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Palmse mõisa allee korrastatakse

JAANUAR 2014

Valda tuli rohkem inimesi
kui lahkus mujale elama
Seisuga 01.01.2014 elab Vihula vallas 1953 elanikku.
Aasta aega tagasi oli elanikke 1958.
Eelmisel aastal sündis vallas 18 last ja suri 32
inimest. Vallast asus mujale elama 84 elanikku. Meie
valda tuli lisaks 93 inimest.
Vallasiseselt vahetas elukohta 28 inimest.

Eelarve I lugemine

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (SA KIK) toetab Palmse mõisa allee korrastamise projekti taastada täielikult kahe
kilomeetri pikkune Palmse ja Muike külade vaheline vanim ja esinduslikum alleelõik.
Rekonstrueerimistööd on jagatud kolme etappi. Esimeses etapis tehakse raietööd, teises etapis istutustööd ja kolmandas
etapis istikute hooldamine. Kokku eemaldatakse 200 alleeruumi risustavat ja 25 ohtliku puud, istutatakse 332 istikut ja
tehakse võrahooldus 250 puule.
Palmse mõisa allee rekonstrueerimist rahastatakse keskkonnaprogrammi looduskaitse alamprogrammist ning tööd
lähevad maksma 190 388 eurot. Keskkonnaameti projekt valmib 2015. aasta novembriks.

Võsu Kooli uus direktor on Aivar Lankei
Nagu eelmises lehes kirjas,
toimus kooli direktori kandidaatide vestlusvoor 27. detsembril eelmisel aastal. Seal
jätsid komisjonile võrdselt tugeva mulje kaks kandidaati: endine
Kadrina vallavanem Aivar Lankei ja endine Aseri vallavolikogu
esimees ja Aseri Gümnaasiumi
direktor Riho Kutsar. Kuigi hääletati vestluse põhjal salajaselt
kolme esimest kohta, jaotusid
nende kohapunktid ikkagi täiesti
võrdselt. Seepeale otsustas komisjon, et vallavanem viib läbi
täiendavad vestlused.
Komisjon kogunes uuesti
selle aasta 6. jaanuaril. Pärast
vestluste tulemuste tutvustamist
komisjonile vallavanema poolt
selgus, et komisjoni liikmed ei
ole oma otsust muutnud ning
vallavalitsusele esitati kinnitamiseks kaks võrdset kandidaati.
Vallavalitsus kinnitas oma 8.
jaanuari istungil ootamatult
üksmeelselt Võsu Kooli direktoriks Aivar Lankei. Uus direktor
asus tööle 10. jaanuaril. Tänaseks on direktor kollektiivi ja
kooli allüksustega tutvunud ning
üle vaadanud kooli 2014. aasta
eelarve, mille kohta saab ta teha
ettepanekuid kuni veebruari
alguseni.
Annes Naan
vallavanem

Jaanuarikuu volikogus toimus valla 2014. aasta eelarve
esimene lugemine. Kuigi tulumaksu laekumine kasvas
2013. aastal võrreldes 2012. aastaga 11,86 %, nägi
vallavalitsus 2014. aasta eelarves tulumaksu kasvu ette
vaid 1,75 %. Selline reserv võimaldab tulumaksu
tõenäoliselt suurema laekumise korral suunata lisaeelarvetega raha kas lisainvesteeringuteks või muude
jooksvalt tekkinud kitsaskohtade lahendamiseks.
Kuludest läheb nagu tavaliselt kõige suurem osa
haridusele – ca. 43 % ehk peaaegu pool eelarvest. Valitsemiskulud vähenevad võrreldes eelmise aastaga 18,6
protsendilt 17,0 protsendini, vaatamata sellele, et 2014.
aastal vahetatakse välja pooled valla ametnike amortiseerunud arvutid koos tarkvaraga ja täies mahus
vallavalitsuse arvutiserver. Teede ja tänavate osas on aga
planeeritud kulude suurenemine 7,3 protsendilt 9,0
protsendini. Loodame sellega sel aastal lisaks teede igaaastasele hooldusele (lume lükkamine valla ja erateedel,
profileerimine (greiderdamine), tolmuvabaks muutmine
jne.) remontida ka pikemaid lõike valla teid, katta neid
mustkattega ja teha asfaldilõikude pindamist . Muus osas
on kulude proportsioonid jäänud peaeagu endiseks.

Noonu karjäär
Julgen seda temaatikat pealkirjastada just nii, vaatamata
sellele, et kohalikele elanikele ja omavalitsusele serveeritakse teemat järjekindlalt uuringute läbiviimisena ja
ainult sellena. Iga loogiliselt mõelda oskav inimene saab
aru, et uuringuid ei teostata niisama lõbu pärast, vaid pärast sobiva kinnituse saamist asutakse kaevandamise luba
taotlema.
Ega kohalikul omavalitsusel ei olegi siin palju
variante: kas käia mööda lõputuid kohtuvaidlusi ja
kulutada uksi ning raha, et kaitsta oma kogukonda või
nõustuda karjääri rajamisega keset Noonu küla, pealegi
kaitseala vahetusse lähedusse. Seda vaatamata sellele, et
ei maakonna ega valla üldplaneering ei näe selles
piirkonnas ette mitte mingisugust kaevandamist.

Veemajandusest

Aivar Lankei: „Olen tegelikult unistanud kooli tagasitulekust, mind võlub noortega
töö. Ja Võsu on suurepärane koht – meri on võimas ja mõjub rahustavalt.”
Aivar Lankei, kel 17 aastat pedagoogistaaži, on 5 aastat töötanud Kadrina
abivallavanemana ja 8 aastat vallavanemana, tunnistab Võsu kooli direktori kohal
istudes: „Päris kõhe tunne on, pilt läheb kirjuks. Mõtlemise aega on vähe,
tegevuvaldkond lai.” Kiidab eelmist direktorit, on tublit tööd teinud, vajadusel tegi ka
lastele köögis süüa kui kokk haige oli. „Inimesi on vähe, neid tuleb hoida. Vallaga tuleb
rohkem suhelda, peame ühte jalga käima. Kui tugimehanismid töötavad, saab rohkem
sisulisele tööle keskenduda,” räägib uus direktor.
Rutjalt pärit Aivar Lankei on Kundas koolis käinud, Tartus kehakultuuri teaduskonna
lõpetanud, hiljem lisaks psühholoogiat õppinud. Jõudnud 10-võistluses Nõukogude
Liidu meistersporlase tiitlini. Peres 5 last: vanem tütar on inglise filoloog, noorem õpib
ülikoolis matemaatikat, kolm poega käivad viiendas klassis.

Pärast veemajandusprojekti avakoosolekut, millest
eelmises lehes pikemalt juttu oli on toimunud veel kaks
koosolekut 9. ja 23. jaanuaril. Projekteerijad tegelevad
aktiivselt projektide koostamise ja tellija Vihula Valla
Veevärk OÜ-ga kooskõlastamisega. Meiepoolne projektijuht Toomas Tutt ja uus vee-ettevõtte juht Andrus Kruusi
tegelevad päev-päevalt sellega, et muuta projekte meie
elanikele vastuvõetavaks s.t. projekteerijad peavad
maksimaalselt arvestama vee-ettevõtte ja meie elanike
soovidega. Parima tulemuse saavutame koostöös –
esimene avalik arutelu rahvaga toimub 6. veebruaril kell
17.00 Võsu Rannaklubis.
Lisaks veemajandusprojektile Võsul on KIK-is
lõplikul allkirjastamisel rahastamisleping Vergi ja Vihula
joogiveetöötluste väljaehitamiseks. Need projektid
viiakse ellu veel selle aasta esimese pooles.
17. veebruar on tähtaeg, millal tuleb vee-ettevõttel
esitada taotlus KIK Keskkonnaprogrammist raha
saamiseks Võsupere joogivee ja kanalisatsiooni väljaehitamiseks. Võsupere-Palmse uue reoveekogumisala
moodustamise kooskõlastamine võttis Keskkonnaministeeriumis aega peaaegu pool aastat – hetkel on uus
reoveekogumisala ministeeriumis vormistamisel.
Annes Naan
vallavanem
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Võsu kalurid soovivad
sadamat
Teisipäeval, 21. jaanuaril, kohtusid Võsu piirkonna kalurid,
et arutada Võsu sadamaga seonduvat. Hetkeseisu tutvustasid
vallavanem Annes Naan, Hanno Nõmme ja Urmas Osila.
Kõneleti ka majandus- ja rahanduskomis-jonis arutletud
probleemidest. Vaatamata tekkinud probleemidele olid
kalurid üksmeelel – sadamat on vaja. Majandus- ja
rahanduskomisjoni koosoleku protokolliga saab tutvuda
Vihula valla koduleheküljel.

Elioni maja müügi alghind
taas 65 tuhat
Vallavalitsuse ettepanekul alandas volikogu Elioni maja
müügi alghinda 90 000.- eurolt taas 65 000.- euroni.
Vallavalitsuse tahe maja müüa lähtub eelkõige kulude
vähendamise soovist. Enamus maja ruumidest on olnud
aastaid kasutuseta, samas maja ülalpidamiskulud on ca 18
000.- eurot aastas.

SA Võsu Kuurort nõukogu
esimees on Egon Spriit
Neljapäeval, 22. jaanuaril toimus sihtasutuse Võsu Kuurort
nõukogu koosolek. Nõukogu koosolekul valiti uueks
nõukogu esimeheks Egon Spriit. Koosolekust võtsid osa
vallavanem Annes Naan ja sihtasutuse juhatuse liige Anneli
Kivisaar. Arutati sihtasutusega seonduvaid arenguid ning
otsustati taas koguneda veebruaris, et määratleda edasine
tegevuskava.
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Pooled medalitest VK Wadokanile!
Lõppesid VK Wadokan klubi eestvedamisel korraldatud
talvelaager ning Eesti Iaido
Liidu ja VK Budokan poolt
korraldatud Sport kobujutsu
karikasarja II osavõistlus
Kolga koolis.
Osales üle 60 sportlase,
mis on ka kõigi aegade
suurima osavõtjatega Sport
kobujutsu üritus. Kohale tuldi erinevatest eesti paikadest – Saaremaalt, Räpinast,
Tallinnast, Võsult, Vihasoost
ja Kolgalt.
Kuna laager ja võistlused toimusid VK Wadokan
klubi treeningute läbiviimise
koolis, võib öelda, et kõik
see toimus meil “kodus”.
Seega mõeldes tagantjärgi
kokkuvõtteid tehes – saime
hakkama.
Võistlustel tegime jällegi hea tulemuse. esikohti
saime neli, II kohti kolm ja
III kohti ka kolm. Kuue klubi
seas üldkokkuvõttes oleme
esimesed, meile järgneb teisena(3punktilise vahega)
eesti üks suurimaid budo

Pildil vanema grupi võitjad(vasakult): Sven Kadaste, Gätriin Hopta, Lis Marii Undusk ja
Johanne Gegel
klubisid VK Budokan.
VK Wadokan klubi tublimatest võistlejatest Sport
kobujutsu II osavõistlusel,
tahaksin ära mainida Võsu
lapsi – kuldmedali omanikke
oma vanusegrupist: Johanne
Kegelit, kes on nüüdseks teinud märkimisväärse edasimineku spordis ja Kuldar
Pedakut, kes järjekordselt
seljatas kõik oma vanusegrupi vastased ülivõimsalt.

Hõbemedal pandi kaela tubli
teise koha saanud Lis Marii
Unduskile.
Teised VK Wadokan
klubi medaliomanikud on
Kolga ja Vihasoo koolist.
Täname VK Wadokan
klubi kõiki laagris ja võistlustel osalenud tublisid
sportlasi ja nende vanemaid.
Samuti Kolga kooli direktorit Tõnu Valdmad ja kogu
personali, kes meile toeks

olid. Võsu kooli, Vihasoo
Lasteaed-algkooli, ”RR
Lektus” AS, Anti Puuseppa,
Lea Londi, Avo Seidelbergi,
Raudo Oolmad, Valter Koltsinit, Andres Ventselit ja
kõiki teisi häid inimesi, kes
ka hea sõnaga toeks olid.
Suur tänu teile kõigile!
VK Wadokan juhatus
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Istung nr 5
Võsul
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16. jaanuaril kell 16:00.

Istungil osales 11 volikogu liiget: Andrus
Aasmäe, Anneli Alemaa, Urmas Einberg,
Annika Hallimäe, Gerly Herm, Jaan Kruus,
Hanno Nõmme, Jüri Teppe, Tea Treufeldt,
Aarne Vaik ja Aide Veinjärv.
Istungil ei osalenud Robert Aasa ja Tõnu
Ammussaar.
Määrusega nr 6 kehtestati 2014.aasta maamaksumäär,
maamaks jäeti samale tasemele kui oli 2013.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 27 taotletakse tasuta Vihula valla munitsipaalomandisse Võsu alevikus asuvad tänavad
Otsusega nr 28 kehtestati Vainupea küla Kasteheina
kinnistule koostatud detailplaneering
Otsusega nr 29 otsustati müüa avalikul kirjalikul
enampakkumisel Vihula valla omandis olev Võsu
alevikus Mere tn 63a asuv kinnistu suurusega 1461 m2
alghinnaga alates 65 000 eurot tingimustel, et
vallavalitsuse kasutusse jäävad kuni 10 aastaks ruumid
üldpinnaga 77,1 m2, üürihinnaga kuni 2,5 eurot/m2
kuus koos käibemaksuga. Kinnistu omandajal tuleb
sõlmida enne kinnistu ostu-müügilepingu sõlmimist
Vihula Vallavalitsusega üürileping ja kanda ostumüügilepingu sõlmimisel kinnistusraamatusse märge
sõlmitud üürilepingu kohta.
Vallavalitsusel korraldada vara avalik kirjalik
enampakkumine.
Otsusega nr 30 muudeti Vihula Vallavolikogu
08.11.2013 otsuse nr 2 „Vallavanemale töötasu ja
sotsiaalsete garantiide määramine“ punkti 2 ja sõnastati
see järgmiselt: „2. Hüvitada alates 1.veebruarist 2014
Vihula valla vallavanemale töötamisega seotud
transpordikulud, sõlmides tema kasutuses oleva
rendiauto vallavanema ametiautona kasutamiseks
üürilepingu maksumusega 250 eurot kuus 12 kuu
arvestuses ja sõiduauto kasutusega kaasnevad kütusekulud arvestusega 200 liitrit kuus 12 kuu arvestuses.
Üürilepingu maksumuses sisalduvad vajalikud kindlustus-, remondi- ja hoolduskulud.“
Volikogu kuulas ära OÜ Kalda Kivi esindaja seoses
geoloogilise uuringuloa taotlemisega Noonu uuringuruumis.
Toimus valla 2014 aasta eelarveprojekti I lugemine.
Otsustati suunata eelarveprojekt II lugemisele.
Järgmine volikogu istung
toimub 13.veebruaril algusega kell 16:00
vallamajas, Võsul.
Volikogu poolt vastuvõetud määruste ja otsustega
saab tutvuda valla kantseleis, raamatukogudes ja valla
veebilehel: www.vihula.ee.
21. veebruaril kell 15.00

Võsu rannaklubis

Eesti Vabariigi 96. aastapäevale pühendatud
pidulik kontsert-aktus
Aktusel antakse kätte Vihula valla Elutööpreemia ja
Aasta Tegijate autasud.
Esinevad Võsu kooli õpilased ja valla isetegevuslased.
Kõik on oodatud!

17. detsembri 2013 istungi nr 43 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. otsustas maksta jõulutoetust 80.-aastastele ja vanematele
vallaelanikele à 20 eurot;
2. andis loa korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodiliseks vabastuseks J. Ruusele ning M. Pussile ja
erandkorras vabastuseks A. Aerule;
3. väljastas ehitusloa Altja küla jalgtee rippsilla rekonstrueerimiseks;
4. väljastas kasutusload Võsu aleviku Männiku väikekoht
27 elektriliitumise kasutamiseks, Sagadi küla Põldre
kinnistu elektriliitumise kasutamiseks, Vihula küla
Mõisaoja kinnistu elektriliitumise kasutamiseks, Võsu
aleviku Spordi alajaama F1 fiidri kasutamiseks ja Vihula
küla Sikkani AJ F-1, F-2 ja F-3 rekonstrueerimise
järgseks kasutamiseks;
5. väljastas kirjaliku nõusoleku Noonu küla Asuniku
kinnistule väikeehitise püstitamiseks;
6. väljastas projekteerimistingimused Vihula Valla Veevärk
OÜ-le Võsu aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni
ehitusprojekti koostamiseks riigihangete nr 144744 ja nr
146512 mahus ning Karepa küla Tammealuse kinnistu
elamu ehitusprojekti koostamiseks
7. pikendas Vihula Vallavalitsuse 02.04.2013 korralduse nr
136 alusel sõlmitud üürilepingut Vihula lasteaia hoone
teisel korrusel asuva eluruumi üürimiseks kuni
10.04.2016 ning otsustas teostada tasaarveldus üüriga
üürniku poolt vahetatud akende maksumuse osas.
23. detsembri 2013 istungi nr 43 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. kinnitas sotsiaal- ja hariduskomisjoni ettepanekud
järgmiselt: maksta küttetoetust kahele vähekindlustatud
perele kokku summa 320 eurot, maksta rehabilitatsioonitoetust ühele vähekindlustatud perele summas 100 eurot,
maksta rehabilitatsioonitoetust kolmele puudega
inimesele kokku summas 120 eurot, maksta ühekordset
toetust kahele vähekindlustatud perele kokku summas
150 eurot, määrata ühele sügava puudega inimesele
hooldaja ja maksta hooldajatoetust 51 eurot kuus;
2. ei nõustunud L.Laineveeru erandkorras vabastamiseks
korraldatud jäätmeveoga liitumisest vaid lubas
perioodilist vabastamist. Andis loa korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodiliseks vabastamiseks K.
Liivametsale;
3. otsustas korraldada hanke Sakussaare küla Orumäe
kinnistu detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimise töövõtja
leidmiseks;
4. võttis vastu Koljaku küla Ligedama kinnistule koostatud
detailplaneeringu ja korraldas planeeringu avaliku
väljapaneku.
08. jaanuari 2014 istungi nr 1 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. andis loa korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras ja perioodiliseks vabastamiseks K. Torsusele, P.
Madrusele ja R. Tõnuristile;
2. kinnitas 17.10.2013 ja 04.12.2013 koostatud Vihula
raamatukogu raamatute kustutusaktid nr 13000, 13001 ja
13002 ning andis nõusoleku raamatukogust 328
eksemplari mahakandmise kohta kokku summas 310,90
eurot vastavalt esitatud nimekirjale;
3. kinnitas Võsu Kooli direktoriks Aivar Lankei;
4. andis nõusoleku Toolse külas asuva Ürra katastriüksuse
jagamiseks kaheks iseseisvaks katastriüksuseks ja
määras koha-aadressideks Ürra ja Ürrakalda;
5. muutis Vihula Vallavalitsuse 21.05.2013 korralduse nr
226 „Võsu alevikus asuvate naaberkinnistute Mere tn 59,
Mere tn 59a ja Mere tn 61 piiride muutmine “ punkti 1.2.1
ja sõnastas selle järgnevalt: “1.2.1 Mere tn 59, pindalaga
1101 m2, sihtotstarbega elamumaa;“
6. otsustas esitada volikogule eelnõud: „Maa munitsipaliseerimine (Võsu tänavad)“ ja „Vainupea küla Kasteheina
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kinnistule koostatud detailplaneeringu kehtestamine“;
7. väljastas kirjaliku nõusoleku Koljaku küla Ligedama
kinnistule puurkaevu rajamiseks ja Metsanurga küla
Maarjapõllu ja Maarjametsa kinnistute piirile tiigi
rajamiseks;
8. väljastas ehitusloa Käsmu küla Ranna tee 10 kinnistu
elektriliitumise rajamiseks;
9. toetas kultuuri-ja noorsookomisjoni esitatud ettepanekut
eraldada kolmanda sektori toetamiseks 2014.aasta valla
eelarvest 32 000 eurot, millest:
Kolmandale sektorile otsetoetusteks 18 879 eurot järgneva
arvestuse alusel:
Arma Hipoteraapia- ja Ratsakeskus - 300 eurot (Tegemist
sisuliselt äriettevõtlusega. Toetus eraldada sihtotstarbelisena võistluste korraldamiseks.)
Võsu Lauatenniseklubi - 1000 eurot (Varustuse ja lauatenniselaudade soetamiseks kasutada KOP või muid
vahendeid, toetus eraldada sihtotstarbelisena võistluste
korraldamiseks.)
Ilumäe kogudus (koguduste ajaleht) - 300 eurot (Toetust on
küsitud nelja ajalehe väljaandmiseks, komisjoni ettepanek - anda aastas välja kaks koguduste ajalehte.)
Käsmu kogudus- ohtlike puude mahavõtmiseks kalmistul ja
kiriku remondiks kokku 2000 eurot.
Ilumäe kogudus- 2000 eurot (Ilumäe kabeli saali
siseviimistluse projekti omaosalus. Kaasfinantseering on
planeeritud Muinsuskaitseametilt.)
Käsmu Külaselts - 2328 eurot (Toetus eraldada sihtotstarbelisena seltsimaja jooksvate kulude katmiseks
vastavalt hoone pinnale – 528 eurot ning Käsmu muuli
remondiks 1800 eurot.)
Vergiranna Selts - 563 eurot (Külaplatsi lava katuse saab
taotleda KOP projektist, eraldada omaosalus 150 eurot ja
kalurite päeva ning spordivõistluste läbiviimiseks 300
eurot. Toetus eraldada sihtotstarbelisena seltsimaja
jooksvate kulude katmiseks vastavalt hoone pinnale –
113 eurot.)
Võsu VTÜ - 500 eurot, kõikide tegevuste toetamiseks.
Võsu Rannaklubi - 5000 eurot (Toetus rannaklubi
lavavalgustuse korda tegemiseks.)
Karepa Selts - 525 eurot (Toetus eraldada sihtotstarbelisena
seltsimaja jooksvate kulude katmiseks vastavalt hoone
pinnale – 425 eurot ja kodukandipäeva kulude kattes 100
eurot. Vallavalitsuse ettepanek – Karepa seltsil tegeleda
küttesüsteemi (ahi) remondiga, taotledes selleks eraldi
vahendeid.)
Võhma Seltsimaja - 4363 eurot (Seltsi kahe tantsurühma ja
laulukoori Üldlaulu-ja Tantsupeol osalemise ettevalmistamiseks 3000 eurot. Tantsijate ja lauljate transporditoetus laulupeole ja tagasi kokku 855 eurot.
Seltsimaja jooksvate kulude katmiseks vastavalt hoone
pinnale – 508 eurot.)
Vihula Valla Aasta Tegija ja Elutööpreemia väljamaksmiseks
2 560 eurot (Vihula valla tunnustuse avaldamise kord,
vastu võetud määrusega nr 70 07.veebruaril 2013).
Vallavolikogu kultuuri- ja noorsookomisjonile jooksvateks
kuludeks 10 561 eurot.
Rahuldada MTÜ Meelespea avaldus jõulupeo läbiviimise
toetuse saamiseks summas 70 eurot. Toetus makstakse
välja kuludokumentide esitamisel.
10. otsustas maksta abipolitseinikule tasu summas 244,80
eurot 2013 aasta teisel poolaastal töötatud tundide alusel.
14. jaanuari 2014 istungi nr 2 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. kompenseeris ühe õpilase sõidupiletid vastavalt esitatud
avaldusele summas 33,60 eurot;
2. kinnitas Vihula valla kriisikomisjoni järgmises koosseisus: Annes Naan – vallavanem, Urmas Osila – nõunik,
Arvi Ööpik – haldusspetsialist, Enna Tiidemann –
vallasekretär, Eha Veem – sotsiaalnõunik, Sulev
Kiviberg – keskkonnanõunik;
3. andis loa korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras ja perioodiliseks vabastamiseks järgmistele
jäätmevaldajatele: A. Kukk, I. Biin-Smarzoch, L. Kukk,
P. Eero ja V. Katlasep.

Lahemaa rahvuspargi koostöökogu kultuuripärandi valdkondliku sektsiooni 2014. aasta esimene koosolek
toimub 7. veebruaril algusega kell 10.00 Palmses Lahemaa külastuskeskuses.
Päevakorras:
4. Lahemaa kultuuripärandi inventuurid ja Lahemaa
1. Rannakeele ja kultuuri mõttekodades koorunud ideed.
rahvuspargi kaitsekorralduskava
Maila Velström
5. ooksvad küsimused
2. Lahemaa kultuuripärandi koolitused 2014-2015. Ave
Lähem info:
Paulus
http://www.keskkonnaamet.ee/lahe/loodus/lahemaa3. Lahemaa kultuuripärandi kaitsel vajalike ettevõtmiste
koostookogu-kultuuriparandi-sektsiooni-koosolek/
kaardistamine ja rahastusvõimalused
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Lauatennis
Jaanuari kuu üheteistkümnenda päeva hommikul tegi
Võsu lauatenniseklubi spordihoone uksed Võsul lahti
kõigile lauatennisehuvilistele.
Kes kunagi mänginud kas
kodus, koolis, koridoris või
garaažinurgas ja kel huvi, sai
proovida ja meelde tuletada.
Kui säärase võimaluse vastu
kellelgi huvi on võime seda
üritust korrata. Märku võib
anda endast kirjutades e-posti
aadressile v.r@neti.ee või
helistada telefonil 502 0612.
Et eelmisel kuul sai Võsu Esimese külalisena lauatennise lahtise ukse päeval astus
lauatenniseklubi asutamisest reipalt spordisaali viimasel ajal rohkem lavastajana tuntud
kaks aastat, siis sedapuhku Luule Aasmäe. Kuigi Luule sõnul on viimasest mängukorraldasime nö igamehe korrast aastakümneid möödas olid mänguvõtted endiselt
paaristurniiri. Esikoha võitsid hästi meeles.
Ülle Vilba ja Avo Seidelberg
alistades tasavägises mängus teisele kohale jäänud Tõnis Sanga ja Sulev Kivibergi.
Kolmandale kohale tulid Urmas Osila ja Janek Seidelberg.
Sel kuul toimus ka Vihula valla karikavõistluse IV etapp, mis oli samuti paaristurniir.
Paaristurniiri võitsid kindla eduga Pekka Laidinen ja Janek Seidelberg, teiseks jäid Arkadi
Mašegirov ja Avo Seidelberg, kolmandaks Ülle Vilba ja Kunnar Vahtras.
Karikasarja järgmine etapp toimub 23.veebruaril ja toob loodetavasti kohale
tavaliselt rohkem huvilisi, sest selle etapi tulemused lähevad arvesse esmakordselt LääneVirumaal toimuva lauatennise kolmeetapilise seeriavõistluse esimese etapina.
Jätkuvalt on lauatennisehuvilistel võimalus käia iga nädal teisipäeva ja neljapäeva õhtul
alates kella 19st spordihoone saalis lauatennist mängimas.
Võsu lauatenniseklubi

Võhma

Seltsimajas

14.

veebruaril

Riivol ja Zeta Charmal
Jillianil sündis
17. detsembril tütar
LEONA ALTHEA
MASING

ELMA VILU
Käsmu küla

93

KOIDU RISTMÄE
Joandu küla

92

LINDA RANDMAN
Võsu alevik

91

SOS KLUBIÕHTU

EVALD PRUUN
Käsmu küla

89

Animaal – militaarne etteaste
Võsu Rahva Teatrilt

VILMA TAAL
Võsu alevik

88

MAIMU OJALA
Vergi küla

87

HERBERT KIVIARU
Altja küla

86

VOLDEMAR SOKK
Käsmu küla

86

NAUMI VAGULA
Võsupere küla

85

HELLA TALPSEPP
Võsu alevik

85

ELNA KALJUVEE
Ilumäe küla

85

VÕSU RANNAKLUBIS
22. veebruaril kell 20.00

TANTSUKS ANSAMBEL
„COMPACT“
Avatud Valeriku baar
Info ja laudade broneerimine
telefonil 5 335 9340
Sissepääs 5 eurot

21:00

OÜ Vihula Valla Veevärk
korraldab Võsu Rannaklubis
(Mere tn 6, Võsu) neljapäeval,
6.veebruaril kell 17.00-18.00
Võsu alevikus teostatavate

sõbrapäevapidu PUUDUTUSE AEG

Vihula valla
veemajandusprojekti
ehitustööde tutvustamise.

Esinevad seltsi segakoor ja naisrühm KRÕTAKE
Tantsuks PLAAN B Lunaraha 5.-

Räägime lähemalt projektist ja
vastame küsimustele.

Lauad ettetellimisega telef 5 398 9592

Vihula valla veemajandusprojekti toetab Euroopa
Ühtekuuluvusfond.

83

HELMI LUHT
Karula küla

83

MILVI SOOVER
Võsupere küla

82

HEINO LAANARU
Eisma küla

81

BERTHA PÄRNA
Võhma küla

81

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestustemaa ...

MILJA ISMAEL
Karula küla

80

8. jaanauril lahkus meie hulgast Karepa seltsi asutajaliige
Valdek Kaasik.
Valdek oli üks külakogukonna alustugedest.
Kauaaegse Rutja külavanemana oli ta huvitatud nii Rutja
kui Karepa külade ja külaperede ajaloost. Temast maha
jäänud rikkalik material on korrektne ja faktitäpne, mis
iseloomustab Valdekut ühtlasi ka kõigis tema muudes
tegemistes. Töö kalakaitseinspektorina tõi arvamusi niija naasuguseid, olenevalt vaatenurgast kalapüügile.
Valdekul oli mitmeid huvisid. Teadmisi loodushoiust
andis ta edasi kohalikele lastele, kellel ta raamatukogu
lasteringis tihti külas käis. Fotograafipisiku on pärinud
ka Valdeku lapsed – Aarne ja Elna. Rahvamaja laulukoori
solistina sai Valdek käia konkurssidel ja esinemas, sh ka
„Estonia“ laval.
Valdek on seisnud alati ka rahvamaja eest. Tema
eestvõttel pöördusid külade vanemad 1990ndate algul
valla poole palvega rahvamaja taas valla omandisse
saamiseks. Ta oli seltsi asutajaliige ja juhatuse liige
esimeses koosseisus. Valdeku arvamused olid alati
mõistlikud ja tasakaalukad. Valla poolt tunnustati
Valdekut koos abikaasa Signega 2012. aastal Elutööpreemiaga.
Jääme sind mäletama.
Kurbusega Karepa selts

OTU ISMAEL
Karula küla

75

EELA VALME
Võsu alevik

75

BORIS SULALÄTE
Koljaku küla

70

OSTAME METSAJA PÕLLUMAAD
AS Miskort
Tel 508 4842
e-mail miskort@miskort.ee

Täpsem info projektist
www.vihula.ee

IN MEMORIAM
Küttepuud Simunast!
Mõõdud 30, 40, 50 cm ja 3m.
Okas-, sega- ja lehtpuu,
märg ja kuiv. Tel: 515 7741

HELVE-ELFRIDE
TINGAS
Vihula küla

Valdek Kaasik
6. III 1927 - 8. I 2014

Meie hulgast
on lahkunud …

LEMBIT ESPERK
15. detsember
VALDEK KAASIK
08. jaanuar

Informatsiooni ja kaastööd võib tuua või saata aadressil: Mere tn 6 Võsu 45501 Vihula vallavalitsus “Vihula Valla Leht”
või e-post: v.r@neti.ee iga kuu 15-ndaks päevaks

MEELIS PALK
17. jaanuar

