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Tervitused ja tänud kaugelt Krimmist
Armsad Võsu kooli lapsed,
õpetajad ja lapsevanemad!
Tervitusi Krimmi eestlaste ning kõigi eesti keelt
õppivate laste poolt. Loomulikult ka minu poolt. On
ütlemata tore saada teateid,
häid soove ja kingitusi kodust kaugel olles. Tänan
südamest kõiki, kes leidsid
aega ja muretsesid Krimmi
lastele toredaid kingitusi.
Annan neile teie soovid,
kirjad ning kingitused edasi
ning loodan, et nii mõnigi
leiab endale toreda kirjasõbra.
Elame siin vaikset külaelu. Aleksandrovka Keskkoolis (rajooni keskus) on
sel aastal palju uusi eesti
keele õppijaid juurde tulnud.
Kokku on neid praegu 46.
Eesti keel on populaarseks
saanud ka tatarlaste, ukrainlaste, valgevenelaste, venelaste jt hulgas. Koridoris
teretavad lapsed külalisi alati
eesti keeles. Nad on eestlastega harjunud. Meie koolis õpib vähemalt 7 erineva
rahvuse esindajaid. Õpetatakse tšehhi-, ukraina-, ta-

Eesti keele tunnis. Pilt on tehtud selle õppeaasta alguses
septembris sealses koolis külas käies. Foto Ly Ammussaar
tari-, eesti- ja inglise keelt.
Praegu on meil koolis natuke kitsam, sest ilmad on
jahedamaks läinud ning eesti
keele klassi pandi kohalik 5.
klass õppima. Peame koos
ühes klassiruumis tunde
tegema, sest pool koolimaja
on külm, seal puudub küttesüsteem. Koliti soojemasse
tiiba ümber. Eesti keele
kabinetis käis aga kohaliku
ministeeriumi kontroll, kes
jäi väga rahule meie klassiga. Nad on meeldivalt
üllatunud, kui palju Eesti riik
siinseid eestlasi on aidanud.
Neile meeldisid väga meie

Just nii kui enne
30.detsembri õhtul Võhma
rahvamaja ette jõudes,
meenusid O. Lutsu “Kevade” esimesed read: “Kui
Arno isaga koolimajja jõudis, olid tunnid juba alanud.”
– kell oli alles pool üheksa
aga maja ümbrus juba
paksult autosid täis. Peo
alguseni oli jäänud loetud
minutid, rahvast muudkui
tuli ja tuli. Tuldi kaugelt ja
lähedalt, oli omasid-tuttavaid ja täiesti uusi nägusid.
Naissseltsi memmede soojalt ja hubaselt kaunistatud
sai pilgeni rahvast täis, nagu
vanadel headel aegadel.
Rahvamaja kaitseingel
Malle Komp avas peo kena
luuletusega ja “Mix Mitte”
lõi laval laulu lahti. Kohe
esimesest akordist valgus

rahvas tantsupõrandale. Ja
iga lugu kuni lõpuni välja oli
põrand tantsijaid täis.
Mallel oli plaanis palju
meeleolukaid mänge (millest väike osa mängitud sai),
laudkondade jõuluteemalised etteasted (kuus laudkonda jõudsid end näidata)
ja jõuluvana, kes lõpus saalis
rahvast naerutas.
Lõviosa ajast kulus rahvamaja toetuseks korraldatud oksjon. Müügiks
läinud esemete loetelu oli
pikk. Selle eest seisid kohalikud annetajad: Elna Kaljuvee, Berta Pärna, Küllike
Heinsaar, Riina Kens, Kaja
Puhu, Lii ja Arvi Margat,
Aarne Raudla, Olev Puusepp, Anti Puusepp, Elfi
Järvala, Malle Komp, Sirje

Külarahvas käis mõisas suppi
söömas
Selle aasta esimesel laupäeval olid Palmse mõisa kutsutud
ümberkaudsete külade elanikud. SA Virumaa Muuseumid
juhataja Ants Leemets tutvustas kohaletulnuile Palmse
mõisa tulevikuplaane, rääkis mõisa muredest ja rõõmudest.
Otsa on saanud mõisa tiiki kaunistanud luiged ja muret
teevad jõudsalt siginud koprad. Rõõmu võib tunda
külastajate arvu suurenemisest ja edukalt kulgenud

16. veebruar Valige kaasa!
Käsmu rahvamajas algusega kell 19.00
Kaasa teevad Reet Linna ja Nisu Uuno
ning Kristiina Ojuland ja Georg Gavronski

õpikud, töövihikud ning
arvutipõhine keeleõppeprogramm. Olge uhked ja
õnnelikud selle üle, et teil on
nii ilusad õpikud ning palju
huvitavaid õppematerjale.
Siin nii uhkeid ei ole.
Mardipäevaks tegime
maske ning käisime marti
jooksmas nii koolis kui
Krasnodarka külas. Jõudsime peaaegu kümnes eestlaste peres käia. Praegu
valmistame aga kadripäevaks kava ette ning hakkame
juba ka jõululaule laulma.
Eesti Tares (eestlaste
koosviibimise maja Krasno-

Nõmme, Arno Pärna, Illa
Kase ja Anne Sambla. Suur
tänu, teile!
Rahvas oli aktiivne,
oksjon tuline ja ükski asi ei
jäänud müümata. Kaasa
viidi plekk-kühvleid (käsitöö), villased sokid, kaltsuvaip, lapitehnikas voodikate,
imiku tekk ja padi, padjakate, pajalapid, uhketesse
jõulumeestesse ja president
Ilvese moodi nuku sisse
peidetud veinid, mett, ulukiliha konservid, tort, konjak, Fiskarsi lumelabidas,
kirved, haamer ja puurikomplekt.
Rahvamaja remondiks
koguti üle 7000 krooni.
Suur-suur tänu annetajatele
ja ostjatele, see oli väike
heategu suure ja vana maja
heaks.

Aasta 2006
darka külas) käib remont,
vahetatakse aknaid ja parandatakse seinapragusid. Käime ka lastega abis. Tore, et
meile tuli appi ka vabatahtlik
Kristi Eestist, kes hakkab
noortega õhtuti tegelema,
saame lastega ka ekskursioonile minna.
Soovin kõigile toredaid
koolipäevi, head tuju, häid
õppetulemusi ning olge ikka
kõigi vastu sõbralikud. Eesti
lastel on väga head tingimused ja võimalused õppimiseks ning huvitegevuseks,
aga alati ei osata seda hinnata. Siin olles saab aru, kui
häid tingimusi meie laste
arenemiseks pakutakse. Kasutage need ära.
Soovin teile ilusat koolivaheaega ja jõudu ning jaksu
teiseks poolaastaks.
Parimate soovidega
õpetaja Enda
Ukraina Krimmi
Autonoomse Vabariigi
Krasnokvardeiski rajooni
Aleksandrovka Keskkooli
eesti keele õpetaja

2006. aastal sündis Vihula vallas 5 last,
suri 40 inimest.
Vihula vallast lahkus mujale 124 ja valda asus elama
74 inimest.
Seisuga 01.01.2007 oli vallas elanikke 2073.

UUS AASTA – ta tuli siiski !
Lume puudumine tekitas tunde nagu oleks jõulud
vahele jäänud ja mida rohkem aasta lõpu poole seda enam
hakkas tunduma, et ka see osa kalendrist lõigatakse ilma
igasuguste pretensioonideta kalendrist välja.
Aga ei, mõned päevad enne lõppu hakkas sagimine
pihta. Käsmu rahvamajas toimus esimene aastalõpule
viitav pidu, kohe järgmisel päeval sai Võhma rahvamaja
peoga maha. Asta viimane päev – otse loomulikult,
eranditult igal pool pidu! Ennekõike aga siiski Võsul
Rannaklubis ja Karepa rahvamajas.
6. jaanuaril toimus Võsu Rannaklubis jälle pidu. Uue
aasta pidu ja kuuskede põletamine. Nagu tavaks öelda nii
kuidas aasta algab, nii ka kulgeb. Seega: tuleb lõbus ja tore
aasta kus tantsu ja tagaajamist rohkem kui rubla eest.
Võsu Rannaklubis alustas ka Erki Õuna juhendamisel
peotantsu kursus, mis lõpeb väikse tantsupeoga. Tantsime
meeled rõõmsaks, suu naerule! Tuleb aasta täis häid
mõtteid ja tegutsemislusti, selles võib küll kohe päris
kindel olla! Ilusat aastat kõigile!
Taimi Samblik

Külaseltside toetamise kord
Hea meel oli, et kohale
oli tulnud nii palju rahvast,
eriti röömustas, et rahvamaja
olid enda jaoks avastanud ka
noored. Rõõm oli näha
heatujulisi, tantsujalgseid
aktiivseid noori.
Surim tunnustus peokorraldajatele kõlas lahkuvate piduliste suust: tehke
uus pidu, meie oleme kohal!
Vanarahvas ütles: kuidas
vana aasta õhtu mööda
saadad, niisugune tuleb ka
uus aasta. Võhma rahvamajale tähendab see täismaja
aastaringselt.
Veelkord tänu kõigile,
kes kohal olid ja tänu kellele
selline pidu sai.
Uute toredate kohtumisteni!
Riina Kens

suveetendustest. Mõisa arendamine ei näe tulevikus kohta
Palmse mängurühmale, millele tuleb uus koht leida. Aiaga
piiratud ehk siis piletiala tulevikus suureneb. Paljud hooned
vajavad lähitulevikus remonti. Plaanis on ehitada
kriketiväljak. Peetakse plaane ka taas hakata mõisas viina
tootma.
Peale tulevikuplaanide tutvustamist kutsuti külarahvas
veinikeldrissse frikadellisuppi sööma ja majaveini maitsma.
Varem on mõis külarahvast ühiskülastusele kutsunud
Moonamaja avamisele, mis toimus eelmise aasta suvel.

23 veebruar Iseseisvuspäeva kontsert
Võsu Rannaklubis kell 12. 00
Aasta kultuurikava saab vaadata valla kodulehel
www.vihula.ee .

Kes käis eelmise aasta augusti lõpus Vainupeal
kuulamas külade foorumit, sellel jäi kindlasti kõrvu
kumama laulusalm “kuni su küla veel elab, elad sina ka”.
Nagu Ülo Vooglaid tookord ütles: “küla oma kogukonnaga
tagab kindlama korra kui mistahes politsei, sest külas
teavad ja tunnevad kõik kõiki ja mitte üks naaber ei taha
teise naabri ees tobe välja paista”. Tugev külakogukond
annab nii sotsiaalse kui ka moraalse turvatunde.
Külaseltside toetamise korra väljatöötamise tingis
ennekõike inimeste endi huvi oma küla kui kodukoha
arendamise vastu. Külaseltside kord peab teenima kolme
põhilist eesmärki: andma materiaalse kindluse tegutsemiseks, tekitama ühtse “meie tunde” ja ärgitama seni veel
mitte vallakodanikena registreerituid oma koduvalda sisse
kirjutama. Külaseltside toetamise korra üheks peamiseks
vahendite jagamise aluseks on ju külapiirkonnas rahvastikuregistri järgselt registreeritud elanike arv.
Külade ja külapiirkondade heale arengule annab
parima aluse tugev ja kindel külaselts, mille toel on
inimestel võimalus ühiselt tegutseda ja ühiselt leida
lahendusi valupunktidele ning muuta oma elukeskkonda
paremaks ja ilusamaks. Ka annab külaseltsi olemasolu
kindluse projektides kaasa löömisel ning kohaliku
omavalitsusega suheldes. Läbi külaseltside saab vald palju
enam kaasa aidata piirkonna arengule juba seetõttu, et
initsiatiiv tuleb altpoolt. Väga raske on teha ja toimetada
vastu inimeste tahtmist või nähes, et sinu tegemised jätavad
täiesti külmaks.
Territooriumilt on ju Vihula vald üks hõredamalt
asustatud valdu Eestis ja seetõttu on kohati raskendatud
mõne väiksema külanurga murede jõudmine vallavalitsusse, seda enam, kui inimestel puudub endal soov ja
tahe ka ise midagi ära teha. Valla ametnikud üksi ei saa teha
midagi, aga me saame huvi olemasolul tegemistele igati
kaasa aidata.
Külaselts kui selline peaks koondama ühe piirkonna
elanike huve ja muresid ning andma võimaluse
ühistegemistes kaasa lüüa, ta peaks olema piirkonna külade
suurim häälekandja, läbi mille jõuaksid head mõtted ka
tegudeni. On ju ammu teada-tuntud tõde, et koos jõuame
rohkem!
Ilusat seda aastat kõigile külaühendustele-seltsidele
Vihula vallas!
Taimi Samblik
Vihula valla kultuurinõunik
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Keda ja miks toetada
Vihula Vallavolikogu selle aasta esimesel istungil
11.01.2007.a mõeldi, räägiti ja otsustati toetuste üle.
Toetus tähendab abi kellelegi või millelegi olemasolevale ja juba toimivale. Ainult abi toel ära ei ela ning
mõttetu on abistada seda, mis ise ei toimi. Võeti vastu
Vihula valla külaseltside toetamise kord. Otsustati
toetada valla eelarve rahadega mittetulundusühinguid
ja seltsinguid eesmärgiga edendada vallas külaelu ja
ühistegevust. Vilgas sellealane tegevus käib juba
Karepal, Vainupeal, Vergis, Võhmas ja mujal. Toetust
antakse külale või külade ühendusele, kus elanikud on
moodustanud mittetulundusühingu (külaseltsi) ning
millised tegutsevad. Käesolevaks aastaks saab toetuste
taotlusi esitada ühe kuu jooksul peale valla 2007. aasta
eelarve vastuvõtmist volikogus. Seega on mõttekas
asutada külaselts ka seal, kus seda veel ei ole aga
ühistegevust harrastatakse või kavatsetakse sellega
algust teha.
Valla eelarve oli teisel lugemisel ning selle lõplik
vastuvõtmine takerdus samuti toetuste taha –
sedakorda riigipoolsete toetuste tõttu. Riiklikke
sotsiaaltoetusi tõsteti aasta algusest – toimetulekupiir
tõuseb 900 kroonini üksi elavale inimesele või pere
esimesele liikmele ja 720 krooni pere igale järgnevale
liikmele; vanemahüvitise määr on nüüd 2690 krooni ;
matusetoetuse suurus 2600 krooni jne. 01. juulist
tõstetakse lapsetoetus alates pere kolmandast lapsest
900 kroonini. Need muudatused tõid kaasa muudatused ka valla eelarves.
Toetuse mõttekusele tuleks meil mõelda minu
arvates ka seoses 04. märtsil k.a toimuvate riigikogu
valimistega. Kas mitte ka siin ei kehti printsiip
toimimisest ja mittetoimimisest. Kuidas toetada
kandidaati, kes vallas kunagi ei ole toiminud, ei toimi
ega hakkagi seda tegema või valla muredest huvitunud
ja neid jaganud.
Samal ajal ei ole ilmselt õige valimistest üldse
eemale jääda – riigikogu valitakse niikuinii, ka ilma
teie hääleta. Valimised ongi selleks, et valikuid teha saab seda teha siis paremate või vähemparemate seast.
Head kätt ja silma arukate toetuste valimisel!
Ain Välba
Vihula Vallavolikogu esimees

Toimetulekuvõime sõltub
enesehinnangust
Me kõik vajame tunnustust ja seda pole kunagi liiga
palju. Pigem vastupidi – tagasisidet antakse üksteisele
peamiselt rahulolematuse korral ja seda, mis on hästi
tehtud, ei peeta vajalikuks mainidagi.
Igasugune tagasiside, olgu see positiivne või
negatiivne, mõjutab aga meie enesehinnangut ja usku
endasse. See, milline on meie enesehinnang, kas me
usume endasse või mitte, mõjutab suuresti meie
toimetulekuvõimet edaspidises elus. Madal enesehinnag
on sageli ka üks põhjustest, miks õpiedukus langeb ja
kooliskäimine vastumeelseks muutub.
Täiskasvanuna võib enesehinnag vahel kõikuma lüüa
ja eneseusu tagasisaamine võib aega võtta. Kõik sõltub
lõppkokkuvõttes sellest, kui palju “hoope” on enesehinnang saanud lapseeas. Kas “paha tegu” on saanud
õiglase karistuse (efektiivne tagasiside) või on laps
pidanud kogema halvustamist, solvamist,
irooniat,
hullemal juhul isegi mõnitamist, alandamist ja vihahoos
peksmist (ebaefektiivne tagasiside). Esimesel juhul ei
kannata lapse enesehinnang, teisel juhul kaob eneseväärikus ja enesehinnang langeb.
Kuidas anda konstruktiivset tagsisidet? Milline positiivne tagsiside on tõhus ja milline mitte ehk kuidas kiita?
Millisest negatiivne tagsisidest on kasu ja mis teeb asja
hullemaks ehk mida ja kuidas öelda, kui laps on midagi
halvasti teinud või käitunud? Kuidas julgustada last ennast
usaldama?
Need küsimused ja veel paljud muud teemad, mis
seotud lapse sotsiaalsete oskustega ja toimetulekuvõimega
tulevad kõne alla
27. jaanuaril (I osa) ja 3. veebruaril (II osa) kell 11.00 14.00 Võsu kooli videoklassis.
ARMSAD LAPSEVANEMAD, OOTAN TEID
KÕIKI KAASA MÕTLEMA JA KAASA RÄÄKIMA!
Marika Lahe
psühholoogiline-nõustaja
Informatsiooni saab Võsu põhikooli õppealajuhatajalt
Irene Reidlalt telefonil 323 8390

VIHULA VALLA LEHT
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Aasta 2007 tuleb tegus
Üle mitme aasta on tõenäoline, et juba veebruaris võetakse volikogu poolt vastu
selle aasta eelarve. Kindlasti
on eelarve ja plaanide koostamise aluseks valla arengukava, kuid paljud lahendamist vajavad küsimused ei
ole arengukavas käsitlemist
leidnud. Paljud mured ja
tegemised, mis on esile
tõusnud just aastavahetusel
ei saa oma lahendusi oodata
kuni menetleme uuesti arengukava. Meid kõiki puudutavateks teemadeks on nii
bussi ühenduse taastamine
Võsu-Käsmu-Tallinn kui
apteegi avamine ning biopuhastusjaamade rekonstrueerimine. Ükski nendest
probleemidest ei ole ületamatu, kuid arvestades meie
eelarve mahtu siis kogumaksumus nendes küsimustes on üsna suur. Paraku
pean tunnistama, et olin
tõesti ka liialt heauskne, sest
lootsin, et riik, kelle ülesanne on maakondade vahelise transpordi tagamine,
mitte mingil juhul ei luba
juhtuda sellel, et ka viimane
otseühendus Tallinnaga kaotatakse. Bussiliini kohta siiski väike kommentaar. Nimelt oli tegemist kommertsliiniga ehk liin, mis toimis
ainult piletitulust ja saatuslikuks saigi järjekordne tarbijate vähesus. Tänaseks
oleme siiski jõudnud uuesti
valla ja maavalitusega kokkuleppele, et mõlemad pingutame liini taastamiseks
maksimaalselt.
Siinkohal tahan tänada
ühte vallaelanikku, kes küll

algul süüdistas mind nagu
oleksin mina just selle liini
lõpetanud. Jätan siiski tema
nime mainimata kuna temaga vesteldes mainis, et ta ei
taha oma abi mitte pakkuda
selleks, et kuidagi silma
paista vaid lihtsalt aidata.
Tema palus minuga kohtumist, tuli ja küsis: miks ning
kuidas on see kõik võimalik,
et lihtsalt võetakse üks liin
käigust. Järgmiste päevade
vaba aja pühendas ta sellele,
et otsida ja pakkuda lahendusi. Mida võin teile ka nüüd
kinnitada – lahendused on
olemas ja maavalitsus on
nüüdseks dokumentide vormistamisega ametis. See oli
järjekordne tõestus sellest, et
me igaüks saame anda oma
panuse, et elu siin kaunis
vallas oleks parem ja mugavam.
Ei ole mõeldav, et seadus
keelaks meile apteegi
Viimases volikogus sain küll
volikogu liikmeid rõõmustada, et oleme leidnud ka
lahenduse apteegi avamisele
Võsule, lõpuks saime kokkuleppele ja nõusse Loksal
tegutseva apteegi, kes andis
nõusoleku tegutsemiseks ka
Võsul. Kuid täna, kui seda
kõike teile kirjutan, olen
saanud uusi andmeid: apteegi avamine Võsul võib
jääda tegemata ainult sellepärast, et seadusest tuleneva
piirangu kohaselt ei oleks
nagu apteeki vaja kui piirkonna elanike arv on alla
3000 elaniku (Vihula valla
elanike arv on 2073 seisuga
01.01.07). See ei ole mõel-

dav, et seadus keelaks meile
apteegi …
Art Veermäe aitas meid
suurematest jamadest üle
Need kes aktiivselt loevad ka
Virumaa Teatajat on kindlasti kursis ka sellega, et
eelmise aasta lõpus oli valla
jaoks ütlemata keeruline
aeg. Aastavahetusel selgus,
et keskkonnateenistus on
juba terve kvartali oodanud
veesaastetasu aruandeid ja
uute perioodide taotlusi,
kuid need olid jäetud lihtsalt
lahkunud ametniku poolt
tegemata. Siin tahan tänada
valla endist töötajat Art
Veermäed, kes aitas meid
suurematest jamadest üle
ning tuli ja tegi oskuslikult
kõik vajalikud paberid ning
analüüsid ära ja on uuesti
lükanud kogu veemajandus
dokumentatsiooni vormistamise liikuma.
Elu läheb edasi, täpselt
sedasi kuidas me ise seda
juhime
2007 aasta suuremateks
eesmärkideks on vallas
prügimajanduse käivitamine, milles oleme juba
kahe naaberomavalitsusega
kokku leppinud ja hangete
ettevalmistamine on varsti
lõppemas. Siin on ka passlik
veel kord kõigile meelde
tuletada, et sõlmige ise otse
lepingud prügivedajatega
see annab kindluse neile
firmadele, et siin on tarbijaid
ja siin neile kliente. Vastasel
juhul oleme samas seisus kui
on busside, kaupluste ja

apteegiga, kui pole klienti
pole ka teenuse pakkujat,
mis omakorda tähendab vaid
seda, et oleme ise sunnitud
oma prügi viima lähimasse
vastuvõtu punkti.
Teiseks suuremaks eesmärgiks on olemasolevate
puhastusjaamade rekonstrueerimise kõrval, suuremate asulate vee ja kanalisatsiooni võrgu täiustamine
ja rajamine. Täiustamist
alustame ikka ja jälle Võsult,
kus kahjuks paljud majapidamised lasevad oma heitveed otse pinnasesse, kus see
omakorda imbub merre. Vee
ja kanalisatsiooniga liitumine on olnud seni ilma
tasuta ja liitumistasu ei võta
vald veel kuni käesoleva
aasta lõpuni, kuid ilmselge
on see, et alates 2008. aastast
saab see olema juba arvestatav summa. Palju räägitud
Võsupere ning Käsmu veevärgi arendamine on saamas
samuti käesoleval aastal
käegakatsutava alguse. Käsmus alustame veesüsteemide uuendamisega ning
Võsuperes tuleb kiiresti algust teha kanalisatsiooni
rajamisega.
Öeldakse küll, et igaüks
on oma õnne sepp, kuid
loodan, et ennekõike õnnestub meil alanud aastal saavutada häid tulemusi tänu
koostööle ja üksteisemõistmisele.
Head alanut aastat teile
kõigile!
Priit Pramann
vallavanem

Võsu Põhikool osaleb Comeniuse projektis
Sügisel 2007 käivitub Euroopa Liidu rahastamisel
järjekordne koolidevaheline
Comeniuse projekt, mille
üks osaline on ka Võsu
Põhikool Vihula vallast,
Lääne-Virumaalt. Projekti
juhib Scheesseli Põhikooli
direktor Uwe Wahlers Saksamaalt ja selle nimi on “Igal
asjal oma aeg” (Alles hat
seiner Zeit). Teised osalejad
on Hollandist, Poolast ja
Prantsusmaalt.
Mida tähendab Comeniuse
Projekt?
Tähendus on kahepoolne
(õigem oleks vist öelda, et
mitmepoolne). Õpilaste
jaoks tähendab selline side
erinevate maade tundma
õppimist hariduse ja kultuuri
tasandil. Tähendab, et saab
uusi sõpru partnermaadest,
saab näha, kuidas nemad
koolis käivad, millised on
nende rahvatraditsioonid,
kuidas pannakse neile hindeid ja millised on kooli ja
kodu sidemed mujal. Esimene suurem töö, mille meie
õpilased peavad valmis saama on 2007.a. sügiseks.
Õpetajate jaoks on tähendus selles, et võtta mõõtu
kolleegidega Euroopast. Ei
saa öelda, et seal on kõik
parem ja siin halvem. Tuleb
korjata kokku positiivne kogemus ja üritada meie kooli-

süsteemis, muidugi ka iseenda töös, teha korrektiive,
et õpetajal oleks parem
klassi ees ja õpilasel klassi
sees. Ainus võimalus selleks
on ise näha, tunda ja käega
katsuda. Just seda Comenius
võimaldab.
Praeguseks on toimunud
kaks ettevalmistavat kokkusaamist: esimene Scheesselis, Saksamaal, maikuus
2006, kus võttis osa endine
meie kooli õpetaja V.M. Kell
ja teine Veendamis, Hollandis, novembris 2006. Need
olid väga töised, huvitavad
ja paljulubavad.
Emotsioon, mis kohtumisega enesesse laeti, on
rohkem kui positiivne. Sealse(te) kooli(de) probleem(id) pole väiksemad, kui
siin(sed). Need on teistsugused. Huvi meie, st Eesti
kooli vastu on tohutu! Kui
nimetatud projekti üks kokkusaamistest toimub 2008.
aasta juunis Eestis, Võsul,
siis sinna soovivad peale
õpetajate kaasa tulla ka
nende elukaaslased.
Tegelikult ei teata meist
seal eriti. Eesti pealinnaks
pakutakse Riga ja keeleks
vene keelt. Ehk on ka see üks
võimalustest teadvustada
meie väikse riigi iseolemist
oma kultuuri ja emakeelse
haridusega.

Paar rida ka Bekkers
koolist.
Selles koolis õpib 200 last.
Sinna hulka on ka arvatud
lasteaiad. Kõige vanem õpilane on 11-aastane ja kõige
noorem on 3 aastane. 1. klass
on reedeti vaba. Lasteaia
lapsed viiakse lõunast koju.
Lastevanematele, kellel on
peres alla 3-aastaseid lapsi,
antakse võimalus olla nädalas 1-2 tööpäeva kodus (see
tasustatakse riigi poolt).
Klassis teevad tööd 2 õpetajat, seda sel juhul kui
klassis on ligi 30 õpilast. Üks
õpetajatest annab edasi uut
materjali, siis teine õpetaja
parandab samaaegselt töid,
mida õpilased just lõpetasid.
Distsipliini rikkumisi ma ei
näinud üheski klassis. Lapsed olid lihtsad ja väga avatud. Oli näha, et nad väga
hoidsid oma kooli. Kooli
tahvlile oli kirjutatud nimed,
kes vastutasid klassi puhtuse
eest. Koristajat mina ei näinud ja tundus, et nad nagu
teda ei vajanudki. Kõik oli
puhas. Silma hakkas veel
üks huvitav fakt. Seintel oli
kõikide koolilaste pildid,
mis olid huvitavalt teostatud.
Iga õpilase kohta oli
tehtud toimik, kus oli käsitletud õpilase areng kogu
kooliaja jooksul (kontrolltööd, tasemetööd, olümpiaadid jne) Lapsevane-

matele on see kõik kättesaadav ja nad tunnevad väga
suurt huvi oma lapse käekäigu vastu. Ka Saksamaa
kool on 6-klassiline (lasteaeda juures ei ole). Selles
koolis õpib 400 last. Poola ja
Prantsusmaa koolid on aga
meie mõistes Põhikoolid.
Käisime tundides ka
Saksamaal. Õpetajate jaoks
oli olemas tohutu raamatukogu, eriti palju oli materjale
algklasside õpetajatele. Külastasime Saksamaal ka ühte
waldorfkooli, mille loomisel
oli märkimisväärne osa lastevanematel. See maja sai
üles ehitatud lastevanemate
rahade eest ja on üsna omapärase arhitektuuriga – palju
puitu, valgust ja mitte ühtegi
teravat nurka. Õpi suunitlus
on suures osas käelisele
tegevusele ja vesteldes nende õpetajatega saime teada,
et õpilased pidid hiljem, üle
minnes tavakooli väga hästi
hakkama saama.
Lõpetuseks tahan tänada
Archimedese Sihtasutust,
õpetaja V.M.Kella, kes on
teinud võimalikuks Võsu
Põhikooli lülitumise ulatuslikku rahvusvahelisse programmi.
Irene Reidla
Võsu Põhikooli
õppealajuhataja
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Istung nr 16
11.jaanuar 2007 kell 15.00 Võsul
Kohal oli 14 volikogu liiget:
Raul Aak, Andrus Aasmäe, Piret Aasmäe, Malle
Komp, Sirje Kornel, Arvo Kübar, Tarmo Nuija,
Arno Pärna, Mare Raja, Eha Sirelbu, Jüri Teppe,
Jaanus Tuusti, Ain Välba, ja Arvi Ööpik.
Istungil ei osalenud Uno Õunapuu.
Volikogu otsustas:
Määrusega nr 42 kinnitati Vihula valla külaseltside
toetamise kord.
Otsusega nr 100 muudeti Vihula Vallavolikogu
02.11.2005 otsuse nr 1 “Volikogu esimehele töötasu
ja sotsiaalsete garantiide määramine” punkti 1 ja
sõnastati see järgmiselt: “1. Määrata volikogu
esimehe töötasu suuruseks ½ vallavanema ametipalgast kuus tagasiulatuvalt alates 01. jaanuarist
2007”.
Otsusega nr 101 kehtestati detailplaneering Ranna t.
2 katastriüksusel Võsu alevikus.
Otsusega nr 102 kehtestati detailplaneering Leitnandi katastriüksusel Vergi külas.
Toimus valla 2007.a eelarve teine lugemine.
Eelarve projekt otsustati saata kolmandale lugemisele.
Võsu Põhikooli direktor Rein Reidla andis
ülevaate Võsu Põhikooli hetkeolukorrast.
Ülevaate volikogu komisjonide tööst andsid
sotsiaal- ja hariduskomisjoni esimees Eha Sirelbu ning
kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Andrus Aasmäe.
Vallavanem Priit Pramann andis volikogu liikmetele ülevaate kuu aja jooksul toimunust. Kõige
suuremaks probleemiks on hetkel Tallinn-Võsu
bussiliini sulgemine. Nimetatud liin on küll käigus,
kuid sõidab vaid Vihasooni. Tegemist on kommertsliiniga, kellele dotatsiooni ei maksta. Hetkeseisuga on
maavalitsus valmis kõnealust liini doteerima ja käivad
otsingud bussifirma leidmiseks.
Teise suurema probleemina tõi vallavanem esile
Võsu Apteegi sulgemise. Ka siin toimuvad läbirääkimised. Ja lootus on jõuda lähiajal positiivsete
tulemusteni.
Volikogu poolt vastuvõetud määruste ja otsustega
saab tutvuda valla kantseleis, raamatukogudes ja
internetis valla koduleheküljel: www.vihula.ee
Järgmine volikogu istung toimub
08. veebruaril 2007 kell 15.00
Võsul, vallamaja saalis.
Volikogu esimehe ja vallavanema

INFOTUND
21. VEEBRUARIL 2007 KELL 14.00-15.00
KÄSMU MEREMUUSEUMIS

Vihula valla külaseltside
toetamise kord
Vihula vallavolikogu M Ä Ä R U S
Võsu 11. jaanuar 2007 nr 42
Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §
22 lõike 1 punkti 5 ning volikogu kultuuri-ja spordikomisjoni ja
vallavalitsuse ettepaneku alusel.
§ 1. Üldsätted
(1) Käesoleva määrusega sätestatakse Vihula valla eelarvest
külaelu edendamise eesmärgil mittetulunduslikuks tegevuseks
mittetulundusühingutele ja seltsingutele (edaspidi külaseltside)
toetuste andmise ning toetuste kasutamise üle järelevalve
teostamise kord (edaspidi kord).
(2) Mittetulunduslik tegevus korra mõistes on Vihula valla külade
ja alevike elanike ühistegevus mittetulundusühingu vormis.
(3) Vihula valla eelarvega eraldatakse vahendid mittetulundusliku
külaseltsi tegevuse toetamiseks (edaspidi fond).
(4) Toetusest ei tohi maksta mittetulundusühingu või seltsingu
liikmetele töötasu.
§ 2. Tegevustoetus
(1) Tegevustoetust võib anda Vihula valla külale või külade
ühendusele, kus elanikud on moodustanud mittetulun-dusühingu
(edaspidi külaselts), mille peamine põhikirjaline eesmärk on
aleviku või küla elu edendamine ja külaaktiivi koondamine.
(2) Tegevustoetuse suuruse kalendriaastas külaseltsile määrab
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21.detsember 2006
istung nr 49
1. Nõustuti Annikvere külas asuva Ööbikuoru katastriüksuse maa ostueesõigusega erastamisega Inga
Asmer`ile.
2. Nõustuti Käsmu külas asuva Otsa kinnistu jagamisega
kaheks eraldi kinnistuks Neeme tee 20a ja Neeme tee
20b.
3. Toolse külas asuvale katastriüksusele määrati nimeks
Supsi ja sihtotstarbeks maatulundusmaa.
4. Kasutusluba väljastati OÜ-le Jaotusvõrk Karepa külas
asuva Kalle katastriüksuse elektriliitumisele.
5. Võeti vastu Käsmu külas asuva katastriüksuse Lille 16
detailplaneering.
6. Tunnistati kehtetuks Vihula Vallavalitsuse 18.07.2006
korraldused nr 297 “Detailplaneeringu koostamise
algatamine Paduritalu katastriüksusel Vila külas” ja nr
301 “Detailplaneeringu koostamise algatamine Sirbi
katastriüksusel Kakuvälja külas”.
7. Reservfondist eraldati 3000.- krooni Võhma rahvamaja
katuse remondiks.
8. Kompenseeriti õpilaste sõidupiletid kokku summas
2249.- krooni.
9. Volikogu sotsiaal- ja hariduskomisjoni ettepanekud
kinnitati järgmiselt: maksta ühekordset toetust
paljulapselistele peredele arvestusega 200.- krooni lapse
kohta; tulekahju läbi kannatada saanud inimesele
eraldatud toetusest kanti tema arvelduskontole 1000.krooni eluasemekulude katteks ja 1000.- krooni võla
tasumiseks toiduainete eest; tulekahju läbi kannatada
saanud inimesele eraldatud toetusest kanti tema
arvelduskontole 2000.- krooni korteri pärimisega seotud
toiminguteks; maksta toetust kahele puudega inimesele
kokku summas 1500.- krooni ja tasuda ühe puudega
inimese transpordikulud igakuuliselt 400.- krooni alates
jaanuarikuust 2007; toetada ühte inimest hoolduskulude
katmisel Kunda hooldekodus 2007 aasta I poolaastal
1456.- krooniga kuus; maksta ühekordset toetust
neljateistkümnele perele ja eakale inimesele kokku
summas 28 396.- krooni; toetada Võsu Põhikooli õpilaste
tantsukursuste korraldamist 50% ulatuses osalustasust,
mis on 100.- krooni õpilase kohta.
10. Volikogu kultuuri- ja spordikomisjoni ettepanekud
kinnitati järgmiselt: jätta jõusse Võhma Külanaiste seltsi
avalduse rahuldamine osaliselt st 3000.- krooni ulatuses;
rahuldada Karepa Külaseltsi avaldus osaliselt st 3000.krooni ulatuses; mitte rahuldada Vabadussõja Mälestiste
Hoidmise Seltsi avaldust 750.- krooni eraldamiseks.
03.jaanuar 2007
istung nr 1
1. Nõustuti Vergi külas asuva Kapsa katastriüksuse maa
ostueesõigusega erastamisega Jaanus Randoja`le.
2. Nõustuti Noonu külas asuva Oskari katastriüksuse maa
ostueesõigusega erastamisega Andrus Kask`ile ja OÜ-le
Marandela.
3. Nõustuti Sagadi külas asuva Peebu kinnistu jagamisega
kaheks eraldi kinnistuks Peebu ja Saare.
4. Alustati õigusvastaselt võõrandatud kinnistu Rünka A12 tagastamata maa kompenseerimise menetlust Kalju
Väin`ale.
5. Nõustuti Käsmu külas asuva Purgitsa maaüksuse Eesti
Vabariigi omandisse jätmisega.
6. Kompenseeriti õpilaste sõidupiletid kokku summas
Vihula Vallavalitsus volikogu kultuuri-ja spordi-komisjoni
ettepanekul iga aasta 15. aprilliks alljärgneva arvestuse alusel:
1) fondist 70% jaotatakse külaseltside vahel protsentuaalselt lähtudes 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistrisse kantud aleviku või küla(de) elanike arvust;
2) fondist 30% jaotatakse külaseltside vahel lähtudes
eelmise aasta tegevusaruandest.
(3) Mitme külaseltsi olemasolu puhul ühes külapiirkonnas
jaotatakse fond võrdselt selle külapiirkonna külaseltside vahel
lähtuvalt 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistrisse kantud aleviku
või küla(de) elanike arvust.
(4) Tegevustoetus kantakse külaseltsi arveldusarvele taotluse alusel
hiljemalt 15. Maiks.
(5) Tegevustoetuse taotlemiseks esitab külaselts hiljemalt iga aasta
15.jaanuariks taotluse, millele tuleb lisada alljärgnev:
1) esmakordsel taotlemisel külaseltsi põhikiri;
2) jooksvaks aastaks kavandatava tegevuse kirjeldus ning
tulude ja kulude eelarve;
3) mittetulundusühingu või seltsingu liikmete arv (külade
kaupa) ja juhatuse liikmete nimekiri;
4) mittetulundusühingu või seltsingu haldusalasse jäävate
külade arv ja nimetused;
5) mittetulundusühingu või seltsingu eelmise tegevusaasta
aruanne ja ülevaade planeeritavast tegevusest järgneval
aastal. Aruandevormi kinnitab vallavalitsus.
(6) Tegevustoetust võib mitte maksta:
1) aruandevõlglastele;
2) tegevustoetust aruandlusperioodi ajal mittesihtotstarbeliselt kasutanud külaseltsidele (hasartmängud,
pettused jm);
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4388.- krooni.
7. Volikogu kultuuri- ja spordikomisjoni ettepanek kinnitati
järgmiselt: rahuldada Tarmo Nuija avaldus 2000.- krooni
eraldamiseks Vihula valla võrkpalli võistkonna toetamiseks võistluste osavõtumaksu tasumisel.
8. Muudeti Vihula Vallavalitsuse 06.08.2002 määrust nr 1
“Valimisjaoskondade moodustamine” punkte 1.2. ja 1.3.
jättes Vergi ja Altja küla välja Vihula valimisjaoskonna
külade nimekirjast ja liita need Võsu valimisjaoskonna
külade nimekirja.
09.jaanuar 2007
istung nr 2
1. Nõustuti Rutja külas asuva Jaurami kinnistu jagamisega
kaheks eraldi kinnistuks Jaurami ja Ristna.
2. Kinnitada õigusvastaselt võõrandatud kinnistu Rünka A12 kompenseeritava maa maksumuse määramise akt ja
määrata kompensatsioon Kalju Väin`ale.
3. Otsustati müüa otsustuskorras vallale kuuluv kasutamiskõlbmatu haagis hinnaga 1500.- krooni.
4. Algatati detailplaneeringu koostamine Nurga katastriüksusele Mustoja külas.
16.jaanuar 2007
istung nr 3
1. Nõustuti Vainupea külas asuva Kopli katastriüksuse
jagamisega kaheks eraldi katastriüksuseks Kopli ja
Männimäe.
2. Alustati õigusvastaselt võõrandatud kinnistu Saare nr 28
tagastamata maa kompenseerimise menetlust Mati
Rom`ile, Kristina Rom`ile ja Marika Rom`ile.
3. Määrati teenindusmaa Vihula vallale kuuluvale endisele
Annikvere kooli hoonetele.
4. Nõustuti Salatse külas asuva Aadu katastriüksuse maa
ostueesõigusega erastamisega Malle Altman`ile, Anne
Sirelbu`le ja Maie Kont`ile.
5. Otsustati mitte alustada Leokadia Jakobson`ile kuulunud
suvemajade kompenseerimise menetlust.
6. Muudeti Vihula Vallavalitsuse 17.10.2006 korralduse nr
428 punkte 1 ja 3 katastriüksuse pindala ja maksustamishinna osas.
7. Kinnitati külaseltside toetamise aluseks olevad
aruandlusvormid “Eelnenud perioodi tegevusaruanne” ja
“Järgneva perioodi tegevusplaan”.
8. Moodustati vallavalitsuse töögrupp Georg Ots`a ja Mikk
Mikiver`i mälestusmärgi rajamiseks. Töögrupi tegevuse
eesmärgiks on mälestusmärgi rajamiseks vajalike
toimingute tegemine (rahastamise korraldamine,
konkursi-tingimuste väljatöötamine ja korraldamine
ning konkursi võitja väljaselgitamine).
9. Väljastati projekteerimistingimused Anita Nurgale
(Nurk) suvila projekteerimiseks Karli katastriüksusele
Karepa külas.
10. Väljastati kasutusluba OÜ-le Jaotusvõrk Põllu tn 16a
katastriüksuse elektriliitumisele Käsmu külas.
11. Väljastati kirjalikud nõusolekud Roland Pärn`ale ehitiste
rekonstrueerimiseks Kivikalda katastriüksusel Eisma
külas.
12. Detailplaneeringu koostamised algatati Mere tn 4
katastriüksusel Võsu alevikus ja Laikme katastriüksusel
Karepa külas.
13. Volikogule otsustati esitada otsuse eelnõu “Maa
munitsipaliseerimine” (Annikvere kooli katastriüksus).

3)

passiivsetele külaseltsidele. Need on: külaseltsid, kes
aruandlusperioodi jooksul ei ole ühtegi avalikku üritust
korraldanud, ei ole ise välja astunud ühelgi avalikul
üritusel või üllitanud ühtegi trükist, helisalvestist ega
kunstikogumikku, mis tutvustaks külapiirkonda ja/või
valda;
4) külaselts on kahjustanud oma tegevusega valla mainet.
(7) Külaseltsile jääb õigus taotleda lisatoetust hariduse, spordi ja
kultuuriürituste korraldamiseks.
§ 3. Aruandlus
(1) Toetuse saaja on kohustatud esitama järgmise aasta 15.
jaanuariks aruande eelmisel kalendriaastal fondist saadud rahaliste
vahendite kasutamise kohta. Aruande vormi kinnitab vallavalitsus.
Aruandes esitab külaselts ülevaate oma eelmise aasta tegevuse
kohta ja planeeritava tegevuse kava järgmiseks aastaks.
(2) Kui toetuse saaja ei esita käesoleva paragrahvi lõikes 1
nimetatud aruannet, on vallavalitsusel õigus kahe aasta jooksul
mitte toetada taotleja mittetulunduslikku tegevust. Vastav teave
avaldatakse Vihula valla veebilehel ja Vihula valla lehes.
(3) Toetuse saaja on kohustatud eelarveaasta jooksul kasutamata
jäänud toetuse fondi tagasi kandma või esitama 31. detsembriks
avalduse eraldatud toetuse kasutamata jäägi üleviimiseks järgmise
aasta eelarvesse.
§ 4. Määruse rakendamine ja jõustumine
(1) 2007.aastal on külaseltsil õigus esitada § 2 lõike 5 alusel taotlus
1 kuu jooksul peale Vihula valla 2007 aasta eelarve vastu võtmist.
(2) Määrus jõustub 17. jaanuaril 2007.
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Mustad laigud põhjaranniku
pärlil
Eelmise nädala neljapäeval käisin Vihula valla eluoluga lähemalt tutvumas. Eriti hea mulje jättis Võsu kool
– väike ja armas lastesõbralik keskkond oma
suurepäraste sportimisvõimaluste ja tervisliku toitumise
mõtteviisi hoidvate kokatädidega. Õpetajate toas aga
hakkasid esimesed pilved muidu nii muretuna näiva
Vihula valla kohal maad võtma. Nimelt tuli välja, et üleEuroopaliselt tuntud e-riigis Eestis laiutavad interneti
ühenduses mustad augud. Vihula vald on osutunud üheks
selliseks “väljavalitud “ paigaks Lääne-Virumaal, kus
maavalitsuse poolt korraldatud riigihanke täitmise
tulemusena on osa Vihula valla territooriumist interneti
ühendusest prii. Lohutuseks ei saa siinkohal olla ka see,
et ega Vihula vald pole ainus maakonnas, kus inimesed
on ilma jäetud elementaarsest pääsust infoni, rääkimata
võrdsest võimalusest interneti kaudu igapäevaseid asju
ajada. Minu arvates on interneti ühenduse puudumine
kvalifitseeritav lausa inimõiguste piiramisega. Ja
muidugi on piinlik seegi, et rahvusvaheliselt uhkustame
oma kõrgelt arenenud e-riigiga, kuid ise ei suuda oma
väikesel territooriumil tagada elementaarset sidet.
Interneti ühendus tuleb viivitamatult korda saada ja
siinkohal saan vallavanemat toetada maavalitsuses
asjaajamisel.
Teine inimese igapäevaelu puudutav asi on muidugi
apteek või õigemini selle puudumine Võsul. Võsu on
sattunud nende väikeste asulate hulka, kus rahvaarv ei
anna välja apteegi asutamiseks nii nagu seadus ette näeb.
Olen seisukohal, et seadus tuleb ära muuta, kuid pean ka
kahetsusega tunnistama, et praeguses Riigikogu
koosseisus puudub poliitiline tahe seda teha. Seni kui
Riigikogu saadikud mõistavad, et ka väikestes asulates
elavad inimesed on võrdsed nendega, kes elavad suurtes
linnades, tuleb kasutada niiöelda tagaukse kaudu
käimist. Ehk teisisõnu, Võsule tuleb teha haruapteek.
Selline võimalus on ka seaduses olemas, et apteek võib
omale haruapteegi asutada. Oleme seda küsimust
vallavanemaga arutanud ja praegu on asjad niikaugel, et
lähiajal saavad Võsu ja ümbruskonna inimesed taas
apteegi teenuseid kasutada.

SÜNNID VIHULA VALLAS
Helen`il ja Heimar`il sündis 29.12.2006
poeg
HEIKO EINBERG
SEOSES TÖÖMAHU SUURENEMISEGA
VÕTAME TÖÖLE VALVE- JA TURVATÖÖTAJAID
LOKSA- JA VÕSU PATRULLEKIPAAŽIDESSE
Nõuded turvatööks:
1. vanus 21-65 aastat
2. autojuhiload
Täpsem informatsioon telefonidel 5 340 3028 või 515 0907

Külarahvas Võhma seltsimaja piirkonnast – selts kutsub
kõiki, kes on huvitatud rahvariidevöö kudumisest,
lapitehnikas õmblemisest ja
näitemängu tegemisest, registreerima ennast Riina juures
telefonil 5 398 9592.

Kristiina Ojuland

Sellel aastal jätkub rahvakalendri aastaringi
üritustesari Altjal küünlapäeva mõtisklustega 3.
veebruaril kell 14.00-17.30 Altja kõrtsis.
Külla tulevad Mare Kalda kirjandusmuuseumist ja
mõtleja Mikk Sarv.
Mare Kalda vestleb teemal “Ajamõtteid aasta
alguses. Küünlapäev”. Küünlapäev on mõnes mõttes ka
aasta alguse tähistaja. Rohkem tuleb juttu mitte niivõrd
küünlapäeva kommetest kuivõrd aastaringi tunnetusest
üldse, inimese isiklikust ja kollektiivsest ajatajust,
mäletamise võtetest ja sellest, kuidas nimetatud asjaolud
väljenduvad juttudes, mida inimesed räägivad –
muistendites, igapäevajuttudes, perepärimuses.
Mikk Sarv räägib ja laulab kevade tulekust ja
maailma loomisest rahvapärimuses. Lähemalt peatub ta
Eestist Võnnu kihelkonnast Jaan Suitsu poolt ning
Laadoga karjalastelt Haneselja külast Vasili Mäkiselt
üleskirjutatud maailma loomise muistenditel, võrreldes
neid ka Siberi ja Põhja-Ameerika lugudega.
Räägime/laulame ka regilaulust Loomine, mis on üles
kirjutatud Kuusalu kihelkonnas Hara külas Miina
Salströmilt 1911. aastal. See laul täiendab muistendite
lugu loomisest, kuid toob juurde inimese enda osa
loomisloos. Lõpetame Arizona Pima ehk Akimel
o'odham indiaanlaste loomisloo ja lauluga Natalie
Curtise raamatust The Indian Book.
Eelinfoks veel niipalju, et 17. veebruaril enne
vastlapäeva tulevad Altjale Ahto Kaasik ja Auli Kütt
Maavalla kojast vestlema vastlatest ja sirvikalendrist
ning Ervin Lember musitseerima ja õpetama
pilliroopillide meisterdamist.
Huvitavaid külalisi on oodata ka enne lihavõtteid ja
Jüripäeva.
Pilet 25 krooni, lastele ja koolilastele tasuta. Täpsem
info kava ja esinejate kohta: www.lahemaa.ee,
www.altja.ee, info@lahemaa.ee, tel. 5 332 7893, 329
5555

Ave Paulus,Riikliku Looduskaitsekeskuse JärvaLääne-Viru Regioon
Anne Tüvi, Altja kõrts
VIHULA VALLA LEHT
ilmub üks kord kuus, tiraaž 1200
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