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Vabariigi sünnipäeval tunnustati tegijaid

Urmas Osila
MTÜ Võsu Sadam esindaja

Lii Undusk

Mari-Anne Heljas

Noorteklubi seltskonnamängude õhtu
5. veebruaril toimus Võsu rannaklubis
noorte seltskonnamängude õhtu. Alustasime mänguga, kus tuli end sünnikuude
järgi rivisse võtta ilma häält kasutamata.
Järgmisena jagasime end võistkondadesse ja testisime oma teadmisi Kahooti
abil nutiviktoriinis. Ei saanud me läbi
Märt Avandi ega Ott Sepata, kelle
„Tujurikkuja“ videosid vaadates pidime
tähelepanelikud olema, et pärast mälu
järgi mõnele küsimusele vastata. Vahepeal mängisime ka lõbusat seltskonnamängu „Kas sa armastad mind?“ Nagu
ikka tüüpiliste eestlastena ei saanud algul
vedama ega pärast pidama. Kõige rohkem
elevust tekitas sõnaseletusmäng, kus
igaüks tohtis kasutada ainult miimikat või
teistsuguseid sõnu kui kaardil. Aeg läks
nii kiiresti, et plaanitud lauamänge me
mängida ei jõudnudki. Oli tore õhtu ning
lõpus said kõik tänukirjad ning loosisime
välja peaauhinna.

Elmar Põldsalu

Karepal peeti riigi sünnipäeva
Laupäeval, 20. veebruaril sai paarkümmend
inimest rahvamaja kaminasaalis kokku, et
tähistada meie riigi sünnipäeva. Ja ega me
niisama üksteisele otsa vaatama tulnud.
Seekord oli külla kutsutud kolonelleitnant
Antek Kasemaa. Antek on meie rahvale
tuttav ja juurte poolest Karepalt pärit.
Oma igapäevatööd teeb ta Kaitseväe
Ühendatud Õppeasutustes, mis on sõjandusega seotud teadusvaldkondi ühendav
riigikaitseline rakenduskõrgkool. Õppeasutuste eesmärk on ette valmistada professionaalseid allohvitsere ja ohvitsere kaitseväele ja Kaitseliidule. Kasemaa erialaks on
ühiskonnateadused ja kultuur, sotsiaalteadused, organisatsiooniteadus, juhtimine
ja selle psühholoogilised aspektid. Samuti on
ta Tallinna Ülikoolis organisatsiooni- ja
juhtimisteooria lektor.
Sõjaväelase elukutse on teda viinud
erinevatesse maailma nurkadesse: Aserbaidžaani, Türki, Afganistani, Jaapanisse jm. Ja
kindlasti ka sellistesse kohtadesse ja
olukordadesse, kuhu tavaline inimene ei

satu. Mõnigi asi on teda pannud asjadele
teisiti vaatama.
Üks näide, mis kokkutulnuis suuremat
elevust tekitas, on pärit Afganistanist. Vett
käidi toomas mitme kilomeetri kauguselt ja
sellele kulus päevas üsna palju aega. Et
naiste elu kergemaks teha, rajati asundustesse puukaevusid. Aga need lakkasid
üsna pea töötamast, sest need rikuti ja loobiti
igasugu prahti täis. Miks? Kuna tegemist on
meestekeskse ühiskonnaga, siis oli vee
toomise aeg naistele ainuke, kus nad said
meeste pilgu alt ära, ajada oma naistejutte ja
tunda end vabalt. Selline näide näitab
ilmekalt, miks teistsugusesse kultuuri ei saa
lääneliku efektiivsusega peale lennata ja
arvata, et see alati töötab.
Loomulikult käis juturing üle ka pagulastest ja üldisest maailma olukorrast.
Sellised huvitavad kohtumised aitavad
silmaringi piire natuke laiemaks venitada.
Ene Loo
Karepa raamatukogu juhataja

Võsu lasteaiarühm tähistas oma 20. sünnipäeva
22. jaanuaril tähistas Võsu lasteaiarühm oma
20. sünnipäeva.
22. jaanuaril 1996 avas Võsu lasteaed
uksed Pargi tn. majas ja lapsi oli siis 32,
vanuses 3-7 aastased. Juhataja ametisse asus
Loore-Larissa Lieholm, kasvatajateks
Maire Muruvee ja Regina Trampärk ja
kokaks Malle Välkmann.
Läbi aegade on meie kollektiivis
töötanud Veera Saega, Mirje Eenmaa, Helju
Arak, Ene Oder, Lea-Are Radsin, Valdek
Kilk, Kristel Krautmann.
Praeguses kollektiivis töötavad Urve
Beilmann, Maire Muruvee, Loore-Larissa
Lieholm, Külli Heinberk, Anne Reinhold ja
Marge Tombach.
Kuni tänaseni on lõpetanud 19 lendu (87
last). Esimese lennu lõpetajatest on juba
saanud pereinimesed ja ka lapsevanemad.
Slaidiprogramm meenutas meie toredaid

Eesti Vabariigi 98. aastapäeav aktusel Võsu
rannaklubis tunnustati aasta tegijate ja
elutööpreemia nominente, anti üle Aasta
Tegija 2015 tänukirjad ja Elutöö preemia.
Elutöö preemia anti Mari-Anne Heljasele Võsu ajaloouurijale, kes on raamatu
„Võsu rahvas ja tema lugu“ koostaja,
kommunismiohvrite mälestusmärgi paigaldamise eestvedaja ja hooldaja.
Aasta tegijateks tunnistati Lii Undusk –
aktiivne isetegevuslane, külaelu edendaja ja
sündmuste korraldaja; Elmar Põldsalu –
veteranide jõutõstmise maailmameister ja
MTÜ Võsu sadam – Võsu sadama tegevuse
käivitaja.
Lisaks tänas vallavalitsus tänukirjaga
Toomas Kõrvitsat – igakülgse abi eest
Vihula kandi kujundamisel, Jaak Neljandikku – Vihula valla külastuskeskkonna
kujundamise eest, Ille Ivanovat – vallarahva
abivalmi teenindamise eest; Jüri Remmikut – igakülgse abi eest Võsu sadama
ehitamisel ja Võsu rannaala hooldamisel;
Lembe Levot – väikese Eesti valla märkamise ja toetamise eest; restorani Lahemaa
Kohvikann Palmses – maailma maitsete
tutvustamise eest; Aime Linnustet – hoole
ja südamega tehtud töö eest ja Kiiri
Kallastet – hindamatu abi eest vallarahva
kirjandusalasel harimisel.

Võsu lasterühma lapsed paneb laulma Marge Tombach.

Võsu spordihoones
toimus ümarlaud
18. veebruaril toimus Võsu spordihoones
ümarlauanõupidamine, kus arutleti
teemal „Kuidas edasi Vihula sport?“.
Veebruari algusest ametisse asunud uus
juhataja Avo Seidelberg andis kõigepealt
ülevaate spordihoone praegusest seisust.
Arutelu käigus räägiti muu hulgas
erinevatest spordialadest, spordihoone
kasutamise võimalustest ja eesmärkidest
ning reklaamimisest.
Kinnituseks suurest huvist spordihoone tegevuse vastu oli enamik
kutsutuist kohale tulnud. Probleemidena
kerkisid esile info kättesaadavus, ürituste
vähesus, lahtiolekuajad, aga ka treeningpartnerite leidmine.
Kodanikel, kes on huvitatud spordihoone tegevustes kaasa lööma palume
ühendust võtta telefonil 323 8400 või
502 0612. Oodatud on kõik asjalikud
ettepanekud ja mõtted.

argipäevi ja tähtpäevade tähistamisi omas
majas kui ka väljaspool.
Lõbusale sünnipäevale kutsutud Võsupere ja Vihula lasteaiarühmade lapsed
esitasid lustakaid, rõõmsameelseid ning
kaasahaaravaid laule ja luuletusi. Oli tore
koos lustida ühistantse tantsides ja hiljem
pidusööki nautides.
Peole olid tulnud ka Vihula Vallavolikogu esimees Aide Veinjärv, lapsevanemad ning külalised.
Suur tänu kõikidele toredate ja praktiliste
kinkide eest, millega lapsed saavad mängida.
Suur tänu peo organiseerijatele, korraldajatele ja toetajatele: direktor Liis Reier,
Marge Tombach, Andres Truman, LooreLarissa Lieholm, Urve Beilman ning
abivalmis lapsevanematele Kristi Konsa ja
Lii Undusk.
Võsu lasteaiarühma õpetaja Maire
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VIHULA VALLA LEHT
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Vallale eristaatus, Käsmu sadam
Seekord analüüsin jälle omavalitsusreformi
teemat, mis puudutab meid praegu kõige
rohkem. Eestis on kokku 213 omavalitsust,
millest ainult 40 riigilt lisaraha ei saa. Neist
40st 19 moodustavad Tallinn ja selle
lähiümbrus, mis on suhteliselt loogiline, sest
tulubaas on neil tugev. Ülejäänud 21 valda
asub väljaspool Harjumaad ja nendest
omakorda 19 on alla 5000 elanikuga ehk
väikevallad, nende hulgas Vihula, mis on
Tallinnale suhteliselt lähedal; Raplamaalt
kolm valda, mis asuvad Harjumaale väga
lähedal; saarte vallad (Hiiumaalt Emmaste,
Käina ja Pühalepa; Saaremaalt Kihelkonna,
Muhu, Ruhnu ja Salme); Tartu lähedalt
Tähtvere ja Ülenurme; mõned Läänemaa
vallad. Kui 21st 19 on väikesed, ja need
ülejäänud kaks üle 5000 elanikuga on Kohila
ja Ülenurme, millest esimene on sisuliselt
Tallinna ja teine Tartu mõjusfääris, siis minu
analüüsi järgi on võimekad just väikevallad,
mitte nagu riik räägib, et peab olema 5000
elanikku, siis tekib võimekus. Tuleb välja, et
kõrvalises maanurgas olev väikevald tuleb
iseendaga niimoodi toime, et ta ei küsi riigilt
raha juurde. Kokkuvõttes peaksid siis neist
40st riigi valemi järgi ühinema 24, eelpoolnimetatud 19-le lisaks Harjumaalt
järgmised vallad: Aegviidu, Keila, Kernu,
Padise ja Raasiku.
Vihula võiks saada oma eristaatuse
Hiljuti ilmus ajakirjanduses rahandusministeeriumi avaldatud kõiki valdasid võrdlev nn
potentsiaaliindeks, mis koosnes kokku
kolmest näitajast: inimkapital, majanduskapital ja sotsiaalne kapital. Vihula valla
kohad on järgmised: inimkapitali poolest
oleme keskel, 108. kohal; majanduskapitali
poolest 38. kohal (37. on Rakvere linn, kõik
teised Lääne-Viru omavalitsused on meist
tagapool); sotsiaalkapitali poolest 64. kohal.
Kokkuvõttes asume kõikide valdade hulgas
68. kohal – esimeses kolmandikus. Alla 3000
elanikuga väikevaldade tabelis oleme kõigi
näitajate kokkuvõttes viiendal, väga heal
kohal. Meil ei ole vallana midagi häbeneda
ega kusagile kiirustada. Ent hästi kiire
tundub olevat selle reformiga riigikogu
koalitsioonil, kellel on kindel soov see läbi
viia, kuigi kooskõlastusringil tekkis juba
hästi palju tõrkeid. Eelnõu jõuab alles
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Käsmu sadama detailplaneeringu arutelu tõi kohale erinevaid arvamusi erinevaist paigust.
veebruari lõpul kooskõlastusringilt valitsusse, kes lubab märtsi algul suunata selle
eelnõu riigikogusse.
Mul on võimalik kaasa rääkida selle
seaduseelnõu arutamisel riigikogus. Mina
lähen tõsiselt võitlema nende 24 valla
eristaatuse eest, sest erisusi on juba eelnõusse toodud (nt saared, hajaasustus). Minu
jaoks tundub ikkagi väga ebaõiglane, et
väike vald, mis saab ise hakkama, liidetakse
suurema külge, kus kaoks esiteks ära tema
sõna ja võimalus otsustada oma valla asju,
teiseks läheb raha suurvalla rakkesse.
Võrdluse võib tuua nõukogude ajaga, kus
rikas kolhoos liideti jõuga, et üleval pidada
vaest kolhoosi. Kui tõesti see omavalitsusreform peaks kunagi toimuma, siis Vihula
võiks saada oma eristaatuse, mis päästaks
teda sundliitumisest.
Käsmu sadama arutelu
Teine teema, mida Eesti meedia on juba laialt
kajastanud, on Käsmu sadama arutelu.
Tegelikult oli 10. veebruaril Võsu rannaklubi
saalis toimunud avalik arutelu jätkuks
natuke üle aasta tagasi toimunud arutelule

Käsmu rahvamajas. Ma julgen öelda, et
oleme selle aasta jooksul teinud hästi palju
sellist tööd, mida meilt paluti seal Käsmu
koosolekul 15.10.2014, ehk siis uus sadamaeskiis on hoopis teine: paadikohtade
arvult normaalne, aga mõõtmetelt peidetud
Käsmu rannajoone alla ära nii, et ei jää ei
merelt ega maalt peaaegu üldse näha. Kuid
ometi on jälle tekkinud vastuseis, et ka see
sadam ei sobi ja vaieldakse ikka selle üle, kas
seal peaks olema 15, 30 või 60 paadikohta.
Paadikohtade arv on sadama puhul tegelikult
suhteliselt määramatu suurus. Kaikohtade
arv oli küll sellel joonisel 61, kui kokku
lugeda kõik väike- ja kaluripaadid, aga
sellest purjekakohti oli ainult 17. Ja veelkord
– tegu on detailplaneeringu, mitte ehitusprojektiga. Et keskkonnamõjusid hindama
hakata, peab olema mingi alus. Minu jaoks
oli kummaline näha, et saalis oli hästi palju
Tallinna inimesi, kes tulid Käsmu inimestele
selgeks tegema, mis nende külaga tegema
peaks või mitte. Sadama planeeringu vastased üritasid koosolekut vaatemänguks muuta. Tegelikult oli tegemist töökoosolekuga,
millel on oma kindel eesmärk – ära kuulata

kõik ettepanekud eskiisi osas.
Kokkuvõttes jäi siiski mulje, et paljud
inimesed, kes olid tookord sadama vastased,
on aru saanud, et tegelikult pole siin midagi
sellist, mida takistama peaks. See on täiesti
tavapärane areng, mis ei riku mingilgi
määral Käsmut. Paljud põhjused, mis on
välja toodud Käsmu meremuuseumi avalikus pöördumises, ei ole tegelikult tõesed,
vaid on välja mõeldud. Mul on hea meel, et
kogukond hakkab tasapisi aru saama,
millega tegelikult tegemist on ja kes tegelikult valetab, kuigi valetajaks on siiamaani
tembeldatud vald. Kõige tähtsam on, et asi
on liikuma saanud ja detailplaneeringut ei
lõpetata ning arvestatakse maksimaalselt
kõikide mõistlike ettepanekutega.

Annes Naan
Vihula vallavanem

Arendusnõuniku töö pole ainult paberimäärimine
Anneli Kivisaare nimi on Vihula vallas
tuttav ilmselt kõigile, kes on kokku puutunud
erinevate projektirahade taotlemisega.
Anneli on pärit Kadrina vallast, kuid juured
on tal siit: tema isa esivanemad on Võsult.
Vihula vallas elab ta aastast 1988, vallavalitsuses töötab ta suuremate ja väiksemate
vaheaegadega juba 1994. aastast. Vahepeal
töötas Anneli kultuurinõunikuna, praegu on
ta arendusnõunik.
Räägi lähemalt oma tööst.
Nõustan ja aitan taotlusi kirjutada erinevate
projektide jaoks. Minu töö ongi julgustada
vallaelanikke ja aidata nende ideede
elluviimisele kaasa võimalikult palju.
Kindlasti ei julge ma lubada, et hakkan
kellegi eest midagi ära tegema, kuigi selle
peale tihti loodetakse. Paberitööd on hästi
palju, aga vaatamata sellele on mu töö
vaheldusrikas. Saan suhelda erinevate
inimestega, käia ringi ja vaadata, mis mujal
valdades toimub. Ma ei pea kogu aeg istuma
kabinetis laua taga. Positiivse laengu
annavad väljasõidud väikese rühmaga ja
ajurünnakud. Oma aja võtavad ka nipetnäpet asjad, mida teised märkavad tegelikult
alles siis, kui need tegemata jäävad.
Kas kohalikuna on lihtsam sellisel
ametikohal töötada?
Olen väga palju mõelnud sellele. Ümberkaudsete valdade arendusnõunikud on
mujalt pärit. Tuleb meelde üks vana ütlus:
ükski prohvet ei ole kuulus omal maal. Nii
positiivset kui negatiivset tagasisidet minu
tööle annavad enamasti tuttavad, aga neid
ma tunnen seepärast, et olen siit pärit.
Omainimeste jaoks on see ilmselt hea, et ma
olen kohalik, sest teen oma koduvalla asju

äriprojekti koolitusele Tapal. Koolitused
toimuvad viies erinvas moodulis 2.-30.
märtsini, lähem info üleval valla kodulehel.
Sellest koolitusest on väga palju abi.

Vabal ajal laulab Anneli Võhma seltsimaja segakooris.
südamega. Mul on hea meel, kui mu
koduvallal läheb hästi. Mulle meeldib, kui
saan oma inimestele näidata, kui ilus meil on
ja kui vahvad inimesed siin elavad.
Kes ja kust üldse toetusraha
taotleda võiks?
Kui kellelgi tekib mingi projektiidee, siis
võib alati julgelt pöörduda minu poole, et
arutada koos läbi, mida edasi teha. Kõige
paremad asjad tulevad välja siis, kui inimesel
on kõigepealt idee ja ta hakkab otsima
võimalust, kuidas seda ellu viia. Väga
paljudel juhtudel kipub olema nii, et avaneb
võimalus taotleda raha ja siis hakatakse
otsima ideed, et see raha kätte saada. Minu
arust on see vale mõtlemine.
MTÜdele on päris palju erinevaid
toetusvõimalusi, näiteks LEADER ja
Kodanikuühiskonna Sihtkapitali kohaliku
omaalgatuse programm. Eriti hästi on käima

läinud LEADER-programm, millest meie
valla seltsid on suurt abi saanud nii tegevuste
rahastamiseks kui hoonete renoveerimiseks.
Ka kohalikud väikeettevõtjad võiksid olla
julgemad raha küsimisel LEADERist. Juba
aprillis avanevadki LEADERi 3. sektori
meetmed, mis on mõeldud nii kogukonnainvesteeringuteks kui erinevate tegevuste/sündmuste rahastamiseks. Projektitaotluste kevadvoor on avatud 4.-17.aprillini.
Miks jäävad mõnikord väga head
ideed ainult mõtteks?
Väga huvitavaid ideid on tulnud, aga inimesi
ehmatab ilmselt ära tohutu paberimajandus.
Ettevõtjatel jääb rahade taotlemine selle
taha, et neilt küsitakse äriplaani. Kui inimene
pole ise äriplaanikoolitust läbinud, siis on
alustada raske. Soovitan kõigil ettevõtjatel,
kes tahavad ärivaldkonnas midagi ära teha,
kindlasti minna MTÜ Arenduskoja tasuta

Missuguste arengute üle on sul
olnud hea meel ja millest veel
unistad?
Mulle meeldib väga Võsu sadam, ootan
huviga selle edasiarenemist. Võsu välibasseinide idee on eriline ja huvitav ning
pikendaks hooaega, mis on ju nii üürike.
Meie majutusettevõtete, toitlustajate ja
kaubanduse (nii vähe, kui seda on järele
jäänud – poed Võsul ja Võhmal, suvel ka
Võsu turg ja suveniiride-käsitöö müügikohad mõisates ning Võsu pritsikuur, kus
askeldavad toimekad kuurimutid) oleks
püsimajäämisele aitaks hooaja pikendamine
tublisti kaasa, ehk tooks nii mõne tegija
juurdegi. Võimalus paar kuud aastast
kasumit teenida ei ole eriti ahvatlev ega
kutsu just palju ettevõtlikke inimesi piirkonda investeerima.
Suvi ongi selleks, et siin oleks lahedad
inimesed, palju ilusat muusikat ja melu,
mõnusat suminat. Ootan seda aega, kui
Võsul oleks salongilaadne kohvik, veidi
nostalgitsev, stiilne suveõhtu veetmise koht.
Noorte jaoks võiks olla mingi huvitav
kokkusaamiskoht, kaasaegne lasteaed
meelitaks elama noori peresid. Samuti võiks
vallas olla vanurite hoolekandeasutus, et
meie oma vanainimesed saaksid olla
koduvallas. Mul on hea meel, et oleme
saanud hea kontakti suveelanikega, kes
suhtuvad väga positiivselt valla ettevõtmistesse.
Küsitles Katrin Vaheoja
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Istung nr 29
Võsul, 11. veebruaril 2016 kell 16:10.
Istungil osales 12 volikogu liiget: Robert
Aasa, Andrus Aasmäe, Anneli Alemaa,
Urmas Einberg, Gerly Herm, Jaan Kruus,
Hanno Nõmme, Mati Piirsalu, Jüri Teppe,
Aarne Vaik, Aide Veinjärv ja Uno Õunapuu.
Istungil ei osalenud Annika Hallimäe.
Määrusega nr 40 kehtestati Riigieelarvest abivajavate isikute toimetuleku parandamiseks eraldatud
vahendite kasutamise kord
Määrusega nr 41 ajakohastati lähtuvalt Sotsiaalhoolekande seaduse § 183 lõikest 2 järgmised Vihula
Vallavolikogu poolt kehtestatud määrused:
- 11.11.2010 määrus nr 21 „Eluruumide alaliste
kulude piirmäärad toimetulekutoetuste
määramisel“ ;
- 11.10.2007 määrus nr 58 „Riigi rahastatava
lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi
kasutamise kord“;
- 09.12.2010 määrus nr 29
„Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord“;
- 12.08.2009 määrus nr 104 „Sotsiaaltoetuste
maksmise kord Vihula vallas“
Otsusega nr 101 algatati Vihula valla üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamine Võsu
alevikus Lootuse tn 2, Mere tn 14, Mere tn 10/12,
Mere tn 8, Mere tn 8a, Mere tn 6, Mere tn 6a, Mere tn
6b maaüksustele eesmärgiga planeeringualas
olevate maaüksuste ümberkruntimine väiksemateks
elamukruntideks, sh Mere tänava äärsete maaüksuste puhul ka täiendava ärifunktsiooni võimaldamine, ehitusõiguse määramine ja teiste seaduses
ettenähtud ülesannete lahendamine
Otsusega nr 102 otsustati anda Vihula valla elutööpreemia Võsu ajaloouurijale, raamatu „Võsu rahvas
ja tema lugu“ koostajale, kommunismiohvrite
mälestusmärgi paigaldamise eestvedajale MariAnne Heljas'le,
ning valiti Aasta Tegijad 2015:
* Elmar Põldsalu - veteranide jõutõstmise maailmameister 2015
* Lii Undusk - aktiivne isetegevuslane, külaelu
edendaja ja sündmuste korraldaja
* Võsu Sadam MTÜ - Võsu sadama tegevuse käivitaja.
Otsusega nr 103 taotletakse Vihula valla munitsipaalomandisse Käsmu külas asuv maaüksus
suurusega ca 2,1 ha eesmärgiga parkla rajamine
Otsusega nr 104 taotletakse Vihula valla munitsipaalomandisse Noonu külas asuva sepikoja teenindusmaa suurusega 500 m2
Otsusega nr 105 kohustati Vihula Vallavalitsust välja
selgitama Sakussaare külas Pihlaka katastriüksusel
asuva elamu peremehetus
Otsusega nr 106 anti MTÜ-le Vihula Selts
otsustuskorras tasuta kasutusse tähtajaga alates
11.02.2016 kuni 11.02.2026 (kümme aastat) Vihula
vallale kuuluvas hoones Vihula külas Kooli kinnistul
endises koolimajas asuvad ruumid üldpinnaga
123,87 m2
Otsusega nr 107 anti nõusolek pikendada Võhma
külas asuva Seltsimaja kinnistu otsustuskorras
Võhma Seltsimaja MTÜ-le tasuta kasutusse
andmise tähtaega kuni 01.04.2026
Volikogu andis heakskiidu OÜ Tuulekaru poolt
koostatud Võsu-Käsmu jalg- ja jalgrattatee ehitusprojektile (töö nr PP 039/2015) koos klausliga lisada
projektile Vana-Lepispäe kinnistu detailplaneeringus
ette nähtud kolmas mahasõit kinnistule.
Järgmine vallavolikogu istung
toimub 10. märtsil 2016 algusega
kell 16.00 Võsul.
Volikogu poolt vastuvõetud otsustega saab tutvuda
valla kantseleis, raamatukogudes ja valla veebilehel:
www.vihula.ee.

Vihula Vallavalitsus teatab, et on
algatanud peremehetu ehitise
hõivamise menetluse väidetavalt
peremehetu ehitise, Sakussaare
külas Pihlaka katastriüksusel asuva
elamu kohta.
Kõigil isikutel, kellel on vastuväiteid nimetatud ehitise peremehetuse
või hõivamise kohta, palume need
esitada hiljemalt 19. aprilliks 2016
Vihula Vallavalitsusele aadressil Mere
6, 45501 Võsu alevik, Lääne-Virumaa.

VIHULA VALLA LEHT

26. jaanuari 2016 istungi nr 4 kokkuvõte
1. Anda luba korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastuseks A. Aasrannale, I. Siirakule, M.M.
Jollerile, Bioherba OÜ-le, V. Katlasepale, L. Lepasaarele
ja perioodiliseks vabastuseks A. Põldojale.
2. Volitada sotsiaalnõunik Eha Veem`i teostama toiminguid,
mis on seotud valla eestkostel olevale lapsele lapsetoetuse
määramisega.
3. Sõlmida üürileping tähtajaga kuni 01.05.2016, korteri
Võsu Karja 10-5, ühe toa kasutamiseks.
4. Sotsiaal- ja hariduskomisjoni ettepanekud kinnitada
järgmiselt: maksta küttetoetust neljale eakale inimesele
kokku summas 640 eurot; maksta küttetoetust ühele
vähekindlustatud perele summas 224 eurot; maksta
ühekordset toetust kahele perele kokku summas 157,50
eurot; maksta rehabilitatsioonitoetust ühele eakale
inimesele summas 101,55 eurot.
5. Kinnitada Aia tänava pindala, koha-aadressiks määrata
Aia tänav ja sihtotstarbeks transpordimaa.
6. Vallavalitsus otsustas esitada volikogule järgmised
eelnõud: „Maa munitsipaliseerimine (Noonu küla
sepikoda)“, „Maa munitsipaliseerimine (Käsmu küla
Saadumetsa parkla)“, „Sakussaare külas asuva elamu
peremehetuse tuvastamine“.
7. Võtta vastu Võsu alevikus Mere tn 38 kinnistu
detailplaneering ja korraldada planeeringu avalik
väljapanek.
2. veebruari 2016 istungi nr 5 kokkuvõte
1. Kinnitada Võsu Spordihoone juhatajaks Avo Seidelberg
koormusega 0,5 kohta.
2. Muuta Vihula Vallavalitsuse 23.01.2013 määruse nr 1
„Vihula Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate
koosseisud, palgaastmed ja palgamäärad“ lisa 1
kinnitades spordihoone struktuur järgmiselt: spordihoone
juhataja 1,0 kohta, spordijuht 1,0 kohta, spordihoone
haldur 1,0 kohta, koristaja-majahoidja 1,0 kohta.
3. Anda luba korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastuseks E. Lapsaniit`ule.
4. Maksta abipolitseinik G.K. tasu 24 töötunni eest.
5. Kinnitada Kalevi tänava pindala ha ja piirid vastavalt
asendiplaanile. Koha-aadressiks määrata Kalevi tänav ja
sihtotstarbeks transpordimaa.
6. Anda nõusolek Oandu külas asuvate katastriüksuste Pääri
ja Mihkli piiride muutmiseks.
7. Vallavalitsus otsustas esitada volikogule järgmised
eelnõud: „Vallavara tasuta kasutusse andmine (Vihula
endise koolimaja ruumid)“, „Vallavara tasuta kasutusse
andmine (Võhma Seltsimaja lepingu pikendamine)“,
„Vihula valla tunnustuse avaldamise korra muutmine“,
„Riigieelarvest abivajavate isikute toimetuleku parandamiseks eraldatud vahendite
kasutamise kord Vihula
vallas“, „Määruste muutmine seoses uue sotsiaalhoolekande seaduse jõustumisega“, „Detailplaneeringu koostamise algatamine (Merisiil)“.
8. Väljastada ehitusluba Tiigi külas Oruküla kinnistule
abihoone püstitamiseks.
9. Väljastada projekteerimistingimused Võsupere külas
Tööstuse kinnistu metallitootmistsehhi laiendamise
ehitusprojekti koostamiseks. Väljastada projekteerimistingimused Võsu alevikus Mere tn 64a kinnistu elamu
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püstitamise ehitusprojekti koostamiseks.
10. Algatada detailplaneeringu koostamine Võsu aleviku
Sääse vkt 21 kinnistule.
8. veebruari 2016 istungi nr 6 kokkuvõte
1. Eraldada MTÜ-le Võhma Seltsimaja 546 eurot osalemiseks vabariikliku tähtsusega üritusel Eestimaa võimlemispidu „Hingelind“ 28.06.-02.07.2016 Kalevi staadionil
Tallinnas.
2. Maksta ühekordset toetust seoses tulekahju tagajärgede
likvideerimisega summas 450,60 eurot.
3. Kinnitada Laine tänava pindala, koha-aadressiks määrata
Laine tänav ja sihtotstarbeks transpordimaa.
4. Anda nõusolek Oandu külas asuva katastriüksuse
Oanduaia jagamiseks kaheks iseseisvaks katastri-üksuseks.
5. Väljastada ehitusluba Vergi külas Reinu kinnistul asuva
garaaži ümberehitamiseks saunaks.
6. Väljastada kasutusluba Võsu alevikus Jaanioja 10
kinnistul asuva üksikelamu kasutamiseks. Väljastada
kasutusluba RMK Oandu telkimisala kasutamiseks.
Väljastada kasutusluba RMK Oandu loodusmetsa
õpperaja kasutamiseks.
7. Korraldada avatud hankemenetlusena hange „VõsuKäsmu jalg- ja jalgrattatee ehitustööd“. Kinnitada
hankedokument ja moodustada hankekomisjon koosseisus: Annes Naan, Urmas Osila ja Ivar Lilleberg. Hange
viiakse läbi e-riigihangete keskkonnas ja pakkumuste
esitamise tähtaeg on 04.03.2016 kell 11:00.
8. Korraldada avatud hankemenetlusena hange „VõsuKäsmu jalg- ja jalgrattatee ehitamise omanikujärelevalve“. Kinnitada hankedokument ja moodustada
hankekomisjon koosseisus: Annes Naan, Urmas Osila ja
Ivar Lilleberg. Hange viiakse läbi e-riigihangete
keskkonnas ja pakkumuste esitamise tähtaeg on
07.03.2016 kell 11:00.
9. Vallavalitsus otsustas tänukirjad anda vastavalt esitatud
ettepanekutele seitsmele isikule ja ühele asutusele.
17. veebruari 2016 istungi nr 7 kokkuvõte
1. Kinnitada 11.02.2016 koostatud Karepa raamatukogu
raamatute kustutusakt ning anda nõusolek raamatukogust
183 eksemplari kustutamise kohta kokku summas 219,08
eurot.
2. Muuta Kakuvälja külas ja Sagadi külas asuva katastriüksuse Tidriku lähiaadressi ning määrata uuteks
lähiaadressideks Haraka Kakuvälja küla ja Räägu Sagadi
küla.
3. Kinnitada Ranna tänava pindala ja määrata kohaaadressiks Ranna tänav ning sihtotstarbeks transpordimaa.
4. Kinnitada Vihula valla 2016.a hankeplaan.
5. Väljastada ehitusluba Pedassaare külas Neeme küla
kinnistu elamu rekonstrueerimiseks. Väljastada ehitusluba Vihula külas Poe kinnistu kaupluse ümberehitamiseks. Väljastada ehitusluba Koolimäe külas Kooli
kinnistu suvila ümberehitamiseks.
6. Väljastada projekteerimistingimused Annikvere külas
Imbi kinnistu sauna püstitamise ehitusprojekti koostamiseks.

Töövõimereformist
Alanud aasta 1. jaanuarist käivitus Eesti sotsiaalsüsteemi
viimaste aastate kõige laiaulatuslikum uuendusprogramm
ehk töövõimereform. Lõppenud aasta olulisim töövõimereformiga seonduv muutus oli otsus käivitada reform
järk-järgult.
1. jaanuarist käivitus uus sotsiaalsete abivahendite
müümise ja rentimise korraldus, mille võttis maavalitsustelt
üle Sotsiaalkindlustusamet. Muutuse eesmärk on teha
abivahendite süsteem senisest läbipaistvamaks. Raha liigub
uuest aastast koos inimesega – ettevõte saab müüa ja rentida
abivahendeid vaid siis, kui tema juurde tulevad kliendid.
Uus korraldus annab inimestele võimaluse valida
erinevate pakkujate vahel, mida seni teha ei saanud.
Abivahendeid saab osta nüüd kõikidest abivahendeid
pakkuvatest firmadest üle Eesti lähtuvalt sellest, kes pakub
parimat teenusekvaliteeti, hinda jms.
Töövõimereformi järk-järguline käivitumine lähtub
põhimõttest „teenused enne, hindamine pärast“:
• 2016. aasta 1. jaanuarist hakkasid Eesti Töötukassa ja
Sotsiaalkindlustusamet pakkuma abivajajatele uutel alustel
teenuseid.
• 2016. aasta 1. juulist hindab Eesti Töötukassa töövõimet
ning maksab töövõimetoetust neile, kellel pole Sotsiaalkindlustusamet kunagi töövõimetust tuvastanud või tegi seda
viimati enne 2010. aastat (uued hinnatavad).
• 2017. aasta 1. jaanuarist on oodatud töövõimet hindama
ka praegused püsiva töövõimetusega inimesed (valdavalt
töövõimetuspensionärid).
• Üleminek kestab 2021. aasta lõpuni.
Töövõimereform on mahukas ja paljusid inimesi puudutav uuendus: töövõimetuspensionäre on Eestis ligi 100 000,

neile lisanduvad tööandjad ning need, keda reform puudutab
kaudsemalt (sugulased, omastehooldajad jt).
- Reformiga seotud teenused, toetused ja hindamine
puudutavad tööealisi inimesi, kellele on määratud püsiv
töövõimetus (10-100 protsenti). Töövõimetuspensioni
eeltingimus on töövõime kadu 40-100 protsenti.
- Töövõime hindamisele ei pea erandina minema need,
kellele on määratud invaliidsusgrupp või töövõimetus
tähtajatult ehk vanaduspensionieani.
- Töövõimereform ei tähenda üksnes inimeste tööleaitamist, vaid ka töökoha säilitamist ning igapäevaeluga
toimetuleku parandamist.
Uues süsteemis võetakse püsiva töövõimetusega inimeste asemel mõistena kasutusele vähenenud töövõimega
inimene. Töövõimetuspensionäri asemel saab rääkida
töövõimetoetuse saajast.
Täpsemat informatsiooni saab töövõimereformi kohta
järgmistel telefonidel ja interneti vahendusel.
Töötukassa teenuseid, töövõime hindamist, töövõimetoetust ja tööotsimist puudutav:
- Helle Ruusing, Eesti Töötukassa meedianõunik,
512 2327, helle.ruusing@tootukassa.ee
Sotsiaalkindlustusameti teenuseid ja abivahendeid
puudutav:
- Regina Salmu, Sotsiaalkindlustusameti kommunikatsiooninõunik, 640 8192,
regina.salmu@sotsiaalkindlustusamet.ee
Lisainfo asutuste kodulehtedel:
- www.sm.ee/toovoimereform
- www.tootukassa.ee/toovoimereform
- www.sotsiaalkindlustusamet.ee/toovoimereform
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VEEBRUAR
04.03 kell 19.30 Kohvik-teater Võsu Rannaklubis.
Läsna rahvateatri etendus „TÄISMÄNG“
Vanusepiirang 14+; Pilet 6 €
08.03 kell 17.00-18.30 MTÜ Arenduskoda
LEADER toetuste infopäev Palmses, Lahemaa
Looduskeskuse auditooriumis.
11.03 kell 19.00 Baltisaksa glamuur Palmse mõisas
Külalistele tutvustab oma elamist ja
küsimustele vastab mõisahärra.
Muusika – Kaisa Kaisel ja Artur Skurko
Pileti hind: 29 €
12.03 kell 17.00 Marko Matvere, Jaanus Jantson,
Margus Põldsepp “Melanhoolsed
meestelaulud” Vihula mõisas
12.03 kell 20.00-01.00 Kevadine mõisa maskiball.
Sagadi mõisa härrastemajas.
18.03 kell 14.00 Georg Otsale pühendatud päev
Võsu Rannaklubis
19.03. kell 17.00 Taavi Peterson „ Leia mu laulus
Lennon“ Vihula mõisas
24.03 kell 19.00 Baltisaksa glamuur Palmse mõisas
külalisi ootab küünlavalgel pidulaud.
Külalistele tutvustab oma elamist ja
küsimustele vastab mõisahärra.
Muusika – Kaire Rapur
Pileti hind: 29 €
25.03 kell 14.00 Küüditatute meenutuspäev
Võsu Rannaklubis/Võsu Rannaklubi pargis.
26.03. kell 17.00 Tõnis Mägi Vihula mõisas
27.03 kell 10.00 Vihula valla lauatennise IV
seeriavõistluse 6. etapp Võsu Spordihoones

KIRJAKAST
Küsimata jäänud küsimused
Õhtul, pärast detailplaani eskiisi arutelult koju minnes jäi okas
hinge kriipima. Nagu käiks üks tont mööda Vihula valda, see
Käsmu sadamatont. Kõik, kes varem said läbi, näitavad täna
üksteisele hambaid; need, kes eile ütlesid üksteisele tere, täna
ainult mühatavad enese ette; need, kes surusid kätt, hoiavad
seda nüüd rusikas. Lubavad üksteist alla ajada, maha lüüa, ära
nülgida, maha lasta. Neavad teineteist kõige maailma
mõeldavate ja mõeldamatute needustega.
Mille eest? Kas Käsmu on seda väärt?
Pähe tuleb vägisi mõte, et kas seda aega ja raha, mis on
kulunud ja kulutatakse veel, saanuks valla inimestele mõeldes
otstarbekamalt kasutada ehk Võsu koolile, et ta ikka põhikooliks
jääks, mitte 6 klassiliseks nagu valla ettepanekud liiguvad, sest
kui kaovad lapsed kaovad ka vanemad.
Ehk kulutaks selle raha ja aja bussijaamade WC rajamiseks,
sest kuidagi imelik on vaadata keset Võsu, bussijaamataga vett
laskvat kodaniku, mis ikka hädaga teed. Jääks ära Võsu giidile
esitatud küsimuse „kus on tualetid?“, vastus „ONLY IN
FOREST!“.
Ehk kulutaks raha kauplusauto toetamiseks, kuidagi narr on,
et inimene saab vajaliku kätte ainult kord nädalas.
Ehk kulutaks raha niipalju räägitud infopunkti loomiseks,
kus saaks tööd nii mõnigi tänaseks vallast lahkunud, ennast
selleks ametiks sobilikuks koolitanud endine valla elanik.
Ehk kulutaks raha kogu valda hõlmava jalgrattalaenutuse
välja arendamiseks. Piinlik on vastata Käsmus esitatud
küsimusele „kus saab laenutada jalgratast?“ – „võib-olla
Palmses“.
Ehk kulutaks selle raha valda hõlmava turismi bussiliini
loomiseks. See tähendab, et Verki tulnud jahiomanik saab seal
istuda bussi ja sõita Altjale, kahe tunni pärast edasi Vihulasse,
sealt edasi Sagadi ja Palmsesse, õhtuks tullakse Verki tagasi.
Ehk kulutaks raha talvise teehoolde parandamiseks, kuidagi
imelik on vastata küsimusele „mis teil teedega toimub?“. „Meil
saabus talv ootamatult!“
Ehk kulutaks raha ... veel sadadele tegelikult valla
inimestele olulistele asjadele.
Arutlusest jäi kuidagi painama üks väljaöeldud lause.
„Vaadake kui palju ja tihedalt on sadamaid Soomes ja Rootsis!
Kui küsiks hoopis millest nad on ilma jäänud? Jäädavalt!
Millest MEIE jääme ilma? Jäädavalt!
Käsmu kalur VIRKO SIRKEL

Zumba treeningud teisipäeviti
algusega 17.00 Treeningud on
tasulised, täiskasvanule 5 € ning
noortele alates 12 aastast 3 €.
Treener Erika Pilv
Asahi (lihtsad harjutused, mis sobivad kõigile
lõdvestuseks, koormusest taastumiseks ja pingete
maandamiseks) tunnid toimuvad esmaspäeviti kell 19.0020.00 Võsu Spordihoones. Info: Spordihoone 323 8400 või
J. Undusk 5 335 9207 HOOLI OMA TERVISEST!
Arenduskoja LEADER toetuste projektitaotluste
vastuvõtt 4.–17. aprillil ja 12.–21. septembril 2016
Kohalik LEADER tegevusgrupp MTÜ Arenduskoda võtab vastu
LEADER strateegia meetmete 2016. a toetuste projektitaotlusi.
Meetme 2.1 „Kogukonna investeeringute toetus“, meetme 2.2
„Aktiivne ja tegus kogukond“, meetme 3.1 „Ajaloo- ja
kultuuripärandi väärtustamise investeeringute toetus“ ja
meetme 3.2 „Kultuuripärandi hoidmine“ projektitoetuse
taotlusi saab esitada läbi E-PRIA 4. kuni 17. aprillini 2016.
Meetme 1.1 „Elulaadiettevõtluse toetus“ ja meetme 1.2
„Mikro- ja väikeettevõtete arendamine“ projektitoetuse
taotlusi saab esitada läbi E-PRIA 12. kuni 21. septembrini 2016.
Meetme 4.1 „MTÜ Arenduskoda koostöö ja jätkusuutlikkus“
voor avatakse 4. aprillil 2016 ja jääb jooksvalt avatuks
strateegiaperioodi lõpuni.
Arenduskojas töötab projektide konsultant-spetsialist, kes nõustab
taotlejaid.
Arenduskoja LEADER-toetuste infopäevad kevadel 2016. a (M 2.1,
M 2.2, M 3.1, M 3,2):
Kolgaküla rahvamaja – 1. märts kell 17,
Kuusalu rahvamaja– 3. märts kell 17,
Palmse külastuskeskus – 8. märts kell 17,
Lehtse kultuurimaja – 9. märts kell 17,
Kadrina raamatukogu – 10. märts kell 17.
Kevadvooru taotluste hindamsitulemuste paemusjärjestuse kinnitab
MTÜ Arenduskoja juhatus hiljemalt 45 päeva pärast taotluste
vastuvõtuvooru lõpetamist (31.05.2016).
Sügisvooru infopäevad toimuvad augustis 2016.
Toetuste ja nõustamise kohta saab infot, taotlusvorme ning
juhendmaterjali MTÜ Arenduskoja veebilehelt arenduskoda.ee.
Heiki Vuntus,
arenduskoja tegevjuht

VEEBRUAR 2016

EHA HANSAR
Vergi küla

94

ANNA BERGSTRÖM
Villandi küla

91

ARVED MARGAT
Muike küla

88

HEINO PAJUPUU
Koljaku küla

87

ANNA PLOTNIKOVA
Vainupea küla

87

GENNADI ZUSSI
Võsu alevik

86

HARRI MANNOV
Käsmu küla

85

HARALD LASS
Pedassaare küla

85

KALJO VEINMANN
Salatse küla

84

ENDLA AAVIK
Võsu alevik

83

VAIKE VAIKLA
Võsu alevik

81

HANS KÕRVEK
Toolse küla

80

KALJU RANDMAA
Pajuveski küla

80

ENNO LAINE
Võsu alevik

70

VALENTINA VAINU
Käsmu küla

70

Meie hulgast
on lahkunud …

MATI HEINSAR
12. jaanuar

MTÜ Arenduskoda
LEADER

toetuste infopäev

BORIS MERELAID
26. jaanuar

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

HAIDE PAJULA
10. veebruar
HEINO SUTERMANN
13. veebruar

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

