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Juubeliaktusel tunustati tegijaid
Eesti Vabariigi 95. aasEesti Kunstiakadeemia
tapäevale pühendatud
pidulikul aktusel Võsu
tudengid Võsul
rannaklubis tunnustati
tegijaid.
Selle aasta Elutööpreemiaga
pärjati Signe ja Valdek
Kaasik Karepa kandi ajalooja kultuuripärandi kogumise
ja säilitamise eest.
Aasta tegija 2012 tiitliga
tunnustati: kultuurivaldkonnas Käsmu Kogudust –
Käsmu kabeli renoveerimise eest; hariduse valdkonnas Võsu kooli huvijuhti
Andres Trumanit noortesündmuste korraldamise ja
rahvusvahelise Comeniuse
koostööprojekti „Rhythms
of Nature“ eestvedamise
eest, spordi valdkonnas Avo
Seidelbergi – lauatennise
tutvustamise ja Võsu Lauatenniseklubi eestvedamise
eest; ettevõtluse valdkonnas
Palmse Mehaanikakoda –
Rootsi äriauhindade konkursil parima jätkusuutlikkusega ettevõtte tiitli saamise eest.
Tänukirjadega peeti veel
meeles: Kristjan Svirgsdeni – Vihula valla jäädvustajat filmilindil;
Priit Randmani – aktiivset
sportlast;
Mall Ränksoni – rahvusvahelise Comeniuse koostööprojekti „Rhythms of
Nature“ eestvedajat;
Jana Everit - rahvusvahelise Comeniuse koostööprojekti „Rhythms of Nature“ eestvedajat;
Ave Paulust – Lahemaa kultuuripärandi tutvustajat;
Mati Heinsari – Vergi külamaja ja kaupluse ehitajat;
Aarne Vaiku – Käsmu Meremuuseumi eestvedajat;
Taavi Teinbasi – lõõtspillimuusika au sees hoidjat
ja pillimeest;
Kai Tingast – Vihula kandi
haridus-ja kultuurielu eestvedajat;
Aarne Innost – vabatahtlikku spordiaktivisti ja Võsu
rannavolle eestvedajat.

Kas demokraatlik mõtteja sõnavabadus või rünne
Kodumaa vastu?
Eesti Vabariigil täitus 24.veebruaril 2013. aastal 95 aastat. Sellest üle poole on olnud meie
kodumaa okupeeritud. Tänaseks oleme jõudmas ajaliselt sama kestvusega perioodi piirile,
kui jõudis olla Eesti iseseisvana enne okupeerimist.

Elutööpreemiaga pärjatud Signe Kaasikut oli pidulikul päeval lilledega tervitama tulnud
Karepa Seltsi esindaja Jüri Sikkut.

Aasta Tegija 2012 tiitlit kultuurivaldkonnas tuli Käsmu koguduse nimel vastu
võtma õpetaja Urmas Karileet, kes pidas
ka piduliku sünnipäevaaktuse avakõne.

Aasta Tegija 2012 hariduse valdkonnas
Andres Truman – noortesündmuste korraldaja ja rahvusvahelise Comeniuse koostööprojekti „Rhythms of Nature“ eestvedaja – lubas peale tiitli käte saamist mitte
puhkama jääda vaid ikka edasi tegutseda.

Vihula vald tänab kõiki, kes Eesti Vabariigi 95. sünnipäeva kontsert-aktuse õnnestumisele kaasa aitasid: Võsu kooli 1-4. klassi laululapsed, luuletuste lugejad Helena Nõmm
ja Marko Kalgre, Võsu tantsumemmed, Anneli Kanarik, Elmar Põldsalu, Elene Altmäe,
Kaja Puhu, Andres Truman, Marit Oinus, Avo Seidelberg, Paul Dubrovin ja O-kõrts ning
kõik kallid külalised, kes vaatama-kuulama tulid! Aitäh ja uute meeldivate kohtumisteni!

Võsu-Oandu talvematk suuskadel ja jalgsi 2013
Algus 2. märtsil kell 11.00

Kuigi elame sootuks teistsugusel ajastul ja nüüd ka juba
järgmises sajandis, siis on tuntavad trendid, millised
suunasid meid ka eelmise sajandi kolmekümnendatel.
Samamoodi on iseseisvumise õhin asendunud seisakulaadse olukorraga ja mingi seltskonna soovidega
juhtida riiki mingite neile teadaolevate eesmärkide nimel
ja tihtilugu mitte kodanike huve esimesele kohale
seadval viisil ning suunal. Samuti on ka täna tegemist
ülemaailmse kriisiga. Loodame, et maailm on vähemasti
õppinud ja olukord ei lõppe järjekordse suure sõjaga.
Kuivõrd olukord on nii välis- kui ka sisepoliitiliselt
terav, siis olen arvamusel, et seda ise veel teravamaks
ajada on rumal ning olukorrast püüda endale mingit
poliitilist (?) kasu lõigata on sootuks lühinägelik. Eriti
rumal on esineda avaldustega, millised puudutavad meie
rahvuslikke tundeid ja sümboleid. Aga just niisuguseid
avaldusi on viimasel ajal tehtud. Siinkohal ei kavatse ma
süveneda Yana Toomi avaldusse, millega ta ennustas
eestlaste välja suremist. Loomulikult on seegi valus
teema ja rumalalt käituva ning oma sõnakasutust
mittekontrolliva poliitiku suhtes peaks iga vähegi
eestimaalane ja kodakondne oma seisukoha ütlema või
vähemalt kujundama, kuid käesolevas loos süveneksin
pigem eestlaste endi sündsusetusse tegevusse, mis on
sümboolses mõttes ehk veelgi hullem pühaduse
teotamine. Nimelt tuli ”isemõtleja”(?) Martin Vällik
14.02.2013 (eriti hea ajavalik Sõbrapäeva kontekstis)
välja artikliga, mille sisuks oli üleskutse mitte laulda
hümnist kolmandat salmi. Välliku seisukoht oli, et 3.
salmi ajal peaks vaikima kui inimesi häirib, et selles
palvetatakse kristliku jumala poole. Lisaks selgitab
ennast skeptikuks nimetaja, et teaduslikult on tõestatud palved ei aita. Vällik vist ei saa aru, et ta ei ole mitte „Eesti
Laulu“ žüriis ja hümn pole mitte ainult laul kui heliteos,
vaid riiklik sümbol. Mitte keegi ei käsi temal üldse hümni
teada ega laulda, kuid selline tõlgendamine pole mitte
sõnavabadus vaid selge rünne iseseisva riigi vastu. Me
võime kritiseerida poliitikuid ja nende tegemisi, kuid me
ei saa kutsuda üles Oma Riigi sümbolite vastu protestima.
Hümni sõnad võivad ju väljendada kristlust, kuid mõte on
selgelt Oma Riigi õitsengu soovimine ja siin pole
religiooniga midagi tegemist.
Lisaks juhin tähelepanu, et meie Riigi alusdokument, Iseseisvusmanifest, lõppeb samuti fragmendiga
hümni 3. salmist:
Su üle Jumal valvaku
Ja võtku rohkest õnnista,
Mis iial ette võtad sa,
Mu kallis isamaa
Kokkuvõtteks on minu sõnum Vällikule ja
vällikulistele – mõtelgem enne millegagi avalikkuse ette
tulemist. Siis jäävad esialgu huvitava mõttekäiguna
tunduvad, aga fiaskoks kujunevad komistamised ära.
Loomulikult jääb alati ka võimalus, et Vällik ja tema
järgijad ongi iseseisva Eesti vastalised, kelle unistuseks
on pidutseda jätkuvalt suure rõõmuga 23.veebruaril,
tähistades Nõukogude armee ja sõjalaevastiku päeva,
sest need institutsioonid olid ju religioonivabad. Oma
mõttes võivad nad seda teha ju
tänagi, aga ärgu pritsigu oma
sappi eestimaalaste rahvuslikele
tunnetele.
Kõigile teistele, kellele on
kallis iseseisev Eesti Vabariik,
soovin kõike head meie vabas
riigis ja ilusat juubeliaastat!
Raivo Uukkivi
vallavanem
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Vallavalitsus tuletab
meelde!
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2013. aasta eelarve võeti vastu

01.01.2013 hakkas kehtima Vihula Vallavolikogu määrus nr
61, mis võeti vastu 14.06.2012. Määruse nimeks on
„Reklaamimaksu kehtestamine“ ja eesmärgiks valdkonna
korrastamine – avalikus ruumis informatsiooni levitamiseks
ühtsete aluste kehtestamine. Eesmärkide osas pole ka vähe
tähtis lisatasu saamine valla eelarvesse, kuid see pole siiski
põhieesmärgiks.
Määruses on selgelt kirjeldatud maksuobjekt, -määr ja
rakendussätted. Oluline on rõhutada, et kuigi üldine
maksumäär on 10 eurot ühe ruutmeetri reklaampinna kohta
kuus, siis Vihula valla territooriumil tegutseva ettevõtluse
reklaami puhul kasutatakse soodustariifi ja rakendatakse
tasu 50% ulatuses. Teisalt rakendatakse kõrgemat,
kolmekordset, maksumäära reklaamile, millega reklaamitakse alkohoolseid jooke.
Kindlasti on oluline rõhutada sedagi, et määruses on
toodud ära ka maksuvabastuse alused ja neid on ära
kirjeldatud kuues punktis, kuid on jäetud ka võimalus
eriolukorraks ja põhjendatult pöörduda vallavalitsuse poole
määruses kirjeldamata juhtudel soodustuse saamiseks.
Vallavalitsus loodab, et üleminek määruse rakendamisel
saab olema sujuv ja ettevõtjad mõistavad selle määruse
eesmärke. Üksteise mõistmine kindlustab
vaidlustele
kuluva ressursi kokkuhoiu.
Määrus on kättesaadav Vihula valla veebilehelt
http://www.vihula.ee/index.php?main=874
Vallavalitsus

Võsu Rahva Teatri uudised
Nii kaunis talv oma lumerohkusega kutsub iga päev õue lund
rookima, mis sobib hästi hommikuvõimlemiseks. Annab ka
meeleolu ja toob pähe palju huvitavaid mõtteid.
Ka näitlejad on tööhoos ja kipuvad lavale. Vanem
näitetrupp mängib kriminulli „Viimne lask“. Kaasa
mängivad Maret Kivisaar, Endla Aavik, Helju Arak, Lii
Undusk, Eha Sirelbu ja kaks uut näitlejat: Linda Hinrikus ja
Aive Saarma. Nagu teada, ilu nõuab ohvreid ja meie näitleja
lasi end poole peenemaks opereerida.
Noorem näitetrupp mängib omaloomingulise näi-dendit
„Äraaetud mehed jäetakse maha“ Teatripäeva auks. Kaasa
mängivad Kaie Talpsepp, Taimi Samblik, Eha Sirelbu, Heino
Muruvee, Valerik Hoolma ning kolm uut näitlejat Nimrat
Kütt Vaindloo saarelt ning kaks kena neidu Tallinnast: Kristel
Geine ja Siret Kotka.
Etenduste toimumise ajad anname varsti teada. Jälgige
reklaami!
Et meil on viis uut näitlejat, valib teatrikülastaja välja
mõlemast näidendist oma lemmiku ja MTÜ poolt saab ta
väikese kingituse.
Need näidendid ei ole väikestele lastele arusaadavad.
„Viimne lask“ on kriminull, võib-olla alles 10-aastane laps
saab aru, teised konutavad kaks tundi pinkidel. Kahju lastest!
„Äraaetud mehed jäetakse maha“ saavad teatrisse
vaatama tulla kõik alates 14. eluaastast, erandeid ei tehta.
Ma ei kirjutaks, aga pean seda tegema kontserdi kuulajate
ja näidendi vaatajate soovil. Nad väidavad, et Rannaklubi
saalis on kord käest ära. Ja see on tõsi! Olen mõnikord ikka
käinud Estonias ja Draamateatris ja mujalgi. Ei ole küll
kunagi täheldanud, et lapsed oleksid karjunud ja jooksnud
kontserdi ajal saalis. Aga Võsul on see võimalik. Vaatuste
vaheajal joostakse lavale ja tegelaste riietusruumidesse, kus
on niigi kitsas, mehed ja naised ühes ruumis. Ometi vajatakse
ka vaikust, et valmistuda järgmiseks vaatuseks. Meeste
riietusruum on aastaid lukus. Huvitav oleks teada, kui suurt
varandust seal hoitakse?
Paar aastat tagasi mängisime niisugust näidendit
„Vanaema on ka inimene“. Üks minu õpilane filmis. Film tuli
väga huvitav. Minu vanaemad maigutasid suid ja viis
tüdrukut jooksid saalis ringi ja karjusid. Siit rahva pahameel.
Filmisüüdistus on praegugi alles.
MTÜ võiks määrata saali korrapidaja, sest tulu tuleb
neile.
Ma ei mäleta hästi aastat, kui klubis töötas ühel aastal
muusik Lii Hiire. Tema korraldas kuus kaks korda laste
üritusi, talvel tegi igasuguseid laste üritusi soojas klubi
saalis, päevasel ajal, polnud elektrikulu ega midagi. Suvel oli
rahvast palju, puhkajate lapsed ja vanemad, siis toimusid
üritused õues. Käisime kord juulis matkal Kuradisaarel.
Lapsevanemad organiseerisid suure bussi. Kuival suvel saab
juulikuus kuiva jalaga saarele.
Raamatukogus on väga häid lasteraamatuid: „Pere ja
kodu“, „Vanad head õuemängud“, „Mängud siit ja sealt“,
„Mäng on tõsine asi“.
Tehke laste elu huvitavamaks!
Jõudu tööle!
Luule Aasmäe

Kas teadsid, et

·
·
·
·
·

·

Üksikisiku brutotulult omavalitsusele laekuvat osa vähendati 2009. aasta alguses 11,93-lt 11,4-le. See toob Vihula
vallale tulukaotuse suurusjärgus 40 000 eurot/aastas, kokku on vähem laekunud 160 000 euri (2,5 milj eek-i)
Laenu keeld (2009-2012ka)
2009 aasta augustis tõsteti käibemaksu tõus 18 %-lt 20-le %-le kulu kasv 3 000 eurot aastas
Kodualuse maa maksust vabastusest 2013 tulu vähenemine 9 000 eurot
Maamaksu vabastus 50% kaitse all olevate maade maksuvabastusest tulu vähenemine 160 000 eurot aastas, (alates
2006 978000)
Riik vähendas 2009 aastal ühepoolselt seadusega ette nähtud vahendeid teehoiule ca 4 korda ja pole eraldusi
taastanud siiani. Kokku on aastatel 2009-2013 Vihula vallal jäänud saamata ca 570 000 eurot, millega korras hoida
kohalike teede võrku
Hariduse rahastamise ebavõrdsus - mittesihtotstarbelise toetuse (tulu) vähenemine – 35 000.-

Kokku on riigi ühepoolsel ja finantsautonoomia põhimõtteid eirava käitumise tõttu jäänud Vihula
vallal, alates 2009 aasta kärbetest, saamata ca 1,65 miljonit eurot (sisuliselt terve aasta eelarve jagu
tulusid) ja 2013 aastal jääb saamata ca 322000 eurot (ca 20% eelarve mahust).
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Istung nr 41
Võsul 07. veebruaril 2013 kell 16:00.

23. jaanuari 2013 istungi nr 3 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:

Istungi osales 12 volikogu liiget: Andrus
Aasmäe Gerly Herm, Age Kuusemets, Hanno
Nõmme, Einar Ohov, Mati Piirsalu, Eha Sirelbu,
Aarne Vaik, Aide Veinjärv, Vello Väinsalu, Uno
Õunapuu ja Arvi Ööpik.

1. andis loa korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodiliseks ja erandkorras vabastamiseks vastavalt esitatud
avaldustele järgmistele jäätmevaldajatele: A. Aasrand,
A. Kustola, D. Kull, H. Isok-Paas, H. Ruuto, P. Kroos, R.
Võssotski, V. Nõmmik, V. Katlasep, V. Piiskoppel;
2. andis nõusoleku MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskuse
jäätmeloa muutmiseks vastavalt esitatud taotlusele;
3. andis nõusoleku Rakvere Spordikoolile noorte projektlaagri läbiviimiseks Võsu alevikus perioodil 05.08.11.08.2013 ja 12.08.-18.08.2013;
4. andis nõusoleku Oandu külas asuvate naaberkinnistute
Veski ja Saare piiride muutmiseks vastavalt esitatud
taotlusele;
5. seadis sundvalduse elektrivõrgu talumiskohustuse
kehtestamiseks Elektrilevi OÜ kasuks Võsu alevikus
asuvatele kinnistutele Luha tn 4, Luha tn 6 ja Spordi tn 14
vastavalt tööprojektile ja skeemidel näidatud aladele;
6. väljastas ehitusload Vihula mõisa viinaköögi ehk
moonakate maja nr 1 ehitustööde II etapi teostamiseks ja
Võsu aleviku Spordi tänava alajaama fiidri F1 ehitise
püstitamiseks;
7. väljastas kirjaliku nõusoleku puurkaevu rajamiseks
Eisma küla Liivakünka kinnistule;
8. algatas detailplaneeringu koostamise Rutja küla Kreesi
kinnistule;
9. otsustas esitada volikogule eelnõu „Vainupea küla Kingu
kinnistule koostatud detailplaneeringu kehtestamine“;
10. kinnitas Vihula Vallavalitsuse hallatavate asutuste
töötajate koosseisud, palgaastmed ja palgamäärad.

Istungil ei osalenud Piret Aasmäe, Tõnu
Ammussaar ja Mare Kalme.
Määrusega nr 69 võeti vastu valla 2013. aasta
eelarve:
tulude osa 1 768 828 eurot;
kulude osa 1 700 136 eurot;
investeerimistegevuse osa - 509 524 eurot;
eelarve tulem - 440 832 eurot;
finantseerimistegevuse osa 440 832 eurot;
likviidsete varade muutus 2 795 eurot.
Otsusega nr 199 kehtestati Vainupea küla Kingu
kinnistule koostatud detailplaneering.
Otsusega nr 200 valiti Elutööpreemia saajaks Signe ja
Valdek Kaasik.
Otsusega nr 201 valiti Aasta Tegijad 2012:
- Kultuuri valdkonnas Käsmu Kogudus;
- Spordi valdkonnas Avo Seidelberg;
- Hariduse valdkonnas Andres Truman;
- Ettevõtluse valdkonnas Palmse Mehaanikakoda
Otsusega nr 202 nõustuti AS KC Grupp poolt Oandu
külas asuva kinnistu registriosa numbriga 5337831
(katastritunnusega 88703:001:0275), pindalaga 191 m2,
sihtotstarbega 100% transpordimaa Vihula vallale
tasuta üleandmisega.
Otsusega nr 203 nõustuti AS KC Grupp poolt Oandu
külas asuva kinnistu registriosa numbriga 5338331
(katastritunnusega 88703:001:0272), pindalaga 481 m2,
sihtotstarbega 100% transpordimaa Vihula vallale
tasuta üleandmisega.
Otsusega nr 204 ei nõustutud AS KC Grupp poolt Oandu
külas asuva kinnistu registriosa numbriga 5337931
(katastritunnusega 88703:001:0276), pindalaga 620 m2,
sihtotstarbega 100% veekogude maa, Vihula vallale
tasuta üleandmisega, kuna nimetatud kinnistu
omandamine ei ole avalikes huvides ega avaliku võimu
teostamiseks vajalik vara
Volikogu arutas Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu
ettepanekut kergliikluse teemaplaneeringu koostamise
rahastamiseks. Otsustati toetada teemaplaneeringu
algatamist ja finantseerimist kahe eelarveaasta jooksul
1/15 osas, kuid mitte enam kui 2000 € aastas.
Järgmine korraline volikogu istung
toimub 14.märtsil 2013 kell 16.00 Võsul,
vallamaja saalis (II korrusel).
Volikogu poolt vastuvõetud määruste ja otsustega saab
tutvuda valla kantseleis, raamatukogudes ja valla
veebilehel: www.vihula.ee.

Kauni Kodu Konkurss!

30.jaanuari 2013 istungi nr 4 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. andis loa korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodiliseks ja erandkorras vabastamiseks ning mitte rahuldada
erandkorras vabastamise taotlusi vastavalt koostatud
eelnõudele järgmistele jäätmevaldajatele: A. Tank, A.
Sirkel, Edel OÜ, K-J. Kuutok, M. Vartla, M. Vartla, R.
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Tõnurist, R. Ülesoo, T. Aettik, V. Võsa;
2. väljastas ehitusloa Vihula küla Söeaugu alajaama fiidri
F1 rajamiseks;
3. andis nõusoleku Nõmme Spordiklubile matkalaagri
läbiviimiseks noortele suusatajatele Võsu alevikus Metsa tn 13a ajavahemikul 15.06-22.06.2013 ja MTÜ-le Fän
Clab lastelaagri läbiviimiseks Lainela Puhkekompleksis
Käsmu külas ajavahemikul 12.08-17.08.2013;
4. andis nõusoleku Käsmu külas asuvate kinnistute Neeme
tee 72 ja Neeme tee 74 piiride muutmiseks;
5. kinnitas volikogu sotsiaal- ja hariduskomisjoni ettepanekud järgmiselt: maksta rehabilitatsioonitoetust
ühele lastega perele summas 27,48 eurot; maksta
rehabilitatsioonitoetust ühele puudega inimesele summas 40 eurot; maksta küttetoetust kahele puudega inimesele kokku summas 192 eurot; maksta küttetoetust ühele
eakale inimesele summas 64 eurot; toetada ühte eakat
inimest hooldekodu kulude katmisel 2013 aasta esimesel
poolaastal summas 216,75 eurot kuus; maksta toimetulekutoetust jaanuarikuus ühele inimesele summas 85,80
eurot;
6. pikendas Võsu alevikus Viru 6-1 asuva sotsiaaleluruumi
üürilepingut kuni 22.01.2014;
7. andis nõusoleku Ragn-Sells AS-le tava- ja ohtlike
jäätmete esmakogumiseks ning ajutiseks vaheladustamiseks Vihula valla jäätmejaamas.
12.veebruari 2013 istungi nr 5 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. andis loa korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodiliseks vabastamiseks järgmistele jäätmevaldajatele: A.
Raatma, E. Hirv, J. Uuspõld;
2. andis üürile tähtajaga alates 20.02.2013 kuni 30.09.2013
üürihinnaga 150 eurot kuus, millele lisanduvad
kommunaalkulud Vihula vallale kuuluva eluruumi
Võsupere külas Saare 3;
3. nõustus OÜ Vihula Valla Veevärk poolt Võsu alevikus
Piiri tn 6 asuva katastriüksuse Vihula Vallale tasuta
üleandmisega:

Vihula valla heakorrakonkursi “Kaunis Kodu” statuut
M Ä Ä R U S nr 68

13. detsember 2012

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse § 6 lg 1 alusel.
§ 1. Eesmärk ja korraldus
(1) Heakorrakonkursi “Kaunis Kodu” (edaspidi Konkurss)
eesmärk on innustada omanikke korrastama oma kinnistuid
ja seeläbi aitama kaasa Vihula valla territooriumi
meeldivamaks elamiskohaks muutmisele.
(2) Konkurss viiakse läbi üks kord aastas Vihula
Vallavolikogu heakorra- ja korrakaitsekomisjoni (edaspidi
komisjon) ning vallavalitsuse korraldamisel.
(3) Konkursi kandidaate võivad esitada kõik isikud. Üks
kinnistu võib sobivuse korral kandideerida erinevates
kategooriates. Konkursside algusest teavitatakse valla
infolehes ja veebilehel.
(4) Konkurss toimub, kui osalejaid on vähemalt 4.
(5) Kandidaadi kohta peavad olema esitatud vähemalt
järgmised andmed:
1) kinnistu nimi ja aadress;
2) omaniku või esindaja nimi ja kontaktandmed;
3) konkursi kategooria ja ettepaneku lühipõhjendus;
4) esitaja nimi ja kontaktandmed;
5) kinnistu omaniku nõusolek.
(6)Hindamiseks külastab komisjon kõiki konkursile
nõuetekohaselt esitatud kinnistuid. Kinnistute külastamine
hindamiseks toimub omanikuga kooskõlastatult.
(7) Konkursi parimad selgitatakse välja igal aastal neljas
rühmas lähtuvalt nende kasutusotstarbest:
1) elamud tiheasustuses;
2) maakodud;
3) sotsiaal-, äri- ja tootmisobjektid;
4) külad.
(8)Eelneval kolmel aastal esikoha võitnud objektid ei saa
kandideerida samas kategoorias.

Eelmise aasta lõpul võttis vallavolikogu heakorrakomisjoni
eestvedamisel vastu meie valla Kauni Kodu statuudi. Selle
peamiseks eesmärgiks on innustada meie koduomanikke
korrastama ja kaunistama oma kodusid ning selle läbi
muutma meie ühist elukeskkonda meeldivamaks.
Kandidaate võivad esitada kõik, kuid palun eelnevalt
küsida kandidaadilt tema nõusolekut. Kandidaate saab
esitada põhimõtteliselt aasta ringi (konkurss toimub alates 1.
juunist kuni järgmise aasta 30. aprillini).
Kandideerida saab neljas kategoorias- elamud
tiheasustusalal, maakodud, sotsiaal-, äri- ja tootmisobjektid
ning külad. Iga kategooria võitjad esitatakse edasi
maakondlikule Kauni Kodu Konkursile. Täpsemalt saab
lugeda nõuete ja tunnustamise kohta volikogu määrusest nr
86, 13. 01.13.- „Vihula valla heakorrakonkursi "Kaunis
Kodu" statuut“
Kuna sel aasta on konkursi läbiviimiseks jäänud vaid 2
kuud, siis ootame aktiivset kandidaatide esitamist! Ja
kauneid kodusid!

§ 2. Konkursi läbiviimise tähtajad
(1) Kandidaate
Konkursist osavõtuks tuleb esitada
komisjonile jooksva kalendriaasta 01.juunist kuni järgneva
kalendriaasta 30.aprillini.
(2) Komisjon teeb konkursist kokkuvõtte ja esitab selle
vallavalitsusele hiljemalt 15.novembriks.

Piret Aasmäe
Heakorra ja korrakaitsekomisjoni esimees

§ 3. Hindamise alused
(1) Hindamisel käsitletakse nelja teemaderingi:

1) terviklik ruumimõju (ansamblilisus, harmoonilisus
või kontrastsus, lahenduse idee originaalsus,
funktsionaalsus, tsoneerimisoskus, koha omapärast
tulenevate võimaluste kasutamise oskus jne);
2) heakord (ansamblis olevate hoonete korrastatus, teede
seisund ja sobivus jne);
3) haljastus ja selle seisund (muru, lilled, ilupuud ja
põõsad jne);
4) väikevormid ja nende sobivus (skulptuurid,
lipuvarras, piirded ja väravad, väikehooned, lehtlad,
mööbel, viidad, sildid, reklaam, logo, mänguväljakud,
basseinid, välisvalgustus jne).
(2) Eelpool loetletud haljastuse ja väikevormide
komponentide olemasolu ei ole kohustuslik. Oluline on
tehtud valikute ja vormide kvaliteet.
§ 4. Konkursi võitjate kinnitamine ja tunnustamine
(1) Komisjon vormistab ülevaatuse tulemused ettepanekuna
ja esitab vallavalitsusele.
(2) Konkursi tulemused kinnitab vallavalitsus oma
korraldusega.
(3) Konkursi tulemused avalikustatakse valla infolehes ja
veebilehel.
(4) Igas kategoorias parimaks tunnistatud krunt esitatakse
üleriigilisele kodukaunistamise konkursile “Kaunis Eesti
kodu“.
(5) Komisjonil on õigus sobivate kandidaatide puudumisel
jätta tunnustus välja andmata. Komisjonil on õigus jätta
hindamata konkursil osalenud objekt juhul, kui selle
üldheakorras esineb olulisi puudusi.
(6) Vihula vald tunnustab osalejaid:
1) iga rühma parimale antakse välja tänukiri ning
aastaarvuga Kauni kodu märk ja kinkekaart väärtuses 100
eurot;
2) iga rühma teisi kandidaate tunnustatakse tänukirjaga.
(7) Konkursi võitjaid tunnustatakse Vabariigi aastapäeva
aktusel.
§ 5. Rakendussätted
Määrus jõustub 01.jaanuaril 2013.a.
Mati Piirsalu
Volikogu aseesimees
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Võsu kool ja rahvusvaheline koostöö
Meie koolil on viimase viie aasta jooksul olnud vahvaid kogemusi Comeniuse projektidega,
mille raames on toimunud arvukalt klassiväliseid ettevõtmisi ja
mis on tipnenud põnevate sõitudega mitmetesse Euroopa maa-desse. Viimane projekt jõudis
finišisse alles möödunud aasta
septembris, kuid juba päris
õppeaasta algusest peale on
õpilased järjest huvi tundnud,
kas meil ka sel aastal uut Comeniust oodata on.
Jaanuari keskel oli 3.-9. klassi
õpilastel põhjust mõned päevad
rõõmustada, sest tunniplaan oli
inglise keele tundide võrra lühem ning päevad selle võrra
kergemad. Meie sõprusvalla
Pyhtää Huutjärvi kooli Comeniuse meeskonna kutsel veetsin
nädala selles toredas koolis ning
valmistasin koos meie tulevaste
projektipartneritega Soomest,
Rootsist ning Türgist ette uut
taotlust mitmepartneriliseks
koostööks järgnevaks kaheks
aastaks. Kavandatava projekti
teema on “Meie meri – meie
rikkus”. Kõik meie tulevased
partnerkoolid asuvad mere ääres.
Lisaks eelnimetatud partneritele

osalevad projektis veel ka koolid
Poolast ja Lõuna-Itaaliast.
2013–2015 aastateks planeeritud projekti eesmärk on keskenduda inspireerivale mõjule,
mis merel on olnud, on ja loodetavasti saab olema ka tulevikus meie projektides osalevate
maade rannarahva elule. Et avalikkuse huvipunktis on paljude
aastate jooksul olnud peamiselt
keskkonnaprobleemid, siis meie
püüame vastupidi keskenduda
hoopis kõigile positiivsetele
asjadele, mis seotud meie randa
uhtuva merega – kaubavahetusele, merele kui elatusallikale,
puhkuseveetmispaigale, mereandidele meie laual, kunstiinimeste inspiratsiooniallikale,
rahvusvahelisele integratsiooni
ja kultuurivahetuse allikale.
Olles teadlik projektis osalevate maade erinevustest ja sarnasustest, loodame keskkonnaprobleeme arutades luua just
selle õige õhustiku, kus saaksime võrrelda meie elustiile,
suhtumist ning väärtushinnanguid ning muutuda seeläbi avatumaks ja tolerantsemaks, heites
kõrvale kõikvõimaliku rassismi
või ksenofoobia ja alustada

koostöö- ja sõprussuhteid. Kasutades kõiki kaasaegseid tehnoloogilisi võimalusi oma teemakäsitlusteks ja mõttevahetusteks
ning analüüsides nii minevikumõjutusi kui ootusi tulevikule,
leiavad meie õpilased uusi
võimalusi üksteisega suhtlemiseks. Samal ajal õpivad nad
jagama positiivseid väärtusi ning
hindama seda, mis on neile
kõigile ühine ja nii tuttav – see on
meri.
Nii nagu varasematelgi kordadel on projekti töökeeleks inglise
keel . Osalemine projektitöödes
on õpilastele piisavalt motiveeriv
võõrkeele õpingutes paremate
tulemuste saavutamiseks ning
õpetajatel juba ununeva keeleoskuse värskendamiseks. Kõik
projektide raames läbi viidud
tegevused ja kohtumised on
osavõtjatele eestkätt harivad,
silmaringi laiendavad kui ka
lõbusad ning suhtlemist arendavad, mille tulemusena nii
mõnigi meist on leidnud head
sõbrad, kellega juba aastaid
suheldud.
Külaskäigul Soome said loodud juba vilju kandvad esimesed
sõprussuhted meie kooli 5. ja 6.

klassi õpilaste ning Hirvikoski
kooli eakaaslaste vahel, kes juba
mitmeid nädalaid e-kirjade teel
üksteisega suhtlevad. Nii on nad
üksteise elust ning tegevustest
kirjutades leidnud igapäevast
rakendust ka oma heale inglise
keele oskusele.
Projekti ettevalmistava kohtumise peaeesmärgina valmis
projekti “Meie meri – meie
rikkus” projektitaotlus. Taotluse
esitamise tähtaeg SA Archimedes Euroopa Elukestva Õppe
Programmi Eesti büroole on
21. veebruar. Peale seda jääb üle
vaid oodata ja pöialt hoida, et me
ühisprojekt heaks kiidetakse
ning meie õpilased ja õpetajad
saaksid juba järgmisest sügisest
alustada taas rahvusvahelise
koostööga, mis meie koolielu
tõeliselt rikastaks nii teadmiste,
uute sõprade kui elevuse ja
rohkete põnevate hetkedega.
Mall Ränkson,
Võsu Kooli õpetaja

“Mehed Liikuma” üritus on jõudnud Lääne-Virumaale

SELTSKONNAKLUBI

21 jaanuaril 2013 toimus Vinni spordihoones avaüritus, kuhu
kogunesid mehed, kes on huvitatud oma tervisest ja loodi “Mehed
Liikuma” Lääne-Virumaa algatusrühm.
Teada tõde, et mehed muretsevad vähem oma tervise pärast ja
seetõttu tuleb leida viise, kuidas selgeks teha, et õigem on pikemalt
tervena elada ja haigused endast kaugemal hoida. Ülemaailmne
“Mehed Liikuma” projekt on nüüd ka Eestisse jõudnud. Sellised
algatusrühmad on juba loodud Tartus, Valgas, Põlvas, Võrus ja
Viljandis ning nüüd meie maakonnas.
Üks eestvedaja, Siim Ausmees, toonitas tervislike eluviiside
tähtsust ja seda, et me ei soovi konkureerida spordiklubide ja
ühingutega. See on ikka seltsiline apoliitiline ühistegevuse vorm, et
treenida, oma tervisest rohkem teada saada ja kokkuvõttes parema
enesetundega elada. Plaanis on saada kokku kord kuus, tutvuda
erinevate spordialadega, suhelda omavahel, kutsuda külalisesinejaid
ja kõike seda tervise tugevdamise eesmärgil. Kunstnik Riho Hütt on
samuti üks liikumise toetajaid.
Meestearst Kristo Ausmees selgitas võimalust klubi liikmetel
oma tervist kontrollida Tartu Medita kliinikus meestearsti juures
tasuta, vajalik on ainult perearsti saatekiri ja registreerimine.
http://meestekliinik.ee/
Esimesel vastuvõtul võetakse vere- ja uriinianalüüs, mõõde16. märtsil 2013
Võsu rannaklubis

kell 20.00

Võsu Rahva teater esitleb:
"Punase vaiba GALA”
Riietus ülipidulik
Avatud puhvet

Pilet 5 €

Lisainfo ja kohtade broneerimine
tel 529 8681 Taimi Samblik

takse kehakaalu ja vööümbermõõtu. Analüüsi vastustest sõltuvalt
antakse edaspidised soovitused korduval vastuvõtul.
Rääkisin oma kogemustest , kui osalesin Soome arstidega
Põhja-Karjala projektis. Soomes on samuti suur haigestumine
südame-veresoonkonna haigustesse ja me alustasime koos rahva
toitumis- ja eluviiside muutmisega tervislikumaks. Soovitus on süüa
rohkem salateid, vähem rasva, rohkem liikuda, mitte suitsetada ega
alkoholi liigtarbida ning jälgida vererõhku ja kolesteriini sisaldust.
Rohkem liikuda tähendab rahvusvahelise standardi järgi, et
vähemalt kolm korda nädalas tuleb a' 20 minutit ennast sportimisega
higiseks ajada.
Esimesel kokkusaamisel oli ka üllatus – me kõik osalesime
vesiaeroobikas Vinni ujulas, mida viis hoogsalt läbi treener Marju
Tamm. See pani veelkord mõtlema, kui vajalik oleks Võsule ujula
või SPA ehitamine.
Vihula valla meestel, nii noortel kui vanematel, soovitan tutvuda
“Mehed Liikuma” kodulehega ja kindlasti üritustel kaasa lüüa.
http://www.mehedliikuma.ee/
Paul Lettens
Vallavalitsuse liige
paullettens@hotmail.com

Liikumine Kodukant ootab kandidaate teist
aastat peetavale konkursile „Kogukonna pärl“
Eesti Külaliikumine Kodukant kutsub kõiki inimesi ja
organisatsioone igast maakonnast esitama kandidaate konkursile
„Kogukonna pärl 2013“. Eesmärk on tunnustada kogukonna
arengusse panustavaid peresid üle Eesti. Kandidaatide
esitamiseks tuleb täita veebiankeet hiljemalt 31. märtsiks
aadressil www.kylaelu.ee.
Konkursi „Kogukonna pärl“ eesmärk on esile tõsta perekondi, kes
siirast soovist ja vabast tahtest on ühiselt panustanud kogukonna
arengusse ja õlatunde tugevnemisse. Kandidaatidena nähakse peresid,
kes on toonud kohalikku ellu ja tegemistesse rõõmu, innustanud uusi
ettevõtmisi ning edendanud loodushoidlikku mõtteviisi ja tervet
eluhoiakut.
Kandidaate võivad esitada kõik inimesed ja organisatsioonid,
konkursi tähtaeg on 31. märts 2013. Veebiankeedi saab täita konkursi
kodulehel www.kylaelu.ee
Tunnustust väärivate kandidaatide sekka sobivad nii noored pered
kui eakamad. Peamine, et kõigi nende initsiatiiv ja pealehakkamine,
head mõtted ja koostöösoov on nakatanud kogukonda ühiselt asju ette
võtma ja koosolemisest rõõmu tundma.
Lisainfo: Kaie Toobal, MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant, tegevjuht,
tel 505 8426; e-post kaie@kodukant.ee ; www.kodukant.ee
Taavi Linnamäe, regionaalministri nõunik; tel 533 25653, 612 5110
e-post taavi.linnamae@siseministeerium.ee ; www.siseministeerium.ee

VAIKE ONG
Eisma küla

93

ANNA BERGSTRÖM
Adaka küla

88

ARVED MARGAT
Muike küla

85

HELJU ELSTRUK
Võhma küla

85

HEINO PAJUPUU
Koljaku küla

84

ANNA PLOTNIKOVA 84
Vainupea küla
GENNADI ZUSSI
Võsu alevik

83

HARRI MANNOV
Käsmu küla

82

HARALD LASS
Pedassaare küla

82

KALJO VEINMANN
Salatse küla

81

UNO TULL
Eisma küla

81

ENDLA AAVIK
Võsu alevik

80

EHA SEMJONOVA
Vihula küla

75

Imeline Aaloe
6. märtsil kell 18.00 on kõik
huvilised oodatud Võsu
Rannaklubis toimuvale
teemaõhtule Imeline Aaloe.

Meie hulgast
on lahkunud …

Valla Heakorrakomisjon kutsub
Jäneda Aia- ja Lillepäevadele 25.05.2013

VILMA EINMANN
16. veebruar

Soovijad saavad registreeruda alates 01. aprillist lähimas
raamatukogus ja tasuda tagatisraha 5.-€
Väljasõidu aeg ja marsruut antakse kõigile soovijaile teada.
Info 5 370 5969
Terje Tomperk

ERNST KÜTT
17. veebruar

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

