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Muutuste aasta 2017

Palju positiivset vastukaja on tekitanud kevadel valmiv Võsu–Käsmu kergliiklustee äärde kerkinud paadikujuline vaateplatvorm
Saabunud on 2017. aasta. Nagu ikka, on ka see aasta eriline. Valimisliit Vaba Vallakodanik
ja Reformierakond allkirjastasid koalitsioonilepingu 2013. aasta sügisel. Tänaseks on
möödunud üle kolme aasta ühistegevusest ja saame kinnitada, et see on olnud tegus aeg.
Koalitsioonileping on olnud meie tegemistele aluseks, kuid elu ise on seadnud meile hulga
väljakutseid, milliseid me ühistegemisi planeerides ei osanud ette kujutada. Üllatuseks oli
peaaegu aasta eelarve suuruses mahus allkirjastatud Võsu sadama ehitusleping, mille
lõpetamine tõi kaasa ka rahalisi kohustusi. Samuti planeeringuala omamata Käsmu-Võsu
kergliiklustee detailplaneering ja muidugi haldusreform. Ei, mitte reform ise vaid selle
kriteeriumid, millistele on raske leida ratsionaalseid põhjendusi.
Kõik ei ole alati läinud nii nagu oleme planeerinud, kuid õnneks on meie plaane toetanud
suurem osa volikogust ja see on lubanud meil ellu viia tegemisi, mis ainult koalitsioonile
oleks osutunud teostamatuks.
Kindlasti ei suuda ja kas see oleks ka põhjendatud, aga püüame siiski meenutada tehtut.
Eelkõige on olnud tähtis see, et oleme suutnud kindlustada stabiilse valitsemise, mis on
meile andnud võimaluse ehitada Võsu sadamat, Käsmu-Võsu kergliiklusteed, pinnata ja
rajada tolmuvabu teid, panna valgustus tööle ka öisel ajal, paigaldada uusi valgusteid ja
asendada vanu. Remontida Võsu koolimaja, Vihula koolihoonet, rannahoonet jne.Oleme
suutnud vähendada oluliset kulusid hoonete kütmiseks. Ja muidugi kõik see, mis puudutab
vett ja kanalisatsiooni. See, mida on tehtud Vihula Valla Veevärk OÜ poolt, pole võimalik
ülehinnata.
Vallavanema eestvedamisel on muudetud juhtimisstruktuuri ning valla tubli
töökollektiiviga on liitunud hulga uusi teotahtelisi töötajaid.
Tublit tööd on teinud volikogu komisjonid. Sotsiaal- ja hariduskomisjoni esimehe , Jüri
Teppe, eestvedamisel on viidud toetused selliseks, et nendest on ka tegelikult abi ning

arvestavad meie valla võimekust. Kultuuri ja noorsookomisjon on Andrus Aasmäe
juhtimisel andnud lisaväärtuse spordi ja kultuuritegevusele.
Saabunud aastal ootab meid eelkõige ees ühinemisprotsess Haljala vallaga. See pole küll
kerge väljakutse, kuid ilmselgelt möödapääsmatu ja annab meile õhkõrna lootuse jääda
kõrvale sundliitmisest. Möödunud nädalal toimunud Vihula ja Haljala vallavolikogude
komisjonide kohtumisel otsustati jääda kindlaks Lahemaa nime juurde ja loota valitsuse
poolt heakskiitu Vihula ja Haljala valla ühinemisele.
Aga tegemist ootavad ka teised maised tegevused: kergliiklustee ehituse lõpetamine,
Käsmu veetöötlusjaama valmimine, Võsupere
vee ja kanalisatsiooniprojekti
realiseerimine, Vihula koolihoone renoveerimistööd, rannahoone ehitustööd, perearstikeskus ja apteek vajavad uusi ruume jpm. Samuti käivitada taas ka sihtasutus Võsu
Kuurort.
Omaette eesmärk on ka kinnitada selle volikogu koosseisu viimasel istungil tõsiasi, et
oleme suutnud läbida selle perioodi ühe ja sama volikogu esimehe ning vallavanemaga.
Kindlasti ei ole siin loetletud kõiki tegemisi ja see ei olnudki eesmärk omaette. Tähtis on
vaadata ettepoole ja teha kõik selleks, et Lahemaa vallas valitseks üksmeel ja tahe luua
parimat omavalitsust.

Uno Õunapuu
Reformierakond

Peale esimest etappi liidrid
10. detsembril algas Tartus TV 10 olümpiastardi 46. hooaeg. Esimest
korda otsustasime osaleda kolme kooli ühisvõistkonnana – Simuna Kool,
Kiltsi Põhikool ja Võsu Kool – väikeste koolide grupis. Osalemine
võistkonnana annab koolile suuremal hulgal võimaluse kaasata tublimaid spordipoisse ja tüdrukuid. Paaril eelneval hooajal oleme osalenud
indivi-duaalvõistlejatena, selleks peab eelnevalt täitma päris krõbedad
normatiivid.
Esimesel etapil toimus nooremate poeglaste kuulitõuge ja 60 m jooks.
Meie kooli 5. klassi õpilane Aleksander Kask (pildil paremal) saavutas
66 osavõtja hulgas väga tubli neljanda koha tulemusega 9.32. Tulemus on
ka kooli uus kuulitõuke rekord 11-12 aastaste poeglaste hulgas.
Aleksandri klassivend William Lepik (pildil vasakul) saavutas
kuulitõukes väga tubli 7. koha ja 60 m jooksus 74 osaleja hulgast 10.
koha, püstitades uued isiklikud rekordid mõlemal alal.
Kokkuvõttes saavutasime väikeste koolide arvestuses pärast I etappi
liidrirolli, mis oli suureks üllatuseks kõigi kolme kooli õpetajatele. Ühine
otsus oli treenimist ja harjutamist jätkata suurema õhinaga ja innuga.
Tänan kõiki spordipoisse ja tüdrukuid, kes on leidnud tee
treeningringidesse! Suur tänu ka lastevanematele, kes toetavad ja
ergutavad laste ettevõtmisi!
Anne Reinhold

Urmas Osila
Valimisliit Vaba
Vallakodanik

Statistika
Käesoleva aasta 1. jaanuari seisuga on Vihula vallas
1930 elanikku. Eelmisel aastal sündis 16 last ja
valda asus elama 96 kodanikku. Sama aja jooksul
suri 34 ja lahkus teise elukohta 100 inimest.
Vallasiseselt on elukohta vahetanud 9 vallakodanikku.

23. veebruaril kell 14.00 Võsu Rannaklubis
Austatud vallaelanik, Vihula
Vallavolikogu ja Vihula Vallavalitsus
paluvad Teid
23. veebruaril kell 14.00 Võsu
Rannaklubisse Eesti Vabariigi 99. aastapäevale
pühendatud pidulikule aktusele
Vihula valla aasta tegijate ja elutööpreemia
nominentide austamisele ja võitjate väljakuulutamisele
Aktusel esinevad valla isetegevuslased
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Võsu Pähkel – juba
kaheksandat korda
20. jaanuaril toimus järjekorras juba
kaheksas Võsu Pähkel, mida korralds Võsu
Sadama võistkond, kes endale loosiga
korraldaja rolli tõmbas. Võsu Sadama
võistkonna esindajatena valmistasid ette
küsimused ja viisid läbi mängu Urmas Osila
ja Ivar Lilleberg. Küsimused olid harivad,
lõbusad ja Urmas Osilale omase huumoriga
põimitud.
Sel korral võitis Võsu Pähkli Võsu
Vabatahtliku Tuletõrjeühingu võistkond
Priitahtlikud Pähklipurejad Andrus Aasmäe
eestvedamisel. Teist kohta jäid jagama
võistkonnad Krõtake ja Pea Meeles,
kolmandale kohale tuli Nipitiri.
Loosi tahtel korraldab järgmise mälumängu võistkond Võõrad, kuhu kuuluvad nii
Võsu kohalikud inimesed kui ka suvitajad
Tallinnast. Kes soovivad rohkem teada
saada, kes on võõrad, on oodatud osalema
järgmisele Võsu Pähklile, mis tõotab tulla
omapärane ja uuenduslik.
Andres Truman

VIHULA VALLA LEHT

Projekt „Tolerantne keskkond“
2. – 6. septembrini 2016. aastal käisid Võsu, Loksa ja Kolga koolide õpilased
õppereisil, mida rahastas Haridus- ja Teadusministeerium ning Loksa linn.
Õppereisiks jagati õpilased gruppidesse ja iga grupp pidi ette valmistama
tutvustuse ühest vaatamisväärsusest või kohast mida külastati. Need kanti ette
ekskursiooni käigus.
Esimesel päeval käidi Narvas. Tutvuti Tartu Ülikooli Narva Kolledžiga ja
käidi linnaekskursioonil. Õhtuks sõideti Peipsi äärde ning ööbimine oli
Mustveel.
Teine päev veedeti samuti Peipsi ääres. Saadi teada vanausuliste kohta ja
uudistati liivakivipaljandit.
Kolmandal päeval külastati Liivi muuseumit ja käidi Juhan Liivi
kalmistul. Edasi sõideti Alatskivi lossi. Lossis tehti huvitav ekskursioon ning
hiljem jäi õpilastel aega ka lossi ümbrusega tutvumiseks. Lossis söödi ka väga
maitsvat lõunat. Kolmanda päeva õhtul sõideti Tartusse. Ööbiti Tartu hostelis.
Järgmised kaks päeva veedeti Tartus. Esimesel külastati Tartu
Observatooriumit, kus jagati õpilased peale lühikest ringkäiku rühmadeks
ning anti õpilastele ülesanded. Iga rühm pidi tutvuma ühe teemaga (nt EST
Cube-1) ja hiljem tegid kõik ettekanded. Sama päeva õhtul mindi ka teatrisse.
Vaadati etendust Meister ja Margarita. Teisel päeval käidi Tartu
Põllumajandusmuuseumis ja Paide vallitorni muuseumis, kus asub
Wittensteini ajakeskus. Enne tagasi pöördumist sõideti läbi ka Kiiu torni
juurest.

ELUTÖÖPREEMIA 2016
ANNE KUREPALU – pikaaegne
Lahemaa rahvuspargi giid, kodukandi
pärimuse ja mälestuste koguja.
MARINA TOMIKAS – suure
pühendumisega matemaatikaõpetaja, kes
inspireerib õpilasi ning on eeskujuks ja
mentoriks noorematele kolleegidele,
Lääne-Virumaa Aasta Õpetaja 2013.
MALLE KOMP – kauaaegne Võhma
rahvamaja juhataja, Võhma Külanaiste
Seltsi asutaja ja eestvedaja, pikka aega
olnud valla volikogu ja kultuuri- ning
sotsiaalkomisjoni liige. Südame ja
pühendumusega aktiivselt tegutsev Võhma
külavanem.
KIIRI KALLASTE – laia silmaringiga,
töökas, konkreetne, sõbralik, vastutulelik,
heatahtlik ja väga abivalmis Võsu
raamatukogu endine juhataja, kelle elutöö
Võsul kestis kokku 45 aastat.
HANNO NÕMME – pikaaegne Käsmu

Võsu kooli õpilased õppereisil

Hanna Liis Suuder ja Helemeel Assmann

Noorsootööst Vihula vallas
Suve hakul tegi Eesti noorsootöö keskus
ettepaneku Loksale ja Kuusalule moodustada koostöögrupp eesmärgiga parandada
nende piirkonna noorsootöö kvaliteeti.
Loksa linn tegi omakorda ettepaneku
kutsuda ka Vihula vald nende koostöögruppi, Eesti noorsootöö keskus kiitis selle
mõtte heaks. Juunis toimus Loksa linnas
koostöögrupi esimene kohtumine, kus
selgitati välja tegevuse eesmärgid ja
tulemused. Koostöögrupi esimese mooduli
koolitus toimus Jõelähtmel, kus tutvustati
meile ülesandeid, mida hakkame kahe aasta
jooksul täitma. Ühine eesmärk on kolme
KOVi noorte liitmine, lähtudes nende
huvidest ja vajadustest. Suurimaks väljakutseks on noorsootöö kvaliteedi hindamine,
mis annab Vihula valla noorsootöö hetkeolukorra ülevaate.
Vihula valla noorsootöö kvaliteedihindamine andis meie valla noorsootööle 4
punktist 1,6 punkt.
Hindamise lõppraportist selgus, et
Vihula vallas on loodud mitmekülgsed
võimalused noorsootööks Võsu kooli, Võsu
Spordihoone ja MTÜ Vihula valla noorteklubina ning välishindajate hinnangust
selgus, et Vihula vallas on professionaalsed
ja motiveeritud noorsootöötajad, kes noortega tegelevad nii koolis kui väljaspool
kooli.
Heade näitajate poolest jäid silma
soodsate tingimuste loomine noorte osaluskogemuse saamiseks ning soodsad võimalused noorte ettevõtluse suurendamiseks.
Nõrgaks kohaks on vähene kodanikuteadlikkus, kodanikualgatuse vähene soodustamine, noorte mittekaasamine otsustusprotsessidesse, õpikogemuste vähene arvestamine koolis, noortele suunatud info
noorteni mittejõudmine. Puudustena märgiti
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ära ka koostöövõrgustiku puudumist,
noorsootöö valdkonna puudulikku dokumentatsiooni ja kvaliteetse nõustamise
teenust noortele ning noorsootöö teenuse
pakkumiseks puuduvad ruumid ja vastav
sisustus.
Esimesed sammud noorsootöö kvaliteedi
parandamiseks on tehtud: Vihula valla ja
MTÜ Vihula valla noorteklubi vahel sõlmiti
detsembris 2016 koostööleping, mille
eesmärgiks on kaasata noorteklubi noorsootöö korraldamisse Vihula vallas.
Samuti sai Vihula valla arengukava
aastateks 2017-2025 täiendust noorsootöö
valdkonnas.
Loksa koostöögrupi teise mooduli
koolitusel kaardistati KOV-ide hetkeolukord, selgus tugevustena valla märkimisväärne toetus huvihariduse andmiseks;
võimalus saada ruumid avatud noorsootöö
teenuse pakkumiseks; MTÜ olemasolu, mis
on valmis kordineerima noorsootööd Vihula
vallas; noorte soov ja loodud võimalused
kogukonda panustada.
Nõrkustena toodi välja avatud noorsootöö teenuse puudumine; hajaasustus, mis
on takistuseks koolivälisel huvitegevusel;
huviringides osalemise liigne sõltumine
koolibussidest; 13aastastele ja vanematele
suunatud huviringide puudus; koolist
väljaspool tegevuse puudumine ja noorte
nõustamisvajaduse märkamise ning suunamise puudumine. Arendamist vajab noorte
kaasamine otsustusprotsessi ja kogukonna
tegevustesse, rahvusvahelise noorsootöö
võimaldamine ja noortele suunatud info
kättesaadavus.
Koostöös Kuusalu ja Loksaga panime
paika Loksa KTG visiooni ja strateegilised
eesmärgid.
Andres Truman

LEADER TAOTLUSVOORUD 2017
Meede
Meede 1.1 Elulaadiettevõtluse toetus
Meede 1.2 Mikro-ja
väikeettevõtete
arendamine
Meede 2.1 Kogukonnainvesteeringute toetus
Meede 2.2 Aktiivne ja
tegus kogukond
(nn pehmed projektid)
Meede 3.1 Ajaloo- ja
kultuuripärandi väärtustamise investeeringute
toetus
Meede 3.2 Kultuuripärandi
hoidmine
(nn pehmed projektid)

Taotluste vastuvõtt

Meetme eelarve

6.-15. märts 2017

170 000 eurot

6.-15. märts 2017

330 000 eurot

6.-15. veebruar 2017

274 000 eurot

6.-15. veebruar 2017

110 000 eurot

6.-15. veebruar 2017

131 000 eurot

6.-15. veebruar 2017

67 000 eurot

Korvpalli meistriks tuli
Vergi
Vihula valla korvpalli meistrivõistlustel osales neli
võistkonda. Võitis Vergi, teiseks jäi Võsu ja kolmandaks Käsmu. Neljandale kohale jäi VõhmaVõsupere võistkond.
Külade arvestuses on hooaja meistrivõistluste liider jätkuvalt Vergi, järgnevad Võsu ja
Käsmu. Võhma-Võsupere on tõusnud neljandaks, Sakussaare ja Koljaku ees.
Meistrivõistluste sari jätkub kabe, koroona ja malega
Kabe võistlused on lehe ilmumiseks juba toimunud. Koroona toimub 11. veebruaril,
male 25ndal. Traditsiooniline külade spordipäev toimub 5. märtsil, mil keskendutakse
sportlik-meelelahutuslikele teatevõistlustele. Siis liidetakse hooaja meistrivõistluste
punktid külade spordipäeval saavutatule ja selgitatakse Vihula valla sportlikeim küla.

Elutööpreemia ja aasta tegija nominendid
metskonna metsaülem, Rakvere
Metsaühistu asutajaliige, Virumaa
Rannakalurit Ühingu aktiivne liige, Võsu
sadama ehitamise algataja ja eestvedaja,
OÜ Vihula Valla Veevärk nõukogu
liikmena panustanud Võsu, Käsmu ja
Võsupere projektide arengusse.

AASTA TEGIJA 2016
VÕSU JAZZ – ülimenukate Võsu Jazz
2016 aiakontsertide korraldaja.
LIIS REIER – Võsu Kooli ja lasteaedade
juhina muutnud kooli arvestatavaks,
konkurentsivõimelisemaks,
lapsesõbralikumaks ja hoolivamaks.
MTÜ VIHULA VALLA
NOORTEKLUBI – MTÜ on Vihula valla
noortele andnud võimaluse valla elus kaasa
rääkida, organiseerinud koos noortega
mitmeid üritusi, aidanud algatada erinevaid
projekte ning läbi viinud valla noorsootöö
kvaliteedi hindamise.

KATRIN VAHEOJA – julge uuenduste
katsetaja, organiseerija, MTÜ Vihula Valla
Noorteklubi eestvedaja, Võsu Kooli
õpilaste Raamatuseljaluule näituse
korraldaja, õpilaste kaasaja ja nende
kooliväliste huvide oskuslik juhendaja.
ROBERT AASA – pikaaegne Käsmu
külavanem, vabatahtlik merepäästja,
päästeinstruktor ja -koolitaja, veeohutuse ja
mereturvalisuse teadvustaja Eestis,
2016.aastal Rahvusvahelise Merepääste
Föderatsiooni H.E.R.O. auhinna saaja.
LOORE-LARISSA LIEHOLM – Võsu
Kooli lasteaiarühma õpetaja abina väga
kohusetundlik ja abivalmis, lastele
kostüümide ja näidenditele dekoratsioonide
valmistaja, Võsu rahvateatri
jumestuskunstnik.
EPP OJALILL – tegus ja teisi innustav
eestvedaja, käsitööseltsi Käsmu Liisad
asutaja, aktiivne käsitööhuviline, käsitöö
müügipunkti algataja, kõikide ürituste

korraldustoimkonna liige, erinevate
põlvkondade ühendaja ja Käsmu patrioot.
Esitaja Käsmu Külaselts MtÜ
URMAS OSILA – Võsu-Käsmu
kergliiklsutee projekti eestvedaja ja PAADI
idee autor.
KIVATOODE OÜ – Eisma külakaupluse
avamine 2016. aastal.
HUGO LEPIK – vankumatult
vastutulelik, sooja südame ja helge meele
ning põhjaliku ju pühendunud töökäega
inimene, keda iseloomustab austus töö ja
lugupidamine ümbritsevate inimeste vastu.
ENE LOO – Karepa raamatukogu juhataja,
Karepa seltsi asutajaliige ja juhatuse liige,
piirkonna kroonika koguja ja seltsi
paberimajanduse ning raamatupidamise
korraldaja, sidepidaja, sündmuste kajastaja,
projektitaotluste kirjutaja ja projektide
läbiviija, seltsi kodulehe pidaja, ürituste
algataja ja läbiviija.
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VIHULA VALLA LEHT

Istung nr 41
Võsul, 12. jaanuaril 2017 kell 16:00.

20.detsembri 2016 istungi nr 44 kokkuvõte

Istungil osales 12 volikogu liiget: Robert
Aasa, Andrus Aasmäe, Anneli Alemaa,
Annika Hallimäe, Jaan Kruus, Paul Lettens,
Hanno Nõmme, Jüri Teppe, Kristel Tõnisson,
Aarne Vaik, Aide Veinjärv ja Uno Õunapuu.
Istungil ei osalenud Urmas Einberg.
Määrusega nr 55 kehtestati Võsu Kooli põhimäärus
Otsusega nr 159 loeti esitatud dokumentide alusel
tõendatuks Vergi külas Vana-Pressi katastriüksusel
asuva kuuri kuuluvus endise Pressi talu maade ja
hoonete õigusjärgsele pärijale ja tehti vallavalitsusele ülesandeks registreerida vastav kanne riiklikus ehitusregistris.
Otsusega nr 160 muudeti Võsu aleviku Merisiili
detailplaneeringu planeeringuala eemaldades planeeringualast Mere tn 6a, Mere tn 6b ja osaliselt
Mere tn 8a maaüksus.
Otsusega nr 161 algatati valla üldplaneeringut
muutva detailplaneeringu koostamine Võsu alevikus Mere tn 6a, 6b ja 8a maaüksustele.
Detailplaneeringu eesmärk on krundi hoonestusala
määramine, krundi ehitusõiguse määramine,
detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste
toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja -rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede võimaliku asukoha määramine, kinnistute katastripiiride muutmine.
Otsusega nr 162 garanteeriti Lääne-Viru maakonna
piirkondlike algatuste tugiprogrammi 2017-2019
(EU49190) meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ tegevuste omafinantseeringu
katmine kogusummas 2 356,09 eurot
Otsusega nr 163 moodustati kaheksa liikmeline
ajutine komisjon, kes koostöös Haljala valla vastava
komisjoniga töötab välja loodava valla õigusaktide
eelnõud. Komisjoni koosseis: esimees Aide
Veinjärv, aseesimees Anneli Alemaa, liikmed on
Annes Naan, Urmas Osila, Ivar Lilleberg, Uno
Õunapuu, Maire Muruvee ja Enna Tiidemann.
Järgmine vallavolikogu istung toimub
9. veebruaril 2017 algusega kell 16:00
vallamajas.
Volikogu poolt vastuvõetud otsustega saab tutvuda
valla kantseleis, raamatukogudes ja valla veebilehel:
www.vihula.ee.

Sel aastal aegub paljudel
inimestel ID-kaart
Sel aastal aegub paljudel inimestel ID-kaart, kuna aastal
2012 anti uued ID-kaardid välja kehtivusajaga viis aastat.
Uue ID-kaardi saab taotleda PPA Kodakondsus- ja
Migratsiooni büroos või posti teel. Täpsem info ja juhendid
leiate aadressilt www.politsei.ee Soovitav oleks kontrollida
ID-kaardi kehtivusaega ka oma eakatel sugulastel.

1. Kiita heaks 2015 aasta hajaasustuse programmi projekti
„Uusküla küla Aru talu vee- ja kanalisatsioonisüsteemid“
aruanne esitatud kujul.
2. Anda luba korraldatud jäätmeveoga liitumisest
perioodiliseks vabastuseks Võsu aleviku Mere tn 54a
kinnistu omanikule.
3. Kinnitada katastriüksuse pindala ja piirid, kohaaadressiks määrata Tiigi küla Tiigi küla tee ja
sihtotstarbeks transpordimaa. Kinnitada katastriüksuse
pindala ja piirid, koha-aadressiks määrata Vihula küla
Susi tee ja sihtotstarbeks transpordimaa.
4. Maksta rehabilitatsioonitoetust viiele eakale inimesele
kokku summas 496,60 eurot. Maksta rehabilitatsioonitoetust ühele puudega inimesele summas 46,50 eurot.
Maksta rehabilitatsioonitoetust ühele töötule summas
36,42 eurot. Maksta küttetoetust kahele puudega
inimesele kokku summas 320 eurot. Määrata ühele raske
puudega inimesele hooldaja ja maksta hooldajatoetust.
5. Väljastada ehitusluba Käsmu küla Hundisoo tn 3
kinnistule veetöötlusjaama rajamiseks ning Allika põik 2
puurkaevu lahti ühendamiseks ÜVK veevõrgust.
6. Muuta Vihula Vallavalitsuse 23.01.2013 määrusega nr 1
kinnitatud hallatavate asutuste töötajate koosseisu,
lisades Võsu Kooli struktuuri õppejuhi koha.
7. Kanda ebatõenäoliselt laekuvad nõuded summas
10543,23 eurot kuludesse.
8. Kompenseerida ühekordselt OÜ Vihula Valla Veevärk
nõukogu liikmete ja esimehe senist tegevust summas à
350 eurot. Kinnitada nõukogu liikmete ja nõukogu
esimehe koosolekul osalemise tasuks 26 eurot alates
01.01.2017. a. Nõukogu liikmetele, kes nõukogu
koosolekul ja otsuste vastuvõtmisel ei osalenud,
nõukogu koosoleku toimumise eest tasu ei maksta.
28. detsembri 2016 istungi nr 45 kokkuvõte
1. Anda luba korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastuseks ja perioodiliseks vabastuseks Eisma
küla Nigora kinnistu kaasomanikule ja Vainupea küla
Oktett vkt 6 omanikule.
2. Kooskõlastada Lahe külas Isopi kinnistule rajatava
puurkaevu asukoht.
3. Muuta Vergi külas asuva katastriüksuse Kärniidu
lähiaadressi määrates uueks nimeks Rannaniidu.
4. Jätta Urmas Lehtsalu vaie, Vihula Vallavalitsuse
toimingu kohta mitte tühistada Vainupea küla Salme
kinnistu detailplaneeringu avalikku väljapanekut ja
avalikku arutelu, rahuldamata.
3. jaanuari 2017 istungi nr 1 kokkuvõte
1. Anda luba korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamiseks Eisma küla Liiva kinnistu omanikule.
2. Nõustuda isikliku kasutusõiguse seadmisega Elektrilevi
OÜ kasuks valla omandis olevale kinnistule Ranna tee
L2 Käsmu külas.
3. Väljastada ehitusluba Vainupea küla Odraksi kinnistule
elamu püstitamiseks.
4. Keelduda projekteerimistingimuste väljastamisest
Sagadi küla Tannitoa kinnistule elamu projekteerimiseks
vastavalt Keskkonnaameti seisukohale.
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5. Kompenseerida õpilaste sõidupiletid vastavalt esitatud
avaldustele summas 51,80 eurot.
6. Vallavalitsus otsustas esitada volikogule järgmised
eelnõud: „Võsu Kooli põhimäärus“, „Peremehetu ehitise
arvele võtmine“, “Merisiili detailplaneeringu planeeringuala muutmine“ ja „Võsu aleviku Mere 6a, 6b ja
osale 8a maaüksusele detailplaneeringu koostamise
algatamine“.
10. jaanuari 2017 istungi nr 2 kokkuvõte
1. Maksta ühekordset toetust ühele perele.
2. Muuta Vihula Vallavalitsuse 14.12.2016 korralduse nr
460 „Investeerimislaenu võtmiseks riigihanke
korraldamine“ punkti 1 ja sõnastada see järgmiselt:
„Võtta investeerimislaenu summas 185 000 (ükssada
kaheksakümmend viis tuhat) eurot tagastamistähtajaga
10 aastat“.
3. Väljastada ehitusluba Karepa küla Kraaviäärse kinnistule
suvemaja püstitamiseks.
4. Kompenseerida õpilaste sõidupiletid vastavalt esitatud
avaldustele kokku summas 108,95 eurot.
17. jaanuari 2017 istungi nr 3 kokkuvõte
1. Muuta Toolse külas asuva katastriüksuse Mere
sihtotstarvet maatulundusmaa, määrates uueks sihtotstarbeks elamumaa.
2. Anda nõusolek Annikvere külas asuva katastriüksuse
Paemurru jagamiseks kaheks iseseisvaks katastriüksuseks ning määrata koha-aadressideks Paemurru ja
Pajupuu sihtotstarvetega maatulundusmaa. Anda
nõusolek Mustoja külas asuva katastriüksuse Käsprimetsa jagamiseks kaheks iseseisvaks katastriüksuseks
ning määrata koha-aadressideks Käsprimaa ja Käsprimetsa sihtotstarvetega maatulundusmaa.
3. Nõustuda tähtajatu ja tasuta isikliku kasutusõiguse
seadmisega Elektrilevi OÜ kasuks vallale kuuluvale
kinnistule Vainupea surnuaed. Kasutusala suurus on 34
m2. Nõustuda tähtajatu ja tasuta isikliku kasutusõiguse
seadmisega Elektrilevi OÜ kasuks vallale kuuluvale
kinnistule Metsiku-Vila-Kakuvälja tee. Kasutusala
suurus on 82 m2.
4. Kiita heaks hajaasustuse programmi projekti „Vihula
vallas Rutja külas Ojangu kinnistu lokaalse veesüsteemi
rajamine“ aruanne esitatud kujul.
5. Nõustuda Vihula Mõis OÜ-le vee erikasutusloa
väljastamisega.
6. Anda nõusolek Rutja külas Kuke kinnistu omaniku
korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras
vabastamiseks.
7. Jätta Vihula Vallavalitsuse 14.12.2016 korraldusele nr
459 „Loa mitteandmine korraldatud jäätmeveoga
liitumisest erandkorras vabastamiseks“ esitatud vaie
rahuldamata.
8. Väljastada projekteerimistingimused Muike küla Muike
kinnistule abihoone püstitamise ehitusprojekti koostamiseks.
9. Algatada detailplaneeringu koostamine Palmse külas
Päikesevälja maaüksusele.
10. Kinnitada investeerimislaenu hanke tulemused ja
tunnistada edukaks pakkumuseks AS SEB Pank
pakkumus.

2017. aastast kehtima hakkavad muudatused toetuste ja pensionide maksmisel
Üksi elava pensionäri toetus
2017. aastast alates hakkavad üksi elavad
vanaduspensioniealised saama toetust 115
eurot aastas. Pensionär ei pea toetust ise
taotlema, vaid Sotsiaalkindlustusamet
maksab toetuse välja pärast andmete
kontrollimist.
Selleks, et saada toetust peab inimene
vastama kõikidele järgmisetele tingimustele:
vanaduspensionieas, elab üksi rahvastikuregistri andmetel perioodil 01. aprill kuni 30.
september, määratud pensioni suurus jääb
alla 1,2 kordse Eesti keskmise vanaduspensioni
Üksi elava pensionäri toetust makstakse välja üks kord aastas ja esimene
toetuse väljamaks toimub 2017. aasta
oktoobris.
Lisaks üksi elavatele pensionäridele on
õigus saada üksi elava pensionäri toetust ka
hooldekodude elanikel ja eestkostjateleestkostetavatel:
1. Kõik ööpäevaringsel hooldusteenusel

ehk hooldekodus elavad vanaduspensioni
ealised inimesed, kelle pension on väiksem,
kui 470 eurot, saavad üksi elava pensionäri
toetust.
2. Kui samal elamispinnal elavad kaks
pensionäri, kellest üks saab ööpäevaringset
hooldusteenust, ehk on hooldekodus, siis on
mõlemal pensionäril õigus toetusele.
3. Kui samal elamispinnal elavad
eestkostja ja eestkostetav ning üks nendest
on pensionär, omab ta õigust üksi elava
pensionäri toetusele. Neid andmeid kontrollib Sotsiaalkindlustusamet rahvastikuregistrist.
4. Kui pensionär elab koos oma
ülalpeetava lapse (lastega), on tal õigus üksi
elava pensionäri toetusele. See erisus ei
laiene olukorrale, kus vanavanema juurde on
sisse kirjutatud lapselaps, vaid on mõeldud
olukorda, kus pensionär kasvatab ise oma
alaealist last.
Toetuse maksmisel ei arvestata kas
vanaduspensioniealine inimene töötab või ei
tööta, talle makstavaid muid sotsiaaltoetusi

ja tulusid.
Töine tulu jäetakse arvestamata selleks,
et soodustada vanaduspensionieas töötamist,
seal hulgas osalise koormusega. Pensionäritoetust ei maksustata tulumaksuga ja
makstud toetust ei arvata toimetulekutoetuse
arvestamisel sissetulekute hulka.
Pensionide kojukande hinnast
Riiklike pensionide ja sotsiaaltoetuste ühe
kojukande hind 1. jaanuarist 2017 on 6,60
eurot. Muutub ka pensionide, toetuste ja
hüvitiste kojutoomise kuupäev – uus
väljamakse periood on 5.-12. kuupäevani.
Inimestele, kellel väljamaksu kuupäev
muutub, teatab uue kuupäeva Omniva.
Liikumistakistusega inimestele või
neile, kes elavad hajaasustusalal ja kellele
pangateenus on raskesti kättesaadav, viiakse
pensionid, toetused ja hüvitised koju tasuta
ka uuel aastal. Kui teil on liikumispuue, elate
hajaasustuses ja sularahaautomaadile
juurdepääs on raske, kuid maksate pensioni
kojutoomise eest ise, oleks soovitav teha

sotsiaalkindlustusametile avaldus, et
pension toodaks koju riigi kulul..
Tulumaksuvaba pensioni määr
Miinimumpalk on sellest aastast 470 eurot ja
tulumaksuvaba miinimum 180 eurot.
Tulumaksuvaba pension on sellest tulenevalt
416 eurot (236 eurot tulumaksuvaba
pension+180 eurot tulumaksuvaba
miinimum). Kui teie pension on üle 236 euro
ja te saate kätte vähem, kui teile määratud
pensioni summa, siis peetakse teie pensionist
kinni tulumaks. Selleks, et tulumaksu kinni
ei peetaks, on vaja teha Sotsiaalkindlustusametile vastav avaldus. Paljud pensionärid on selle juba teinud, kuid vahel ikkagi
selgub, et mõnel pensionäril on avaldus
tegemata. Oma pensione saate kontrollida
Sotsiaalkindlustusameti lühinumbrilt
16106. Vajalik on öelda oma Isikukood.
Põhjalikumalt vaata valla koduleheküljelt:
https://www.vihula.ee/et/uudised-ja-teated
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Aarne Innos – aasta spordiveteran
VEEBRUAR
9.02 kell 19.00 Etendus „Orav ja Ilves“
Autor: Andrus Kivirähk
Osades: Andrus Vaarik, Kaspar Velberg
(Tallinna Linnateater)
Jant ühes vaatuses, kestab üle ühe tunni
LUGU AJAST, MIL ÄRMA TALUS
KÜPSETATI VEEL LEIBA JA
TOOMASE SUHTED EVELINIGA
OLID PEAAEGU KORRAS…
Palmse mõisas.
11.02. kell 11.00 Vihula valla meistrivõistlused
koroonas.
23.02 kell 14.00 Vabariigi aastapäeva kontsertaktus, Võsu Rannaklubis.
25.02. kell 11.00 Vihula valla meistrivõistlused
males.
27.02 kell 10.00 Vihula valla lauatennise V
seeriavõistluse 2016/2017 V etapp
paaristurniir.

Jaanuari alguses jagasid
Lääne-Virumaa spordiliit,
Lääne-Viru maavalitsus,
Lääne-Virumaa
Spordiveteranide Koondis,
Lääne-Viru Omavalitsuste
Liit ja Eestimaa spordiliit
Jõud Rakveres Targas Majas
aasta sportlaste autasusid.

Kairil ja Priidikul sündis 9. jaanuaril
tütar
REBECA Väin

Võsu võrkpallientusiast
Aarne Innos pärjati Aasta
spordiveterani tiitliga.

Võsu rahvas armastab tantsida!
Tuleb tunnistada, et kui alustasime Võsu aastavahetuse perepeo
planeerimist, ei osanud me oodata, et selle vastu nii suur huvi
on. Mõtlesime isekeskis, et kui tuleb ka neli laudkonda, võime
peo kordaläinuks lugeda ja teeme järgmisel aastal jälle.
Uskumatu, kuid kokku tuli julgelt üle saja inimese ja mis eriti
rõõmu tegi, et palju oli nooremat rahvast ja lapsi. Kus nad ennast
muidu peidavad? Võsu üritustel osalejate keskmine vanus on
muidu oluliselt kõrgem.
Kuna me ei teadnud, kas Võsu kandi inimesed üldse tahavad
vana-aastaõhtul kodust külapeale tulla, siis me ei julgenud võtta
seda riski, et peole aastavahetuse-topelthindadega bändi tellida.
Kui teadnuks, et rahvast nii palju tuleb, oleksime seda kindlasti
teinud. Lubame, et käesoleva aasta viimasel päeval tellime
tantsubändi kohale ja jalga elava muusika saatel saab keerutada.
Võsu aastavahetuse pidu võikski olla traditsiooniline üritus,
mis erinevad põlkonnad Rannaklubisse kokku tooks. Ühine
ilutulestiku vaatamine klubi juures oli paljude jaoks uudne, sest
varasemalt on kogunetud ikka bussijaama juurde nö kuuse alla,
kuid kaunis vaade oli hoopis avaram. Lisaks Võsu ilutulestikule
saime nautida üle lahe veel Käsmu ja sadama poolt tõusvaid
tulekaari.
Üle ootuste menukaks oli tulevikku ennustav õnneloos.
Neid, kes tahtsid teada mida alanud aasta toob, oli nii palju, et
loosikupongid läksid nagu soojad saiad. Pärast südaööd
saabujad jäid kahjuks üldse ilma. Ajugümnastikaks sellel õhtul
oli Võsu Pähkli aastavahetuse eri, millest võttis osa rekordiliselt
13 võistkonda. Maksimaalselt oli võimalik koguda 18 punkti ja
esikoha karika napsas Laudkond nr 7, kelle punktiskooriks oli
14,5 punkti. Teistel veidi vähem. Osalejate tunnustamiseks peab
ütlema, et fakte Võsu kohta teatakse. Peaaegu kõik pakkusid
Võsu jõe pikkuseks 23km, mis on ka õige.
Lastele oli oma viktoriin, mille Võsu juurtega Rahel Karolin
koostas. Seal paistis oma teadmistega silma Võsu kohalik piiga
Madli Mai. Üldse oli vahva, et lapsi oli palju: nad said
joonistada, meisterdada, lugeda ja erinevaid võistlusmänge
mängida. Ka lastel oli oma loos, mis palju elevust tekitas.
Ostan vanu keeksi, juustu, kala, redise, põldmarja,
draakoni piltidega lauanõusid ja vaase.
Tel: 5 665 5551

Dianal ja Askol sündis 22. detsembril
tütar
JENNIFER Raudla

Aitäh kõigile, kes te tulite! Aitäh kõigile, kes aitasid selle
peo korraldamisele kaasa ja pärast pidu kõik jälle läikima lõid!
Me väga loodame, et tulete järgmisel aastal jälle ja sellest tuleb
üks rõõmus pidu. Aga enne jõuab palju vett merre voolata.
Meil on rõõm teatada, et järgmine võimalus pidutsemiseks
on laupäeval, 25. veebruaril algusega kell 20. Tähistame
üheskoos Eesti Vabariigi 99. sünnipäeva. Tantsumuusika eest
hoolitseb ansambel "President duo" ja samme näitavad ette
meie tublid Võhma tantsurühma naised, kelle hoogsate
seelikusabade välkumiseta ei saa läbi ükski Vihula valla pidu.
Paneme proovile oma Eestit puudutavad teadmised ja teeme
nalja ka. Kes seekord ise köögis mässata ei viitsi, seekord nälga
ei jää, sest töötab heategevuslik kohvik. Viimasega loodame
teenida raha, et saaksime veelgi paremal tasemel üritusi
korraldada. Ja midagi peab üllatuseks ka jääma :) Tantsukingad
tasub kapinurgast üles otsida ja naistel huuled punaseks
värvida! Laudade broneerimine: 53 359 340 (Lii Undusk), pilet
eelmüügist 5 eurot, kohapeal 8 eurot.
Olete kõik väga oodatud! Rõõmsate kohtumisteni!
Rannaklubi tegus tiim
Võsu Pähkel – aastavahetus eri tulemused:
1. Meie keskel – 8,5p
2. Laud nr 7 – 14,5p- I KOHT
3. Laud nr 9 – 11,5p
4. Laud nr 15 „Võõrad” – 9,5p
5. Ksid- 13,5p – II KOHT
6. Aiakad – 10,5p
7. Laud nr 11 – 9,5p
8. Laud nr 12 "Nimetu" – 2p
9. Laud nr 8 – 10p
10. "Võsu Tõru" – 11p
11. "Madis 2" – 12p III KOHT
12. Suvitajad – 9p
13. "Karja 14" – 10p

Oü Tidriku Puit teostab saekaatri teenust.
WWW.TIDRIKUPUIT.EE 5 385 4412
Ostan vanu hõbe- ja kuldmünte.Pakkuda võib ka muud
vanavara. Pakkumised teha meilile 19karma59@gmail.com
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215.

LINDA RANDMAN
Võsu alevik

94

VILMA TAAL
Võsu alevik

91

HERBERT KIVIARU
Altja küla

89

VOLDEMAR SOKK
Käsmu küla

89

NAUMI VAGULA
Võsupere küla

88

HELLA TALPSEPP
Võsu alevik

88

ELNA KALJUVEE
Ilumäe küla

88

HELVE-ELFRIDE TINGAS
Vihula küla

86

HELMI LUHT
Karula küla

86

MILVI SOOVER
Võsupere küla

85

HEINO LAANARU
Eisma küla

84

MILJA ISMAEL
Karula küla

83

ANTS JÄRVELA
Karepa küla

81

ALEKSEI KUZNETSOV
Altja küla

80

MARI-ANNE HELJAS
Võsu alevik

80

HELJU ARAK
Võsu alevik

80

HELGI TUISK
Võsu alevik

80

VELLO KULBAS
Lahe küla

75

MAIE LAUR
Võsu alevik

75

ALIIDE TARKUS
Vainupea küla

75

PEETER LEEMETS
Võsu alevik

70

JÜRI SAAR
Annikvere küla

70

ANNE SAMBLA
Võhma küla

70

Meie hulgast
on lahkunud …

ELVE PETROVITS
2. jaanuar
REEMI LOEMAA
12. jaanuar

Informatsiooni ja kaastööd võib tuua või saata aadressil: Mere tn 6 Võsu 45501 Vihula vallavalitsus “Vihula Valla Leht”
või e-post: avo@vrkirjastus.ee iga kuu 15-ndaks päevaks

