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Võsu komando sulgemisotsus on tehtud
Eelmises lehenumbris käsitlesime Võsu komandoga
seonduvast. Oli juttu Päästeameti poolt tehtud analüüsist
ja selle analüüsi pealiskaudsusest. Samuti avaldasime vallavalitsuse kirja,
millega Päästeameti peadirektori poole pöördusime
juhtimaks tähelepanu analüüsi puudustele ja palusime
täiendavat informatsiooni.
Saadud vastus koosnes
kahjuks loosungitest ning
järjekordsetest viidetest, et
Võsu komando tuleb sulgeda
põhjustel, et tehtud analüüs
näitas siinkandis inimeste ja
õnnetusjuhtumite vähest
arvu ning Päästeameti eelarve vähenemise tõttu ei ole
Võsu komandol tänaseski
mehituses päästevõimekust.
Kuna esimeses kirjas
toodud küsimustele ja ettepanekutele vastuseid ei olnud, saatsime uue kirja:
„Täname Teid vastuse
eest meie murekirjale. Kurvaks teeb meid Teie poolt
väljaöeldu, et olete sunnitud
tegema oma otsuseid päevapoliitiliste otsuste põhjal
(mida 20%-line eelarve
kärbe on), mitte toetudes
päästevaldkonna arenguks
väljatöötatud pikaajalistele
strateegiatele, mis omakorda
toetuksid valdkonna süvaanalüüsile.
Taunime riigi otsust eelarvekulude kokkuhoiu nimel
kärpida niivõrd olulise valdkonna vahendeid. Kindlasti
ei nõustu me ka sellega, et
päästevaldkonna eelarve
kärbet põhjendatakse statistikaga.
Kahjuks ei saa me ka
nõustuda Teie kirjas toodud
järeldusega „Tagamaks analüüsi terviklikkust ja usaldusväärsust, lähtub Päästeamet analüüsis ametlikes
registrites kättesaadavatest
andmetest“. Võsu komando
kontekstis ja Vihula valla
eripära arvestades ei saa
kindlasti lugeda usaldus-

Elanike arv vallas väheneb
2011. aastal sündis Vihula vallas 14 last. Samal ajal
lahkus mujale elama 70 inmest ja suri 31. Vihula valda
asus elama 79 inimest.
Seisuga 01.01.2012 oli Vihula vallas elanikke 1962.

Kohtumine külavanematega

Päästeameti peadirektor Kalev Timberg: Mul on teile seda raske öelda, et üldine
olukord läheb paremaks aga teie piirkonnas see paraku nii ei ole.

Kohtumine Päästeameti juhtidega
24.01.2012 toimus Vihula Vallamajas vallajuhtide kohtumine Päästeameti juhtidega.
Kohtumisel osalesid ka maavalitsuse esindajad, eesotsas maavanemaga. Sellel kohtumisel
sai lõplikult selgeks, et Võsu komando likvideerimise käskkirja allkirjastamine on
Päästeameti peadirektori poolt vaid vormistamise küsimus. Päästeameti juhid püüdsid
põhjendada veelkordselt likvideerimise otsust, kuid oli arusaadav, et neil oli seda raske teha
ning kuulajaile ei olnud põhjendused veenvad. Kui põhjendused kuulatud, siis oli üheselt
selge tõsiasi, et Võsu komando ja veel 8 komando likvideerimise taga on väidetav
rahanappus riigieelarves.
Arutati ka teemal, et mis saab edasi. Päästeameti esindajad näevad olukorrast välja
tulemise võimalusena panustamist vabatahtlikule päästeteenusele, mida riik toetaks nii
rahaliselt, kui ka varustuse ja väljaõppega. Võsu komando hoone ollakse nõus üle andma
munitsipaalomandisse.
väärseks analüüsi, mis tugineb vaid ametlikes registrites kättesaadavatele andmetele. Seda lihtsalt põhjusel, et ametlikud registrid ei
kuva Vihula vallast terviklikku pilti. Analüüsi tõelise
usaldusväärsuse tagab asjakohase uuringu teostamine,
mis annaks kuude lõikes
ülevaate Vihula vallas tegelikult (mitte ametlikus registris registreeritud) resideeruvate inimeste arvust, kelledele tuleb lisada ka valda
väisavate külaliste voog.
Kuigi me ei ole Teiega
ühel meelel Võsu komando
analüüsi usaldusväärsuse
osas ja vastavuses tegelikkusele, saame siiski aru, et
meie arvamus ei muuda
tehtud otsuseid, ilmselt on ka
Teie võimalused antud teemal olematud ja ettekirjuta-

tud otsustele tuli leida
põhjendus.
Siiski sooviksime vastuseid meie eelmises kirjas
toodud küsimustele ja ettepanekutele, mis kahetsusväärselt Teie kirjas puudusid. Formuleerime need
küsimused ja ettepanekud
alljärgnevalt uuesti:
1. Täpsustada tulevikku
vabatahtlike päästjate toetamise osas. Millised rahastamistingimused Päästeamet
vabatahtlikele loob, millise
varustusega varustab, kes
seda varustuse hooldust/
uuendamist rahastab;
2. Kuivõrd tänases Võsu
komando hoones tegutseb ka
vetelpääste, siis teeme ettepaneku anda hoone üle Vihula vallale korraldamaks
hoones paralleelselt vabatahtlike pritsumeeste tege-

vust ja vetelpäästet;
3. Tulla Võsule olukorda selgitama Vihula valla
inimestele teemal – kuidas
toimub tulevikus elu- ja
varapäästva teenuse efektiivsuse tõstmine;
4. Kuivõrd Loksal on
tekkinud probleemid hoonetega ja Võsul on olemas
kaasaegne komandohoone,
siis kas on kaalutud probleemi lahendamiseks tugevdada tänase Võsu komando
meeskonda ja kasutada Võsu
komandot piirkonna keskse
komandona? Kindlasti on
see lahendus ka eelarvevahendite kokkuhoiu vajadust arvestades kõige optimaalsem.
Raivo Uukkivi
vallavanem

Vihula valla veemajandusprojektist
Vihula valla veemajandusprojekti rahastamisotsusest
18.02.2011.aastal möödub
varsti esimene aasta. Paraku
venis esimene riigihange
projektijuhi leidmiseks seoses vaidlustuse ja kahe
hankemenetluse läbiviimisega tahtmatult pikaks.
Projektijuhiga sõlmisime
lepingu alles 23. novembril
möödunud aastal. Tänaseks
on hankedokumentatsioon
kogu projekti mahus Keskkonnainvesteeringute Keskuses kooskõlastamisel ja
riigihanke kuulutame välja
veel jaanuari lõpupäevadel.
Riigihankes toodud tähtaegade põhjal lõpetatakse
veemajandusprojekti ehitustegevus varasemalt välja

kuulutatud tähtajal – 2013.
aasta lõpuks.
Tavatult suur avariide
laine möödunud aasta lõpus
ja selle aasta alguses pumbajaamades ja trassidel on
meile selgelt ära näidanud, et
Vihula valla veemajandusprojekti elluviimine on ainuvõimalik tee, et ka tulevikus
valla inimestele veeteenust
pakkuda. Oleme avariide
likvideerimisel andnud endast parima, vaatamata sellele on vahel veeta olek
veninud meie klientidele
liiga pikaks. Viimaste avariide puhul oleme oma kliente asjaga kursis hoidnud
meie valla kodulehel ja
kõigile avarii ajal helistajaile
olen püüdnud ka isiklikult

hiljem tagasi helistada ja
avarii kohta informatsiooni
anda. Siinkohal veelkord
minu telefoninumber + 3 725
690 1020, millele palun
tungivalt veevärgi tõrgete
puhul koheselt helistada.
10. jaanuari vee-ettevõtte
nõukogus kinnitati Vihula
Valla Veevärk OÜ 2012.
aasta eelarve. Sellel aastal on
vee-ettevõte täiesti iseseisev
ettevõte s.t. peab oma tegevuses hakkama saama ilma
vallavalitsuse rahalise toetuseta. Nii on õiglane ka valla
ülejäänud, mitte vee-ettevõtete klientide suhtes, kes
varasematel aastatel maksid
kaudselt kinni ka osa valla
veemajanduse kulusid. Kinnitatud eelarve näeb paraku

ette ka vee ja kanalisatsiooni
kuupmeetri hinna tõusu
alates käesoleva aasta II
kvartalist. Sellest täpsemalt
järgmises valla lehes, kuna
kõigepealt tuleb hind kooskõlastada vallavalitsuses.
Vee hinna tõusu näeb ette ka
Vihula valla veemajandusprojekt – rahastamistaotlusega on võetud kohustus vee
ja kanalisatsiooni kuupmeetri hinna tõstmiseks projekti esimesel aastal. Praeguseks kujunenud situatsioonis võib projekti esimeseks aastaks lugeda käesolevat 2012. aastat.
Annes Naan
Vihula Valla Veevärk
juhatuse liige

23.01.2012 toimus vallamajas vallavanema ja külavanemate kohtumine. Asises õhkkonnas tutvuti erinevate
valla elus oluliste teemadega: muutustega rahvastiku
arvus, eelarve kujunemise põhimõtetega, põhiliste
tuluallikate ja kulukohtadega.
Räägiti võimalustest kodukoha arendamiseks erinevate välisvahendite kasutamisest ning saadi ülevaade
seltsitegevuse toetamisest kantide lõikes.
Lisaks vallapoolsele informatsiooni jagamisele
puudutati ka igapäevaseid küsimusi ja muresid ning püüti
neile lahendusi leida.
Lepiti kokku, et analoogseid kohtumisi hakatakse
korraldama vähemalt kord kvartalis ning nendele
kohtumistele kaasatakse erinevate valdkondade
esindajaid. Märtsis toimuvale koosolekule püütakse
esinejatena kaasata RMK ja Ida regiooni Maanteeameti
esindajad.

Vallamajas uus keskkonnanõunik – Sulev Kiviberg
Sündinud 09.07.1960.a Joandu
külas (Võsu külanõukogu)
Vihula vallas. Õppinud Võhma
Algkoolis, Võsu Põhikoolis ja
Annik-vere Algkoolis. Ametit
õppi-nud Olustvere Sovhoostehnikumis ja saanud sealt
mesiniku kutse ja Eesti Põllumajanduse Akadeemia agronoomia teaduskonnast agronoomi
kutse.
Töötanud Vao kolhoosis
agronoomina ja Haljala Vallavalitsuses keskkonnaspetsialistina.
Alates 09.01.2012 ametis Vihula Vallavalitsuses
keskkonnanõunikuna.
Miks Vihula valda?
Olen siin sündinud ja jõudnud oma elu etapis sinnamaale,
et kodukoha väärtus on saanud teise tähenduse kui see oli
poisikesepõlves. Ei saa öelda, et tunnen kohalikke olusid
piisavalt, iga asi tahab harjumist ja sisseelemisaega.
Tuttavam on Ilumäe ja Võhma kant.
Miks keskkonnanõunik?
Keskkonnakaitse teema on väga lai – keskkonnaga on
võimalik siduda enamikke eluvaldkondi ühel või teisel
moel. Väga palju sõltud keskkonnakaitse eesmärkide
täitmise edukus elanike tõekspidamistest ja hoolivusest.
Olen seda meelt, et pidev püüdlus majanduskasvule ei ole
keskkonna seisukohalt mõistlik ja sageli ka põhjendatud.
Üha sagedamini tuleb tootmise ja majanduse kasvu nimel
lõivu maksta puhta joogivee, maastiku säilitamise,
väiksema müra vm. inimese jaoks nii enesestmõistetavate
asjade eest.
See on koht, kus kogukond peaks koostööd tegema,
mäletama eilset ja vaatama homsesse, et see näiline
heaolu kriteerium, majanduskasv, meie homset päeva
suure küsimärgi alla ei seaks.
Mida soovida?
Sooviks, et asjaajamine mistahes tasandil lähtuks
mõistlikkuse kriteeriumist. Palju probleeme tekitanud
korraldatud olmejäätmete vedu tuleks võtta kui
keskkonnahoiu ühte elementaarset eesmärki, anda
jäätmed üle võimalikult nende tekkekohas. Ei ole mõistlik
võidelda kõikvõimalike vahenditega selle võimaluse
vastu, et majapidamises tekkivad jäätmed ära viiakse.
Kokkuvõtteks
Selge on see, et igapäevaelu pakub rohkesti erinevaid
probleeme ja muresid. Terve maamehemõistus on rasketel
aegadel aidanud ikka toime tulla. Hoiame siis seda
väärtust, mis meil on.
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Aasta tegija valimisest ja küsimustest, mis sellega
seoses tekkisid
Elukoht ja selle registreerimine
Isikud jagunevad füüsilisteks ja juriidilisteks isikuteks.
Füüsiline isik on inimene ja tema puhul räägime me üldjuhul
elukohast. Juriidiline isik on abstraktne süsteemimõiste, mis
tähendab ühendust kas teistest isikutest ja/või varadest.
Juriidiline isik seaduse alusel loodud õigussubjekt, nt osaühing,
aktsiaselts, mittetulundusühing, riik, kohaliku omavalitsuse
üksus jms. Juriidiline isik tegutseb oma juhtorganite kaudu ning
asukoht määrataksegi juhtorgani (enamasti juhatus) asukoha
järgi.
Isiku elukoha kohta sätestab seadus, et see on koht, kus isik
alaliselt või peamiselt elab (TsÜS § 14 lg 1). Tsiviilõiguslikus
mõttes on isiku elukohaks see kohaliku omavalitsuse
territoorium (vald või linn), kus asub isiku eluase. Eluasemeks
on korter või maja, kus isik elab. Eluasemel on aadress, kuid
eluase ja aadress on elukoha määramise puhul vaid abistava ja
täpsustava tähendusega. Kus inimene alaliselt või peamiselt
elab, tuleb selgitada faktiliste asjaolude alusel. Alaline elamine
tähendab seda kohta, kus isik alaliselt viibib, kus on tema kodu,
st koht, millega ta on kõige enam isiklikult seotud, kus ta ööbib,
puhkab, kus on tema isiklikud asjad jms. Elukoht ei pea olema
peamise vara asukoht. Peamine elamine tähendab seda, et isik
viibib antud kohas rohkem kui mingis muus kohas. Elukohaks ei
ole koht, kus isik viibib ajutiselt ja vastu oma tahtmist, vaatamata
sellele, et ta viibib seal mingi aja jooksul alaliselt (nt vangla).
Elukohana ei käsitleta ka kohti, kus isik võib viibida küll
pikemat aega vabatahtlikult, kuid teatud põhjusel või eesmärgil,
ilma soovita või ka võimaluseta asuda vastavasse kohta alaliselt
elama. Nii ei ole elukohaks haigla, isegi kui seal viibitakse
pikemat aega. Elukohaks saavad olla aga vanadekodud,
pansionaadid ja mud sellised asutused, kui inimene on sinna
alaliselt elama asunud.

Elukoha tähendus
Isiku elukohal on keskne tähendus kohtumenetluses
kohtualluvuse määramisel. Üldreeglina esitatakse kohtusse hagi
või nõue füüsilise isiku elukoha järgi. Elukohal on oluline
tähendus ka kohustuste täitmise koha määramisel. Ka muudel
juhtudel võib olla elukoha määramine oluline. Näiteks kui
isikule on vaja kätte toimetada mingi tahetavaldus ja seda ei ole
võimalik talle üle anda, siis loetakse eemalviibijale tehtud
tahteavaldus kättesaaduks, kui see on jõudnud tema elu- või
asukohta ja tal on mõistlik võimalus sellega tutvuda.
Rahvastikuregistri seaduse (RRS) 391 lg 1 kohaselt on isiku
kohustuseks hoolitseda enda ja oma alaealiste laste ning
eestkostetavate elukoha aadressi õigsuse eest rahvastikuregistris. Sama paragrahvi lõige 2 sätestab, et kui isik, tema
alaealised lapsed ja eestkostetavad asuvad püsivalt elama teise
elukohta, esitab isik uude elukohta elama asumisest alates 30
päeva jooksul uue elukoha aadressi rahvastikuregistrisse
kandmiseks.
Elukoha aadressi rahvastikuregistrisse kandmine tähendab
elukohateate esitamist elukohajärgse kohaliku omavalitsuse
(KOV) pädevale asutusele (valdades enamasti vallavalitsus).
Elukohateates esitatakse ühe, isiku enda valikul valitud ja tema
poolt kasutatava elukoha aadress. KOV pädev asutus kontrollib
elukohateate saamisest 10 päeva jooksul elukohateate vastavust
kehtestatud nõuetele ning kannab elukoha aadressi
rahvastikuregistrisse või keeldub seda tegemast seaduses
sätestatud alustel. Näiteks on keeldumise aluseks valeandmete
esitamine. Kui KOV-il on teavet, et isik ei kasuta elukohtateates
märgitud elukohta elamiseks, võib ta keelduda elukoha
registrisse kandmisest või elukoha muutmisest. Tegemist võib
olla olukorraga, kus isik registreerib end teise KOV-sse näiteks
valimiste pärast, mingite registreerimisega kaasnevate
soodustuste pärast või siis seetõttu, et füüsilise isiku tulumaksust
KOV-le laekuvast osast laekuks see just teatavale KOV-le, ilma
et isik seal tegelikult elaks.
Rahvastikuregistrisse kantud andmetel on informatiivne ja
statistiline tähendus. Seadusega ettenähtud juhtudel on
rahvastikuregistrisse kantud andmetel õiguslik tähendus.
Elukoha aadressil on õiguslik tähendus Riigikogu, Euroopa
Parlamendi ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel,
rahvahääletusel ja rahvaküsitlusel; kohaliku omavalitsuse
eelarvesse laekuvate maksude tasumisel maksuseadustes
sätestatud alustel; samuti avaliku ülesande täitmisel, kui selle
ülesande täitmine on seotud elukohajärgsusega. Perekonnaseaduse § 176 lõikes 1 on sätestatud, et kuni eestkostja
määramiseni täidab eestkostja ülesandeid lapse rahvastikuregistrisse kantud elukoha järgne valla- või linnavalitsus.
Rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadress ei anna isikule
õigust kasutada aadressijärgset ruumi elukohana, kui puudub
ruumi kasutamise õigus seaduses sätestatud alustel. Näiteks
kasutab isik eluruumi üürilepingu alusel ning rahvastikuregistris
on tema elukohaks märgitud sama üüripind. Üürilepingu
ülesütlemise või lõppemise järel ei muuda isik oma elukohta
mingil põhjusel rahvastikuregistris. Selline olukord ei anna aga
isikule õigust nõuda üürileandjalt õigust kasutada eluruumi
edasi, hoolimata lepingu lõppemisest.

Mitu elukohta üheaegselt
TsÜS § 14 lg 2 on sätestatud võimalus, et elukoht on üheaegselt
mitmes kohas, st et isikul võib olla samal ajal mitu elukohta. On
riike, kes välistavad mitme elukoha võimaluse (nt Inglismaa,
Prantsusmaa, Sveitš). Eestis on alates 01.07.2002 sellest
loobutud ja isiku mitu elukohta on täiesti võimalik. Tegemist on
olukorraga, kus ei saa määrata, et isik elaks alaliselt või
peamiselt ühes kohas. Sama põhimõte kehtib ka näiteks

Kirjutama sundis meid 17.
jaanuari Virumaa Teatajas
ilmunud Vihula valla pressiteade. Eriti vallavanem Raivo Uukkivi kommentaar –
,,Valdav põhjendus oli, et kui
inimestest pole ikka midagi
kuuldud, siis pole ka võimalik otsustada preemia andmise poolt“ – miks kolmes
valdkonnas jäi preemia välja
andmata.
Üheks 2011. aasta Aasta
tegija kandidaadiks ettevõtluse kategoorias oli esitatud
Kristi Viljakainen, OÜ
Solidsystems õmblustsehhi
omanik.
Kes on ainus naistele
tööd pakkuv eraettevõtja
Vihula vallas. Selle aasta
jaanuarikuu seisuga töötab
õmblustsehhis juba 11 naist.
Suurimaks koostööpartneriks õmblustsehhile on
Globe Hope LTD Soomest.
A a d r e s s i l
www.globehope.com/en/pro
ducts/bags.html on võimalus
tutvuda toodanguga mida
naised õmblevad.
Allpool avaldus Kristi
Viljakaineni kandidatuuri
ülesseadmiseks 7. oktoobril
2011: “Pakun Aasta Tegija
kandidaadiks ettevõtluse

valdkonnas Kristi Viljakaineni. Kristi motiiv oli
lihtne – millestki peab ju
elama, kasutades ära potentsiaali nii kindla turu kui ka
kohalike töötajate olemasolul võttis riski ning alustas
2011. aasta jaanuarikuust
Solidsystems OÜ Võsu
õmblustsehhi omanikuna.
Uue hingamise saanud ettevõttes saavad tööd 9 inimest,
mis on kohalikes oludes
märkimisväärne. Sihikindlana, toetava ja asjaliku tööõhkkonna loojana on Kristi
Viljakainen tähelepanuväärne juht ja kindlasti väärt
kandidaat Aasta Tegija auhinnale. Peale selle on Kristi
lihtsalt üks tubli Eesti naine,
kes kasvatab kolme poega,
on abivalmis ja lööb aktiivselt kaasa isetegevuses Võhma laulukooris ning rahvatantsuringis, hetkel täiendab end rahvariiete valmistamise kursustel. Ülle Kajando”
Mida siis peab ikkagi
tegema, et austatud volikogu
teaks ja tunneks oma valla
inimesi?
Avaldus esitati 7. oktoobril möödunud aastal. 3
kuud oli võimalus igal voli-

kogu liikmel vallamajast
Pagariäri taha õmblustsehhi
jalutada ja tutvuda suurepärase naisega, kes seal töötab.
Kui volikogu liikmed
kõikide avaldustega olid
tutvunud ja teadlikud, miks
ja mille pärast keegi üldse
üles seatud oli, siis kui palju
peab volikogule aega andma, et ta ennast asjadega
kurssi viiks ja ei peaks
valimispäeval tunnistama, et
ta pole neist inimestest midagi kuulnudki!?
Kas teile ei tundu, et
olete oma tööd väga halvasti
teinud?
Meie tunneme Kristit väga hästi ja võime igaleühele

Kristi Viljakainen
teist teda isiklikult tutvustada.
Kallis Kristi!
Oleme õnnelikud, et Sa
olemas oled ja igavesti uhked Sinu üle.
Jätkugu Sul ikka sära
silmadesse ja jõudu ja jaksu
seda rasket koormat kanda!
Tiia Laht
Ene Lehtsaar
Tiina Kalgre
Tiina Volmer
Tiina Raudla
Riina Kens
Marianne Limberg
Heete Sederholm
Astrid Toome
Ülle Kajando

Vallavanema kommentaar
Esmalt pean nentima, et kahetsusväärselt on minu tsitaat
Virumaa Teatajas kutsunud esile pahameele ja protesti.
Tegelikkuses ei ole Vihula Vallavalitsus mingit pressiteadet
väljastanud ja ajalehes tsiteeritu on vaid üks osa minu
vastusest, mille andsin vastuseks ajakirjaniku küsimusele.
Ehk oleks kogu saadetud vastuse kasutamine olnud
arusaadavam, aga see momendil tagantjärgi tarkus.
Teisalt peab seda protsessi vaatama 2007. aastal vastu
võetud statuudi kontekstis. Selle statuudi §2 lõige 2 ütleb
muuhulgas, et „valituks osutuvad volikogu poolt
valdkonniti enim hääli saanud kandidaadid“ ja lõige 4
ütleb, et „põhjendatud juhul võib volikogu Aasta Tegija
auhinna jätta mõnes valdkonnas välja andmata“. Seega oli
sedelitel koos nominentide nimedega ka lahter „jätta

väljaandmata“ ja salajasel hääletamisel juhtuski nii, et
neljas valdkonnas sai enim äramärkimist just see lahter.
Mõnes küll õige napilt.
Isiklikult olen kindel, et kõik isikud, kes esitatakse
Aasta Tegija auhinna saamiseks, on selgelt millegi
kiiduväärsega hakkama saanud, kuid sellistel hääletamistel
on mitmeid muutujaid, mis hääletuse tulemust muuta
võivad. Näiteks seegi, kui palju volikogu liikmeid istungil
osaleb, hääletamise salajane vorm vms. Samas on
protseduur viidud läbi kõiki reegleid arvestavalt.
On tõesti kahju, kui tubli tegija jääb tunnustuseta, kuid
usun, et tõeliselt tubli tegija indu see ei vähenda. Isiklikult
soovin kõikidele Aasta Tegija auhinna nominentidele
jõudu ja jaksu oma asja ajamiseks.

Tiit Markinit meenutades
19. jaanuaril oleks saanud
100 aastaseks Vainupeal
elanud kunstnik ja kooliõpetaja Tiit Markin. Sündinud küll 1912. aastal Tallinnas, kus isa vabrikutöölisena ülalpidamist teenis,
alustanud kooliteed Laekveres, jõudis pere lõpuks
Karulasse. Tiidust sai Annikvere algkooli 5. klassi õpilane 1924. aastal. Tiidu
kunstiannet oskas suunata ja
innustada noor õpetaja Hammer. Kui Tiit lõpetas Annikvere kooli, oli tal kindel
otsus õppida edasi kunsti ja
1926-ndal aastal saigi temast
koos hilisemate kunstnikega
Richard Sagritsa, Lepo Mikko, Eduard Einmanni ja
teistega Tallinna Riigi Kunsttööstuskooli dekoratiivosakonna õpilane. Pärast aastast
õpingut läks ta üle õlimaali
osakonda August Janseni

õpilaseks. Kooli lõpetamine
langes aga majanduskriisi
ajale, oli tööpuudus ja
kunstnikuna elatist ei olnud
võimalik teenida. Tiit jäi küll
pintslile truuks, kuid maalri
mitte kunstnikuna. Edasine
elutee tõi Eismale, kus kohalikus seltsimajas koos Joosep Vihuriga maaliti kulisse
näitemängude tarvis.
Peale kunstnikuande oli
Tiit ka musikaalne. Ta mängis viiulit, mandoliini, akordioni ja kui Eisma seltsimaja
juurde asutati tantsuansambel, siis koos Priit Kevade
(akordion), Julius Mikone
(bondžo) ja August Linkgreimi (trummid) kõrval
mängis selles ansamblis
viiulit Tiit Markin. Ansambel oli väga populaarne ja
esinemas käidi kaugemalgi.
Peale sõda sai Tiidust õpetaja Vihula koolis ja alates

Saksamaal.
Praktikas võib mitu elukohta tekkida näiteks mingi ajaperioodi
vältel, aga see võib olla ka määramata aja jooksul. Näiteks on inimene
kolinud koos perega uude korterisse uues kohas, kuid on säilitanud ka
endise korteri, kuna töökohavahetus on kavas alles mõne aja pärast. Nii
elab isik tööpäevadel oma vanas korteris, kus on ka tema isiklikud
asjad jms, kuid nädalavahetused ja puhkepäevad veedab perekonna
juures uues korteris. Mitu elukohta võib olla ka isikul, kes on ajutiselt
või ka määramata ajaks läinud tööle välismaale ja viibib küll enamiku
aja Eestist ära, kuid kellel siin on kodu, kus elavad teised pereliikmed.
Võib ka juhtuda, et isik kolib välismaal tööd saades Eestist ära,
ilma et tal siin enam eluaset jääks ja sellisel juhul on tema ainuke
elukoht välismaal. Kui isikul on mitu elukohta, siis igal elukohal on

1950. aasta sügisest Eisma
algkooli juhataja ja õpetaja.
Ta jäi Eisma kooli viimaseks
õpetajaks, sest 1956-ndal
aastal kool suleti. Tiitu mäletatakse õpetajana, kes laulutunnis võttis kätte viiuli, et
laule õpetada. Kõik lapsed
osalesid tema ajal laulukooris, huvitavad olid kunstitunnid ning loodusest oskas ta väga hästi rääkida. Ta

oli abivalmis ja sõbralik ning
pani tööle ka need, kellel
raskusi oli. Kui Eisma kool
suleti, sai Tiidust metsatööline kuni pensionile minekuni. Alles siis võttis ta
uuesti kätte pintsli ja maalimistarbed ning pühendus
uuesti kunstile. Meri, mets,
kaunis loodus ja rannamaastik olid Tiidule meelisteemadeks. Kuid ta on loonud ka
portreid, natüürmorte ja
akvarelle. Tiidu maale on
mitmel korral eksponeeritud
personaalnäitustel Rakvere
muuseumis ja Kohtla-Järvel,
näitus „Kaks meest mere
ääres“ oli koos Peeter Toomingaga, tema maale on
paljudes kodudes.
Olgu see väikeseks meenutuseks Tiit Markinist kui
kunstnikust, muusikust ning
õpetajast.
Reet Markin

sama tähendus nagu elukohal, mis on ainuke.

Laste elukoht
Alaealise lapse elukohaks loetakse tema vanemate elukoht. Kui
vanemad elavad lahus, siis on lapse elukohaks selle vanema
elukoht, kelle juures ta elab. See põhimõte seondub vanemate
isikuhooldusõigusega, millel olen peatunud varasemates leheartiklites.

Margit Halop
Õigusnõunik, margit.halop@mail.ee, tel 5 329 2963
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ISTUNG NR 29
22. detsembril 2011 kell 16.00 Võsul
Istungil osales 13 volikogu liiget: Andrus
Aasmäe, Piret Aasmäe, Tõnu Ammussaar, Ülle
Kajando, Mare Kalme, Hanno Nõmme, Einar
Ohov, Mati Piirsalu, Eha Sirelbu, Aarne Vaik,
Aide Veinjärv, Vello Väinsalu, Uno Õunapuu ja
Arvi Ööpik.
Istungil ei osalenud: Age Kuusemets.
Määrusega nr 48 võeti vastu 2011 a lisaeelarve nr 3
kogumahus 114080 €
Määrusega nr 49 võeti vastu 2011 a eelarve muutmine nr 2 kogumahus 91 959 €
Määrusega nr 50 kinnitati uus Vihula Vallavalitsuse
ametiasutuse struktuur ja teenistujate koosseis,
palgaastmestik ja palgaastmestikule vastavad
kuupalgamäärad ning palgakorralduse alused
Määrusega nr 51 muudeti „Korraldatud jäätmeveo
rakendamise korda“
Otsusega nr 145 lõpetatakse vallavalitsuse hallatava
asutuse Vihula Munitsipaal tegevus alates
01.01.2012. Töötajad tuuakse üle vallavalitsuse
struktuuri.
ISTUNG NR 30
12. jaanuaril 2012 kell 16.00 Võsul
Istungil osales 13 volikogu liiget: Andrus
Aasmäe, Tõnu Ammussaar, Ülle Kajando,
Hanno Nõmme, Einar Ohov, Mati Piirsalu, Eha
Sirelbu, Aarne Vaik, Aide Veinjärv, Vello
Väinsalu, Uno Õunapuu ja Arvi Ööpik.
Istungil ei osalenud: Piret Aasmäe, Mare
Kalme ja Age Kuusemets.
Määrusega nr 52 kehtestati maamaksu määrad 2012.
aastaks alljärgnevalt:
1) 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;
2) Hinnatsoonides H00887001, H00887002,
H00887003, H00887004, H00887005 ja H00887006
põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleval
haritava maa ja looduslikul rohumaa korral on
maamaksumäär 2,0 % maa maksustamishinnast
aastas.
Määrusega nr 53
kinnitati Vihula valla 2012 a eelarve järgmiselt:
- põhitegevuse tulude osa 1 650 257 €
- põhitegevuse kulude osa 1 637 674 €
- investeerimistegevuse osa - 8 430 €
- finantseerimistegevuse osa - 4 153 €
- likviidsete varade muutus 2 236 €
Otsusega nr 146 algatati Võsu aleviku Spordi tn 16
maaüksusele detailplaneeringu koostamine eesmärgiga ehitusõiguse määramine jäätmejaama hoonetele
ja taristule ning looduskaitseliste piirangute, parkimise ja liikluskorralduse lahendamine.
Otsusega nr 147 kehtestati Võsu ranna maaüksusele
koostatud detailplaneering „Võsu veetöötlusjaama
detailplaneering“.
Otsusega nr 148 tunnistati kehtetus Vihula Vallavolikogu 15.05.2008 otsus nr 182 „Maa munitsipaliseerimine“ ja tehti vallavalitsusele ülesandeks jätkata
Võsu alevikus Pargi tn 4 asuva eluruumi erastamiseks
vajalikke toiminguid.
Otsusega nr 149 valiti elutööpreemia saajaks Ilma
Männik.
Otsusega nr 150 valiti Aasta Tegijaks 2011 hariduse
valdkonnas Marina Tomikas. Ettevõtluse, kultuuri,
spordi ja seltsielu valdkonnas otsustati Aasta Tegijat
2011 mitte välja kuulutada.
Volikogu poolt vastuvõetud määruste ja otsustega
saab tutvuda valla kantseleis, raamatukogudes ja valla
veebilehel: www.vihula.ee.
Järgmine volikogu istung toimub
9. veebruaril 2012 algusega kell 16.00
Võsul, vallamaja saalis (II korrusel)

VIHULA VALLA LEHT

20. detsembri 2011 istungi nr 44 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. väljastas projekteerimistingimused abihoone projekteerimiseks Joandu küla Aado kinnistule, elamu ja kuni
viie abihoone projekteerimiseks Karepa küla Metsasarve
maaüksusele, Tõugu ja Eru küla keskpinge ja madalpinge rekonstrueerimisprojekti koostamiseks ning
ehitise projekteerimiseks Palmse küla Ülikooli kinnistule;
2. väljastas kirjaliku nõusoleku väikeehitise püstitamiseks
Eru küla Pääsukese kinnistule;
3. väljastas kasutusload Annikvere küla Grossi maaüksusel
asuva loomakasvatushoone nuumikulauda söödaliinide
ja ventilatsioonisüsteemide rekonstrueerimise järgseks
kasutamiseks, mikrotorustiku ja valguskaabli kasutamiseks Vihula poe kinnistust kuni riigimaanteeni VõleVainupea-Kunda, mikrotorustiku ja valguskaabli
kasutamiseks Rutja lennuvälja teest kuni Selja jõe
paremkaldale paralleelselt riigimaanteega T 17170;
4. väljastas ehitusload Vihula mõisa karjalauda rekonstrueerimiseks hotelliks ja veekeskuseks ning Vihula
mõisa hotelliks ja veekeskuseks rekonstrueeritava
karjalauda basseini tühjendustorustiku rajamiseks;
5. andis loa korraldatud jäätmeveoga liitumisest
perioodiliseks vabastuseks kuni 30.04.2012 järgmistele
jäätmevaldajatele: A. Lillbok Annikvere külas, M.
Helenurm Adaka külas, M. Tammetalu Mustoja külas, V.
Väli Käsmu külas kuni 31.03.2012, J. Vahula Karepa
külas, K. Šein Karepa külas, L. Rannala Pihlaspea külas,
L. Jaago Toolse külas;
6. maksis abipolitseinikele tasu arvestusega 2,88 eurot/1
töötund vastavalt piirkonnapolitseinik K. Lepik`u poolt
esitatud aruandele;
7. muutis Vihula Vallavalitsuse 08.12.2009 korralduse nr
872 punkti 1.2. ja sõnastas selle järgmiselt: strateegia
meetmete 1.2.,1.3., 1.4. ja 2.3. projektide hindamise
komisjoni nimetada vallavalitsuse liige Gerly Kaljuvee;
8. kinnitas Vihula Vallavalitsuse hallatavate asutuste
koosseisud, palgaastmed ja palgamäärad alates
01.01.2012;
9. otsustas esitada volikogule järgmised eelnõud:
„Korraldatud jäätmeveo rakendamise korra muutmine“,
„Maamaksumäära kehtestamine 2012.aastaks“
10. nimetas Vihula Vallavalitsuse esindajaks Lahemaa
rahvuspargi koostöökogu juhtgruppi vallavanem Raivo
Uukkivi.
27. detsembri 2011 istungi nr 45 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. otsustas maksta toetusi järgmiselt: maksta rehabilitatsioonitoetust ühele eakale inimesele summas 75
eurot, maksta küttetoetust ühele eakale inimesele
summas 128 eurot, maksta koolitarvetetoetust ühele
vähekindlustatud perele summas 60,75 eurot, maksta
toetust kolmele eakale inimesele kokku summas 177,99
eurot, maksta toimetulekutoetust detsembrikuus ühele
inimesele summas 37,95 eurot;
2. kinnitas Vihula vallavalitsuse „Sissejuhatav tööohutusjuhend“ vastavalt lisale 1, „Tööohutusjuhend kontoritöötajale“ vastavalt lisale 2, „Esmaabi korraldamine“
vastavalt lisale 3, Vihula vallavalitsuses läbiviidud
töökeskkonna riskianalüüs vastavalt lisale 4;
3. andis loa korraldatud jäätmeveoga perioodiliseks
vabastuseks kuni 30.04.2012 E. Avastele ja S. Avastele
Palmse külas (ühine jäätmemahuti), Ü. Kajando Võsu
alevikus, R. Hääl Käsmu külas, S. Vöörman Käsmu
külas, J. Uuspõld Paasi külas;
4. nõustus Rutja külas asuvate Liini ja Kõrgemäe
maaüksuste riigi omandisse jätmisega;
5. väljastas kasutusloa Võsu aleviku Rakvere tee 19
elektriliitumise paigaldise kasutamiseks;
6. algatas detailplaneeringu koostamise Võsu aleviku Mere
tn 16 maaüksusele eesmärgiga ehitusõiguse määramine
ärihoonele ja elamule, maa sihtotstarbe osaline muutmine ärimaast elamumaaks, parkimise, liikluskorralduse ja tehnosüsteemide lahendamine ning vajalike
kitsenduste ja servituutide määramine;
7. väljastas kirjaliku nõusoleku Pihlaspea küla Vanakõrtsi
kinnistule väikeehitise rajamiseks;
8. väljastas projekteerimistingimused Võsupere küla
Luhakatku maaüksuse ehitise projekteerimiseks, Võsu
aleviku Mere tn 6 maaüksusele elektriautode laadimispunkti rajamise projekti koostamiseks, Käsmu küla
Neeme tee 42 kinnistule elamu maaküttesüsteemi
ehitusprojekti koostamiseks;
9. otsustas esitada volikogule järgmise eelnõu: „Detailplaneeringu koostamise algatamine Võsu aleviku Spordi
tn 16 maaüksusele“;
10. andis nõusoleku loa taotlemiseks vee erikasutuseks
Revoja paisjärvel Metsmaa kinnistul Metsanurga külas.
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03. jaanuari 2012 istungi nr 1 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. kompenseeris õpilaste sõidupiletid vastavalt esitatud
avaldustele kokku summas 163,74 eurot;
2. andis volikogu kultuuri- ja spordikomisjoni ettepanekute osas arvamuse järgmiselt: mitte toetada esitatud
taotlusi rahaliste vahendite puudumise tõttu: MTÜ
Võsu Lauatenniseklubi MTÜ-le kahe lauatenniselaua
ja lauatenniselaua võrgukomplekti soetamine - taotletav summa 440 eurot; Avo Seidelbergi Vihula valla
lauatenniseturniiri korraldamiseks taotletav summa
300 eurot; MTÜ Vergiranna Selts seltsi jõulupeo
läbiviimise toetamine summas 150 eurot; Jaan Sooniste
Võsu 19. jalgrattapäeva korraldamine 2012. aastal,
toetus summas 400 eurot, valla 2012. aasta kultuurisündmuste eelarves on arvestatud 320 euroga;
3. võttis vastu Käsmu küla Neeme tee 38 maaüksusele
koostatud detailplaneeringu ja Eisma küla Hansumetsa
kinnistule koostatud detailplaneeringu;
4. väljastas kirjaliku nõusoleku veetrassi rajamiseks
Võhma külas Sepa, Mäealuse ja Baumanni kinnistutele;
5. väljastas ehitusload Eisma küla Liivakünka kinnistule
hosteli ehitamiseks ja Võsu aleviku Aia tn 3a asuva
suvila rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks;
6. andis loa korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodiliseks vabastuseks kuni 40.04.2012 A. Mäesalule
Võhma külas.
10. jaanuari 2012 istungi nr 2 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. muutis Käsmu külas asuva Neeme tee 7 katastriüksuse
senist sihtotstarvet 100% ärimaa, määrates uueks
sihtotstarbeks 75% elamumaa ja 25% ärimaa;
2. väljastas projekteerimistingimused Palmse küla Lahemaa Rahvuspargi külastuskeskuse osalise soojustuse ja
elektripaigaldise remondi projekti koostamiseks,
Oandu küla Sagadi metskond 41 maaüksusel asuva
loodusraja (Koprarada) rekonstrueerimise projekti
koostamiseks, Sagadi mõisa peahoone küttesüsteemi
rekonstrueerimise projekti koostamiseks, Koljaku küla
Sagadi metskond 75 maaüksusel asuva telkimisala
rekonstrueerimise projekti koostamiseks ja Võsu
aleviku Luha ja Sporditänava elektrivarustuse projekti
koostamiseks;
3. võttis vastu Võsu vabaõhulava maa-ala detailplaneering ja korraldas selle avaliku väljapaneku;
4. väljastas kasutusloa Võhma küla Sepa kinnistu abihoone osaliseks kasutamiseks (esimene korrus, välja
arvatud küttesüsteem);
5. kinnitas Võsupere lasteaed-raamatukogu-külakeskuse
kasutuskorra ja rendihinnad;
6. andis nõusoleku Rakvere Spordikoolile noorte
projektlaagri läbiviimiseks Võsu Koolis 01.08.09.08.2012 ja 10.08.-18.08.2012;
7. otsustab esitada volikogule järgmised eelnõud:
„Detailplaneeringu koostamise algatamine VõsuKäsmu jalgtee ja jalgrattatee teemaale“, „Maa
munitsipaliseerimine (Lobi küla muuseum)“, „Võsu
alevikus Pargi tn 4 erastamisprotsessi jätkamine“,
„Vihula valla põhimääruse muutmine“, „Vihula valla
2012 a. eelarve vastuvõtmine“.
17. jaanuari 2012 istungi nr 3 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. algatas detailplaneeringu koostamise Vainupea küla
Kingu kinnistule;
2. andis nõusoleku vee erikasutuse taotlemiseks Võsu
alevikus Jõe tn 9 ja Pargi tn 2 maaüksustel Võsu jõe
kaldakindlustuse rajamiseks;
3. pikendas 1 aasta võrra sotsiaalkorteri, Võsu alevikus
Viru tn 6-1, üürilepingut;
4. eraldas Vihula valla 2012. aasta eelarvest kultuuri-,
noorsoo- ja spordiprogrammide, elukeskkonna arendamise ja kohaliku omaalgatuse toetusteks vahendid
seltsidele (MTÜ, SA) järgmiselt: Käsmu Külaselts
6050,00, Võsu Kuurort 2000,00, Vergiranna Selts
600,00, Vihula Selts 1120,00, Meelespea 180,00,
Karepa Selts 1300,00, Võsu VTÜ 624,00, Võsu
Rannaklubi 6600,00, Võhma Seltsimaja 10908,00,
Nooruse Kaja 180,00.
5. andis loa korraldatud jäätmeveoga liitumisest
perioodiliseks vabastuseks kuni 30.04.2012 järgmiselt:
H.Saar Karula külas, V.Pähn Altja külas, T. Henno
Adaka külas, F. Lodeson Eisma külas, A. Lumiste
Pajuveski külas, M. Heinsar Vergi külas, A. Berg
Mustoja külas ja M. Kruusement Natturi külas.
6. otsustas korraldada traktori kasutusrendi lihthanke.
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Rahvaloendajad alustavad tööd
Alates veebruari keskpaigast võivad kõik need,
kes e-loendusel osaleda ei
jõudnud või soovinud,
hakata ootama rahvaloendaja külastust. Üle
2000 rahvaloendaja alustavad tööd 16. veebruaril.
„Rahvaloendajad hakkavad tõepoolest käima alates 16. veebruarist, kindlasti mitte enne
seda,“ kinnitas Jõhvi ringkonnajuht Anu Blum. „Loendajad külastavad vaid neid inimesi, kes pole osalenud e-loendusel või kui ankeet on jäänud
lõpetamata,“ lisas Blum.
Rahvaloendaja tunneb ära
Statistikaameti poolt väljastatud
pildiga töötõendi, sinise kohvri
ja loenduse logoga salli järgi.
„Tõendil on loendaja nimi ja pilt,
Statistikaameti logo, töötõendi
number ja kehtivuse aeg. Rahvaloendaja peab oma töötõendit
näitama kohe uksel,“ selgitas
rahvaloenduse välitööde juht
Maris Post.
Tuleb arvutiga
Rahvaloendaja sinises kohvris
on sülearvuti, kuhu ta märgib
kõik vastused. Iga leibkonna ja
inimese kohta avaneb arvutis
ankeet, mida peale täitmist ja
kinnitamist enam uuesti avada ei

saa. Kõik andmed on loendajate
arvutites krüpteeritud. „See tähendab, et kui rahvaloendaja
järel uks sulgub, võite täitsa
kindel olla, et teie vastused on
kindlalt kaitstud,“ kinnitas välitööde juht.
Kui kedagi pole kodus või
pole vastamiseks parim aeg,
jätab loendaja postkasti teatise
oma kontaktandmetega. „Siis
tuleks loendajale helistada ja
leppida kokku kohtumiseks sobiv aeg, pidades siiski silmas, et
loendaja tööaeg on kell 9–21,“
ütles ringkonnajuht Anu Blum.
Vastamiseks tasub
valmistuda
Et loendamine läheks võimalikult sujuvalt, tasub inimestel

rahvaloendaja külaskäiguks ka
veidi valmistuda. Valmis tasub
vaadata leibkonnaliikmete isikukoodid ja ametinimetused, sest
seda sageli igapäevaselt ei teata.
Samuti tuleks täpsustada eluruumi ehitamise ajavahemik ja
suurus. „Küsimused on täpselt
samasugused nagu e-loendusel
ning vajadusel rahvaloendaja
selgitab, mida täpselt soovitakse
teada saada. Näiteks tervise
küsimuse juures pole sugugi
tarvis haiguslugu välja otsida,
vaid märkida lihtsalt, kas inimesel esineb pikaajalisi terviseprobleeme. See on lihtne „jah-ei“
küsimus,“ selgitas ringkonnajuht
Blum.
Rahvaloendaja ei uuri üheltki
inimeselt ka tema sissetuleku

Rahva ja eluruumide loendus 2011
31. detsember 2011: kõik rahvaloenduse andmed kogutakse 31.
detsembri seisuga
Küsitlusloendus: 16. veebruar – 31. märts 2012
Rahvaloendaja näitab alati töötõendit, kannab salli ja sinist
kohvrit, Teie palganumbrit ei küsi ja enne 16. veebruari Teid
loendama ei tule.
E-loendus toimus 31. detsember 2011 – 31. jaanuar 2012
Tulemusi avaldatakse alates 2012. aasta maist.
Rahvaloendusel osalemine on kohustuslik.
Lisainfo: www.rel2011.ee ja infotelefonil 625 9100
(küsitlusloenduse ajal ER kell 818)

Vihula Vallavalitsus võtab teenistusse

PEARAAMATUPIDAJA
Nõutav:
• raamatupidamisalane eriharidus;
• eelnev töökogemus
pearaamatupidajana vähemalt 2 aastat
avalikus sektoris;
• arvuti kasutamise oskus Word, Exel
(soovitav raamatupidamise programmi
PMen tundmine)
Avaldus ja CV saata 10. veebruariks
2012 Vihula Vallavalitsuse aadressil Võsu
alevik Mere 6, 45501 Lääne-Virumaa või
vald@vihula.ee .
Täpsem teave kandideerimise kohta
www.vihula.ee

Vihula Vallavalitsus müüb
avalikul kirjalikul enampakkumisel
Vihula valla omandis oleva

ekskavaatori EO-2621
(väljalaske aasta 1974)
alghinnaga alates 2 000 eurot.
Pakkumised esitada Vihula
vallavalitsusele (Mere tn 6 Võsu
alevik Vihula vald 45501)
17. veebruariks 2012 kell 10.00.
Pakkumised avatakse vallavalitsuses
17.veebruaril 2012 kell 10.30.
Täpsem info enampakkumise
tingimuste kohta www.vihula.ee
.Võõrandatava varaga saab tutvuda
Vihula vallavalitsuses, aadressil
Võsu alevik Mere 6 Lääne-Virumaa
(eelneval kokkuleppel tel. 5182641
haldusspetsialist Arvi Ööpik).

suurust – küsitakse vaid elatusallika kohta ehk kas selleks on
palk, pension, toetus, teiste pereliikmete poolne ülalpidamine
vms.

LONNI PÄRTEL
Karula küla

91

Andmed turvaliselt
kaitstud
Kõik loendusel kogutud isikuandmed on igal juhul kaitstud ja
mida keegi vastas, teab ainult
tema ise. „Rahvaloendusel kogutud andmeid kasutatakse vaid
statistika tegemiseks. Neid ei
anta edasi teistele riigiasutustele. Seega ei pea keegi ka
kartma, et muutuks tema sissekirjutus, sotsiaaltoetused või
pensionimaksed,“ selgitas Jõhvi
ringkonnajuht Anu Blum.

ELMA VILU
Käsmu küla

91

KOIDU RISTMÄE
Joandu küla

90

LINDA RANDMAN
Võsu alevik

89

EVALD PRUUN
Käsmu küla

87

Küsitletakse igat Eestis
püsivalt elavat inimest
Rahva ja eluruumide loendust on
vaja selleks, et kogu ühiskonda
puudutavaid olulisi otsuseid tehes saaks tugineda värskele
teabele ühiskonna vajaduste
kohta. Võimalikult täpsete andmete saamiseks on loendus
kõikne – see tähendab, et küsitletakse igat Eestis püsivalt (alaliselt) elavat inimest ja loendatakse kõik eluruumid.

VILMA TAAL
Võsu alevik

86

MAIMU OJALA
Vergi küla
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Karin Volmer
Statistikaamet

Sirjel ja Arlesel
sündis 03.12.2011
tütar
LENNE LAIGU

17.veebruar kell 20.00
Võsu Rannaklubis

SOS Sõbrapäeva pidu!

HILDEGARD-BENITA
RANNIK
Võsu alevik
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HERBERT KIVIARU
Altja küla
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VOLDEMAR SOKK
Käsmu küla

84

NAUMI VAGULA
Võsupere küla

83

HELLA TALPSEPP
Võsu alevik

83

ELNA KALJUVEE
Ilumäe küla

83

Tantsuks ansambel TAAS
pilet 4 €

HELVE-ELFRIDE
TINGAS
Vihula küla

Avatud puhvet
Lisainfo ja kohtade
broneerimine tel 529 8681

HELMI LUHT
Karula küla

81

MILVI SOOVER
Võsupere küla
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Vihula valla lapsed esinesid kobujutsu
karikasarjas edukalt

81

ALEKSEI KUZNETSOV 75
Altja küla
MARI-ANNE HELJAS
Võsu alevik

75

HELJU ARAK
Võsu alevik

75

HELGI TUISK
Võsu alevik

75

VELLO KULBAS
Lahe küla

70

JÜRI LAIGU
Sagadi küla

70

HEINAR PÕDRA
25.12.2011

MAIE LAUR
Võsu alevik

70

ELFRIEDE PALM
21.12.2011

ALIIDE TARKUS
Vainupea küla

70

Eesi Iaido Liidu noorte Sport kobujutsu karika I (12. nov.) ja II (14.
jaanuaril) etapi meistrivõistlustel saavutasid Vihula valla lapsed
märkimisväärseid kohti:
I osavõistlus
II osavõistlus
Rainer Eluri
I koht,
Lis Marii Undusk
III koht
II koht
Jaanus Väinsalu
II koht
V koht
Johhanne Kegel
V koht
V koht
Rico Pärnaste
IX koht
V koht
Siim Tõnisson
X koht
IX koht
Sten Vahersalu
XI koht
Osalejaid neljas vanuserühmas oli 64. Järgmine ehk III osavõistlus
toimub märtsis js siis otsustatakse ka punktide kogusummas karika
võitja.

Meie hulgast
on lahkunud …

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

