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Ootame ettepanekuid
tublide tunnustamiseks

Käsmu kiriku kellad kuulutavad aja kulgu
18. oktoobril tähistas Käsmu
kogudus ümmargust aastapäeva – 70 aastat tagasi
(7.10.1945) kirjutasid 21
inimest Käsmus Põldmäe
talus alla koguduse asutamise ja registreerimise avaldusele. Enne seda kuupäeva
kuulusid Käsmu inimesed
mitu aastasada Haljala kihelkonnakoguduse liikmeskonda.
Aastapäeva tähistamise
pidulikul jumalateenistusel
Käsmu kirikus osales umbes
40 inimest. Jutluse pidas
piiskop Einar Soone. Teenistusel teenis lisaks piiskopile ka Viru praost assessor
Tauno Toompuu, eelmine
Viru praost õpetaja Peeter
Kaldur ja koguduse diakon.
Orelil mängis koguduse organist Külli Erikson. Teenistuse lõppedes said pidulised osa sünnipäevakringlist ja kirikukohvist. Aastapäeva tervituse ja õnnitluse
Käsmu kogudusele oli saatnud ka Kymi sõpruskoguduse õpetaja Soomest.
Kirikusse sisenedes ootas
külalisi ees meeldiv üllatus.
Vaatamata üha jahedamale
õueilmale, oli kirikus sees
tubaselt soe. See oli saanud
võimalikuks tänu sügisel
paigaldatud statsionaarsele
küttesüsteemile, mille kinkisid kogudusele Reet ja Heiti
Hääl koos hr. Mati Heinsare
ja hr. Aivo Pitkiga. Teise
suure sünnipäevakingi kogudusele – kirikukellade automaatse helistamise süsteemi
– tegi kirikuga samal tänaval
elav hr. Anti Puusepp. Teenistuse alguses õnnistas piiskop Einar Soone nii kiriku
küttesüsteemi kui ka kirikukellade automaatse helistamise süsteemi.
Käsmu kiriku kellad annavad küla elanikele ja külalistele teada aja kulgemisest. Tööpäeviti ajavahemikul hommikul kella kaheksast kuni õhtu kella
kaheksani võib nüüdselt
kiriku kella helina järgi muid
kellasid õigeks panna igal
täistunnil ja pooltunnil. Täistunnil kuuleb kiriku väikeselt kellalt tundide arvu jagu
lööke. Igal pooltunnil teeb
suurem kell ühe löögi. Es-

Taas on aeg niikaugel, et ootame
ettepanekuid Vihula valla tublide tegijate
tunnustamiseks.
VIHULA VALLA AASTA TEGIJA

maspäevast laupäevani annavad kirikukellad teada ka
keskpäeva saabumisest. Lisaks tunni arvu jagu kellalöökidele helisevad keskpäeval mõlemad kellad koos
kaks minutit.
Viis korda aastas on
määratud kirikukellad helisema ja meenutama mingit
olulist sündmust meie maa ja
rahva elus. Uusaasta öösel
kell 00.00 annab uue aasta
saabumisest märku mõlema
kella helin, mis kestab 3
minutit. Kolmandal jaanuaril, Vabadussõjas võidelnute
mälestuspäeval kell 10.30,
meenutavad kirikukellad
rahu saabumist pärast Vabadussõda. Riigi ja rahva kurbade sündmuste mälestamiseks helisevad Käsmu
kiriku kellad mälestuskellana koos teiste Eesti kirikute
kelladega 25. märtsi, 14.
juuni ja 23. augusti keskpäeval 3 minutit.
Väga vana traditsiooni
järgi algab uus päev juba
eelmise päeva õhtul kell 18.
Tänapäeval on see tava
suuresti unustusehõlma vajunud. Mälestust selles tavast kannavad edasi kaks ka
meie rahva jaoks olulist
sündmust. Jõulupüha pidamine püha eelse päeva –
jõululaupäeva – õhtul ja
jaanipäeva tähistamine püha
eelse päeva – jaanilaupäeva
– õhtul. Sama tava osa on
olnud nn pühapäeva „sissehelistamine“ kirikukelladega laupäeva õhtuti kell 18.
See annab märku, et on aeg
argised nädalatööd lõpetada
ning hakata tegema ettevalmistusi pühaks hingamispäevaks – pühaks päevaks.
Aeg hakata puhastama ihu ja
hinge. Peremehed pidid lu-

bama sulased, teenijad ja ka
oma pererahva puhkama.
Selle traditsiooni meenutuseks heliseb nüüdsest ka
Käsmu kiriku suurem kell
laupäeva õhtuti kell 18 peale
kuut kellalööki veel 2 minutit.
Pühapäeviti kutsuvad
Käsmu kiriku kellad inimesi
jumalateenistusele esmalt
kell 14.00 (väiksem kell
heliseb 2 minutit), seejärel
kell 14.15 (suurem kell
heliseb 2 minutit) ning
viimaks helisevad mõlemad
kellad koos 3 minutit enne
jumalateenistuse algust.
Kellade helin lõpeb automaatselt kell 14.30, mil
algab jumalateenistus.
Käsmu kirku kellade
helistamise süsteem hoiab
automaatselt õiget aega,
olles pidevas ühenduses rahvusvaheliste õige aja hoidmise keskustega. Seepärast
on nüüd võimalik kirikukella
helistamise alguse järgi panna õigeks need kellad, millel
automaatne kellaaja värskendamise süsteem puudub.
Raamatus „Imede maa ja
teised jutustused“ on südamlik lugu sellest, kuidas kirikukell on inimese elu päästnud. Üks preester oli kord
ühes Balti riigis külas ning
enne lahkumist rongijaama
astus tee peal läbi ühest
väikesest kohvikust. Kohvikupidajaks oli naisterahvas
ja teda abistas väga tema
nägu nooruk. Kohvikupidja
tuli preestriga juttu rääkima
ja muu hulgas soovis preestri
kaudu tänada Jumalat oma
poja eest, kes oli tema ainuke
rõõm ja tugi. Naine rääkis
oma loo, et ta oli kunagi
soovinud aborti teha, kuid
haiglas abordiks ette valmis-

tudes kuulis läbi akna naabruses oleva kiriku kella helinat. Kiriku kell pani midagi
helisema ka naise südames
nii, et ta samal hetkel sai
südamesse mõtte oma laps
sünnitada ja üles kasvatada,
loobudes mõttest oma veel
sündimata laps hukata lasta.
See oli sama noormees,
kellest ema nüüd nii suurt
heameelt tundis. Kirkukell
oli päästnud selle noormehe
elu.
Käsmu koguduse poolt
avaldame lootust, et Käsmu
elanikud ja külastajad võtavad heatahtlikult vastu uue
viisi panna tähele aja kulgu.
Aeg on ainus tõeliselt taastumatu ressurss. Kaotatud
aega ei saa enam kunagi
tagasi. Käsmus on olnud
kasutusel vana rahvatarkus:
„Kergem on aega müüa, kui
osta“. Üle kahe tuhande
aasta tagasi kasutas VanaRooma luuletaja Horatius
ühes oma oodis sõnu: „Carpe
Diem“ – kasuta päeva. Lahkudes soovivad inimesed
üksteisele, et eesootav aeg
oleks hea – head aega. Siit
ilmast lahkunud inimesi ära
saates palutakse siiajäänutele tarkust, et me oskaksime
oma päevi arvestada ja
kasutaksime oma järelejäänud elupäevi arukalt. Ka
sellele tahab kirikukell omal
tagasihoidlikul viisil tähelepanu juhtida.
Ülalkirjeldatud Käsmu
kiriku kellade helisemise
sagedus on läbi arutatud ja
üksmeelselt heaks kiidetud
Käsmu koguduse nõukogu
koosolekul.
Urmas Karileet
Käsmu koguduse
õpetaja – electus

,,Aasta Tegija” auhind antakse füüsilisele ja/või
juriidilisele isikule, kes oma töö ja tegevusega on silma
paistnud valla arendamisel, tõstnud valla mainet ja
toonud paikkonnale tuntust.
Ühel aastal antakse välja kuni kolm ,,AastaTegija"
auhinda.
,,AastaTegija" auhinna andmise ettepanekud KOOS
PÕHJENDUSTEGA esitatakse kirjalikult valla kantseleisse vallavolikogu esimehe nimele märksõnaga
„Aasta Tegija auhind" hiljemalt iga aasta 30. detsembriks.
Ettepanekus esitatakse füüsilise isiku ees- ja
perekonnanimi, sünnipäev, -kuu ja -aasta, elukoht,
elukutse või amet, töö- või teenistuskoht ning teenete
kirjeldus. Juriidilise isiku korral esitatakse tema täpne
nimi, tema esindusõigusliku isiku nimi ja kontaktandmed ning osutatud
teenete kirjeldus. Lisaks
märgitakse ettepaneku esitaja nimi, kontaktandmed,
allkiri ja ettepaneku esitamise kuupäev.
Põhjendatud juhul võib vallavolikogu jätta ,,Aasta
Tegija” auhinna välja andmata.
,,Aasta Tegija” auhinna juurde kuulub tunnistus ja
kaasneb ühekordne rahaline tunnustus, mis on 320
(kolmsada kakskümmend) eurot.
VIHULA VALLA ELUTÖÖPREEMIA
Elutööpreemia antakse auväärsesse ikka jõudnud
füüsisilisele isikule, kes on pikema perioodi jooksul
oma töö ja tegevusega edendanud Vihula valla arengut,
aidanud kaasa valla positiivse maine kujunemisele,
väärtustanud valla elukeskkonda ning toonud vallale
tuntust.
Aastas antakse välja üks elutööpreemia.
Elutööpreemia kandidaate võivad esitada kõik
füüsilised ja juriidilised isikud.
Elutööpreemia andmise ettepanekud KOOS
PÕHJENDUSTEGA esitatakse kirjalikult valla
kantseleisse vallavolikogu esimehe nimele märksõnaga
,,Elutööpreemia“ hiljemalt iga aasta 30.detsembriks.
Elutööpreemia saaja ettepaneku tegija ei saa üles seada
enda ning volikogu ja vallavalitsuse liikme kandidatuuri.
Ettepanekus esitatakse isiku ees- ja perekonnanimi,
sünnipäev, -kuu ja -aasta, elukoht, elukutse või amet,
töö- või teenistuskoht ning teenete kirjeldus. Lisaks
märgitakse ettepaneku esitaja nimi, kontaktandmed,
allkiri ja ettepaneku esitamise kuupäev.
Põhjendatud juhul võib vallavolikogu jätta elutööpreemia välja andmata.
Elutööpreemia juurde kuulub tunnistus ja kaasneb
ühekordne rahaline tunnustus, mis on 1600 (tuhat
kuussada) eurot.
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Kaks aastat valimistest – kaks aastat valimisteni
November
07.11 kell 17.00 Koit Toome ja Jaak Joala laulud
Vihula Mõisas.
http://www.piletilevi.ee/est/piletid/muusika/rock_
ja_pop/jaak-joala-laulud--koit-toome-ja-jormapuusaag-170384/
12.11 kell 19:00 toimub Palmse mõisa
härrastemajas etendus. Andrus Kivirähk
„SINISED KILESUSSID JALAS“
Monokomöödia kahes osas
Osades Indrek Taalmaa
Grimm Irina Suuder
Etendus kestab koos vaheajaga 2h
Naljakas ja tempokas karakterite kaskaad,
kus üks näitleja kehastab nii mehi kui naisi,
noori ja vanu ning ümberkehastumine
toimub publiku silme all.
Info ja piletite tellimine: info@palmse.ee
14.11 kell 17.00 Alen Veziko ja Pärt Tarvas
Vihula Mõisas. http://www.vihulamanor.com/
15.11 kell 14.00 PÄRASTLÕUNA VOLDEMAR
KUSLAPIGA VÕSU RANNAKLUBIS. Info
Lii Undusk, tel 5 335 9340, liiundusk@hot.ee
MTÜ Võsu Eakate Selts Meelespea
20.11 kell 19.00 Helin Mari Arder Vihula
Mõisas.
http://www.piletilevi.ee/est/piletid/muusika/mitme
sugust/helin-mari-arder-vaid-see-on-armastus171622/
29.11 kell 10.00 VIHULA VALLA
LAUATENNISE IV SEERIAVÕISTLUSE
2015/2016 3. ETAPP VÕSUL.
Info Avo Seidelberg, http://sport.vrkirjastus.ee/

Aja liikumiskiiruse seos
sündmuste ja teguderohkusega on kinnitust saanud
ammu enne 2013. aasta 20ndal oktoobril toimunud kohalike omavalitsuste valimist. Viimased kaks aastat
on vaid kinnitanud seda.
Peale valimisi Valimisliidu
Vaba Vallakodanik ja Reformierakonna poolt moodustatud koalitsioon on olnud
tegus. Tõsi, seda ka tänu
konstruktiivsele ja koostööaltile opositsioonile, selle
kinnituseks on tihti olnud ka
IRL-i ja Keskerakonna kaasalöömine igakuistel koalitsiooni nõupidamistel.
Eelkõige peaks õnnestumiseks, et koalitsioon leidis
üksmeele ja kinnitas volikogu esimeheks Aide Veinjärve ja vallavanemaks Annes Naani, kes mõlemad on
kohalikud inimesed ja kellele lähevad väga korda vallas
toimuv.
Peale valimisi vähendati
volikogu komisjonide arvu,
kuid seda tulemuslikumalt
on nad tegutsenud. Kõige
otsustavamalt asus tegutsema sotsiaal- ja hariduskomisjon Jüri Teppe juhtimisel.
Vaadati üle sotsiaaltoetused
ja kaasajastati oluline osa
toetustest. Oli ka viimane
aeg – nii mõnigi toetus oli
pea olematu.
Kultuuri- ja noorsookomisjon, Andrus Aasmäe
juhtimisel, on hoidnud
üleval traditsioone ja samas
loonud tingimusi valla kultuuri ja spordielu elavdamiseks. Üheks näiteks on
taas loodud võimalus rannaklubis filme vaadata. Rannaklubi ja Käsmu Rahvamaja
on saanud uued toolid. Võsu
kool on saanud läbi „keerdkäikude„ toimeka ja kindla
visiooniga direktori.
Majandus- ja rahanduskomisjon ei suutnud kohe
alguses koalitsiooni poolt
soovitud suundadega tegeleda, aga komisjoni esimehe
vahetamisega, kelleks nüüd
on Uno Õunapuu, asuti
hoogsalt toetama koalitsiooni poolt plaanitut, seal-

juures ka Võsu sadama
rajamist, mis juba sellel
aastal kalureid ja teisi
paadiomanikke sadamakapten Andrus Aasmäe juhtimisel teenindas.
Majandus- ja rahanduskomisjon on toetanud Vihula
Valla Veevärgi tegemisi. Tänu sellele ja veeettevõtte
endisele juhile, Annes Naanile ning praegusele juhile
Andrus Kruusile on rekonstrueeritud suures osas Võsu
vee ja kanalisatsiooni trassid. Rajatud on uus biopuhasti ja veetöötlusjaam. Veepuhastuse on saanud Vihula
ja Vergi külad. Veeprojekti
järgselt said kaasaegse teekatte Spordi, Spordi põik,
Muru, Aasa ja Kalda tänav.
Samuti Metsa ja Aia tänav.
Kahjuks loobuti osast ÜVK
rahast ja täna oleme seisus,
kus kahe aasta jooksul oleme
KIK-ist Võsupere külale
neli korda toetusraha küsinud, kuid nüüd on vastus
eitav olnud.
Kahe aasta jooksul on
pinnatud Vihula küla teed,
Mere tänav, Mustoja küla
tee, Tiigi küla tee ja Vergi
küla Tihase tee. Freespurukatte on saanud Mustoja-Sipa tee, Vergi, Piiri
tänav ja Toolse küla teed.
Teede ehitusega koos on
rajatud ka uut välisvalgustust Vergis, Tõusu, Muru ja
Kalda tänaval. Lõpuks on
Spordi tänav täies ulatuses
kasutatav.
Kindlasti vajab eraldi
märkimist Võsu sadama
rajamine. Kui Hanno Nõmme, kes täna on volikogu
aseesimees, 2010. aastal tegi
ettepaneku juttudest kauge-

male minna ja Võsu sadam
valmis ehitada, sai sellega
vaid nõustuda. Kaks aastat
tagasi tuli üks samm tagasi
astuda ja vahepeal sõlmitud
1,7 miljoni euro suurune
sadama ehituse leping lõpetada. Seejärel uus hange
korraldada ja täna on sadam
kasutatav, kuid palju tööd on
veel ees. Eks kahtlejaid ja
kaebajaid oli ka ja mitte
vähe, aga see asjaolu andis
tegijatele vaid tahet juurde.
Lõpuks on olemas Käsmu-Võsu kergliiklustee detailplaneering. Kaks aastat
tagasi olime seisus, kus
detailplaneering oli valmis,
aga kinnitusi ei olnud ja seda
põhjendatult. Planeeringu
projekteerimistingimusi polnud planeerija arvestanud –
planeeringu ala puudus.
Täna on projekteerimishange edukalt läbi viidud ja käib
kergliiklustee projekteerimine.
KIK on eraldanud Käsmu veehaardele ja osaliselt
torustikele toetusraha. Tööd
peaksid saama teostatud
järgmisel aastal.
Sellesse kahte aastasse
on veel palju enamat mahtunud : vallavalitsuse struktuur
on uus, valla ajaleht on
värviline, vabatahtlikel on
parem tehnika, laululava on
uues kohas, parklat
ja
sadamat ühendab uus laudtee, Vihulas on uus bussipeatus, Karula ja Käsmu
bussipeatus on korrastatud,
Käsmu külavanema, Robert
Aasa, initsiatiivil on külasse
paigutatud esimesed videovalve kaamerad, Võsu rannaklubi põrand on renoveeritud jne.

Järgmiste valimisteni on
kaks aastat. Ees ootab hulk
tegemisi, neist suuremad on
Käsmu-Võsu kergliiklustee
ehitamine, Võsu sadama
arendamine, aga ka veekeskuse detailplaneeringuga
edasiminek ning Võsupere
vee ja kanalisatsiooni renoveerimine. Samuti Vihula
koolimaja renoveerimine.
Kindlast jätkame tolmuvabade teelõikude rajamist
ja seda eelkõige nende
kinnistute juures, kus on
suurem
liiklustihedus ja
suur tolmu probleem.
Mööda ei saa minna ka
hetkel keskvalitsuse poolt
korraldatavast omavalitsusreformist. Selles küsimuses
on koalitsioon ja volikogu
kujundanud seisukoha oma
8-nda oktoobri istungil,
andes volikogu esimehele ja
vallavanemale õiguse konsultatsioonide pidamiseks
teiste omavalitsustega, kes
selleks soovi avaldavad.
Teatavasti on Vihula vald
ainuke omavalitsus maakonnas, kes ei saa toetust
tasandusfondist. Tuleme ise
toime. Kas on ikka arukas
valdu ühendada vaid ühe
kriteeriumi, rahvaarvu, järgi?
Ees on kaks teguderohket aastat. Valimisliit
Vaba Vallakodanik ja Reformierakond kinnitavad, et
koalitsioon on ühtne ja
valmis kõik lubatu teostama.
Urmas Osila
Valimisliit Vaba
Vallakodanik
Uno Õunapuu
Reformierakond

Lahemaa vald – institutsionaalne mitte territoriaalne ühinemine
Mõtleme raamidest
välja!
Ettepanek:
Haldusreformi raames
võiksid ühineda Kuusalu valla idaosa, mis
kuulub Lahemaa Rahvuspargi koosseisu,
Loksa linn ja Vihula
vald (kas täies koosseisus või osaliselt).
Identiteet ja hooajaline
asustus
Piirkond põhja pool Peterburi maanteed, mille koosseisu kuuluvad Pärispea,
Juminda, Käsmu ja Vergi
poolsaared on terviklik
mitmes mõttes.
1. Siinsete inimeste identiteet on suuresti seotud
kohaliku loodusega – suurte
metsaalade ja rannikuga
ning. Inimesed ei tunneta
seotust Peterburi teest lõunasse jäävate piirkondade ja

teiste valdadega.
2. Siinse elanikkonna
jaoks mängib väga tähtsat
rolli kohalik pärandkultuur –
arheoloogiamälestised, mõisad ja isegi militaarpärand,
mille kaitsmisele on alles
viimasel ajal hakatud tähelepanu pöörama. Pärandkultuuri osana tuleb rõhutada ka traditsioonilise elustiili
säilimist ja säilitamist (sh
Rannakalurite ühendus).
3. Suur osa vaadeldavast
piirkonnast kuulub Lahemaa
Rahvuspargi koosseisu.
Loodus- ja kultuuriväärtuste
kaitsmine, aga ka nende
vahetus läheduses elamine
on elanikkonna igapäevase
elu loomulik osa. Samas
rahvuspargi tingimustes elamine on seotud piirangute ja
tingimustega, mille mõistlikule korraldusele on vaja
senisest rohkem tähelepanu
pöörata.

4. Vaadeldava piirkonna
asustuse eripäraks on hooajalisus. Püsielanikke sh
maksumaksjaid on piirkonnas suhteliselt vähe, samas
kui avalike teenuste tarbijate
hulk nt suvehooajal mitmekordistub.
Tõhusam
asjaajamiskord
Inimeste elutegevust vaadeldavas piirkonnas määravad
erinevate omavalitsuste regulatsioonid ja Lahemaa
kaitsekorralduskava, mille
järgimisega kaasneb sageli
ebamõistlik asjaajamine.
Hea tahtmise korral oleks
Lahemaa valla asjaajamiskord ühtlustatud rahvuspargi
asjaajamiskorraga, mis lubaks vähendada aja- ning
tööjõukulu.
Lahemaa rahvuspark on
loodud Põhja-Eesti rannikuala looduse, maastike, kul-

tuuripärandi ning tasakaalustatud keskkonnakasutuse
säilitamiseks, kaitsmiseks,
taastamiseks, uurimiseks ja
tutvustamiseks. Siin kaitstakse metsa-, soo- ja rannikuökosüsteeme, samuti
poollooduslikke kooslusi
(loopealsed), geoloogiamälestisi (Balti klint) ning
ajaloo- ja arhitektuurimälestisi. Lahemaa on Euroopa üks tähtsamaid metsakaitsealasid.
Lahemaa rahvuspargi
kaitsekorraldus kava
2015-2025 tööversioon
(esitatud retsenseerimisele
ja asjakohased osad
arhitektuurinõukogule
arvamuse esitamiseks):
Lisa_7_Asustusstruktuur ja
arhitektuur, kirjeldused ja
ehitustingimused kylade
kaupa

LISAKS:
Perspektiivis võiks Lahemaa
vallas asuda loodus- ja
keskkonnakaitse, pärandkultuuri ja ökoturismi
õppesuundadega riigigümnaasium. Sellised õppesuunad on seni Eesti Vabariigis praktiliselt katmata.
Tingimused ja nö praktikabaas on ideaalilähedane ning
huvi nimetatud õppesuundade vastu laiem kui kohalikus piirkonnas. Õpilaskodust võiks saada suvine
majutusasutus külalistele ja
praktikakoht õpilastele. See
tagaks osalise isemajandamise.
PÕHIKÜSIMUS – kas
see ikka on põhiline?
Paljusid huvitab esmajärjekorras küsimus, kuhu tuleks
vallakeskus. See on kahtlemata oluline kasvõi transpordi korraldamise mõttes.

Kas see on Kolga, Kolgaküla, Loksa ,Võsu või hoopis
mõni muu paik, tuleb ühel
hetkel kindlasti otsustada,
kuid see pole kindlasti kõige
olulisem vaidluskoht kuhu
oleks mõtet takerduda.
NB! Lahemaa valla
loomise eesmärk on
mõistlikult majandada
ja kaitsta Lahemaa
Rahvuspargi
elukeskkonda – kas
omavalitsuse ja
rahvuspargi koostöö
toetab seda eesmärki
on põhiküsimus.
Esimesed ideed pani kirja
Liis Reier, Võsu Kooli
direktor
Võimalik tagasiside
aadressil:
lahemaavald@gmail.com
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Istung nr 25
Võsul 08. oktoobril 2015 kell 16:00.
Istungil osales 9 volikogu liiget: Robert Aasa,
Andrus Aasmäe, Anneli Alemaa, Annika
Hallimäe, Jaan Kruus, Hanno Nõmme, Mati
Piirsalu, Aide Veinjärv ja Uno Õunapuu.
Istungil ei osalenud Urmas Einberg, Gerly
Herm, Jüri Teppe ja Aarne Vaik.
Määrusega nr 35 kinnitati Vihula valla arengukava
aastateks 2016–2025
Määrusega nr 35 kinnitati Vihula valla eelarvestrateegia aastateks 2016 - 2019
Otsusega nr 91
volitati volikogu esimeest Aide
Veinjärv'e ja vallavanemat Annes Naan´i pidama
konsultatsioone haldusterritoriaalse reformiga
seotud küsimustes

VIHULA VALLA LEHT
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22. septembri 2015 istungi nr 33 kokkuvõte
1. Eraldada MTÜ-le Tink-Tingadi Vihula valla lõikuspeo
korraldamiseks 1000 eurot.
2. Väljastada ehitusluba Eisma küla Eisma väikekoht 19
kinnistu aiamaja laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks.
Väljastada ehitusluba Käsmu küla Neeme tee 42
kinnistule abihoone püstitamiseks.
3. Algatada detailplaneeringu koostamine Võsu aleviku
Spordi tn 23 kinnistule.
4. Korraldada avatud hankemenetlusena riigihange
investeerimislaenu võtmiseks summas 57 400 eurot.
Laenu kasutatakse Võsu sadama arendamiseks ning
Võsu-Käsmu jalg- ja jalgrattatee projekteerimiseks.
5. Kinnitada vara, Tiigi väikekoht 19, enampakkumise
müügi tulemused ja võõrandada kinnistu hinnaga 16002
eurot.

2.

3.
4.

5.
6.

29. septembri 2015 istungi nr 34 kokkuvõte
7.

Järgmine vallavolikogu istung toimub
12. novembril algusega kell 16 vallamajas,
Mere 6, Võsul.
Volikogu poolt vastuvõetud otsustega saab tutvuda
valla kantseleis, raamatukogudes ja valla veebilehel:
www.vihula.ee.

̇

VALLAVARA VÕÕRANDAMINE
Vihula Vallavalitsus müüb avalikul
kirjalikul enampakkumisel:
· kinnistu Võsu alevikus Tiigi
väikekoht 19 pindalaga 1114 m2
sihtotstarbega elamumaa. Kinnistu
müügi alghind on alates 16 000
(kuusteist tuhat) eurot.
Kinnised ümbrikud kirjalike pakkumistega peavad olema laekunud hiljemalt
2.novembriks 2015 kella 13.00
aadressil Vihula Vallavalitsus, Mere 6,
Võsu alevik 45501 Lääne-Virumaa.
Pakkumised avatakse 2.novembril 2015
vallamaja II korruse saalis kell 13.30
aadressil Võsu alevik Mere 6 LääneVirumaa.
Täpsem informatsioon vara kohta
tel. 5 688 1511 ning müügitingimuste
kohta www.vihula.ee

Haldusreformist
Kindlasti on viimasel ajal jõudnud erinevat „infomüra“
valdade ühinemistest ja ühendamistest. Oleme meiegi
erinevatel koosolekutel ja seminaridel osalenud, kuid täit
selgust veel ei ole. On vaid üks kriteerium – elanike arv, kuid
sellest on vähe.
Vihula Vallavolikogu 8. oktoobril toimunud istungil oli
arutusel haldusterritoriaalse reformi teema. Selleks, et antud
asjaga paremini ja edukamalt edasi minna, otsustati anda
volitus volikogu esimehele Aide Veinjärv`ele ja vallavanem
Annes Naan`ile , pidada konsultatsioone haldusreformiga
seotud küsimustes.
Vallavolikogu liikmed jäid kindlale seisukohale, et
liitumisega ei ole kiiret, aga ära tuleb kuulata kõik
ühinemissoovi avaldajad. Samas on kõige tähtsam meie oma
elanike arvamus ja sellest lähtuvalt saame ka otsuseid teha.
Tänaseks on ametlikult volikogule esitatud Kunda
Linnavolikogu ettepanek alustada konsultatsioonidega
ühinemise eesmärgil Kunda linna, Viru-Nigula, Haljala ja
Aseri vallaga.Kohtunud oleme ka antud teemal Kadrina ja
Haljala valla juhtidega.
Huvitav on ka Lahemaa valla idee, kus ei liideta valdasid,
vaid püütakse luua täiesti uut, mille loomisel on lähtutud nii
ajaloolistest kui tänaseks väljakujunenud asjaoludest.
Paraku oleme sellest lugenud vaid meedia vahendusel.
Veelkord peame rõhutama, et meil ei ole kiiret kuhugi.
Arutame ja ärme unusta, et täna tuleme ise toime ja oleme
ainuke omavalitsus maakonnas, kes ei saa tasandusfondist
täiendavat toetust.
Ootame kõiki ettepanekuid ja arvamusi!
Ilusat ja toimekat sügist!
Aide Veinjärv, Vihula Vallavolikogu esimees
Annes Naan, Vihula Vallavanem

1. Volikogu sotsiaal- ja hariduskomisjoni ettepanekud
kinnitati järgmiselt: maksta rehabilitatsioonitoetust
kahele eakale inimesele kokku summas 88,55 eurot;
maksta küttetoetust ühele vähekindlustatud perele
summas 128 eurot; maksta küttetoetust ühele puudega
inimesele summas 160 eurot; maksta küttetoetust ühele
eakale inimesele summas 192 eurot; maksta ühekordset
toetust ühele perele summas 45 eurot; toetada
2015/2016.õppeaastal huvikoolides käivaid Vihula valla
lapsi huvikooli õpilaskoha tasumisega 50% ulatuses.
2. Maksta ühekordset toetust seoses kinnipidamisasutusest
vabanemisega summas 90 eurot.
3. Anda nõusolek Toolse külas asuva Linnamäe kahe
katastriüksuse jagamiseks kumbki kaheks eraldi
katastriüksuseks ja määrata moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressideks Linnamäe, Linnuse,
Rehetaguse ja Kelu. Anda nõusolek katastriüksuse Sagadi
metskond 36 jagamiseks kaheks eraldi katastriüksuseks ja
määrata moodustatavatele katastriüksustele kohaaadressideks Sagadi metskond 36 asukohaga Sagadi küla
ning Esku kalmistu asukohaga Tepelvälja küla.
4. Lubada vallavanem Annes Naan ja arendusnõunik Anneli
Kivisaar välislähetusse LEADER-tegevusgrupp MTÜ
Arenduskoda, mille liige on ka Vihula vald, poolt
korraldatavale õppe- ja kogemuste vahetus reisile
Portugali, kus tutvutakse sealsete LEADER-tegevusgruppide kogemustega. Välislähetuse aeg on 12.19.oktoober 2015. Välislähetuses viibimise ajaks 12.19.10.2015 määrata vallavanema asendajaks sotsiaalnõunik Eha Veem.
5. Kiita heaks P. Rauba poolt vallavalitsusele esitatud
hajaasustuse programmi projekti „Tepelvälja küla Rauba
kinnistu kanalisatsioon“ aruanne esitatud kujul.
6. Võtta vastu Vainupea küla Salme kinnistu detailplaneering ja korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.
6. oktoobri 2015 istungi nr 35 kokkuvõte
1. Kiita heaks K. Eviste poolt esitatud 2014. a hajaasustuse
programmi projekti „Ülikooli m/ü, Palmse küla, Vihula
vald, Lääne-Virumaa. Veesüsteemide rajamine, kanalisatsiooni rajamine“ aruanne esitatud kujul. Kiita heaks

8.

A.Naan`i poolt esitatud 2014.a hajaasustuse programmi
projekti „Juurdepääsutee ehitus Karukeldri kinnistule“
aruanne esitatud kujul.
Määrata riigi omandisse jäävale Noonu külas asuvale
maaüksusele lähiaadressiks Kaera ja sihtotstarbeks
maatulundusmaa. Määrata riigi omandisse jäävale Kosta
külas asuvale maaüksusele lähiaadressiks Rukkipõllu ja
sihtotstarbeks maatulundusmaa.
Määrata Võsu alevikus asuvale Karja tänavale teenindusmaa suurusega 0,16 ha. Määrata Võsu alevikus asuvale
Laane tänavale teenindusmaa suurusega 0,09 ha.
Anda nõusolek Rutja külas asuva katastriüksuse Kõrgemäe jagamiseks kaheks iseseisvaks katastriüksuseks ning
määrata moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressideks Kõrgemäe ja Uustalu.
Väljastada ehitusluba Võsu aleviku Jaanioja tn 10
kinnistule sauna ja garaaži püstitamiseks.
Väljastada projekteerimistingimused Käsmu küla Laane
tee 27 kinnistu abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
Pikendada I.K. sõlmitud üürilepingut ühe aasta võrra,
eluruumi Saare 3 Võsupere külas kasutamise kohta.
Tunnistada tähtaegselt pakkumuse esitajad AS Swedbank
ja AS SEB Pank vastavaks hankedokumendis esitatud
kvalifitseerimistingimustele. Tunnistada pakkuja AS
Swedbank ja AS SEB Pank esitatud pakkumus vastavaks
hankedokumentides esitatud tingimustele. Tunnistada
edukaks pakkumuseks AS SEB Pank pakkumus kui
vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalama
hinnaga pakkumus. Volitada Vihula vallavanem Annes
Naan`i sõlmima vastavat laenulepingut AS-ga SEB Pank.

13. oktoobri 2015 istungi nr 36 kokkuvõte
1. Anda nõusolek korraldatud jäätmeveoga liitumisest
erandkorras vabastamiseks OÜ-le Kadaka Elekter ja
perioodiliseks vabastuseks OÜ-le Leiukoht.
2. Nõustuda Maa-ameti taotlusega ning määrata riigi
omandisse jäävatele Vihula vallas Karula külas asuvatele
maaüksustele lähiaadressideks Kanarbiku ja Veskivälja
sihtotstarvetega maatulundusmaa.
3. Vallavalitsus otsustas esitada volikogule järgmised
eelnõud: „Maa munitsipaliseerimine“ (Vainupea külaplats) ja „Maa munitsipaliseerimine“ (Vergi parkla).
Vallavalitsus esitab volikogule valla 2016.a. eelarve
projekti.
4. Väljastada kasutusluba Võsu aleviku Piibelehe tn 17
kinnistu suvila kasutamiseks.
5. Väljastada kirjalik nõusolek Võsu aleviku Sääse vkt 10
kinnistu tehnosüsteemi muutmiseks. Väljastada kirjalik
nõusolek Koljaku küla Laviku kinnistu purde rekonstrueerimiseks. Väljastada kirjalik nõusolek Pihlaspea küla
Pihlaka kinnistule autovarjualuse püstitamiseks. Väljastada kirjalik nõusolek Vatku küla Juhani kinnistule
väliköögi püstitamiseks. Väljastada kirjalik nõusolek
Vatku küla Saarekopli kinnistu kuuri rekonstrueerimiseks
ja laiendamiseks.
6. Pikendada E.H. üürilepingut Karja tn 10-5 sotsiaalkorteri
kasutamise kohta kuni 01.05.2016.
7. Lubada vallavanem Annes Naan Lääne-Viru Maavalitsuse delegatsiooni koosseisus välislähetusse Soome
Vabariiki ajavahemikul 20.-22. oktoober 2015. Asendajaks määrata sotsiaalnõunik Eha Veem.

VIHULA VALLA JÄÄTMEJAAM VÕSUL (SPORDI TN 16)
AVATUD ALATES 01.01.2016
REEDEL JA LAUPÄEVAL 9.00 – 18.00
ESMASPÄEVAL

9.00 – 15.00

KUNI 01.01.2016 JÄÄTMEJAAM AVATUD REEDEL JA
LAUPÄEVAL KELLA 12.00 – 18.00

Vihula valla elanikelt
võetakse tasuta vastu
järgmisi jäätmeid:
Paber ja kartong, pakendijäätmed,
metallijäätmed, plastijäätmed,
töödeldud ja immutatud puit,
töötlemata puit, rõivad, tekstiil,
jalatsid, mööbel, sanitaartehnika,
lehtklaas, biolagunevad aia-ja
pargijäätmed, elektri-ja
elektroonikaseadmed, vanarehvid.
Ohtlikud jäätmed: (akud, patareid,
luminestsentslambid,
elavhõbedajäätmed,
olmekemikaalid, pestitsiidid,
reostunud pakendid, reostunud
materjalid, ravimid, vanaõli,
õlifiltrid, värvid, lakid, liimid).
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Vihula valla liikumise
kolmapäevakud

Andral ja Sandril sündis
16. septembril poeg
ROMET MAASALU

OKTOOBER 2015

DMITRI MAŠEGIROV
Võsu alevik

97

SIGNE KAASIK
Rutja küla

91

ILME PIIR
Vainupea küla

89

AINO VEHIK
Vergi küla

89

ILMA NAAN
Palmse küla

89

ENNO PENTSOP
Haili küla

86

AINE KULLAMÄGI
Ilumäe küla

86

LEO LUUS
Võsu alevik

85

ILLA KASE
Vatku küla

84

KALJO PAJULA
Võsupere küla

83

SELMA PENTSOP
Haili küla

83

HUGO PALMAR
Lahe küla

82

Swedbanki pangabussi hakkab Võsul asendama nõustaja
teenus ning sularaha saab edaspidi automaadist

TAAVI TEINBAS
Võsu alevik

82

Alates 01. novembrist 2015 asendab Swedbank Võsul
pangabussi teenuse nõustaja teenusega, mida pank hakkab
pakkuma Vihula Vallamajas (Mere 6, Võsu alevik). Kliendinõustaja juures on võimalik sõlmida interneti- ja telefonipanga
lepinguid ning kasutada kliendinõustaja abi elektroonilistes
kanalites. Panganõustaja on kohal 1 kord kuus reedeti kell 12.0014.00. Novembrikuus 20.11. 2015.
Võsu alevikku paigaldatakse ka sularaha väljamakseautomaat. (Asukoht hetkel kooskõlastamisel)
Eraisikutele on sularaha väljamaks automaadist kuni 2000
Eurot kalendrikuus tasuta. Korraga väljastab automaat 750 Eurot,
suurema summa korral tuleb teostada mitu tehingut.
Kõige mugavamalt on pangateenused klientidele kättesaadavad interneti, mobiili, pangaautomaadi ning telefonipanga
vahendusel.
Tutvustame lähemalt, mis on mis ning kuidas neid kasutada.

EVI ARNEK
Sagadi küla

82

ERMU VALME
Võsu alevik

81

ARVI NURMESSOO
Võsu alevik

75

REIN VÄINSAAR
Annikvere küla

70

BORISS MASTINSKI
Võsu alevik

70

HINGE TEDREKIN
Karepa küla

70

Kolmapäeval, 21. oktoobril lõppes 06. mail alguse saanud Vihula valla
liikumise kolmapäevakute sari.
Liikumise kolmapäevakutel osales kokku 23 erinevat inimest. Nendest
kolm osalesid kõikil 12-l etapil.
Kogu hooaja jooksul ei kordunud mitte ükski rada. Keskmiseks raja
pikkuseks oli ligikaudu 6 km ehk ajaliselt umbes 1 tund.
Võsu Spordihoone tänab kõiki osalejaid.
Ivar Abner

Maarjal ja Andresel sündis
7. oktoobril poeg
KRISTJAN LAANEMÄGI
Reginal ja Priidul sündis
5. oktoobril tütar
MARION KUUSKLA

MTÜ Võsu Rannaklubi annab
teada!
Võsu Rannaklubi algatab Vihula valla seltside ja kogukondade
vahelise mälumängu „Võsu pähkel“.
Olge valmis huvitavateks küsimusteks ja lõbusateks
ülesanneteks.
Võitjatele anname au korraldada järgmine mälumäng enda
valitud ajal ja kohas.
Osalema ootame kuni 5-liikmelisi võiskondi 13. novembril
2015, kell 19.00 Võsu Rannaklubisse.
Osalemisest teavitage 6. novembriks e-postile
andres.truman@vihula.ee
Võiskonna registreerimiseks on vaja seltsi/küla ja
võistkonna nime ning meeleolukat võistkonna tutvustust.
Mälumängule tulles palume igal võistkonnal midagi
auhinnafondi kaasa võtta (käsitöö, hoidised jms)
Ootame aktiivset osavõttu!
Info: Lii Undusk 5 335 9340, Andres Truman 5 805 3482

TELEFONIPANK
Telefonipank on nagu panganõustaja teenus ilma kontorisse
tulemiseta, kliendina ei pea Te oma rahaasjade ajamiseks kuhugi
minema – piisab, kui kodus helistate telefonipanga numbril 6 310
310. Telefonipangas suhtlete te otse nõustajaga.
Telefonipank on kiire, paindlik ja vahetu. Saate oma
rahaasjadest ülevaate nii sageli kui vaja. Telefonipanga
kasutamisel on teenus oluliselt pikemalt kättesaadav kui
pangakontori puhul, sest telefonipank töötab tööpäevadel kella 820 ja nädalavahetustel kella 10-18.
●
●
●
●
●

Telefonipangas saate:
Küsida infot oma konto kohta
Teha vajalike maksetehinguid ja väärtpaberitehinguid
Sõlmida lepinguid
Sulgeda pangakaardi, kui see on kadunud
Vastuseid igapäevastele küsimustele, mis on pangaga seotud

Selleks, et neid tehinguid läbi telefoni teha, tuleb sõlmida
leping ja siis saate oma isikut tõendada paroolikaardi, PINkalkulaatori või mobiil-ID-ga. See on sarnane pangasaalis isiku
identifitseerimisega.
Telefonipank on turvaline. Jälgige Teile antud juhiseid ja saate
turvaliselt korraldada kõik vajalikud toimingud. Kõik
telefonipanga kõned salvestatakse. Nõnda on Teil alati
kindlustunne, et võimalike vaidluste ja arusaamatuste korral saab
uuesti kuulata Teie ja pangatöötaja vahelise kõne salvestust.

Telefonipangaga liitumine
● Telefonipangaga saate liituda Swedbanki nõustaja juures.
● Pärast lepingu sõlmimist saate paroolikaardi ning seejärel
saate kohe mugavalt oma tehinguid tegema hakata.
● Telefonipangaga liitumine on tasuta ning kuutasu maksma
ei pea.
● Tehingute eest teenustasud on samad, mis pangakontorist
sama tehingut teostades.
● Telefonipanga kasutamisel on vajalik mobiiltelefoni või
nuppudega lauatelefon.

INTERNETIPANK
Swedbanki internetipank on koht, kus pääsete oma makseid ja
lepinguid sõlmima mis tahes kellajal ja mis tahes kohast – tähtis
on vaid, et saate kasutada internetiühendusega arvutit.
Internetipangast leiate infot nii meie teenuste kui ka Swedbanki
kui organisatsiooni kohta. Samuti saate siin sõlmida lepinguid
ning teha pangatehinguid. Internetipangas on paljude tehingute
tegemine soodsam kui kontoris. Internetipanga kasutajaks saate,
kui sõlmite pangakontoris lepingu.

MOBIILIPANK
Mobiilpank – pank alati taskus. Mobiilipanga kaudu on igalt
poolt kiirelt kättesaadavad:
● Kontojääk ja väljavõte
● Maksed ja väärtpaberitehingud
● Pangaautomaatide ja kontorite asukohad
SALDO MOBIILIS
Helistades mobiiltelefonilt numbrile 1503, saate igal ajal
küsida telefoni teel infot oma konto jäägi kohta. Nii ei pea Te
olema teadmatuses, kas kontol on ikka piisavalt raha soovitud
ostu tegemiseks. Mobiiltelefoni kaudu konto jäägi küsimise eest
tuleb tasuda vaid mobiilsideoperaatori kehtestatud teenusenumbri minutitasu.
„Saldo mobiilis” lepingu saate sõlmida internetipangas ja
pangakontoris.

MÄÄRATUD MAKSED
Igakuiseid makseid on võimalik teostada ka läbi pangautomaadi.
Selleks on vaja eelnevalt internetipangas või pangakontoris
nõustajal sisestada vajalikud andmed.
Tuleb vaid kaasa võtta arve, kus vajalikud rekvisiidid olemas.
Kui need on tehtud, siis saate sularahaautomaadis vaid mõne
nupuvajutusega makse teostatud.
Teie Swedbank

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

