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Oandu-Võsu talvematk oli rahvarohke
27. veebruaril toimunud
Oandu-Võsu talvematk oli
mõnus kohaliku rahva üritus.
Korraldajateks nagu ikka
RMK Loodushoiuosakonna
ja Võsu Vabatahtliku Tuletõrjeühingu rahvas. Kokku
käis talvemõnusid nautimas
106 osalejat. Kõige rohkem
tegi rõõmu see, et neist
tervelt 70 oli Vihula vallast!
Väljastpoolt maakonda tuli
8 matkajat. Nimekirjast võis
leida peale Võsu veel Palmse, Koljaku, Muike, Võhma,
Oandu, Käsmu, Vergi, Tepelvälja, Esku ja Sakussaare
külade esindajaid.
Suusarada kulges mööda
Oandu-Võsu matkarada,
mille valmimisest täitub
tänavu 10 aastat. Suusajälgi
üritasime vaatamata pidevatele lumesadudele sees hoida
juba nädalaid varem ja seda
kasutati usinalt nii Võsu kui
Oandu poolt alustades. Matka eel oskas ilmataat viimasel hetkel muidugi vingerpussi mängida ja sulailma
kohale saata. Rada oli pehme
ja öösel puhus tuul sellele
komistuskivideks veel oksi
ja lumekamakaid peale. Paljud ohkasid pärast finišisse
jõudmist, et nii raske pole 10
kilomeetrit suuskadel neile
kunagi tundunud. Samas oli
selles ohkes enamasti tubli
annus rõõmu eneseületa-

misest!
Muretsesime jalgsimatkajate- kepikõndijate pärast:
kas lumevallide vahel mööda teed Esku ja Koljaku
kaudu Võsule matkamine
äkki liiga igav pole? Meie
rajalehele hoolega kirja pandud verstakivid ja muu
pärandkultuur oli kõik paksu
lume alla mattunud, nii et
matkajatel jäi üle ainult
uskuda, et need tõepoolest
seal olemas on! Siiski
saabusid nad Võsu telkimisplatsile rõõmsalt ja särasilmselt, liikumine värskes õhus
ja lumise männimetsa vahel
oli nad väsitamise asemel
särtsu täis laadinud.
Esimest korda oli tänavu

matkapäeva kavas Võsu
kultuurilooline jalutuskäik
meie kohapärimuse hoidja ja
talletaja Mari-Anne Heljase
juhtimisel. Sellel retkel olid
Võsu randa ja kitsastele
kõrvaltänavatele kuhjunud
lumehanged tõsiseks takistuseks koduloohuviliste teel,
kuid siiski saadi aimu Võsu
kunagisest hiilgusest suvitusasulana ja tema inimestest
ning hoonetest läbi kõigi
keerukate aegade. Kui mõnele majale ligi ei pääsenud,
siis näitas Mari-Anne teiste
katuste tagant paistvat korstnat või katusenurka ja rääkis
sellest nii innustunult, et
tekkis soov lumeta ajal
kindlasti tagasi tulla ja kõik

Kingi raamatukogule raamat!

uuesti üle vaadata.
RMK Võsu telkimisplatsil said kõik matkalised
pärast kokku. Kuuma hernesuppi, teed ja moosi-saia
jagus küllaga ning rõõmsameelsed supijagajad aina
sundisid lisa võtma. Iga
matkaja sai traditsioonilise
tunniskirja, millest mõnel
kodus terve kollektsioon
koos pidi olema. Järgmisel
aastal toimub talvematk juba
kümnendat korda.
Kohtumiseni matkaradadel – nii kevadel, suvel,
sügisel kui ka talvel!
Tiina Neljandik

„Meelespea“ pidas Georg Otsa meeles
Võsu Eakate Selts „Meelespea“ kogunes 20. märtsil
Võsu Rannaklubisse, et
meenutada Georg Otsa –
mõnusat ja lihtsat omaküla
meest ning samas mõõtmatult kuulsat maailmanime. Lava ees oli väike
näitus maestro fotodest, materjale eluloost ja loomingulisest pärandist.
90. sünniaastapäeva puhul süüdati suur mälestusküünal ja Georg Otsa kui

väga sõbralikku ja lahket
„omatänavapoissi“ meenutas Aino Veelma.
Võib-olla muusikaline
tagasivaade Otsa loominguteele kujunes mõnele kohalviibijale ehk pisut liigagi
raskeks või tõsimeelseks, ei
saanud siin, teades maestro
elu- ja loometeed, leppida
vaid pinnapealsega… Raske
on valida kullafondist, kuhu
kuulub üle 70 erineva lavarolli ja üle 500 laulu 20

erinevas keeles. Nii paitaski
Georg Otsa väga paljude
arvates maailma kauneim
bariton taas kuulajate kõrvu
ja tema tundlik esituslaad ja
võrreldamatu diktsioon lõi
uusi ja uusi kõlapilte.
Seejärel viis „Meelespea“ juhatuse esimees Vaike
Talpsepp läbi seltsi aasta
aruande koosoleku ja
August Kilk rääkis uuematest saavutustest spiritismis
ja paralleelmaailma uurin-

Külastasime Kunda
tsemenditehast
18. märtsil käisime 8. ja 9. klassiga Kunda Tsemenditehases ja
Muuseumis. Reis võeti ette karjääriõpetuse tunni raames, et
tutvustada õpilastele erinevaid ameteid ning et ka tutvuda kohaliku
toodangu valmimisega.
Muuseumis tutvustati meile Kunda Tsemenditehase ajalugu
ning näidati osaliselt, kuidas tsementi ka toodeti kunagi. Muuesumi
maja iseenesest oli üpris hirmuäratav, eriti pärast seda, kui meile
räägiti sealsest kummitusest John Girard de Soucantoni'st, kes oli
kunagi Kunda mõisnik ja ühtlasi ka linna asutaja.
Tehases ekskursioonil käies tekkis nii mõnelgi alateadvusest
hingamisraskused. Ka mina ise olin üks neist, kes automaatselt
tolmupilve peale hinge kinni hoidis või kätt nina ette toppis.
Õnneks vedas meil giidiga, kes iga võimaliku ohu eest meid
teavitas. Meelde jäid hästi tooraine ladu, veskid ning põletusahjud,
mis rohkem nägid küll välja rohkem pöörlevate torude moodi.
Suur aitäh meie giidile ja bussijuhile, kes külma närvi hoidis,
kui me tsemendiste jalanõudega bussi mustaks tegime!
Mare Niilikse

gutest. Seltsi alati krapsakad
tantsumemmed näitasid oma
uusi tantse ja sättisid jalga ka
Otsa tuntuma laulu „Saaremaa valsi“ järgi.
Kohvi ja küpsiste maiustamise taustaks kõlasid
Georg Otsa esituses igihaljad estraadimeloodiad. Vestlustes jäi õhku küsimus:
miks küll raadios ja TV-s nii
harva on Otsa kuulda ja miks
veel tänagi otsib mõni Otsa
kapist olematuid luukeresid?

Tüdrukute õhtu Võsu koolis
Teadagi on Võsu kooli jäänud õppima vähe
tüdrukuid võrreldes poiste üleküllusega. Nimelt
tulime tüdrukute ja õpetaja Ilona Vilbrega mõttele, et
taastada veidi neidude koosolemist koolis. Kutsusime
kooli rääkima meeldiva jutuga kosmeetiku, kes rääkis
meile näohooldusest ja meigi pealekandmisest. Kõigil
oli tore kuulata noorusliku inimese juttu ja küsida
juurde küsimusi. Peale lühikest loengut hakkasime
kõik tüdrukutega endid mätserdama, suured ja väiksed
koos. Kui näod olid pähe tehtud, hakkasime lõbusaid
seltskonnamänge mängima. Kõige naljakam oli meile
„lusikaga putru“ mängu mängida. Selle põhimõte oli
silmad kinni üksteisele lusikaga toitu suhu pista.
Proovige järgi, pole just kõige lihtsam! Kõigil oli tore
aeg ja võiks veelgi midagi sellist ette võtta koolimajas!
Õpetaja Reili hoidis meil silma peal ning osales ka ise
mõnes mängus, mõistagi meie tungival soovil! Pärast
koristasime ise kõik enda järelt ära ja vaatasime, et
koolimaja jääks meist maha nagu polekski meid seal
õhtul olnud. Võiks rohkemgi selliseid üritusi koolis
teha, eriti sellisel pakasel talveajal.
Kristina Kask

Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing on välja hõiganud
üleskutse, kus kutsub lugemisaastal kõiki lugejaid üles
kinkima oma kodukandi raamatukogule üht äsjailmunud raamatut. See on heategu, millega saab
kogeda kinkimisrõõmu ja pakkuda paljudele teistele
lugemismõnu.
Kinkides raamatukogule, tehakse kingitus korraga
paljudele. Kingitus muudab rikkamaks sinu külakogu
lugemisvaliku ja
suuremaks avastamisrõõmu, mida
kirjasõna pakkuda võib.
Aasta 2010 on kuulutatud lugemisaastaks, mille üks
peamisi eesmärke on tuletada meelde, et lugemine on
nauding. Eestis armastatakse lugeda ja üks koht, kust
huviline lugemisvara saab, on raamatukogu. On
imetlusväärne, et raamatukogudesse tullakse üha rohkem
ja tihedamini ning juba mõnda aega on lugemishuvi Eestis
taas tõusuteel. Samal ajal vähenes riigi toetus kogude
täiendamiseks ligi veerandi võrra ja ka valla eelarves ei
ole võimalik vahendeid trükiste ostmiseks suurendada.
Ühe aasta jooksul ilmub Eestis üle 4000 raamatu, millest
tavapäraselt jõuab külaraamatukokku kümnendik,
lugemisaastal kardetavasti tunduvalt vähem. Hiljem on
häid raamatuid pea võimatu hankida ja nii jääbki
raamatukogu raamatuvalikusse tühimik. Ühest möödunud aasta külakogu aruandest võisime lugeda, et lapsed
käivad raamatukogutädile näitamas, milliseid uusi
raamatuid neil on. Asi peaks ju olema vastupidi.
23. aprillil tähistatakse ülemaailmset Raamatu ja roosi
päeva. 1930-ndatel aastatel tuli ühele Barcelona
raamatukaupmehele romantiline idee, mille abil suurendada raamatumüüki ja parandada kirjanduse tundmist:
Kataloonia kaitsepühaku Püha Jüri päeva hakati tähistama
Raamatu ja roosi päevana, mil mees kingib naisele roosi ja
naine mehele raamatu. 1995. a. kuulutas UNESCO
Kataloonia raamatu- ja roosi päeva rahvus-vaheliseks
raamatu ja autoriõiguste päevaks.
Pakume välja need kaks mõtet ühendada. Kui oled
valmis raamatukogule mõne äsjailmunud raamatu
kinkima, siis oleme meie valmis sulle 23. aprillil roosi
ulatama.
Pea nõu raamatukoguhoidjaga, et välja selgitada,
millist raamatut hädasti vaja või ehk on see raamat juba
kingitud. Et kinkimisrõõmu tulevastele põlvedele
jäädvustada, võiks kinkija omakäeliselt kirjutada
raamatusse pühenduse, et ka tulevased lugejad teaksid, et
tegemist on kingitusega.
Raamatukogud jäävad tänuga ootama teiepoolset
kaasalöömist.
Kõigi valla raamatukogude nimel
Ene Loo
Karepa

Teeme ära 2010
Sellel aastal toimub üle Eesti 1. mail suur Teeme Ära
talgupäev, kus on ühiselt võimalik õlg alla panna
kodukandis vajalike tööde tegemisele, kutsuda appi
toredaid inimesi kaugemalt ning tutvustada selle kõige
kaudu oma kodukanti ning seal toimetavaid inimesi ka
teistele eestimaalastele.
Kindlasti on praegusel majanduslikult raskel ajal
keeruline leida vajalikke vahendeid ja töökäsi paljude
asjade kordategemiseks, mis ammu koduvallas ära
tegemist on oodanud. Samas on kindlasti hulk töidtegemisi, mida ühisel jõul ja hästi läbi mõeldes ning
kodukandi inimesi ja ettevõtteid kaasa kutsudes oleks
võimalik ka täna ära teha. Ühiselt tehtu liidab ning teeb
kergemaks ka saavutatu hoidmise. Vahel läheb vaja ainult
väikest tõuget et head asjad juhtuma hakkaks.
Rohkem infot talgupäeva kohta leiab Teeme Ära
talgupäeva kodulehel www.teemeara.ee Samuti leiab
sealt maakondliku koordinaatori kontakti, kellega
kodukandis toimuvast ka otse kõnelda saab.
Irmelin Nõu
Teeme Ära talgupäev Maakondlike koordinaatorite
toimkonna juht +372 59051773
http://www.teemeara.ee
skype: irmelin
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Mida teha, et järjest tihenev turistidevool Vihulas saaks eestlaste maaelust kaasa
midagi optimistlikku?
Pärisorjuse kaotamine ja
talude päriseksostmine, silmaringi laienemine ning
talurahva suuremad liikumisvõimalused muutsid 19.
sajandi teisest poolest oluliselt talude ilmet, maainimeste mõtteviisi ja elulaadi.
Aastasadu muutumatuna
püsinud talupojaühiskond
hakkas kiiresti uueaegset ilmet võtma; maailm avardus, ajakirjanduse ja haritlaste kaudu jõudsid külasse
uudised laiast ilmast, ideed,
edust, haridusest, arengust,
uuest ajastust.
Samal ajal hakkas Eesti
külades levima ka täiesti uus
hoonetüüp – rehest lahku
ehitatud elumaja. Mõisa
härrastemajade eeskujul hakati neid nimetama häärberiteks (tänapäeval ka häärbertüüpi elamuteks). Loodusesse sulandunud madalate
palktarede keskel mõjusid
need otsekui värske tuulepuhang.(Rocca al Mare
Vabaõumuuseum)
Eesti taluarhitektuuri
arengus katkes järjepidevus
kolhooside loomisega. Maaehitust arendati vastavalt
nõukogude liidu direktii-

videle. Rahvuspargi loomise
üheks põhjuseks oli oht, et
järjest intensiivsema põllumajandustootmise käigus
muutuvad ka Põhja Eestis
maastikud ja kaovad jäljed
meile olulisest, rahvusliku
omapäraga külamiljööst.
Vihula küla südamik on
ajalooliselt väljakujunenud
mõnemajalise ridakülana,
milles aastaringselt elatakse
vaid kahes majapidamises
kusjuures üks neist on väga
kriitilises seisus. Vihula
ajaloolise küla ja Vihula
mõisa vahele jääb ca ühe
kilomeetri ulatuses, peamiselt asundustaludest hajaküla, kus enamikes majades
elatakse küll aastaringselt,
kuid põllu ja karjapidamjne
on täielikult lõpetatud. Kolhoosi ajal alguse saanud
intensiivpõllundust ja loomakasvatust jätkatakse juba
kokkuküntud põllumassiividel, seega ajaloolisest
maakasutusviisist enam
märgatavaid jälgi ei ole.
Tegemist on maaparanduse
käigus uuenenud maastikuga.
Kolhooside ajal on Vihula külla, Rahvuspargi alale

ehitatud kuus ühepereelamut. Peale Vabariigi taastamist uusi ehitatud ei ole,
kuid mitu elamut on renoveeritud.
Õnnelikult on läinud
Vihula mõisaga. Ei lähe
ilmselt kaua, kui kogu
kompleks on täiuslikult korrastatud. Üha enam aga
torkab silma mõisa läve ees
paiknev hääbuv küla. Tänapäevane Eesti ehitustase
puudub täielikult. Mõisast
lahkuvale külastajale jääb
viimaseks silma vaade Vihula paisjärvele aga edasi giid
ilmselt vaikib kuni Potsu
teeristini kus kahjuks rikub
muljet laudakompleks, mille
renoveerimisplaanid on aastaid takerdunud kooskõlastuste taha. Katsetatud on
alustada ka elamute ala
detailplaneeringuga, kuid
tulutult. Siinkohal ei saa ma
jätta tutvustamata Marju
Lauristini kokkuvõtet kõige
värskemast inimarengu
uuringust, kus ta leiab, et
enne kui loota uuel tasemel
arenguid majanduses, hariduses ja muudel elu aladel on
poliitikutel vaja ühiskonna
mõtlemine järele aidata!

Minu arvates on see poliitikutele raske ülesanne. Palju
tõhusam võiks olla ühiskonnateadlaste, erinevate
arvamusliidrite ja meedia
koostöö, kelle tegematajätmised ja tihti vastutustundetud avaldused on vastuseisule kaasa aidanud.
Mida teha, et järjest
tihenev turistidevool Vihulas
saaks eestlaste maaelust
kaasa midagi optimistlikku?
Särama löödud mõisade
taustal jääb eestlastest sama
hall mulje kui kunagiste
mõisade ajal. Olukorras, kus
kodu rajamist Vihulasse peetakse juba praegu piirangute
ja keeldude tõttu võimatuks,
soovitakse Rahvuspargi
kaitse-eeskirja kujndada
veelgi rangamaks. Kehtiv
kaitse-eeskiri ja valla üldplaneering jätsid vähemalt
teoreetilise võimaluse detailplaneeringu käigus Rahvuspargi valitsejaga kokkuleppele jõudmiseks, uue
eelnõuga nähakse ehitamise
võimalust Sagadi piiranguvööndis (kuhu hakkab kuuluma ka Vihula) ainult olemasolevatele õuealadele või
vundamentidele. Millegi

pärast seda võimalust 20-ne
aasta jooksul kasutatud ei
ole. Kas üritatud on või ei ole
seda ma ei tea. Selge on see,
plaanitava seadusemuudatusega peatub Vihulasse uue
elujõulise elanikonna lisandumine väga pikaks ajaks.
Kodunt lahkuvatel noortel
puudub lootus kodukülla
omaette kodu rajada. Sellest
on väga kahju, sest Vihulal
on palju võlusid, koht elamiseks on kutsuv. Küla võiks
igati areneda. Praegusel
juhul ei näe mina põhjust ei
maa- ega põllumajandusreformis, samuti mitte regionaalpoliitikas, esmalt oleks
vajalik ühiskondlik kokkulepe.
Üksmeelselt lahendusi
otsides võiks Vihulast kujundada tänapäevase küla eeskuju! Eestis on sellisel
tasemel planeerimise, kujundamise ja ehitamise võimekus olemas. Esimeseks tingimuseks tuleb seada nõue, et
sellisesse auväärsesse kohta
arenduse kavandamine ja
valikute tegemine peab toimuma igakülgse kompetensi abiga. Teiseks julgen
soovida, et tulevased elamud

saavad olema silmapaistvalt
väärika välimusega ja ühelaadsed, nagu see ikka tavaks on olnud ridakülana,
Mäeotsa talust kuni Mustoja
jõeni, jättes vabaks hinnalised vaated. Küla planeerimine teisele poole SagadiVihula teed oleks mitmel
põhjusel halb lahendus, kuid
see oleks juba omaette teema. Lootust annab see, et
kehtiv valla koalitsioonilepe
lubab uute elukohtade loomist lihtsustada ja koduloojaid nõustada.
Ühes olen kindel, Vihula
annaks arenenud maitsega
vastustundlikule loojale eneseteostuseks väärika väljakutse. Soovin, et uus kaitseeeskiri annaks selleks võimaluse!
„ka majad juurduvad
ja toad ajavad võrseid,
ka majad õitsevad,
ka majad puistavad
seemneid,
kui nad on kasvanud
kodudeks.”
Ellen Niit
Jaan Kruus

Kes minevikku ei mäleta, see elab tulevikuta
APRILL
3.04. kell 12,00 Lastelaulukonkurss
LAHEMAA LAULULIND.
Võsu Rannaklubis
Võistlustulle astuvad Vihula, Haljala,
Kadrina valla ja Loksa linna laululinnud.
Päeva juhib ja kaasa laulab Gerli Padar.
Pääse 50 krooni, perepilet 100 krooni.
MTÜ VÕHMA SELTSIMAJA 53989592,
52982292 www.vohmaseltsimaja.ee;
www.vohma07@gmail.com

10.04. 12 - 15.00 TEEMAPÄEV PALMSE
MÕISA AIAS JA PARGIS:
Koduaia rajamine, erinevad aiastiilid, lektor
Tõnu Talu Puukoolist: loengud, kohvipaus,
pargiekskursioon. Võimalus tellida
erinevaid istikuid ja taimi. Teemapäev on
tasuta.
Palmse mõisa linnaserehi (koolituskeskus)
SA Virumaa Muuseumid,
Palmse mõis 5 559 9977, aed@palmse.ee
17.04. 20.00

Kantripidu. Võhma seltsimaja
Muusikat teeb ansambel ja külas
on line-tantsijad.
Avatud puhvet
MTÜ Võhma Seltsimaja 53989592, Riina
Kens www.vohmaseltsimaja.ee;

www.vohma07@gmail.com

24.04. 12.00

TEEMAPÄEV PALMSE MÕISA
PARGIS:
Kevadtööd aias, murude hooldamine ja
väetamine, lektorid Piret Kaskema, Virve
Väli: loengud, kohvipaus,
pargiekskursioon. Teemapäev on tasuta.
Palmse mõisa linnaserehi (koolituskeskus)
SA Virumaa Muuseumid, Palmse mõis 5
559 9977 aed@palmse.ee

30.04. 14.00

SAGADI MÕISA HOOAJA
AVAMINE
SAGADI MÕIS RMK SAGADI
METSAKESKUS 6767888,
sagadi@rmk.ee www.sagadi.ee

Jah, ammu see oli kui Vihula
ja Võsu ühinesid ning hakkasid koos valla tulevikku
paika panema.
Nende kavade, plaanide
ja tegevustega on ikka niimoodi, et osa koostatakse
endale, osa teostamiseks,
mõni kellelegi tõestamiseks
– näe, ma ju eksisteerin! Hull
lugu, kui mõnikord kiputakse selliste plaanidega ellu
viima otsuseid, mis kaugemas arengus hakkavad elu
keeruliseks ja raskeks tegema. Kava või plaani tehes
peaks sellest viimasest hoiduma, sedasama soovitaksin
ka koalitsiooni liikmetel teha, sest mina isiklikult arvan,
et seepärast me olemegi
looduse kõige arenenum liik,
et oskame analüüsida aga ka
õppida vigadest ning arvestada ka oma lähedatsega
ning nende elu mitte keeruliseks teha.
Miks ma siin niimoodi
räägin?
Sirvides koalitsioonilepingu tegevuskava, jälgides koalitsiooni tegevust
komisjonides ning lugedes
kõikvõimalike konkursside
kohta valla kodulehelt, tekib
vägisi võrdlus perioodiga,
mis oli meie maal mõned
kümned aastad tagasi. Tõsi
küll, tegevuskava puhul
mitte kõigil peatükkidel aga
neil, millega olen Vihula
vallas töötades kokku puutunud, jäi küll pilk peatuma
ning mõte rändas ajas tagasi.
Mulle teeb nalja see,
kuidas valla allasutust „Vihula Munitsipaal“ on erinevatel ajajärkudel püüdnud
erinevad võimuliidrid, küll
muuta, kujundada, küll erastada ja mida kõike veel saab
ühe ettevõttega teha. Lugupeetud võimuesindajad, see

ettevõtte loodi ju eraettevõttest valla asutuseks ümber just seepärast, et lugupeetud vallakodanik saaks
kommunaalteenuseid soodsamalt ja operatiivsemalt,
samuti pidi see ettevõte
teostama ka heakorra töid
ning igapäeva elus toetama
teisi allasutusi, esmaseks
mureks oli vee- ja heitveemaksete laekumiste korrastamine ning seadusega
kooskõlla viimine. Elu näitas ka tookord seda, et
omavalitsuses ei saa ei majanduslikel ega poliitilistel
põhjustel vallale kuuluda
äriettevõtet. See on kõik
ajaloos juba olnud! Erasektori kaudu vee ja heitvee
majandamist Vihula vallas ei
pea mina küll otstarbekaks
lähenemiseks, pigem tuleb
üle vaadata senine tegevus ja
see optimeerida ning viia
nõuetega kooskõlla.
Päris huvitavaks läheb
teema, kui loen Simona silla
kohta. Selle silla näol on
nüüd Vihula vallale tekkimas uus poliitiline anekdoot,
silla planeerimine sai minu
teada alguse juba päris mitu
volikogu koosseisu tagasi,
ehk siis osade nende meeste
endi poolt, kes võimul ja
eelmine liit ehitas, kas siis nii
kaua seda mälukest oligi
või?! Nüüd leiate, et vaja
veel maksumaksja rahaga
tuuseldada?
Nukraks läheb meeleke,
kui loen vee ja kanalisatsiooni arengukava kohta.
Kui mina vallast lahkusin
olid need asjad justkui laual
ja teostamisootel, siis need
kadusid, miks kadusid keegi
ei teadnud. Nüüd on nad
laual tagasi, tänu taevale,
vähemalt on tagasi! Kuigi
see konsultatsiooni teenuse

ostmise jutt kodulehel tundub mulle nüüd küll peona
katku ajal, kas ikka antakse
aru millega on tegu ning
kuidas seda protsessi üldse
algatada, kuhu veereb maksumaksja sent?
Ilus lause oli ka roheliseja keskkonnasäästliku mõtteviisi järgimise kohta niiöelda kommunaalmajanduses, just, toetan lugupeetud koalitsiooni kahel
käel, ärge tõesti visake oma
pesuveega ka last aknast
välja, ehk siis roheline
mõtteviis nendes küsimustes
tähendab vast säästlikut ja
loodussäästvat tegevust.
Plaanite randadesse jällegi
valla kulu ja kirjadega prügikastid panna. Kas jällegi
oleme ringiga selle teema
juures tagasi kus olime
sajandi alguses? Vaadake
palun ajaloo ürikutesse ning
tuletage meelde endile, miks
kaugema küla elanik ei taha
maksta prügiveoteenuse eest
rannast? Nende ranna- aga
ka matkateedega on minu
soovitus – iga kingsepp
jäägu ikka omade liistude
juurde, kus on RMK, seal
tegutseb tema, kus on valdseal vastutab vald. Vallast
spetsialistide koondamisega
on küll säästetud väljaminekuid aga paljude plaanide elluviimisel hakate te
palkama spetsialiste väljast,
siis läheb ju ka osadest
maksudest meie vallast välja, mis oleks omi spetsialiste
kasutades jäänud koju. Meitel maja tühi ja koos sellega
on oht, et ka peas ning
rahakotis hakkab tasapisi
tühjus tekkima.
Kui nüüd need mõningad
humoorikad seigad tegevuskavast välja jätta, siis oli ka
neid mida toetan, kui nüüd

viidamajandust hakkate korrastama siis on küll hea meel,
see on väga vajalik ettevõtmine Vihula kui turismi
vallale ja kui teehoolduse
eelarve real raha ei ole, siis
vast saate ka mõnest projektist, sest on viimane aeg
meie valla viida/sildimajandus korda saada.
Tahate kangesti ühineda
teiste valdadega? Vaadake,
sellega oleks vist arukas
küsida ennekõike vallaelaniku käest, mis tema arvab.
Kindlasti ei taha Võhma küla
inimene ühineda Haljalaga
ja ammugi mitte, et taha
ühineda Karepa rahvas ei
Kuusalu ega Kadrina vallaga. Ehk siis.vald kolmeks?!
Iga mees võiks olla ikka
peremees oma maalapil ja
kui ei saa hakkama siis
pärandab pojale või kellelegi
sellisele, kes saab hakkama.
Vihula ja Võsu ühinemisega
oleme jõudnud nüüd sinna
punkti, kus parem on liituda
kiiremas korras ja kaotada
oma eripära, sest nii see
juhtub, kuna meie territooriumil on vähe elanikke,
seega, ka vähe valijaid,
küsimus erakondade esindajatele, kuidas arvate- palju
saaks liitumise korral meie
esindajaid volikogude laudade taha, et seista oma
kogukonna eest? Palun, ärge
tuuseldage nii kergekäeliselt
selle liitumise/mitteliitumise
teemaga.
Siiski lugupeetud koalitsioon, edu teile ja soovitus
minu poolt – jätke ikka laps
ka kaussi pärast pesuvee
viskamist.
Kõigile vallaelanikele
ilusat kevadet soovides
Art Veermäe
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ISTUNG NR 7
11. märts 2010 kell 16.00 Võsul

23.veebruari 2010 istungi nr 7 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:

Istungil osales 13 volikogu liiget: Andrus
Aasmäe, Piret Aasmäe, Anneli Alemaa, Gerly
Kaljuvee, Age Kuusemets, Hanno Nõmme,
Einar Ohov, Mati Piirsalu, Priit Pramann, Eha
Sirelbu, Aide Veinjärv, Vello Väinsalu ja Arvi
Ööpik.
Istungil ei osalenud: Tõnu Ammussaar ja Mare
Kalme.
Otsusega nr 52 otsustati anda Sakussaare külale tasuta
kasutusse 10 aastaks Vihula vallale kuuluv
Kiigeplatsi kü, pindalaga 9805m2, asukohaga
Sakussaare küla.
Otsusega nr 53 määrati Vihula valla 2009. aasta
raamatupidamise aastaaruande auditeerijaks AMC
Audit OÜ ning volitati vallavanemat sõlmima
auditeerimislepingu summas 14 400 krooni.
Otsusega nr 54 valiti volikogu sotsiaal- ja hariduskomisjoni aseesimeheks Aide Veinjärv.
Otsusega nr 55 kinnitati volikogu sotsiaal- ja hariduskomisjoni liikmeks Jüri Sikkut.
Volikogu poolt vastuvõetud määruste ja otsustega saab
tutvuda valla kantseleis, raamatukogudes ja valla
veebilehel: www.vihula.ee.

Valminud on Vihula valla
terviseprofiil
Inimeste tervis mõjutab märkimisväärselt nende võimet
igapäevaelus toime tulla, nende sotsiaalset ja majanduslikku panust riigi ülesehitamisel ja riigi üldist edu.
Tervis on seega oluline rahvuslik ressurss, mis väärib sihija kavakindlat arendamist. Samuti kuulub õigus tervise
kaitsele inimese põhiõiguste hulka ning kõikidele
inimestele peavad olema tagatud vajalikud eeldused
parima võimaliku ter-iseseisundi saavutamiseks igal
inimesel peab olema võimalus elada tervist toeta-vas
keskkonnas ja võimalus teha tervislikke valikuid.
Eesti Rahvastiku tervise arengukavas, mis koostati
2008. aastal, püstitatakse strateegilisi eesmärke rahvastiku tervise hoidmiseks ja jätkuvaks parandamiseks.
Vabariigi Valitsuse prioriteetide seas on olulisel kohal
rahvastiku iibe positiivseks muutmine, eeldatava ja
tervena elatud eluea pikenemine. Antud eesmärkide
saavutamiseks on Rahvas-tiku tervise arengukavas toodud ära soovituslikud eesmärgid ja tegevused kohalikele
omavalitsustele, kusjuures alustada tulekski valla
terviseprofiili koostamisest.
Valminud Vihula valla terviseprofiili eesmärgiks
pikemas perspektiivis on valla elanike tervena elatud eluea
pikenemine enneaegse suremuse ja haigestumise
vähendamise kaudu. Kuna käesolev terviseprofiil on
esmakordne ja selle koostamiseks nappis ajaressurssi
vallarahva tervisekäitumise ja subjektiivsete hinnangute
kogumiseks detailsemate küsitluste või uuringute
läbiviimiseks, on antud terviseprofiili eesmärgiks anda
esialgne ülevaade vallarahva tervise hetkeolukorrast ja
tervisemõjuritest, et kavandada tervise-edenduse arendamiseks järgmisi samme.
Vihula valla terviseprofiili ja tegevuskavaga aastateks
2010-2012 saab tutvuda valla kodulehel ja raamatukogudes. Arvamusi ja ettepanekuid ootame kuni 15.
aprillini 2010 elektrooniliselt aadressil: vald@vihula.ee
või posti teel Vihula Vallavalitsus Mere 6, 45501 Võsu.
Eha Veem
sotsiaalnõunik

Projektikonkurss kodanikeühendustele
Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa
aasta raames on Sotsiaalministeerium kuulutanud välja
projektikonkursi kodanikeühendustele.
Projektikonkursiga toetatakse projekte 20 000 – 50
000 krooniga. Projektide esitamise tähtaeg on 19. aprill
2010.
Infot projektikonkursi kohta saab Sotsiaalministeeriumi sotsiaalse kaasatuse kodulehelt
www.sm.ee/kaasatus ning ajalehtedest „Postimees“ ja
„Eesti Päevaleht.“
Eha Lannes
Hoolekande osakond,
Sotsiaalministeerium

eha.lannes@sm.ee
tel 626 9217

1. otsustas maksta sotsiaaltoetusi järgmiselt: rehabilitatsioonitoetust ühele puudega inimesele summas 500
krooni, küttetoetust kahele eakale inimesele kokku
summas 2600 krooni,
küttetoetust ühele vähekindlustatud perele summas 1400 krooni, toetust
kolmele vähekindlustatud perele kokku summas 4500
krooni, toimetulekutoetust kuuele inimesele kokku
summas 6230 krooni. Hooldajad määrati kolmele
inimesele ja otsustati maksta hooldajatoetust;
2. kinnitas Võsu Põhikooli Võsu lasteaiarühma liitrühma
kohtade arvuks 20;
3. volitas vallavanem Rene Treial'it sõlmima Vihula
Vallavalitsuse nimel lepingu OÜ-ga Projekteerimiskeskus Võsupere külas asuva Mudila maaüksusele
kavandatava lasteaed-külakeskuse hoone projekteerimiseks;
4. kompenseeris õpilaste sõidupiletid vastavalt esitatud
avaldustele kokku summas 1441 krooni;
5. kinnitas volikogu kultuuri- ja spordikomisjoni ettepaneku MTÜ-le Võsu Vabatahtlik Tuletõrjeühing 1000
krooni eraldamise kohta Võsu vastlapäeva korraldamise
kulude katteks;
6. luges korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks talveperioodidel kuni 30.04.2011 K. Svirgsden Lobi külas, T.
Hansar Lobi külas, R. Berner Võsu alevikus, A. Raudla
Ilumäe külas, U. Strandberg Karepa külas, A. Ong Rutja
külas ja S. Heinberk Lahe külas;
7. otsustas läbi viia hanke raamatupidamisteenuse ja
finantsjuhtimisteenuse sisseostmiseks perioodiks
01.04.2010 kuni 31.03.2011. Kinnitas hanke läbiviimiseks lisatud hankedokumendid;
8. väljastas projekteerimistingimused puurkaevu projekteerimiseks Eisma küla Neeme maaüksusele ja Võsu
alevikus Lootos 32 asuva suvila rekonstrueerimise
projekteerimiseks;
9. väljastas ehitusloa Võsu alevikus Mere tn 21 asuva
hoone lammutamiseks.
02.märtsi 2010 istungi nr 8 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. andis loa korraldatud jäätmeveoga mitteliitumiseks
talveperioodidel kuni aastani 2011 V. Vahtra Võsu
alevikus ja A. Lilleberg Võsu alevikus ning andis loa
ühise jäätmemahuti kasutamiseks L. Kase`l ja MTÜ-l
Vergiranna Selts ning R. ja I. Järvela`l Karepa külas;
2. peatas alates 01.03.2010 ühe hooldajatoetuse maksmine
seoses hooldatava viibimisega hoolekandeasutuses;
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3. kompenseeris õpilaste sõidupiletid vastavalt esitatud
avaldustele kokku summas 964 krooni;
4. kinnitas volikogu kultuuri- ja spordikomisjoni ettepanek
järgmiselt: Võsu Vabatahtlik Tuletõrjeühing MTÜ le
1000 krooni Võsu - Oandu suusamatka korraldamiseks ja
Jüri Teppe`le 1000 krooni Võsu-Oandu suusaraja
hoolduseks isikliku tehnikaga;
5. väljastas kirjaliku nõusoleku väikeehitise püstitamiseks
Urbuse maaüksusele Altja külas;
6. väljastas projekteerimistingimused Uusküla küla Kaasiku maaüksuse elektriliitumise projekteerimiseks;
7. võttis vastu Võsu aleviku Mere tn 1 maaüksusele
koostatud detailplaneeringu;
8. väljastas ehtusloa sauna püstitamiseks Urbuse
maaüksusele Altja külas ja puurkaevu rajamiseks Arma
maaüksusele Rutja külas;
9. väljastas kasutusloa Rutja küla Arma maaüksuse
puurkaevu kasutamiseks;
10. otsustas müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel
Vihula valla omandis oleva sõiduauto Chrysler Grand
Voyager alghinnaga 35 000 krooni. Pakkumised esitada
Vihula vallavalitsusele 19.märtsiks 2010. Pakkumised
avatakse vallavalitsuses 22.märtsil 2010 kell 11.00.
09.märtsi 2010 istungi nr 9 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. väljastas projekteerimistingimused Sakussaare küla
Alma maaüksuse elektriliitumise projekteerimiseks,
Võsu alevikus Männiku 27 asuva suvila rekonstrueerimise projekteerimiseks ja Salatse küla elektrivarustuse
parendamise projekteerimiseks;
2. väljastas kirjaliku nõusoleku veetorustiku ning reoveetorustiku ja -mahuti rajamiseks Kiviste maaüksuse
õuealale Uusküla külas;
3. väljastas ehitusload elamu püstitamiseks Toolse küla
Mere maaüksusele, garaaži püstitamiseks Toolse küla
Mere maaüksusele ja Karepa küla Möllaja-Põdra
maaüksuse elektriliitumise rajamiseks;
4. väljastas kasutusload Palmse 10 kV elektriülekandeliini
Palmse Farmi trafopunkti fiidri F-1 remondijärgseks
kasutamiseks, Palmse 10 kV elektriliini SakussaareVõsupere lõigu kasutamiseks ja Vergi küla Veebeli
maaüksusel asuvate hoonete kasutamiseks;
5. andis nõusoleku Vainupea külas asuva Pihlapuu
katastriüksuse jagamiseks neljaks eraldi katastriüksuseks ja määras koha-aadressid;
6. luges korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks talveperioodidel kuni aastani 2011 L. Albert Võsu alevikus ja
S. Kaskman Rutja külas.

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 vallavalitsusest 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!
FIE-na tegutseval ettevõtjal on võimalus registreerimistaotlust esitada ja registreeringu õigsust kinnitada
kodanikuportaali kaudu!

Päästeamet kuulutab välja tuleohutusalaste lühifilmide
konkursi
Konkursil võivad osaleda kõik alates 14- endast
eluaastast.
Filmi žanr on vabalt valitav (näiteks dok-, õppe-, multi-,
mängufilm, muusikavideo vms).
Filme saab moff.ee-sse üles laadida kuni 12. maini 2010.
NB! Ära pane filmimisel midagi põlema!
Märka ohte, jäädvusta, lavasta või meenuta ja paku
lahendusi teemadel:
1. TULEOHUTUS KODUS
Lühifilm sellest, kuidas võivad tulekahjud alguse saada
ja mismoodi neid ära hoida.
2. ÜKSKORD JUHTUS ...
Jaga enda või oma tuttavate-lähedaste meenutusi. Kuidas
tulekahju ära hoiti või kuidas oleks saanud juhtunut
vältida.

Reeglid
Arvatakse, et tulekahju juhtub alati ootamatult. Sageli on
see hoopis mõne pikaajalise probleemi tulemus. Näiteks toas
suitsetamise, pühkimata korstna, katkise elektrisüsteemi,
hooletu toidu valmistamise või millegi muu. Neid ja paljusid
teisi tuleõnnetusi saaks ära hoida, kui õigel ajal ohumärke
näha ja tegutseda.
Konkursi ajakava:
12.03: Konkursi väljakuulutamine.
12.05: Võistlustööde esitamise lõpptähtaeg.
12.05- 18.05: Žürii valib välja auhinnalised võistlustööd.
28.05: Konkursi parimate tööde autorite
auhindamistseremoonia Tallinnas.
Küsimused: janek.innos@rescue.ee või telefonil 628 20 22.
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Mehed pürgivad meeste tantsupeole
Selle aasta jaanuari keskel said Arno, Heino, Rein, Andrus,
Margus, Taavi ja Jüri kokku, sõitsid Kadrinasse Ivi
Lehtmetsa juurde, võtsid kätte ja hakkasid Meeste Tantsupeo
tantse harjutama. Rene tahtis ka ja lubas ja lubas aga tööd,
eraelu ja taidlemist ei õnnestunudki tal niimoodi seada, et üks
teist segama ei hakkaks. Mehed harjutasid kolm nädalat
seitsmekesi, siis tuli Tõnu ka kampa ja läks laushigi
valamiseks. Proovid venisid 3-4 tunniseks aga Vabariigi
aastapäevaks olid kaks tantsu selged ja Võhma kontserdil
olid naised publikus nende esitusest sillas. Nüüd on meestel
tantsupeo ülevaatus selja taga ja jäänud on kolm kuud
lihvimist, et suurel peol ikka jalad ühekõrguselt käiksid ja
nägu kõike seda väljendaks mis tantsukirjutaja mõelnudtahtnud on.
Igavesti uhke tunne on! Tahaks kõigest kõrist laulda:
„Meie mehed teevad ilma...“
Nüüd on meil siis naisrühm ja meesrühm. Helesinine
unistus on, et sünniks segarühm!
Meestele jõudu ja jaksamist soovides Riina Kens

Rannarahva Muuseum asub koostama uut näitust ja vajab selleks taas
randlaste abi. Seekordse näituse
nimeks saab olema “Vanad mõrrad”
ja eesmärgiks on tutvustada möödunud sajandite enamlevinuma kalapüügivahendi ajalugu.
Eelmise aasta kogumisaktsiooni
põhiline rõhk oli nakkevõrkudel.
Kogumistöö tulemusel valmis näitus
„Võrgu ilu“, mis on Rannarahva
Muuseumis rahvale imetlemiseks
veel aprilli lõpuni.
Selle aasta kogumistöö käigus
loodetakse saada erinevat tüüpi
rüsasid ja mõrdasid. Eriti teretulnud
on vanad puidust vitstega rüsad ja mõrrad ning erinevat tüüpi vitsmõrrad. Oodatud on igasugused mõrrad: angerja-, silmu-, lõhe-,
siia-, räime-, vähi- jt mõrrad. Huvi pakuvad ka mõrra juurde kuuluvad esemed nagu mõrra ankrud, mõrralinad, karjaaiad,
mõrrahargid, mõrravaiad, mõrra juurde kuulunud tõkked jne. Lisaks on oodatud fotod mõrdadest ja mõrratöödest.
Kuna seekordne näitus kajastab mõrrapüüki kõikides Eesti veekogudes, on muuseumile oluline ka informatsioon mõrdade
paikkondlikest eripäradest. On see siis ainult sellele piirkonnale omane püünis või püünise eripärane nimetus - kõik see
informatsioon on muuseumile vajalik.
Rannarahva Muuseum kogub kõike kalandusega ja randlusega seonduvat. Kui Te mõrdade järgi ringi vaadates oma aidaalusest
või pööningult leiate kalavõrke, ujukeid, paadivarustust, kaluri riideid, kalandusega seotud dokumente, fotosid või muid temaatilisi
asju, siis on muuseum nendest esemetest väga huvitatud.
Igale annetajale on Rannarahva Muuseumi külastamine tasuta, lisaks kingib muuseum igale annetajale väikese raamatu randluse
ajaloost.
Rannarahva Muuseumi kogumistöös kaasa aidata
soovijatel palutakse ühendust võtta e-kirja teel või helistada
telefonil 60 66 941.

Meiliaadress: info@rannarahvamuuseum.ee
Kodulehekülg: www.rannarahvamuuseum.ee
Aadress: Nurme tee 3, Pringi küla, Viimsi vald, Harjumaa
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RMK Sagadi mõisa restoran võtab
suvehooajaks tööle köögitöölise.
Info telefonidel 520 7150, 676 7874
Inge Aasmäe
Üürin suvemaja mere läheduses.
Tel 521 0794
Katuste lumest puhastamine. Tel: 511 5646

Üks väike unelinnuke
on puutunud su silma,
su ripsmeid tiivaotsaga
ja viind su une-ilma.
(Katre Ligi)
18. veebruaril lahkus meie hulgast kauaaegne Karepa seltsi liige Aili Odar. Mäletame
Ailit kui kunstimeelega, lahtiste kätega, töökat
ja abivalmis inimest. Aili lahkumisega on
jäänud meie ridadesse suur tühimik. Ta oli alati
meie tegijate esireas talgutel, kui oli vaja teha
lilleseadeid, küpsetisi, kostüüme ..., tema
töökäsi jätkus kõikjale. Aili oli superema ja
vanaema oma perekonnale. Kuigi Ailit enam
meie hulgas ei ole, elab ta kõigi südametes
edasi.
Kurbusega Karepa selts

Meie hulgast
on lahkunud …

ELLA-AUGUSTE VIIRMAA
28.02.2010

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

