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Tink-Tingadi sai pärimuskultuuri auhinna Maakondlikud kultuuripreemiad ootavad
kandidaate
Eesti Kultuurkapitali Lääne-Virumaa ekspertgrupp
kuulutab konkursi kultuuripreemiatele. Antakse välja
kolm preemiat – „Looming”, „Järjepidevus” ja „Maa
Sool”. Kandidaatideks võib esitada üksikisikuid ja
kollektiive, seltsinguid ja ühinguid, kelle töö ja tegevus
on silma paistnud erilise tulemuslikkusega.
Ettepanekud koos põhjendustega palume esitada 8.
detsembriks k.a kirjalikult märgusõna all „Kultuuriauhind 2008” aadressil Lääne-Viru Maavalitsus,
Kreutzwaldi 5 või e-posti aadressil:
laanevirumaa@kulka.ee,
Kontakttelefon 325 8022.
Kultuuriauhindu antakse välja alates 1996.aastast.
2007.aastal said preemiad: „Maa Sool” - Hando
Kuntro, „Järjepidevus” - Sirje Luik," Looming" - Valli
Lember-Bogatkina ja "Üllatus" - Margus Punane.
Ansambel Tink-Tingadi – Kai Tingas, Eva Tingas, Imbi Raaga, Anne Rusalep, Kaie Juhanson, Signe Länts –
folkloorifestivali Viru Säru avamisel Jänedal.
Järjepideva ja tulemusliku
loomingulise tegevuse eest
kodukoha laulutrditsioonide hoidmisel ja tutvustamisel tunnustati regilauluansamblit Tink-Tingadi ja
Kai Tingast Pärimuskultuuri
auhinnaga 2008. Auhinna

vääriliseks peeti ka Narva
folklooriansamblit Suprjadki – pikaajalise ja väljapaistva loomingulise tegevuse
eest vene, eesti ja teiste
rahvaste pärimuskultuuri
hoidmisel ja tutvustamisel.
Auhinnasaajad valiti välja

39 kandidaadi seast. Auhindade üleandmine toimus 16.
novembril Eesti Rahvusraamatukogus peetud kontserdi ”Kultuuriruumi rikkus” raames. Auhinna rahaline väärtus on 15 000 krooni. Eesti Rahvuslik Folk-

loorinõukogu asutas pärimuskultuuri auhinna 2000.
aastal eesmärgiga väärtustada pärimuse kandjate tegevust. Kaheksa aasta jooksul
on välja antud kokku 21
auhinda.

Kaitsevägi soovib õhutõrje ja suurtükiväe merele
orienteeritud laskmisvõimalusi
13. novembril tutvustati Karepa rahvamajas merele avatud
laskeväljade keskkonnamõju aruannet. Nimelt otsib
kaitsevägi õhutõrje ja suurtükiväe (merele orienteeritud)
laskmisvõimaluste ning mereväe väljaõppe läbiviimiseks
asukohti. Võimalikud harjutusala asukohad on Letipea,
Rutja, Kõpu, Nõva, Ristinina, Liivanina ja Sõmeri. Nendest
valitakse lõpuks välja sobivaimad kohad, kus hakatakse
edaspidi harjutama. Karepal toimunud koosolekul tutvustati
hinnanguid, mis puudutasid laskeharjutusi Rutjal ja Letipeal.
Küsimuste-vastuste esitamise voorus selgus, et keskkonnamõjude hindamisel ei ole uuritud polügoni sotsiaalmajanduslikku mõju. “Molluskeid on uuritud aga inimene on
ära unustatud,” kommenteeris maavanem Urmas Tamm.
Lääne-Viru Keskkonnateenistuse juhataja Aivar Lainjärve
hinnangul on rikutud protseduurireegleid, mistõttu oleks

korrektne kogu protsess otsast alata.
Vihula vallavolikogu pidas samas oma istungit Karepal,
osalt ka seetõttu, et pärast aruande kuulamist võtta vastu
mingi otsus. “On hea, et olete uurinud, kui palju meil hülgeid
on ja kuidas nad elavad. Tahtsime volikoguga seisukohta
kujundada, aga me ei saa otsustada kellegi saatuse üle. Kõiki
ohutsooni jäävaid inimesi tuleks küsitleda,” lausus volikogu
esimees Ain Välba.
Eisma, Rutja ja Karepa elanikud on saatnud kaitseminister Jaak Aaviksoole pöördumise, milles teatavad, et ei
poolda plaani rajada õhutõrje ja suurtükiväe laskeväli
Rutjale.
Aruandele ettepanekute ja kommentaaride esitamise
tähtaega on pikendatud kuni selle aasta 5. detsembrini.

Kohtumine aitas aru saada kuidas puuetega inimesed
elus hakkama saavad
16. oktoobril toimus Võsu
Põhikoolis üritus, mille korraldas Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda.
„Mitte keegi ei taha, et
teised inimesed meie välimuse või omapärase käitumise üle naeraksid ja noriksid. Tea, et puudega inimene
peab sageli oma elu jooksul
toime tulemiseks ületama
takistusi ja küsima abi.
Märka oma kaaslast ja norimise asemel parem ulata
talle oma abistav käsi.“
Niisuguseid mõtteid võis lugeda infolehelt, mida lastele
jagati.
Et asi oleks selgem,
võisid lapsed sooritada erinevaid ülesandeid: asetada
erinevaid esemeid ämbrisse
ilma käte abita, juhatada
pimedat kaaslast või teha

vigursõitu ratastoolis.
Mida arvasid aga üritusest lapsed ise? Küsisime
seda 6. klassi õpilastelt.
Henri: „Ma sain aru, et
nad elavad teistsugust ja
raskemat elu. Enamus neist
olid saanud puude õnnetuse
teel. Kui keegi puudega
inimene vajab abi, siis tuleks
teda aidata.“
Marit: „Üldiselt oli tore
ja lõbus ning saime teada ka
teiste elust ja tegevustest. Ja
meile räägiti, et kui mõni
inimene käitub kummaliselt,
siis ei tohiks teda imelikult
vaadata. Ja kui mõni inimene
vajab abi, siis tuleb teda
aidata.“
Nils-Gregory: „Sain teada, et puudeid on erinevaid ja
mida ei tohiks teha, kui ei
taha puuet saada. Ja seda, et

puuetega inimesed on toredad ja lahked.“
Indrek: „See kohtumine
tekitas minus täiesti eraldi
mõtlemisviisi. Nüüd saan
ma aru, et puuetega inimestel ei ole kerge elada. See, et
keegi teistmoodi käitub või
teistsugune välja näeb, ei

tähenda, et nad ei oleks
inimesed. Ühesõnaga, see
kohtumine aitas mul aru
saada, kuidas nemad, see
tähendab puuetega inimesed, elus hakkama saavad.“
Ilona Vilbre
Merike Valdma

Kultuurkapitali Lääne-Virumaa ekspertgrupp

Võsu kooli uudised
Oktoobris toimus koolisisene jalgpallivõistlus. Õpilased
moodustasid 3 segavõistkonda, kuhu kuulusid nii poisid
kui ka tüdrukud erinevatest klassidest.
Peeti mitu ägedat pallilahingut. Üldkokkuvõttes
saavutas võidu võistkond „Dream Team“ koosseisus:
Silver Pedak, Tõnis Tomikas, Gervin Kalvet, Indrek
Raudla, Rain Kasemets, Kristina Kask ning
võistkonna kapten Kristjan Tambik.
5. novembril käisid 1. ja 2.klassi õpilased tutvumas
oma vanemate tööga. Nad külastasid õmblustsehhi.
Tädi Marianne näitas põnevaid riideid, mida seal
õmmeldakse – kiivrikatteid, laste kaalumise pükse, mis
saadetakse Aafrikasse, veste ja palju muud. Laste
hinnang peale külastust:“Äge oli!“
Ka sel õppeaastal kuulutati välja üleriigiline
suitsuprii klassi konkurss. Võsu Põhikoolist registreerisid end osavõtjateks 4., 5., 6. ja 7. klass.

Teadliku vanemaksolemise bioloogia
Kolmapäeval 10. detsembril kell 18:15 Võsu Põhikooli
videoklassis
Dr.Bruce Liptoni videoseminar Loodus, kasvatus
ja armastuse jõud. Teadliku vanemaksolemise
bioloogia.
Rahvusvaheliselt tunnustatud teadlane aitab vanematel mõista, kuidas oma laste võimete avaldumisele
kaasa aidata ning laste ja enda elukvaliteeti tõsta. Film on
kõigile, kel on lapsed, kes soovivad lapsi või on ise kord
lapsed olnud.
Teadus on seni kinnitanud, et inimese loomuomadused on programmeeritud tema geenidesse. Ometi
tõestavad hiljutised avastused rakubioloogias, et
vanemate hoiakud ja uskumused avaldavad järeltulijate
geneetilisele programmile sügavat mõju.
Sünni- ja sünnieelse arengu uurimise üks pioneere
Ph.Dr Bruce H. Lipton vaatleb vanemate „programmeeringu“ olulist rolli meie tervise, käitumise, mõtteviisi
ja suhete kujunemisel. Uuel teadusel põhinev film näitab
mehhanismi, kuidas vanemate emotsioonid ja
tõekspidamised mõjutavad laste geneetilise koodi
väljavalimist ning isegi selle ümberkirjutamist.
Eestikeelsed subtiitrid, filmile järgneb arutelu.
Osalustasu 30 EEK.
OLETE OODATUD!
Info: Eesti Lastevanemate Liidu koolitusjuht Kristiine
Va h t r a m ä e t e l 5 6 9 0 6 7 7 8 , 6 5 2 5 4 3 0 ,
kristiine.vahtramae@laps.ee
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Vahekokkuvõtteid
koalitsiooni tööst
Kuna kohaliku omavalitsuse valimistest on möödunud
kolm aastat, on paras aeg teha vahekokkuvõtteid
koalitsioonilepingu täitmisest.
2005. aastal võimule asudes oli koalitsiooni esmane
eesmärk likvideerida vallal tekkinud võlgnevused, mida
oli selleks ajaks kogunenud 1,7 miljonit krooni.
Kokkuhoiu tulemusena
suudeti 2006. aastal võlg
kustutada, kuid suuremaid investeeringuid sel põhjusel
teostada ei saadud.
Igal aastal on õnnestunud hankida ka sihtotstarbelisi
lisafinantseeringuid riigieelarvest: mänguväljakute ehitamiseks, laste mängurühmade ruumide kaasajastamiseks,
bussipeatuste valgustamiseks.
Sel suvel sai kaasajastatud Võsu Simona sild ning
järgmisel aastal on plaanis ära pinnata Mere tänav. Sel
aastal sai korrastatud ka hulk kilomeetreid valla külateid,
kuid see protsess on pidev ning sõltub juba sellest, kui
palju riik nendeks töödeks raha eraldab.
Sel aastal ostis vald Võsul asuva nn Elioni maja,
millest tahame kujundada valla teenindusmaja, kus
asuksid kauplus, perearst, apteek, politsei, turvafirma,
juuksur ning vallavalitsus. Majast peaks kujunema
keskus, kus vallaelanik saaks kõik esmased asjatoimetused aetud. Sellega seoses vabaneksid Rannaklubi
teise korruse ruumid, mida saaks edaspidi kasutada
selleks, milleks hoone algselt rajati: kultuuri- ja vaba aja
veetmise keskuseks. Praegu politsei, juuksuri ja
turvafirma kasutatavatest ruumidest kujuneks edaspidi
noortekeskus. Noortekeskus on edukalt juba käima
lükatud, kuid tingituna ruumipuudusest kasutatakse
praegu Rannaklubi suurt saali.
Tänase seisuga vallavalitsuses täitmata ametikohti ei
ole, tööle on võetud korrakaitseametnik, kelle hea töö
tulemusena on paranenud valla heakord: kinnistute
omanikud on kinnistuid enam korrastama hakanud ning
tõsisemalt suhtutakse heakorraeeskirjade täitmisse,
samuti on efektiivsemalt tööle hakanud Vihula Munitsipaal.
Uuel aastal kolib ka Võsu mängurühm seniselt
rendipinnalt Võsu Põhikooli ruumidesse, kus lastel
peaksid olema senisest tunduvalt paremad tingimused.
Kolme aasta töö tulemusena on praeguseks koalitsioonilepingu enamus punktidest täidetud, kuid paljud
tegevuse on pikaajalised, mille täitmine on pidev protsess.
Loodame, et järgmine aasta kujuneb raskemast
majandusolukorrast vaatamata edukaks ning soovime, et
kõik valla elanikud oleksid aktiivsed ning lööksid nõu ja
jõuga valla arengus kaasa.
Uno Õunapuu
Koalitsiooninõukogu esimees
Reformierakond

Ei saa mitte vaiki olla
Kuigi sellest ajast on hulk vett juba merre voolanud, kired
vaibunud, tahaks paar sõna 4. oktoobril toimunud
kolhoosipeo kohta öelda. Arvestades peojärgset kõmu
Virumaa peal, mille tekitas suuresti Virumaa Teataja,
tahame kinnitada, et Võhma seltsimaja selts EI TAHA
NÕUKOGUDE VÕIMU TAGASI!!!!
Kui kõrvaltvaatajatele peost selline mulje jäi, peame
peo igati kordaläinuks lugema. Selle eest suur-suur tänu
kõigile kes olid end stiilselt riidesse pannud,kohale
tulnud ja ennast stiilselt üleval pidasid.
Samuti täname süldimeister Anneli Kanarikku,
rosoljemeistrit Kaja Puhu, muu lauakatte eest seisnud
Annika Hallimäed,meie maja noorte võimlemisrühma
"Nobevarbad" ja Läsna Küla Teatri truppi, "Koosoleku"
eest,mis oli nagu rusikas silmaaugus.
Veelkord suur tänu, seltsimehed!!!!

Kummalised tegelased koolis

23.oktoobri pärastlõunal oli koolimajas märgata
kummalisi tegelasi: musta kübara ja keebiga võlurit,
kauboid, Zorrot, nõidasid, kassi ja luukeresid. Oli
halloweeni aeg! Kõrvitsatele tehti pähe näod – mängiti,
tantsiti ja võisteldi. Maskide ja kostüümide taga olid 3. ja
4. klassi poisid ja tüdrukud.

VIHULA VALLA LEHT
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Koos mõtteid vahetades, jagades, leides...
Elu tervikuna on iseloomustanud alati liikumine ja
muutused. Olenevalt ajajärgust on toimuvad muutused kas vaevumärgatavad
ja rahulikult süvenevad, kuid
mis tagavad positiivse ning
jätkusuutliku arengu, või
äkilised ja kiiremaid ühekordseid muutusi esile
kutsuvad.
Meie eesmärk on kutsuda ühiskonnas esile positiivseid muudatusi. Lihtsam
ja tulemuslikum on seda teha
koos mõttekaaslastega.
Koos toimetades ja mõtteid
vahetades on lihtsam jõuda
just parimate kogukondlike
huvisid arvestavate lahendusteni.
Hea tahe ja ettevõtlikkus
on teinekord eesmärkide
saavutamisel olulisemad.
Tihti näeme, kuivõrd väikeste vahenditega on eesmärgid saavutatavad, seda
eriti nn „pehmetes valdkondades“. Häid uudiseid selles
vallas jätkub ka novembrikuusse.
Vajadus noorte vaba aja

sisustamise järele on päevakorras püsinud pikka aega.
Noorte aktiivsus ja tahe
panustada kodukandi arengusse on igati tervitatav ja
tänuväärne. Paraku on siiani
lahenduse leidmine jäänud
juhendaja taha. Tänu Võsu
alevikuvanemale Eha Sirelbu´le, kes on nõus oma vabal
ajal noortele tegevust pakkuma. Esimesed koosolemised
on juba toimunud ning
ettevõtmine kogub tuure.
Hea ettevõtmine on alguse
saanud ja jääme ootama
kuidas noored ise selle vastu
võtavad ja omaltpoolt aktiivselt kaasa löövad.
Teise positiivse uudisena
on heameel tõdeda, et endise
valla kultuurinõuniku Taimi
Sambliku eestvedamisel on
toimunud MTÜ Võsu Rannaklubi asutamise koosolek.
MTÜ prioriteetidest peamise ja kohaliku elu arengut
innustavana väärib esiletõstmist Võsu Rannaklubi
kui kultuurikeskuse säilitamine, arendamine ja maksimaalne rakendamine oma

tegevuses. Taimi Sambliku
sõnul on arvukate näidete
põhjal alust arvata, et kultuuri kujundamine on suuresti just inimeste endi kätes
ja tahtes. „Õige on lasta
asjadel juhtuda juriidiliselt
korrektsel kujul, mistõttu
pidasime vajalikuks maksimaalselt piirkonna elanike
huve järgiva MTÜ loomist,
mis pakuks võimalikult palju
erinevaid väljundeid,“ on ta
kindel loodava MTÜ jätkusuutlikkuses.
Vallas tegutsevad MTÜd on aasta jooksul läbi viinud
palju toredaid üritusi ja oma
tegemistega igati positiivset
eeskuju näidanud. Majandusaasta lõpp läheneb ja
läheneb ka aeg kokkuvõteteks. Siinkohal on aeg meenutada, et Külaseltside toetamise korra järgselt tuleb
kõigil seltsidel toetuse ülejäägi korral esitada avaldus
toetuse ülekandmiseks järgmisesse aastasse 31. detsembriks käesoleval aastal.
Siinkohal tahan tänada
MTÜ-d Võsu Vabatahtlik

Tuletõrjeühing, kes oma
käesoleva aasta tegevustoetuse summast remontis
kõigi kasutuses oleva Võsu
Rannaklubi saali valgustuse
süsteemi.
Tuletan aga meelde, et
järgmise aasta külaseltside
toetuse suurus oleneb olulisel määral teie piirkonna
külade elanike arvust rahvastikuregistri andmetel seisuga 1.jaanuar 2009. Head
külavanemad ja külaseltside
juhid, suhelge oma piirkonna elanikega, et inimesed
kontrolliksid oma registreeritud elukoha andmeid
rahvastikuregistris ning
need, kellel võimalik registreeriksid oma elukoha Vihula vallas. See on väikseim
toetus nii külale, kui ka
vallale, mida üks inimene
saab teha.
Aktiivset koostööd
soovides
Priit Pramann
vallavanem

Asutame külamuuseumi, et hoida ja säilitada külakultuuri
Tegelik elu on näidanud tänases kiires muutuvas sotsiaalses
olustikus väärtuste hindamistes ja ümberhindamistes
oluline on ainult hetke heaolu ja enese hindamine.
Väärtusetuks oleme hakanud pidama paljut, mis väga
oluline oli eelnevatele põlvkondadele. Selle alla kuuluvad
peamiselt tööriistad ja olulised on ka igasugused kirjalikud
andmed, samuti fotod neist saab ju alati koopiaid teha!
Endine Palmse mõis, mille järgi sai nime ka vald,
koosnes eri nimetusega osadest: rannakülad, maa-vööndi
põllumajanduskülad, üksiktalud ja ilma-maata pered. Neil
kõigil oli oma kindel otstarve ja vajadus teha tööd valitseva
mõisa heaks. Hiljem, kui loodi talud, käis põllumajandustootmine kiiremas tempos eraldi, selleks oli vaja tohutu hulk
igasuguseid tööriistu kõigis olmevaldkondades.
Olen veendunud, et võibolla on veel viimane aeg midagi
kokku korjata ja säilitada seal paikkonnas kus nendega
töötati. Olen arvamusel, et see oleks väärtuslik kingitus
meie valla selle piirkonna külade talukultuuri hoidmiseks ja
säilitamiseks.
Aastate jooksul olen kogunud juba olulist materjali,
mida teadlikud inimesed on andnud eesmärgil, et need
säiliksid.

Etteöelduna, kavatsen läbi käia suurema osa endise
Palmse valla põliskülade ja üksikperede talukohad,
eesmärgil leida veel järelejäänud esemeid, tööriistu, millega
töötasid meie vanemad põlvkonnad. Peab lisama palju
väärtuslikke materjale on mitmesuguste kogujate poolt ära
viidud.
Loodan, et tulevikus saab muuseum kuuluma LääneVirumaa muuseumide võrku, mis tagaks tema sõltumatuse ja
säilimise. Olen veendunud, et „rannaküla“ Võsu vääriks
eraldi valla kultuurivaldkonda kajastavat muuseumi. Minu
teada on Võsul veel säilinud suurepärane ranna taluelamu
kõrvalhoonetega, mis vääriks seda ettevõtmist.
Kogu muuseumiloo asukohaks on Ilumäe küla Vanapere
talu. Talu on väga vana ajalooga ja sugupuuga. Talu maal
asub ka suur kivikalme ja muistne asulakoht. Muuseumi
hoone ja tema ees asuv väljak ootab teilt kõigilt olulist
pärandit, millega tegelesid ja töötasid meilt lahkunud
põlvkonnad.
Lugupidamisega Vanapere talu asukate järeltulija ja
Ilumäe külavanem

Vihula vald teel totalitarismi?

damisprogramm oli aga juba
sündides valesti paika pandud. Teavitamata olid jäetud
paljud huvitatud osapooled
(omavalitsused, keskkonnateenistus jne). Uuritud ei
olnud üldse sotsiaal- majanduslikke aspekte. Näiteks:
Rutja tee pannakse laskmisperioodi ajaks kinni, kuidas
sel juhul saavad kohalikud
elanikud oma tavatoimetusi
teha? Kuidas saavad kompenseeritud need kahjud,
mida kannatavad kohalikud
ettevõtjad? Kes korvab kahjud, mis tekitavad paukudest
hullunud hobused (läheduses on ratsatalu)? Palju
hukkub kalu? Kas rannakaluritele üldse enam midagi
püüda jääb?
Arutluse käigus tekkisid
minul mitmed mõtted ja
küsimused. Kas Eesti sarnane väikeriik üldse vajab
sellist laskeala? Ehk oleks
ikkagi kasulikum kasutada
nendeks 8 päevaks aastas
edasi Soome 50-aastase kogemusega polügooni? Vastuseks sain vaid järjekordse
hirmutamise, et siis pole me
enam riik, me kõik peame
olema patrioodid…Ning
kaitseväe esindaja põhjendus oli, et neile on alandav
käia soomlastelt laskmiseks

Pikalt on räägitud, et Eesti
liigub totalitarismi 1 poole –
üks erakond peab end teistest
oluliselt targemaks ja võimsamaks. Meie valla arengus
võib viimasel ajal samuti
märgata mitmeid muret
tekitavaid märke.
Eelmises valla lehes tsiteerib volikogu esimees Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 17 lõige 2,
mis tema tõlgenduses annab
tal õiguse juhinduda “korrast
ja kohusest”. Mina tahaksin
talle aga meenutada sama
seaduse §2 Kohaliku omavalitsuse mõiste, mis paneb
valla juhtorganitele “…õiguse, võime ja kohustuse
seaduste alusel iseseisvalt
korraldada ja juhtida kohalikku elu, lähtudes valla- või
linnaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning
arvestades valla või linna
arengu iseärasusi”.
Just viimastest peaks
meie valla juhid lähtuma,
aga mitte hirmutama inimesi
erinevate seaduste punktide
ja trahvidega. Teen sellisest
suhtumisest vaid järelduse –

ära vaata mulle otsa! Ära
küsi tülikaid küsimusi! Kõigil inimestel on midagi karta
– küll me vastava karistuse
leiame! Ära puutu mind –
siis meie ei puutu ka sind!
Kas meie vallavolikogu
on juba unustanud, et ta on
vaid valla “esinduskogu, mis
valitakse valla või linna hääleõiguslike elanike poolt”?
(KOKS § 4 ) Loodan, et
valijad seda neile aasta
pärast meelde tuletavad.
Teine märk totalitaarse
riigi poole liikumisest oli
kohtumine Karepal 13. november, kui tutvustati erinevatele osapooltele Rutjale
planeeritavate kaitseväe
laskmiskohtade keskkonnamõju strateegilist hindamist.
Kohale tulnutele tehti
korralik ajupesu, et nad
mõistaksid – meie sõjavägi
kaitseb meid. Ja teadlane,
kes pidi koostama erapooletu hindamisprogrammi,
toonitas pidevalt, et me kõik
peame olema patrioodid ja
lubama kaitseväele alati
seda, mida nad tahavad.
Antud strateegiline hin-

1
Totalitarism on poliitiline süsteem, kus režiim või riik püüab kontrollida peaaegu
kogu isiklikku, majanduslikku ja poliitilist elu. Loodi julgeoleku- ning salateenis -tused, surumaks maha igasugune vastupanu kehtivale režiimile. Sellised riigid: natsi
Saksamaa, Nõukogude Liit jt.

Villu Jahilo
luba küsimas. Kas need on
aga ikka mõjuvad argumendid, et rikkuda päris
pikk jupp ilusat liivaranda ja
võtta sellelt piirkonnalt ära
võimalus arendada kohalikku ettevõtlust või lihtsalt
rahus elada? Kas tõesti peale
Gruusia sündmusi on veel
inimesi, kes tõsimeeli usuvad, et Eesti kaitsevägi on
suuteline hea väljaõppe
korral meie riiki alles hoidma? Äkki oleks siiski aeg
pöörata enam rõhku diplomaatia ja kokkulepetele
jõudmise peale?
Loodetavasti ei õnnestu
Kaitseministeeriumil antud
kava sel korral jõuga meile
peale sundida. Kuna rikuti
protseduurireegleid, siis
võib arvata, et asi algab
uuesti. Ehk kaasnevad sellega korralikud uuringud ja
arutelud. Ka nende mõjude
uuring, mis kaasnevad laskeala mitterajamisega. Või
oleme juba jõudnud üle selle
piiri, mis eraldab demokraatiat totalitarismist?
Piret Aasmäe
Eesti Keskerakonna
Võsu- Vihula osakonna
esimees
(antud hetkel murelik Eesti
kodanik)
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ISTUNG NR 41
13. november 2008 kell 14.00 Karepal
Istungil osales11 volikogu liiget: Andrus
Aasmäe, Piret Aasmäe, Sirje Kornel, Haivo
Laulik, Leo Luus, Arno Pärna, Eha Sirelbu,
Jaanus Tuusti, Ain Välba, Uno Õunapuu ja Arvi
Ööpik.
Istungil ei osalenud Malle Komp, Tarmo Nuija,
Mare Raja ja Jüri Teppe.
Volikogu otsustas:
Määrusega nr 81 Kinnitati Vihula valla 2009.aasta
eelarve projekti I lugemine
Otsusega nr 222 lõpetati omaniku soovil üldplaneeringu muutmisettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamise menetlus Vila küla Paduritalu
maaüksusele
Otsusega nr 223 algatati üldplaneeringu muutmisettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamine
ja keskkonnamõju strateegiline hindamine Vihula
Mõisa ja sellega piirnevatele maaüksustele.
Otsusega nr 224 algatati üldplaneeringu muutmisettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamine
Toolse küla Mere maaüksusele.
Volikogu poolt vastuvõetud määruste ja otsustega saab
tutvuda valla kantseleis, raamatukogudes ja internetis
valla koduleheküljel: www.vihula.ee
Järgmine volikogu istung toimub
11. detsembril 2008 kell 15.00
Võsul, vallamaja saalis.

VOLIKOGU ESIMEHE JA VALLAVANEMA

VIHULA VALLA LEHT

21.oktoobri 2008 istungi nr 44 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. Väljastas projekteerimistingimused Toolse küla Riisipõllu maaüksuse elektriliitumise projekteerimiseks,
Vatku külas Allika ja Juhani maaüksuse piirile heinaküüni
ning lambalauda projekteerimiseks, Võsu alevikus Ranna
7 asuva suvila rekonstrueerimise projekteerimiseks;
2. väljastas ehitusload Eisma külas Männi maaüksusele
ühepereelamu ehitamiseks, Võhma külas asuva VanaRünga maaüksuse elektriliitumise ehitamiseks, Sakussaare külas Kiviloo maaüksusel asuva ühepereelamu
rekonstrueerimiseks ja Rutja kordoni korterelamu
fassaadide rekonstrueerimiseks;
3. väljastas kasutusloa Mustja maaüksuse elektriliitumisele
Mustoja külas ja Võsu alevikus asuva Võpsiku 21 suvila
elektriliitumisele;
4. esitas volikogule otsuse eelnõu „Üldplaneeringu muutmisettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamise
algatamiseks Mere maaüksusele Toolse külas“;
5. kompenseeris õpilaste sõidupiletid;
6. määras esindajateks MTÜ Arenduskoda LEADER
programmi projektide hindamiskomisjonidesse vallavanem Priit Pramann`i ja abivallavanem Madis Praks`i;
7. väljastas avaliku ürituse loa „Seiklusrogain Libahundi
jälg, valikorienteerumise 6-tunnine võistlus“ korraldamiseks;
8. muutis Vihula Vallavalitsuse 30.07.2008 korralduse nr
1201 punkte 2 ja 3 maa-ala pindala täpsustamiseks;
9. täiendas Vihula Vallavalitsuse 27.05.2008 määrust nr 4
seaduste loeteluga, milles on sätestatud väärtegude
kohtuvälise menetlejana vallavalitsus;
10. luges korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks perioodil
01.10.2008 kuni 30.04.2009 A.Tammekänd Vainupea
külas, A. Tiimus Vergi külas, E. Pohla Annikvere külas, I.
Murrut Võsu alevikus, M. Vall Võsu alevikus, R.Kalda
Võsu alevikus, T. Lehari Eisma külas ja T. Kõiv Eisma
külas.
28.oktoobri 2008 istungi nr 45 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:

INFOTUND
17. detsembril 2008 kell 17.30-18.30
VÕSU PÕHIKOOLIS

Vihula Vallavolikogu 13.novembri 2008 otsusega nr 223
algatati
Vihula
küla Vihula Mõisa
maaüksuste
(88702:001:0035; 88702:001:0039; 88702:001:0036;
88702:001:0038; 88702:001:0032; 88702:001:0030;
88702:001:0028; 88702:001:0037; 88702:001:0061)
detailplaneering (DP) ja keskkonnamõju strateegiline
hindamine (KSH). Vastav DP on algatatud valla üldplaneeringu muutmisettepanekut sisaldava DP-na.
DP eesmärk on ehitusõiguse saamine ajalooliste hoonete
rekonstrueerimisel ning hävinenud ehitiste taastamisel;
vajalike kommunikatsioonide, parkimise ja liikluskorralduse
lahendamine; looduskaitseliste abinõude määramine, Mustoja
jõe ehituskeeluvööndi vähendamine. Planeeritava ala suurus
on 50 ha.
Planeeringu koosseisus viiakse läbi keskkonnamõju
strateegiline hindamine (KSH), mille läbiviimise vajadus
tuleneb Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõike 1 punktidest 3 ja 4.
KSH algataja ja kehtestaja on Vihula Vallavolikogu
(Mere tn 6, Võsu alevik),
Korraldaja Vihula Vallavalitsus (Mere tn 6, Võsu),
Koostaja KMK Stuudio OÜ (Raiesmiku 10, Saue),
Järelevalvaja Lääne-Virumaa Keskkonnateenistus
(Kunderi 18, Rakvere).
Detailplaneeringu ning KSH algatamise otsusega on
võimalik tutvuda tööpäevadel Vihula vallavalitsusese
lahtiolekuaegadel , Võsu alevikus, Mere tn 6, Lääne- Virumaa.
Vihula Vallavolikogu 13.novembri 2008 otsusega nr 224
algatati Toolse küla Mere maaüksuse (88703:003:1662, 0,5
ha) detailplaneering. Planeeringu eesmärgiks on valla
üldplaneeringuga kehtestatud 300 m ehituskeeluvööndi
vähendamine, ehitusõiguse määramine; juurdepääsu, parkimise ja tehnovõrkude lahendamine.
Vihula Vallavalitsuse 11.novembri 2008 korraldusega nr
1540 algatati detailplaneering Võsu aleviku Rakvere tee 16
maaüksusele (92201:003:0025; 0,2 ha). Planeeringu eesmärk
on ehitusõiguse määramine bensiinijaamale; liikluskorralduse, tehnovõrkude, keskkonnakaitseliste abinõude lahendamine, vajalike kitsenduste määramine.
Vihula Mõisa detailplaneeringu eskiiside avalik
arutelu toimub 26. novembril 2008 a Vihula mõisa
palmimajas algusega kell 18.00.

11. kinnitas volikogu sotsiaal- ja hariduskomisjoni ettepanekud toetuste maksmise osas (hooldajatoetus,
huvikooli õpilaskoha maksumuse toetamine, ühekordne
toetus eakatele ja vähekindlustatud peredele, hoolduskulude maksmine, koolitoidutoetus, koolitarvetetoetus,
küttetoetus eakatele ja vähekindlustatud peredele) ja
määras hooldaja raske puudega inimesele;
12. kinnitas volikogu kultuuri- ja spordikomisjoni ettepaneku MTÜ-le Nooruse Kaja 600.- krooni eraldamise
kohta transpordikulude katteks (eakate väljasõit);
13. arutas külaseltside eestvedamisel toimuvate huviringide
toetamise võimalusi;
14. kinnitas isiklikus omandis või kasutusõiguse alusel oleva
sõiduauto teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel
hüvitise maksmise arvestuseks 1.50/km kuni 31.12.2008
ja alates 01.01.2009 2.50/km;
15. andis Vihula vallas asuvate tänavatele ja teedele nimed
vastavalt nimekirjale;
16. väljastas projekteerimistingimused Vergi külas asuva
Reinu maaüksuse elamu rekonstrueerimise projekteerimiseks ja Vainupea külas asuva Muigi maaüksuse
elamu rekonstrueerimise projekteerimiseks;
17. väljastas kasutusloa Käsmu külas Salu tn 4 maaüksuse
elektriliitumise rajatise kasutamiseks;
18. esitas volikogule eelnõu „Üldplaneeringu muutmis-
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ettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamise ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
Vihula Mõisa maaüksustele ja nendega piirnevatele
aladele“;
19. luges korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks perioodil
01.10.2008 kuni 30.04.2009 M. Summatavet Vihula
külas ja A. Lillbok Annikvere külas.
05.novembri 2008 istungi nr 46 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
20. otsustas rahastada hajaasustuse veeprogrammi raames
viis taotlust vastavalt komisjoni ettepanekule ja mitte
rahastada kümme taotlust mis ei vasta programmdokumendi nõuetele või langesid välja kaalutud
keskmise pingerea järjestuses;
21. nõustus Karepa külas asuvate Vimbergi ja Karina
katastriüksuste piiride muutmisega;
22. nõustus kinnistu Tõnukeste-Uuetoa Eru ja Korjuse külas
asuvate katastriüksuste nime muutmisega;
23. andis nõusoleku Vatku külas asuva Peetri-Jaagu
katastriüksuse jagamiseks kaheks iseseisvaks katastriüksuseks ja määrata koha-aadressid;
24. määras Karepa külas Kullo huvikeskuse puhkelaagri
katastriüksusele koha-aadressi;
25. nõustus Palmse külas asuvate maaüksuste Oruveski
paisjärv, Muike paisjärv ja Põhjakalda järv riigi
omandisse jätmisega;
26. väljastas projekteerimistingimused puurkaevu projekteerimiseks Mutionu maaüksusele Paasi külas;
27. väljastas ehitusload majutushoonete rekonstrueerimiseks Neeme tee 70 ja Neeme tee 70a Käsmu külas
ning elamu rekonstrueerimiseks Vambola tn 7 Võsu
alevikus;
28. väljastas kasutusload elektriliitumise rajatise kasutamiseks Mere tn 55a Võsu alevikus ja 110 kV alajaama
kasutamiseks Aasa tn 9 Võsu alevikus;
29. võttis vastu Rutja küla Hundipea maaüksusele koostatud
detailplaneeringu;
30. esitas vallavolikogule eelnõu Vihula valla 2009. aasta
eelarve kohta;
31. luges korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks perioodil
01.10.2008 kuni 30.04.2009 G.Lõo Karula külas, E.
Aasumäe Aasumetsa külas, E. Arnek Sagadi külas, R.
Nukke Vihula külas, T. Kall Toolse külas. Mitte anda luba
korraldatud jäätmeveoga mitteliitumiseks J. Sikkut`ile
Vainupea külas.
11.novembri 2008 istungi nr 47 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
32. andis nõusoleku Sakussaare külas asuva Liivanõmme
katastriüksuse jagamiseks kaheks iseseisvaks katastriüksuseks ja määras koha-aadressid;
33. algatas detailplaneeringu koostamise Ranniko/Laane tee
9a maaüksusele Käsmu külas ja Rakvere tee 16
maaüksusele Võsu alevikus;
34. väljastas kirjaliku nõusoleku Karepa rahvamaja
tehnosüsteemide muutmiseks;
35. väljastas projekteerimistingimused Paasi külas Mätta
maaüksusele hobusetalli, maneeži ja heinaküünvarjualuse projekteerimiseks;
36. luges korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks perioodil
01.10.2008 kuni 30.04.2009 O.Vinograd Võsu alevikus,
K.Nõmm Võsu alevikus ja A.Lõbu Võsu alevikus;
37. vaatas läbi ja esitas volikogule laekunud ettepanekud
Aasta Tegija ja Elutööpreemia kandidaatide kohta.

Pesumaja ja keemilise puhastuse teenused
OÜ Cleanhouse on Virumaal tegutsev puhastusteenuseid ja tarvikuid pakkuv ettevõte. Pakume oma klientidele:
- pesumaja teenust
- rõivaste keemilist puhastust
- vaipade pesu
- puhastusaineid ja -tarvikuid
- hügieenitooteid
- hoolduskoristust
- t eostame puhastuse eritöid (vahatamine, aknapesu,
ehitusjärgne koristus jms)
- rendime porivaipu
Ehk siis kõike, mis on puhtuse hoidmise ja loomisega seotud
ning kõike seda on nüüd võimalik tellida ühest kohast, ilma
lisakulude ja sekeldusteta.
Oleme välja arendanud uue kaubamärgi PUHAS MAJA.
Oma esinduspinnal Rakvere Põhjakeskuse esimesel korrusel
pakume klientidele võimalust kasutada ja tellida teenuseid otse
kaubanduskeskuses. Samas asub keemilise puhastuse ja
pesumaja vastuvõtupunkt. Teenindame nii eraisikuid kui

ettevõtteid kõikidel nädalapäevadel 10-21.
Hetkel kaalume regulaarset pesumaja, keemilise puhastuse ja vaipade puhastamise teenuse osutamist ka väljaspool Rakveret. Uus teenus
tähendab seda, et meie
PESUBUSS
tuleb ja
võtab kokkulepitud kohas
ja ajal Teie kodu lähedalt
puhastamist vajavad esemed ja toimetab need meie
töötluskeskusesse Õli tn 3, Rakveres. Maksimaalselt nädala
jooksul puhastame ja peseme need puhtaks ning toome Teie
juurde tagasi.
Loodame Teiepoolset huvi ja tagasisidet antud küsimuses
meiliaadressil info@cleanhouse.ee või telefonidel 32 60528, 32
44034.
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Haljalas, vallamaja
ruumides on avatud
27. november

kell 18.00 Karepa rahvamajas

KÜÜNLAVALGUSÕHTU
Külas on kirjanik KATRIN REIMUS
53403806 Mare Kalme, MTÜ Karepa Selts
27. november

11.00 -18.00 Sagadi looduskool

APTEEK
Lahtiolekuajad
E,T,N 9.00-17.00
K 9.00 - 19.00
R 9.00-15.00

Kristelil ja Koidul
sündis 27. oktoobril
poeg KAAREL TÕNISSON
Kristil ja Aivol sündis
11. Novembril
poeg MADIS KONSA

JÕULUMEISTERDAMINE
Tegevus toimub erinevates õpitubades
676 7405 Tiina Reintal
30. november

kell 13.00

Võsu rannaklubi

1. ADVENDI tähistamine, advendiküünla
süütamine
Külalisesinejad Kadrina Rahvamajast
5251127 Vihula vallavalitsus MTÜ Nooruse Kaja,
MTÜ Meelespea
30. november

17.00

Võsu rannaklubi

PÜHAPÄEVAL,
30.NOVEMBRIL KELL
13.00
VÕSU RANNAKLUBIS

Advenditule
toovad Kadrina Rahvamaja
tantsuansambel
VÖÖKUDUJAD,
lauluansambel ja kapell.
Võtke kaasa jõulutuju ja headparemat suhupistmiseks!
Kõik on oodatud!

G ERNESAKSA 100. SÜNNIAASTAPÄEVa
kontsert

I advendi tähistamine
Rannaklubis jätkub kell 17.00

GUSTAV ERNESAKSA
100
SÜNNIAASTAPÄEVALE
pühendatud kontserdiga.
Esinevad KUUSALU
KESKKOOLI NOORTEKOOR
dirigent Taavi Esko ja
VÕHMA SELTSIMAJA
SEGAKOOR
Elene Altmäe juhtimisel.
Mõlemad üritused on tasuta!

Külalisesineja Kuusalu Keskkooli Noortekoor,
dirigent Taavi Esko

7.detsembril kell 14.00 Võsu Rannaklubis

514 3089 Valdek Kilk, 525 1127 Vihula vallavalitsus

Palvuse viib läbi Haljala koguduse õpetaja Margit Nirgi.

DETSEMBER

Palvusele järgneb kontsert. Esinevad Ahti Bachblum, Neeme
Pluutus ja Tiit Korsar.

6. detsember

19.00

Võsu rannaklubi

ETENDUS „MIKUMÄRDI“ Võsu Rahvateatri
esituses. Etendusele järgneb tantsuõhtu ansambliga
„Poisid Tumepunased“.
Võsu Rahvateater, ansambel Poisid Tumepunased
7. detsember

12.00

Võhma seltsimaja

2. ADVENDI tähistamine
pühademeeleolu loovad Võhma lauljad, tantsijad ja
külalisesinejad. Jõululaat. Laste meisterdamisnurk,
päkapikud Pikk ja Päkk
5 398 9592 Riina Kens, MTÜ Võhma Seltsimaja
7. detsember

15.00

Sagadi härrastemaja

ADVENDIKONTSERT esinevad Triinu Taul ja
sõbrad. Kontsert on tasuta.
Ain Kütt 676 7895
13. detsember

19.00

Vergi Seltsimaja

AASTALÕPUPIDU Tantsitab Kilk & Co.
Piduliku jõululaua ettetellimine hiljemalt
6.detsembriks!! Osavõtumaks 100 EEK, maksta saab
Vergi raamatukogus!
5 370 5969 Terje Tomperk, MTÜ Vergiranna Selts
14.detsember

15.00

31.detsembril,algusega
kl.20.00
Võhma Seltsimajas

75 KROONI EEST
revüütantsu, estraadi
laiekraanilt otseülekanne
aastavahetusest Tallinnas
Lastenurgas batuut ja
multikad.
Säravat muusikat kuni
võhma jätkub.
Lauad ettetellimisel, telef. 5
398 9592 Riina
NB! Peale kella 00.00-i
viib rahvast takso koju.

kell 19.00

Tantsuõhtu

Ain Kütt 676 7895
Sagadi härrastemaja

kõigile lustilistele
Vihula kooli saalis

ADVENDIKONTSERT

Võsu Põhikool vajab alates
01.jaanuarist 2009.a. sekretäri.
Info tel 5 649 5863

SUUR AASTALÕPU
SÄÄSTUPIDU

10. jaanuaril2009

esineb Tapa Kammerkoor. Kontsert on tasuta.

15.00

Võsu Põhikool korraldab heategevusliku loterii sõjas kannatada
saanud mitmelapselise gruusia pere toetamiseks. Loterii jaoks võib
tuua kingitusi, mis jõulude ajal rõõmu pakuvad. Kingitused palun tuua
õp. Merike Voore kätte. Ootame rohket osavõttu!

Sagadi härrastemaja

ADVENDIKONTSERT

21. detsember

Advendi tähistamine

Sõiduautode rehvitööd ja
õlivahetus Palmses.

Ain Kütt 676 7895
27. detsember

21.00

Käsmu rahvamaja

AASTALÕPU PIDU
Ansambel TÄITSAMEHED

Sõbralikud hinnad
talverehvidele. Helista ette,
leiame Sulle sobiva aja.
Canter Kaubaveod - Margus
5 668 0120

RICHARD PALM
Palmse küla

99

ADA LAIGU
Sagadi küla

90

MIRJAM VAINU
Käsmu küla

87

MAIMU LOOD
Palmse küla

87

EDITH LÄNTS
Karula küla

87

HUGO NURMESALU
Altja küla

85

EMMA-MERCEDES
VALTER
Pedassaare küla

84

LAINE VIRULA
Lobi küla

83

ILSE PÕDRA
Vihula küla

81

ELGA LOEMAA
Lahe küla

80

LAINE RÄNKSON
Pedassaare küla

80

HANS ERILAID
Vatku küla

75

RAIMOND LILLEPÄRG
Võsu alevik

75

EPP-HELINA ISOP
Võsu alevik

75

ÜLO SANDBERG
Paasi küla

70

ENN SOOVER
Võsupere küla

70

Võhma Seltsimaja
katusekivid
Novembrikuu seisuga on
lisandunud uued kivide ostjad:
Annika Hallimäe 20 kivi
Helgi Hallimäe
20 kivi
Vello Heinsaar
20 kivi
Vaike Heinsaar
20 kivi
Anti Puusepp
1000 kivi
Suur tänu,uutele toetajatele!
NB! Ehitusfondi
a/a nr. 221042815977
kivi hind endiselt 25.- tk.
Ette tänades Võhma Seltsimaja
seltsilised.

„Unenäopüüdjad“ ja Allan Vainola
Kontsert on tasuta

NOVEMBER 2008

7.detsembri
Advendiürituse
jõululaadale ootame
vallarahvast oma kätetööd
müüma.
Anna endast teada
telef. 5 398 9592 Riina

DETSEMBER
05.12. DJ ANDRIS
06.12. DJ MARKO PILLE
12.12. DJ IMRE MIHHAILOV
13.12. DJ KALEV LILLEPALU
19.12. DJ RINGO SAAR
20.12. DJ AILAN KYTT
23.12. DJ MARKO PILLE
24.12. SULETUD
25.12. DJ SILVER TAMM (Star fm)
26.12. DJ AILAN KYTT
27.12. DJ SILVER TAMM (Star fm)
31.12.
Algus kell 22.00
Saadame ära vana aasta ja võtame
vastu uue aasta!
Hoogsa peo paneb püsti DJ ANDRIS
Pilet 25.Südaööl lööb taevas särama
lummavast ilutulestikust!
01.01.2009 O KÕRTS SULETUD

Jõululaulud. Puhvet. Pääse 50 EEK
5060508 Tiina Laulik, MTÜ Käsmu Küla Selts
31. detsember

00.30

Võsu Rannaklubi
Meie hulgast
on lahkunud …

Head uut aastat!
31. detsember

21.00

Karepa rahvamaja

PIDULIK AASTAVAHETUSE MASKIBALL
Tantsuks ansambel THE BEST WAY.

EINO RÄTSEP
19. oktoober 2008

LEHTE KAUNISSAAR
22. oktoober 2008

LEMBIT LIIKANE
2. november 2008

ARNOLD MIKSON
28. oktoober 2008

AUGUST-ELMAR KASK
3. november 2008

53403806 Mare Kalme, MTÜ Karepa Selts

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

