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Palju õnne tegijatele!
Eesti Vabariigi sünnipäevaaktusel anti üle elutööpreemia ja kuulutati välja aasta
tegijad.
Elutöö preemia vääriliseks tunnistati pühendunud metsamees, aktiivne
kohaliku elu eestvedaja ja Võsu sadama ehitamise algataja Hanno Nõmme
(parempoolsel pildil vasakul vastu võtmas tänukirja vallavanem Annes
Naanilt).
Aasta Tegija 2016 tiitliga pärjati MTÜ Vihula Valla Noorteklubi – valla
noorte-elu aktiivne eestvedaja. Tänukirja võtsid vastu noorteklubi eestvedajad
Katrin Vaheoja ja Andres Truman (all vasakul).
Aasta Tegija 2016 tiitliga pärjati Võsu Jazz – Võsu Jazz 2016 aiakontsertide
korraldaja. Tänukirja võttis vastu ürituse korraldaja Enar Essenson (all keskel)
Aasta Tegija 2016 tiitliga pärjati Urmas Osila (pildil all paremal) – VõsuKäsmu kergliiklsutee projekti eestvedaja ja PAADI idee autor.
Vallavalitsuse tänukirjad pälvisid Andrus Kivirähk – kohaliku eluolu
humoorikas kajastaja, Anne Ojang – Rutja külavanem ja külaelu edendaja,
Annika Hallimäe – Võsupere külavanem ja aktiivne külaelu edendaja,
Ansambel „Elephants from Neptune“ – Võsu positiivne kajastaja meedias,
Eve Ong – kauaaegne Palmse mõisa hing, Hannula Agur-Lepp – Georg Otsa
festivali korraldamise ja Vihula valla kultuurisuve rikastamise eest, Helgi
Saareoks – pikaaegne Toolse külavanem, Jaanus Laanes – Võsu-Käsmu jalgja jalgrattatee projekteerija, Kai Tingas – regilauluansambli Tink-Tingadi
eestvedaja, aktiivne külaelu edendaja, Kaido Ehasoo – filmifestivali Võsu
Glämm korraldamise ja Vihula valla kultuurisuve rikastamise eest, Krista
Keedus – Sagadi mõisa lahke perenaine, Liina Heinvere – Vergiranna Seltsi
toimekate tegemiste eestvedaja, Mare Raja – Annikvere külavanem ja külaelu
edendaja, Margus Punane – Haljala valla ühinemisläbirääkimiste komisjoni
esimees, Marko Torm – Südasuve maratoni korraldaja, Sirje-Tiiu Kivilo –
Karepa kandi seltsielu edendaja, Toomas Tutt – Vihula vallale oluliste
projektide juht ja Virge Ong – Käsmu Külaseltsi pikaaegne juht ja rahvamaja
renoveerimise eestvedaja.

Võsu-Oandu talvematkad 2017
Kuueteistkümnes talvine matkapäev
algab 4. märtsil kell 11.00 Võsu
spordihoone juures.
1. Võsu-Oandu jalgsimatk (9,6 km)
toimub iga ilmaga! Matkame mööda
Võsu-Oandu matkarada mis igal aastal
on olnud suusatajatele reserveeritud.
Soovijad saavad bussidega Oandult
pärast matka Võsule tagasi.
2. Juhendajaga metsaretked
Pärandkultuuri rajal (3,4 km) ja
Oandult Koprarajale ning tagasi (3,5
km) algavad ~11.30 Oandult, kui
Võsult tulevad bussid kohale jõuavad.
Oma autoga võib tulla ka otse Oandule.

Oandul ootab kõiki matkajaid ja
looduskeskuse külalisi maitsev supp ja kuum
tee.
RMK Oandu looduskeskuses toimub
matkapäeval veel mõndagi: 10.0–15.00
avatud:
* Moosikonkurss „Metsast purki“ vol.6
Moosid keldrist välja! Matkajad mekivad ja
annavad oma hääle moosimeistrite
saavutustele! Lemmikutele auhinnad. NB!
Kui osaled moosikonkursil, kirjuta
kindlasti oma nimi ja kontaktandmed
purgile ning anna see kohe päeva avamisel
korraldajate kätte!
* Loodusfilmide programm.
* Metsamedali töötuba Medaleid matkal

ei jagata, igaüks saab endale soovi korral
ise medali meisterdada.
Matkapäevale saab ka matkabussidega:
1. Rakverest RMK Metsabussiga.
Väljub 4. märtsil kell 10.00 Rakverest
Aqua Spa parklast. NB! Metsabussile
registreerige kindlasti ette telefonil
6767010 või www.loodusegakoos.ee
Pärast matkapäeva avamist saab sama
bussiga Võsult Ojakivi raja algusse ja
Oandule.
Tagasi Rakverre väljub buss Oandult
vahemikus 14.00 – 14.30
2. Kohaliku matkabussiga. Väljub Võsu
bussijaama juurest kell 10.00

marsruudil Vergi teerist – Vergi - Altja Oandu - Sagadi pood -Palmse - Sagadi
teerist - Võsu Spordihoone. Pärast
avamist Võsu - Ojakivi raja algusOandu. Kohalikule matkabussile pole
vaja ette registreeruda. Tagasi Võsule
väljub buss 14.00 – 14.30
Talvine matkapäev on osalejatele tasuta.
Korraldajateks on nagu alati RMK ja Võsu
Vabatahtlik Tuletõrjeühing.
Info: RMK Oandu looduskeskus 6767010,
5099397
www.loodusegakoos.ee

Käsmu sadama detailplaneering on
Mere 6a detailplaneering endise
saanud kõik vajalikud kooskõlastused mängudemaja kinnistul
!8. veebruaril toimunud vallavalitsuse istungil andis vallavalitsus korralduse võtta
vastu Käsmu sadama detailplaneering. Detailplaneering on saanud kõik vajalikud
kooskõlastused.
Avalik arutelu toimub 10. aprillil 2017 kell 18.00 Võsu Rannaklubi saalis.

Volikogu algatas detaailplaneeringu kinnistul Mere 6a. Tegemist on endise mängudemaja kinnistuga.
Uus planeering annab võimaluse ehitada hoone, kuhu on planeeritud ruumid prearstile, apteegile
ning raamatukogule. Samuti on planeeritud uued ruumid hoonesse.sotsiaaltöötajatele. Asjaolude
sujuval laabumisel peaks hoone valmima veel sellel aastal.
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Hr Ülo Vooglaiu mõtteid kohalikus kastmes
Ülo Vooglaiu loeng Võsu Kooli lapsevanemate ja õpetajatega sai välja reklaamitud juba sügisestel lapsevanemate koosolekutel, ent elu viperuste tõttu lükkus see
2017. aasta jaanuari. Seda suurem on nüüd
rõõm tõdeda, et kauaoodatud kohtumine
ikka teoks sai.
Võsu Rannaklubi saali kogunes ca 50
lapsevanemat ja õpetajat, kes juba teadsid, et
hr Vooglaiu loengule tasub tulla – olgu siis
saama kinnitust oma mõtetele ja tegudele,
värskendama ununenud teadmisi ja kogemusi või noppima mõnd uut nippi, mida
lastega tegutsedes ikka vaja läheb.
Kodu on lapse peamine kasvukeskond –
seda mõtet rõhutas suurte kogemustega
haridusmees esimese asjana. Me ei saa last
kasvatada, õpetada ega harida, saame vaid
luua arendava kasvu- ja õpikeskkonna.
Vooglaid järjestab kohe ka tegurid, mis
on kõige olulisemad lapse kasvamiseks...
Esikohal on armastus, igaüks tajub, kas
armastus on päriselt olemas, seda ei saa
teeselda. Teisele kohale tuleb seada uni, st
iga inimene peab saama piisavalt puhkust, et
oleks jõudu mõelda ja tegutseda. Kolmas
vajalik tegur lapse arengus on liikumine –
kõik lapsed peavad saama piisavalt liikuda,
joosta, rabeleda, et füüsiline ja vaimne areng
võis toimuda kooskõlas. Neljandaks rõhutab
Vooglaid, et laps peab saama kõike värsket –
toitu, jooki, õhku... siinkohal on silmas
peetud näiteks toidu kvaliteeti. Mitte iga toit
(krõpsud või nutella sai) ei toida, vaid ikka
värske ja kvaliteetne.
Viiendaks peavad olema paigas reeglid.
Laps saab väga hästi aru mida ei tohi ja mida
peab, kui neis küsimustes on selgus majas.
See on ilmselt vanematele ja küllap ka
õpetajaile suurim katsumus. Reeglite

Liis Reier, Ülo Vooglaid ja Liina Altroff (Võsu Kooli hoolekogu esimees)
kehtestaja peab ise aru saama, miks mingi
reegel on seatud ning reeglit ka ise järgima ja
sellest kinni pidamist nõudma. Kui reeglitest
kinni ei peeta, siis neid justkui ei olegi.
Pidevad keelud ja käsud muudavad lapse
ükskõikseks, ta ei reageeri käskude ja
keeldude mürale, mida võime nimetada ka
tänitamiseks. Laps „paneb tuima“ nagu
ütlevad noored ise. Kui reeglite kehtestaja ei
suuda olla järjekindel, harjub laps manipuleerima ja täiskasvanuid oma tahtmise järgi
painutama juba päris varakult.
Arenguks on hädavajalik ka tähelepanu
ja tunnustus, seda teab iga täiskasvanu ka
omast käest. Siin kehtib põhimõte tee teisele
seda, mida soovid et tehakse Sinule.
Järgmise olulise teemana tuleb jutuks
lapse isiksus. Vooglaid paneb vanematele ja
õpetajatele südamele, et last ja tema
eripärasid tuleb tundma õppida selleks, et
luua just sellele lapsele sobiv arengu-

Georg Ots elab Võsu inimeste mälestustes
Võsu Meelespea Selts on aastaid Georg Otsa
sünniaastapäeval käinud Rannaklubis koos,
et meenutada meie kõigi aegade kuulsamat
lauljat. Seltsi pikaaegne esinaine Vaike
Taplsepp kord selle traditsiooni lõi. Täna on
seltsi eestvedajaks Lii Undusk, kellel
seekordne mälestusüritus korraldada, on
juba kolmas.
Kõik need aastad on koosviibimise sisu
eest hoolitsenud alati abivalmis Valdek Kilk.
Ta on Võsu Vabatahtliku Tuletõrjeühingu
eesotsas ja kohustusi on tal teisigi, kuid alati
on on ta valmis aitama, kui temalt abi
küsitakse. Sarnaselt Georg Otsaga on Valdek
Tallinna Riikliku Konservatooriumi (nüüd
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia) lõpetanud. Ise on ta meenutanud, et esimest korda
sai tema konservatooriumi uut teklit kasutada Tallinnas Estonia puiesteel seda näpus
hoides ja Otsa viimasele teele saates. Elu on
selline.
Georg Ots oli suur laulja ja kindlasti oli ta
suur inimene. Olles nii mitmekülgselt
andekas, oli temas see miski, mis oli
otseteeks inimeste südametesse. Selle tohutu

populaarsuse juures, mis talle osaks sai,
suutis ta jääda lihtsaks ja sõbralikuks.
Tänastel noortel on keeruline ette kujutada,
kui kuulus ta oli ja mitte ainult Eestis, vaid ka
Venemaal ja Soomes. Me võime vaid aimata,
milline edu oleks teda saatnud avatud
maailma tingimustes. Georg Ots on legend!
Võsu on see paik, kus Georg Ots kõige
enam armastas olla. Oma sooja tagasihoidlikkuse ja päikselise loomuga, võitis ta
kiiresti Võsu inimese usalduse ja lugupidamise. Me oleme uhked, et võime sellist
suurmeest oma küla meheks pidada. Kutsume üles kõiki tema kaasaegseid oma
mälestusi meiega jagama! Ka argised
mälestused on tänasel päeval huvipakkuvad.
Samuti fotod, trükimaterjal ja kõik muu, mis
Georg Otsaga seotud. Lisainfo: 53 359 340,
Lii Undusk. Jäädvustame üheskoos need
mälestused tulevastele põlvedele!
Teisipäeval, 21. märtsil kell 16 toimub
Rannaklubis Georg Otsa mälestusüritus.
Georg sündis 97 aastat tagasi sellel päeval.
Kõik on väga oodatud! Georg Ots on seda
väärt, et mälestus temast jääks.

keskkond – innustada last arendama oma
tugevaid külgi ning andeid ja tegelema
nõrkustega niivõrd, et need ei saaks elus
takistuseks. Isiksuse olulised komponendid
on kahtlemata huvid ja anded, kuid
samavõrd oluliseks vahel tähtsamakski võib
osutuda tahe. Kui isiksuse tahe või tahtejõud
on nõrk, ei pääse tugevused ja anded löögile
– neist pole kasu, kui neid ei rakendata.
Selline tähelepanek peaks nii vanemale kui
õpetajale andma sõnumi, et tuleb viivitamatult alustada lapse tahte kasvatamisega.
See on väga raske ülesanne. Riidlemine,
tänitamine ja puudustele osutamine ei anna
mingit tulemust. Lapsele tuleb esitada
jõukohane väljakutse, selline, mille täitmisega ta saab hakkama. Nii tuleb eduelamus.
Jõud kasvab tasapisi ja tahe samuti, ent seda
vaid siis, kui laps tajub, et töö iseendaga
annab tulemusi. Seda tööd ei suuda laps teha
üksi, vanemad ja õpetajad peavad märkama,

mis on jõukohane ja lapsega koos tegutsedes
näitama, et edu on võimalik kui ei peljata
pisikest pingutust. Täiskasvanute kannatlikkus ja järjekindlus pannakse korduvalt
proovile, ent seda võib võtta kui tahtekasvatust kõigile.
Usk koos andekuse ja tahtega moodustab
omamoodi kolmainsuse, mis on vajalik
isiksuse arenguks. Laps peab uskuma, et ta
midagi suudab – see on eneseusk. Samas
teame kõik, et eneseusk kujuneb peegli ees.
Peegliks võib olla lapsevanem või õpetaja,
kelle usk lapse võimetesse peegeldub lapse
edusammudes.
Elu on üks suur rollimäng, kus nii
täiskasvanud kui lapsed mängivad omi rolle,
mida rohkem neid rolle on seda enam
koguneb kogemusi ja oskusi oma rolle
täpselt täita. Lapsed õpivad ka jälgides,
seetõttu on oluline neid oma tegemistesse
võimalikult palju kaasates.
Vanasti oli kombeks igal õhtul videvikku
pidada, st hämarat aega kasutati pereliikmete
päevastest tegemistest rääkides, mõtteid
vahetades ja plaane tehes. Igaüks jagas
teistega oma õnnestumisi ja kavatsusi –
nõnda loodi perekondlikke sidemeid,
turvatunnet ja kultuuri. Tänapäeva peresid
kimbutab sageli ajanappus ja töögraafikud ei
võimalda igal õhtul koguneda ent ometi on
koosolemine, mõtete vahetamine ja üksteise
tähelepanu niivõrd tähtsa kaaluga, et igal
perel võiks siiski leida võimaluse kasvõi
kord nädalas „videvikku pidada“ , sest laste
peamine kasvukeskkond on ikkagi kodu,
rõhutab Ülo Vooglaid ka kokkuvõtteks.
Liis Reier
Võsu Kooli direktor

Valla esikabetaja on Valdek Kilk
Valla kabevõistluse võitis Valdek Kilk,
teiseks jäänud Tarmo Nuija kogus Valdekuga võrdse arvu punkte ent otsustavaks
sai omavaheline mäng. Kolmas oli Avo
Seidelberg.
Koroona turniiri edukaim oli Arno
Pärna, teise koha saavutas Tarmo Nuija
ja kolmanda Kristjan Pärna.
Males anti võistlejate vähesuse tõttu
välja kaks auhinnalist kohta – esimene
Avo Seidelberg ja teine Tarmo Nuija.
Küladevahelises arvestuses on
liider Vergi
Külade arvsetuse juhib kindlalt Vergi,
teisele kohale platseerub Võhma-Võsupere ja kolmandale Võsu. Järgnevad
Käsmu, Koljaku ja Sakussaare. Ent kõik
kaardid võib segi lüüa külade spordipäev,
mil toimuvad sportlik-meelelahutuslikud
teatevõistlused. Külade spordipäev
toimub 25. märtsil (mitte varem välja
kuulutud 5. märtsil).

Koroona meister Arno Pärna

OLULINE TEADE TEATRISÕPRADELE: Legendaarne Kihnu Jõnn jõuab Võsule!
Võsu kohvikteatris etendub reedel,
10. märtsil kell 20 Juhan Smuuli
"Vallini kõrtsis" („Kihnu Jõnni“ II
vaatus)
Märts on teadagi teatrikuu, mil kesksel kohal
teatriteemad. Ei saa ka meie sellest mööda
hiilida, sest Võsu inimeste teatrilembus on
laialt teada. Peetakse lugu heast teatrist ja
armastatakse ka ise teatrit teha. Paari aasta
pärast saab juba 130 aastat sellest päevast,
kui Võsul Simona talus näitemänge hakati
esitama.
Kahjuks on professionaalsemal tasemel
teatritegemine Võsul viimastel aastatel
erinevatel põhjustel soiku jäänud. Igatsetakse taga neid aegu, mil Luule Aasmäe
tarmukal eestvedamisel said lavaküpseteks
sellised näitetükid nagu „Jüri Rumm“,
Õitsev meri“, „Vigased pruudid“, „Ranna-

männid“, „Kuni su küla veel elab“ jt etenduste pikas reas.
Võsu Rahva Teater on viimastel aastatel
küll väiksemaid ülesasumisi teinud, kuid
suuremad teatriprojektid on tegijate vähesuse tõttu jäänud teostamata. Üleskutse:
Kõik on oodatud Võsu Rahva Teatri tegemistes kaasa lööma! Suuremaid ning
väiksemaid rolle jagub kõigile- hea tuju on
garanteeritud. Saladuskatte all võime öelda,
et meil saab alati kõvasti nalja. Teeme koos
ühe vahva, peene huumoriga vürtsitatud ja
kohalikku ajalugu kajastava loo, mida on
tore vaadata meil kõigil, külalistest
rääkimata. Andke endast märku!
Teatrikuul oleme kutsunud Võsule meie
lähima teatrilinna Rakvere rahvateatri
KaRakTer. „Vallini kõrtis“ rullub meie ees
lahti lugu, milles tuntud metskapten Kihnu

Jõnn on käinud Peterburis, admiraliteedis, ja
nõudnud sealt välja ühe paberi. Väidetavalt
on see tsaari luba, sõita kõikidel meredel ja
igat masti laevadega. Tegelikult Jõnnul
kaptenipaberid puuduvad ja seda, mis
paberil kirjas, ta lugeda ei oska, sest dokument on vene keeles. Legendaarne merekaru ostab soome kapteni Kerttuneni käest
uue laeva „Fortuuna“ ja tuleb Riiga Vallini
kõrtsi seda ostu tähistama ning meeskonda
komplekteerima. Vallini kõrts Riia turu
lähedal oli 19. saj. lõpus omamoodi madruste
tööbörs. Seal läheb lahti suuremat sorti
kauplemine, kust ei puudu ka naised ning
kaklused. Koos minnakse vastu pikale ja
ohtlikule merereisile Lõuna-Ameerikasse.
Ühesõnaga, tegemist on tõeliselt hoogsa
tükiga ja seda lihtsalt peab nägema! Tegelasi
on palju, näeme mitmeid huvitavaid

karaktereid. Meestele kindlasti meeldib ja ka
naisi ei tohiks laval toimuv külmaks jätta.
Vahetult pärast naistepäeva on meestel just
õige aeg oma prouad teatrisse tuua! Etenduse
järgselt saab kuulata tunnustatud lõõtsamehe Martin Mülleri laulu ja pillimängu.
Avatud on Rannaklubi pop-up kõrts!
Tulge kõik, et saada osa Rannaklubi
kohvikteatri selle hooaja avaetendusest!
Kõik on kohal!
Info ja piletite müük: 5 335 9340 Lii
Undusk
Pilti hind: eelmüügist 5 EUR, etenduse
päeval 8 EUR. Tass kohvi ja koogitükk
piletiostjale TASUTA!
Lisainfo väiksemate laste vanematele!
Avatud on juhendajaga meisterdamis- ja
mängutuba (3 EUR)
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Istung nr 42
Võsul, 9. veebruaril 2017 kell 16:00.
Istungil osales 13 volikogu liiget: Robert
Aasa, Andrus Aasmäe, Anneli Alemaa,
Urmas Einberg, Annika Hallimäe, Gerly
Herm, Jaan Kruus, Hanno Nõmme, Jüri
Teppe, Kristel Tõnisson, Aarne Vaik, Aide
Veinjärv ja Uno Õunapuu.
Määrusega nr 56 kinnitati Vihula valla 2017.
aasta eelarve
Määrusega nr 57 kehtestati Vihula valla
jäätmehoolduseeskiri
Määrusega nr 58 kehtestati Korraldatud
jäätmeveo rakendamise kord
Määrusega nr 59 kehtestati Aleviku- ja
külavanema statuut
Otsusega nr 164
otsustati anda elutööpreemia
Hanno Nõmmele, kes on pikaaegne Käsmu
metskonna metsaülem, Rakvere Metsaühistu
asutajaliige, Virumaa Rannakalurite Ühingu
aktiivne liige, Võsu sadama ehitamise algataja ja
eestvedaja, OÜ Vihula Valla Veevärk nõukogu
liikmena panustanud Võsu, Käsmu ja Võsupere
projektide Arengusse.
Otsusega nr 165 valiti kolm 2016 Aasta Tegijat
1. ülimenukate Võsu Jazz 2016 aiakontsertide
korraldaja Võsu Jazz;
2. Võsu-Käsmu kergliiklustee projekti
eestvedaja ja PAADI idee autor Urmas
Osila;
3. MTÜ Vihula Valla Noorteklubi, kes on valla
noortele andnud võimaluse valla elus kaasa
rääkida, organiseerinud koos noortega
mitmeid üritusi, aidanud algatada erinevaid
projekte ning läbi viinud valla noorsootöö
kvaliteedi hindamise.
Otsusega nr 166 koormatakse tähtajatu
juurdepääsuservituudiga Vergi külas asuv Vihula
vallale kuuluv kinnistu Vergirahva.
Otsusega nr 167 anti nõusolek valla omandisse
kuuluva katastriüksuse Võsupere-Palmse tee L3
jagamiseks ja selle tulemusel tekkiva ca 450 m²
maaüksuse vahetamiseks osaühingule Palms
Metal kuuluva katastriüksusega.
Järgmine vallavolikogu istung
toimub 9. märtsil 2017 algusega kell 16:00
vallamajas.
Volikogu poolt vastuvõetud otsustega saab tutvuda
valla kantseleis, raamatukogudes ja valla veebilehel:
www.vihula.ee.
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24. jaanuari 2017 istungi nr 4 kokkuvõte
1. Maksta abipolitseinikule tasu töötatud 24 tunni eest.
2. Nõustuda tähtajatu ja tasuta isikliku kasutusõiguse
seadmisega Elektrilevi OÜ kasuks valla omandis olevale
kinnistule Põllu tänav J1 Käsmu külas. Kasutusõigus
seatakse maakaabelliini rajamiseks.
3. Kinnitada katastriüksuse piirid ja pindala vastavalt
asendiplaanile, koha-aadressiks määrata Paasi küla
Paasi-Kosta tee sihtotstarbega transpordimaa. Kinnitada
katastriüksuse piirid ja pindala vastavalt asendiplaanile,
koha-aadressiks määrata Tiigi küla Vihula-Tiigi tee
sihtotstarbega transpordimaa.
4. Määrata Vergi külas asuva kuuri riigi omandisse
jätmiseks hoonestusõiguse seadmise eesmärgil moodustatava katastriüksuse pindala ja piirid vastavalt asendiplaanile. Katastriüksuse koha-aadressiks määrata VanaPressi sihtotstarbega elamumaa.
5. Vallavalitsus esitab volikogule järgmised eelnõud:
„Võsupere külas asuvate transpordimaa kinnistute
vahetamine“ ja „Juurdepääsu määramine“.
6. Anda luba korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodiliseks vabastuseks Vainupea küla Vaigu kinnistu ja
Toolse küla Ankru kinnistu omanikele ning erandkorras
vabastuseks Annikvere küla Uuetoa kinnistu omanikule.
7. Anda otsustuskorras rendile tähtajaga 1. veebruar 2017
kuni 1. september 2018 Vihula vallale kuuluv rajatis
Võsu alevikus Mere tn 8a (endine pumbamaja),
eesmärgiga avada hoone terrassil suvekohvik perioodil
15. mai kuni 1. september.
8. Kinnitada volikogu sotsiaal- ja hariduskomisjoni
ettepanekud järgmiselt: kompenseerida K.R. huvikooli
õpilaskoha maksumus 50% ulatuses II poolaasta eest;
maksta küttetoetust kolmele eakale inimesele kokku
summas 652 eurot; maksta küttetoetust ühele vähekindlustatud perele summas 300 eurot; maksta rehabilitatsioonitoetust ühele puudega inimesele summas
38,72 eurot; maksta ühekordset toetust ühele perele
summas 150 eurot; maksta ühekordset toetust ühele
puudega inimesele summas 54,75 eurot.
1. veebruari 2017 istungi nr 5 kokkuvõte
1. Anda nõusolek korraldatud jäätmeveoga liitumisest
erandkorras vabastuseks Käsmu küla Neeme tee 3a ja 3b
kinnistu omanikule.
2. Vallavalitsus otsustas esitada volikogule järgmised
eelnõud: „Jäätmehoolduseeskiri“, „Korraldatud jäätmeveo rakendamise kord“, „Vihula valla 2017.a eelarve“,
„Küla- ja alevikuvanema statuut“.
3. Väljastada kasutusluba Võsu alevikus Mere tn 38
kinnistul asuva majutushoone-kohvik ümberehitamisejärgseks kasutamiseks kõrvaltingimustega mis on märgitud kohtumääruses 3-16-937.
4. Väljastada projekteerimistingimused Käsmu küla Laane
tee 12a kinnistule elamu püstitamise ehitusprojekti
koostamiseks. Väljastada projekteerimistingimused
Sagadi küla Dendropargi kinnistule mänguväljaku ja
mänguala rajamise ehitusprojekti koostamiseks.
5. Kinnitada kultuuri- ja noorsookomisjoni ettepanek
tegevustoetuste eraldamise kohta ja 250 euro eraldamise
kohta MTÜ-le Võsu Rannaklubi Eesti Vabariigi 99.
aastapäeva peo korraldamiseks
7. veebruari 2017 istungi nr 6 kokkuvõte
1. Kinnitada katastriüksuse pindala ja piirid vastavalt
asendiplaanile, koha-aadressiks määrata Vihula küla
Sikkani tee ja sihtotstarbeks transpordimaa. Kinnitada
katastriüksuse pindala ja piirid vastavalt asendiplaanile,
koha-aadressiks määrata Vainupea küla Kalda tee ja
sihtotstarbeks transpordimaa.
2. Anda nõusolek Võsupere külas asuva katastriüksuse
Paalipõllu jagamiseks kaheks iseseisvaks katastriüksuseks ning määrata moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressideks Paalipõllu ja Tamme.
3. Anda luba korraldatud jäätmeveoga liitumisest erand-
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korras vabastamiseks Kakuvälja küla Ülevalt-Pärtli
kinnistu omanikule.
4. Väljastada ehitusluba Altja küla Linda kinnistule
suveköögi püstitamiseks.
5. Väljastada projekteerimistingimused Võsu aleviku
Kalda tn 42 kinnistule elamu ehitusprojekti koostamiseks.
14. veebruari 2017 istungi nr 7 kokkuvõte
1. Anda nõusolek Lahe külas asuvate katastriüksuste Isopi
ja Vainu liitmiseks ning määrata uuele katastriüksusele
lähiaadressiks Vainu sihtotstarbega maatulundusmaa.
2. Anda nõusolek Sakussaare külas asuva katastriüksuse
Liivanõmme jagamiseks kaheks eraldi katastriüksuseks
ning määrata uutele katastriüksustele koha-aadressideks
Liivanõmme ja Jäägrimetsa.
3. Kinnitada katastriüksuse pindala ja piirid vastavalt
asendiplaanile. Määrata katastriüksuse koha-aadressiks
Rutja küla Rutja farmi tee ja sihtotstarbeks transpordimaa. Kinnitada katastriüksuse pindala ja piirid vastavalt
asendiplaanile. Määrata katastriüksuse koha-aadressiks
Rutja küla Rutja küla tee ja sihtotstarbeks transpordimaa.
4. Nõustuda tähtajatu ja tasuta isikliku kasutusõiguse
seadmisega Vihula Valla Veevärk OÜ kasuks valla
omandis Käsmu külas asuvatele kinnistutele Põllu tn 6 ja
Laane tee 6. Kasutusõigus seatakse joogiveetorule ja
selle kaitsevööndile. Kasutusala suurusteks on 9,8 m2 ja
15 m2.
5. Vihula Vallavalitsuses kui ametiasutuses ja selle hallatavates asutustes maksta teenistujatele hüvitist haigestumise või vigastuse korral töövõimetuslehe alusel teise
ja kolmanda kalendripäeva eest 70% töölepingu seaduse
§ 29 lõikes 8 sätestatud korras arvutatud töötaja keskmisest töötasust.
6. Kuulutada välja korraldatud olmejäätmete veo teenuse
riigihange Vihula valla haldusterritooriumil ühe
jäätmeveopiirkonnana. Hanke eesmärk on anda edukale
pakkujale ainuõigus korraldatud olmejäätmete veoks
tähtajaga viis aastat.
7. Väljastada kasutusluba Võsupere külas Mehaanikakoja
kinnistul asuva viilhalli laiendamise järgseks kasutamiseks.
8. Anda Vihula valla tänukirjad järgmiselt: Andrus
Kivirähk, kohaliku eluolu humoorikas kajastaja; Anne
Ojang, Rutja külavanem ja külaelu edendaja; Annika
Hallimäe, Võsupere külavanem ja aktiivne külaelu
edendaja; Ansambel „Elephants from Neptune“, Võsu
positiivne kajastaja meedias; Eve Ong, kauaaegne
Palmse mõisa hing; Hannula Agur-Lepp, Georg Otsa
festivali korraldaja ja Vihula valla kultuurisuve rikastaja;
Helgi Saareoks, pikaaegne Toolse külavanem; Jaanus
Laanes, Võsu-Käsmu jalg-ja jalgrattatee projekteerija;
Kai Tingas, regilauluansambli Tink-Tingadi eestvedaja,
aktiivne külaelu edendaja; Kaido Ehasoo, filmifestivali
Võsu Glämm korraldaja, Vihula valla kultuurisuve
rikastaja; Krista Keedus, Sagadi mõisa lahke perenaine;
Liina Heinvere, Vergiranna Seltsi toimekate tegemiste
eestvedaja; Mare Raja, Annikvere külavanem ja külaelu
edendaja; Margus Punane, Haljala valla ühinemisläbirääkimiste komisjoni esimees; Marko Torm, Südasuve maratoni korraldaja; Sirje-Tiiu Kivilo, Karepa kandi
seltsielu edendaja; Toomas Tutt, Vihula vallale oluliste
projektide juht; Virge Ong, Käsmu Külaseltsi pikaaegne
juht ja rahvamaja renoveerimise eestvedaja.
9. Muuta SA Võsu Kuurort nõukogu koosseisu, nimetades
nõukogu liikme Paul Lettens`i asemel nõukogu liikmeks
Anneli Alemaa.
16. veebruari 2017 istungi nr 8 kokkuvõte
1. Võtta vastu Käsmu sadama detailplaneering ning
korraldada selle avalik väljapanek alates 9. märtsist 2017
kuni 5. aprillini 2017 ja planeeringu avalik arutelu 10.
aprillil 2017 kell 18.00 Võsu Rannaklubi saalis.

Vihula valla sissetulekupõhiste toetuste taotlemiseks kehtestatud
vähekindlustatud pere sissetuleku piir
Kuna Vihula valla sissetulekuid arvestavate toetuste
(küttetoetus, rehabilitatsioonitoetus, koolitarvetetoetus jt)
taotlemiseks kehtestatud vähekindlustatud pere sissetuleku
piir sõltub riigi poolt kehtestatud miinimumpalgast, tõusis
sellest aastast ka valla vähekindlustatud pere sissetuleku
piir vastavalt alltoodud tabelile:
Pere suurus
1-liikmeline
2-liikmeline
3-liikmeline
4-liikmeline
5-liikmeline
6-liikmeline
7-liikmeline

Koefitsent
1
1,7
2,4
3,1
3,8
4,5
5,2

VPSP 01.01.2017
412
700,4
988,8
1277,2
1565,6
1854
2142,4

Vajaduspõhine peretoetus
Vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri perekonna
esimesele liikmele kehtestab Riigikogu igaks eelarveaastaks
riigieelarvega. Vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri
aluseks on Statistikaameti poolt eelarveaastale eelneva aasta 1.
märtsiks viimati avaldatud suhtelise vaesuse piir. Vastavalt
2017. aasta riigieelarve seadusele on vajaduspõhise peretoetuse
sissetulekupiir 2017. aastal perekonna esimesele liikmele 394
eurot kuus. Igale järgnevale vähemalt 14-aastasele perekonnaliikmele on vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir 197
eurot kuus ning igale alla 14-aastasele perekonnaliikmele 118,2
eurot kuus.
Vajaduspõhise peretoetuse suurus on 45 eurot kuus ühe
lapsega perele ning 90 eurot kuus kahe ja enama lapsega perele.
Toetust makstakse üksnes nende perekonda kuuluvate laste eest,
kelle kohta makstakse pereliikmele lapsetoetust riiklike
peretoetuste seaduse alusel. Toetus määratakse kolmeks kuuks.

4

VIHULA VALLA LEHT

President andis Anti
Puusepale Valgetähe IV klassi
teenetemärgi

President Kersti Kaljulaid andis iseseisvuspäeva eel Eestile
osutatud teenete tunnustuseks üle riiklikud teenetemärgid, mille
pälvis 113 inimest. Nende hulgas sai Valgetähe IV klassi
teenetemärgi Vihula valla ettevõtja Anti Puusepp.

VEEBRUAR 2017

Tänuavaldus
Saage tuttavaks ...
... Kuigi te kõik ehk tunnete
teda, sest iga päev on ta Võsul, teie
hulgas ja toimetab vahetpidamata,
ise õbluke ja kärmas.Teda jätkub
igale poole. Ta on MTÜ Võsu
Rannaklubi liige ning iga
ürituse korraldustoimkonnas.
On Võsu Pähkel üks
asutajatest. Ta tantsib kahes
tantsurühmas. Ja mis
peamine – on meie Võsu
Eakate Selts Meelespea
esinaine.Tegus, teisi
innustav ja alati aktiivne,
erinevate põlvkondade
ühendaja ning kaasaja
ühistesse Meelespea
tegevustesse. Ta on hea tütar
oma vanematele, armastav ja
hoolitsev ema ning vanaema.
See on meie Lii Undusk. Tahame teda tänada ning
soovida, et tal jätkuks jaksu ja tahet meiega veel aastaid
tegutseda. Teist temasugust ei ole.
Siira tänutundega,
Võsu Eakate Selts Meelespea

Võsu Kooli eelkool alustab!
Head koolieelikud ja lapsevanemad, Võsu Kooli eelkooli
tunnid hakkavad toimuma alates 6. märtsist 2017
esmaspäeviti kell 9.40–11.20.
Infokoosolek lastevanematele ning kohtumine
klassijuhataja ja kooli direktoriga
2. märtsil kell 17.30 Võsu koolis.
Eelkooli õpetaja ja 1. klassi juhataja on õp Jana Ever
(janaever@hot.ee)
Rõõmsa kohtumiseni!

Võsu-Käsmu kergliiklustee
LEPISPEA lõik
Vana Lepispäe kinnistu omaniku poole on pöördutud korduvalt
info saamiseks, et miks kinnistuga piirneval osal pole seni jalg- ja
jalgrattatee (kergliiklustee) lõiku tehtud ning kas maaomanik on
seda kuidagi takistanud?
Maaomanik pole tee valmimiseks takistusi teinud ja ootab ka
ise pikisilmi selle valmimist.
Detailplaneeringu info leiab: http://www.vihula.ee/vosukasmu-jalgtee-ja-jalgrattatee-teemaa-dp
Kinnistu omanik tegi info saamiseks ka Vihula vallavalitsusele teabenõude, väljavõte teabenõude vastusest: „Kergliiklustee ehituse II etapp, mis puudutab ka Võsu-Lepispäe
kinnistuga piirnevat ala, peab valmima 2017. aasta lõpuks.
Kõnealuse teelõigu ehitustööd on planeeritud teostada sel
kevadel.“

Südamelt ära

KIRJAKAST
Lugesin Virumaa Teatajast härra Sirkli kirjutist Käsmu
sadamast. Ei uskunud oma silmi – Võsu mehest on
saanud Käsmukas, Käsmu kalur. Sa oled ikkagi Võsu
kalur, kellel sealses sadamas vist pole kohta. Miks sa nii
hirmsasti meie pärast muretsed, kes sulle selle
ülesande on andnud Sinu ilukirjanduslik laad on seinast
seina, võta ja kirjuta üks raamat oma emotsioonidest ja
lase Käsmu inimestel ise otsustada oma elukorralduse
üle, Kui meil on kõik paha mine oma kodusadamasse
Võsule.Vot,nii!!!

EHA HANSAR
Vergi küla

95

ANNA BERGSTRÖM
Villandi küla

92

ARVED MARGAT
Muike küla

89

HEINO PAJUPUU
Koljaku küla

88

ANNA PLOTNIKOVA
Vainupea küla

88

GENNADI ZUSSI
Võsu alevik

87

HARRI MANNOV
Käsmu küla

86

HARALD LASS
Pedassaare küla

86

KALJO VEINMANN
Salatse küla

85

ENDLA AAVIK
Võsu alevik

84

VAIKE VAIKLA
Võsu alevik

82

HANS KÕRVEK
Toolse küla

81

KALJU RANDMAA
Pajuveski küla

81

HEINO VESSEL
Võsu alevik

80

TIINA KOORT
Annikvere küla

75

HELGI LODU
Karepa küla

75

JAAN KAASIK
Rutja küla

70

LOORE-LARISSA LIEHOLM 70
Võsu alevik
Ostan parima hinnaga ümmarguste või
ovaalsete kividega merevaigust kaelakee.
Aus kaup ja raha kohe kätte.
Helista julgelt! Tel 58710351

Meie hulgast
on lahkunud …

LEMBIT MUREL
20.jaanuar
LEO LUUS
22. jaanuar
KALEV UUSTALU
2. veebruar

Epp Ojalill

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

OLGA JÄRVI
12. veebruar
ANDE LÕBU
13. veebruar

