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Maavalitsus tunnustas kuldpulmapaare
11. detsembril toimus Rakvere Kolmainu
kirikus Lääne-Virumaa kuldpulmapaaride
austamisüritus, mida maavalitsus korraldab
juba 4. korda. Austamisgala eesmärgiks oli
tunnustada ja väärtustada abielu ning
peretraditsioone. Õnnelik abielu, mis on
kestnud 50 aastat ja kauemgi, on tänapäeval
haruldaseks jäänud.
Vihula vallast olid kutsutud Illa ja Valter
Kase – 60 aastat abiellumisest (11.09.1955),
Ethe-Regina ja Joosep Uukivi – 60 aastat
abiellumisest (05.12.1955), Evi ja Kalju
Randmaa – 55 aastat abiellumisest
(24.12.1960).
Illa ja Valter Kase tähistasid 11.
septembril oma 60. pulmaastapäeva. Nende
pulmad toimusid 1955. aastal suure saladuskatte all, abielluma sõideti jalgrattaga.
Küsimusele, kuidas nii kaua on võimalik
koos elada, kostab vastuseks: „Kui ühte
meelt ei ole, siis niikaugele ei saa.“
Abielupaaridele kõlas orelil Mendelssohni „Pulmamarss”, mis viis paljude mõtted
oma pulmapäevale tagasi. Kõigile paaridele
kingiti raamitud foto, mis nendest enne
ürituse algust tehti, tõmmis kunagisest
abielutunnistusest ja tunnuskiri, mille andis
üle maavanem Marko Torm.

Illa ja Valter Kase õnnitlusi vastu võtmas.

Karepa kant on ilus rannaäärne piirkond, kus on tore elada
Karepa seltsi piirkonda koonduvad üheksa
küla: Toolse, Karepa, Tidriku, Rutja, Eisma,
Kiva, Andi, Vainupea ja Pajuveski. Enamus
küladest on hajaasustusega rannakülad.
Alaliselt elab selles piirkonnas üle 200
elanikku. Mõnes külas on küll paiksete
inimeste arv väike, kuid suvekuudel on see
kõikjal mitu korda suurem.
Nüüd lühitutvustus suurematest küladest.
Toolsel elab 27 püsielanikku. Seal asub
Virumaa Muuseumide hallatav Toolse
Ordulinnus, kus käiakse uudistamas üht
vanimat ja mereäärset kindlust.
Metsaantsu talus tegeletakse linnu- ja
marjakasvatusega ning korraldatakse mitmeid õpitubasid. Külas asub ka kodutute
loomade varjupaik.
Karepa küla oma 42 elanikuga on
keskpunktiks kõigile ülejäänud kaheksale
asustusele. Sellepärast loodi ka 2003. aastal
Karepa selts, kuhu kuulub praegu 63 liiget.
2003. aastast alates on selts ka rahvamaja
omanik ja haldaja. Karepa selts ei tegutse
ainult Karepa rahvamaja ümber, vaid
toimetatakse kogu piirkonnas ja tutvustatakse seda kanti ka külalistele. Nii

korraldatakse igal suvel kodukandipäevi,
millel on iga kord oma temaatika – kord
mets, kord meri –, mis toob kohale palju
endisi selle kandiga seotud inimesi. Karepa
külas asub kunstnik Richard Sagritsa
Kalame talumuuseum, kus korraldatakse
mitmeid näitusi ja etendusi ning mis on
arvatud kultuurimälestiste hulka. Külas
tegutseb ka raamatukogu, mis teenindab
selle kandi inimesi. Olemas on kohalik
paadisadam, kus kalurid tegelevad ka kalapüüdmisega. Karepa ravimtaimeaed toodab
ja müüb taimeteesid, salve ning korraldab
õppepäevi ja koolitusi ravimtaimedega
ravimisest. Suvel võtab Kullo noortelaagri
tööst osa ligi 900 õpilast.
Rutjal elab pidevalt 30 elanikku. Kõige
tegusam ettevõte on Arma ratsatalu, kus
tegeletakse majutuse, toitlustuse, treeningute ja ratsutamisteraapiaga. Hobuste tall ja
sisemaneež asuvad taastatud endises loomafarmis. OÜ Rannaperel on tervisekabinet,
kus tehakse massaaži, seljavenitusi ja
teipimist. Suur tähtsus on ka endisel
lennuväljal, mis on kasutusel õppeväljakuna
ja kus korraldatakse suvel tehnikaüritusi.
Eismal on asustus kõige tihedam ja seal

on püsielanikke 56. Külalistemajas toimub
majutus, toitlustamine, on võimalik korraldada koolitusi, seminare, suvepäevi ja
mitmeid üritusi ja seda kõike kogu aasta
vältel.
Muidugi on tähtsal kohal on uus Eisma
sadam oma tegemistega. Ka on lisandumas
kalarestoran, mis kohe-kohe uksed avab.
Sealse ranna ilu ja võlu on maalinud kunstnik
Airin Lehesoo.
Kiva külas, kus on 15 elanikku, tegeletakse peamiselt puiduga. Nii on võimalik
sealt eritellimusena saada täispuidust
mööblit. Samuti on sealsete meeste eestvõtmisel võimalik osta saematerjali, mis küll
saetakse Karula saeveskis. See firma annab
tööd viiele inimesele.
Vainupea külas on toimekas külaselts,
kes on otsinud võimalusi, et korrastada ning
remontida kabel, kus on võimalik nüüd
kontserte ja teisi üritusi korraldada. Külas,
kus on 40 paikset elanikku, asub Adami
turismitalu, kus pakutakse majutust.
See on küll väga lühike tutvustus kogu
selle kandi kohta, aga ehk annab mõistmist,
et ka siin on võimalik elada ja tegeleda oma
meelistegevustega. Kuigi sai siin mitme-

suguseid tegevusi üles loetletud, millega
tegeletakse, ei ole unustusse vajunud kalapüüdmine koos müügiga. Üldistavalt peab
tunnistama, et Karepa kant on ilus rannaäärne piirkond, mis on looduslikult suhteliselt õrn, kuid kaunis.
Aide Veinjärv
Vihula Vallavolikogu esimees
Karepa Seltsi juhatuse liige

Elanike arv on
aastaga
suurenenud
Käesoleva aasta 1. jaanuari seisuga on
Vihula vallas 1955 elanikku. Aasta
tagasi oli see number 1910. Eelmisel
aastal sündis 16 last ja valda asus
elama 129 kodanikku. Sama aja
jooksul suri 30 ja lahkus teise elukohta
67 inimest.
Vallasiseselt on elukohta
vahetanud 23 vallakodanikku.

MTÜ Arenduskoda LEADER

Austatud vallakodanik!

toetuste infopäev

Vihula Vallavolikogu ja Vihula Vallavalitsus paluvad Teid

Palmses,
Lahemaa Looduskeskuse
auditooriumis,
8. märtsil kell 17.00.

23. veebruaril kell 15.00 Võsu rannaklubisse
Eesti Vabariigi 98. aastapäevale pühendatud pidulikule aktusele
ning Vihula valla aasta tegijate ja elutööpreemia nominentide austamisele
ja võitjate väljakuulutamisele.
Aktusel esinevad valla isetegevuslased.
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VIHULA VALLA LEHT

Aasta 2016 toob uued tuuled
Aasta lõppes Vihula vallale ilusa sõnumiga,
mida oli võimalik lugeda juba Virumaa
Teatajas, kuid tahaks siinkohal kõigile veel
kord meelde tuletada. 2015. aasta tõi vallale
kaheprotsendilise (!) rahvastiku kasvu,
sealjuures Vihula valda asus elama 129 uut
elanikku. Hea näitaja on aga ka see, et aasta
jooksul sündis valda 16 last, mis on oluliselt
kõrgem kui eelmistel aastatel. Saabujate
vanuseline koosseis on samuti eeskujulik.
Sisserännanutest 25 inimest on alla 15aastased. Statistika järgi on siia saabunud
enim tööjõulisi meesterahvaid vanuses
45–65 aastat, enamik saabunud naistest on
aga vanuses 25–45. Selle tulemuse oleme
saavutanud ilma nn. televiisorite ja turismireisideta, mida mõnel pool uutele elanikele
pakutakse. Meie oleme seda asja ajanud
omamoodi, ilma igasuguste eripakkumisteta
tulijatele, sest mille poolest need, kes siin
juba elavad, sisserännanutest halvemad on?
Minnes üle uue, aga paraku negatiivse
teema peale, ei saa üle ega ümber omavalitsusreformist, mis meid kõiki puudutab.
Toon välja põhilised asjad, mis mind selle
reformi juures häirivad.
Riik on jõudnud kummalise tõdemuseni, et kõik omavalitsused, kus on vähem
kui 5000 elanikku, k. a. Vihula vald, peavad
kellegagi ühinema. Vanker on käima lükatud

ja eelnõu juba riigikogus. Meie valla puhul
on lugu keerulisem, sest Vihula suudab
pakkuda kõiki vajalikke teenuseid ning on
ainuke vald Lääne-Virumaal, kes ei saa riigi
tasandusfondist lisaraha. Mulle tundub
ebaõiglane, et sunnitakse olema üks suur
pere, kus kõik peavad olema võrdsed –
rikkad tuleb teha vaesteks ja vastupidi. See
on üks põhjus, miks Vihula ei torma kellelegi
ühinemisettepanekut tegema, sest ükskõik
kellele naabervaldadest me ettepaneku
teeksime, läheks meie elu igal juhul
halvemaks. Me ei saa seda teha omal vabal
valikul ja loodan, et meie lõplik otsus
volikogus sõltub ainult sellest, milline on
meie valla rahva arvamus.
Eelmisel aastal, kui toimusid riigikogu
valimised ja koostati koalitsioonilepingut,
räägiti palju ka riigireformist. Sellest sõnast
sai mõne kuu möödudes haldusreform ja veel
natuke hiljem omavalitsusreform. Suurtest
lubadustest alustada reformimist ülevalt alla
välja, on jäädud jälle ainult alumisele
tasandile. Riik jõudis küll reformini, aga pole
kuulda olnud tõsisemaid ettevõtmisi kui 700
töökoha koondamine riigiaparaadis. Ei ole
olnud juttu juhtimismuudatustest, erinevate
ametite kaotamisest ega ministeeriumide
ühendamisest. Löök on suunatud omavalitsuste peale. Mul on tekkinud reformimisega
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seoses mitu küsimust. Milline on rahastusmudel pärast ühinemist? Kui praegu saame
oma rahadega hakkama ja suudame teha
kulutusi ühe elaniku kohta oluliselt rohkem
kui teised, kas siis võetakse meilt osa raha
ära? Ja kui raha ära ei võeta, kas siis see
reform üldse riigile kasulik on? Paraku pole
ma veel kusagilt vastuseid saanud.
Ühe hea
mõtte on välja öelnud
sotsiaaldemokraatide esindus riigikogus:
niikaua, kui pole paigas omavalitsuste
rahastusmudel tulevikuks, nemad seda
eelnõud ei toeta. Mina olen samal seisukohal. Teine positiivne signaal on tulnud
omavalitsusliitudelt, kes on hinnanud seda
eelnõud ja öelnud, et nemad kooskõlastavad
selle ainult siis, kui omavalitsuste sundliitmine välja jätta. Eesti valitsus lubab, et
omavalitsusreformi rahastusmudel ilmub
varsti. Need, kes selle mudeli järgi näevad
oma olukorra halvenemist, leiavad võimaliku ühinemispartneri kiiresti, et oleks
lihtsam toime tulla. Neile, kellel läheb
mudeli järgi ka edaspidi hästi, sundliitmist
kohaldada ei tohiks. Nii on teinud ka Soome,
kes pole sundliitnud ühtki omavalitsust, ehk
siis on kasutanud piitsa ja prääniku meetodi
puhul ainult präänikut: vaba liitumine,
toetused, raha investeeringuteks riigilt. Veidi
teist teed mööda on läinud meie naaber Läti,

Vihula valla elutööpreemia ja 2015 aasta tegija nominendid
30. detsembriks Vihula valla elutööpreemiale ja valla 2015. Aasta Tegija tiitlile
esitatud kandidaatide nimed koos põhjendustega on saadetud arutlemiseks ja ettepaneku tegemiseks vallavolikogu komisjonidesse ja vallavalitsusele, kelle arvamuse põhjal otsustab vallavolikogu veebruarikuisel istungil, kes on järgmine Vihula
valla elutööpreemia laureaat ja kes on 2015.
aastal valla aasta tegijad. Vihula valla
elutööpreemia ja Aasta Tegijate auhinnad
antakse kätte 23. veebruaril kell 15.00
Võsu rannaklubis toimuval Eesti Vabariigi 98. aastapäevale pühendatud kontsert-aktusel.
Elutööpreemiale esitati:
Taavi Teinbas: pühendunud muusikamees,
kes aastaid lõõtsamängu au sees hoidnud.
Andnud välja raamatuid lõõtspillidest,
lõõtsamängijatest, lauludest, aastaid uurinud
lõõtspillide ajalugu ja levikut Eestis ja mujal
maailmas, valmistanud basskandle ja
remontinud vanu pille ja palju muud.
Hanno Nõmme: Käsmu metskonna metsaülem, kauaaegne volikogu liige ja endine
volikogu esimees, Rakvere Metsühistu
asutajaliige, kutselise kalurina aktiivselt
osalenud Virumaa Rannakalurite Ühingu
tegemistes ja Võsu sadama rajamise üks
algatajatest.
Mari-Anne Heljas: kogunud ja koostanud
materjali Võsu ajaloo kohta ja selle põhjal
andnud 2009. aastal välja raamatu „Võsu
rahvas ja tema lugu“; kaardistanud Ilumäe
kalmistul puhkavate ajaloo- ja kultuuritegelaste hauad; olnud Võsu kommunismiohvrite mälestusmärgi paigaldamise eestvedaja ja on mälestusmärgi hooldaja.

Praegusel ajal tegutseb Mari-Anne Heljas
kogu valla kultuurielu tegelaste kohta
olemas olevate andmete kogumisega.
Aasta tegija nominentideks 2015
esitati:
Liina Heinvere: Liina on MTÜ Vergiranna
Seltsi esinaine. 2015. aastal organiseeris
Vergi seltsimaja remondi – said uuendatud
esiku põrandad ja seinad ning veetorustik,
muretses seltsimajja uue pliidi ja külmkapi,
aitas kaasa traditsioonilise Vergi kalurite
päeva läbiviimisel, korraldas koos pojaga
toiduvalmistamise õpitubasid, õpetanud
huvilistele viltimist, savist seinaplaatide ja
meenete valmistamist.
MTÜ Võsu Sadam: puhus elu sisse ja
rakendas tööle 2015. aastal valminud Võsu
sadama.
Lii Undusk: Lii on alates 2015. aasta
veebruarist MTÜ Võsu Eakate Seltsi
Meelespea esinaine ja aktiivne seltsielu
edendaja. Tema eestvedamisel toimusid
2015. aastal Võsu rannaklubis mitmed
sündmused, kohtumised Marju Kõivupuu,
Anu Joonuksi ja Voldemar Kuslapiga,
rahvakalendri tähtpäevade tähistamised ja
palju muud. Lisaks tegutseb Lii aktiivselt
MTÜ-s Võsu Rannaklubi, on Võsu Rahvateatri näitleja, osaleb Võsu Rannamemmede
(21 aastat) ja Võhma Krõtakese tantsurühmades.
MTÜ Vihula Valla Noorteklubi: noorte
endi initsiatiivil loodud MTÜ. Initsiatiivgruppi kuuluvad Katariina, Cameron,
Helemeel, Helena, Annika, Marko, Lauri,
Kristjan, Saamuel, Saana, Marit, Liis, Taali
ja Hanna Liis. Noored alustasid 2015. aasta
lõpus ning jõudsid kaunistada rannaklubi

Abivahendite süsteemi korraldus
Alates 01.01.2016 muutus põhjalikult sotsiaalvaldkonna abivahendite teenuse korraldus, muutes teenuse inimesele kättesaadavamaks ning asjaajamise kiiremaks.
Isikliku abivahendi kaart
Alates 1. jaanuarist 2016 võtab uute isikliku
abivahendi kaardi taotlusi vastu Sotsiaalkindlustusamet (pensioniamet Rakveres
Tallinna tn 30, edaspidi SKA). Samuti
hakkab Sotsiaalkindlustusamet vajadusel
väljastama kaardi duplikaate.
Kaardi või duplikaadi taotlemiseks tuleb
esitada Sotsiaalkindlustusametile vastav
taotlus e-posti või posti teel või pöörduda
SKA klienditeenindusse. Taotluse vorm on
leitav SKA kodulehelt (rubriik: blanketid).
Klienditeeninduste asukohad ning
lahtiolekuajad leiab SKA kodulehelt
www.sotsiaalkindlustusamet.ee.
Abivahendi saamiseks, mis ei ole otseselt
seotud inimese töötamisega töökohal, peab

inimesel olema õigustatus, arstitõend või
rehabilitatsiooniplaan ning kehtiv isikliku
abivahendi kaart (edaspidi IAK).
Õigustatud isik on:
• kuni 18-aastane laps;
• kuni 18-aastane puudega laps;
• 18 – 63-aastane tööealine isik, kellel on
tuvastatud töövõime kaotus 40% või
enam;
• 18-aastane ja vanem puudega isik
enesehoolde- ja kaitseabivahendite
ostuks;
• alates 18-aastane tööealine isik, kellel on
tuvastatud osaline töövõime või töövõime puudumine;
• 63-aastane ja vanem vanaduspensioniealine isik;
• rinnaproteesi ostmiseks;
• isik, kellel on tuvastatud kuulmislangus
alates 30 detsibellist, kuulmisabivahendite ja heli ülekandesüsteemide
ostmiseks;
• silmaproteesi ostmiseks.

saali jõuludeks, korraldada noorte jõulupeo
ja puhveti valla jõulukontserdil ning
kinoseanssidel. Paika on pandud 2016. aasta
kava, kus muuhulgas plaanis kott-toolide
valmistamine, erinevad kohtumised, lauamängude meistrivõistlused, vabariigi aastapäeva aktuse vaheklipid, teatritöötoad,
ajaloopärandi projekt ja muud huvitavat.
Noorte juhendajateks on Katrin Vaheoja ja
Andres Truman.
Saetare OÜ: ettevõtte tegevusalaks on
ehitus ja ehitusmaterjalide tootmine Karula
külas. Ettevõtte omanik on Madis Mülla, kes
laiendas oma isa Andres Mülla ettevõtlust,
luues valda viis alalist töökohta. Saetare OÜ
tegemised 2015. aastal: Vihula bussipeatuse
ehitamine, Vihula mõisa silla remont,
teeäärte puhastamine, saematerjali müük jm.
Uudo Kalm: tõeliselt vastutulelik ning
positiivse ellusuhtumisega külaelu hing.
Uudo lausa otsib tööd ega muretse sellepärast, millist kasu see võib temale tuua.
Seltsimaja juures on ta olnud kogenud
ehitusmehena nõu ja jõuga abiks kõigi tööde
puhul. Ka sel aastal on suur hulk elektri- ja
remonditöid tema tehtud. Sellised inimesed
on tõeline maa sool ning aitavad maaelul
püsima jääda ning inimestel vastu pidada.
Maire Muruvee: lisaks erialasele tööle
(alushariduse pedagoog Võsu lasteaias)
tegutseb Maire pühendunult kohaliku elu
edendamise huvides. Osaleb aktiivselt Võsu
Rannamemmede tantsurühmas ja on Meelespea seltsi tegus liige, Võsu ranna traditsioonilise ürituse, liivaskulptuuride ehitamise võistluse eestvedaja. Maire Muruvee
2015. aasta teoks oli kampaania algatamine
Võsu postkontori püsimajäämise nimel.
Maire algatas allkirjade kogumise ning
Uue IAK saamiseks peab kaardi taotlejal
olema:
• kehtiv arstitõend või rehabilitatsiooniplaan, kus on märgitud abivahendi
vajadus ISO-koodi täpsusega (enne
01.01.2016 väljastatud tõendil või
rehabilitatsiooniplaanil peab olema
abivahendi nimetus või kirjeldus);
• välismaal õppiva 18-26-aastase isiku
puhul ka koolitõend;
• klienditeeninduses kaardi taotlemisel
isikut tõendav dokument.
Kehtiva IAK omanik pöördub abivahendi
saamiseks otse abivahendeid müüva või
üüriva ettevõtte poole. Alates 2016. aastast ei
ole maakondlikke piiranguid abivahendeid
müüva või üüriva ettevõtte valimisel.
Abivahendi saamiseks on inimesele õigus
pöörduda enda poolt valitud abivahendeid
pakkuva ettevõtte poole, kellega SKA on
sõlminud lepingud. Info ettevõtetest on
kättesaadav SKA kodulehel alates
01.01.2016.

kus samuti lubati kõigepealt vabatahtli-kult
liituda ja kes ei liitunud, üritab neid liita
sunniviisiliselt. See protsess kestab siiamaani, sest omavalitsused kaebavad riigi
otsused kohtusse, teevad rahvaküsitlusi ja
Läti riik ei suuda siiani ühendada neid
väikseid omavalitsusi, kes jäid omaette.
Mul on hea meel tõdeda, et vabaerakond on kutsunud mind riigikogusse
sellesama reformi eelnõu aruteludele ja ma
saan oma sõna sekka öelda. Aga samas võib
reform toimuda ikkagi nii, nagu ministeerium oma eelnõus on plaaninud. Mis teha ...
Lõpetan siiski valla jaoks positiivsete
asjadega: tänaseks on koostöös keskkonnaameti ja RMK-ga Võsu-Käsmu kergliiklustee kuue meetri laiusel trassil ära
märgitud. Pärast puude mahavõtmist võivad
inimesed juba näha, kuidas tulevane
kergliiklustee kulgema hakkab. EAS-ile
esitatud eeltaotluse ja hiljutise kohtumise
põhjal on meil ehitamiseks vajalik raha
olemas. Loodame, et saame 2016. aastal
Võsu-Käsmu kergliiklustee valmis.
Siit on hea põhi edasi minna ja ma väga
loodan, et haldusreform seda kõike ära ei
riku.
Annes Naan
Vihula vallavanem
edastas valla rahva pöördumise Eesti Postile,
Majandusministeeriumile, Konkurentsiametile, õiguskantslerile ja Lääne-Viru
maavalitsusele. Maire pühendunud tegutsemine tõi kaasa õnnestumise – Võsu postkontor on alles!
Marge Tombach: Võsu Kooli ja Võsu ning
Võsupere lasteaiarühmade muusikaõpetaja,
kelle juhendamisel saab igast lapsest väike
muusik. Marge on koolis käivitanud mitmeid
populaarseid huviringe: koorilaul, klaveriõpe, kellade ansambel, akordioniõpe, mudilaskoor. Ta on hingega muusik ja suurepärane kaasaja, kes leiab ühise keele nii
suurte kui väikestega, innustab kolleege ja
pakub muusikaelamusi laiemale publikule
lauldes segakooris Solare ning trios IGÜ.
Anne Ojang: Rutja külavanemana algatanud piirkonna jaanipäeva tähistamise traditsiooni, vabatahtliku töö organiseerija, põliselanike ja suvitajate koondaja ühistesse
tegevustesse, Rutja ranna hooldaja, aktiivne
Karepa Seltsi liige ning abivalmis ja sõbralik
inimene.
Elmar Põldsalu: 2015. aastal võitis
maailmameistrivõistlustel veteranide jõutõstmise võistlusel kaks hõbedat ja kulla ja
tuli mitmekordseks Eesti meistriks. Tema
saavutused:
- Eesti MV jõutõstetes Tallinnas, esikoht
tulemusega 327,5 kg (120*57,5*150) – Eesti meister
- Maailma MV klassikalises jõutõstmises
Salos, Soome Vabariigis (vanusegrupp 60 – 69,
kaalukategooria -59kg) kogusummaga 337,5 kg
(120*55*162,5) üksiktõstetes kaks hõbemedalit
ja jõutõmbes I koht – maailmameister
- Eesti MV klassikalises jõutõstmises
Tartus, kolme tõste kogusummas 355 kg
(127+62,5+165) - Eesti meistritiitel
2015. aastal püstitas Elmar Põldsalu 20
Eesti veteranide rekordit.
Järjekorrad
Kui konkreetse abivahendi eelarve on
lõppenud, on võimalik ennast ettevõttes
suulise sooviavalduse alusel järjekorda lisada. Järjekorra saabumisel saadab SKA
isikule posti teel järjekorra saabumise teate.
Isik peab järjekorra teate saamisel 60 päeva
jooksul pöörduma endale sobiva abivahendit pakkuva ettevõtte poole ning võtma
kaasa:
• saadud järjekorra teate,
• isikut tõendava dokumendi,
• isikliku abivahendi kaardi,
• arstitõendi või rehabilitatsiooniplaani.
Ettevõte väljastab abivahendi ainult
järjekorra teate ettenäitamisel.
Infot abivahendite süsteemi kohta, isikliku abivahendi kaardi ja erimenetluste kohta
ning sotsiaalministri poolt allkirjastatud
määruse riigi poolt hüvitatavate abivahendite
ja piirhindade kohta saab:
E-post: info@sotsiaalkindlustusamet.ee
abivahendid@sotsiaalkindlustusamet.ee
www.sotsiaalkindlustusamet.ee
Infotelefon 16106
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Istung nr 27
Sagadis 17. detsembril 2015 kell 16:00.
Istungil osales 12 volikogu liiget: Andrus Aasmäe,
Anneli Alemaa, Urmas Einberg, Annika Hallimäe,
Gerly Herm, Jaan Kruus, Hanno Nõmme, Mati
Piirsalu, Jüri Teppe, Aarne Vaik, Aide Veinjärv ja
Uno Õunapuu.
Istungil ei osalenud Robert Aasa.

Määrusega nr 38 kehtestati 2016. aasta maamaksumäär, jättes määra samale tasemele kui oli 2015.
aastal:
- hinnatsoonides H00887001, H00887002,
H00887003, H00887004, H00887005 ja
H00887006 on maamaksumäär 2,5 % maa
maksustamishinnast aastas, välja arvatud põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva
haritava maa ja loodusliku rohumaa puhul;
- hinnatsoonides H00887001, H00887002,
H00887003, H00887004, H00887005 ja
H00887006 põllumajandussaaduste tootmiseks
kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa
korral on maamaksumäär 2,0 % maa maksustamishinnast aastas.
Otsusega nr 97
nõustuti Kalda Kivi OÜ-le (OÜ
Megonar eriõigusjärglane), geoloogilise uuringuloa
väljastamisega Noonu uuringuruumis Megonar OÜ
poolt esitatud geoloogilise uuringuloa taotluse
alusel ja vastavalt Keskkonnaameti 15.02.2013
uuringuloa eelnõule
Otsusega nr 98
otsustati heade töötulemuste eest
2015. aastal maksta vallavanemale Annes Naan`ile
preemiat summas 250 eurot.
Volikogu kinnitas valla 2016. aasta eelarve projekti
esimese lugemise.
Istung nr 28
Võsul 14. jaanuaril 2016 kell 16:00.
Istungil osales 11 volikogu liiget: Robert Aasa,
Andrus Aasmäe, Annika Hallimäe, Gerly Herm,
Jaan Kruus, Hanno Nõmme, Mati Piirsalu, Jüri
Teppe, Aarne Vaik, Aide Veinjärv ja Uno Õunapuu.
Istungil ei osalenud Anneli Alemaa ja Urmas
Einberg.

Määrusega nr 39 võeti vastu Vihula valla 2016.
aasta eelarve.
Otsusega nr 99
taotletakse eesmärgiga avalikult
kasutatava Võsu-Käsmu jalgtee ja jalgrattatee
ehitamine ja kasutamine, riigile kuuluva kinnisasja
17177 Haljala-Käsmu tee osa otsustuskorras
kasutamiseks andmist.
Otsusega nr 100 taotletakse riigile kuuluva vara
tasu eest (0,03 eurot/m2 aastas) kasutamiseks
andmist järgmiste kinnisasjade osas: Loobu
metskond 61, Sagadi metskond 68, 61, 60 ja 292
ning Mustoja. Avalikult kasutatava valgustatud
Võsu-Käsmu jalgtee ja jalgrattatee valmimisel
otsustati taotletakse nimetatud riigi omandisse
kuuluvate kinnisasjade osa tasuta võõrandamist
vallale.
Järgmine vallavolikogu istung
toimub 11. veebruaril 2016
algusega kell 16.00 Võsul.
Volikogu poolt vastuvõetud otsustega saab tutvuda
valla kantseleis, raamatukogudes ja valla veebilehel:
www.vihula.ee.

Vihula Vallavalitsus kuulutab välja
konkursi MTÜ Arenduskoda LEADER
meetmete hindamiskomisjoni liikme ja
asendusliikme kohale.
Vastavalt MTÜ Arenduskoda hindamiskomisjoni liikmete
kvoodile esindab Vihula valda hindamiskomisjonis 3. sektori
esindaja (peab olema tegev vabaühenduse liige), kuid
kandidaate hindamiskomisjoni liikme kohale võivad esitada
kõik Vihula valla territooriumil tegutsevad MTÜ-, SA-d, FIEd, OÜ-d, AS-id ja Vihula Vallavalitsus.
Kandidaatide esitamise tähtaeg on 29.veebruar 2016, emailile vald@vihula.ee või postiaadressil Vihula Vallavalitsus
Mere tn 6, Võsu 45501.
Lähem info konkursi kohta: www.vihula.ee ja
www.arenduskoda.ee
Konkursi reglement:
http://www.arenduskoda.ee/Data/2015/Dokumendid/Hindamis
komisjoni_liikmete_%20konkursi_reglement.pdf
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16. detsembri 2015 istungi nr 45 kokkuvõte
1. Kinnitada kultuuri- ja noorsookomisjoni ettepanekud
järgmiselt: MTÜ Võhma Seltsimaja – aastavahetuse pidu.
Kogumaksumus 300 eurot, taotleja omaosalus 100 eurot,
toetus vallalt 200 eurot. Eesmärk: traditsioonilise
aastavahetuse peo jätkamine Võhma Seltsimajas. Toetada
taotlejat 200 euro ulatuses. Toetus makstakse välja
kuludokumentide alusel.
MTÜ Võsu Sadam – Võsu sadama voldikud.
Kogumaksumus 216 eurot, toetus vallalt 216 eurot.
Eesmärk on laiemalt tutvustada ja reklaamida Võsu
sadamat erinevatele kasutajatele ja huvigruppidele
sooviga kaasata Võsu sadama arengus osalema kõiki
huvilisi. Võsu sadama teenuste kasutamise kasv aitaks
oluliselt kaasa sadama arengule ja planeeritud
väljaehitusele. Toetada 216 euro ulatuses, taotlejal esitada
kuludokumendid.
MTÜ Võsu Rannaklubi – Uueaasta pidu. Kogumaksumus 300 eurot, toetus vallat 300 eurot. Eesmärk on
korraldada uue aasta pidu Võsul ja pakkuda aastavahetuseks kogukonnale meelelahutust. Toetada taotlejat
300 euro ulatuses, taotlejal esitada kuludokumendid.
Erika Pilv – treeningud 2016. Kogumaksumus 200
eurot, omafinantseering 120 eurot, toetus vallalt 60 eurot.
Eesmärk: kohalike omaalgatuslik soov on edendada
Vihula vallas elavate inimeste koostööd ja seltsielu,
parandada kehalist ja vaimset tervist ning aidata kaasa
Vihula valla üldisele arengule. Taotlejat mitte toetada, sest
treeningute läbiviimiseks on osalistele ruumide kasutus
tasuta ning treeneritasud võiksid osalised ise maksta.
2. Anda luba korraldatud jäätmeveoga liitumisest
erandkorras vabastamiseks A. Einastele, AS-le Silberauto
ja H. Laanarule.
3. Väljastada ehitusluba Võhma küla Tillermanni ja VäljaKarjamaa kinnistutele veiselauda püstitamiseks.
Väljastada ehitusluba Annikvere küla Raja kinnistule
kuivati püstitamiseks. Väljastada ehitusluba Annikvere
küla Grossi kinnistule lägahoidla püstitamiseks. Väljastada ehitusluba Vihula küla Ausliku kinnistule kuivati
püstitamiseks.
4. Väljastada projekteerimistingimused Vergi küla Reinu
kinnistu garaaži laiendamise ehitusprojekti koostamiseks.
Väljastada projekteerimistingimused Sakussaare küla
Jäägri ja Stenno kinnistutele õppehoone püstitamise
ehitusprojekti koostamiseks.
5. Väljastada kasutusluba Koljaku küla RMK Võsu
telkimisala kasutamiseks. Väljastada kasutusluba RMK
Mustoja lõkkekoha kasutamiseks. Väljastada kasutusluba
Võsu aleviku Sambla vkt 14 kinnistu suvila kasutamiseks.
6. Nõustuda Maa-ameti taotlusega ja jätta riigi omandisse
Karula külas asuv maaüksus, millele määrata lähiaadressiks Päevakoera.
22. detsembri 2015 istungi nr 46 kokkuvõte
1. Kinnitada sotsiaal- ja hariduskomisjoni ettepanekud
järgmiselt: maksta ühekordset toetust kahele inimesele
kokku summas 214 eurot. Maksta rehabilitatsioonitoetust
kahele puudega inimesele kokku summas 125,96 eurot.
Maksta küttetoetust ühele inimesele summas 160 eurot.
Kompenseerida kahe lapse huvikooli õpilaskoha
maksumus 50% ulatuses.
2. Väljastada ehitusluba Koljaku küla Punapõllu kinnistule
puurkaevu rajamiseks.
3. Väljastada kasutusluba Kiva küla Kaarli kinnistul asuva

Selja jõe
maastikukaitseala
kaitsekorralduskava
eelnõu avalikustamise
koosolek Karepa
rahvamajas 04.veebruaril
algusega kell 15
Keskkonnaamet teatab, et koostamisel on Selja jõe
maastikukaitseala kaitsekorralduskava. Kaitsekorralduskavaga kirjeldatakse ala eesmärgiks
olevaid loodusväärtuseid, nende mõjutegureid ja
kaitsemeetmeid ning koostatakse tegevuste tabel,
kus vajalikud tegevused on määratletud koos
tõenäolise läbiviimise aja ja maksumusega.
Kaitsekorralduskava eelnõu avalikustamise
koosolek toimub 4.02.2016 kell 15 Karepa
rahvamajas.
Kohale on oodatud maaomanikud, kohalikud
elanikud, ettevõtjad ja teised asjast huvitatud.
Kaitsekorralduskava eelnõuga saab tutvuda
alates 26.01.2016 Keskkonnaameti veebilehel
www.keskkonnaamet.ee.
Lisainfo: Liggi Namm, 325 8404,
liggi.namm@keskkonnaamet.ee

kuuri kasutamiseks. Väljastada kasutusluba Kiva küla
Kaarli kinnistul asuva elamu kasutamiseks.
4. Toetada MTÜ-d Vihula valla noorteklubi 309 euro
ulatuses kott-toolide valmistamiseks.
5. Anda nõusolek Karula külas asuva katastriüksuse Kastani
jagamiseks kaheks iseseisvaks katastriüksuseks sihtotstarvetega maatulundusmaa ja koha-aadressideks määrata
Aasamäe ning Nõmmeliiva.
05. jaanuari 2016 istungi nr 1 kokkuvõte
1. Anda luba korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamiseks A. Kukk`ele ja K. Eichhorn`ile.
2. Toetada ühte eakat inimest hooldekodu teenuste eest
tasumisel.
3. Lõpetada ühe eaka inimese hooldamine seoses tema
asumise hooldekodusse.
4. Anda nõusolek Salatse külas asuva katastriüksuse Midli
jagamiseks kaheks iseseisvaks katastriüksuseks ning
määrata neile koha-aadressideks Midli ja Läänetee
sihtotstarvetega maatulundusmaa.
5. Anda nõusolek Salatse külas asuvate naaberkinnistute
Lääne ja Lääneõue piiride muutmiseks.
6. Nõustuda isikliku kasutusõiguse seadmisega Elektrilevi
OÜ kasuks valla omandis olevatele kinnistutele Põllu tn
L4 ja Põllu tn J1 Käsmu külas.
7. Vallavalitsus otsustas esitada volikogule järgmised
eelnõud: Riigivara kasutamiseks taotlemine (RMK metsa
kinnistud), Riigivara kasutamiseks taotlemine (Maanteeamet), Vihula valla 2016. aasta eelarve vastuvõtmine.
12. jaanuari 2016 istungi nr 2 kokkuvõte
1. Väljastada kasutusluba Koolimäe külas asuva 10 kV
masti kasutamiseks.
2. Muuta Eisma külas asuva katastriüksuse Välba lähiaadressi, määrates uueks lähiaadressiks Tammerähnu.
3. Muuta Vihula Vallavalitsuse 09.12.2015 korralduse nr
462 „Katastriüksuse jagamine ja koha-aadresside
määramine“ punkti 1 Eisma küla Liivakünka katastriüksuse katastritunnuse numbri osas.
4. Anda nõusolek korraldatud jäätmeveoga liitumisest
perioodiliseks vabastuseks Fargo KT OÜ-le ja R.
Vällingule ning erandkorras vabastuseks L. Küttile ja V.
Vorsmanile.
19. jaanuari 2016 istungi nr 3 kokkuvõte
1. Pikendada sotsiaalkorteri Viru 6-1 üürilepingut kuni
01.05.2016.
2. Kooskõlastada Eisma külas Roopalu kinnistule rajatava
puurkaevu asukoht vastavalt esitatud taotlusele.
3. Anda nõusolek Mustoja külas asuva Käspri katastriüksuse jagamiseks kaheks iseseisvaks katastriüksuseks
ning määrata moodustatavatele katastriüksustele kohaaadressideks Vana-Käspri ja Käsprimetsa.
4. Väljastada ehitusluba Lobi külas Kastani kinnistule
puurkaevu rajamiseks.
5. Väljastada projekteerimistingimused Eisma külas Sillakalda kinnistu abihoone püstitamise ehitusprojekti
koostamiseks.
6. Algatada eestkoste seadmine alaealisele lapsele.
7. Maksta ühekordset toetust seoses tuleõnnetusega.
8. Anda luba Rakvere Spordikoolile projektlaagri läbiviimiseks Metsa hostelis ajavahemikul 08.-14.08.2016 ja 15.21.08.2016.

Käsmu sadama
detailplaneeringu eskiiside
tutvustus
Vihula Vallavalitsus annab teada, et Käsmu külas Merekooli 1,
Merekooli 3, Merekooli 4 ja Merekooli 5 kinnistu, lähiümbruse
ning mereala detailplaneeringu eskiislahenduse avalik
väljapanek toimub ajavahemikus 26.01.2016. a kuni
09.02.2016. a Vihula vallamajas, Võsul, Mere 6 tööaegadel.
Alates 26. jaanuarist on planeeringu joonised ja
seletuskiri ka kättesaadavad valla veebilehel www.vihula.ee
(detailplaneeringud → menetluses olevad detailplaneeringud
→ Käsmu sadama DP).
Detailplaneeringu eskiislahendust tutvustav arutelu toimub
10.02.2016. a kell 17.00 Võsu Rannaklubis, Võsul, Mere tn
6, I korruse saalis.
Lisaks sadama detailplaneeringule tutvustatakse info
korras Võsu-Käsmu jalg- ja jalgrattatee projekteerimise
hetkeseisu ning valminud eskiise ja Käsmu veemajandusprojekti arengut (Laane tee lõppu uue puurkaevu rajamine
ja Laane tee ning Põllu tänava uute veetrasside rajamine).
Kellel Käsmust Võsule transporti ei ole, palun andke teada
hiljemalt 5. veebruariks 2016 telefonil 5 622 7421, vallavalitsus organiseerib transpordi.
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Krõtake osaleb II Eesti naiste
tantsupeol

VEEBRUAR
13.02 kell 19.00-23.00 Sõbrapäeva õhtu koos elava
muusikaga Sagadi mõisa restoranis.
14.02 kell 19.00 Baltisaksa glamuur Palmse mõisas
- Palmse mõisa härrastemaja veinikeldris
heliseb meeleolukas muusika ja külalisi ootab
küünlavalgel pidulaud. Külalistele tutvustab
oma elamist ja küsimustele vastab mõisahärra.
(muusika – Kaisa Kaisel ja Artur Skurko)
20.02 kell 13.00 Eesti Vabariigi aastapäeva
tähistamine Karepa seltsimajas.
23.02 kell 15.00 Vabariigi aastapäeva kontsertaktus Võsu Rannaklubis.
26.02 Hobupäev. Metsa kokkuvedu hobusega.
Töö metsas. Oandu mets, Oandu
looduskeskuses
Osavõtjate registreerimine ja lähem info 2-3
nädalat varem www.loodusegakoos.ee või tel.
676 7010, 509 9397,
oandu.looduskeskus@rmk.ee
26.02 kell 14.00 Meelespea Esinaise vastuvõtt
punasel vaibal Võsu Rannaklubis
26.02 kell 19.00 Baltisaksa glamuur Palmse mõisas
- Palmse mõisa härrastemaja veinikeldris
helisebmeeleolukas muusika ja külalisi ootab
küünlavalgel pidulaud. Külalistele tutvustab
oma elamist ja küsimustele vastab mõisahärra.
(muusika – Jaanus Pärnpuu)
27.02 Lahemaa talvematk, lume olemasolul
suusamatk. Võsu ja Oandu ümbruse
radadel.
27.02 Lahemaa talvine jalgsimatk.
Võsu ja Oandu ümbruse radadel.
28.02 kell 10.00 Vihula valla lauatennise IV
seeriavõistluse 2015/2016. 5. etapp Võsu
Spordihoones.

Pritsumees manitseb
Tahaksime soovida valla rahvale rahulikku alanud uut aastat.
Kõigepealt tänusõnad Vihula Vallavalitsusele, kes on meie
tegemisi igati soosinud ja toetanud. Möödunud aastal
reageerisid Võsu vabatahtlikud päästjad 81 erinevale päästesündmusele. Tänu kiirele reageerimisele päästeti mõnigi
hoone, abistati vees ja liikluses hädasolijaid ja likvideeriti
tormikahjusid.
Möödunud aastalõpp ja alanud pakaseline ja lumerohke
uus aasta on olnud tõsiseks proovikiviks meie meestele ja
varustusele. Pole kerge peale päevatööd öö läbi paksus lumes
külmunud voolikutega rassida. Hoonete põlengud meie
vallas ja naabrite juures Loksal on tõsine mure meile kõigile.
Seetõttu tahaksimegi üle korrata mõned põhitõed.
1. Kanna hoolt, et Su abimees, suitsuandur, oleks paigas,
ja kontrolli, kas patarei ikka toimib!
2. Puhasta või lase korstnapühkijal vähemalt kaks korda
aastas puhastada küttekolded, lõõrid, korstnad!
3. Ole eriti ettevaatlik lahtise tulega (küünlad, lõkked) ja
ära suitseta voodis!
4. Talvistes teeoludes liigeldes ole eriti ettevaatlik ja varu
alati lisaaega sihtkohta jõudmiseks!
5. Ära mine tundmatus kohas jääle, vaid pane uisud alla
ja tule uisutama meie rajatud liuväljale Võsu
Spordihoone kõrval!
6. Karasta tervist ja turguta keha Võsu-Oandu ca 10
km pikkusel suusarajal ja võta osa Võsu-Oandu
talvematkast, mille korraldame koos RMK Loodushoiu
Osakonnaga 27. veebruaril kell 11.00 stardiga Võsu
Spordihoone juurest!
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Annal ja Ahtol sündis 7. detsembril tütar
Crystella Raudla
Jaanikal ja Veikol sündis 17. detsembril
poeg
Gert Jagant
Liinal ja Margusel sündis 21. detsembril
tütar
Sofia Soon

Võhma naisrahvatantsurühm Krõtake osaleb 12. juunil Jõgeval
toimuval II Eesti Naiste Tantsupeol MeheLugu.
Naisrühma koosseisus on peole registreerunud 12 tantsijat. Rühma
juhendab Tiiu Mürk.
II Eesti Naiste Tantsupidu MeheLugu on lugu mehest ja naisest:
sellest, kuidas mehed näevad naisi ja naised mehi. Tantsulavastuses
põrkuvad kaks maailma – avatud ja elurõõmus ning suletud ja
kibestunud. See on lugu, milles on kirge ja armastust, aga ka viha ja
põlgust. Lugu aitavad jutustada Ivo Linna Ja Tiit Sukk.
Tantsupidu tõotab kujuneda 2016. aasta Eesti suurimaks
rahvakultuuripeoks. Etenduse lavastab mitmete üldtantsupidude
lavastaja ja liigijuht Ülo Luht ning selles lööb kaasa üle 5000 tantsija
enam kui 400 rühmast.
Peo muusikajuht on Toomas Lunge ja tekstide autor Heiki Vilep.
II Eesti Naiste Tantsupidu MeheLugu toimub Jõgeva linna
staadionil 12. juunil. Kavas on peaproov- ja kaks kontsertetendust.
Pileteid etendustele müüb Piletilevi. Tulge oma naisrühmale kaasa
elama!

Vihula valla noorteklubi jõulupidu
23. detsembri õhtul oli Võsu rannaklubi siginat-saginat täis, sest Vihula
valla noorteklubi pidas oma jõulupidu. Kõigepealt katsime koos
jõululaua. Igaüks oli kaasa toonud midagi maitsvat: muffineid, kooke
ja muud suupärast, samuti tohutul hulgal apelsine. Pidu oli tore:
Saamuel viis läbi Bingo Lotot, samuti lauldi ja tantsiti koos. Lõpuks
võttis Annika endale jõuluvana rolli ja loosis välja jõulupakid. Pärast
toimus veel jõuludisko, mis kestis päris pikalt, sest kõigil oli lõbus ning
keegi ei tahtnud veel koju minna.
Järgmisena toimuvad meil noorteklubi laua- ja seltskonnamängude
meistrivõistlused veebruaris. Kel tahtmist ja aega, võib rohkem infot
meie tegemistest leida Facebookist:
https://www.facebook.com/Vihulanoorteklubi

LINDA RANDMAN
Võsu alevik

93

VILMA TAAL
Võsu alevik

90

HERBERT KIVIARU
Altja küla

88

VOLDEMAR SOKK
Käsmu küla

88

NAUMI VAGULA
Võsupere küla

87

HELLA TALPSEPP
Võsu alevik

87

ELNA KALJUVEE
Ilumäe küla

87

HELVE-ELFRIDE TINGAS
Vihula küla

85

HELMI LUHT
Karula küla

85

MILVI SOOVER
Võsupere küla

84

HEINO LAANARU
Eisma küla

83

MILJA ISMAEL
Karula küla

82

ANTS JÄRVELA
Karepa küla

80

TÕNU TISCHLER
Sagadi küla

70

HINGRID KONGA
Käsmu küla

70

ELVE PETROVITS
Tiigi küla

70

Meie hulgast
on lahkunud …

Võsu Vabatahtliku Tuletõrjeühingu Juhatus

ÜLO VIRULA
21. detsember
MARE ASI
29. detsember
ELLA LEPVIIKMAN
26. detsember
Oü Tidriku Talu ostab kasvavat metsa ja raieõigust, pakume
ka väljaveo-ja saekaatriteenust.
WWW.TIDRIKUTALU.EE 5 385 4412 Aldis
Juuksur töötab endiselt Viitna kaupluse ruumides igal
kolmapäeval ja reedel.
Palun kindlasti ette helistada 502 8779. Madli
Rohkem infot kodulehelt "juuksur.tumblr.com"

HUGO KRIIVA
02. jaanuar
AINE KULLAMÄGI
05. 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

AARNE TINGAS
18. jaanuar

