehtestati uus Vihula valla jäätmehoolduseeskiri.
Määrusega nr 35 kehtestati uus korraldatud jäätmeveo
rakendamise kord. Uus jäätmehoolduseeskiri ja
korraldatud jäätmeveo rakendamise kord hakkavad
kehtima alates 01.oktoobrist 2011.
Toimus Vihula valla põhimääruse muutmise I lugemine.
Volikogu poolt vastuvõetud määrustega saab tutvuda
valla kantseleis, raamatukogudes ja valla veebilehel:
www.vihula.ee.
Järgmine volikogu istung toimub
28.aprillil 2011 algusega kell 16:00
Rutjal, Arma Ratsatalus.

Registreeringu õigsuse
kinnitamine
Alates 1. jaanuarist 2005 on ettevõtjal (ka majutusteenust
osutav ettevõtja) kohustus esitada iga aasta 15.aprilliks
vallavalitsusele kinnitus registreeringu õigsuse kohta
majandustegevuse registris (s.t. kinnitus selle kohta, et
ettevõtja andmetes ei ole aasta jooksul muudatusi
toimunud). Muudatuste kohta tehakse registreering
majandustegevuse registris ja selle eest riigilõivu ei võeta.
Registreeringu õigsuse kinnitamise ja muutmise blankette
saab vallavalit-susest ja veebilehelt: www.mkm.ee/mtr.
Ettevõtjal on võimalus elektroonselt ise taotlusi
sisestada ja õigsust kinnitada!
Ettevõtja esindusõigust omav isik tuvastatakse
Äriregistri andmete alusel sisenemisel portaali X-tee
teenused ettevõtjale kaudu.
Kui sisenemine on õnnestunud, siis valida teenus Sisenemine MTR-i ettevõtja kasutajana!
Kui ettevõtjal ei ole võimalik kasutada portaali X-tee
teenused ettevõtjale või digiallkirja, siis tuleb edastada
taotlus registreeringu teinud asutusele posti teel või
isiklikult.

01. märts 2011 istungi nr 9 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. otsustas esitada volikogule järgmised eelnõud:

Võsu suveks lilleliseks

Vastavalt Vihula Vallavolikogu 09.12.2010 määruse nr 29
§ 1 lg 2 on sotsiaaltransporditeenust õigus kasutada
rahvastikuregistri andmetel Vihula valla haldusterritooriumil asuvale elukoha aadressile registreeritud:
1) puudega inimesel;
2) liikumistakistusega isikul;
3) vähekindlustatud või mittetoimetuleva leibkonna
liikmel;
4) isikul, kelle transpordi on tellinud haigla või Vihula
Vallavalitsus;

„Korraldatud jäätmeveo rakendamise kord“, „Vihula
valla jäätmehoolduseeskiri“ ja Vihula valla
põhimääruse muutmise algatamise ettepaneku;
2. lõpetas OÜ-ga Enitrek 18.05.2009 sõlmitud äriruumi
üürileping 21.3-8.5/7 tagasiulatuvalt alates 01.02.2011
ja andis OÜ-le Veeruvälja otsustuskorras kuni
31.12.2011 üürile Vihula vallale kuuluvas hoones Mere
tn 63a Võsu alevikus I korrusel asuv ruumi nr 005.
08.märts 2011 istungi nr 10 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. muutis Karepa küla Rubre suvila ja Vila küla MellaVollhof koha-aadresse;
2. algatas detailplaneeringu koostamise Võsu aleviku
Võsu ranna osale maaüksusele eesmärgiga uue
katastriüksuse moodustamine, maa sihtotstarbe
muutmine, ehitus-õiguse määramine veetöötlusjaamale, tehnovõrkudele ja rajatistele s.h. puurkaevule
ja detailplaneeringu koostamise Lobi küla Lillemäe ja
Tagametsa maaüksustele eesmärgiga ehitusõiguse
täpsustamine ja täiendava ehitusõiguse ning
tehnovõrkude ja puurkaevu asukoha määramine,
ajaloolise lautrikoha taastamine;
3. väljastas kasutusloa Vergi küla Reelingu maaüksusele
rajatava mitmeotstarbelise hoone osaliseks kasutamiseks (katus);
4. väljastas kirjaliku nõusoleku puurkaevu rajamiseks
Sepa maaüksusele Võhma külas;
5. väljastas ehitusloa Sagadi metskonna trafopunkti fiidri
F2 pingeparenduse ehitustöödeks ja ehitusloa Võsupere
küla Mudila maaüksuse elektriliitumise rajamiseks;
6. luges korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks kuni
30.04.2011 V. Lember-Bogatkina Karepa külas ja A.
Paidre Võsu alevikus. Ei andnud luba korraldatud
jäätmeveoga mitteliitumiseks suveperioodiks U.
Strandberg`ile Karepa külas, K. Källo`le Sagadi külas
ja I. Biin-Smarzoch`ile Karepa külas;
7. lubas seiklusspordiklubil X-Team korraldada 19.
märtsil Võsul ja Võsu ümbruses maastikumatka.

MAAKONNALIIN nr. 7
VÕSU - KÄSMU - VIHASOO - KOTKA

Eelmisel, 2010. aastal olin Võsul esimest aastat aednik.
See oli üks paras õppimise aasta. Käesoleval aastal tahan
Võsu teha palju värvilisemaks-lillelisemaks. Siia sobiks
hästi üks suur püsilillepeenar. Selleks oleks mul vaja teie
kaasabi.
Kevadel, kui teete kodus oma lillepeenraid korda ja
midagi üle jääb andke palun teada. Maikuu lõpupoole
kogume lilled kokku ja teeme Võsu rõõmsamaks.
Mind saab kätte telefonil 514 3499 või aprillist-maist
Võsu vahel nööbist kinni võttes.
Aednik Laidi

Transpordivõimalused paranevad
Aprilli keskpaigast on Vihula valla elanikel võimalus
senisest paremini pääseda liikuma. Lääne-Viru Omavalitsuste Liit on koostöös Vihula valla ja veel 10 omavalitsusega
välja töötanud uue lahenduse sotsiaalotstarbelise transpordi
korraldamiseks. Omavalitsuste koostöö tagab senisega
võrreldes paindlikumad võimalused transpordi korraldamiseks, olgu siis vaja sõita tööle, õppeasutusse, arstile, poodi
või kasvõi sõbra juurde. See kõik saab võimalikuks, kuna
klientide teenindamiseks avatakse ühtne tellimiskeskus, kes
leiab transpordi soovijale võimalikult soodsa transpordivõimaluse. Selleks on Vihula vald, nagu ka teised
omavalitsused kehtestanud ühtsed reeglid, millest olulisimad on, et sotsiaaltransporti saavad tellida vaid vallas
registreeritud isikud, kuid vabade istekohtade olemasolul ka
kõik teised ning samas suunas liikuvad reisijad sõidavad
võimalusel üheskoos. Märtsi lõpus selgub hanketulemuste
taustal teenuse maksumus ning seejärel täpsustab omavalitsus transpordisoodustuste mahu ja määrad.
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5) puuduva või ebasobiva ühistranspordiühendusega
asulas elaval isikul;
6) eelnimetatud kategooriasse kuuluva isikuga koos
reisival isikul;
7) vaba istekoha olemasolul sõidukis ka muul isikul
sõltumata tema elukoha registreeringust.
Seega ei ole tegemist mitte vaid invatranspordiga, vaid
reisida on võimalik ka nendel inimestel, kellele muud
olemasolevad transpordilahendused (liinibuss, takso, oma
auto) ei sobi või muid võimalusi ei olegi. Sotsiaaltransporti
toetab osaliselt ka Euroopa Liit, kelle abil saavad tööl käivad
puuetega inimesed reisida tasuta. Samuti võimaldatakse
tasuta vedu hooldusvajadusega isikutele nt transpordiks
päevahoiuteenusele eesmärgiga võimaldada hoolduskoormusega pereliikmel käia tööl.
Huvilistel palume esitada vallavalitsusele avaldus teenuse
kasutamiseks. Avalduse esitamine annab Teile võimaluse
teenust vajadusel kasutada. Ülevaade teenuse tarbijate
hulgast võimaldab vallavalitsusel töötada välja vallapoolsed
soodustused erinevatele kliendikategooriatele. Avalduse
vormi saab valla kodulehelt või vallavalitsusest. Täpsem
informatsioon minu telefonidel 325 8644, 5 669 4345 või
eha.veem@vihula.ee
Kena kevadet soovides
Eha Veem
sotsiaalnõunik

S Õ I D U PLAAN
Kehtib alates 13.03.2011.a.
Liiklus toimub E, R, P

VÕSU
LEPISPEA
KÄSMU JÄRV
KÄSMU
KÄSMU JÄRV
LEPISPEA
KORJUSE
ERU
TAMMISPEA
VIHASOO
KOTKA

VÕSU
LEPISPEA
KÄSMU JÄRV
KÄSMU
KÄSMU JÄRV
LEPISPEA
KORJUSE
ERU
TAMMISPEA
VIHASOO
KOTKA

Liini teenindab AS GoBus

E, R
REIS 1
5.55
5.56
5.59
6.00
6.02
6.05
6.07
6.10
6.12
6.19

E, R
REIS 2
18.19
18.20
18.23
18.24
18.26
18.29
18.31
18.34
18.36
18.42
18.48

P
REIS 3
16.55
16.56
16.59
17.00
17.02
17.05
17.07
17.11
17.12
17.19

E, R
REIS 4
6.34
6.32
6.32
6.30
6.27
6.26
6.20

E, R
REIS 5
19.25
19.23
19.19
19.17
19.15
19.12
19.10
19.08
19.06
19.00
18.55

P
REIS 6
17.45
17.43
17.39
17.37
17.35
17.32
17.30
17.27
17.26
17.20

Märkused
1. Riiklike pühade ajal sõidab buss pühapäevase
sõiduplaani kohaselt
2. Reisidel 2, 3, 5 ja 6 tagab vedaja saabumise ja
väljumisega Kotka peatuses reisijate
ümberistumise liinile 242A
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Helve-Elfriede Tingas jõudis Vihulasse saatuse tahtel
Vihula valla 2010. aasta
elutööpreemia laureaat, 47
aastat õpetajana töötanud
Helve-Helfriede Tingas
(80) poleks ilmselt mitte
kunagi Vihulasse sattunud, kui komsomoli komitee teda siia ei oleks
suunanud – Helve-Elfriede
Tingast sooviti Vihula
algkooli juhatajaks ja
õpetajaks.
Ega naine esialgu tulla ei
tahtnud, mistõttu pidi ta ilmuma
koguni komsomoli komiteesse,
kus teda veendi. “Mul on alati
ema sõnad meeles, kes ütles
ikka, et valitsusele vastu hakata
ei tohi, siis saadetakse Siberisse,” kõneles Tingas, kellest
saatuse tahtel siiski sai Vihula
algkooli juhataja.
Vihulasse tulles algas trööstitu elu, sest elektrivalgusega
harjunud noort õpetajannat
ootas esialgu ees elektrita elu,
millega harjuma pidi, ja vastavalt sellele, kui kõrgelt päike
parasjagu käis, ka oma töid ja
tegemisi seadma.
Elekter, haruldane asi
“Kui sügisel hakkas pimedaks
minema, alustasime tundidega
hiljem. Kevade poole, kui oli
juba valge, aga külm, tuli
tundidega ikkagi hiljem alustada, sest lapsed käisid jalgsi
kooli,” kirjeldas Helve-Elfriede
Tingas, kuidas õppetöö korraldatud oli.
Kogu õppetöö toimus petrooleumlaualambi valgel. Helve-Elfriede Tingas tõi kodust
ema käest veel ühe suurema

Helve-Elfriede Tingas
petrooleumlambi, sest polnud
harjunud hämaraga. Elektri sai
koolimaja 1961. aasta vana aasta
õhtuks. Elektrivalguse käes ei
saadud aga Vihula algkoolis
väga kaua õpetada, juba 1974.
aastal pandi Vihula kool kinni ja
õpilased koos õpetajatega sõidutati igal hommikul Annikvere 8.
klassilisse kooli ning õhtul toodi
Vihulasse jälle tagasi.
Ka Annikveres sooviti näha
Tingast õppealajuhataja kohal.
“Aga ma tõstsin kaks kätt püsti
ja ütlesin, et aitab, aitab. Mitte
mingil juhul ei hakka ma
õppealajuhatajaks,” jäi naine
enesele kindlaks ja tegeles kõik
need 17 aastat Annikveres ainult
õpetajatööga.
Kuigi Annikvere kooli direktor keelitas juba pensionil Tingast 1991. aastal kooli jääma,
tuli staažikas pedagoog Annikverest ära.

“Tegelikult ei mõelnud ma
sellele, et pensionile jäämine nii
raske on,“ tunnistas Tingas.
Koju jääda ei saanud aga
õpetaja veel nii pea, sest mingil
ajal hakkas 1991. aastal taas
avatud Vihula algkool kutsuma
teda õpetajaid asendama. Ikka
juhtus, et kellelgi oli vaja kuhugi
sõita või jäi keegi haigeks.
“Teised naersid ikka, et mida
mul muud vaja on, kui seltskonda,” naljatles Helve-Elfriede
Tingas.
Ilmselt jättis Helve-Elfriede
Tingase elukutse tugeva jälje ka
tema kolme tütre ellu, miks
muidu töötavad nad kõik pedagoogidena. Ilmselt on selles oma
roll mängida ka asjaolul, et
Tingasel ei olnud lapsehoidjat
võtta.
Lapsed kooli kaasa
Kui esimene tütar Anu sündis,

leiti talle hoidjaks üks vanem
inimene, kes paraku suri, kui
Anu alles seitsmekuune oli.
Kuna uut hoidjat võtta ei olnud,
ei jäänud Helve-Elfriede Tingasel muud üle, kui laps üksinda
koju jätta. “Ta harjus nii kiiresti
ära, et ainult ühe päeva nuttis.
Ma kuulsin küll läbi lae, et ta
nuttis, aga ei saanud midagi
teha,” rääkis Tingas, kelle kodu
asus koolimajaga ühes hoones ja
nii saigi õpetaja iga kahe tunni
tagant käia last potile panemas.
“Kui ma ühel päeval jäin kümme
minutit hiljemaks, oli ta jõudnud
juba püksi teha.” Lapse aastaseks saades, ehitas isa talle
mänguaia, kus tütreke oma aega
veetis ja vahepeal magas, kui uni
peale tuli.
Kui Anu aga kaheaastaseks
sai, viis ema ta kooli. Klassiruumi oli Anu jaoks spetsiaalselt
pink viidud ja oma raamatud
muretsetud.
“Mina ei olnud teda küll
õpetanud, aga neljaaastaselt ta
juba luges ja arvutas. Viieaastaselt õpetas ta ühte esimese
klassi poissi, kes ei saanud
lugemisega kuidagi hakkama,”
imestas Tingas. Sarnaselt Anuga
alustasid ka teised kaks õde oma
kooliteed juba kaheaastaselt.
Elutööpreemia tiitliga tunnustatud saamise kohta ütles
Helve-Elfriede Tingas, et see liigutas teda väga. “See on tunnustus kogu Vihulale ja Vihula
koolile, et ikka oli lapsi, keda
õpetada,” tänas Tingas tunnustuse eest.
Kristi Ehrlich

Giidi ja kodulookonkurss „Vihula Süda”
Juba sellel sügisel, 10. Septembril 2011, leiab aset traditsiooniks
saanud järjekordne parimate giidide võistlus. Kuna väärt mõttest on
innustust saanud ka teised kaunid Eesti piirkonnad, nagu Paide ja
Tartu, kasvab ka üritus ning uueneb. Plaanis on vallutada
konkurssidega kogu Eestimaa. Nii on peale nime ja toimumisaja
muutunud palju muudki konkursi juures. Korraldus-meeskond on
kasvanud ja žürii jaguneb nüüd kahte enam-vähem võrdsesse gruppi.
Eeltöid hindab 10 väärikat inimest eri valdkondadest ja valib
parimad Vihula mõisa tutvustajad kirjaliku eeltöö põhjal välja.
Parimate parimad selgitab juba Vihulas toimuvas finaalis teinepool
žüriist, mis koosneb 11 väärikast inimesest, otsustades avaliku
esinemise üle objektil.
Kirjaliku eeltöö pikkuseks on maksimum 8 lehekülge ja eeltööde
esitamise tähtaeg on 15. august. Zürii punkte eeltöödele oodatakse
31. augustiks ja parimad viis lõppvooru pääsejat hõisatakse välja 1.
septembril-sügiskuul. Lõppvoor siis 10. septembril, algusega kell
11.00, Vihula mõisa peahoone ees.
Zürii koosseis on järgmine: Külli Karing (esimees,
turismimaailma esindaja, reisifirma Viahansa, OÜ Vihula Mõis),Evi
Aluoja (Eesti Giidide Liidu esindaja), Krista Keedus (RMK Sagadi
metsakeskus), Ave Paulus (Lahemaa Rahvuspargi esindaja), Ebba

Rääts (Eesti Ajakirjanike Liit), Vladimir Bogatkin ( Fotograaf),
Allan Jaakus ( Spordimaailma esindaja), Toomas Trapido (Bioloog),
Jüri Kuuskemaa (Ajaloolane), Ella Vikk (Porkuni paemuuseum),
Reiu Tüür (Kunstnik), Külli Sooväli (hariduse esindaja, Võsu kool),
Mark Soosaar (Filmi-ja poliitika mees), Eve Kask (Kunstimaailma
esindaja), Daisy Kull (Teatrimaailma esindaja, Rakvere teater),
Ingmar Noorlaid (Muinsuskaitse esindaja), Tõnu Naissoo
(Muusikamaailma esindaja,Eesti Heliloojate Liit), Rene Eespere
(Muusikamaailma esindaja,Eesti Heliloojate Liit), Tiina Jokinen
(elukutseline reisija, tiim Erpmusic), Risto Järv (Eesti Rahvaluule
Arhiiv), Kauri Kivipõld (Vabakutseline Lahemaa loodusgiid).
Käesoleva ürituse korraldamisele ja läbiviimisele on pannud õla
alla MTÜ Lahemaa Ökoturism, reisifirma Viahansa ja OÜ Vihula
Mõis.
Tegemist on kuuenda üleriikliku konkursiga. Võitjaid ootavad
lisaks aule ja kuulsusele auhinnad. Eeltööd tuleb saata aadressil:
marek53@hot.ee Info samal aadressil või allakirjutanu numbril:
3220662
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Kristil ja Heittil sündis
28.02.2011 tütar
VICTORIA IRVAL

Marek Vahula-Wabakutseline

Iga kuu üle 50
soodushinnaga
pakkumise.

VÕSU APTEEK, Mere 63a
tel 3238159; E-R 9-17

Apovit vitamiinid lastele ja
täiskasvanutele 30 ja 90 tabletti

-20%

Pakkumine kehtib
03.maini 2011

Tere tulemast meie apteeki!

Meie hulgast
on lahkunud …

„Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja
mina annan teile hingamise!“ Mt 11:28.

Käsmu kirikus toimuvad jumalateenistused armulauaga iga
kuu teisel ja neljandal pühapäeval kell 14. Tere tulemast!
Lisainfo: diakon Urmas Karileet,
telefon 5086110, e-post urmas.karileet@eelk.ee.

MAIRE LAUR
25.02.2011
MALLE ALLIKSAAR
01.03.2011

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

