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Tänuüritus kaunite kodude rajajatele

Käsmu sai uue
külavanema
Külavanema kohale oli esitatud kolm
kandidaati – senine külavanem Robert
Aasa, Tiina Laulik ja Kristjan Altroff.
Robert Aasa loobus kandideerimast
Kristjan Altroffi kasuks. Suure häälteenamusega valiti Käsmu uueks külavanemaks Kristjan Altroff.

Algavad valla
meistrivõistlused
Sel sügis-talvisel hooajal
algavad Vihula valla
meistrivõistlused
males, kabes,
koroonas, korvpallis, võrkpallis ja lauatennises. Korv- ja võrkpalli võistlused
toimuvad 3-liikmelistele võistkondadele. Kutsume üles oktoobrikuu jooksul
võistkondi registreerima telefonil 323
8400 või e-postiaadressil
spordihoone@vihula.ee. Alustame
võistlustega novembris. Lauatennise
meistrivõistlused toimuvad 17. detsembril.
Külade spordipäev toimub traditsiooniliselt märtsi alguses – 5. märtsil.
Selgitatakse välja sportlikeim küla.
Küladele annavad punkte ka osalemine
male, kabe, koroona, võrk- ja korvpalli
ning lauatennise meistrivõistlustel.

Selle aasta konkursi „Lääne-Virumaa kaunis
kodu“ tänuüritus toimus Kadrina vallas,
Haljala kihelkonnas, Loobu külas Pihlamäe
talus. Konkursile oli esitatud üle 16 objekti,
nende hulgas Vihula vallast – Vihula
külaseltsi rajatud bussiootemajake Vihulas, Vihula mõisakompleks ja Olav ja
Katreen Miili Laviku vesiveski (ülal pildil)
Koljaku külas.
Vabariiklikule
konkursile esitati
kolm objekti, nende
hulgas meie vallast
Olav ja Katreen
Miili Laviku
vesiveski Koljaku
külas. Kõigist
vabariiklikule
konkursile
esitatud
paikadest tehti
fotod ja
koostati
raamat.

Lauatennisistid
alustasid

VIROL-i tegevdirektor Sven Hõbemägi õnnitlemas Katreen Miili

Muusikapäev kutsub Vihula valla inimesi
kuulama!
Kuula! 1.oktoobril tähistatakse rahvusvahelist muusikapäeva, mis täidab kogu
Eestimaa kaunite helidega. Muusikapäeval
on kavas üle 150 tasuta lühikontserdi, kus
professionaalsed interpreedid esinevad
bussipeatuses, haiglates, spordisaalides,
lautades, aga ka traditsioonilisemalt
kultuurikeskustes, kirikutes ning kontserdimajades üle kogu maa. Ükski maakond pole
jäänud kõrvale.
Niisiis on ka Vihula valla inimesi ees
ootamas üks vaatamist väärt muusikaline
maiuspala. Kell 17.00 Käsmu Meremuuseumis annavad kontserdi professionaalsed, hinnatud muusikud kontratenor
Ka Bo Chan, tšellist Aare Tammesalu ja
klaveril Andres Uibo.
Hongkongist pärit Chan on ligi 20 aastat

elanud Eestis, kus on õppinud Hirvo Surva ja
Merike Toro käe all laulmist ja koorijuhtimist. Ta on ka töötanud Eesti
Sümfooniaorkestri solistina ning teda seob
tihe koostöö arvukate Eesti muusikakollektiividega.
Andres Uibo on Eesti publiku seas
kindlasti tuntud nimi. Austatud organistina
on ta andnud maailmas üle tuhande
soolokontserdi. Ka Aare Tammesalu on
tšellistina esinenud maailma eri otstes ning
tema tunnustatusest annab märku ka, et ta on
mitmete heliloojate loomingu esmaesitaja.
Niisiis ei tarvitse suurejoonelise muusikaelamuse saamiseks sugugi kaugele sõita,
vaid muusika tuuakse sinuni! Mis Muusikapäeval veel põnevat varuks on, uuri
veebilehelt www.muusikapaev.ee.

25. septembril toimus Vihula valla
lauatennise seeriavõistluse I etapp.
Seekordne sari on viies ehk siis pisut
juubelihõnguline.
Osales 21 võistlejat. Esikoha võitis
Maardu lauatennisist Anatoli Lans,
kellele järgnes Andres Lofitski, samuti
Maardust. Maardu meeste kolmikvõidu
nurjas Kadrina võistleja Jaanus Lokotar. Parim naismängija Ülle Vilba oli
üldarvestuses kuues. Edukaim noormängija Gregor Tauer tuli ViruNigulast. Veteranide parimana platseerus Sergei Vassiljev Maardust üldarvestuses neljandale kohale, Vihula
valla parim Avo Seidelberg oli üldarvestuses seitsmes.
Järgmine etapp toimub 30. oktoobril.

Edukat koolitee
algust!
Vihula vallas alustas 1. septembril
kooliteed 12 last.
Võsu Kooli esimesse klassi asus
õppima 9 õpilast: Reinhard Ruto,
Cristiana Liivapuu, Kaarel Tõnisson,
Simon Henry Lust, Siim Nõmme,
Marten Soon, Madis Konsa, Henri
Nõmme ja Alissa Ismael.
Haljala Gümnaasiumi 1.klassi astus
Sergo Kaspar Klaus,
Loksa Gümnaasiumi Brigitta Kupp ja
Kunda Ühisgümnaasiumi Lennart
Kasemaa.
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Ühinemisläbirääkimiste okkaline rada
SEPTEMBER
OKTOOBER
10.10 – 16.10 Lahemaa maitsete
nädal. 3 mõisa pakuvad
Lahemaa metsade, põldude,
mere ande.
Palmse, Vihula ja Sagadi mõisa
restoranides
Lisainfo www.sagadi.ee
tel 676 7888
15.10 Teatrietendus Palmse mõisas:
Anne Veesaar „Lydia“
Täpsem info ja eelregistreerimine:
www.palmse.ee;
eve@palmse.ee, telefon 32 40070
Vihula valla elanikele kehtivad
sooduspiletid!
22.10 kell 19.00 Vihula valla
lõikuspidu Karepa rahvamajas.
Teemaks merekultuuri aastale
sobivalt Kalurite pidu, oodatud
on kõik paatkonnad, stseene
meremeeste elust.
Info: karepa.rmtk@vihula.ee
30.10 kell 10.00 Vihula valla
lauatennise V seeriavõistluse
2016/2017 II etapp
Võsu Spordihoones
Võsu LTK
Info: 502 0612
e-post: avo@vrkirjastus.ee

Alates 12.augustist kuni 15. septembrini on
toimunud haldusreformi alased ühinemisläbirääkimised Kadrina ja Haljala vallaga.
On ka toimunud mitmed kohtumised nii
Kunda suunal kui ka Loksa suunal.
Haljala, Kadrina ja Vihula juhtrühmad on
pidanud kolm koosolekut ning on ka
külastanud kõigi kolme omavalitsuse asutusi
ning arutanud kitsaskohti. Kokkusaamistel
on juttu olnud uue valla nimest, asukohast,
struktuurist, investeeringutest ning volikogu
liikmete arvust ja on jõutud ühinemislepingu
tööversioonini. Oma ettepanekud ühinemislepingule andsid ka kolme valla töörühmad.
16. augustil Kadrinas toimunud kokkusaamisel vallamaja asukoht ei selgunud,
samuti ei saadud kokkuleppele nime suhtes.
Struktuuri määramisel tehti ettepanek vallavanematele avaliku konkursi korraldamiseks. Investeeringuteni peaasjalikult ei
jõutud, kuid uue volikogu liikmete arvuks
lepiti kokku, et on 21.
23. augusti koosolek oli lühem, sest
järgnes ringsõit Kadrina vallas, kuid jätkusid
vaidlused nii nime kui vallamaja asukoha

suhtes. Pakuti küll kompromissina välja, et
üks teenuskeskus võiks asuda Rakvere
linnas peale Haljalas ja Võsul paikneva.
Pakuti mitmeid nimesid uuele vallale,
näiteks – Loode Viru (Nord West Viru),
Viitna, Võsu, kuid ei loobutud Kadrinast.
Ringsõidul külastati Kadrinas kooli,
lasteaeda, katlamaja, kultuurimaja, Undlas
asuvat hooldekodu ja taastatavat Neeruti
mõisa.
24. augustil toimus ringsõit Vihula
vallas. Alustati Karepa rahvamajast, seejärel
Vihula lasteaed ja rahvamaja, Võsu sadam,
Rannahoone koos vallamajaga, Käsmu,
Võhma rahvamaja ja lõpetati Võsupere
lasteaias.
25. augustil oli tutvumiseks Haljala kool,
lasteaed, veepuhastusjaam, rahvamaja,
vallamaja, tühjalt seisev Põdruse algkooli ja
lasteaia hoone ning sõideti mööda Kandle
mõisast.
7. septembril toimus juhtrühmade kokkusaamine Võsul. Kadrina oli oma seisukohtades jäik. Nii ongi selgunud läbirääkimiste käigus, et ei soovita moodustada uut

omavalitsust, vaid on tahe Kadrina valla
võimekuse suurendamine ja eelkõige aleviku kui keskuse arendamine teistega ühinemise teel.
Läbirääkimised Kunda suunal on takerdunud, sest nende omavahelisel juhtrühmade kohtumisel otsustati, et Kunda linn, Aseri
ja Viru-Nigula vald jätkavad läbirääkimisi
kolmekesi.
Ka 8. septembril toimunud kohtumisel
Loksa linnavolikogu vastava komisjoniga
tõdesime, et ilma Kuusalu vallata me
ühineda ei saa, sest seadus ei luba seda.
Kuusalu vald teatab oma otsusest hiljemalt
13. oktoobriks.
Otsime oma rahvale parimat lahendust.
Aide Veinjärv
volikogu esimees
ühinemisläbirääkimiste komisjoni
esimees

Järjekordne tegus suvi Vainupeal koos seljatatud
Laupäeval, 17. septembril kogunes külarahvas Vainupea kabelisse, et külaseltsi üldkoosolekul kolmas tegus suvi kokku võtta.
Koos sai söödud torti ja tunnustatud ka
tublimaid panustajaid. Päev algas sümboolsete pühakoja koristustöödega. Kuna ilmataat karastas meid seekord vihmase ja
sombuse ilmaga, siis jäi ka talgupäevast
osavõtjate arv minimaalseks ning traditsiooniline talgusupi söömine oli mõistlikum ära
jätta. Külaseltsi üldkoosolekust võttis aga
osa juba rohkem inimesi. Koosolekul said
ühiselt läbi räägitud ja otsused langetatud
laual olnud oluliste teemade osas. Koosoleku
lõpus tänasime kõiki tordiga – „Aitäh
kõigile!” (kondiiter PÄTS Sahver). Külaseltsi juhatuse poolt tunnustasime täiendavalt veel ka tublimaid, kellele kinkisime
Kristjan Üksküla esikalbumi „Uinunu laul”.
Kevadisel koosolekul esmakordselt tehtud
algatust tublisid naabreid ja külaelanikke
tunnustada jätkas külaseltsi juhatuse esimees
Mario Luik. Võtnud ühendust erinevate
ettevõtetega, kellele sai tutvustatud meie
külaseltsi lugu, tulid tunnustamisega kaasa
Revaalia Salong (Kersti Suve) ja Arma
Ratsatalu (Mare Kalme). Nii sai Mario poolt
esile tõstetud neid inimesi, kes on teda
viimaste aastate jooksul külaseltsi tegemiste
võtmes innustanud ja toetanud.
Muinastulede öö raames sai Vihula

Kristjan Üksküla Vainupea kabelis
foto: Kadi Ummik
Vallavalitsuse ja Hasartmängumaksu Nõukogu toetusel korraldatud rohkearvulisele
kuulajaskonnale Kristjan Üksküla kontsert.
Tihedalt külg külje kõrval ning ka vaibal
koha leidnud huvilised said muuhulgas
kuulata Viidingust, Puškinist ja Dostojevskist mõjutatud Kristjani loomingut.
Suvel toimusid eelnevale lisaks ka meeleolukad „Kesksuvekontsert“ ja saksofonistide suvekooli kontsert. Vainupea küla ja
kabeliga sai lähemat tutvust teha Kirikute Öö

programmi ja Merekultuuriaasta rannaretke
raames. Meil käisid teiste seas külas näiteks
Käsmu koguduse aktiiv, kunstitudengid
Tallinnast, Eesti Kirikute Nõukogu, Võsu
Vabatahtlik Tuletõrjeühing, Eesti Naabrivalve MTÜ, AS Tehnokeskuse ja SA
Archimedese kollektiivid. Kabeli uksed
said taas avatud Teeliste Kirikud egiidi all.
Uhked oleme kabelile paigaldatud väärikate
sepistatud metallväravate üle, mis sai teoks
tänu paljudele annetajatele ning Vihula
Vallavalitsuse panusele. Aktiivselt oleme
jätkanud kabeli reklaamtegevusi, et väärika
pühakoja ajalugu edasi anda ja seejuures ka
vabatahtlike panust esile tõsta. Esimest
korda osaleme pulmamessil – 1. oktoobril
Vihula Mõisas, Eesti Pulmad 2017.
Kevadest saati omab Vainupea küla
arengukava, millest juhindudes proovime
küla nägu ja tegu ühiselt kõigile meelepärasel suunal hoida. Talvel on taas kavas
koostöös Veronika Portsmuthiga korraldada
tasuta jõulukontsert (18. detsember) ning
läbi viia jõulujutlus (25. detsember). Plaane
järgnevateks aastateks on palju. Loodame, et
teineteist toetavad jõud ja inspiratsioon ei
rauge ning suured teod ootavad veel alles
ees. Uute kohtumisteni.
Mario Luik
Vainupea küla selts MTÜ

Tee tööd, siis tuleb armastus
Esimesel septembril algas minu kolmas
õppeaasta Võsu Koolis. Teadmisi ja oskusi
on kogunenud kahe õppeaasta jagu.
Kogenud koolijuhid ütlevad, et kolmandal
aastal hakkad ise ja hakkavad ehk teisedki
aru saama, mida sa õieti teha tahad. Varem
pole mõtet erilist selgust lootagi. Loodan, et
neil on õigus.
Minu jaoks pole kunagi varem olnud nii
selge ja tähenduslik rahvakirjaniku mõte
armastusest, mis tuleb tööd tehes. Inimene
õpib armastama seda, kelle või mille nimel ta
kõvasti vaeva näeb. Õppimine ise on ka üks
vaevarikas ettevõtmine. Nii nagu lapsed ja
õpetajad, peab ka koolijuht igal aastal midagi
uut õppima.
Olen saanud mõned olulised õppetunnid,
mida tahaksin jagada.
Võsu Koolis olen õppinud aega hindama.
Nüüd tajun kuidagi eriti selgelt, et kõik asjad
võtavad aega rohkem kui tahaksid või
saaksid lubada. Iga inimese, olgu ta väike
või suur, aeg on kallis ja hea planeerimine
aitab seda säästa. Samuti olen õppinud, et
vääramatud jõud sekkuvad plaanidesse alati
siis, kui selleks kõige vähem valmis oled.
Kõige rohkem väärtuslikku aega võtavad

aga sassis suhted ja möödarääkimistest
tingitud negatiivsus, millega tegelemine on
piduriks paljudele headele asjadele. Meie
vallas ja isegi Eestis on liiga vähe inimesi, et
keegi tohiks enda ja teiste väärtuslikku aega
kulutada. Peame õppima oma mõtteid
teravuseta välja ütlema ja ligimeste mõtted
kibeduseta kuulama. Vaid nii on võimalik
aega hästi kasutada.
Selleks, et mitte ajale jalgu jääda, tuleb
pidevalt areneda, õppida ja osata muutuda.
Igasuguste muutuste juhtimine on peen
kunst. Kool ja lasteaed on oma olemuselt
väga konservatiivsed süsteemid, kus pole
mõistlik teha muutusi niisama, lihtsalt
vahelduse mõttes, nagu elutuba ümber
kujundades. Iga muutus lööb vana süsteemi
segamini. Harjumuspärane ja turvaline
olukord muutub kellegi jaoks rahutust
tekitavaks kaoseks. Samas on muutus
enamasti vajalik mingi olukorra parandamiseks või ennetamiseks. Alati on muutus
kellegi jaoks liiga kiire ja kellegi jaoks liiga
aeglane, kellegi jaoks hädavajalik ja kellegi
jaoks kiuslik või mõttetu. Muutma hakates
tuleb märgata ja austada nii üht kui teist.
Varem ma ei teadnud, et koolis või lastaias

pole kuigi arukas muutusi teha õppeaasta
sees. Nüüd tean, et iga uus aasta on justkui
uus algus ja siis on muutus loomulikum ja
mitte nii pingeline.
Võsu Kool on väike kool, kus õpib 60
õpilast. Meie lasteaiarühmades käib kokku
49 last. Neist mitte keegi ei ole keskmine.
Igal lapsel on erilised anded ja huvid, soov, et
tema väärtusi märgatakse. Tundub loomulik,
et väikese kooli õpetajatelt oodatakse
rohkem individuaalset tööd ja erinevuste
märkamist kui suures koolis. Samas peab
õpetaja looma kõigile võrdsed võimalused
ning jagama oma aega ja tähelepanu kõigile.
See on suur meisterlikkus, leida kompromisse enamuse ja vähemuse vahel. Meile on
abiks kõigile ühtviisi kehtivad kokkulepped
ja üksteisest lugupidamine.
Olen uhke, et Võsu Koolis ja lasteaiarühmades käivad tublid, targad ja mitmekülgsete huvidega lapsed, kelle nimel on
rõõm töötada ja õppida. Olen uhke õpetajate
üle, kes usuvad, et iga laps suudab leida
„parima mina“, ning annavad selleks oma
parima. Olen uhke, et väga suur hulk
lapsevanemaid jagab arusaama, et kool üksi
ei saa kasvatada lapsest väärikat, vastutus-

Liis Reier
tundlikku ja ettevõtlikku inimest. Nad ei pea
paljuks helistada või läbi astuda kui mingi
küsimus vajab arutamist. Olen uhke Vihula
vallavalitsuse ja volikogu üle, kelle jaoks
lapsed ja noored on olulised. Kaugeltki mitte
iga omavalitsus ei suuda tõsta pilku
kaugemale järgmistest valimistest.
Ma tänan kõiki sõbralikke ja mõistavaid
inimesi, kes on meid julgustanud, toetanud ja
kaasa elanud Võsu Kooli tegemistele.
Liis Reier
Võsu Põhikooli direktor
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Istung nr 36
Võsul, 15. septembril 2016 kell 16:00.

18. augusti 2016 istungi nr 29 kokkuvõte

Istungil osales 10 volikogu liiget: Andrus
Aasmäe, Anneli Alemaa, Annika Hallimäe, Gerly
Herm, Jaan Kruus, Hanno Nõmme, Mati Piirsalu,
Jüri Teppe, Aide Veinjärv ja Uno Õunapuu.
Istungil ei osalenud Robert Aasa, Urmas
Einberg ja Aarne Vaik.
Määrusega nr 48 kinnitati valla 2016 lisaeelarve nr 3
Otsusega nr 140 valiti Vihula Vallavolikogu esindajaks
Vabariigi Presidendi valimiskogus volikogu liige Uno
Õunapuu
Otsusega nr 141 kinnitati kultuuri- ja noorsookomisjoni
liikmeteks Gerly Herm'i asemel Hanna Nõmm ja
Andres Truman'i asemel Karmen Kask
Otsusega nr 142 pikendati Käsmu Külaselts MTÜ-ga
sõlmitud valla omandis oleva kinnistu Käsmu külas
Ranna tee 2a tasuta kasutamise lepingut tähtajaga kuni
15.09.2026
Ühinemisläbirääkimiste pidamiseks moodustatud ajutise
komisjoni esimees Aide Veinjärv andis istungil ülevaate
komisjoni tööst. Volikogu seisukoht on jätkata
ühinemisteemalisi läbirääkimisi Rakvere suunal.
Istungil kinnitati ka valla arengukava aastateks 2017 –
2025 ja eelarvestrateegia aastateks 2017 – 2020 eelnõude I
lugemine. Eelnõud suunati edasi volikogu alalistele
komisjonidele, kes saavad oma ettepanekud esitada
hiljemalt 30. septembriks vallavalitsusele.
Järgmine vallavolikogu istung toimub
13. oktoobril 2016 algusega kell 16:00
vallamajas II korruse saalis, Mere tn 6, Võsul.
Volikogu poolt vastuvõetud otsustega saab tutvuda valla
kantseleis, raamatukogudes ja valla veebilehel:
www.vihula.ee.

1. Väljastada luba avaliku ürituse „Võsu Männiku Cup
2016“ korraldamiseks Võsu rannas 27.08.2016.
2. Muuta Võhma külas asuvate katastriüksuste Jaani ja
Jaani-Heki lähiaadressi ning määrata uueks
lähiaadressiks Tissi. Muuta Võsu aleviku Lääne tänava
lähiaadresse ja määrata uued lähiaadressid Aia tänava
järgi järgmiselt: Lääne 13 – Aia 24, Lääne 11 – Aia 24a,
Lääne 13a – Aia 26, Lääne 11 – Aia 26a, Lääne 43 – Aia
20, Mäe – Aia 22, Lääne 18 – Aia 23, Lääne 16 – Aia 25,
Lääne 14 – Aia 27.
3. Anda luba korraldatud jäätmeveoga liitumisest
perioodiliseks vabastuseks Fargo KT OÜ-le. Anda luba
korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras
vabastuseks Vergi küla Tolli kinnistu haldajale.
4. Kiita heaks T.Kasemaa poolt esitatud hajaasustuse
programmi projekti „Imbsüsteemi rajamine Tammepõllu
kinnistule Karepa külas Vihula vallas“ aruanne esitatud
kujul.
5. Kooskõlastada Eisma külas Tammerähnu kinnistule
rajatava puurkaevu asukoht. Kooskõlastada Toolse külas
Toolsburgi kinnistule rajatava puurkaevu asukoht.
Kooskõlastada Vihula külas Valliääre kinnistule rajatava
puurkaevu asukoht.
6. Väljastada kasutusluba Eisma küla Põhjala kinnistul
asuva suvila kasutamiseks. Väljastada kasutusluba
Toolse külas Mere kinnistul asuva suvila kasutamiseks.
Väljastada kasutusluba Palmse külas Oruveski paisjärve
kinnistul asuva regulaatori kasutamiseks. Väljastada
kasutusluba Palmse külas Muike paisjärve kinnistul
asuva regulaatori kasutamiseks. Väljastada kasutusluba
Võhma külas Kadapiku kinnistul asuva elamu
kasutamiseks.
7. Väljastada ehitusluba Eisma külas Sillakalda kinnistule
abihoone püstitamiseks. Väljastada ehitusluba Adaka
külas Kaasiku kinnistule loomade söögiplatsi
rajamiseks.
8. Väljastada muudetud projekteerimistingimused Võsu
alevikus Aia tn 6 kinnistu suvila ümberehitamise ja
laiendamise ning abihoone püstitamise ehitusprojekti
koostamiseks.
9. Algatada detailplaneeringu koostamine Käsmu külas
Kaskni maaüksusele. Algatada detailplaneeringu
koostamine Sakussaare külas Nõmme maaüksusele.
10. Väljastada kaevetööde luba Võsu aleviku Posti tn 10
maakaabelliini paigaldamiseks. Väljastada kaevetööde
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luba Võsu aleviku Mere tn 57 veetrassi rajamiseks.
Väljastada kaevetööde luba Võsu aleviku Mere tn 61a
tänavavalgustuse ja WC madalpinge liitumise
rajamiseks.
30. augusti 2016 istungi nr 30 kokkuvõte
1. Anda luba korraldatud jäätmeveoga liitumisest
perioodiliseks vabastuseks E. Kikasele. Mitte rahuldada
R. Peetersoni taotlust korraldatud jäätmeveoga
liitumisest erandkorras vabastamiseks.
2. Kooskõlastada Rutja külas Polluksi kinnistule puurkaevu
rajamine ja selle asukoht.
3. Maksta rehabilitatsioonitoetust kolmele eakale inimesele
kokku summas 246,63 eurot. Maksta küttetoetust ühele
puudega inimesele summas 192 eurot. Maksta
küttetoetust kahele eakale inimesele kokku summas 288
eurot. Maksta küttetoetust ühele vähekindlustatud perele
summas 300 eurot. Maksta ühekordset toetust ühele
perele summas 417,60 eurot. Kompenseerida ühe
liikumispuudega inimese eluaseme kohandamise kulud
summas 192,42 eurot. Määrata ühele sügava puudega
inimesele hooldaja ja maksta hooldajatoetust 200 eurot
kuus.
06. septembri 2016 istungi nr 31 kokkuvõte
1. Kultuuri- ja noorsookomisjoni ettepanekud kinnitati
järgmiselt:
• EELK Käsmu kogudus – 200 € (Tallinna XXX
Rahvusvahelise Orelifestivali orelikontsert Käsmu
kirikus 2.8.2016, kus esineb maailmakuulus organist
Peter van Dijk Hollandist);
• MTÜ Vainupea küla selts – 225 € (Muinastulede öö);
• MTÜ Võsu Sadam – 300 € (Muinastulede öö).
2. Maksta ranitsatoetust à 80 eurot I klassi minevatele
Vihula valla lastele.
3. Kiita heaks M. Maandi poolt vallavalitsusele esitatud
2016 aasta hajaasustuse programmi projekti „Pihlaspea
külas Pihlaka talu veepuhastusseadmed“ aruanne
esitatud kujul. Kiita heaks A. Mülla poolt vallavalitsusele
esitatud 2015. aasta hajaasustuse programmi projekti
„Kiva küla Kiva-Sepa talu veesüsteemide rajamine“
aruanne esitatud kujul.
4. Väljastada projekteerimistingimused Eisma küla Eisma
sadama ja Uuskõrtsi maaüksustele abihoonete ehitusprojekti koostamiseks.

Ohutusalane teabepäev eakatele Sõmerul
14. oktoobril 2016 kell 11-14 toimub Sõmeru
vallavalitsuse hoones eakate ohutusalane
teabepäev. Üritusele on oodatud kõik aktiivsed
eakad inimesed, pensionäride ühingud,
päevakeskused, huviringide liikmed ja kõik teised
huvilised.
Teabepäeva raames räägime kodude tuleohutusest ja
küttesüsteemide hooldamisest, tuletame meelde helkuri
kandmist ja ohutust liiklemisel. Peale selle Häirekeskus
tuletab meelde, kuidas on kõige õigem helistada
hädaabinumbrile, et abi jõuaks kohale võimalikult kiiresti.
Teadmisi jagavad ka MTÜ Ohvriabi töötajad.

Pakume erinevaid võimalusi üritust nautida ja kaasa lüüa:
· kontsertprogramm
· võimalus mõõta vererõhku, veresuhkrut ja
kolesterooli
· pirukad ja soe jook hea tuju ja energia säilitamiseks
· loterii ja üllatused
Varem on eakate teabepäevad Lääne-Virumaal läbi viidud
Rakveres, Väike-Maarjas ja Tapal. Ohutuspäeva
korraldajateks koostöös Sõmeru vallavalitsusega on
Päästeameti Ida päästekeskus, Politsei-ja Piirivalveameti Ida
prefektuur, Lääne-Viru Maavalitsus, Häirekeskus, MTÜ
Ohvriabi ja MTÜ Korstnapühkijate Koda.
Suurematel gruppidel palume enda tulekust teada anda

ennetusbüroo vanemspetsialistile Milvi Kompusele telefonil
53 456 665 või meilitsi milvi.kompus@rescue.ee
Üritusel osalemine on tasuta!
Olga Eskor
Ida päästekeskuse kommunikatsioonijuht
Päästeamet, kommunikatsiooniosakond
e-post: olga.eskor@rescue.ee
+372 513 4187
www.facebook.com/paasteamet
Päringud: press.ida@rescue.ee
+372 5330 8795

Häirenuputeenus päästab inimelu
Tänasel päeval on elu viinud meid sinna kus
peamisteks väärtusteks on tegutsemine- uute
teadmiste, kogemuste omandamine ja läbi
nende arenemine paremuse suunas.
Oleme suunanud oma pilgu tõelistele
väärtustele- perele, täpsemalt eakate ja
puudega inimese heaolule ning nende
iseseisvuse säilitamisele andes inimesele
endale ja lähedastele turvatunde.
Häirenupu teenused on maailmas kasutusel üle 30 aasta. Eestis toimib üleriiklik
Medi häirenuputeenus alates 2010. aasta
kevadest, mida osutatakse kõikides maakondades ja valdades, isegi väikesaartel. Pea
nelja aasta jooksul on hädasid lahendatud ja
abilised koju saadetud üle 400 korra,
sealhulgas üle 15 kiirabi ja isegi paar politsei
väljakutset. Paarikümnel korral on nii
inimese elu päästetud.
Süsteem on väga lihtne ja mugav.
Koosneb häirenupust ja hoolekandetelefonist.Hoolekandetelefon paigaldatakse kodus kesksele kohale ning häirenupp kas käele
nagu käekell või kaela.Kui tekib ohuolukord
siis pruugib vaid nuppu vajutada ja meie
kõnekeskus pöördub läbi hoolekandetelefoni kliendi poole, et kuidas saab aidata ja

mis juhtus. Abi vajadusel pöördub kuni 3
kontaktisiku poole. Kutsub välja sõltuvalt
olukorrast ka tuletõrje, kiirabi või politsei.
Medi häirenupu teenusega saate alati kindel
olla, et häirenupule vajutades on meie
kõnekeskus ööpäevaringselt valmis lahendama abivajajal tekkinud probleemi.
Oma kogemusest räägib Torma valla
sotsiaaltöötaja Eha Vesikol: „ Meie valla
memme, kellel nupp käel, tabas ühel ööl
tõsine terviserike, mis ei lubanud tal isegi
liigutada ega tõusta. Nupule suutis ta ikkagi
vajutada ja operaatoriga suhelda. Kohale
kutsuti kiirabi ja informeeriti ka poega, kes
saabus välisust avama. Memm on tänaseks
paranenud ja kodus tagasi. Ta on väga tänulik
ja leiab, et kui tal selline abivahend on, jääb
ta ka tulevaks talveks koju. Mul on tõesti hea
meel, et ta sellisel moel abi sai!”
Alati ei pea olema isegi häirenuppu
vajutanud, et tunda end oma kodus üksinda
kindlamalt ja julgemalt. Selle kohta on
tabavalt öelnud Laeva valla hoolealune
Natalja: “Kui oled üksik ja vana, ei oska
paremat asja tahtagi. Mul pole veel nupu abi
vaja läinud, aga hoopis kindlam tunne on
küll. Isegi vargaid ei karda enam. Ei oskagi

enam ilma punase nuputa olla. Mobiili ei
kanna ju igal sammul kaasas, nupp on kodus
alati käel.” Tema sõnu kiidab ka Laeva valla
sotsiaalnõunik Maire Jõgi: „Medi häirenuputeenus on kindlasti vajalik ja kergendab
oluliselt sotsiaaltöötajate koormust eakate ja
puuetega inimeste osas. Suurimaks plussiks
on turvatunde loomine ja seda nii hoolealusele, tema lähedastele kui ka vastutavatele ametnikele. Hindame Medi häirenuputeenust vajalikuks, toimivaks ja kvaliteetseks.
Üldjuhul on teenuse tellijad kohalikud
omavalitsused.Kuid üha sagedamini leidub
teadlikke lähedasi, kes oma kallitele
vanematele, vanavanemetele või hoolealustele Medi häirenupu valivad. Selle põhjuse
on ilmekalt välja toonud ise Otepääl elav
proua, kelle eakas ema elab Viljandi külje all:
“Kuna ema elab 80 km kaugusel ja on vana,
valutas süda tihtilugu, kui ei õnnestunud teda
telefonitsi kätte saada. Nüüd on Medi
häirenupp juba ligi kaks aastat käe peal olnud
ja selle aja jooksul on ka reaalselt olnud vaja
abi kutsuda.“.
Suurimaks tunnustuseks on alati kasutajate ja abi saanute endi kogemused.

Teine põnev ja Eestis uudne abivahend on
automaatne ravimidosaator.Selle, maailmas
laialt kasutatava koduse lahenduse ülesanne
on tagada, et õigel ajal ja õige ravim
manustatud saab. Seade välistab üledoseerimise ja vale ravimi võtmise. Mitmete
haiguste puhul on ju ravimi õigeaegne
võtmine äärmiselt elutähtis.
Eakate ja ka laste iseseisvaks toimetulekuks oma kodus on meil varuks ka
elektripliidi valvur. Mis hoiab ära tekkida
võiva tulekahju ning aitab säästa inimelusid
ja vara. Eriti vajalik on pliidivalvur
ühisköökides, sotsiaalkorterites, -majades ja
üksinda elavatel eakatel.
Häirenuputeenus võimaldab elada
kauem ja õnnelikult ning turvalisemalt
oma armsas kodus.
Pöördu julgelt meie, Medi häirenuputeenuse, poole telefonil 661 8181, e-postil
info@medi.ee või läbi kodulehe
www.medi.ee.
Lisainfo: Meditech Estonia / telefon 661
8181 / info@medi.ee / www.medi.ee /
www.häirenupp.ee
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kutsub kõiki savihuvilisi
neljapäeval 6.
oktoobril ja
teisipäeval 25.
oktoobril
kell 17- 19

KERAAMIKA TÖÖTUPPA

SEPTEMBER 2016

Rebekah Anal ja Kristjanil
sündis 19. augustil poeg
JONATHAN FRANCIS PAUL
Põldaas
Sirjel sündis 27. augustil tütar
LISETE-KATARINA
Liivapuu

VÕSU RANNAKLUBIS
Hind: 12€ kord või 20€ kaks korda täiskasvanule
5€ kord kuni 12-aastastele
(Hind sisaldab kõiki materjal kaunite esemete
valmistamiseks)
Lisainfo:
Võsu Raamatukogust,
keraamikamoor@gmail.com
või telefonil 5 661 0005 (Piret Aasmäe)

Vihula Vallavalitsus ootab pakkumisi 2016/2017
talveperioodiks kohalikele teedele lumetõrje
teostajatelt.
Soovijatel palume esitada hinnapakkumine hiljemalt 15. oktoobriks
2016 vallavalitsuse aadressil: vald@vihula.ee või posti teel: Vihula
Vallavalitsus, Mere 6 Võsu alevik, 45501 Lääne-Virumaa.
Täpsem informatsioon piirkondade kohta ja muudes küsimustes
Urmas Osila, haldus- ja majandustalituse juhataja
Tel: 5 688 1511 e-post: urmas.osila@gmail.com

Lumelükkamise avalduste esitamise
tähtaeg on 15. oktoober
Erateede omanikud, kes soovivad eeloleval talvel vallalt oma alalise
elukohani Vihula vallas viival erateel lumetõrjet tellida, PEAVAD
ESITAMA (toonud, saatnud postiga või saatnud e-kirjaga
vald@vihula.ee) HILJEMALT 15. oktoobriks 2016. a A
V A L D U S E VIHULA VALLAVALITSUSE KANTSELEISSE
(avalduse vormi leiate Vihula valla kodulehelt
http://www.vihula.ee/blanketid , trükitult Vihula Vallavalitsuse
kantseleist või Karepa, Vergi, Vihula, Võsu ja Võsupere
raamatukogudest).
Lumetõrjet erateedel korraldab Vihula vald „Vihula valla erateedel
tasuta lumetõrje teostamise kord” alusel.
Täiendav info tel. 5 688 1511

IN MEMORIAM

LAINE KASK

Võsu alevik

92

INNA VÄLKMANN

Käsmu küla

89

LIIDIA SANG

Võsu alevik

86

AINO TAMM

Eru küla

85

ARNOLD TOMMULA

Vergi küla

83

VIRVE RANDOJA

Lobi küla

82

IRENE SUSI82

Vihula küla

Sa andsid, mis Sul oli anda,
tööd tehes kustus eluniit.
Sa kandsid, mida suutsid kanda
ning läksid ära siit…

VAIKE TALPSEPP
13.11.1930-08.08.2016
Vaike Talpsepp sündis Toolsel Vihula vallas 6-lapselise pere esimese lapsena.
Nii nagu kõik rannakülade lapsed, käis ka Vaike kalurina merel raha teenimas.
Aastatel 1953 - 1963 töötas Vaike Vergi rahvamaja juhatajana, kus ta sai
rakendada oma energiat piirkonna kultuurielu eestvedajana. Järgnes töö
müüjana Võhma poes. Abielu Antsuga tõi pere Võsule, kus Vaike töötas pikki
aastaid Võsu tööstuskaupade kaupluse juhatajana.
Pensionile jäädes oli energilisel Vaikel aega rohkem ning tema algatusel
asutati eakate selts
Meelespea, mille esinaiseks ta oli üle 20 aasta. Ta koostas erinevaid
estraadikavu ja näidendeid, oli eestvedajaks kõikidel Võsu Rannamemmede
tantsurühma väljasõitudel, kaasas ettevõtmistesse pillimehi ja igas vanuses
lapsi. Väljasõidud-esinemised toimusid üle Eesti, esinetud on Põlvas, Tartus,
Viljandis, Narvas, Tallinna linnahalli laval, isegi Soomes. Enesest mõista osaleti
Memme-Taadi päevadel, jõulupühade paiku käidi esinemas Lääne-Virumaa
hooldekodudes jne. Eestvedaja Vaike oli alati särav ja sarmikas, tegi kõike kire
ja rõõmuga.
Vaike kogus palju huvitavat materjali nii vallas suvitanud kuulsustest kui ka teistest värvikatest isikutest.
Tänu tema tööle on meil olemas väärtuslikud albumid ajalooliste materjalidega.
Vaike Talpsepa ettevõtmisi on tunnustatud Punase Risti V klassi teenetemärgiga.
Aitäh, Vaike, et Sa just meiega olid…
Võsu Eakate Selts Meelespea
Vihula Vallavalitsus
Vihula Vallavolikogu

GALINA SINILA

Adaka küla

81

HELVE TULL

Eisma küla

81

LIIA KRIIVA

Vergi küla

81

AGO SAMBLA

Võhma küla

75

ELLE HALLIMÄE

Võsupere küla

75

ANNE KUREPALU

Võsupere küla

70

HELGI HALLIMÄE

Võsupere küla

70

LAURA-ELFRIIDE
PÄÄBUS

Võsupere küla

Meie hulgast
on lahkunud …

MILDA PRUUN
19. august
ENDEL KARTUSOV
9. september
EINART RAHKEMA
14. september

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
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