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Vihula valla võidukäik
Lõppemas on merekultuuri aasta. Rannikul elavate inimeste
jaoks on meri ajast aega olnud ellujäämise ja elukvaliteedi
tagaja. Elujõu andja. Tänu tema mitmekülgsele ja praktilisele
väärtusele on merel tänapäevalgi suur majanduslik, aga
kindlasti ka kultuuriline roll.
Hea on näha, et Vihula valla eripärane asukoht,
ainulaadsed vaatamisväärsused ning hoitud kultuur ja
traditsioonid pakuvad huvi nii maakonna inimestele kui ka
kaugematele külalistele. Imelised taastatud ja kaunid
mõisad, mis on saanud tunnustusi ja ära märkimist,
kujundavad suuresti valla nägu ja mainet. Kuid kahtlemata
on Vihulal palju muudki, mille üle uhkust tunda. Näiteks
pikk mereäär, kus on ilusad supelrannad. Aga ka Lahemaa
rahvuspark inspireeriva ja looduskauni keskkonnaga. Lisaks
kogu piirkonnas toimiv aktiivne seltsielu, mis muudab eriti
suviti Vihula valla maakonna kultuurikeskmeks. Alati
südamlik ja hea õppetasemega Võsu kool, hästi toimiv Vergi
sadam jpm.
Käsmu kaptenite külas toimunud arvult üheksas,
põhjamaise suunitlusega ja rahvarohke Viru Folk on
kinnistunud eestlaste ja paljude väliskülaliste südameisse.
See mitme päevane üritus ei ühenda mitte ainult muusikuid,
rahvaansambleid, kultuurihuvilisi ja eesti algupärandi
austajaid, vaid kogu piirkonna elanikke. Esile tõstaksin ka
kaunimate kontsertide sarja, Vihula mõisa kasvavat
populaarsust kontserdipaigana ja muusika ning külalistega
koduaedu täitnud Võsu Jazzi. Need kõik pakuvad imelisi
elamusi ja toovad positiivset energiat valda ja maakonda.
Rõõmu teeb, tõsiasi, et Vihula valla kolmas sektor ehk
vabakond on aina aktiivsem. Teadagi oli seekordne „Teeme
ära“ kampaania seostatud merekultuuri aastaga ja nii
koguneski Võsu ranna veeohutuse ja koristustalgutele juba
üle 40 osaleja. Ka kodukandipäev Karepal oli inspireeritud
Merekultuuri aastast ja pühendatud elule mere ääres. Julgen
väita, et Vihula valla kogukond kuulub maakonna
tugevamate ja tahtejõulisemate sekka. Ilmestab ju pärast
aastaid kestnud pausi, taas Võsu spordihoones toimunud
külade spordipäev, liivaskulptuuride võistlus, 1. sünnipäeva
tähistanud noorteklubi tegemised ja Võsu Pritsikuuris
toimuv vilgas tegevus, selgelt kodanikuaktiivsust. Kõik
aktiivsete eestvedajate toel korraldatavad kontserdid, peod,
külade päevad jne seovad omavahel generatsioone ja
erinevate valdkondade inimesi ning nakatavad isetegemissooviga ka teisi.
Piirkonnale annavad lisaks looduse erakordsele
lahkusele värvi ja väärtust ka ettevõtted. Eswire OÜ, Palmse
Mehaanikakoda, põllumajandusettevõtted, Palmse Puit jpt.
Hea on teada, et ka lõppeval aastal jätkas haagiseid tootev
Palmse Metall kasvukursil ning plaanis on uued investeeringud. Jõudu jätkamiseks!
Tore on näha, et Vihula valla eestvedajad loovad
motivatsiooni ja elamisväärset keskkonda, et inimesed
kodukohast ei lahkuks. Piirkonna jätkusuutlikkuse
seisukohalt ei saa alahinnata seda, et Võsu-Käsmu kergliiklustee on asfaltkatte alla saanud ja kenasti valgustatud. Ka
kauaoodatud Võsupere-Palmse vee- ja kanalisatsiooniprojekt sai tänavu hoo sisse. Lisaks avati Võsu sadamas automaattankla ja Vainupea kabel on uute eestvedajate abiga
saanud taaskord uue hingamise. Usun, et järgmisel aastal
jagub rõõmusõnumeid veelgi ja elanike arv suureneb selle
abil vallas jätkuvalt.
Lõppev aasta oli juubeli hõnguline nii mõnelgi asutusel.
Võsu lasteaed tähistas 20. sünnipäeva. Ära märkimist leidis
rahvusvaheliselt ka Eesti vabatahtliku merepäästja ja
merepäästeinstruktori Robert Aasa panus Eesti merepääste
arengusse. Tänan maakonna nimel ja soovime ühiselt jõudu
jätkamiseks.
Palju värskeid ja julgeid mõtteid – energiat ning
koostöömeelt uude aastasse.

Hoiame koos oma maakonda!

Marko Torm
Lääne-Viru maavanem

Oluline on leida võimalusi, kuidas teha – mitte põhjusi,
miks mitte teha...

12. detsembril tähistas Vihula vald
oma 25. aastapäeva vallavolikogu
esimehe Aide Veinjärve ja vallavanema Annes Naani piduliku vastuvõtuga. Järgnevalt valikuliselt fakte
vallavanema peokõnest.
12. detsembril 1991 anti välja
tunnistus, kus kinnitati Vihula valla
omavalitsuslik staatus ja ta astus
omavalitsusliku haldusüksuse õigustesse. Kuni aastani 1993 ühes isikus nii
volikogu esimees kui vallavanem
Hilma Männik.
Selle aja jooksul on toimunud
seitsmed volikogude valimised: 2
valimised Vihulas ja Võsul eraldi
(1993 ja 1996), 5 valimised ühises
vallas (1999, 2002, 2005, 2009 ja
2013)
Vallavolikogudesse on sel perioodil kokku valitud 55 saadikut. Tõnu
Ammussaar ja Uno Õunapuu on
volikogusse valitud koguni kuuel
korral. Einar Ohov ja Peep Tõnisson
viiel korral.
Vallal on sel perioodil olnud: 16
vallavolikogu esimeest – Võsu ja Vihula vallal eraldi 8 ja ühisel perioodil
samuti 8. Pikim aeg – terve valimisperiood okt. 2005 kuni okt. 2009 – on
volkogu esimees olnud Ain Välba.
Meil on 16 vallavanemat – Võsu ja
Vihula valla eraldi eksisteerimise

perioodil 7 ja ühisel perioodil 10.
Tõnu Ammussaar oli Vihula vallavanem nii enne kui pärast ühinemist.
Ühtlasi on ta olnud kõige pikemat aega
ametis olnud vallavanem – viis aastat
(märts 1997 – märts 2002).
Alates 2007. aastast antakse välja
Elutöö preemiat. Preemia on saanud:
Laine Tart, Luule Aasmäe, Villu
Jahilo, Helve-Elfriide Tingas, Hilma
Männik, Signe ja Valdek Kaasik, Valli
Lember-Bogatkina, Eerik Kaarend ja
Mari-Anne Heljas. Aasta tegijateks
on selle aja jooksul valitud: Henno
Pool, Priit Randman, Tiina ja Jaak
Neljandik, Kai Tingas, Mari-Anne
Heljas, Aleksander Pritsik ja Jaak
Väärsi, Kiiri Kallaste, Jaan Sooniste,
Merikene Teppe, Tiia Laht, Valdek
Kilk,
Marina Tomikas, Kristi Viljakainen, Andres Truman, Avo Seidelberg, Mare Kalme ja Arvi Annimäe,
Elmar Põldsalu, Lii Undusk, Poisid
Tumepunase d, Võhma Seltsimaja,
Käsmu Kogudus, Palmse Mehaanikakoda, Ukulele, Eisma Sadam, Pailaps,
Võsu Vabatahtlik Tuletõrjeühing,
Võhma Seltsimaja (2 korda) ja Võsu
Sadam.
Rahandusministeeriumi „Piirkondliku potensiaali indeksi“ kõigi
näitajate võrdluses asume Eesti omavalitsusüksuste pingereas 68. kohal

(kokku võrreldud 213 omavalitsust).
Väikevaldade (alla 3000 elaniku)
arvestuses 5. kohal. Meist eespool
Narva-Jõesuu linn, Tähtvere, Kernu ja
Toila vallad. Lääne Virumaal kõigi
omavalitsusüksuste arvestuses 7.
kohal. Meist eespool Rakvere linn,
Tapa, Vinni, Kadrina, Väike-Maarja ja
Sõmeru vald. Lääne-Virumaa väikevaldadest seega esikohal. Piirkondliku
potensiaali indeksi „majandusliku
kapitali“ näitaja võrdluses asume
kõigi omavalitsusüksuste pingereas
39. kohal. Eestimaa väikevaldade
arvestuses 2. kohal. (esikohal NarvaJõesuu linn). Lääne-Virumaal kõigi
omavalitsuste arvestuses esikohal.
Majandusliku kapitali kvaliteedi võrdluses Eesti Vabariigi üldarvestuses
14(!). kohal. Väikevaldade hulgas
vabariigis ja Lääne-Virumaa koguarvestuses esikohal.
2017. aastal on vallal plaanis
lõpetada Võsu-Käsmu jalg- ja jalgrattatee ehitus, ehitada VõsuperePalmse ÜVK, lõpetada Vihula koolimaja renoveerimise, ehitada Võsu
perearstikeskuse ja apteegi uued ruumid, remontida Võsu Rannahoone
fassaad, ehtada Võsu sadamahooone,
alustada Käsmu sadama ehitus, projekteerida valla munistsipaalmaja ja
alustada ka ehitamisega.
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Haljala ja Vihula vald kinnitasid ühinemislepingu
JAANUAR
01.01 2017 kl 14.30 uusaastapäeva
missa Käsmu kirkus
01.01 kell 13.00 uusaasta
jumalateenistus Ilumäe Kiriku
Leerimajas
14.01 kell 11.00 Vihula valla
meistrivõistlused korvpallis
28.01. kell 11.00 Vihula valla
meistrivõistlused kabes

15. detsembril toimunud Vihula ja Haljala valla volikogude ühisel istungil kinnitati ühehäälselt Haljala ja Vihula valdade
ühinemisleping. Pildil Haljala ja Vihula vallavolikogude liikmed, vallavanemad jt ajaloolisel hetkel kohal viibinud.

29.01. kell 10.00 Vihula valla V
lauatennise seeriavõistluse IV
etapp

Rio 2016 jõudis
spordihoonesse

Lauatennise meistriteks
tulid Vilba ja Vahtras
Vihula valla lauatennise meistrivõistlused võitis JanErik Nermann, kes ta vanaisa Helduri sõnul sai
aastaid tagasi lauatennise nakkuse Võsult, käies koos
temaga Võsu spordihoones reketit proovimas. Tänaseks on andekas 15aastane noormees jõudnud meeste reitingutabelis 151 kohale. Teiseks jäi Ülle
Vilba ja kolmandaks Kunnar Vahtras. Et meistritiitli saamiseks nägi
reglement ette elu- või töökohta Vihula vallas või seotust kohaliku klubiga
läksid valla meistri tiitlid Võsu LTK liikmetele – naistest Ülle Vilbale ja
meestest Kunnar Vahtrasele.
Külade arvestuses läksid maksimumpunktid Võsuperre (Avo Seidelberg),
teise koha punktid Vergile (Tarmo Nuija) ja kolmanda koha punktid Võsule
(Tõnis Sang). Sakussarele tõi punktilisa Taavi Etti ja Koljaku küla punktiarve
avas Valdek Kilk.

Järgmisest aastast saab
haigekassa blankette ja
vorme täita kohaliku
omavalitsuse
sotsiaaltöötaja juures
Alates esimesest jaanuarist saavad kõikide
linnade ja valdade inimesed pöörduda oma
kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja poole,
et täita haigekassa avaldusi ning blankette.
Varasemalt sai blankette täita ka Eesti Posti
kontorites, kuid alates 01.01.2017 ei ole
enam postkontorites seda teenust. Kuid
muretsema ei pea – kohalike omavalitsuste
lai võrgustik tagab kõigile, ükskõik kus nad
Eestis elavad, võimaluse abi küsida
avalduste täitmisel. Eriti oluline on see
piirkondades, kus näiteks haigekassa
klienditeenindused puuduvad või nendele,
kellel ei ole võimalik kasutada elektroonseid
teenuseid.
Blankettide täitmisel on eelkõige
inimesed vajanud abi õigete andmete
märkimisel või kuhu tuleb täidetud
dokumendid saata. Haigekassa meeskond on
viimastel kuudel üle Eesti käinud kohalike
omavalitsuse töötajaid koolitamas, et nad
oskaksid tekkinud küsimuste ning murede
korral aidata. Küsimuste või murede korral
võib helistada ka haigekassa klienditelefonile 669 6630.
Varem on kõige rohkem avaldusi esitatud
hambaravi hüvitise saamiseks. Nende
avalduste täitmise pärast ei pea inimesed
alates 1. juulist 2017 enam muretsema.
Juulikuust muutub süsteem, kus edaspidi
haigekassa arveldab otse hambaarstiga ning
inimene saab automaatselt oma hambaravi
eest tasudes soodustuse.
Oluline on meelde jätta, et Eesti Post
lõpetab alates 01.01.2017 haigekassa
blankettide väljastamise ja edastamise.
Alates 2017. aasta 1. jaanuarist palume
pöörduda Eesti haigekassa blankettide
saamiseks ja edastamiseks haigekassa või
oma kohaliku omavalituse poole, kes
aitavad vajadusel avaldusi täita ja edastada.
Eesti haigekassa blankettide väljastamise ja esitamise võimalus lisaks oma
kohalikule omavalitsusele:
haigekassa kodulehel:
http://www.haigekassa.ee/et/inimesele/blanketid

Blanketid palume haigekassasse
edastada:
·
posti teel aadressil Lastekodu 48,
Tallinn, 10144;
·
info@haigekassa.ee
·
külastades haigekassa
klienditeenindusi.
·
kohaliku omavalitsuse kaudu.
Lisainfot võib alati küsida haigekassa
klienditelefonilt 669 6630.

Meistrivõistluste sari jätkub korvpalli ja kabega
Üks kuuest äramärgitud tööst, autor Helemeel Assmann
Detsembri alguses avati Võsu spordihoones Võsu kooli
õpilaste joonistust näitus. Üleval on tööd 36-lt õpilaselt. Iga
osaleja sai medali. Žürii koosseisus Riho Hütt –
tunnustatud klaasikunstnik ja Rakvere Galerii kuraator,
Karmen Kask – spordihoone spordijuht ja Avo Seidelberg –
spordihoone juhataja valisid välja kuus tööd, mille autoreid
autasustati tunnuskirjaga.

Vihula valla meistrivõistluste sarja järgmine ala – korvpall – ootab osalejaid
14. jaanuaril. Mängitakse
kolmeliikmeliste võistkondadena ja eelregistreerimine
telefonil 323 8400 või eValla meistrivõistlustel võrkpallis võitis
postiaadressil
kolmanda koha Sakussare võistkond,
spordihoone@vihula.ee.
Kabe võistlused toimuvad kes eelmises lehes oli ekslikult märgitud
28.01.2016 algusega kell 11.00. neljandaks.

Külaselts kui kogukonna huvide eest seisja
Haldusreformi valguses räägitakse kõige
muu kõrval ka sellest, kuidas aktiivsed
kogukonnad muutuvad Eesti elu edendamisel veelgi olulisemaks. Rõhutatakse
külaseltside toetamise vajalikkust ning
avaliku arvamusega arvestamist. Loodame
väga, et see ei too kaasa nende hääle
hääbumist, kes sama valjult enda eest seista
ja kosta ei oska, ei jaksa või mingil põhjusel
ei taha.
Vainupeal oleme külaseltsiga toimetanud nüüd juba kolm aastat. Proovime tasa ja
targu, kuid läbimõeldult ja avatud hoiakuga

KIRJA
KAST

ajada niiöelda oma asja. Meie kogemus
näitab, et inspireeriv eestvedamine, läbipaistev infovahetus ning kogukonna liikmete kaasamine aitavad meie hääle koguni
üle Eesti kajama panna. Meie jaoks on
olulisemad ühtehoidev külarahvas, Vainupea
kabeli püsimajäämine ja rannaküla miljööväärtuslikkuse eest seismine. Tegus on meie
kogukond olnud läbi aja. Külaseltsi loomisega sai see justkui vundamendi, millele
hakata konkreetsemalt tulevikku üles ehitama. Ei ole ka meie pääsenud erinevate
arvamuste ja ootuste põrkumisest. Teinekord

nähakse küll probleeme, kuid lahendusi ei
osata välja pakkuda. Oleme aga võtnud
hoiaku, et mitmekülgsus rikastab kui see
aitab meil edasi liikuda. Kutsume inimesi
üles kaasa rääkima ning alati ka võimaluste
piires panustama. Õpime iga päev uutest
kogemustest, et seeläbi kogukonna huvide
eest jälle natukene efektiivsemalt seista.
Ühiselt suudab rohkem, kiiremini ja
edukamalt. Koos on ka lõbusam. Tegusat ja
kordaminekuid täis uut aastat kõigile!
Vainupea küla selts MTÜ juhatus

Mõtlemisainet neile, kes Vihula valla noorte
Jõulukohvikus ei käinud

Jõulukuu teise laupäeva õhtupoolik Võsu
Rannaklubis oli täis südantsoojendavaid
emotsioone. Kauneid laule esitas Vihula
valla tütarlaste ansambel Elene Altmäe
juhendamisel. Avatud oli Jõulukohvik, kus
kaubeldi noorte enda valmistatud hea ja
paremaga. Armastatud Rakvere teatri
näitleja Tiina Mälberg esines luulekavaga,
mida ilmestasid muusikute Peep ja Johannes
Pihlaku helilised vahepalad. Nende etteaste
nimega „Ootus” sobis imehästi jõulueelsesse
siginasse-saginasse, et lihtsalt nautida hetke.
Vihula valla noorteklubi, kelle poolt oli
ürituse idee ja teostus, olid teinud seda täiesti
professionaalsel tasemel. Kahju ainult, et
sellest nii vähe inimesi osa sai. Saali oleks
mahtunud tunduvalt enam. Ka kava valik oli
tehtud pigem vanema publiku huvidest
lähtuvalt. Eks noorte ootused olidki
suuremad. Ka nemad olid arvestanud, et

rahvast tuleb oluliselt rohkem.
Mida pidid tundma need noored, kes küll
püüdsid, kuid suhtumine oli ükskõikne?
Miks me nii vähe tunneme huvi oma valla
noorte tegemiste vastu?
Ja pärast imestame, miks noored siit
minema kipuvad. Kas me ikka tõepoolest
hoolime või deklareerime seda ainult
sõnades? Noored on ju meie tulevik!
Ürituse sisu oli täiesti tipptasemel. Ka
reklaami tehti piisavalt. Põhjus ei saa olla ka
rahas, sest pileti hind oli pigem sümboolne.
Üldjuhul küsitakse sarnase kontsertkava eest
ligi kümme korda kõrgemat hinda. Ja kui ka
seda kahte eurot ei oleks olnud, siis kedagi
ukselt tagasi ei oleks saadetud – väike koht ja
omasid peab hoidma! Hoopis olulisem oli
noorte soov näidata, et nad on olemas ja
tegutsevad.
Meie jäime väga rahule, et läksime. Kui

me ikka tahame, et Võsul midagi toimuks,
siis peame oma pühaks kohustuseks
võimalusel ka ise alati osaleda.
Sellega anname ürituste korraldajatele
julguse, kutsuda ka rahva seas enim
armastatud artiste. Viimased on paraku
kallimad. Seda tasub teha ainult siis, kui on
näha inimestes tahet tulla neid vaatamakuulama.
Täname südamest Vihula valla noorteklubi selle ilusa jõulukingituse eest!
Võime oma noorte üle küll uhkust tunda
– nad on asjalikud ja tegusad! Küllap
kuuleme neist varsti veel ja siis on ka teistel
võimalik neid sõnu kinnitada.
Rohkem märkamist ja hoolimist!
Seltskond Võsu inimesi

Hea vallaelanik, kes sa tunned huvi Vihula valla tegevuse vastu ja oled ka meie lehe lugeja, anna palun teada inimesest,
kelle postkasti meie kord kuus ilmuv Vihula Valla Leht ei jõua.
Seda saad teha saates meile kirja e-postiga aadressile vald@vihula.ee või helistades vallakantseleisse telefonil 325 8630
või 5106244.
Ette tänades Vihula Vallavalitsus
Teeme kõik endast oleneva, et valla leht jõuaks Sinuni!
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Istung nr 40
Sagadis, 15. detsembril 2016 kell 15:05.

15. novembri 2016 istungi nr 40 kokkuvõte

Istungil osales 10 volikogu liiget: Robert Aasa,
Andrus Aasmäe, Anneli Alemaa, Annika
Hallimäe, Paul Lettens, Hanno Nõmme, Kristel
Tõnisson, Aarne Vaik, Aide Veinjärv ja Uno
Õunapuu.
Istungil ei osalenud Urmas Einberg, Jaan
Kruus ja Jüri Teppe.

1. Volitada sotsiaalnõunik Eha Veem`i avama valla
eestkostel olevale alaealisele arvelduskonto.
2. Esitada eestkostetava nimel avaldus kohtule elatise
sissenõudmiseks.
3. Kiita heaks 2015 aasta hajaasustuse programmi projekti
„Punapõllu kinnistule puurkaevu rajamine“ aruanne
esitatud kujul.
4. Kinnitada katastriüksuse pindala ja piirid vastavalt
asendiplaanile, koha-aadressiks määrata Mustoja küla
Saare tee ja sihtotstarbeks transpordimaa. Kinnitada
katastriüksuste pindala ja piirid vastavalt asendiplaanile, koha-aadressiks määrata Mustoja-Haili-Vihula
tee L1, L2, L3, L4 ja L5 ning sihtotstarbeks
transpordimaa.
5. Vallavalitsus otsustas esitada volikogule järgmised
eelnõud: „OÜ Vihula Valla Veevärk osakapitali
suurendamine“, „Vihula valla 2016 a. lisaeelarve nr 4
kinnitamine“, „Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine Käsmu küla Laane tee 4 ja
Laane tee 6 kinnistutel“.
6. Väljastada projekteerimistingimused Altja külas Linda
kinnistule elamu püstitamise ehitusprojekti koostamiseks.
7. Väljastada ehitusluba Rutja külas Polluksi kinnistule
puurkaevu rajamiseks.
8. Muuta Võsu aleviku Vabaduse tn 13 kinnistu detailplaneeringu planeeringuala järgnevalt: lisada
planeeringualasse Vabaduse tn 9a kinnistu (katastritunnus 92201:001:0001), Vabaduse tn 11 kinnistu
(katastritunnus 92201:001:0130), Vabaduse tn 18
kinnistu (katastritunnus 92201:001:0064) ja Vabaduse
tänav (katastritunnus 88701:001:0581.
9. Kompenseerida õpilaste sõidupiletid vastavalt esitatud
avaldustele.

Määrusega nr 54
kehtestati 2017. aasta maamaksumäärad, jättes need samale tasemele kui oli
2016. 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 155 otsustati vallavanemale maksta heade
töötulemuste eest 2016. aastal preemiat poole
kuupalga ulatuses.
Otsusega nr 156 kinnitati rahvaküsitluse tulemused,
mille alusel osales nimekirja kantud vähemalt 16aastastest elanikest (kokku 1750) 164 elanikku,
kellest vastas küsimusele „Kas olete nõus Riigikogu
poolt algatatud haldusreformi käigus Haljala valla ja
Vihula valla ühinemisega?“ „JAH“ 128 ja „EI“ 36
elanikku.
Otsusega nr 157otsustati taotleda haldusreformi käigus
haldusterritoriaalse korralduse muutmise eesmärgil
Haljala valla ja Vihula valla ühinemisel uue
haldusüksuse moodustamist ning määrati moodustatava haldusüksuse ning haldusüksuse piirides
tegutseva kohaliku omavalitsusüksuse kui avalikõigusliku juriidilise isiku nimeks Lahemaa vald.
Otsusega nr 158 kinnitati Haljala valla ja Vihula valla
ühinemisleping.
Volikogu kinnitas valla 2017. aasta eelarve projekti I
lugemise.
Järgmine vallavolikogu istung
toimub 12. jaanuaril 2017
algusega kell 16:00 vallamajas.
Volikogu poolt vastuvõetud otsustega saab tutvuda
valla kantseleis, raamatukogudes ja valla veebilehel:
www.vihula.ee.

Jäätmejaama info
Jäätmejaam avatud
Esmaspäeval
09:00 - 15:00
Reedel
09:00 - 18:00
Laupäeval
09:00 - 18:00

aastavahetusel
31 detsember
9.00 – 15.00

Vastu võetakse pakendeid, mööblit, sanitaartehnikat,
rõivaid, jalanõusid, tekstiili, töödeldud- ja töötlemata puitu, plasti, metalli, lehtklaasi, vanarehve, aia- ja haljastusjäätmeid, elektri- ja elektroonikaseadmeid ning ohtlikke
jäätmeid.
Jäätmejaam ei võta jäätmeid, mida ei ole nimetatud
ülaltoodud nimistus sh eterniiti, olmejäätmeid ja ehitusjäätmeid. Nende vastuvõtmine on korraldatud Lääne-Viru
Jäätmekeskuses (info tel. 622 6048)
Jäätmejaama tuleks tuua jäätmeid eelnevalt sorteeritult, see lihtsustab oluliselt nende üleandmist ja paigutamist eraldi konteineritesse.
Nõu jäätmete liigiti sorteerimiseks saab küsida jäätmejaama töötajalt, tema juhendab ja aitab ka jäätmete
paigutamisel jäätmejaamas.
Lisainfot jäätmete vastuvõtutingimuste kohta saab
jäätmejaama lahtiolekuaegadel telefonil 518 2641.
Jäätmejaam on olnud avamisest peale aktiivses kasutuses. Toodud on kõiki jäätmeliike, mida jäätmejaama
võetakse. Jäätmejaama toodud ohtlike jäätmete transpordi
ja edasise käitlemise kulude katmisel 2015–2016 aastal on
olnud tõhus abi SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse
kaasrahastamisel. Kokku on SA Keskkonnainvesteeringute Keskus panustanud tegevusse 2845,74 €. Tahaks
loota, et jäätmejaam Võsul ja Lääne-Jäätmekeskus,
piirkonna suurima jäätmekeskusena, suudavad pakkuda
jätkuvalt head ja stabiilset võimalust jäätmete vastuvõtu ja
edasise käitlemise korraldamisel.
Ilusat uut aastat!

22. novembri 2016 istungi nr 41 kokkuvõte
1. Anda nõusolek Võsupere külas asuva katastriüksuse
Reio jagamiseks kaheks iseseisvaks katastriüksuseks
ning määrata moodustatavatele katastriüksustele kohaaadressideks Reio ja Raua.
2. Muuta Vihula Vallavalitsuse 18.10.2016 korralduse nr
380 „Munitsipaalomandisse taotletava maa piiride
kinnitamine, katastriüksusele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine“ punkti 1.1 Uusküla-Joandu tee L1
ja L2 pindalate osas.
3. Nõustuda maa riigi omandisse jätmisega vastavalt Maaameti taotlusele ja määrata Kiva külas asuvale
maaüksusele lähiaadressiks Mäemetsa sihtotstarbega
maatulundusmaa. Nõustuda maa riigi omandisse
jätmisega vastavalt Maa-ameti taotlusele ja määrata
Toolse külas asuvatele maaüksustele lähiaadressideks
Toomametsa ja Supsimetsa sihtotstarbega maatulundusmaa ning Paasi külas asuvatele maaüksustele lähiaadressideks Metsalageda ja Lageda sihtotstarbega
maatulundusmaa.
4. Kinnitada katastriüksuste pindalad ja piirid vastavalt
asendiplaanile, määrata koha-aadressid Tepelvälja küla
tee L 1 ja L 2 ning sihtotstarbeks transpordimaa.
Kinnitada katastriüksuste pindalad ja piirid vastavalt
asendiplaanile, määrata koha-aadressid Vihula mõisa
tee L 1 ja L 3 ning sihtotstarbeks transpordimaa.
Kinnitada katastriüksuse pindala ja piirid vastavalt
asendiplaanile, määrata koha-aadress Vihula mõisa tee
L 2 ning sihtotstarbeks transpordimaa. Kinnitada
katastriüksuse pindala ja piirid vastavalt asendiplaanile,
määrata koha-aadress Metsiku-Vila-Kakuvälja tee ning
sihtotstarbeks transpordimaa.
5. Väljastada projekteerimistingimused Eru külas Kordoni
kinnistule elamu püstitamise ehitusprojekti koostamiseks.
6. Väljastada kasutusluba Võsu alevikus Mere tn 67 asuva
kaupluse laiendusjärgseks kasutamiseks.
7. Muuta Vihula Vallavalitsuse 1.11.2016 korralduse nr
408 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise korraldamine“
punktis 5 kinnitatud elanike arvamuse väljaselgitamise
korraldamiseks moodustatud komisjoni koosseisu,
arvates komisjonist välja Anneli Kivisaar`e ja kinnitades
komisjoni liikmeks Eha Sirelbu.
29. novembri 2016 istungi nr 42 kokkuvõte
1. Kinnitada kultuuri- ja noorsookomisjoni ettepanekud
järgmiselt: MTÜ VK Wadokan – Asahi kolmanda
taseme (meister õpetaja) koolitus Soomes. Kogumaksumus 660 €, taotleja omafinantseering 60 €, toetus vallalt
600 €. Toetada taotlejat 500 € ulatuses tingimusel, et
esitatakse kõik koolitusega seotud kuludokumendid.

3

MTÜ Karepa Selts – Aastavahetus Karepal. Tegemist on
Karepa traditsioonilise üritusega, mille eesmärk on
suurendada piirkonna elanike kokkukuuluvustunnet.
Toetust soovitakse saada ansambli kulude katteks.
Kogumaksumus 600 €, taotleja omafinantseering 300 €,
toetus vallalt 300 €. Toetada taotlejat 300 € ulatuses.
MtÜ Karepa Seltsi avaldus Vihula valla Kultuuri- ja
noorsookomisjonile. Taotlus kanda 2016. aastaks
tegevustoetuseks eraldatud toetusest korstnapühkija
teenusest ja Rutja külaplatsi elektrimõõtja paigaldamisest kokku kasutamata jäänud 81,27 eurot elektrikulude tarbeks. Komisjon otsustas teha vallavalitsusele ettepaneku taotlust mitte rahuldada ja
toetusest kasutamata osa tagastada, kuna vallavalitsus
on elektrikulude katmiseks 2016. aastaks toetuse juba
eraldanud.
2. Anda luba korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodiliseks vabastuseks Vergi küla Pärna kinnistu omanikule.
3. Muuta Vihula Vallavalitsuse ja T.P. vahel 15.07.2015
sõlmitud hajaasustuse programmi toetuslepingut määrates projekti lõppkuupäevaks september 2017.
4. Kiita heaks Kosta küla Tõnni kinnistu omaniku esindaja
poolt esitatud hajaasustuse programmi projekti, Tõnni
talu kanalisatsioonisüsteemi paigaldus, aruanne esitatud
kujul. Kiita heaks Vainupea küla Adami kinnistu
omaniku esindaja poolt esitatud hajaasustuse programmi projekti, Adami kinnistu puurkaev ja sellega
seotud seadmed ning trassid, aruanne esitatud kujul.
5. Vallavalitsus otsustas esitada volikogule järgmised
eelnõud: „Maamaksumäära kehtestamine 2017.
aastaks“ ja „Vihula valla 2017. aasta eelarve
kinnitamine“.
6. Väljastada ehitusluba Käsmu küla Neeme tee 32
kinnistu sauna laiendamiseks ja ümberehitamiseks.
7. Kinnitada Vihula valla munitsipaalkooli (Võsu Kool)
õpilaskoha tegevuskulude arvestuslik maksumus ühe
õpilase kohta 2017. aastal järgmiselt: õpilaskoht
3262,22 eurot aastas (271,85 eurot kuus) ja lapse lasteaia
kohamaks 352,38 eurot kuus.
8. Maksta rehabilitatsioonitoetust ühele puudega inimesele
summas 25,14 eurot. Maksta rehabilitatsioonitoetust
kolmele eakale inimesele kokku summas 207,96 eurot.
Maksta küttetoetust ühele eakale inimesele summas 160
eurot. Maksta koolitarvete toetust ühele vähekindlustatud perele summas 148,43 eurot. Maksta ühekordset
toetust ühele puudega inimesele summas 113,44 eurot.
Maksta ühekordset toetust ühele perele summas 95,15
eurot.
9. Vastavalt lisaeelarvele eraldada MTÜ-le Võsu Sadam
20 000 eurot Võsu sadama ujuvkai eest tasumiseks.
14. detsembri 2016 istungi nr 43 kokkuvõte
1. Määrata riigi omandisse jäävatele maaüksustele
lähiaadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: Karula küla
Laometsa sihtotstarbega maatulundusmaa ja Annikvere
küla Viilumetsa sihtotstarbega maatulundusmaa.
2. Kinnitada katastriüksuse pindala ja piirid vastavalt
asendiplaanile, koha-aadressiks määrata Vihula küla
Koolimaja tee ning sihtotstarbeks transpordimaa.
3. Maksta jõulutoetust 80. aastastele ja vanematele
vallaelanikele à 30 eurot, kokku summas 4230 eurot.
Maksta jõulutoetust paljulapselistele peredele kokku
summas 2300 eurot.
4. Kooskõlastada Eisma külas Härgliiva kinnistule rajatava
puurkaevu asukoht.
5. Anda luba korraldatud jäätmeveoga liitumisest
perioodiliseks vabastuseks Eisma küla Härgliiva kinnistu omanikule, erandkorras vabastuseks Vergi küla
Kolga kinnistu omanikule ja perioodiliseks vabastuseks
Võsu aleviku Võpsiku vkt 8 kinnistu omanikule.
6. Käsmu ja Võsupere veeprojektide teostamiseks kuulutada välja riigihange investeerimislaenu võtmiseks.
7. Kehtestada Vihula valla raamatupidamise sise-eeskiri.
8. Väljastada projekteerimistingimused Metsanurga küla
Neelokse kinnistule sauna püstitamise ehitusprojekti
koostamiseks.
9. Väljastada ehitusluba Adaka küla Kaasiku kinnistule
abihoone püstitamiseks.
10. Kinnitada kultuuri- ja noorsookomisjoni ettepanekud
alljärgnevalt: MTÜ Käsmu Selts – Käsmu küla
jõulupidu. Toetada taotlejat 300 € ulatuses. MTÜ Võsu
Rannaklubi – Aastavahetus Võsul. Toetada taotlejat 450
€ ulatuses)
11. Toetada ühte eakat inimest hooldekodu kulude katmisel.
12. Jätta R.R. vaie Vihula Vallavalitsuse 22.11.2016
toimingu kohta rahuldamata.
13. Väljastada kasutusluba Käsmu küla Laane tee,
Hundisoo tn ja Lille tn piirkonna veetöötlusjaama
teenindavate torustike kasutamiseks.
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Kas oled juba Aasta Tegu
valinud?
Lääne-Virumaa aasta teo nominentide seast leiab VõsuKäsmu kergliiklustee ja paadikujulise vaateplatvormi rajamise ja Võsu Jazz uues kuues. Hääletada
saab kuni 10. jaanuarini maakonna raamatukogudes,
kirja või meili teel Virumaa Teatajasse kupongi saates
(aarne.mae@ajaleht.ee või Pikk 8, 44307, Rakvere) või
interneti teel omavalitsuste liidu kodulehel aadressil
www.virumaa.info/aastategu.

Kui vaikselt lumehelbeid sajab
ja õrnalt kellahelin kajab,
siis tunned, kuidas küünlaleek
Su hinge soojaks, rõõmsaks teeb.
Rõõmurohkeid pühi ja toredat
aastavahetust kõigile
haridustöötajatele

AINO VALBU
Muike küla

92

AINO LIIVA
Toolse küla

91

EEVI KAARE
Võsu alevik

87

VILLEM LINKGREIM
Vainupea küla

86

LEMBIT MUREL
Vainupea küla

86

JUTA KALAUS
Ilumäe küla

86

ETHE-REGINA UUKIVI
Annikvere küla

84

SILVI EENMAA
Võsu alevik

82

SIGRID KUSTAVSON
Kosta küla

82

KALJU SAMMELSELG
Võhma küla

81

AINO JALAKAS
Võsu alevik

81

MAI LASNER
Karula küla

80

TIIU SAAVO
Vainupea küla

75

LII JEERLAND
Sagadi küla

75

TIIT SEPP
Eisma küla

70

JÜRI SIKKUT
Vainupea küla

70

AILI EDNAŠEVSKY
Võsu alevik

70

soovib Vihula Vallavolikogu
haridus- ja sotsiaalkomisjon
Toogu jõuluaeg teile südamesoojust ja
hingerahu!
Kauneid hetki kallite kaaslaste seltsis!
Olgu Eestimaal rohkem hoolivust ja
armastust,
teiste mure märkamist ja üksteise
toetamist!
Iga väiksemgi hea tegu aitab muuta meie
maailma paremaks.
Tulgu uus aasta
õnnelikum meie
kõigi jaoks!

Ostan vanu keeksi, juustu, kala, redise,
põldmarja, draakoni piltidega lauanõusid
ja vaase. Tel: 5 665 5551

Meie hulgast
on lahkunud …

Keskerakonna
Võsu-Vihula
osakond

Rõõmsat aastavahetust ja
head uut aastat!
Vihula valla sotsiaaldemokraadid

ILME PIIR
24. november
TAAVI ALJAND
26. november
TIIT LINNUSTE
15. detsember

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

