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Võsu Rannamemmedel täitus 35 aastat

Ootame ettepanekuid
tublide tunnustamiseks
Taas on aeg niikaugel, et ootame
ettepanekuid Vihula valla tublide tegijate
tunnustamiseks.
VIHULA VALLA AASTA TEGIJA
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.
Aasta Tegija auhinna juurde kuulub tunnistus ja
kaasneb ühekordne rahaline tunnustus, mis on 320
(kolmsada kakskümmend) eurot.
VIHULA VALLA ELUTÖÖPREEMIA

31. oktoobril toimus Võsu
rannaklubis tantsurühma
Võsu Rannamemmed 35.
aastapäevale pühendatud
pidulik üritus. Kohale olid
kutsutud kõik endised tantsijad, tantsurühmad Vihula
vallast ja memmede rühm
naabervallast Vihasoost.
Eriti meeldejääv oli peo
juures hästi üles ehitatud
kava: etteasted olid hoogsad
ja seetõttu möödus peo ametlik osa tempokalt. Tore oli
näha, et meeles peeti nii
endiseid kui praeguseid tegevliikmeid, keda tänati lille
ja aukirjaga. Kohale tulnud
külalised said Rannamemmesid isiklikult õnnitleda
ning neile kingitusi anda ja

koos ühe korraliku peo maha
pidada.
Esimest korda said Rannamemmed kokku oktoobris
1980. Alustati kuue tantsijaga, juhendajaks Laine Tart.
Hiljem liitus aga üha uusi
tantsijaid. Oli aeg, kui rüh-

mas oli klaverisaatja ja lauljad, kes aitasid proove lõbusamaks muuta. Esineti paljudes Eestimaa ilusates paikades. Viimastel aastatel on
esinetud ainult valla üritustel. 35 aasta jooksul on
rühma tegevusest osa võtnud

Rannamemmed tänavad kõiki esinejaid ja külalisi,
kes aitasid meie peo igati kordaläinuks ja
meeldejäävaks muuta.
Suur-suur aitäh meie sponsoritele: Vihula
Vallavalitsus ja Raudo Oolma. Meie tänusõnad
kuuluvad ka Merje Rosenile.
Kõigile head aastalõppu ning kaunist ja
teguderohket uut aastat!

63 tantsijat-lauljat.
Praegu on Rannamemmedes viis paari ehk kümme
naist koos juhendajaga, kes
tantsib nüüd ka kaasa. Tantsurühma on juhendanud
Merikene Teppe juba 12
aastat.
Sünnipäevapidu jättis pikaks ajaks hinge hea emotsiooni. Rannamemmed on
teistele seltsidele heaks eeskujuks oma pikaaegse tegevuse ja jätkusuutlikkusega.
Selle põhjal, kui tõsiselt nad
oma hobisse suhtuvad, võib
öelda, et Võsu Rannamemmede tantsurühma tegevus
jätkub veel kaua.
Aitäh meeleoluka ja
energilise peo eest!

Jõulukontsert rannaklubis
6. detsembril andsid Võsu rannaklubis poolteist tundi
kestnud kontserdi Ivo Linna ja Antti Kammiste. Muu hulgas
kõlasid kõigile tuttavad jõululaulud „Sajab valget lund“,
„Talve võlumaa“ ja „Piparkoogipoisid“.
Kohale oli tulnud päris suur hulk kuulajaid, mõned neist
istekoha pärast muretsedes juba päris varakult. Õnneks
jätkus saalis toole kõigile ja keegi ei pidanud kontserti
püstijalu nautima.
Kahjuks oli paljude külastajate seast kuulda
etteheiteid, et kontserti häirisid väikesed lapsed, kelle jaoks

oli see liiga pikk ja väsitav. Siin on järgmiseks korraks
mõtlemiskoht lastevanematele.
Enne kontserti tegutses rannaklubis puhvet, kus Vihula
valla noorteklubi liikmed pakkusid külastajatele teed, kohvi
ja piparkooke. Ka rannaklubi kaunistamise võttis sel aastal
enda hooleks noorteklubi, kes käis mitmel õhtul koos, et
kaunistusi valmistada ning saal ja kuusk jõulukontserdi ajaks
ilusaks ehtida.
Kontserdil tehtud annetustest koguti Vihula valla
puuetega noorte heaks 136 eurot.

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.
Elutööpreemia juurde kuulub tunnistus ja kaasneb
ühekordne rahaline tunnustus, mis on 1600 (üks tuhat
kuussada) eurot.

Vihula valla noorteklubi:
Meis on kommi*!
Oleme Vihula valla aktiivsed noored, kes tahavad enda
jaoks rohkem ära teha. Meile tundub, et noored on
jäänud valla seltsielust kõrvale, kuid ka meie tahame
kaasa rääkida. Tahame tõsta Vihula valla noorte tähtsust
ja väärtustada omaalgatust.
Andres Truman ja Katrin Vaheoja olid meile toeks ja
lõid MTÜ Vihula valla noorteklubi, mille abil tahame
edasi jõuda. Soovime vallaelus kaasa lüüa, kohtuda uute
ja huvitavate inimestega, proovida uusi põnevaid asju,
korraldada üritusi. Liituma ootame Vihula valla
tegusaid noori (alates 10. eluaastast), kellega koos
midagi huvitavat ette võtta.
*Kui kommi ära sööd, saad energiat; kui on
energiat, siis on särtsu; kui on särtsu, siis tegutsed; kui
tegutsed, siis arened; kui arened, siis edened ja ongi elu
sees!
Vihula valla noorteklubi nimel
Katariina, Cameron, Helemeel, Helena, Annika,
Marko, Lauri, Kristjan
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Head Vihula valla inimesed!
Aasta viimane kuu saab
peagi otsa. Võtan
hetke, et mõelda olnud
aastale ja tehtud tööle.
Kui eelmine, 2014.
aasta tundus minu
aastalõpu kokkuvõttes
väljendatud sõnade
järgi liiga lühike, on
mul tunne, et 2015.
aasta on olnud veidi
pikem, sest tehtud on
nii mõndagi, millest
rääkida.
Kõige rohkem südame peal
olnud Võsu sadam sai lõpuks
valmis ja juulikuus avasime
selle pidulikult. Üritasime n-ö
läbi seina minna ja see
õnnestus vaatamata sellele, et
oli palju vastuseisu. Tegelikult teavad ainult vähesed,
kui keeruline protsess oli
sadama valmimine. Sellega
pole asi aga sugugi ühel pool,
sest eesmärk on Võsu sadamat veelgi edasi arendada ja
ees ootava 2016. aastaga saada valmis sadamahoone.
Teine hea uudis tuleb
ilmselt selleks ajaks, kui
vallaleht on juba ilmunud:
saame veel sel aastal ühele
poole paljuräägitud VõsuKäsmu jalg- ja jalgrattatee
ehitusprojektiga, et hakata
kevadel ehitama Võsu-Käsmu kergliiklusteed. Kergliiklusteele on nüüd pandud
kindel põhi kõikide kooskõlastustega detailplaneeringuga, kogu eelnev protsess on olnud palju keeru-

lisem, kui seda on ehitamine
ise. Loodame, et kergliiklustee saab valmis 2016. aastal.
Miks me seda kõike
teeme? Lihtne vastus on, et
inimestel oleks meie vallas
parem elada ja siia tuleks
veel rohkem inimesi. Meie
sündivus ja suremus ei ole
kahjuks sündijate kasuks,
seetõttu on meid aidanud
sisseränne – elanikkond on
aasta algusega võrreldes kasvanud. Võib julgelt öelda, et
Võsu sadam tõi registrisse
mõned inimesed, sest teenus
on kohalikele odavam. Loodame, et ka spordihoone
tasuta kasutamine oma valla
inimestele toob meile elanikke juurde. Samuti on juba
ammu vee- ja kanali abonenttasu tõttu kohalikele
elanikele vee kuupmeeter
odavam kui suvitajatele.
Pealtnäha küll pisikesed,
kuid siiski olulised asjad,
mis teevad vallaelaniku elu
kergemaks.
Koolis lõpetas oma töö
riiklik järelevalve. Südantsoojendav oli kuulata, et
kooli kohta öeldi palju häid
sõnu. Sain kinnitust, et oleme olnud õigel teel, panustades lisaks riigilt saadud
rahale nii palju kui võimalik
sellesse, et meie õpetajad ei
peaks õpetama liitklassides –
vähemalt põhiainetes. Tasemetööde, riigieksamite,
olümpiaadide tulemuste
põhjal võib öelda, et Võsu
koolis on Lääne-Virumaa

Vainupeal on olla hea,
toetajatest lugu peab!
Vainupea küla selts tänab kõiki, kes andsid oma panuse
2015. aasta plaane ellu viia. Üheks suurimaks õnnestumiseks võib pidada Vainupea küla naabrivalve sektori
loomist koos MTÜ Eesti Naabrivalvega, mille eesmärgiks
on tugevdada külarahva ühtsustunnet ja tõsta piirkonna
turvalisust. Jätkasime edukalt ka lõbusate ühisürituste
korraldamist ning toimusid mitmed meeleolukad
kontserdid. Suve algul tegime koostöös Vihula
Vallavalitsuse ja Oto Ehitus OÜga jätkuks eelmisele
aastale Vainupea kabeli II etapi remondi- ja
renoveerimistööd. Kogukonna ühisel panusel võtsime osa
Teeliste Kirikud 2015 liikumisest, millega said kabeli
uksed huvilistele avatud. Suur tänu külarahvale, kõigile
annetajatele, noorpaaridele, külalistele lähemalt ja
kaugemalt, koostööpartneritele ning kõigile teistele
toredatele inimestele, kelle südames on Vainupeal eriline
koht.
Vainupeal oleme tegusad ka talvel. Jõulumeeleolu
loomiseks toimub pühapäeval, 20. detsembril Vainupea
kabelis kell 15.00 naiskoor Vero Vocale tasuta
jõulukontsert. Reedel, 25. detsembril algusega kell 15.00
toimub kabelis traditsiooniline jõulujumalateenistus.
Jutluse viib läbi kirikuõpetaja Tarmo Linnas. Ootame
kõiki külla!
Häid jõule ja edukat uut aastat soovides
Mario Luik
Juhatuse esimees
Vainupea küla selts MTÜ

Keskerakonna Võsu-Vihula osakond
soovib,igaühele teist,
imekaunist jõuluaega!
Meeldivaid hetki kallite lähedaste
seltsis,
südamesoojust ja hingerahu!
Meeleolukat ja meeldejäävat aastavahetust!
Õnnerikast uut aastat!

Võsu sadama rajamine on valitud Lääne-Virumaa Aasta Tegu 2015 nominendiks. Aasta
tegu valib rahvas, hääletada saab kuni 8. jaanuarini interneti teel www.virumaateataja.ee
ja www.virumaa.info/aastategu, samuti saab hääletada kõikides maakonna
raamatukogudes.
tugevaimad õpetajad. Meil
on tugev kool ja päris suur
potentsiaal. Mina usun ja
loodan, et meie direktor
suudab seda ära kasutada ja
koolile veelgi hoogu juurde
anda. Et poleks nii, et meie
kooli ei tulda ja pannakse
laps pigem Haljala või Kadrina kooli, vaid vastupidi –
laps, kes elab Haljala või
Kadrina vallas, tuleb hoopis
Võsu kooli õppima. Olen
seisukohal, et kooli püsimajäämine aitab kõige enam
võidelda ääremaastumise
vastu.
Investeerisime sel aastal
ka Võsu rannaklubisse:
korda sai saali põrand ja
soetasime kinoseadmed.
Hea meel on selle üle, et
Võsul on jälle kino. See on
kogukonnale väike, kuid

oluline samm kultuurielu
edendamisel.
Ka raamatukogude püsimajäämise üle külades on
olnud hästi palju poleemikat:
neid külastatakse vähe,
ülalpidamine on paljude
arvates liigne kulu. Vallavanemana toetan seda, et
raamatukogud küladesse
alles jääksid. Isegi kui sealt
käib päevas läbi mõni inimene, näitab see, et just neile
on seda raamatukogu vaja.
Ärgem võtkem inimestelt
seda võimalust.
Miinuspoolelt tuleb tõdeda, et Käsmu sadama
arendus on aasta otsa olnud
peaaegu paigalseisus. 2014.
aasta sügisel jooksis kogu asi
ummikusse, sest tekkisid
lahendamatud vastuolud.
Oleme vahepeal teinud üm-

ber lähteülesannet, kohtunud
Tartu ülikooli ja kultuuriministeeriumiga, et maade
küsimuse osas rääkida.
Kindlasti jätkame sadama
detailplaneeringuga. Nii on
iga algusega, et stardijoonele
minemine võtab kaua aega.
Käsmu saab küll väiksema
sadama, kui algselt plaanitud, aga millal see kõik
valmis saab, on praegu raske
öelda.
Samuti on lootus järgmisel aastal tegeleda siiani
ainult negatiivseid rahastusotsuseid saanud veevärgiga
Võsuperes, kelle jaoks oli
2015. aasta kahe järjekordse
rahataotluse äraütlemise
aasta. Viimane kohtumine
KIK-is andis lootust edasiarenguteks.
Aasta teisel poolel on

väga kuum teema olnud
omavalitsusreform. Aasta
lõpuks on kujunenud sellest
valem: kui vallal pole 5000
elanikku, peab ta kellegagi
liituma. Meie jaoks on selge:
ükskõik kellega liitumine
toob meile kaasa kaotuse,
seda eelkõige rahaliselt.
Reform oleks õigustatud, kui
selle eesmärk oleks kulusid
kokku hoida, aga praegu
tundub, et jõuga liitmine
tekitab kulusid pigem juurde. Võsul ja Vihulal on
liitumise kogemus olemas –
1999. aastal riigi lubatud
summat pole vald siiani
täielikult kätte saanud. Seetõttu on eelarvamus riigilt
vallale pakutava raha suhtes.
Mina olen arvamusel, et
kõige paremini saaksime
praegu hakkama üksinda,
seda just vallaelaniku seisukohalt vaadates. Kui eesmärk on muuta kõik vallad
ühtmoodi keskmikeks, siis
kaob omavalitsustel huvi
investeerida infrastruktuuri
(sadamaid ja kergliiklusteid
ehitada).
Vaatamata sellele, et
kuklas tiksub kogu aeg mõte
– meil on jäänud vähe aega –
on vallas veel väga palju teha
ja arendada. Olgem positiivsed ja pidagem meeles
seda ilusat mõtet: kuni su
küla veel elab, elad sina ka.
Annes Naan,
Vihula vallavanem

Võimekas Vihula
Jõuluaeg on üks
isevärki aeg. Siis on
ühtäkki koos
möödunud ajad ja
tänased teod, sel moel
ka kaotused, taotlused
ja pilk homsesse.
Möödunud aasta oli ka
maakonnale töökas. Alustasime mitme suurprojektiga, mitmed tegevused
jätkuvad järgmisel aastal.
2016. aastal on meie peamiseks väljakutseks haldusreform. Eesmärgiks ikka
tagada kaunim elukeskkond,
suurem investeerimisvõimekus ja parem teenus meile
kõigile. See tähendab ka
jätkusuutlikumat ja konkurentsivõimelisemat kooliharidust, transpordiühendusi
jpm, mis oluline meie ja
meie laste tuleviku kindlustamiseks.
Loomulikult jääb kohaliku omavalitsuse rolliks
teenuste pakkumise kõrval
ka kogukonna esindamine,
kohalike väärtuste ja identiteedi hoidmine. Neid rolle
saab täita võimekas ja jätkusuutlik vald ning mul on hea
meel, et Vihula näitab julgust, tulevikku suunatust ja
enesekindlust tugeva kogukonnana, kes ei karda kaotada oma nägu ka omavalitsusreformi tuules. Soovin, et
leiaksite võrdse partneri ja
maakond saaks jätkuvalt
tunda uhkust Võsu, Käsmu,
Võsupere, Vergi, Vihula ja

Annikvere üle. Aga ka Karepa, Eisma, Pihlaspea, Koljaku, Toolse, Karula, Oandu ja
teiste valla kaunite kohtade
üle, olenemata sellest, milline on omavalitsuse nimetus.
Ühisest toimetamisest on
meil kõigil ainult võita.
Lõppeva aasta märksõnadeks jäävad piirkondade konkurentsivõime tugevdamine, Aafrika seakatk,
rändekriis ja pagulastemaatika, maakonnaplaneeringu
valmimine ja maareformiga
seotud küsimused, kõrghariduse tulevik maakonnas,
riigigümnaasiumite ja perearstikeskuste temaatika ning
targa maakonna kuvand.
Vihula vallal on läinud
hästi. Mullu jõulukuul jõudis
Vihula valla elanikeni kurb
teave, et postiteenust pakkuv
Omniva tahab ära kaotada
oma ainsa kontori Vihula
vallas, kus on sideteenuseid
rahvale pakutud väikese
vahega juba üle saja aasta.
Mul on hea meel, et Vihula
valla elanike, vallavõimude
ja Lääne-Viru Maavalitsuse
koostöös suudeti tagada Võsu postkontori jätkamine
senisel moel ning postiljonid
toimetavad kohale sõpradetuttavate jõulutervitused ja
kaardid ning uudised ka
kaugematesse külanurkadesse.
Paadi ja laevateest olete
lahele unistanud kakskümmend viis aastat. 11. juulil
sai see keeruline protsess

lõpu – orkestri rõõmsate viiside saatel lõikasime vallavanem Annesega läbi kalavõrgu, millega avasime Võsu sadama. Usun, et sadam
mõjutab positiivselt nii rannakalapüügi arengut kui ka
tulevikus turismi.
Tänavu möödus 550
aastat Altja küla esmamainimisest ning selle tähistamiseks toimunud juubelipidustused olid elavaks tõestuseks
teie tugevast kogukonnast ja
koostööst. Korraldasite ka
rongkäigu võrgukuurides ja
heiskasite küla lipu küla
hümni lauldes Kiigemäel. Te
hoiate ja tutvustate rahvuslikku pärandit.
Valla muinas- ja mõisaajast säilinud ajaloopärand
on rikkalik. Teil on Palmse,
mis on Eesti tuntuim mõis,
Lahemaa rahvuspargi keskus ning mõisate taastamise
sümbol. Teil on kaunis
Vihula mõis, mille hooned
on valminud enamasti 18.
sajandi II poolel ning mis
jätab tervikliku mulje. Teil
on Sagadi – metsameeste
mõis, kus asuvad looduskool, mõis-muuseum ning
hotell ja restoran.
Taas on jätkumas Võsu
Rannaklubi renoveerimistööd. Selles majas on palju
rõõmu: majas saavad kokku
tantsijad, eakate klubid, näiteseltskonnad jne. Võsul on
kino!
Rannakülade elanikkond
kasvab suvel mitmekordseks

ning mul on hea meel, et
vallavalitsuse poolt esitatud
taotlus Käsmu-Võsu kergliiklustee ehituse rahastamiseks sai siseministeeriumilt positiivse toetuse summas 400 000 eurot.
Hea on näha, et Võsu kui
suvituskoha populaarsus on
viimastel aastatel taas tõusnud ja alevik on südasuvel
lausa külastajatest pungil.
Viru Folk, Rannafest ja
paljud muud sündmused
ning korraldajad annavad
sellesse oma panuse.
Tänase ootuste rohke
päeva lähenedes tahan teid
tänada selle eest, mida olete
möödunud aasta kestel oma
igapäevase tööga LääneVirumaa heaks teinud. Seda
on uskumatult palju – palju
rohkem kui arvata võite.
Olete jätkuvalt jõukas ja
edumeelne kogukond, mille
üle saame lääne-virukatena
olla uhked.
Soovin teile kaunist
pühadeaega. Veetke see oma
lähedastega. Teeme koos
maakonna suureks. Suurepärast vana aasta lõppu!

Marko Torm
Lääne-Viru maavanem
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11. novembri 2015 istungi nr 41 kokkuvõte
1. Võtta vastu Võhma küla Tillermanni ja osa VäljaKarjamaa kinnistu detailplaneering.
25.novembri 2015 istungi nr 42 kokkuvõte
1. Väljastada ehitusluba Võsu aleviku Mere tn 67 kaupluse
ümberehitamiseks ja laiendamiseks.
2. Väljastada projekteerimistingimused Vihula küla Ausliku
kinnistule kuivati püstitamise ehitusprojekti koostamiseks. Väljastada projekteerimistingimused Annikvere
küla Raja kinnistu kuivati laiendamise ehitusprojekti
koostamiseks.
3. Väljastada ehitusluba Eru küla Hundisilma kinnistu sauna
ümberehitamiseks ja laiendamiseks.
4. Väljastada kasutusluba Vergi küla Laeva kinnistu
abihoone 1 kasutamiseks. Väljastada kasutusluba Vergi
küla Laeva kinnistu abihoone 2 kasutamiseks.
5. Kinnitada Vihula valla munitsipaalkooli, Võsu Kool,
õpilaskoha tegevuskulude arvestuslik maksumus ühe
õpilase kohta 2016.aastal järgmiselt: õpilaskoht 3360,02
eurot aastas, 280 eurot kuus ja lapse lasteaia kohamaks
306,24 eurot kuus.
6. Volikogu sotsiaal- ja hariduskomisjoni ettepanekud
kinnitada järgmiselt: maksta ühekordset toetust ühele
eakale inimesele summas 192 eurot; maksta rehabilitatsioonitoetust kolmele eakale inimesele kokku summas
350,27 eurot; maksta küttetoetust kolmele eakale
inimesele kokku summas 448 eurot, maksta koolitarvete
toetust ühele vähekindlustatud perele summas 188 eurot.
7. Muuta Vihula Vallavalitsuse 29.05.2012 määruse nr 3
„Sotsiaaltranspordi teenustasude täiendav kehtestamine
ja kliendi omaosaluse suuruse kehtestamine“ § 3 selliselt,
et puudega isiku või eaka transport sotsiaalhoolekande-,
tervishoiu- või muule avalikule teenusele sõidu tasu 0,20
eurot kilomeeter asendatakse 0,10 eurot kilomeeter.
8. Volikogu kultuuri- ja noorsookomisjoni ettepanekud
kinnitada järgmiselt: EELK Ilumäe koguduse taotlus
koguduste lehe välja andmiseks toetada 300 euroga; Võsu
Kooli 7.-9. kl. neidude osalemine Spordiselts Kalevi
võimlemispeol Tallinnas toetada 1351 euroga; MTÜ
Karepa Selts taotlus Aastavahetus Karepal toetada 250
euroga; MTÜ Käsmu Külaselts taotlus Aastalõpuürituse
korraldamine Käsmus toetada 200 euroga.
9. Muuta Vihula Vallavalitsuse 27.10.2015 korralduse nr
404 punkti 1.2 Koidu katastriüksuse pinna osas.
10. Määrata Noonu külas sepikojale teenindusmaa,
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lähiaadressiks määrata Sepikoja ning maa sihtotstarbeks
tootmismaa.
11. Anda nõusolek Eisma külas asuva katastriüksuse
Kunnari-Madise jagamiseks kaheks iseseisvaks
katastriüksuseks koha-aadressidega Kunnari-Madise ja
Maasika.
12. Kinnitada Võsu Spordihoone teenuste uus hinnakiri
alates 25.11.2015. Uue hinnakirja kohaselt on elanikel,
kelle elukoht on rahvastikuregistri järgselt Vihula vald,
spordihoone kasutamine tasuta (v.a. dušširuumi
kasutamine sportimisvõimaluseta). Sama soodustus
kehtib ka valla seltsidele ja seltsingutele.
01. detsembri 2015 istungi nr 43 kokkuvõte
1. Anda luba korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamiseks L.Õunapuule.
2. Sõlmida rendileping OÜ-ga Virumarket Võsul Viru tn 3
asuva tenniseväljaku kasutamiseks kuni 21.12.2018.
3. Muuta Vihula Vallavalitsuse 27.05.2009 määrust nr 2
„Vihula valla koolide lasteaiarühmadesse laste vastuvõtu,
lasteaeda toomise, lasteaiast äraviimise, puudumise ja
väljaarvamise kord” järgmiselt:
(1) paragrahv 5 sõnastada järgmiselt:
§ 5. Vihula valla koolide lasteaedadesse võetakse lisaks
lasteaialastele ka sõimelapsi vanuses 1 aasta 6 kuud kuni 3
eluaastat, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel
Vihula vald. Lapsed võetakse lasteaeda vastavalt Vihula
Vallavolikogu (edaspidi volikogu) poolt kinnitatud
lasteaedade teeninduspiirkondadele. Vabade kohtade
olemasolul võetakse lasteaeda ka väljaspool Vihula valda
elavaid lapsi. Sel juhul on lapsevanemad kohustatud
esitama oma omavalitsusorgani garantiikirja kohamaksu
tasumise kohta.
(2) paragrahv 13 sõnastada järgmiselt:
§ 13. Lapse esmasel lasteaeda vastuvõtmisel esitab
lapsevanem andmed lapse tervisliku seisundi ja
erivajaduste kohta.
(3) paragrahv 18 sõnastada järgmiselt:
§ 18. Lapse võtab vastu ja annab lapsevanemale või tema
poolt volitatud isikule üle lasteaia õpetaja või õpetaja abi.
4. Väljastada projekteerimistingimused Võsu aleviku
Piibelehe tn 27 kinnistu elamu laiendamise ehitusprojekti
koostamiseks.
5. Väljastada kasutusluba Võsu aleviku Piiri tn 6 kinnistu
akvatooriumi süvendi kasutamiseks.
6. Väljastada ehitusluba Võsu aleviku Kalda tn 34 kinnistu
suvila laiendamiseks.
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7. Kinnitada Võsu Kooli hoolekogu koosseis järgmiselt:
Kristel Tõnisson – esimees, Krista Keedus – aseesimees,
liikmed: Ivica Ednaševsky, Tanja Lepik, Liina Altroff,
Kristi Irval, Taisi Lehtmets, Anne Reinhold, Urve
Beilmann, Mare Jahi, Helena – Laura Esko, Ülle Kajando,
Helena Nõmm.
09. detsembri 2015 istungi nr 44 kokkuvõte
1. Tunnustada kollektiivi Lahemaa Rahvamuusikud nende
40.sünnipäeval rahalise toetusega summas 200 eurot.
2. Maksta jõulutoetust 80.-aastastele ja vanematele
vallaelanikele à 30 eurot.
3. Maksta jõulutoetust 17-le paljulapselisele perele kokku
summas 2800 eurot)
4. Muuta Eisma küla Liivakünka katastriüksuse sihtotstarvet.
5. Määrata Sakussaare külas peremehetule elamule teenindusmaa.
6. Muuta Vihula Vallavalitsuse 08.09.2015 korralduse nr
348 punkti 1.1 sõnastust Mere tänava teenindusmaa
suuruse osas.
7. Vallavalitsus otsustas esitada volikogule järgmised
eelnõud: „Maamaksumäära kehtestamine 2016.aastaks“,
„Vihula valla 2016. aasta eelarve vastuvõtmine
(täiendatud)“, „Arvamuse andmine „Geoloogilise
uuringu loa taotlemine Noonu uuringuruumis“ kohta““
8. Väljastada ehitusluba Võsu aleviku Sambla vkt 24
kinnistu suvila ümberehitamiseks ja laiendamiseks.
Väljastada ehitusluba Kiva küla Kiva-Sepa kinnistule
puurkaevu rajamiseks.
9. Väljastada projekteerimistingimused Pedassaare küla
Liiva kinnistule sauna püstitamise ehitusprojekti koostamiseks. Väljastada projekteerimistingimused Käsmu
küla Neeme tee 32 kinnistu sauna laiendamise ehitusprojekti koostamiseks. Väljastada projekteerimistingimused Annikvere küla Grossi kinnistule lägahoidla
rajamise ehitusprojekti koostamiseks.
10. Väljastada kasutusluba Rutja küla Pihlamasti kinnistul
asuva antennimasti kasutamiseks.
11. Moodustada ajutine komisjon valla territooriumil
asuvate paisurajatiste edasise haldamise läbirääkimiste
pidamiseks järgmises koosseisus: komisjoni esimees Annes Naan, komisjoni liikmed – Sulev Kiviberg, Uno
Õunapuu ja Urmas Osila.
12. Kompenseerida ühe õpilase sõidupiletid vastavalt
esitatud avaldusele summas 72,50 eurot.

Vallamajas uus amtenik
1. jaanuarist 2016
muutuvad Vihula valla
23. novembrist töötab vallamajas ehitusspetsialistina Kaie
jäätmejaama lahtiolekuajad Kubri.
Alates 01.01.2016 muutuvad Võsul Spordi tn 16
jäätmejaama lahtiolekuajad. Muudatusi vastuvõetavate jäätmete ja vastuvõtutingimuste osas ei
toimu.
Vihula valla elanikud saavad jäätmejaamas ära anda peamisi
kodumajapidamistes tekkivaid jäätmeid: pakendeid,
mööblit, sanitaartehnikat, rõivaid, jalanõusid, tekstiili,
töödeldud- ja töötlemata puitu, plasti, metalli, lehtklaasi,
vanarehve, aia- ja haljastusjäätmeid, elektri- ja
elektroonikaseadmeid ning ohtlikke jäätmeid.
Vastu ei võeta ehitusjäätmeid ja eterniiti.
Jäätmejaama toodavad jäätmed on soovitatav autole või
haagisele paigutada selliselt, et jäätmejaamas oleks neid
lihtne liigiti konteineritesse paigutada. Jäätmete eelnev
sorteerimine aitab kokku hoida aega, kuna vastasel korral
tuleb sorteerimine teha jäätmejaamas.
Nõu jäätmete liigiti sorteerimise kohta saab küsida
jäätmejaama töötajalt, kes juhendab ka jäätmete õigetesse
konteineritesse paigutamist jäätmejaamas.
Lisainfot jäätmete vastuvõtutingimuste kohta saab
jäätmejaama lahtiolekuaegadel telefonil 518 2641.
Jäätmejaam on alates 01.01.2016 avatud
esmaspäeval 09.00 - 15.00
reedel 09.00 - 18.00
laupäeval 09.00 - 18.00
Vihula valla jäätmejaama haldab AS Epler & Lorenz.
Keskkonnasõbralikku uut aastat!
Moonika Lipping
AS Epler & Lorenz keskkonnajuht

Kaie on lõpetanud Tartu Ülikooli geograafia teaduskonna kartograafia ja geoinformaatika erialal. Eelmine
töökoht oli AS EOMAP.
Ehitusspetsailisti poole võib pöörduda informatsiooni
saamiseks Vihula vallas ehitamisega seonduvate
dokumentide ning hetkel kehtiva regulatsiooni kohta.
Vajaduse korral annab nõu ehitus- ja kasutusteatiste,
ehitus- ja kasutuslubade ning projekteerimistingimuste
taotluste esitamise kohta. Samuti on võimalik saada
ülevaade pooleli oleva taotluse seisust ning sammudest
menetluse jätka-miseks ja lõpetamiseks.
Infot saab e-posti aadressil kaie.kubri@vihula.ee või
telefonil 325 8641, 5 690 1456

Kaie Kubri
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Kadri- ja marditrall
DETSEMBER
24.12 kell 14.30 Jõululaupäeva jumalateenistus
Käsmu kirikus, teenib õpetaja Urmas
Karileet, laulab koguduse ansambel
25.12 kell 14.30 I jõulupüha jumalateenistus
Käsmu kirikus, teenib õpetaja Urmas
Karileet, laulab koguduse ansambel

26. novembril tähistasime Võsu koolis kaht novembrikuus eestlastele
olulist rahvakalendri tähtpäeva – mardi- ja kadripäeva. Ühtlasi oli
koolis stiilipäev, mil kõik võisid end kadriks või mardiks maskeerida.
Kahjuks oli kaasalööjaid seekord vähe.
Päev lõppes rannaklubis kadri- ja marditralliga. Kohale olid tulnud
Lahemaa rahvamuusikud ja -tantsijad. Kõigepealt tutvustasid nad
meile kadri- ja mardipäevakombeid: kuidas riietuti ja miks üldse nii
tehti. Meile räägiti veel rahvamuusikast, tutvustati erinevaid rahvapille, esitati mõned laulud ja anti võimalus ka ise pilli-mängu proovida:
torupilli, parmupilli, vilepilli. Mina sain proovida parmupilli, kuid see
vajab veel harjutamist.

Heidyl ja Raidol sündis
3. detsembril tütar
Anette Stella Einberg

25.12 kell 15.00 Jõulujumalateenistus Vainupea
kabelis (kogunemine alates 14.30)
26.12 kell 14.30 II jõulupüha jumalateenistus
Käsmu kirikus, teenib õpetaja Urmas
Karileet, laulab koguduse ansambel
26.12 kell 20.00 Jõulupidu Käsmu Rahvamajas,
tantsuks ansambel Toomus
27.12 kell 16.00 ja 19.00 Aastavahetuse kontsert
Vihula Mõisas.
http://www.vihulamanor.com/
31.12 kell 22.00 KAREPA AASTAVAHETUSE
PIDU, www.karepa.ee, karepaselts@hot.ee
31.12 kell 23.30 AASTAVAHETUSPIDU
VÕHMA SELTSIMAJAS,
www.vohmaseltsimaja.ee;
vohma07@gmail.com

Riigikogu Vabaerakonna fraktsiooni
kuus liiget kohtusid 3. detsembril
poliitikahuvilistega Võsul
Neljapäeva hommik Käsmu lahe ääres oli päikeseline, ei
olnud liiga tuuline-tormine ega vihmane, nagu oli hommik
olnud pealinnas. Eesti piirivalve reostustõrje- ja päästelaev
Kindral Kurvits oli lahes tähelepanutõmbavalt ankrus,
loodetavasti tuulevarjus, ja mitte tööülesannete tõttu. Võsul,
Vihula vallamaja saalis oli kaetud kohvi- ja pirukalaud ja
Riigikogu liikmetega tuli Vello Väinsalu eestvõttel kokku
saama kohalik rahvas. Arvukate tulijate seas oli nii erakonna
valijaid kui ka päevapoliitika keskuseks (Hundisilma talu
koduvald!) saanud vallale omaselt tavalisest pigem
ergumaid poliitika ja ühiskonnaedenemise huvilisi. Teemad,
millest huvituti, olid seinast seina. Paarkonna seadus versus
kooseluseadus, kusjuures publiku seas andsid oma
suhtumisest teada nii kooselu pooldajad kui ka vastased, ning
usinalt kuulati Jüri Adamsi selgitusi heast seadusekirjutamise tavast. Jutuks oli ka majandusarengud ja
riigieelarve ning Lahemaale omaks saanud teema –
keskkonnakaitse ja võimalike kaevanduste võimalik mõju.

Väga lahe oli vaadata, kuidas õpetaja Marina tegevustes kaasa lõi
ning isegi meie ees tantsis. Ülekoolilistel üritustel on väga oluline
õpetajate osalus, sest kuidas tõmmata kaasa lapsi, kui isegi õpetajaid
asi ei huvita või nad ürituse jaoks aega ei leia.
Peale selle toimus veel viktoriin kõigepealt noorematele ja siis
vanematele õpilastele. Mõistatusi oli nii loodusest kui ka inimestest.
Iga õige vastuse eest sai piparmündi- või pirnimaitselise kommi. Oli
tore arvamismäng, kuigi kommijagamine tekitas viimaks kerge
segaduse.
Lõpetuseks tantsisime kõik labajalavalssi, mis oli päris huvitav
tants. Poisid said veel eraldi tantsutunni, mida teistel oli tore vaadata,
sest sai palju nalja. Tuleb välja, et 5. klassi poisid on tublid tantsijad.
Loodan, et selliseid üritusi korraldatakse ka edaspidi, sest need
panevad eri vanuses õpilasi koos tegutsema ja on tore ning hariv
vaheldus tavalisele koolipäevale.
Helena Nõmm Võsu kooli 9. klassist

Lauatennise seeriavõistlus
peaaegu poole peal
Vihula valla seitsmeetapilisest lauatennise seeriavõistlusest on kolm
etappi läbitud. Osalejaid kokku 44 – Aserist, Viru-Nigulast, Maardust,
Tallinnast, Kadrinast, Loksalt jm. Võsu lauatenniseklubi harrastajad
moodustavad seltskonnast ligi veerandi.
Kolme etapi kokkuvõttes on asunud liidrikohale Reelica Hanson
Aserist, järgnevad Jaanus Lokotar Kadrinast ja Ülle Vilba Võsu
LTK-st. Meie meestest mahuvad esikümnesse Arkadi Mašegirov,
Kunnar Vahtras, Allar Raudla ja Avo Seidelberg.
Ees on veel neli etappi. Üldarvestusse lähevad igal võistlejal viie
parema etapi tulemused. Seega on
praegu veel vara lõpptulemusi Võsu LTK tänab Marje
ennustada, sest ka seni edukalt vaid Müllat, Age Kuusemetsa
ühel etapil osalenu võib seeria lõpuks ja Aide Veinjärve, kelle
etteotsa jõuda.
abiga sai kaetud esimese
Järgmine etapp toimub 31. jaa- etapi auhinnalaud.
nuaril paarismängus.
Võsu LTK

Jüri Adams
Nagu ikka, poolteist tundi oli parasjagu nii pikk aeg, et
rääkijad said end soojaks rääkida ja küsijad olid küsimuste
esitamiseks valmis, aga vaja oli edasi minna.
Suur tänu kõigile, kes kohtumisele tulid ja küsida võtsid!
Epp Alatalu

P.S. Seoses sellega, et vald muretses spordihoonesse kaks uut
lauatenniselauda, on valla seltsidel, külakeskustel, rahvamajadel
võimalik pretendeerida kahele kasutatud lauatennise lauale.
Info tel: 502 0612 või 5 688 1511.

Häid pühi!
Kauneid jõule ja head
uut aastat!

Rahulikke jõulupühi ja edukat
uut aastat!

MILDA PRUUN
Käsmu küla

94

VILMA VAGERT
Sakussaare küla

92

AINO VALBU
Muike küla

91

AINO LIIVA
Toolse küla

90

EEVI KAARE
Võsu alevik

86

VILLEM LINKGREIM
Vainupea küla

85

LEMBIT MUREL
Vainupea küla

85

JUTA KALAUS
Ilumäe küla

85

ETHE-REGINA UUKIVI
Annikvere küla

83

SILVI EENMAA
Võsu alevik

81

SIGRID KUSTAVSON
Kosta küla

81

KALJU SAMMELSELG
Võhma küla

80

SULEV MÄNNIK
Eisma küla

80

AINO JALAKAS
Võsu alevik

80

EINO VEINMAN
Sagadi küla

75

TOIVO KASIKAS
Ilumäe küla

70

Küttepuud ja toidukartul Simunast.
Tel: 515 7741
Barona Eesti OÜ vajab kiiresti Kundasse
kogemusega elektrikku. Vajalik varasem töökogemus samal alal, erialane haridus ning eesti
keele oskus suhtlustasandil. Põhjalik CV saata
aadressile lauri.laur@barona.ee . Täpsema lisainfo
saamiseks võtke palun ühendust telefoninumbril
+3 725 622 3006 (Lauri) või maili teel.

Meie hulgast
on lahkunud …

Vihula valla sotsiaaldemokraadid

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

AIME PÕLLU
1. detsember

