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Külade spordipäeva võitja Vergi – neljandat korda

Sakussaare ja Võhma küla võistlejad jälgivad tähelepanelikult millise kiiruga konkurendid Võsult ja Käsmust tunnelit läbivad.
Tunnelisuud hoiavad korraldajd-kohtunikud Andrus Aasmäe ja Valdek Kilk.
Neljandat korda toimunud külaspordi päeva võitis järjekordselt Vergi võistkond. Tavapäraselt Vergiga esikoha pärast eelmistel
kordadel rivaalitsenud Võsu langes sedapuhku neljandaks. Teise koha karikas viidi Käsmu ja kolmas Sakussaarde. Seekordsel
külaspordipäeval osales viis küla, lisaks eelmainitutele pakkus teistele konkurentsi Võhma.

Tegevuse alustamisel seadsime üheks oma ülesandeks
käivitada internetis e-foorum Võsu jaoks oluliste teemade
arutamiseks, kus saaksid sõna võtta nii lähemal kui
kaugemal elavad Võsu patrioodid. On heameel teatada, et
nüüdseks oleme oma esimese ülesandega hakkama saanud
ning valminud on Võsu Arengu Seltsi kodulehekülg ja alates
märtsi lõpust saab Seltsi tegevusele kaasa elada ka veebi
vahendusel.
E-foorum loob operatiivse võimaluse arutada Võsuga
seonduvat laias huviliste ringis. Foorumiga on oodatud
liituma kõik, selleks ei pea olema seltsi liige. E-foorumil
arvamuse avaldamiseks on vaja end oma nime all
registreerida, sest tegemist ei ole anonüümne netikommentaariumiga.
Seltsi kodulehel www.uinuvkaunitar.ee on ülevaade
seltsi eesmärkide ja tegevuse kohta ning teave I Võsu arengu
konverentsi kohta, mis toimub 13. mail 2009. Soovime efoorumi kaudu koguda palju häid mõtteid, millega saame
konverentsil edasi töötada. Täname ka neid tublisid
vallaelanikke, kes võtsid vaevaks täita ja meile saata
eelmises vallalehes ilmunud küsimustiku. Kohtumiseni
konverentsil!
Kai Härmand
VAS juhatuse liige

Kohvilaua jutud Võsu rahvaga
20. märtsil kohtusid Vihula vallavanem ja Kristiina Ojuland
Võsu Rannaklubis kohaliku rahvaga. Kohvilauas arutati
kohalike muresid ja rõõme vabas õhkkonnas.
Esmalt kerkinud teemadering haldusreformi küsimuste näol
andis mõista, et erinevalt seniarvatust, huvitab iga inimest ka
riigis toimuv. Võsu pensionärid olid ühel meelel, et
haldusreform tuleb kindlalt ära teha, kuna väike vald pole
lihtsalt haldussuutlik ja seda suures osas just finantside
seisukohast vaadatuna.
Kristiina Ojulandi sõnul peaks ühinemine olema loomulik
ja tuginema senisele koostöös saadud kogemustele ja suhetele.
"Ometigi on mõistlik, et lõpmatuseni venitada ei saa, kindlasti
peab olema mingi tähtaeg, kui osapooled peaks olema suutnud
omavahel kokku leppida." Ka Vihula vallavanem Priit Pramann
oli kindel, et ilmselgelt ühinemine tuleb ka Vihula valla jaoks
varem või hiljem. Vallajuhi sõnul on seni pinnast leidnud
hirmud, et kogukond muutub ääremaaks, alusetud. Kardetud on
nii koolide ja lasteaedade kadumist kui ka ettevõtluse hävimist.
"Oleme naabervalla juhtidega külastanud erinevaid
piirkondi ja jõudnud ühisele tõdemusele, et koolid peavad
jääma" on Pramann kindel sotsiaalsete teenuste vajaduse
olulisuses. "Kooli ja lasteaia teenuse kadumine annab kindlalt
hoobi piirkonnale ja selle poolt ei ole mitte ükski tänane
valitsusjuht ka naabervaldades," selgitas vallavanem.
Kõige rohkem rahulolematust väljendas kohalik rahvas

Võsu Arengu Seltsi kodulehekülg avaneb kuu lõpus

peremehetute kruntide halva heakorra pärast. Eriliseks
mureallikaks on keset Võsu laiutav "Mere" hotell, mida
rahvasuus kutsutakse Pamiks.Vallavanema sõnul tehti omal ajal
vigu, mis on viinud selleni, et ilmselgelt seda hoonet täna enam
üles ehitama ei hakata. Siinkohal oli Vihula vallavanemal
edastada ka hea uudis, "tänaseks on vald esitanud kohtutäiturile
paberid "Mere" hotelli lammutusloa saamiseks."
Pahameelt on tekitanud pikemat aega ka Võsu poele
konkurendi puudumine. Piirkonna ainukese poena puuduvad
kohapeal arvestatavad rivaalid, mistõttu hindade ja kauba
tegeliku väärtuse suhe on tihtilugu paigast ära. "Võimalusel
külastame ikka mõnda suuremat kauplust" ütlevad kohalikud.
Rääkides pensionitest ja toimetulekust üldiselt leidsid
kohalikud pensionärid, et pole hullu midagi. Nagu Võsu
pensionär Mari-Anne Heljas ütles: "kui oled seitsekümmend
aastat elanud, siis oled õppinud sellega toime tulema mis on". Ja
nii ongi. Vestlusringis osalejate sõnul ei saa nad hetkel millegi
üle kurta. Aktiivsete inimestena teevad kohalikud pensionärid
teatrit, tegelevad rahvatantsuga, käivad koos jututoas ja
tegelevad võimlemisega.
Vihula vallavanem Priit Pramann ja riigikogu aseesimees
Kristiina Ojuland tänavad aktiivseid Võsu elanikke, kes
osalesid arutelul.
Taimi Samblik

Nõukaaegne naistepäev Karepal
Laupäeval, 14. märtsil tuletasime meelde, kuidas 1970ndatel
rahvusvahelist naistepäeva tähistati. Noorem rahvas ei tea ju
sellest midagi ja vanematel oli huvitav meelde tuletada.
Meenutada aitas ka väike nostalgia nurgake, kus sai
lehitseda 70ndate Siluette ja Eesti Naist. Ajakohast muusikat
tegi oma küla mees Kaido. Hästi sobis ka üks ABBA lugu,
mis linetantsuks põhjust andis. Kohustuslik viktoriin ei
jäänud ka tulemata. Kas te mäletate, milline oli sel ajal
kõige popim kangas või mis oli perenaiste kõige
ihaldatum asi kööki?
Peole oli palutud tulla ajakohases riietuses. Selles
osas oli ka vaeva nähtud: kes oli oma kapinurka
tuustinud, kes „kaltsukast“ läbi käinud. Kõige
stiilsemaks paariks valiti Mare ja Arvi Rutjalt.
Aitäh kõigile peolistele. Tänu teile ju kõik hästi
välja kukkuski.

Ene Loo
Laupäeval, 4. aprillil 2009 algusega kl 9.00 on Lahemaa rahvuspargi elanikud ja
maaomanikud oodatud Lahemaa looduskeskusesse koolituspäevale „Õuealade kujundus
ja hooldus“.
Oma rikkalikke teadmisi ja kogemusi jagab Lahemaa rahvaga Räpina Aianduskooli
õppejõud Reet Palusalu. Lisaks õpetajatööle on ta tuntud arvukate aiandusteemaliste
artiklite ja möödunud aastal ilmunud raamatu „Kalmu kujundamine“ autorina. Ajakirja
Kodu&Aed võistlusel Kodu Kauniks 2008 pälvis Reet Palusalu ja tema pere võrratult kauni
kujundusega ning liigirohke koduaed Põlvamaal aiakultuuri edendamise preemia.
Koolituse korraldab Keskkonnaameti Viru regioon ja finantseerib Keskkonnainvesteeringute Keskus. Koolituspäev (sh. lõunasöök) on osavõtjatele tasuta. Piiratud
kohtade arvu tõttu on kindlasti vajalik eelnev registreerimine telefonil 329 5555 või meili teel
maire.vendt@keskkonnaamet.ee. Keskkonnaameti Lahemaa looduskeskus asub Palmse
mõisa härrastemaja kõrval endise tõllakuuri hoones.

Vastlapäev
Suureliival
Vainupea rahvas pidas oma
küla vastlapäeva Suureliiva
mäel. Ilus ilm oli kohale
meelitanud igas vanuses liulaskjaid. Vastaliug tuli kõigil
üsna pikk ja me loodame, et
see on heaks endeks meie küla
tegmistele ja toimetamistele.
Traditsiooniliselt ei puudunud
meil ka hernesupp ja vastakuklid, mis pärast liulaskmist
oma kohal olid. Sellega ei
olnud meie päev veel lõppenud. Sel aastal langes vastlapäev kokku vabariigi aastapäevaga. Seda tähtsat sündmust tähistasime Adami talus
Ene ja Valduri juures.
Reet Markin
Tere tulemast
waldorfpedagoogikat
tutvustavale seminarile
Sagadi hotelli 4.aprillil
kell 12-15
Palun anna oma tulekust
teada kuni 1.04
Maretile 51 28 662 või
maret.bergstrom@mail.ee

Vihula selts esitles DVD-d
21. urbekuu päeval oli Vihula
koolimaja saal pilgeni rahvast täis. Kohal olid kunagise
I süstaslaalomi mõtteandjad
ja eestvedajad Evald Annert
ja Härmo Saarm (pildil),
kunagise Vihula kolhoosi
juhatuse esimees Herbert
Mesi, partorg Harri Nuut ja
rahvamaja juhataja Hilma
Männik. Ka kõik teised
kohalolijad on omal moel
Vihulaga seotud olnud. Miks
nad siia tulid? Sest Vihula
Seltsil sai üks oluline märk
maha pandud: 1971. aastal
vändatud film toonasest
kolhoosielust ilmus nüüd
DVD-na.
Miks see siis nii oluline
on? Aga sellepärast, et see on
meie kandi ajalugu. Paljud,
kes filmilindile üles võetud,
on tänaseks teispoolsusesse lahkunud, paljud neist vanaks
saanud ja paljud parasjagu parimasse loomeikka jõudnud.
Kui tavaliselt me igapäevases tegutsemises ammustele
aegadele ei mõtle, siis sellel päeval koos filmi vaadates sai
igaüks meist mõelda möödunule, meenutada ja ka
tuttavatega mõtteid vahetada.
Selgeks sai see, et kunagised toredad või vähem toredad
teod-mõtted on rikastanud ja juhtinud meie kodukoha elu.
Ning suuremal või vähemal määral teadvustus, et tänased
teod mõjutavad homset: meie kodukoha lugu on meie endi
nägu.
Täname kõiki külalisi, kes sel päeval meiega filmi
nautisid. Korda läinud ettevõtmised ja head mõtted viivad
alati uuetele tegudele.
Kel tekkis huvi filmi vastu, siis helistage 329 2636.
Kai Tingas
Lääne-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneeringuga
„Maakonna sotsiaalne infrastruktuur 2009-2015“ on
võimalik tutvuda ja oma ettepanekuid teha Vihula valla
raamatukogudes Karepal, Vihulas, Vergis, Võsuperes ja
Võsul 6.aprillist kuni 4. maini 2009. a.
Avalik arutelu teemaplaneeringu üle toimub Võsul
Rannaklubi saalis neljapäeval, 21. mail kell 14.00.
Teemaplaneering jaotab Lääne-Virumaa vallad kantideks ja
kavandab esmavajalike teenuste kättesaadavuse tagamiseks
planeeritavad tegevused. Seega peaks teemaplaneering huvi
pakkuma kõikidele valla elanikele.
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Lastehoid vallas saab
lõpliku lahenduse
Koalitsioonikokkuleppe sõlmimisel 2005. aasta oktoobris
seadsid reformierakonna ja rahvaliidu vallavolikogu
saadikud esmavajalikuks leida laste mängurühmadele
kaasaegsetele nõuetele vastavad ruumid. Olukord selles osas
oli kurb – Võsu lapsed asusid mittekõlblikul rendipinnal,
Palmse lapsed väljatõstmise ootel Palmse mõisahoones ja
Vihula lapsed hädasti remonti vajavates ruumides.
Adudes, et lapsed on meie tulevik otsustati ja lepiti kokku
sünnitoetuste ja ranitsatoetuste tõstmises mis ka kohe teoks
tehti.
Keerukamaks osutus laste majutuse küsimuse lahendamine ja seda ootamatul põhjusel – laste olukorra parandamisele olid risti vastu volikogus keskerakonda esindavad
liikmed.
Võsu lapsed otsustati ära tuua ebasobivalt ja kulutusi
nõudvalt rendipinnalt, ehitades uued ruumid Võsu kooli
ruumide baasil. Oponendid keskerakonnast vastu – ehitada
võite, aga ei mingit kolimist senistest ruumidest.
Võsu lapsed on vaatamata nende vastuseisule selle aasta
algusest uutes kõikidele nõuetele vastavates ruumides,
korrastustööd lõpetatakse õues.
Palmse laste probleemi, kes vahepeal tõstetigi mõisast
välja kolmetoalisse korterisse, lahendamiseks oli vajalik osta
krunt, kuhu ehitada uus lasteaia hoone ja võtta laenu,
tagamaks KOIT kavast taotletavale eurorahale omaosaluse
tasumine.
Krundi ostmise otsuse vaidlustasid kohe keskerakonna
opositsionäärid, laenu lepingule – samuti vastu. Seejuures on
tähelepanuväärne, et nende poolt ei esitatud ühtegi
omapoolset ettepanekut probleemi mingikski lahenduseks.
Tegutseti omapärasel viisil – karistuseks volikogu esimees
kohtu alla „talle meelepärase punkti“ otsustamise eest
volikogus ja kui see ei mõika, siis korduvad umbusaldused ,
et ta neid punkte enam volikogusse tuua ei saaks. Inimesed,
kellele ei ole meelepärane laste elu- ja olmetingimuste
parandamine, elavad tulevikuta.
Vaatamata keskerakondlaste vastupunnimisele osteti
krunt ja sõlmiti laenuleping.
Viimasel volikogul otsustati Palmse piirkonna lasteaia –
külakeskuse ehituseks garanteerida omafinantseering kuni 2
miljoni krooni ulatuses, milleks raha laenatigi. KOIT kavast
saadakse peaaegu 8 miljonit krooni tagastamatut abi ja tehtud
ta saabki – see Palmse lasteaed. Mis siis, et kellelegi see ei
meeldi, usun, et neid on vaid üksikuid.
Arvestades Vihula lasteaia remonti saab lastehoid vallas
lõplikult lahendatud.
Kena kevadet soovides
Ain Välba
Vihula Vallavolikogu esimees

Teeme ära!
Reedel, 1. mail teeme ära mõttetalgutes!
Aasta tagasi tegime üheskoos Eesti puhtamaks. Nüüd on käes
aeg võtta kokku 100 000 pead, et mõelda Eesti heaks miljon
suurepärast mõtet. Tegemist on Teeme Ära Minu Eesti
algatusega, mis kutsub üles looma üheskoos üle Eesti
vähemalt 400 mõttekoda.
Lääne-Viru maakonna koordinaator on Riho Kokk, kes
võttis selle rolli endale vabatahtlikult, kuna tundis, et tahab ja
ajab õiget asja.
Ettevõtmine eeldab ulatuslikku korraldust
Üks esimesi korralduslikke küsimusi on leida mõttekodade kojavanemad – inimesed, kes suhtlevad kogukonna
inimestega ja avavad 1. mai hommikul mõttetalgulistele
uksed, pakuvad teed-kohvi, aitavad vajadusel talgujuhti.
Umbes kella kolmeks pärastlõunal peaks olema mõttetöö
kojas ühel pool. Ja nagu talgud vanastigi, võib ka see päev
lõppeda ühise peoga.
Mõttetalguteks sobivad kohad, kuhu inimesed on
harjunud kokku tulema – rahva-, koolimajad jmt.
Mõttetalguid toimuvad avatud ruumi meetodil ja seda
tulevad läbi viima inimesed – talgujuhid väljastpoolt.
Kojavanemate registreerimine on lõpukorral
Veel selle nädala lõpuni saab Riho Kokale oma soovist
teada anda telefonil
5 668 9629, e-posti aadressil
k.riho@neti.ee.
Tähtaeg 1.aprill ei tähenda, et pärast seda enam
mõttekodasid luua ei saa. Need registreeritakse mitteformaalsetena, kuid neile ei pruugi jaguda talgujuhti.
Mitu pead on mitu pead
Inimesed, kes mõttetalgutele tulevad, peaksid olema seda
meelt, et me saame ise midagi ära teha. Mitte ükski mõte ei
lähe kaduma, kõik pannakse kirja. Kiiresti ja lihtsasti
teostatavad ideid saavad väljamõtlejad ise ellu viia. Ideedele,
mis vajavad suuremat mõtlemist ja plaanimist, aitab
toimkond leida vajalikul hulgal ärategijaid ja lahendada teisi
elluviimiseks vajalikke küsimusi. Mõttetalgutele tulevad
appi analüüsima ja lahendusi välja pakkuma ka teadlased.
Pane vaim valmis ja tule kohale!
Kõige olulisem ongi jätta päev vabaks, panna vaim
valmis ja tulla 1. mail kohale. Teeme koos Eesti paremaks!
Paremaks mõttetööks on Teeme Ära Minu Eesti
kodulehel http://www.minueesti.ee/ ära toodud teemad.
Hilje Pakkanen
Lääne-Viru maavalitsuse avalike suhete nõunik

VIHULA VALLA LEHT
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Järjekindlus viib sihile
Märtsikuu on toonud Vihula
valda palju häid sõnumeid ja
positiivseid tuuli ning eriliselt palju tänusõnu meie
tublidele vallaelanikele.
Ühelt poolt on jõudnud
lõpule Võsu lasteaia ümberpaigutamine Võsu kooli ruumidesse. Sisseelamise raskused on seljatatud ja töö
sujub. Vihula vallavalitsuse
poolt edastame erilised tänusõnad perekond Langseppadele, kes olid raskel ajal
vallavalitsusele lasteaia probleemide lahendamisel toeks ja
abiks rendipinna pakkumisel.
Tänu heale koostööle oleme
jõudnud jälle sammukese edasi, tänaseks on küll rendileping lõpetatud, kuid koostöö
jätkub. Kasutab ju endiselt
kogu kool Langseppadele
kuuluvat spordiplatsi. Tänud
mõistva koostöö eest.
Kuu suurimaks õnnestumiseks saab vaieldamatult
pidada seekord Võsu-Oandu
suusamatka toimumist, mis tõi
meile tänavu rekordilise osalejate arvu. Mõnusat kevadilma oli tulnud nautima pea
300 osalejat lähemalt ja
kaugemalt. Lisaks kohalikele
loodusmatkahuvilistele oli

üritusel osalemas ohtralt
külalisi üle Eesti.
Meie kaunis koduvald
vajab tutvustamist ja parim
viis seda teha on läbi õnnestunud ürituste, mistõttu
kuuluvad erilised tänusõnad
aktiivsetele organisaatoritele: Võsu Vabatahtlikule Tuletõrje Ühingule ja RMK-le.
Käesoleval kuul toimus ka
traditsiooniline Vihula Vallavolikogu esimehe ja vallavanema infotund. Sedakorda
Rutjal Arma ratsatalus. Seekordne üritus oli väga positiivne ja informatiivne valla
juhtide jaoks. Piirkonna inimestel olid probleemid läbimõeldud ja erinevalt senisele
tavale, esitada probleemide
rägastik vallajuhtidele läbi
hammustamiseks pakuti seekord ka omapoolseid lahendusi. Tänan omalt poolt kõiki
arutelul osalejaid ja loodan, et
hea arutelude korraldamise
tava jätkub ja areneb edasi
positiivses suunas.
Hea koostöö ja suhtlemine on toonud enne ja toob
ka edaspidi lahendusi. Tubli
Noonu külavanema Art Veermäe eestvedamisel on lõpule
jõudnud viie aasta pikkune

saaga Noonu külaplatsi rajamiseks. Tuleb siinkohal tõdeda, et järjekindlus viib sihile ja
meiepoolne on rõõm, et oleme
saanud anda oma käe toeks
külale. Jääme ootama uusi
kordaminekuid ja toredaid
üritusi Noonu külas!
Seisame endiselt kogu
Vihula valla arengu eest
Vihula vallavalitsus jätkab endiselt osalemist Hajaasustuse
Veeprogrammis, millele taotlesime Vihula vallavolikogult
õigust edastada Lääne-Viru
maavalitsusele omaosaluse
tasumise garantiikiri. Kodanikule tähendab see sisuliselt
seda, et puurkaevu rajamise
rahastamisel on abiks nii riik,
kui omavalitsus. Projekti
kulude kandmine jääb 1/3 osa
ulatuses eraisiku kanda, 1/3
ulatuses toetab projekti kohalik omavalitsus ja 1/3 tuleb
finantseerimiseks riigilt.
Mõnda aega varjusurmas
olnud Palmse-Võsupere piirkonna külakeskuse ehitamise
projekt on jälle päevakorda
tõusnud, kuna on avanenud
KOIT-kava uus taotlusvoor.
Vihula vallavalitsus osaleb ka

seekordses taotlusvoorus, lootuses siiski lõpuks projektile
vahendid peale saada. Tehtud
eeltöö annab head prognoosid,
kuid lõplikult saame i-le täpi
peale panna alles siis, kui
projekt valmis on.
Käesoleval kuul kuulutatakse välja ka Vihula valla
koolitranspordi riigihange
järgnevaks neljaks aastaks.
Olenemata aegade keerukusest on haridus kõige olulisem ning oleme jätkuvalt seda
meelt, et laps peab saama oma
esimesed tarkused kätte kodule kõige lähemast koolist,
mistõttu loodame, et saame
õpilaste jaoks parimaid lahendusi pakkuda ka järgneval
neljal õppeaastal.
Tee järgmise vallalehe ilmumiseni saab olema kindlasti huvitav. Kevadised toimetused suruvad peale ja üha
kõrgemalt käiv päike annab
märku peatse kevade saabumisest. Soovin teilegi, vallaelanikud, kaunist alanud kevadet ja jätkuvalt mõnusat koostööd!
Priit Pramann
vallavanem

Emakeelepäeva tähistamine
1.-5. klassid tähistasid emakeelepäeva 10. märtsil, kui
Rannaklubis toimus karneval.
Kohal olid Kapten Konkskäsi
(Joonas Isop), Pipi (Gloria
Pärnaste), Lotte ja Luise (Hedi
Heinberk ja Annabell Bubnis),
Unimüts (Ljuba Moissejeva),
Pöialpoiss (Joonas Lepik),
Saabastega kass (Helemeel
Assmann), 2 Okasroosikest
(Annika Oiso, Silja Varek),
mustkunstnik, kes võlus varrukast rätikuid (Kristjan Kilk),
piraat (Lauri Raudla), Kariibi
mere piraat Jack Sparrow
(Horm Assmann), vampiir
(Marion Merelaid) ja teisigi
tegelasi.
Suur tänu Ivikale, Lyle,
Ehale, Luulele ja Kiirile, samuti lastele julge esinemise
eest ning lastevanematele, kes
olid kostüümide valmistamisega suurt vaeva näinud.
Suuremad lapsed tähistasid emakeelepäeva veerandi
viimasel päeval, 13. märtsil.

Õpetaja Anneli rääkis selle
päeva tähistamise traditsioonidest, samuti eesti keele ja
meele säilimisest.
6. klassi poisid andsid
mõistatamiseks uudissõnu ja
vanasõnu.
Tore oli ka 8. klassi näidend Punamütsikesest.
Emakeelepäevaks selgusid ka raamatulugemise maratoni võitjad.
I koht nooremate seas
Annika Oiso ( 1270 lk ).
Osalesid veel:
1. klass - Oliver Varek,
Robin Merelaid, Lis Marii
Undusk, Helemeel Assmann
2. klass - Aleksander Lepik,
Marko Kalgre, Lauri Raudla
4. klass - Ingrid Nõmme,
Maarja Nõmme, Joonas Lepik
I koht vanemate seas Mare
Niilikse ( 1604 lk )
Osales veel:
9. klass - Kristiina Laur
(1006 lk ).
Võsu Põhikool

VABANDAME!
Viimasel volikogu istungil edastasime opositsioonis olevate
vallavolinike nimel volikogu esimehele tema vastu umbusalduse avaldamise algatamise. Peale seda seadusega ette
nähtud toimingut muutus Ain Välba väga emotsionaalseks. Ta
kärkis meie peale ja nõudis, et me avalikult valla lehes tema ees
vabandaksime. Ta ähvardas ja hirmutas meid järgnevate
sanktsioonidega, kui me seda ei tee.
Seetõttu pean vajalikuks selgitada, miks me pidime minema
selleni, et algatada umbusalduse avaldamist vallavolikogu
esimehe Ain Välba vastu.
30. jaanuaril 2009 mõistis Viru maakohus Vihula
vallavolikogu esimehe Ain Välba süüdi ametliku dokumendi
võltsimises ja määras talle rahalise karistuse 11 730 krooni. Ain
Välbal oli õigus kohtuotsust edasi kaevata Tartu ringkonnakohtusse 15 päeva jooksul ning karistus jõustub seetõttu alles
peale selle tähtaja möödumist. Hr Välba valis kohtutee
jätkamise.
Me ei süüdista hr Välbat, et ta istub volikogu esimehe kohal
edasi olles kriminaalselt karistatud.
Me saame aru, et otsus ei
1
ole veel jõustunud ja JOKK stiilis pole ta veel süüdi. Kahjuks
on seaduseteed pikad ja selles asjas on mindud venitamise teele,
sest alguse sai probleem ju juba 2007. aasta sügisest, kui
volikogu esimees kirjutas juurde volikogu poolt vastuvõetud
dokumendile endale meelepärase punkti. Tema tegu näitab, et
Vihula vallale pole volikogu vaja – piisab vaid volikogu
esimehest, sest tema teab paremini ja ainu-isikuliselt, mis ja
kuidas olema peab. Meie oma umbusalduse avaldusega vaid
püüame vältida järgnevaid võltsimisi, mille võimalikkusele
1

JOKK- juriidiliselt on kõik korrektne

23. ja 25. veebruaril külastasid Võsu Põhikooli lapsed Eesti
Vabadusvõitluse Muuseumi Lagedil, mille asutas Saaremaa
mees Johannes Tõrs. Majas elas kunagi Konstantin Pätsi vend
Voldemar Päts. Muuseumi viib tee üle uhke Võidu silla. Maja
ümbrus on täis tanke, soomukeid, lennukipomme ja muud
kõikvõimalikku sõjatehnikat. Maiuspalaks on aga mitme luku
taga asuv relvakelder, mis peidab endas 26 riigi erinevaid
käsirelvi. Filmides „Nimed marmortahvlil“ ja „Tuulepealne
maa“ kasutatud relvad on muuseumist laenatud.
Muuseumis on haruldasi eksponaate: Konstantin Pätsi
Kadrioru lossist pärit laud, Kawe keldrist pärit piinatool, ainus
säilinud eestiaegse Kaitseliidu kapteni vorm. Lastele räägiti
Eesti Vabadussõjast, esimese isesesvusaja Kaitseväe ja
Kaitseliidu tegevusest, eestlaste võitlusest I ja II maailmasõjas,
metsavendadest ja veel paljustki huvitavast.

viitas ka Ain Välba ise (10. jaanuaril 2008. a. toimunud volikogu
istungil nr 29)- öeldes, et kui tema arvab, et nii on parem, siis ta
”kujundab” ka edaspidi volikogu otsuseid talle sobivamaks.
Meie umbusalduse avaldamine põhineb peamiselt
seisukohal, et Ain Välba on põhjustanud Vihula valla mainele
parandamatut kahju ning tema jätkuv kohtutee põhjustab seda
veelgi. Peame kurbusega tõdema, et võimukoalitsiooni
lubadused, et nende võimul oleku ajal mingit negatiivset
informatsiooni vallast välja ei lähe, on jäänud taas vaid ilusateks
lubadusteks. Nii palju laialt levivaid skandaale pole Vihula valla
ajaloos veel olnud. Meie vallast edastavad negatiivset infot isegi
vabariiklikud ajalehed ja raadiojaamad.
Palume vabandust, et opositsioonina oleme kasutanud kõiki
meile seadusega antud võimalusi, et ära hoida vallale selget
kahju tekitamist! Palume vabandust, et oleme olemas! Ja
julgeme ikka veel omada teist arvamust, kui volikogu esimees
(võimukoalitsioon seda kahjuks teha ei julge)! Kahju, et hr
Välba on seisukohal, et Eesti Vabariigi kohus teeb oma otsuseid
vaid ”kellegi haige inimese kaebuse peale”(hr Õunapuu
sõnavõtt volikogu 12. 02.09. istungilt) ning et ta peab volikogu
liikmete õigust sõnavabadusele ja umbusalduse avaldamist
temale, isiklikuks solvanguks. Kahju, et ta on võtnud meie
koostööpakkumisi vaid isikliku solvanguna. Kahju, et ta arvab,
et omab õigust teisi volikogu liikmeid kui lapsi hirmutada ja
karistada. Seepärast kardan, et kui ma ei vabanda, siis järgneb
karistusena nurka panek ja koduarest (või mismoodi tänapäeval
sõnakuulmatuid lapsi karistatakse?).
Niisiis – vabandan opositsiooni nimel veel kord!
Piret Aasmäe
Vihula valla Eesti Keskerakonna nimekirjas
kandideerinute esindaja
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Istungil osales kokku 12 volikogu liiget: Andrus
Aasmäe, Piret Aasmäe, Malle Komp, Haivo
Laulik, Leo Luus, Tarmo Nuija, Arno Pärna, Eha
Sirelbu, Jaanus Tuusti, Ain Välba, Uno Õunapuu
ja Arvi Ööpik.
Istungil ei osalenud Sirje Kornel, Mare Raja ja
Jüri Teppe.
Volikogu otsustas:
Määrusega nr 91 muudeti Vihula valla arengukava
aastani 2011 peatükki 1.2 „Väliskeskkonna arengu
trendid ja mõjurid“ alapunkti 1.2.3 „Haldusterritoriaalse
reformi mõju“ sõnastades see ümber järgmiselt:
„Riigikogu võttis 28. juunil 2004 vastu kohaliku
omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse.
Seaduse vastuvõtmise eesmärgiks oli soodustada kohaliku
omavalitsuse üksuste ühinemist ja haldusterritoriaalse
jaotuse korrastumist. Ühinemise tulemusel tekkivad
suuremad haldusüksused peaksid olema haldussuutlikumad, tõuseb projektitaotluste koostamise suutlikkus ja
avalike teenuste kättesaadavus ja kvaliteet.
Vabariigi Valitsuse 27.oktoobri 2004 määrusega nr 313
kehtestati kohaliku omavalitsuse üksuste loetelu
ühinemispiirkondade kaupa selliselt, et ühinema peaksid
Haljala , Kadrina ja Vihula vallad.
Vihula Vallavolikogu 10. aprilli 2008 otsusega nr 175
otsustati nõustuda Haljala Vallavolikogu ettepanekuga
algatada läbirääkimised Vihula, Kadrina ja Haljala valla
ühinemiseks olemasolevates piirides.
Käesoleval ajal toimib koostöökokkulepe Vihula,
Haljala ja Kadrina valla vahel ühistegevuseks.
Valdade võimaliku ühinemise tulemusel:
1. areneb edasi haldusterritoriaalselt osaliselt juba toimiv
elukorraldus;
2. jätkub piirkonna terviklikum arendamine;
3. tekib võimalus suurematele projektidele teha suuremaid
omafinantseeringuid;
4. tekib võimalus pakkuda elanikele paremaid ja
kvaliteetsemaid teenuseid;
5. tõuseb haldussuutlikkus, mille tagab ametnike
spetsialiseerumine ;
6. on võimalik parandada ja tihendada ühistranspordi
liiklust;
7. suureneb eelarvemaht, mis võimaldab suuremaid
projekte ja nende teostamist.
8. korrastub haridussüsteem ja õpilaste jaotus koolide
vahel.
Ühinemisprotsessi ettevalmistamise käigus tuleb
selgitada selle ajaloolist põhjendatust (kihelkonnad), mõju
elanike elutingimustele ja demograafilisele situatsioonile,
mõju ettevõtluskeskkonnale ning transpordi ja kommunikatsiooni korraldusele, elanike ühtekuuluvustunnet,
avalike teenuste edasine kättesaadavus jne.
Vältimatult tuleb korraldada elanike arvamuse
väljaselgitamine kõigis kolmes omavalitsuses.
Vihula Vallavolikogu andis nõusoleku projektis
„Haljala valla, Kadrina valla ja Vihula valla ühinemisprotsessi uuringu läbiviimine“ osalemiseks Norra-EMP
regionaalarengu toetusskeemis ja kaasfinantseerimise
garanteerimiseks vähemalt 5% ulatuses projekti kogumaksumusest.“
Määrusega nr 92 kinnitati Vihula valla rahvaraamatukogude põhimäärused.
Määrusega nr 93 kehtestati Vihula valla rahvaraamatukogude kasutamise eeskiri
Määrusega nr 94 kehtestati rahvaraamatukogudele
mittevajalike teavikute müümise ja tasuta võõrandamise
kord.
Otsusega nr 252
otsustati garanteerida Palmse piirkonna lasteaed-külakeskuse ehitamiseks omafinantseering vähemalt 15% ( kuni 2 miljonit krooni) ulatuses
kogusummast.
Otsusega nr 253
anti Vihula Vallavalitsusele luba korraldada avatud hankemenetlusega riigihange valla

VIHULA VALLAVOLIKOGU
MÄÄRUS
Võsu 19. märts 2009 nr 93
Vihula valla rahvaraamatukogude
kasutamise eeskiri
Määrus kehtestatakse Rahvaraamatukogu seaduse § 6 lõike 1
ja kultuuriministri 12.juuli 2004 määruse nr 9
„Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend“ § 12 lõike 1
alusel.
§ 1 Üldsätted
(1) Vihula valla rahvaraamatukogu (edaspidi raamatukogu) on
üldkasutatav raamatukogu.
(2) Raamatukogus asuvate teavikute ja põhiteenuste
(kojulaenutus, teatmeteenindus, töö internetipunkti arvutis)

25.veebruari 2009 istungi nr 8 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. maksis sotsiaaltoetusi, määras sügava puudega inimesele
hooldaja ja otsustas tasuda kahe õpilase eest 50% õpilaskoha
maksumusest huvikoolis MTÜ SK Chirisan;
2. kompenseeris kolme õpilase sõidupiletid;
3. korrastas Riigimetsa majandamise Keskusele kuuluvate
katastriüksuste koha-aadresse vastavalt nimekirjale;
4. muutis Vainupea külas asuva katastriüksuse „Vainupea
surnuaed“ üldmaa sihtotstarvet ja määras uueks sihtotstarbeks sotsiaalmaa alaliigiga üldkasutatav maa;
5. andis loa Põhja Piirivalvepiirkonnale ühise jäätmemahuti
kasutamiseks Käsmu külas, luges Eesti Teatriliidu Pedassaare külas korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks talveperioodidel kuni aastani 2011, ei andnud luba korraldatud
jäätmeveoga mitteliitumiseks H.Kaldre`le Käsmu külas;
6. väljastas projekteerimistingimused majandushoone rekonstrueerimise ja laiendamise projekteerimiseks Kajaka 22
katastriüksusel Eisma külas, sauna rekonstrueerimise
projekteerimiseks Linda katastriüksusel Altja külas ja
abihoone rekonstrueerimise projekteerimiseks Vambola tn 7
katastriüksusel Võsu alevikus;
7. võttis vastu Käsmu küla Neeme tee 29 katastriüksusele
koostatud detailplaneeringu;
8. väljastas kasutusload Võsu alevikus Spordi 2 trafopunkti F2
ja F3 rekonstrueerimisel Kooli, Karja ja Laane tänaval,
Jõearu katastriüksuse elektriliitumise kasutamiseks Karula
külas ja 0,4 kV maa- ja õhukaabelliinide ning liitumiskilpide
kasutamiseks aadressil Neeme tee Käsmu küla;
9. väljastas ehitusloa puurkaevu rajamiseks Käntsa
katastriüksusele Annikvere külas;
10. kinnitas Kesk-Läänemere INTERREG IVA programmi
vabatahtliku merepäästeprojekti VOMARE 2008-2011
ostude ja teenuste pakkumise tulemused.
03.märtsi 2009 istungi nr 9 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
11. luges korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks 2009/2010
talveperioodiks T.Reinvee ja E.Susi Võsu alevikus, andis loa
ühise jäätmemahuti kasutamiseks R. Kaleva ja G. Zussi Võsu
alevikus, M. Alliksaar ja A.Ool Võsu alevikus, J. Kriiva ja S.
Kriiva Vergiranna Seltsi jäätmemahuti Vergi külas;
12. esitas volikogule otsuse eelnõu „Nõusoleku andmine
geoloogilise uuringu loa taotlemiseks Paasi II uuringuruumis;
13. kinnitas volikogu kultuuri- ja spordikomisjoni taotluse
ning eraldas MTÜ-le Võsu Vabatahtlik Tuletõrjeühing
vastlapäeva ürituse korraldamiseks 1000.- krooni;
14. muutis Vihula Vallavalitsuse 03.02.2009 korraldusega nr
50 kinnitatud spordihoone kasutamise hinnakirja, asendades
punktis 1 „spordisaal 1 tund“ sõnastusega „spordisaal 1,5
tundi“
10.märtsi 2009 istungi nr 10 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
15. muutis Riigimetsa Majandamise Keskusele kuuluvate
katastriüksuste Võhma-Pisikeste aadresse;
16. muutis sihtotstarbeid ja määras uueks sihtotstarbeks
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tootmismaa katastriüksustele vastavalt nimekirjale;
17. nõustus Võsu alevikus asuva Lepispäe I kinnistusse
kuuluvate katastriüksuste nime muutmisega ja Natturi külas
asuvate Kadaka 1 ning Kadaka 2 katastriüksuste nime
muutmisega;
18. muutis Vihula Vallavalitsuse 09.10.2003 korralduse nr 628
„Maa riigi omandisse jätmine“ punkti 1.60 pindala osas;
19. lubas ühise jäätmemahuti kasutamist ja luges korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks talveperioodidel kuni aastani
2011 G.Nurk ja S.Lipp Eisma külas;
20. lubas ühise jäätmemahuti kasutamist E.Korzubova,
K.Lainela, L.Meibaum, M.Lainela ja V.Lainela Tõugu külas;
21. luges korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks talveperioodidel kuni aastani 2011 P.Rääsk Toolse külas,
D.Masing Eisma külas, M.Keskküla Rutja külas ja H.Nõmm
Lahe külas;
22. esitas volikogule järgmised eelnõud:
8.1.Vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse saaja kinnitamine:
8.1.1. Sagadi külas asuv maatükk nr 2
8.1.2. Sagadi külas asuv maatükk nr 7
8.2. Riigihanke avatud hankemenetluse korraldamine Vihula
valla õpilasveo liinidele vedaja leidmiseks ja volituse
andmine hankelepingu sõlmimiseks
8.3. Kohalike avalike teenuste arendamise programmist Palmse
piirkonna lasteaia ja külakeskuse ehitamiseks omafinantseeringu kinnitus
8.4.Vihula valla rahvaraamatukogude põhimääruste kinnitamine
8.5.Vihula valla rahvaraamatukogude kasutamise eeskiri
8.6.Raamatukogule mittevajalike teavikute tasuta võõrandamise ja müümise kord
8.7.Vallavara tasuta kasutusse andmine (rannaklubi saal jm
ruumid)
8.8.Koostöölepingu sõlmimine MM Agentuuriga Võsu
Muusikapäevade läbiviimiseks.
17.märtsi 2009 istungi nr 11 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
23. andis nõusoleku Võsu alevikus asuva Jaanioja katastriüksuse sihtotstarbe muutmiseks maatulundusmaast elamumaaks;
24. muutis Vihula Vallavalitsuse 22.12.2008 korralduse nr
1616 „Vainupea külas asuvate Viitase ja Lagendiku
katastriüksuste piiride muutmine“ punkti 1.2. sõnastust
pindala osas;
25. andis nõusoleku MTÜ-le Kohaliku ja Regionaalarengu
Partnerid noorte projektlaagri läbiviimiseks Võsul Männisalu puhkekeskuses 01.07.-07.07.2009;
26. luges korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks talveperioodidel kuni aastani 2011 E.Bachmann Võsu alevikus, R.
Võssotski Võsu alevikus, A. Lüll Võsu alevikus, A. Isop
Võsu alevikus, R. Palm Võsu alevikus, H. Heinsalu Võsu
alevikus, A. Arro Natturi külas, M. Kask Vainupea külas, P.
Randoja Vergi külas, Ü. Niisuke Võsu alevikus, E.Järve Eru
külas. Andis luba H. Linnaks`ile ühise jäätmemahuti
kasutamiseks ja luges ta korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks talveperioodidel kuni aastani 2011.

õpilasveo liinidele vedaja leidmiseks tähtajaga 4 aastat.
Otsusega nr 254
otsustati garanteerida Vihula valla
omaosaluse tasumine 2009. aasta hajaasustuse veeprogrammis kuni 200 000.- (kakssada tuhat krooni) ulatuses.
Otsusega nr 255
anti nõusolek Keskkonnaameti Viru
regioonile geoloogilise uuringuloa väljastamiseks OÜ-le
Kivikandur Paasi II uuringuruumis paekivi sobivuse
hindamiseks ehituskillustiku tootmiseks.
Otsusega nr 256
määrati Ella Lepviikmann'i omandis
olevatele ehitistele teenindamiseks vajalik maa ja anti
nõusolek kõnealuse maa riigi omandisse jätmiseks
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil.
Otsusega nr 257
kinnitati Sagadi külas asuva vaba
põllumajandusmaa maatüki nr 2 kasutusvaldusesse saajaks
FIE Arno Pärna.
Otsusega nr 258
kinnitati Sagadi külas asuva vaba
põllumajandusmaa maatüki nr 7 kasutusvaldusesse saajaks
Mercanter Invest OÜ.

Otsusega nr 259
nõustuti Vihula vallale kuuluva Võsu
Rannaklubi, asukohaga Mere tn 6 Võsu alevik, hoone
kultuurimaja (klubi) poolse osa, otsustuskorras tasuta
kasutusse andmisega MTÜ-le Võsu Rannaklubi tähtajaga
10 aastat.
Otsusega nr 260
nõustuti koostöölepingu sõlmimisega
MM PEOTEENINDUS OÜ (kaubamärk MM
AGENTUUR) ja Vihula Vallavalitsuse vahel, millega
antakse Võsu Muusikapäevade korraldamise ja läbiviimise
õigus aastateks 2009-2013 OÜ-le Peoteenindus.

kasutamine on tasuta. Tasuliste teenuste (kopeerimine,
printimine) hinnad kinnitab vallavalitsus raamatukogu juhataja
ettepanekul.
(3) Raamatukogu lahtiolekuajad kehtestab vallavalitsus
raamatukogu juhataja ettepanekul.
(4) Raamatukogu lugejaks registreeritakse isikut tõendava
dokumendi alusel. Kuni 12-aastasel lapsel on esmakordsel
registreerimisel lugejapileti saamiseks vajalik vanema või
hooldaja kirjalik nõusolek.
(5) Lugejalt, kelle elukohaks ei ole Vihula vald, võib võtta
teavikute kojulaenutamisel tagatist, kuid mitte rohkem, kui on
teavikute hind. Laenutatud teaviku tagastamisel makstakse raha
lugejale tagasi. Tagatise võtmise ja tagastamise korra kehtestab
vallavalitsus.
(6) Raamatukogu kasutajaks registreerimisel tutvub lugeja
raamatukogu kasutamise
eeskirjaga ning allkirja andes
kohustub neid täitma. Registreeritud lugeja saab lugejapileti,
kuhu on märgitud raamatute tagastamise tähtaeg. Lugejapilet
peab raamatukokku tulles alati kaasas olema.

§ 2 Teavikute kasutamise kord
(1) Teavikuid laenutatakse koju 21 kalendripäevaks.
(2) Raamatukogul on õigus määrata suure nõudlusega
teavikule raamatukogu elektroonilises laenutusprogrammis
lühem laenutustähtaeg.
(3) Koju ei laenutata teatmeteoseid.
(4) Lugeja vastutab laenutatud teavikute eest kuni nende
tagastamiseni. Lugeja kohustub tagastama laenutatud teavikud
lugejapiletile märgitud tähtajaks.
(5) Koju laenutatud teavikute tagastamistähtaega võib
raamatukogus pikendada, kui sellele teavikule pole nõudlust.
Tagastamistähtaega võib pikendada ka telefoni või e-posti teel.
(6) Lugeja soovil pannakse ta teise lugeja käes oleva teaviku
laenutamiseks järjekorda. Kui lugeja teavikule kindlaksmääratud tähtajal järele ei tule, antakse see järgmisele lugejale.
(7) Tagastamistähtaja ületamise eest on raamatukogul õigus
võtta viivist 1 kroon iga viivitatud päeva eest.

Volikogu poolt vastuvõetud määruste ning otsustega saab
tutvuda valla kantseleis, raamatukogudes ja internetis valla
koduleheküljel: www.vihula.ee
Järgmine volikogu istung toimub 16.aprillil 2009
algusega kell 16.00 Võsul, vallamaja saalis.

Järgneb 4 lk
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Algab 3 lk
(8) Tagastamistähtaja möödumisel saadab raamatukogu lugejale
meeldetuletuse. Lugeja tasub meeldetuletuse posti- või telefonikulud
vastavalt kehtivale hinnakirjale. Raamatu-kogutöötaja annab
lugejale saadud raha eest kviitungi või teeb sissekande vastavasse
kassaraamatusse.
(9) Tagastamata või rikutud teaviku peab lugeja asendama
raamatukogu juhataja poolt samaväärseks tunnistatud teavikuga või
hüvitama selle hinna kuni kümnekordses ulatuses. Alaealiste poolt
tekitatud kahju hüvitavad lapsevanemad või hooldajad.
(10)Kui lugeja vaatamata meeldetuletustele ei tagasta teavikuid, siis
teeb vallavalitsus lugejale ettekirjutise maksmata summa kohta koos
sundtäitmise algatamise hoiatusega ettekirjutuse täitmatajätmise
korral. Ettekirjutuses märgitakse selle vaidlustamise võimalus,
tähtaeg ja kord.
(11) Raamatukogu kogus puuduvad teavikud tellitakse lugeja soovil
ja kulul teistest raamatukogudest.
(12)Raamatukogu juhatajal on õigus määrata periood, mille jooksul
saab teavikuid tagastada viivisevabalt.

§ 5 Määruse jõustumine
Määrus jõustub 01.aprillil 2009.a.

§ 3 Sisekord
(1) Raamatukogus tuleb külastajatel säilitada kord ja vaikus.

Ain Välba
Volikogu esimees

Lubamatu on igasugune tegevus, mis häirib teiste raamatukogus
viibijate tööd. Lugeja peab alluma raamatukogutöötaja korralekutsuvale märkusele. Raamatukogus on keelatud:
- söömine ja joomine
- suitsetamine ja alkoholi tarvitamine
(2) Interneti töökohal tuleb täita lisaks raamatukogu kasutamise
eeskirjale ka interneti töökoha kasutamise eeskirja.
(3) Lugejalt, kes ei ole täitnud käesoleva eeskirja § 2 lõikes 9
nimetatud kohustust, võetakse raamatukogu kasutamise õigus ära
kuni üheks aastaks.
§ 4 Vihula Vallavolikogu 12.11.2003 määruse nr 29 kehtetuks
tunnistamine
Määrus tunnistab kehtetuks Vihula Vallavolikogu poolt
12.novembril 2003 vastu võetud määruse nr 29 „Vihula valla
rahvaraamatukogu kasutamise eeskirja kinnitamine“.

Aprill 2009
5.04.

Lihavõttekaunistuste tegemine,
kokanduskursus: lihavõttetoidud
Karepa Rahvamaja MTÜ Karepa Selts
Mare Kalme 5 340 3806

18.04. 18.00

Kuni su küla veel elab
esietendus Võsu Rahvateatrilt
Võsu Rannaklubi MTÜ Võsu Rannaklubi
Luule Aasmäe 5 344 7068, Taimi Samblik 529 8681

18.04. 21.00
PLAYBOX - LEMMIKARTIST VÕHMAL!
Esinejatel palume eelnevalt registreeruda! Parimale
lemmikartisti jäljendajale tasuta sissepääs Võhma
pidudele terveks aastaks! Tantsitab ansambel
VANKER. Avatud baar. Sissepääs 75 EEK
Võhma seltsimaja MTÜ Võhma Seltsimaja
Riina Kens 5 398 9592
21-22.04.

25.04.

Looduskooli aastakonverents Sagadis
Sagadi mõis RMK Sagadi Metsakeskus
Mari Kreintaal 521 1790, 676 7790
Giidikonkurss "Sagadi mõisa rääkijad"
Sagadi mõis RMK Sagadi Metsakeskus
Mari Kreintaal 521 1790, 676 7790

25-26.04.
26.04.

Kätlinil ja Erkil sündis tütar

13.00

12.00

Käsmu külaseltsi puutalgud
Käsmu rahvamaja MTÜ Käsmu Külaselts
Tiina Laulik 506 0508
Näiteringide maakondlik ülevaatus
Haljalas
Riina Kens 5 398 9592 Võhma näitering

30.04.

10.00

Sagadi mõisa hooaja avamine
Sagadi mõis RMK Sagadi Metsakeskus
Mari Kreintaal 521 1790, 676 7790

30.04.

21.00

Volbripidu
Käsmu rahvamaja MTÜ Käsmu Külaselts
Tiina Laulik 506 0508

Ära anda Vergis 3 koerakutsikat (ema - hundi
ja kollisegu, isa - laika), 1 emane ja 2 isast.
Margit Leemets 5 615 7358

KULLASSEPP
Rakvere
5 567 7790

TUULI KLAUSSON

MÄRTS 2009

ELFRIEDE PALM
Palmse küla

95

FELITA REEMAN
Ilumäe küla

92

PÄRJA SEEBLUM
Käsmu küla

88

LEONORE OJANG
Toolse küla

85

JAANUS JAHILO
Joandu küla

84

VALDEK KAASIK
Rutja küla

82

JANINA-KAZIMIRA
VESSEL
Võsu alevik

70

TEADE
Vastavalt Kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 avalikustab Vihula
Vallavalitsus määruse eelnõu „Kohalike maanteede ja
tänavate nimede määramine“.
Määruse eelnõu ja selle juurde kuuluvate skeemide
avalik väljapanek toimub 1.aprillist 2009 kuni 16.aprillini
2009 Vihula vallamajas (Võsu alevik Mere tn 6) töö ajal,
valla kodulehel www.vihula.ee ja valla raamatukogudes.
VOLIKOGU ESIMEHE JA VALLAVANEMA

INFOTUND
15.aprillil 2009 KELL 14.00-15.00
Pedassaare külas Reet Kütt'i kodus

Hea vallarahvas!
Kevadpuhastuse tuhinas ära unusta, võhma seltsimaja
ootab 3.mail toimuvale

TÄIKALE
Asju mida sa enam ei vaja aga, mis kellelegi ometi
vajalikud võivad olla! Võta ühendust ,tel. 5 398 9592
või vohma07@gmail.com ja anna teada!

Märtsikuus lisandusid uued katusekivide
ostjad:
Krõõt Treial - 20 kivi
Peep Kase - 20 kivi
Endla Pajuste – 100 kivi
Suur tänu toetajatele!
NB! Ehitusfondi a/a nr.221042815977
Kivi hind endiselt 25.- tk.
Ette tänades Võhma Seltsimaja seltsilised.

Autoremondi- ja rehvitööd, õlivahetus,
varosade tellimine Palmses. Sõbralikud
hinnad oma valla elanikele. Helista ette leiame
Sulle sobiva aja.
Canter Kaubaveod - Margus 566 80120

Selle müügiga säästad keskkonda, toetad seltsimaja
remonti ja valmistad rõõmu uuele omanikule!

Kutsume hakkajaid lapsi ja täiskasvanuid
ratsatrenni!
Ratsutamine nagu iga muu oskus nõuab harjutamist ja
pidevat tööd. Peale füüsilise treeningu pakub ratsutamine aga ka
emotsionaalset rahulolu, sest tegevus ja hakkamasaamine suure
loomaga annab enesekindlust ja julgust.
Esialgu pole ratsutamise jaoks vaja ka spetsiaalseid riideid.
Turvakiiver on kohustuslik ja selle saab meilt.
Trenni hind sõltub sellest kas käia kord nädalas või rohkem.
1X nädalas 450kr kuu ; 2X nädalas 650kr kuu
Kindlatel päevadel trennis käimine tuleb tunduvalt soodsam
ebaregulaarselt ratsutamas käimisest, sest siis on hind 200kr
tund.
Infopäev kõigile huvilistele toimub 04.04 algusega kell 13.00
Arma Ratsatalus Rutjal. Saab näha hobuseid, jagatakse
nõuandeid riietumise kohta ja toimub registreerimine.
Küsi järgi ja tule vaatama! tel: 53403806 Mare Kalme (treener ja
Arma talu perenaine)
www.armaratsatalu.maaturism.ee

Meie hulgast
on lahkunud …

HILJA PÕDRA
19. veebruar 2009
HEINRICH-JOHANNES
TAMMIK
05. märts 2009
LEONID FELD
06. märts 2009
ANETE KAASIKAS
14. märts 2009

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

