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Volikogu jagas ameteid
Uus volikogu valis oma
teisel istungil vallavanemaks Annes Naani. Annes
Naan kandideeris kohalikel
valimistel valimisliidu Vaba
Vallakodanik nimekirjas,
kogudes 27 häält. Volikogu
määras uue vallavanema
töötasu suuruseks 1600 eurot
kuus, transpordikulu isikliku
sõiduauto kasutamise hüvitisena 250 eurot kuus ja sõiduauto kasutusega kaasnevad
kütusekulud arvestusega
200 liitrit kuus.
Volikogu valis komisjonide esimehed ja liikmed:
majandus- ja rahanduskomisjon
esimees Tea Treufeldt
aseesimees Jaan Kruus
liikmed Robert Aasa, Jüri
Allikalt, Olavi Kasemaa,
Krista Keedus, Haivo
Laulik ja Urve Õis
sotsiaal- ja hariduskomisjon
esimees Jüri Teppe
aseesimees Annika
Hallimäe
liikmed Tõnu Ammussaar,
Sirje Kornel, Mirjam Kulla,
Maire Muruvee, Kristel
Tõnisson ja Tõnu Valdma
kultuuri- ja
noorsookomisjon
esimees Andrus Aasmäe
aseesimees Anneli Alemaa.
liikmed Gerly Herm, Riina
Kens, Heikki Koort, Kai
Tingas, Andres Truman ja
Aarne Vaik
revisjonikomisjon
esimees Urmas Einberg
aseesimees Gerly Herm
liikmed Tõnu Ammussaar,
Jaan Kruus ja Hanno
Nõmme

Võsu kooli uudised

Annes Naan
Uus vallavanem Annes Naan on läbi ja lõhki Vihula valla mees. Küsimuse peale, kust pärit,
astub kohe kaardi juurde ja näitab valla piiril asuvat talukohta Sakussaare külas. Valla
piiridesse mahuvad ka ema, isa, vanaema ja vanaisa sünnikodud. Kaheksa aastat on Annes
õppinud Võsu koolis, tollal oligi kool kaheksaklassiline. Keskkoolis käis Rakvere I
Keskkoolis matemaatika ja füüsika kallakuga klassis. Õpingud kõrgemas koolis, TPI-s, tegid
Annesest mõneks ajaks pealinlase, õppis mehaanika teaduskonnas autovedude
organiseerimist – tänases keelekasutuses võiks öelda, et logistikat. Kõrgema kooli
lõpetamise järel suundus tööle Tallinna Ehitus- ja Mehaanika Tehnikumi direktori asetäitjaks
õppetöö alal. „Õpetasin poistele teoreetilist mehaanikat, ühel aastal ka TPI-s,” ütleb Annes,
„Oma auto olen võimeline ise ära remontima ka, niivõrd kui see kodustes tingimustes
võimalik.” Annes on töötanud veel ELKNÜ asjadevalitsejana, oli selline koht kus tuli tegelda
raamatupidamise ja majandamisega, ja Tallinna linnavalitsuse üldosakonna juhatajana.
1992. aastal siirdus Annes Naan eraettevõtlusesse. Aastaid töötas hulgimüügifirmas
müügijuhina. Paar aastat ka Keila tervisekeskuse juhatajana.
„1997. ostsin Vihula valda maja ja nädalavahetusteks ning suveks sai minust taas Vihula
valla elanik,” räägib Annes, „tööl käisin ikka Tallinnas.” Töö Tallinnas kestis 2010. aastani,
kuigi 2005ndal aastal seadis mees ennast Vihula valda juba püsielanikuna. Õnneliku
juhusena tekkis ka töökoht valda 2010. aastal – Vihula Valla Veevärk juhataja. „See oli
huvitav töö ja õnneks annab vallavanema koht võimaluse ka veevärgil silma peal hoida,”
arvab Annes.
Eelmisest elust on Annes Naanil kolm täiskasvanud last – kaks poega ja tütar. Täna kasvab
peres kaks last – poeg käib Võsu kooli esimeses klassis ja pisitütar hakkab järgmisel aastal
Võsupere lasteaias käima.
Uus vallavanem on sportlike eluviisidega – suvel orienteerub, talvel suusatab. On
regulaarne Tartu maratonil osaleja, käinud ka välismaratonidel sõitmas. Hobiks on veel
automatkamine.

2013/2014. õppeaasta esimese kolme kuu jooksul on Võsu
kooli õpilased osalenud mitmetel projektiõpetel ja
õpilaskonverentsidel.
Koostöös Sagadi Looduskooliga on meie algklassiõpilastel olnud võimalus osa saada kahest huvitavast
õpilasprogrammist:
1) 3. klass osales 17. oktoobril maakonna 3. klasside
õpilastele suunatud õppeprogrammis, kus tutvuti
metsaeluga
2) 1.-3. klass osales novembrikuus õppeprogrammis
„Millest jutustavad metsloomade kasukad?“
14. novembri käisid 4.-7. klassi õpilased Tartus, kus
oli võimalik osa saada Põllumajandusministeeriumi
projektist koolidele „Rukkileib ja või meie laual“.
31. oktoobril osalesid 8. klassi õpilased Marion
Merelaid ja Silja Varek maakonna õpilasesinduste ja
noortekogude infopäeval.
19. novembril käisid Marion Merelaid, Marko Kalgre
ja Hanna Nõmm Tallinnas iga-aastasel õpilaskonverentsil
„Lahe koolipäev“.
20. novembril võtsid Marion Merelaid, Robin
Merelaid, Aleks Vahersalu, Oliver Varek ja Jaanus
Väinsalu osa ohutuskonverentsist „Valikud ja tagajärjed“.

Energiasäästunädala raames SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt läbi viidud koolikonkursil
„Enegiasäästunädal Sinu koolis” sai peaauhinna Võsu
Kooli aktiivgrupp koosseisus Hanna Nõmm, Helena
Nõmm, Helemeel Assmann ja Marion Merelaid,
juhendaja õpetaja Merilin Müürel. Peaauhinnaks on
koolitusreis Rootsi teaduskeskusesse. Konkursitegevustes osalesid aga kõik kooli õpilased-õpetajad.

Uus Naabrivalve sektor Muike küla
Majandus- ja rahanduskomisjoni esimees Tea
Treufeldt

Sotsiaal- ja hariduskomisjoni esimees Jüri
Teppe

Kultuuri- ja noorsookomisjoni esimees Andrus
Aasmäe

Revisjonikomisjoni
esimees Urmas Einberg

Vihula valla esindajateks
Lääne-Viru Omavalitsuste
Liidu üldkoosolekule nimetati volikogu esimees Aide
Veinjärv ja vallavanem Annes Naan.

Järgmisel volikogu istungil valiti Lääne-Viru
Omavalitsuste Liidu üldkogule valla esindajate
asendajad: volikogu esindaja asendajaks valiti Hanno

Nõmme, vallavalitsuse esindaja asendajaks Urmas
Osila.
Ühtlasi esitas vallavanem volikogule kinnitamiseks vallavalitsuse uue

koosseisu. Uude vallavalitsusse kinnitati: Urmas
Osila, Arno Pärna, Eha
Sirelbu ja Arvi Ööpik.
Võim jagatud.
Jõudu tööle!

Vihula vallavalitsus

Urmas Osila

Arno Pärna

Eha Sirelbu

Arvi Ööpik

1. novembril sai kõigi osapoolte allkirjad Muike küla
Naabrivalve leping. Järjekordne Naabrivalve sektor,
millesse kuulub 8 majapidamist, on loodud. Muike küla
Naabrivalve sektor sai loodud eesmärgiga tõsta küla
turvalisust ning suurendada naabrite omavahelist
koostööd. Meie kõik saame teha midagi oma kodu
turvalisuse tõstmiseks ja oma vara kaitseks. Naabrivalve
on seejuures üks kõige odavamaid viise näidata, et
turvalisus on meile oluline ning me hoolime ja märkame
enda ümber toimuvat. Koostöö naabritega loob hea ja
turvalisema keskkonna. Kodust lahkudes teame, et naaber
hoolib. Kahjuks ei ole jäänud meie küla puutumata
võõrast vara ihkavatest kurikaeltest ning seetõttu ongi
oluline kaitsta oma kodu ja vara erinevatel viisidel.
Naabrivalve kaudu loodud otsene kontakt politsei ja
kohaliku omavalitsusega aitab seejuures kindlasti kaasa
turvatunde suurendamisele koduümbruses.
Kutsun teid kõiki üles liituma Naabrivalve
liikumisega. See paneb meid märkama kõige lihtsamaid
viise turvalisuse tõstmiseks, milleks on hoolimine,
märkamine ja omavaheline koostöö.
Gerly Herm
Muike küla Naabrivalve sektori vanem
Vihula vallavolikogu liige
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Hea lugeja!
03.11.2011 valiti mind Vihula valla vallavanemaks.
Teadsin siis mina ja teadsid ka volikogu liikmetest valijad,
et koostöö saab kesta kuni 2013 valimisteni, mil uus
volikogu valib endale sobiva vallavanema. Nüüd ongi
kaks aastat möödas, 20. oktoobril tegi Vihula valla valija
oma valiku ja volitas end järgmiseks neljaks aastaks
juhtima uue volikogu koosseisu. Sündinud on uus nn
võimuliit ja 08.11.2013 valiti uus vallavanem ning just see
otsus lõpetas ametlikult eelmise Vallavalitsuse volitused.
Kuivõrd septembri lehes kirjutasin 2013. aastal tehtust
ja eelmise volikogu koosseisu esimees kirjutas
tegemistest ka oktoobri lehes, samuti olen andnud
ülevaate vallas toimunust raamatu näol, siis leheruumi
kokkuhoidmise eesmärgil ei hakka enam nendel teemadel
peatuma. Küll on aga õige aeg oma viimases Vihula valla
lehte kirjutatud artiklis tänada. Ja tänada on paljusid.
Seega siiras tänu :
1. Kolleegidele vallavalitsuses, kes on oma töös
kompetentsed ja ka inimestena vahvad;
2. Vihula valla elanikele (nii püsivaid kui ka suviseid)
mõistvad olemise eest;
3. Allesjäänud Vihula valla maksumaksjatele selle
eest, et nad pole andnud järele kiusatusele kolida
Tallinna või Soome;
4. Eelmisele volikogu koosseisule, kelles puudus
viha üksteise vastu, kes enamuses ja enamasti sai
aru, mis on volikogu pädevus ja vastutus ning mis
mitte ja ei seganud isiklikku huvi avalikuga;
5. Vihula valla ettevõtjatele, kes on Vihula valda heas
mõttes pildil hoidnud ja ka valla inimestele tööd
andnud ning jätkuvalt annavad ja kes julgevad
võtta riske ning Vihula valda investeerida;
6. Õpetajatele, kellel hoolimata väikesest palgast, ei
ole säde silmast kadunud;
7. Vihula valla seltsidele, kes oma aktiivse vabatahtliku töö tagavad traditsioonide ja seeläbi ka
kultuuri säilimise;
8. Keskkonnaametile ja tema üliaktiivsetele ametnikele, ilma kelleta oleks vallavalitsusel sootuks vähe
tööd;
9. Riigile, kes selle asemel, et vaadata üle omavalitsuste rahastamise põhimõtted, keerab vaikselt
kraane koomale ja ei lase omavalitsuste töötajatel
rutiini suikuda, vaid sunnib mõtlema, kuidas aina
vähemate vahenditega, kuid kallineva eluga
hakkama saada.

VIHULA VALLA LEHT
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Vihula valla aasta tegija auhind ja elutööpreemia
,,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 ei anta rohkem kui kolm ,,Aasta Tegija"
auhinda.
,,AastaTegija" auhinna
andmise ettepanekud koos
põhjendustega esitatakse
kirjalikult valla kantseleisse
vallavolikogu esimehe nimele märksõnaga „Aasta
Tegija auhind" hiljemalt iga
aasta l. novembriks.
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.
Aasta tegijateks esitatud
kandidaadid sel aastal on:
Meelelahutuskoht Ukulele –
Võsu suvise kultuurielu
elavdamine
Raudo Oolma – OÜ Eswire
edukas juhtimine ja kompleksi laiendamine
Mart Vilu – Vainupea külaelu edendamine ja 2013.
aastal korraldatud külapäevade ettevalmistamine ja
läbiviimine
MtÜ Eisma Sadam – Tiiu
Pedaja ja Kaarel Einpalu –
Eisma sadama taastamine ja
avamine 2013. aasta
augustis
Mare Kalme ja Arvi Annimäe MTÜ Arma Hipoteraapia- ja Ratsakeskus –
oktoobris 2013 ratsakeskuse avamine vanas lauda-

kompleksis; suvel 2013 kestvusratsutamise võistluse
korraldamine koostöös Eesti
Endurance Ühinguga; septembris 2013 Huvikooli Arma Ratsakool asutamine
Kai Tingas – regilauluansambli Tink-Tingadi viimine Peterburis toimunud
rahvusvahelisele folkloorifestivalile „Interfolk in Russia“, kus saadi oma kategoorias hõbediplom; käsitööringi käimapanemine ja
vedamine Vihulas
Anne Reinhold – Võsu kooli
õpilaste hea esinemine 2013.
aasta maakondlikel kergejõustikuvõistlustel ja koolis
sisuka spordielu korraldamine
Mirjam Kulla – tervisehariduse edendamine
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.
Ühel aastal ei anta
rohkem kui 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 1.
novembriks. Elutööpree-

mia saaja ettepaneku tegija
ei saa üles seada enda ning
volikogu ja vallavalitsuse
liikme kandidatuuri. Põhjendatud juhul võib vallavolikogu jätta elutööpreemia
välja andmata.
Elutööpreemia juurde
kuulub tunnistus ja kaasneb
ühekordne rahaline tunnustus, mis on 1600 (tuhat
kuussada) eurot.
Vihula valla Elutööpreemiale on käesoleval
aastal esitatud järgmised
kandidaadid:
Taavi Teinbas – lõõtspillimängija, pillimeister,
rahvamuusika koguja ja
propageerija, aktiivne isetegevuslane, kogumiku
„Lõõtspillidest, lõõtspillimängust ja -mängijatest“
autor.
Valli Lember-Bogatkina –
Karepa kandi kultuurielu
rikastaja, Vihula valla tutvustaja läbi maalikunsti
Eerik Kaarend – Käsmu
koduloouurija
Aarne Vaik – Käsmu Meremuuseumi asutaja, mereajaloo ja -hariduse propageerija
Perekond Hermlin – Ainu ja
Üllar Hermlini pikaaegne
töö piirkonna metsa majandamisel ja haldamisel metskonnas, eeskuju pereväärtuste hoidmisel ja kaasinimestega suhtlemisel.
Kõik esitatud kandidaadid edastab volikogu esimees volikogu alalistele komisjonidele ja vallavalitsusele valiku tegemiseks.
Komisjonidelt ja vallavalitsuselt saabunud ettepanekute alusel teeb volikogu
eelarvekomisjon kokkuvõtte
ning esitab vallavolikogule

motiveeritud ettepaneku
Aasta tegija ja Elutööpreemia saajate kandidatuuri
kinnitamiseks.
Auhinnad antakse kätte
Eesti Vabariigi aastapäevale
pühendatud pidulikul aktusel.
Aasta Tegija tunnustus on
omistatud:
Hariduse valdkonnas: Tiina
ja Jaak Neljandik (2008),
Kiiri Kallaste (2010), Marina Tomikas (2011), Andres
Truman (2012)
Spordi valdkonnas: Priit
Randman (2007), Jaak
Väärsi ja Aleksander Pritsik
(2008), Jaan Sooniste
(2010), Avo Seidelberg
(2012)
Kultuuri valdkonnas: Villu
Jahilo (2007), Kai Tingas
(2008), Mari-Anne Heljas
(2009), Merikene Teppe
(2010), Käsmu kogudus
(2012)
Ettevõtluse valdkonnas:
Henno Pool (2007), Tiia
Laht (2010), Kristi
Viljakainen (2011), Palmse
Mehaanikakoda (2012)
Seltsielu valdkonnas: Ansambel Poisid Tumepunased
(2007), MTÜ Võhma Seltsimaja (2008), Valdek Kilk
(2010)
Vihula valla Elutööpreemia laureaadid on:
Laine Tart (2007)
Luule Aasmäe (2008)
Villu Jahilo (2009)
Helve-Elfriide Tingas
(2010)
Hilma Männik (2011)
Signe ja Valdek Kaasik
(2012)

Ohutu jõuluaja kuldreeglid
Päästeteenistus tuletab inimestele meelde, et ka jõulude ja aastavahetuse perioodil juhtub traagilisi tuleõnnetusi, kuna kasutatakse tavapärasest rohkem lahtist tuld
ja inimeste tähelepanu on
peomeeleolus hajutatud.
Enim hukkub inimesi
hooletu suitsetamise tagajärjel, samuti on paljud tulekahjud alguse saanud lahtise
tule kasutamisest.

Lõpuks sai valmis ka viimane 2013. aastasse
planeeritud remonttöö ja veel üks osa vallamaja sandis
seisus katust sai vahetatud ning ka lipuvarras
paigaldatud.
Lõpetuseks soovin kõigile eelpoolnimetatutele jõudu
edaspidiseks. Soovin ka vastvalitud volikogu liikmetele
tagantjärele õnne valijalt saadud usalduse eest. Sealjuures
nii neile, kes said volikokku ausalt läbi valija poolt antud
mandaadi, aga ka sulle, kes sa volikokku saamiseks pidid
kombineerima ja eesolijaid volikogust iga hinna eest välja
puksima.
Eriti soovin jõudu ja mõistust vastvalitud volikogule
saamaks aru kes on kes ja milline otsus on vallale
tervikuna kasulik ning milline vaid mõne isiku erahuvi
tagamiseks teha soovitakse.
Raivo Uukkivi, juurtelt Vihula vallast

Ohutu jõuluaja
kuldreeglid:
· Testige suitsuanduri korrasolekut ka pühadeajal.
Kontrollige elektriseadmete
ning pistikute korrasolekut.
· Oluline on meeles pidada,
et elektrijuhtmeid ei tohi
ülekoormata. Ka elektriliste
kuuseküünalde vigased
juhtmed võivad põhjustada
tulekahju.
· Toitu küpsetades püsige
köögis.

· Ärge hoidke küttekollete
vahetus läheduses kergesti
süttivaid esemeid.
· Lahtine tuli ei tohi jääda
järelevalveta, küünlad tuleb
asetada tulekindlale alusele
ning ohutusse kaugusesse
kergesti süttivatest esemetest.
· Ärge liialdage kütmisega
– kütke mõõdukalt ning
vastavalt küttekeha kuumataluvusele. Siiber sulge alles
siis, kui sütel ei ole enam
leeke.
· Viimane kustutab tule!
Küünlad, kaminad ning
teised lahtise tule allikad
tuleb kodunt lahkudes või
magama minnes kustutada.
Jõulude ajal mõeldakse
alati lähedastele ja sõpradele. Näitamaks, et te neist
tõesti hoolite, kinkige neile
suitsuandur, tulekustutustekk, tulekustuti või hoopis
korstnapühkija külaskäik –
see toob alati õnne.

Nõuandeid ohutuks
ilutulestikuks
Aastalõpu pidustuste lahutamatu osa on kindlasti ilutulestik. Selleks, et peod õnnetusteta mööduksid peab
teadma, kuidas ilutulestikku
õigesti kasutada.
Päästeteenistus tuletab
meelde, et :
· Ilutulestiku kasutamisel
tuleb alati järgida ohutusnõuandeid ja tegutseda vastavalt kasutusjuhendile.
· Hoolitseda selle eest, et
pürotehnilised tooted ei
satuks laste kätte.
· Ära proovi ilutulestikku
ise valmistada!
· Ilutulestikku tuleb kasutada ainult välitingimustes
ning jälgida, et see ei oleks

suunatud inimeste ega loomade poole.
· Ilutulestiku tegemiseks
tuleb valida ohutu koht ja
kaugus hoonetest.
· Ilutulestik tuleb korralikult kinnitada ja toestada
ning veenduda, et raketid
lendaksid otse üles.
· Süütenööri süütab üks
inimene, kes seejärel kiiresti
eemaldub – teised on ohutus
kauguses.
· Veendu, et allakukkunud
rakett ei põhjusta põlengut.
Pea meeles, et ilutulestik
ei ole mängimiseks. Ilutulestiku väärkasutamine võib
põhjustada raskete tagajärgedega õnnetusi!

Üksteist medalikohta Wadokanile!
Võsu karate klubi Wadokan, nüüdseks välja kasvanud võitluskunstide klubiks (VK. Wadokan), paistis silma järjekordsetel
Eesti Iaido Liidu poolt korraldatud Sport kobujutsu meistrivõistluste karikasarja I. etapi võistlustel, kus tuldi klubide
arvestuses esimeseks ning võideti üksteist medalikohta, neist neli esikohta, kolm teist ja neli kolmandat kohta. Vihula valla
lastest tahaksin esile tuua noore karateka Kuldar Pedaku,kes küll ise alles koolieelik, kuid juba pidades suurepärast võitlust
koolis käijate poistega, saavutades esimese koha. Tüdrukute omas vanusegrupis olid tublid Lis Marii Undusk, kes saavutas
esimese koha ja Johhanne Kegel, kes tuli kolmandaks . Vihasoo ja Kolga koolides, kus VK.Wadokan ka treeninguid annab,
saavutasid lapsed ülejäänud kaheksa medalikohta. Võistluste järgmine II etapp toimub jaanuaris. Veelkord õnnitlused
kõigile tublidele võistlustest osalejatele ja ka lastevanematele, kes olid lastele suureks toeks. Suur tänu Võsu koolile ja kõigile
toetajatele. Aitäh!
Jüri Undusk, VK. Wadokan treener
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Istung nr 2
Võsul 08. novembril 2013 kell 13:00.
Istungil osales 12 volikogu liiget: Robert Aasa,
Andrus Aasmäe, Tõnu Ammussaar, Urmas
Einberg, Annika Hallimäe, Gerly Herm, Jaan
Kruus, Hanno Nõmme, Jüri Teppe, Tea
Treufeldt, Aarne Vaik ja Aide Veinjärv.
Istungil ei osalenud Anneli Alemaa.
Otsusega nr 2 määrati vallavanema töötasu suuruseks
1600 eurot kuus, transpordikulu isikliku sõiduauto
kasutamise hüvitisena 250 eurot kuus ja sõiduauto
kasutusega kaasnevad kütusekulud arvestusega 200
liitrit kuus 12 kuu arvestuses.
Otsusega nr 3 kinnitati Vihula valla vallavanemaks
Annes Naan.
Otsusega nr 4 kinnitati viie-liikmeline Vihula Vallavalitsus: vallavanem pluss neli liiget.
Otsusega nr 5 anti nõusolek Võsu alevikus asuvate
Mere tn 34 ja Mere tn 36 kinnistute piiride
muutmiseks.
Otsusega nr 6 nõustuti Estgreen OÜ poolt Vergi külas
asuva kinnistu registriosa numbriga 2931731,
pindalaga 438 m2, sihtotstarbega 100% transpordimaa
Vihula vallale tasuta üleandmisega.
Otsusega nr 7 määrati volikogu esimehe hüvituse
suuruseks 520 eurot kuus tagasiulatuvalt alates 1.
novembrist 2013 kuni volikogu käesoleva koosseisu
volituste lõppemiseni.
Otsusega nr 8
komis-joni:

moodustati neli volikogu alalist

1. Majandus- ja rahanduskomisjon, koosseis 8
liikmeline. Komisjon tegeleb majandus- ja eelarveküsimustega, heakorraga, detailplaneeringutega;
2. Sotsiaal- ja hariduskomisjon, koosseis 8 liikmeline. Komisjon tegeleb sotsiaal- ja haridusküsimustega;
3. Kultuuri- ja noorsookomisjon, koosseis 8 liikmeline. Komisjon tegeleb kultuuri-, spordi-, noorsooja korrakaitse küsimustega;
4. Revisjonikomisjon, koosseis 5 liikmeline.
Otsusega nr 9
kinnitati majandus- ja rahanduskomisjoni esimeheks Tea Treufeldt.
Otsusega nr 10 kinnitati majandus- ja rahanduskomisjoni aseesimeheks Jaan Kruus.
Otsusega nr 11 kinnitati majandus- ja rahanduskomisjoni liikmeteks Robert Aasa, Jüri Allikalt, Olavi
Kasemaa, Krista Keedus, Haivo Laulik ja Urve Õis.
Otsusega nr 12 kinnitati sotsiaal- ja hariduskomisjoni
esimeheks Jüri Teppe.
Otsusega nr 13 kinnitati sotsiaal- ja hariduskomisjoni
aseesimeheks Annika Hallimäe.
Otsusega nr 14 kinnitati sotsiaal- ja hariduskomisjoni
liikmeteks Tõnu Ammussaar, Sirje Kornel, Mirjam
Kulla, Maire Muruvee, Kristel Tõnisson ja Tõnu
Valdma.

Otsusega nr 15 k i n n i t a t i k u l t u u r i - j a
noorsookomisjoni esimeheks Andrus Aasmäe.
Otsusega nr 16 k i n n i t a t i k u l t u u r i - j a
noorsookomisjoni aseesimeheks Anneli Alemaa.
Otsusega nr 17 k i n n i t a t i k u l t u u r i - j a
noorsookomisjoni liikmeteks Gerly Herm, Riina Kens,
Heikki Koort, Kai Tingas, Andres Truman ja Aarne
Vaik.
Otsusega nr 18 kinnitati revisjonikomisjoni esimeheks Urmas Einberg.
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22. oktoobri 2013 istungi nr 37 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. Kinnitas sotsiaal- ja hariduskomisjoni ettepanekud
järgmiselt: maksta rehabilitatsioonitoetust ühele eakale
inimesele summas 72,36 eurot, maksta rehabilitatsioonitoetust asenduskodus viibivale lapsele summas 100
eurot, maksta koolitarvete toetust ühele vähekindlustatud perele summas 52 eurot, maksta küttetoetust
ühele eakale inimesele summas 64 eurot, maksta
ühekordset toetust kahele puudega inimesele kokku
summas 150 eurot, toetada Lääne-Viru Pensionäride
Ühingu üritust „Tegusate eakate pidupäev“ 30 euroga;
2. väljastas projekteerimistingimused Käsmu küla Neeme
tee 52 kinnistu elamu ja kuuri rekonstrueerimiseks,
osaliseks lammutamiseks ja laiendamiseks;
3. väljastas ehitusloa Sagadi küla Põldre maaüksuse
elektriliitumise rajamiseks;
4. kooskõlastas Käsmu külas Neeme tee 23 kinnistule
maasoojus puuraukude rajamise;
5. andis loa korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodiliseks vabastuseks L. Uukkivile.
29. oktoobri 2013 istungi nr 38 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. Lõpetas ühe raske puudega inimese hooldamine
vastavalt hooldaja avaldusele;
2. määras kahele raske puudega inimesele hooldaja;
3. väljastas ehitusloa Sagadi küla 0,4 kV jaotusvõrgu
elektriliini rekonstrueerimiseks;
4. väljastas kasutusloa Võsu aleviku Mere tn 4 kinnistu
elamu kasutamiseks;
5. muutis Vainupea küla katastriüksuse Vanakõrtsi
sihtotstarvet maatulundusmaast elamumaaks;
6. andis nõusoleku Võsu alevikus asuva kinnistu Jaanioja tn
10 jagamiseks kaheks iseseisvaks katastriüksuseks ning
määras koha-aadressideks Jaanioja tn 10 ja Jaanioja tn
12;
7. kinnitas lumetõrje teostamise hanke tulemused järgmiselt: tunnistada lumetõrje teostamise hankele tähtaegselt
pakkumuse esitanud pakkujad Fie Oiva Matikainen, Fie
Janar Sinila, OÜ Merisiil, Fie Kaupo Uukivi Raja talu,
Fie Peep Tõnisson, Fie Robert Ilves ja Sikkan OÜ
vastavaks hanketeates esitatud pakkujate kvalifitseerimise tingimustele. Tunnistada pakkujate Fie Oiva
Matikainen, Fie Janar Sinila, OÜ Merisiil, Fie Kaupo
Uukivi Raja Talu, Fie Peep Tõnisson, Fie Robert Ilves ja
Sikkani OÜ esitatud pakkumused vastavaks kõikidele
hankedokumendis esitatud tingimustele. Tunnistada
käesoleva lihthanke edukaks pakkumuseks piirkonnas
nr 5 OÜ Merisiil pakkumus Käsmu järve tee ja Käsmu
küla tänavate osas, piirkonnas nr 1 ja 7 Fie Kaupo Uukivi
Raja Talu, piirkonnas nr 3 Fie Peep Tõnisson, piirkonnas
nr 2 Fie Robert Ilves ja piirkonnas nr 5 Sikkani OÜ v.a.
Käsmu järve tee ja Käsmu küla tänavate osas ning
piirkonnas 4, 6 ja 8 Sikkani OÜ poolt esitatud pakkumus,
kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast odavaimad pakkumused;
8. anda luba korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodiliseks vabastuseks Kadrina Vallavalitsusele ja R.
Kaldale;
9. kinnitas kultuuri- ja spordikomisjoni ettepanekud järgmiselt: nõustuda komisjoni seisukohaga ja mitte toetada
kultuuri- ja spordikomisjoni eelarvest Võsu kooli 115.
aastapäevaks tellitud meenete kompenseerimist summas
871.40, kuna komisjoni eelarves puuduvad vastavad
vahendid. Võtta arvesse kultuuri- ja spordikomisjoni
esitatud ettepanek eraldada kolmanda sektori toetamiseks 2014. aasta valla eelarvest 32 000 eurot, millest
kolmandale sektorile otsetoetusteks 18 227 eurot
järgneva arvestuse alusel:
Arma Hipoteraapia- ja Ratsakeskus - 300 eur
(Tegemist sisuliselt äriettevõtlusega. Toetus eraldada
Istung nr 3
Võsul 21.novembril 2013 kell 16:00.

Otsusega nr 20 kinnitati revisjonikomisjoni liikmeteks Tõnu Ammussaar, Jaan Kruus ja Hanno Nõmme.

Istungil osales 13 volikogu liiget: Robert Aasa,
Andrus Aasmäe, Anneli Alemaa, Tõnu
Ammussaar, Urmas Einberg, Annika Hallimäe,
Gerly Herm, Jaan Kruus, Hanno Nõmme, Jüri
Teppe, Tea Treufeldt, Aarne Vaik ja Aide Veinjärv.

Otsusega nr 21 nimetati Vihula valla esindajad LääneViru Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule: volikogu
esimees Aide Veinjärv ja vallavanem Annes Naan.

Määrusega nr 1 lisati Vihula Vallavalitsuse koosseisu 0,5
suurusega nõuniku ametikoht (töötaja töölepingu alusel)

Otsusega nr 19 kinnitati revisjonikomisjoni aseesimeheks Gerly Herm.

Volikogu võttis menetlusse Vihula valla 2014. aasta
eelarve projekti.

Otsusega nr 22
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sihtotstarbelisena võistluste korraldamiseks)
Võsu Lauatenniseklubi - 900 eur (Varustuse ja
lauatenniselaudade soetamiseks kasutada KOP või muid
vahendid, ülejäänud tegevustele ettepanek toetus
eraldada)
Ilumäe kogudus (koguduste ajaleht) - 300 eur
(Toetust on küsitud nelja ajalehe väljaandmiseks,
komisjoni ettepanek – anda aastas välja kaks koguduste
ajalehte)
Käsmu kogudus - 1800 eur (Toetus eraldada
detailplaneeringu koostamiseks kalmistu laienduseks ja
koguduse maja aluseks krundiks)
Ilumäe kogudus - 2000 eur (Ilumäe kabeli saali
siseviimistluse projekti omaosalus. Kaasfinantseering on
planeeritud Muinsuskaitseametilt)
Käsmu Külaselts - 2800 eur (Käsmu rahvamaja
saali toolide soetamiseks 1000 ja muuli korrastamiseks
1800 eurot)
Vergiranna Selts - 450 eur (Külaplatsi lava katuse
saab taotleda KOP projektist, eraldada omaosalus 150
eur ja kalurite päeva ning spordivõistluste läbiviimiseks
300 eurot)
Võsu VTÜ (Vabatahtlik Tuletõrjeühing) - 288 eur
Võsu Rannaklubi - 3000 eur (Toetus rannaklubi
lavavalgustuse korda tegemiseks)
Karepa Selts - 1860 eur (Elekter 1000 eurot,
ülejäänud taotlus rahuldada täies mahus)
Võhma Seltsimaja - 4529 eur (Komisjoni ettepanek
on MTÜ Võhma Seltsimaja taotlust suurendada
ringijuhtide palkade ja transpordikulu osas. Põhjendus:
2014.aastal toimub XXVI Üldlaulu-ja Tantsupidu, mille
ettevalmistamise protsessis osalevad nii seltsi segakoor
kui tantsurühmad. Seni on selts maksnud nii ringijuhtide
palgad kui transpordikulu omavahenditest
(liikmemaksud, ringitasud jm), kuid seoses Võhma
seltsimaja renoveerimise I etapi ehitustöödega on kõik
seltsi aastate jooksul kogunenud omavahendid otsas.
Kuna seltsi kollektiivid esindavad Laulu-ja Tantsupeol
Vihula valda, on komisjoni ettepanek seltsi ringijuhtide
töötasud ja transport kompenseerida valla eelarvest.
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 spordikomisjonile
jooksvateks kuludeks 11 213 eurot.
05. novembri 2013 istungi nr 39 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. andis loa korraldatud jäätmeveoga liitumisest
perioodiliseks vabastamiseks A.Krigulile ja I.Miidlale;
2. väljastas kaevetööde loa ADD Eriehitustööd OÜ-le
Vihula küla Mõisaoja kinnistule 10 kV maakaabli ja 0,4
kV maakaabli paigaldamiseks;
3. a n d i s n õ u s o l e k u „ R a g n - S e l l s A S “ j ä ä t m e l o a
muutmiseks, lisades sinna asbestijäätmete kogumise
võimaluse ja andis nõusoleku „OÜ BAO ohtlikud
jäätmed“ jäätmeloa väljastamiseks ohtlike jäätmete
kogumiseks ja veoks ning olmejäätmeveoks LääneVirumaal;
4. väljastas ehitusloa Võsu aleviku Mere tn 38 elamu
rekonstrueerimiseks;
5. kandis ebatõenäoliselt laekuvad nõuded kuludesse
kokku summas 1168,64 eurot;
6. kinnitas Vihula valla munitsipaalkooli, Võsu LasteaedPõhikool, õpilaskoha tegevuskulude arvestuslikuks
maksumuseks 2014.aastal: õpilaskoht 2034,05 eurot
aastas ja 169,50 eurot kuus ning lapse päevahoid päevas
14,72 eurot;
7. muutis Vihula Vallavalitsuse 03.09.2013 korralduse nr
346 punkti 1.2 ja sõnastas selle järgmiselt: „Järvekalda
kü pindalaga 933 m2 sihtotstarbega maatulundusmaa“.
liikmeteks Urmas Osila, Arno Pärna, Eha Sirelbu ja Arvi
Ööpik
Otsusega nr 23
nimetati Lääne-Viru Omavalitsuste
Liidus Vihula valla esindajate asendajad: volikogu esindaja
asendajaks Hanno Nõmme ja vallavalitsuse esindaja
asendajaks Urmas Osila
Otsusega nr 24
määrati volikogu komisjoniks, kellel on
õigus kontrollida majanduslike huvide deklaratsioone
Vihula Vallavolikogu majandus- ja rahanduskomisjon.
Volikogu poolt vastuvõetud määruste ja otsustega
saab tutvuda valla kantseleis, raamatukogudes
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Gerlil ja Anderol
sündis
14. oktoobril tütar
ANDRA HELENA
RAUDLA
Maarjal ja Stevenil
sündis
7. oktoobril tütar
SANDRA RITS

29. novembril avame
RMK Sagadi metsamuuseumis
näituse

Oh kuusepuu,
oh jõulupuu!

UUE AASTA PIDU
VÕSU
RANNAKLUBIS
31. detsembril
uksed kell 23.00
Avatud puhvet
Pidu on
TASUTA!
Karepa rahvamajas 31.
detsembril

aastalõpu pidu,
Millega kaunistasid jõulupuud talulapsed,
millised ehted riputati kuuse külge nõukaajal,
miks on kirikus kuusepuul ehteks ainult küünlad ning
kas jõulupuu on alati kuusepuu – seda kõike saab
teada ja näha detsembrikuus Sagadis.
Näitus tutvustab, kus ja millal on jõulupuu traditsioon
alguse saanud, kuidas on jõulupuud eri aegadel
kaunistatud ning millised on eri aegadel olnud ka
alternatiivid kuusepuule.
Ootame näitusele fotosid – Sagadi Facebooki lehel
(Sagadi Manor) interaktiivse näituse näol.
Sinna saab pilte lisada kuni 29. novembrini.
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MAIMU LOOD
Palmse küla
EMMA-MERCEDES
VALTER
Pedassaare küla

92

89

LAINE VIRULA
Lobi küla

88

LAINE RÄNKSON
Pedassaare küla

85

ELGA LOEMAA
Lahe küla

85

ANTS TALPSEPP
Võsu alevik

83

VAIKE TALPSEPP
Võsu alevik

83

AINO ANTONS
Tidriku küla

82

RAIMOND LILLEPÄRG 80
Võsu alevik

teemaks „suured pulmad“.
Oodatud on kõik pruutpaarid,
ämmad-äiad ja pulmalised.
Maja on avatud alates 22.00,
pilet 5€. Mängib ansambel
Musabox. Kaasa omad söögidjoogid, kohv-tee on maja poolt.

HANS ERILAID
Vatku küla

80

EPP-HELINA ISOP
Võsu alevik

80

ENN SOOVER
Võsupere küla

75

ÜLO SANDBERG
Paasi küla

75

Osaledes on võimalik võita erinevaid auhindu.
Need, kes osalevad Sagadi looduskooli
jõuluprogrammis „Jõulusagin Sagadis“, saavad
näitust külastada programmi käigus.
Kõik teised – tulge ise uudistama!
Jõulupuu näitus Sagadi metsamuuseumis on avatud
29.11.2013-12.01.2014 iga päev kell 10-16
(välja arvatud 24.- 25.12.2013 ja 01.01.2014).
RMK Sagadi looduskool
Sagadi, Vihula vald 45403 Lääne-Virumaa
sagadi.looduskool@rmk.ee· www.sagadi.ee
RMK Sagadi looduskool
Sagadi, Vihula vald 45403 Lääne-Virumaa · sagadi.looduskool@rmk.ee ·

www.sagadi.ee

19.10 VÕHMA SELTSIMAJAS 19:10
VALIMISPIDU

Hea valija!
Täname sind toetuse ja usalduse
eest!
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Vihula
osakond

Ootame kõiki kandidaate vestlusringi arutlema
Vihula valla tuleviku üle
Tantsuks mängib ansambel COMPACT
PUHVET
PÄÄSE 3 eurot

Meie hulgast
on lahkunud …

ADA VÄINSALU
13.november
SALME TOPRO
1.november
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

