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145 aastane Vihula vald – 20 aastat taastatud vallaõigustes Armsad vihulalased!
Eesti oma väiksusest ja
asukohast johtuvalt on olnud
läbi ajaloo paljude suurte
riikide tallata, seega ma ei
usu, et oleks kedagi, kes
teaks kedagi, kes julgeks
väita puhastverd eestlase
olemasolu. Küll aga julgen
väita, et sõltumata sellest
tallamisest on olemas olnud
ja loodetavasti jääb ka tulevikus olema selline käegakatsumatu asi nagu eestlus,
samuti rahvustunne, kultuur
ja keel.
Tänu eestlusele on see
väike rahvas vaatamata kõigile ajaloo väntsutustele,
jõudnud oma riigini 1918.
Hiljem küll pidanud sellest
mingiks ajaks loobuma,
olles suurte riikide nö maadevahetuse ohver, kuid tuli
hõõgus tuha all jätkuvalt.
Lahvatas leek uuesti eelmise sajandi 80-ndate lõpus,
mil sai alguse periood, mille
loogiliseks lõpuks oli 20.
augustil 1991. aastal taastatud riiklik iseseisvus. Seda
perioodi Eesti lähiajaloos
nimetatakse täna veretuks,
aga põhiliselt ikka „Laulvaks revolutsiooniks”.
Paralleelselt sündmustega, mis viisid riikliku iseseisvuse taastamiseni, toimusid ka erinevad muud
sündmused – neist üks oli
haldusterritoriaalse jaotuse
taastamine. See protsess viis
nii mõnegi valla taastamiseni juba enne riikliku iseseisvuse taastamist, teised
jõudsid selle otsuseni pärast

20-ndat augusti. Nende seas
ka Vihula vald, mille valla
staatus taastati 12.12.2011
ehk siis 20 aastat tagasi.
Valla õiguste taastamine
andis kogukonnale õiguse
oma haldusterritooriumil elu
juhtimiseks ning ka kohustuse vastutuse võtmiseks.
Seda vaatamata asjaolule, et
Põhiseadus võeti vastu alles
1992 ja kohaliku omavalitsuse korralduse seadus
1993. aastal. Valla juhtimise
hoobadeks sai rahva poolt
valitud esindusorgan – volikogu. Vaadeldavasse aega
jäävad seitsmed kohalikud
valimised, neist esimesed
veel külanõukogu saadikute
valimised, ülejäänud 6 aga
juba Eesti Vabariigi kohalike
omavalitsuste volikogude
valimised.
Nendel kuuel vaba Eesti
tingimustes toimunud volikogude valimistel on Vihula
vallas kandidaatidena osalenud kokku 175 erinevat
inimest, neist 35 on osalenud
kahtedel, 22 kolmedel, 10
neljadel, 3 viitel ja 1 kõikidel
valimistel (sj 5 korda valituks osutunud).
Ajaloolisi andmeid sirvides on tore vaadata, kuidas
inimesed otsivad oma kohta
ja maailmavaadet, liikudes
valimisliitude vahel, valimisliitudest erakondadesse
ja hiljem ka erakondade
vahel. Mõni on kiiresti paika
loksunud, mõni jälle külastanud mitmeid seltskondi
enne sobivaima leidmist.

Vallaõiguste taastamisest 20 aasta möödumisele pühendatud
pidulikul vastuvõtul maavanemalt tänukirja vastu võtmas
kauaaegne vallatöötaja Peep Tõnisson, kes volikogusse
kandideerinud kuuel korral, neist viiel osutunud valituks.
Huvitav on seegi, et kogude valimiste vahelise
1996. a kohalike volikogude perioodi. Teistel nii hästi
valimistel on kogu volikogu läinud ei ole.
valitud ühest valimisliidust
Lisaks sellele, et 2011.
või seegi, et 2002 a vali- aastal möödus Vihula vallal
mistel on osalenud valimis- vallaõiguste taastamisest 20
liit, mille kõik liikmed olid aastat, täitus meie valla
naissoost.
moodustamisest 145 aastat,
Vallavanemaid on pe- sest just 1866 a veebruaris
rioodil taasnimetamisest kuulutas vene keiser Alektänaseni olnud 11 ja voli- sander II, seaduse mille
kogu esimehi 10.
nimeks oli „Maakogukonna
Neist on erineval ajal seadus Eesti kubermanmõlemat positsiooni täitnud gule”. Selle seaduse alusel
4 isikut – Einar Ohov, Tõnu moodustati ka Vihula vald.
Ammussaar, Ain Välba ja
Soovin Vihula valla
Raul Aak. Valla õiguse taas- elanikele tagantjärele õnne
tamisest kuni 1993 aasta valla topeltjuubeli puhul.
kohalike valimisteni täitis Samuti rahulikku jõuluaega
paralleelselt nii vallavanema ning kordaminekuid 2012.
kui volikogu esimehe posit- aastal!
siooni Ilma Männik. Tema
on ka ainus Vihula valla Raivo Uukkivi
vallavanem, kes on suutnud Vallavanem
juhtida valda terve voli-

Kodukoha patrioot Hilma Männik
Karula külas sündinud
Hilma Männiku jaoks
on tugev side kodukohaga üks peamisi
põhjusi, miks ta selle
piirkonna käekäigu
pärast on muret tundnud ning omalt poolt
püüdnud piirkonna
arengule kaasa aidata
nii külanõukogu esimehe kui ka vallavanemana.
Enne valdade taastamist
1991. aastal, olid Lääne-Viru
maakonnas külanõukogude
esimeesteks ühe erandiga
kõik naised, teiste seas ka
Hilma Männik, kelle meenutuste järgi oli Vihula piirkond juba enne valla taastamist väga hästi arenenud.
Kõik teenindusasutused
olid Vihula mõisa kokku
toodud, bussiliiklus toimima
pandud ning nähti vaeva
selle nimel, et ühelgi bussil
aukliku või libeda tee pärast
peatusest välja sõitmata ei
jääks.
Männiku sõnul oli toona
üheks keeruliseks teeks Vihula ja Annikvere vaheline
lõik, kus tohutult suurte

Hilma Männik (vasakul) jagamas aastatetaguse maakonnalehe Viru Sõna uudiseid Vihula vallast vallaametniku
Marika Sundlaga.
aukude tõttu oli seal igasu- ka seepärast, et kohaliku
gune liiklus täiesti võimatu, inimesena teda tunti nii
mistõttu ta tihtilugu teede- Vihula piirkonnas, aga ka
valituses käis ja sinna küla- laiemalt.
nõukogu poolt kirju kirjutas.
Valdade taastamise aegu
Tuli sedagi ette, et Männik oli just Hilma Männik see,
Lobi külas suvitaval teede- kes asja eest vedama seati ja
valitsuse ülemal külas käis ja kes valla ülesehitamist alusoma muret kurtis.
tas külakoosolekute pidami“Nii kaua sõdisime, kui sega, et kuulata ära inimeste
saime tee korda,” rõõmustas soovid ja arvamus: millisena
Männik, kellel enda arvates tahavad nemad näha tulevast
on olnud lihtsam asju ajada valda. Esimeseks suuremaks

tööks sai valla arengukava
koostamine.
Kuigi oli oluline vahe,
kas oli külanõukogu või
vald, vallaelaniku jaoks
Männiku sõnul kohe alguses
midagi ei muutunudki. Elu
lihtsustus hoopiski suvilaomanikel, kes piiritsooni
kaotamisega ei pidanud
enam võtma tõendit, et tulla
sugulasi külastama või oma
majapidamistesse käima.
Männiku mäletamist
mööda väljastati tsooniluba
vaid kolmeks kuuks ja aasta
jooksul käidi seda mitu korda küsimas, mis külanõukogu töötajatele lisakoormust andis.
Kohalike elanike jaoks
hakkasid mured pihta maaja omandireformiga ning
põllumajandusreformiga,
millega kolhoosid likvideeriti ja inimesed seetõttu oma
töö kaotasid, sest suur osa
elanikest töötas kohalikus
majandis. Elanike mured
tähendasid muresid ka vallavanemale, kuna kõik tööta
jäänud inimesed käisid vallavalitsusest läbi.
“See oli väga raske aeg.
Mul oli nii kahju vaadata
neid vanu taate, keda suuremas osa ma isiklikult
tundsin. Vahest sai nutta

Vihula ei ole küll kõige suurema rahvaarvuga piirkond
Eestis, kuid seda enam väärib tähelepanu valla pidev
areng ning selle positsioon Eestis ja huvi väljastpoolt.
Imelised mõisad, millest kolm on saanud 2011. aasta sees
erinevaid tunnustusi ja äramärkimisi, kujundavad suuresti
valla nägu ja mainet. Kuid kahtlemata on Vihulal palju
muudki, mille üle väljasttulijad - heatahtlikku kadedust ja seesolijad - uhkust- võivad tunda.
Kodutunde uhkus ja identiteet on elanike paigalejäämise osas määramatu tähtsusega. Kui üks vald ehitab ja
avab täiesti uue lasteaia, on see märk arengust, järjepidevusest ning soovist oma kodupaika hoida! Võsupere
külakeskuse-lasteaia ehitamine on tunnustus kogu
piirkonnale, eriti veel praeguses demograafilises situatsioonis, kui paljudes külades ja valdades võideldakse
pigem olemasolevate asutuste avatud olemise, aga mitte
uute loomise eest.
Kindlustunnet loovad ka pingutused nii Eisma sadama
kui teiste väikesadamate ehituse suunal. Avatus on
kaasajal iga paiga puhul üks võtmeteguritest ning
erinevate logistiliste võimaluste kasutamine suurendab ka
piirkonna potentsiaali investeeringuteks, arenguks ning
aktiivsemaks muutumiseks. Vihula valla eripärane
asukoht, ainulaadsed vaatamisväärsused ning hoitud
kultuur ja traditsioonid pakuvad huvi ka kaugematele
külalistele ning rannikuala kasutamine on ideaalseks
võimaluseks oma hoidmiseks ning esiletoomiseks.
Soovin nii uuele juhtkonnale kui ka kõigile elanikele
selleks palju edu!
Ilusat jõuluaega soovides,

Teie maavanem,
Einar Vallbaum

nendega koos,” tunnistas
Männik, nimetades üleminekuperioodi keeruliseks
ajaks.
Lisaks kodanike probleemide lahendamisele pidi
vallavalitsusse otsima abitööjõudu. Appi võeti abivallavanem, kes asus maareformi küsimustega tegelema, ka otsiti IT-spetsialist,
sest maavalitsusest saadi
esimene arvuti, millega tuli
tööle hakata. Samal ajal
hakati sotsiaalvaldkonda
korrastama – piirkonna erivajadusega inimesed võeti
arvele ja neile leiti hooldajad.
Vallavanema esimesel
ametiajal polnud vallavalitsuses ka nõunikke, ei
sotsiaal-, kultuuri- ega haridusnõunikku. “Kui ma selle
küsimuse volikogus tõstsin,
öeldi mulle, et meil on ju töö
tehtud,” ütles Männik, kes
ise käis koole avamas ja
sulgemas ning teistel üritustel, lilled pihus.
Rasketest aegadest hoolimata jäi Hilma Männik
vallavanemaks kaheks ametiajaks, sest töö talle tegelikult meeldis. Alles järgmiste valimistega loovutas ta
oma koha Tõnu Ammussaarele.

Vallavanemaks olemise
ajale tagasi mõeldes tunnistas Männik, et ta kahetseb
vaid ühte asja – et tühjaks
jäänud Rutja kordonisse jäi
sotsiaalmaja rajamata, sest
rahapuudusel otsustas volikogu kordoni müüki panna.
Vallajuhi ametist taandudes leidis Männik rakendust Lääne-Viru maavalitsuse majas, kus ta tegelikult
juba 1972. aastast alates on
kõndinud.
1997. aastal kuulutas
president Lennart Meri välja
kodukaunistamise aasta ja
kaunite kodude välja selgitamiseks oli vaja leida piirkonnajuhid, kes sellega tegelevad. Sel ajal maavanemaks
olnud Marko Pomerants
tegigi ettepaneku Hilma
Männikule, kes juba külanõukogu aegu oli Vihulas
kauni kodu konkursse korraldanud.
1998. aastal alguse saanud konkursse on tänavuseks juba 14 korraldatud
ning Hilma Männik lubab, et
15 aasta jääb viimaseks.
“Iga asi peab üks kord
lõppema. Ma ise arvan, et
olen mingi puhkuse ära
teeninud,” lausus Männik.
Kristi Ehrlich
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Päästeameti reorganiseerimise plaanid ja Võsu komando
sulgemine
01.12.2011 saabus Päästeametist vallavalitsusse Võsu komando
analüüs, millest oli selgelt arusaadav, et komando on
sulgemisele mõeldud. Analüüs oli selgelt pealiskaudne ning ei
andnud ka vastuseid küsimusele „Kuidas edasi?“. Selguse
saamise eesmärgil saatis vallavalitsus Päästeameti peadirektorile alljärgneva kirja, mille teema sensitiivsusest tulenevalt
siinkohal ka avaldame.
Võsu komandot puudutava analüüsi objektiivsusest
Vihula vald pöördus 11.10.2011 kirjaga nr 16-1.1/1310
siseministri poole. Kirjas väljendati muret seoses Siseministeeriumi kavaga vähendada päästeüksusi. Kirjutama sundis
tollast Vihula vallajuhti informatsioon, et likvideeritavate
päästeüksuste hulgas oli ka Võsu komando ning kartus, et otsuse
ettevalmistamise metoodika ei arvesta Vihula valla eripäraga
ning otsutamisel lähtutakse peaasjalikult registreeritud elanike
arvust. Kirjas juhiti rõhutatult ja näidete varal tähelepanu
asjaolule, et valla eripärad ei kajastu rahvastikuregistri
statistikas.
Samuti on Võsu komando küsimuses Siseministeeriumi
poole pöördunud Lääne-Viru maavanem 1.
Mõlemale nimetatud pöördumisele on saabunud ka
vastused, mille allkirjastas Siseministeeriumi kantsler Tarmo
Türkson. Esmasel vaatlusel võib asuda seisukohale, et kuigi
Vihula valda saabunud vastus on lühem, siis sisult on nad
sarnased. Täpsemal lugemisel saame aga Maavalitsusele
saadetud vastusest täiendavalt teada, et
• Ajakirjanduses avaldatud komandode tegevuse ümberkorraldamise kavad ei ole peegeldanud Siseministeeriumi ja
Päästeameti ametlikke seisukohti;
• Ümberkorralduste põhiliseks ajendiks on piiratud eelarve.
Lisaks on mõlemas kirjas öeldud mistahes otsuse korral
eelneb sellele kindlasti ka infovahetus erinevate huvigruppidega, sh kohalike omavalitsustega.
Tänaseks oleme olukorras, kus Vihula valda on saadetud
Teie kaaskirjaga analüüs, millest ühemõtteliselt on arusaadav, et
Võsu komando kaob eelkõige rahaliste vahendite puudumise
tõttu, seega on olukord täpselt vastupidine Siseministeeriumist
laekunud vastustele ja peegeldab tegelikult ajakirjanduses
avaldatud ümberkorraldamise kava. Vähemalt Vihula valla ja
Võsu komando kontekstis.
Samuti peab nentima, et Võsu komando analüüsi tegemise
käigus pole olnud mitte ühtegi infovahetust Päästeameti suunalt
valla suunas. Vastupidises suunas on lisaks eelpool nimetatud
vallavalitsuse kirjale 2, esitanud siseministrile 11.11.2011 oma
seisukoha ka 664 Vihula valla kogukonna esindajat.
Kaaskirjas, millega koos Võsu komando analüüs valda
saabus, teatate - ümberkorralduste kaudu soovime leida parima
tasakaalu piirkonna elanike arvu, ohtude- ja riskide ning
päästemeeskondade kohalejõudmise kiiruse ja meeskondade
suuruse vahel.
Mis iganes on selle lause sügavam mõte, seda ma ei tea, kuid
analüüsiga tutvumise järgselt saab selgeks, et analüüsi tulemuste
kohasel käitumisel (Võsu komando sulgemine) kukub Vihula
vald tänasest 15 minuti reageerimisega kaugustsoonist 30 minuti
kaugustsooni ehk Päästeameti „parim tasakaal“ toob kaasa eluja varapäästva teenuse kvaliteedi languse Vihula valla
kodanikele, mis loomulikult ei ole päästeteenuse kui avaliku
teenuse puhul vastuvõetav.
Ütlete oma kaaskirjas Päästekomandode ümberkorralduste
kava aluseks on analüüs, milles vaadeldi kõikide
päästekomandode paiknemist, väljasõidupiirkondade elanike
arvukust, ohtusid ja nende realiseerumise tõenäosust.
Et üks analüüs kõike seda arvestama peab on selge, kuid
vastuseta küsimuseks jääb, et miks siis ei ole arvestatud? Näiteks
elanike arvukust. Seda vaatamata mitmetele valla poolt saadetud
vastavatele tähelepanujuhtimistele, mida kirja alguses
tutvustasin. Analüüsis on selgelt (lk8) viidatud ja seega ka
lähtutud otsuste langetamisel püsielanike (rahvastikuregistris
Vihula valla kodanikena figureerivate) arvust. Pole tähelepanu
pööratud sellele, et nt ainuüksi Võsul on keskmine elanike arv
aastas 18203 (registri järgi vaid 760), rääkimata sellest, et lisaks
suvel resideeruvate inimeste arvule lisanduvad turistid, rannaja/või Lahemaa rahvuspargi matkaradade ning muude
turismimagnetite külastajad ja neile lisaks erinevate
populaarsete ürituste külastajad. Ja ometi oli meie kirjas juhitud
tähelepanu, et Vihula vallas esineb suveprioodil nädalavahetusi,
kus terves vallas on inimeste arvukus ca 20000.
Saan aru, et erinevate analüüside aluseks on statistilised
näitajad, kuid miks siis ei arvestata statistikaga, mis tegelikku
olukorda objektiivselt kajastab? Miks arvestatakse vaid kergelt
kättesaadavate erinevate registrite andmetega ja jäetakse
tähelepanuta kohaliku omavalitsuse poolne kogemusele tuginev
informatsioon tegelikust olukorrast? Ei ole ju midagi lihtsamat
kui kontrollida kohaliku omavalitsuse antud informatsiooni.
Saan aru, et see nõuab aega, kuid õige tulemuse saamise
eesmärgil on lisanduv ajakulu ju igati põhjendatav, õigupoolest
polegi teist alternatiivi. Kindlasti ei saa pidada normaalseks, et
Päästeamet läheneb niivõrd tundlikule teemale meetodil, kus
vastus on ette teada ja tundmatud ülesandesse seatakse nii, et see
vajalik ja etteplaneeritud vastus välja tuleks. Ma väga loodan, et
see nii ei ole, sest nii tundlikel teemadel koostatavasse analüüsi
selle koostaja pealiskaudsusest ja/või rumalusest kõikide
oluliste algandmete mittejõudmine võib analüüsi järelduste
najal otsuste tegemisel viia vägagi raskete (sh pöördumatute)
tagajärgedeni. Pealegi ei saa selline avaliku teenuse liik, nagu
seda päästeteenus on, olla rahalisest kasust-kahjust
juhinduv/juhitav. Avalikus halduses on mõõdupuuks avaliku
hüve pakkumine (konkreetsel juhul turvalisuse tagamine) ja see
ei ole tihtipeale mõõdetav rahalise kasu ja/või kahjuna. Ma ei
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Kõike alustatut on võimalik edasi viia
Pärast eelmisel kuul toimunud vallavanema ja vallavalitsuse vahetust ei olekski
justkui hea toon enam rääkida eelmiste vallajuhtide
tegemistest ja tegematajätmistest. Uued ametikandjad
on ametis ja nüüd tuleks
hoogsalt edasi minna. Nii
nagu jagunesid vahetult siis
arvamused kahte leeri, ootavad ka praegu paljud selgitusi
toimunule. Vahetult pärast
kavandatud muudatuste teatavakssaamist, küsiti: miks
rahvast eelnevalt ei informeeritud ?
Siis sai vastatud, et äärmiselt raske ja ebamugav on
volikogu poolt ametisse
pandud vallavalitsust selle
sama volikogu poolt kritiseerida. Veel vähem tundus
võimalik seda teha ajakirjanduse kaudu. Seega jäidki
valdavalt kriitilised mõttevahetused volikogu ja volikogu komisjonide tööruumidesse ning avalikkuse ette
tulid vaid viljad – artiklid
ajalehtedes, vallajuhtide tagasiastumisavaldused ja siis
volikogu novembrikuu istung, kus pandi paika uus
vallavanem ja vallavalitsus. 9.
novembril Vihulas toimunud
rahvakoosolekul sai lubatud,
et annan tulevikus, kui olukord on veidigi rahunenud,
valla lehes omapoolse ülevaate neist põhjustest, miks
vallavalitsus vahetus.
“Sõbralikust koostööst”
Nii volikogul kui ka vallavalitsusel on omad õigused ja
kohustused ehk rollid. Valla
juhtimisel ei saa neid rolle
segi ajada. Volikogu ei saa
vallavalitsuse eest tööd ära
teha ega ka vastupidi. On
olnud etteheiteid, et kui volikogu nägi, et vallavalitsus ei
saa mõne asjaga hakkama, et
miks siis ei aidatud ja vaid
kritiseeriti. Kuid igal aitamisel on omad piirid ning asjaajamistel oma juriidiline
raamistik. Selleks ju vallavalitsus ongi palgatud, et valla
igapäevast elu juhtida ning
keegi ei saa tema eest seda
tööd ära teha. Kui volikogu
näeb, et vallavalitsus ei tule
oma ülesannetega toime, siis
tuleb teha vastavad muudatused. Kahjuks võtavad need
protsessid vahel väga kaua
aega, isegi siis, kui volikogus
on muutuste vajalikkuses
olemas enamuse üksmeel.
Antud juhul ei olnud kindlasti
tegemist mingite poliitmängudega, nagu seda ajakirjanduses üritati näidata. Lahkunud vallavanem ja abivallavanem ei kuulunud ei ühtegi
erakonda, ega ei osalenud ka
eelmistel valimistel ühegi
erakonna nimekirjas. Seega ei
saanud neil olla ka mingisugust poliitilist mandaati.
Tegemist oli palgaliste juhtidega, kes kahjuks neile pandud ootusi ei õigustanud.

Tegematajätmised
Üks esimesi ettevõtmisi möödunud kaheaastase valitsemisaja jooksul oli Vihula
valla veeettevõtte moodustamine. Veeettevõtte loomisega oli eesmärk vabastada
valla eelarve vee- ja kanalisatsiooniga seonduvatest kuludest ning muuta kõige selle
valdkonnaga seonduva koondamine uude loodavasse veeettevõttesse, muuta kogu selle
valdkonna arvepidamine arusaadavaks ja üheselt mõistetavaks. Paraku kujunes nii, et
veeettevõttele läksid küll üle
tulud kuid valdavalt kõik veeja kanalisatsiooniga seonduvad kulud jäid endiselt valla
kanda. Loomulikult päädis
see sellega, et selle aasta valla
eelarve tulude-kulude tasakaal sai tõsiselt kannatada.
Lisaks on tänase päeva seisuga vee ja kanalisatsiooni
uuendamise projekt ajaliselt
varemseatud graafikutest oluliselt maas ja seega ka kogu
selle projekti realiseerumine
on edasi lükkunud.
Võsu-Käsmu kergliiklusteega on asi veelgi kurvem.
Kuigi on olemas riigipoolne
otsus rahalise toetuse kohta,
on sealjuures vallapoolseks
omaosaluseks lubatud endiste
vallajuhtide poolt vähemalt
66%, mis on vallale selgelt
ülejõukäivaks kohustuseks.
Pealegi pole tänaseks isegi tee
asukoht täpselt paika saadud.
Küsimus, millele oleks tulnud
vastuseid otsida juba märtsikuus, kui see idee välja käidi.
Kahjuks ei suutnud lahkunud
vallavalitsus saavutada mitte
ühtegi vajalikku kooskõlastust ega kokkulepet asjasse
puutuvate ametite ja organisatsioonidega ning ei suutnud
tuua volikogu ette mitte ühtegi
eelnõud selle projektiga seonduvalt. Kuid nii volikogule
kui ka vallaelanikele anti
teada, et kõik on korras,
kooskõlastused on olemas ja
kohe läheb tee ehituseks lahti.
Suutmatus korrigeerida
eelarve kulusid vastavalt
jooksvalt eelarvest väiksemate tulude laekumisega.
Juba kevadel oli selge, et selle
aasta eelarve tulude pool ei
täitu ettenähtud ulatuses, kuid
vaatamata korduvatele tähelepanujuhtimistele ei jõutud
kuni vallajuhtide endi tagasiastumisteni selles osas ühtegi
kulude poolt vähendavat eelnõud volikogule esitada. See

kahtle hetkekski väites, et kasvõi üksainus päästetud inimelu kaalub
kuhjaga üles kõik rahalised kulud, mis Võsu komando säilitamisel
riigile tekivad.
Kõike eeltoodut arvestades teen Teile järgmised ettepanekud:
1. Täiendada analüüsi ja tuua sisse tegelikud rahvaarvud;
2. Näidata analüüsis, mis juhtub päästeteenusega Vihula vallas,
kui ümberkaudsed komandod on väljakutsel (reageerimisajad jms);
3. Täpsustada analüüsi peatükki 6. Millised rahastamistingimused Päästeamet loob, millise varustusega varustab, kes seda
varustuse hooldust/uuendamist rahastab, mis saab tänasest komando
hoonest4 ja selle kuludest jms
4. Tulla Võsule olukorda selgitama Vihula valla inimestele, kes
allkirjastasid pöördumise siseministrile.
Loodan tõesti, et infovahetus aitab meil jõuda lahenduseni, milles
on tasakaalus kõikide osapoolte huvid, mitte vaid täidetud eesmärk
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aga on vaieldamatult vallavalitsuse teha ja siin oli kaks
võimalust: kas nad saavad
oma tööga hakkama või tuleb
lahkuda ametist. Keegi teine
seda nende eest teha ei saanud.
Need on teemade lõikes
suuremad etteheited. Suurim
sisuline etteheide on seotud
nende poolt antud katteta
lubadustega, tekitades inimestes ootusi ja pannes volikogu,
kes ikkagi lõpuks poliitiliselt
kõigi tegematajätmiste eest
vastutab, väga rumalasse
olukorda.
Volikogu on valla elanike
poolt valitud ja vastutab kõige
selle eest, mis vallajuhtimises
aset leiab. Kui praegu volikogule midagi etteheita, siis
seda, et tegelikult oleks pidanud seda kõike juba palju
varem tegema
sel juhul
oleksime täna palju paremas
seisus. Paraku üritati alguses
otsida lahendusi üheskoos ja
vigadele tähelepanu juhtides.
Kuid, kui vigadele osutamist
hakati võtma isiklike solvangutena ja vaenamisena, siis oli
mingist hetkest alates raske
rääkida konstruktiivsest koostööst.
Võlakriiside tekkimine
Ei sooviks laskuda pikemasse
arutellu, miks üldse täna maailmas räägitakse nii palju
kõikvõimalikest eelarve- ja
võlakriisidest, kuid üks põhiline seaduspärasus ja seotus
isegi meie väikese vallaga
siiski on. Probleemid tekivad
ennekõike siis kui elatakse
üle oma võimete. Kui küsida
vastu, et kas siis sellest tõesti
õigeaegselt aru ei saada, on
juba vastamisega keerulisem.
On ju loomulik, et investeeringuteks kaasatakse laenuraha,
seda nii perekonna, ettevõtte,
omavalitsuse kui ka riigi
tasandil. Kuid siinjuures tuleb
silmas pidada kahte asja:
esiteks, et hiljem oleks jaksu
seda laenu teenindada ja ka
tehtud investeeringu ülalpidamine ei osutuks ülejõu
käivaks ning teiseks, et laenu
ei võetaks igapäevaseks äraelamiseks. Ja siin algabki suur
segadus mida lugeda investeerimiseks ja mida äraelamiseks. Konservatiivse
rahapoliitika järgimisel ei saa
lugeda investeeringuteks kulusid, mida tehakse juba
olemasoleva vara korrashoidmiseks või remondiks.
Seega ei ole ka hoonete

remondikulud ja teede hööveldamine oma iseloomult
investeeringud ja nende katteks ei tohiks laenu võtta.
Sageli, aga kiputakse igasugust rahakulutamist investeerimiseks nimetama. Igapäevases kõnepruugis on
laialt levinud väljendid investeerime haridusse, oma tervisesse, söögilauda jne. Valla
eelarvet tehes ja laenuotsuseid
langetades peame igal juhul
olema konservatiivsemad.
Kuigi Vihula vald on suhteliselt madala võlakoormaga, ei saa seda koormat
kasvatada lihtsalt ärasöömiseks (teede hööveldamiseks, lumelükkamiseks)
laenu võttes. Arvestades juba
töösolevaid kui ka eelseisvaid
projekte ja valla omaosalusi
nendes, siis tuleb vägagi
ettevaatlikult käituda ja kogu
oma finantsvõimenduse võimalused reserveeerida selleks
otstarbeks. Kui kunagi peaksid realiseeruma kõik juba
alustatud ja ka ideedena väljapakutud projektid, saame
olema ilmselgelt ühe väga
suure laenukoormusega omavalitsus. Samas on ka sellel
kõigel teine pool – laenudelt
tuleb jooksvalt intresse tasuda
ja lõpuks tuleb laenud ka
tagasi maksta.
Mis saab edasi
Kõike alustatut on võimalik
edasi viia, on võimalik järgida
ranget eelarvepoliitikat ja teha
igapäevases elus otsustusi,
mis tulenevad tänasest reaalsusest kui ka meie kõigi
ühistest vajadustest.
Kõike ja kohe ei ole
võimalik saada – arvestades
meie piiratud ressursse, tuleb
teha asjade järjekorda seadmisel teatud valikuid. Esmalt
tuleb ära teha need asjad,
milledega on juba alustatud
või mis on pooleli. Viimased
lõpetamist vajavad asjad on
seotud Võsupere mudilaga,
kuid suurim pooleliolev asi on
meie veemajanduse korrastamine ja kaasajastamine.
Kõik muud on järjekorras
vastavalt sellele, kuidas ja
millises järjekorras neid asju
vallarahvale vaja on. Siin
tuleb volikogul tööd teha, et
olla kõigi soovide ja ootuste
teadasaajaks ning leida koos
vallavalitsusega lahendusi
nende teostamiseks. Tuleb
veelgi rohkem suhelda kõigi
meie inimestega, külaseltside
ja ettevõtjatega volikogul ja
vallavalitsusel ei saa olla
mingeid omi huve. Saavad
olla vaid meie ühised huvid.
Saabunud jõulude ja aastavahetuse ajal on aega rahulikult mõelda ja teha plaane
edaspidiseks. Edaspidise edu
pandiks on meie nii väikesed
kui ka suured unistused.
Soovin kõigile veel jätkuvat rahulikku jõuluaega ning
head saabuvat uut aastat!
Vello Väinsalu
volikogu esimees

kärpida vahendeid, et hambad ristis ja inimeste elu, tervise ja vara
hinnaga hoida tasakaalus riigieelarvet. Olen kindel, et selle
ülesande täitmiseks on riigil täna küllaldaselt kohti kust kokkuhoiu
saavutamise eesmärgil on võimalik kärpida, riskimata sealjuures
inimeludega.
Raivo Uukkivi
vallavanem
1
2
3
4

13.10.2011 nr 1.1-3/3928
Saadetud küll Siseministeeriumisse, kuid loodetavasti jõudnud ka
Päästeameti asjaomastele isikutele
EL Konsult, „Finants- ja majandusanalüüs Vihula valla
veemajandusprojekti ÜF taotlusele“ Lisa 4, Tallinn 2011
Võsu eripära on see, et komandoga ühes majas on ka vetelpääste

DETSEMBER 2011

ISTUNG NR 28
08.detsembril 2011 kell 16.00 Võsul
Istungil osales 13 volikogu liiget: Andrus
Aasmäe, Piret Aasmäe, Tõnu Ammussaar, Ülle
Kajando, Age Kuusemets, Einar Ohov, Mati
Piirsalu, Eha Sirelbu, Aarne Vaik, Aide
Veinjärv, Vello Väinsalu, Uno Õunapuu ja Arvi
Ööpik.
Istungil ei osalenud: Mare Kalme ja Hanno
Nõmme.
Määrusega nr 46 muudetakse „Vihula valla Elutööpreemia statuuti“ ja „Vihula valla Aasta Tegija
statuuti“ preemiasummade osas vastavalt elutööpreemiaks on rahaline preemia summas 1600 eurot ja
Aasta Tegija auhinnaks on rahaline preemia summas
320 eurot
Määrusega nr 47 delegeeritakse vallavalitsusele ja
osaliselt Võsu Kooli direktorile Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest tulenevad ülesanded, mille lahendamine on antud kohaliku omavalitsusüksuse pädevusse
Otsusega nr 130 korraldatakse Vihula-LasteaedAlgkooli tegevus ümber ja alates 01.07.2012 jätkatakse tegevust lasteaiana nimetusega Vihula Lasteaed
Otsusega nr 131 asutatakse koos teiste Lääne-Viru
maakonna kohalike omavalitsustega jäätmekäitluse
valdkonnas tegutsev sihtasutus
Otsusega nr 132 muudeti Vihula Vallavolikogu
13.05.2011 otsust nr 63 „Riigi omandisse kuuluva
kinnistu Laane tee 21, kinnistu nr 492853
kat.tunnusega 92201:014:0045 Vihula valla omandisse taotlemine“
Otsusega nr 133 pannakse müüki avalikul kirjalikul
enampakkumisel Vihula valla omandis olev Võsu
alevikus Mere tn 63a asuv kinnistu alghinnaga alates
90 000 eurot.
Otsusega nr 134 kehtestati Võsu aleviku Aasa tn 5
maaüksusele koostatud detailplaneering
Otsusega nr 135 kehtestati Eisma küla Liivakünka
maaüksusele koostatud detailplaneering
Otsusega nr 136 astutakse välja Eesti Maaomavalitsuste Liidust alates 01. jaanuarist 2012
Otsusega nr 137 nimetati Vihula valla esindajaks
MTÜ-s Arenduskoda vallavanem Raivo Uukkivi
Otsusega nr 138 nimetati Vihula valla esindajaks
MTÜ-s Rakvere Haigla vallavanem Raivo Uukkivi
Otsusega nr 139 kinnitati vallavalitsuse liikmeks
Jüri Sikkut
Otsusega nr 140 kinnitati volikogu poolseks esindajaks Võsu Kooli hoolekogus Tõnu Valdma
Otsusega nr 141 kinnitati volikogu noortekomisjoni
esimeheks Mare Kalme
Otsusega nr 142 suurendati volikogu noortekomisjoni
koosseisu ühe liikme võrra ja kinnitati komisjoni
liikmeks Anneli Alemaa
Otsusega nr 143 suurendati volikogu heakorra- ja
korrakaitsekomisjoni koosseisu ühe liikme võrra ja
kinnitati komisjoni liikmeks Ülle Kajando
Otsusega nr 144 suurendati volikogu keskkonna- ja
majanduskomisjoni koosseisu ühe liikme võrra ja
kinnitati komisjoni liikmeks Aarne Vaik
Volikogu otsustas kodanikualgatuse korras MTÜ
Karepa Selts ja sealse piirkonna 9 küla inimeste
eestvedamisel esitatud eelnõud „Vihula vallas elavate
füüsiliste isikute maamaksust vabastamise ja maamaksu
vabastuse taotlemise kord“ otsusena mitte vastu võtta.
Üheks põhjenduseks on asjaolu, et alates 01.01.2013
jõustub uus Maamaksuseadus, mille § 11 lõige 1 ütleb:
(1) Maamaksu tasumisest on vabastatud maa omanik
tema omandis oleva või käesoleva seaduse §-s 10
sätestatud maakasutaja tema kasutuses oleva elamumaa
või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas linnas,
vallasiseses linnas, alevis, alevikus ning üldplaneeringuga kohaliku omavalitsusüksuse või maakonnaplaneeringuga maavanema poolt tiheasustusega alaks
määratud alal kuni 0,15 ha ning mujal kuni 2,0 ha
ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones on tema elukoht
vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele.
Volikogu poolt vastuvõetud määruste ja otsustega
saab tutvuda valla kantseleis, raamatukogudes ja valla
veebilehel: www.vihula.ee
Järgmine volikogu istung toimub
12. jaanuaril 2012 algusega kell 16.00
Võsul, vallamaja saalis (II korrusel)

VIHULA VALLA LEHT

23.novembri 2011 istungi nr 40 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. väljastas kasutusload Karepa külas Rannametsa kinnistul
asuva puurkaevu kasutamiseks, Karepa külas Rannametsa
kinnistul asuva pumpla kasutamiseks, Kakuvälja külas
Väike-Jüri kinnistul asuva veetrassi kasutamiseks, Võhma
külas Sepa kinnistul asuva puurkaevu kasutamiseks ja
Sagadi metskonna fiidri F2 pingeparenduse järgseks
kasutamiseks;
2. väljastas kirjaliku nõusoleku puurkaevu rajamiseks
Karukeldri kinnistule Metsanurga külas;
3. algatas detailplaneeringu koostamise Toolse küla Suvila
kinnistule eesmärgiga täpsustada ehitusõigus ja vajadusel
määrata täiendav ehitusõigus, lahendada tehnovõrgud,
looduskaitselised piirangud, parkimine ja liikluskorraldus;
4. väljastas ehitusload Vihula-Kunda-Viru-Nigula-Pada
valguskaabli I etapi ehitamiseks ja Riigimetsa Majandamise Keskuse Sagadi mõisa peavärava rekonstrueerimiseks;
5. otsustas esitada volikogule järgmised eelnõud:
„Võsu aleviku Aasa tn 5 kinnistule koostatud
detailplaneeringu kehtestamine“, „Vihula valla 2012.aasta
eelarve“, „Vihula vallavalitsuse struktuuri muutmine“,
„Aasta Tegija ja Elutööpreemia statuudi muutmine“,
„Põhikooli-ja gümnaasiumi-seadusest tulenevate ülesannete lahendamise delegeerimine vallavalitsusele“,
„Jäätmekäitluse sihtasutuses osalemine“, „Vihula valla
põhimääruse muutmise algatamine“, „Vallavara võõrandamise (Elioni maja) otsuse muutmine“, „Käsmu veetöötlusjaama maa munitsipaalomandisse taotlemise otsuse
muutmine“;
6. muutis Tepelvälja külas asuva katastriüksuse Metsa
lähiaadressi, määrates uueks aadressiks Magasimaa,
tunnistas kehtetuks Vihula Vallavalitsuse 27.09.2011
korralduse nr 386 punkt 1.10, millega muudeti Dollari
katastriüksuse nimi ja ennistas katastriüksuse nimeks
Dollari;
7. andis loa korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodiliseks vabastuseks kuni 30.04.2012 järgmistele
jäätmevaldajatele: M. Kadak Võsu alevikus, Ü. Mark
Natturi külas ja K. Tammehoid Vergi külas;
8. kuulutas välja avaliku konkursi korraldatud jäätmeveo
ainuõiguse andmiseks Vihula valla haldusterritooriumil.
Ainuõigus jäätmeveole antakse tähtajaga kolmeks aastaks.
Konkursi väljakuulutamise teade avaldada valla kodulehel, maakonnalehes ja ühes üleriigilises ajalehes.
Pakkumuste esitamise tähtajaks on 01.01.2012;
9. kehtestas segaolmejäätmete käitlemise teenustasu
piirhinnaks 15 eurot/m2 (koos käibemaksuga), mis ei
sisalda saastetasu;
10. nimetas Vihula valla esindajaks Sihtasutuse Virumaa
Muuseumid nõukogus volikogu aseesimehe Mati Piirsalu;
MTÜ Arenduskoda strateegia meetmete 1.1, 2.1 ja 2.2
projektide hindamise komisjoni (investeeringutega seotud
projektid) nimetas Vihula valla esindajaks vallavanem
Raivo Uukkivi; MTÜ Arenduskoda juhatuse seirekomisjoni nimetas Vihula valla esindajaks vallavanem
Raivo Uukkivi;
11. muutis Sihtasutuse Võsu Kuurort nõukogu koosseisu,
nimetades Rene Treial`i asemel nõukogusse Raivo
Uukkivi ja Osaühingu Vihula Valla Veevärk nõukogu
koosseisu, nimetades Urmas Osila asemel nõukogusse
Vello Väinsalu;
12. rahuldas Vihula Vallavalitsuse 18.10.2011 korralduse nr
502 punkti 2 muutmiseks esitatud vaide.
29.novembri 2011 istungi nr 41 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. kinnitas volikogu sotsiaal- ja hariduskomisjoni ettepanekud järgmiselt: maksta toetust kolmele vähekindlustatud
perele kokku summas 272 eurot, maksta toetust kahele
puudega inimesele kokku summas 84,70 eurot, maksta
koolitoidutoetust 15 eurot kuus 2011.aasta detsembrikuus
ning 2012.aasta jaanuari- ja veebruarikuus ühele Vihula
valla õpilasele kes õpib Väike-Maarja Õppekeskuses,
maksta toetust ühele töötule summas 100 eurot, maksta
ühekordset toetust neljale eakale inimesele kokku summas
139,89 eurot, maksta jõulutoetust 80.aastastele ja
vanematele vallaelanikele à 20 eurot, maksta
toimetulekutoetust ühele inimesele summas 76,70 eurot,
maksta hooldajatoetust 25,57 eurot kuus ühe puudega
inimese hooldamise eest. Komisjon teeb ettepaneku
vallavalitsusele algatada Vihula Lasteaed-Algkooli
ümberkujundamine lasteaiaks, kuna õpilasi on algkooli
osas sellel õppeaastal kolm ja prognoositavalt jääb
järgmiseks õppeaastaks kooli vaid üks õpilane. Komisjon
teeb ettepaneku vallavalitsusele mitte rahuldada taotlust
elektrikulude kompenseerimiseks summas 45,34 eurot ja
taotlust ravimite eest kompensatsiooni saamiseks, kuna
need pole põhjendatud (komisjoni protokollis on toodud
põhjendused). Vallavalitsus nõustus ettepanekutega;
2. vabastas jäätmevaldajad korraldatud jäätmeveoga
liitumisest kuni 30.04.2012 järgmiselt: A. Lille Lobi külas,
K. Jürisson Lobi külas, J. Talts Paasi külas ja T. Kinkar
Võsu alevikus;
3. eraldas reservfondist 3365,08 eurot tasumata 2010/2011
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aasta talihooldustööde arvete tasumiseks;
4. väljastas kirjaliku nõusoleku Vihula Mõisa maaüksusel
asuva pumbamaja tehnosüsteemide muutmiseks;
5. väljastas projekteerimistingimused Võsu aleviku Jõe tn 9
kinnistu kaldakindlustuse rajatise projekti koostamiseks;
6. väljastas kasutusloa Sagadi küla Raini maaüksuse
noorkarja farmi hoone osalise remondi järgseks
kasutamiseks;
7. väljastas ehitusload Vihula küla biopuhasti rekonstrueerimiseks ja üksikelamu püstitamiseks Käsmu küla Põllu
tn 37 maaüksusele;
8. otsustas esitada volikogule järgmised eelnõud: „ Eisma
küla Liivakünka kinnistule koostatud detailplaneeringu
kehtestamine“, „Vihula vallavalitsuse struktuuri
muutmine“, „Vallavara võõrandamise (Elioni maja)
otsuse muutmine“, „Vihula Lasteaed-Algkooli
ümberkujundamine“, „Vihula Vallavalitsuse hallatava
asutuse Vihula Munitsipaal tegevuse lõpetamine“,
„Vihula valla 2012.aasta eelarve“.
06.detsembri 2011 istungi nr 42 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. otsustas maksta jõulutoetust neljateistkümnele paljulapselisele perele kokku summas 920 eurot;
2. muutis Vihula Vallavalitsuse 15.09.2011 korralduse nr
315 punkte 1.6, 1.8, 1.9 ja 1.10 määrates Vihula Mõisa
katastriüksustele koha-aadressideks Tuuleveski, Mõisaserva, Mõisaõue ja Mõisaveski;
3. kinnitas volikogu kultuuri- ja spordikomisjoni ettepanekud järgmiselt: rahuldada EELK Ilumäe Koguduse
taotlus 130 euro ulatuses Ilumäe, Käsmu ja Sakussaare
koguduste vallalehe novembrikuu numbri lisalehe
väljaandmisega seotud kulude katteks; rahuldada Marge
Tambik`u taotlus 134,95 euro ulatuses Spordikoolis AKL
Võrkpalliklubi õppivale Kristjan Tambik`ule spetsiaalsete spordijalanõude ostmiseks;
4. väljastas projekteerimistingimused elamu ja kuni viie
abihoone projekteerimiseks Metsamätta maaüksusele
Karepa külas;
5. väljastas kasutusload Vihula küla Vihula Mõisa
maaüksusel asuva Mustoja paisu kalapääsu kasutamiseks
ning mikrotorustiku ja valguskaabli kasutamiseks
asukohaga piki Haljala-Karepa teed alates Vihula valla
piirist kuni Võle-Vainupea-Kunda teeni;
6. otsustas võõrandada avaliku kirjaliku enampakkumise
korras Võsupere külas asuvad Saare korteriomandi korter
3 alghinnaga 8800 eurot ja korter 6 alghinnaga 3700
eurot.
Kinnised ümbrikud kirjalike pakkumistega peavad
olema laekunud hiljemalt 17.jaanuariks 2012 kella 13.00
Pakkumised avatakse 17.jaanuaril 2012 vallamaja II
korruse saalis kell 13.30. Osavõtutasu ja tagatisraha
peavad olema laekunud valla arveldusarvele
10502009487002 Ühispangas hiljemalt 17. jaanuariks
2012 kella 13.00.
Korteritega saab tutvuda Võsuperes 12. jaanuaril
2012 kell 13.00-14.00. Kirjaliku enampakkumise läbiviimiseks moodustada vallavarakomisjon koosseisus:
Raivo Uukkivi – vallavanem, Enna Tiidemann – vallasekretär, Gerly Kaljuvee – vallavalitsuse liige.
13.detsembri 2011 istungi nr 43 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. väljastas ehitusloa üksikelamu püstitamiseks Toolse küla
Kadakamarja maaüksusele;
2. otsustas esitada volikogule järgmised eelnõud: „Võsu
aleviku Võsu ranna maaüksusele koostatud detailplaneeringu kehtestamine“, „Vihula valla omavalitsusteenistuse struktuuri ja teenistujate koosseisu, palgaastmestiku, kuupalgamäärade ning palgakorralduse
aluste kinnitamine“, „Vihula valla 2011.aasta lisaeelarve
nr 3“, „Vihula valla 2011.aasta eelarve muutmine nr 2“;
3. vastavalt volikogu otsusele korraldab vallavara võõrandamise: võõrandada avaliku kirjaliku enampakkumise
korras Võsu alevikus Mere tn 63a valla omandis olev
2
kinnistu suurusega 1461 m , sihtotstarbega ärimaa,
alghinnaga alates 90 000 eurot ja üürilepingu sõlmimise
kohustusega volikogu poolt määratud tingimustel.
Enampakkumise läbiviijaks on vallavalitsuse poolt
moodustatud vallavarakomisjon.
Kinnised ümbrikud kirjalike pakkumistega peavad
olema laekunud hiljemalt 17.jaanuariks 2012 kella 13.00
aadressil Vihula Vallavalitsus, Mere 6, Võsu alevik
45501 Lääne-Virumaa. Pakkumised avatakse 17.
jaanuaril 2012 vallamaja II korruse saalis kell 13.30. Vara
võõrandamise teated avaldada ajalehes Virumaa Teataja,
ühes üleriigilise levikuga ajalehes ja valla interneti
kodulehel;
4. vabastas korraldatud jäätmeveoga liitumisest kuni
30.04.2012 järgmised jäätmevaldajad: E. Metsson Võsu
alevikus, G. Morel Võsu alevikus, G. Kraft Koljaku
külas, I. Abiline Eisma külas, K. Lutter Vainupea külas,
K. Kivistik Eisma külas, M. Luht Vainupea külas, S.
Kodanipork Võhma külas, S. Kirillova Võsu alevikus ja
Ü. Lodeson Koolimäe külas.
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VIHULA VALLA LEHT

DETSEMBER 2011

Vihula valla lauatenniseturniir Võsu 2011
17. detsembril toimunud Vihula valla lauatenniseturniiril
osales lisaks Vihula valla harrastajatele ka mängijaid Haljala,
Kuusalu, Kadrina, Tapa ja Sõmeru vallast, kokku 21
võistlejat. Turniiri võitis Janek Seidelberg Sõmerult, teise
koha saavutas Riho Lööper Tapalt ja kolmandaks jäi Deniss
Sedelnikov Kadrina lauatenniseklubist. Parima tulemuseni
Vihula valla mängijaist jõudis seitsmendale kohale Avo
Seidelberg. Parimaks veteraniks tunnistati Arkadi
Mašegirov Võsult ja parimaks noormängijaks Johannes
Ruuto. Eraldi äramärkimist väärib kindlasti turniiri noorim
võistleja Lembitu Väinsalu Altjalt, kes võitles vapralt
endast vanemate ja kogenenumate osalejatega ja sai kindlasti
olulise kogemuse võrra rikkamaks.
Samal päeval asutati ka Võsu Lauatenniseklubi, et muuta
maailma ühe populaarsema lauamängu treeningud ja
võistlused Vihula vallas regulaarseks. Kes on huvitatud
osalemisest Võsu lauatenniseklubi tegevuses saab infot
telefonil 5020612 Avo Seidelberg või e-posti aadressidel
v.r@neti.ee ja tonis.sang@hotmail.com.

Turniiri peakohtunikuks oli
mitmekülgne spordimees
Jüri Undusk, kes ka ise
võistlusel kaasa lõi.

Lauatennise turniiri
toetasid:
Vihula vald
Jaan Sooniste
Tõnis Sang
Jüri Undusk
Valter Koltšin
Heldur Nermann
Arkadi Mašegirov
Avo Seidelberg

"Vergi Sokkmann”
ODAV MÜÜK
avatud detsembris
27.-30.dets.
kella 10.00-16.00
aastalõpu
TÜHJENDUSMÜÜK
150 l kott Teie poolt
valitud kaupa 10 eurot!

Lahemaa Kohvikann
Cafe&restoran
Häid jõule ja
head uut aastat!

VIHULA VALLA
ELANIKUD!

ILUSAID JÕULE
JA
HEAD UUT
AASTAT!
EESTI
KESKERAKONNA
VÕSU- VIHULA
OSAKOND

Katril ja Raivol sündisid
29.11.2011 tütred
SAARA REINEBERK ja
MARIA REINEBERK

Kauneid jõule ja lõbusat
aastavahetust!
Uute kohtumisteni 4. jaan.
2012. aastal!

Julia & Dieter
Hölscher
Palmse, Vihula vald
45405, Lääne-Virumaa,
Estonia
Tel: 323 4148
E-mail: kohvikann@gmx.net
www.kohvikann.ee
Mobil: 5 391 1473

Triinul ja Markol sündis
22.11.2011 poeg
ANDRI LIIVA

Küttepuud Simunast!
Mõõdud 30, 40 ja 50 cm.
Okas-, sega- ja lehtpuu,
märg või kuiv.
Hinnad alates 29 €/rm
Tel: 5157741

Ilusat
aasatavahetust
ja
head uut
aastat!

Kinnisvarabüroo
Virumaa Invest
Ostab talukohti, metsaraiet,
põllu- ja metsamaid ja
annab kinnisvaraalast nõu.
Tel 3270670,
info@virumaainvest.ee

Annelil ja Allanil sündis
05.12.2011 tütar
CHRISTEL-LIINA
KONKS

Turismiteenust osutav
firma Tiina Reisid OÜ
otsib koostööpartnereid, kellel oleks
pakkuda huvitavaid
majutus-, toitlustus- ja
vaba aja veetmise
võimalusi.
Koostegemise
huvilistel palun võtta
ühendust e-posti
aadressil
tiina.koster@smail.ee
või telefonil 56 483 567.

OSTAME!!!
Ostame kokku kõik võimalike
plastjäätmeid ( kiled, kastid jne).
Suuremate koguste puhul tuleme
ise järgi.
Tel.: 5 918 4949
E-post: vetsek@hot.ee

Ostame metsa ja
metsakinnistuid!
Eesti parim hind!

MILDA PRUUN
Käsmu küla

90

VILMA VAGERT
Sakussaare küla

88

AINO VALBU
Muike küla

87

AINO LIIVA
Toolse küla

86

HELGA TOMIKAS
Aasumetsa küla

85

ILSE LEHTLA
Käsmu küla

83

HILJA RATASEPP
Koljaku küla

82

EEVI KAARE
Võsu alevik

82

VILLEM LINKGREIM 81
Vainupea küla
LEMBIT MUREL
Vainupea küla

81

JUTA KALAUS
Ilumäe küla

81

REIN KAUKÜLA
Pedassaare küla

80

SALME TOPRO
Salatse küla

80

MAI LASNER
Karula küla

75

TIIU SAAVO
Eisma küla

70

LII JEERLAND
Sagadi küla

70

Asjaajamine kiire ja
korralik !
Tel: 3 725 894 8735

Kalurivõrgud OÜ
Müüb ja valmistab tellimisel Taanis kootud Jaapani tamiilist
võrgulinadest ja survepesukindlatest võrgupaeltest põhja- ja
ujuvvõrke.
Vihula vald, Mustoja
tel. 5046591
kalurivorgud@hot.ee

Meie hulgast
on lahkunud …

JULIUS KAASIK
29.11.2011
MARTA RÄÄK
29.11.2011
LAINE VIIRA
06.12.2011

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

