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Oluline on koos tegemise rõõm

Aastaga vähenes elanike
arv 6 inimese võrra
Seisuga 01.01.2010 oli Vihula vallas elanikke 2009, mis
kuue võrra vähem kui täpselt aasta tagasi.
2009.a sündis vallas 10 last (2008.a 6 last).
Eelmisel aastal suri vallas 25 inimest, lahkus mujale
elama 95, samal ajal asus valda elama 105 inimest.

Vihula küla Sikkani
planeeringust
9-23 november 2009 toimus Vihula küla Sikkani ja
Ausliku detailplaneeringu avalik väljapanek. Planeeringu
eesmärk on tootmisvõimsuste suurendamine ja sõnnikumajanduse ümberkorraldamine.
Avaliku väljapaneku ajal esitati vastuväited laiendamisele seoses keskkonna halvendamise ohuga.
21. detsembril 2009 toimus planeeringu avalik arutelu.
Vastuväited esitanud isikud jäid oma arvamustele.
Vastavalt Planeerimisseadusele saadab vallavalitsus
planeeringu järelevalve sooritamiseks Maavanemale.
Erik Keskküla
Ehitus-ja planeerimisnõunik
MTÜ Võsu Rannaklubi asutamisest on möödas aasta.
Mittetulundus ühingut asutades oli eesmärk, et säiliks
ja areneks kultuuriline tegevus Võsul ja hoone kasutamine sõbralikus koostöös
vallaga muutuks koordineeritumaks. Ehk kõige olulisemaks kõigist eesmärkidest
oli koostöövaimu ühendamine oma kodukandi heaks –
Võsu heaks ja hoone heaks,
mis kuulub rahvale. Klubilises tegevuses on ühendanud oma jõud inimesed,
kellele on oluline koos tegemise rõõm.
Aasta jooksul on tehtud
koos palju toredaid üritusi:
korraldatud on 4 SOS klubi-

üritust, tähistasime Võsu
näitemängu 120. aastapäeva,
Vihula valla päev 2009 ja
aastavahetuse pidu. Vihula
valda abistati ka 2009 Võsu
jaanitule korraldamisel. Näitemängudest toodi lavale
Luule Aasmäe juhendamisel: „Vigased pruudid“,
„Kuidas 7 rätsepat türgi sõtta
läksid“, „Mikumärdi“, „Kuni su küla veel elab“ ja
taaselustati „Palmse mõisa
head härrad“. Erinevate ürituste raames Leidis Võsu
Rahva Teater uue väljundi
paroodiate näol: „Välikäimla“, „Punamütsike“ ja
„Võsu otsib superstaari“
lisaks pandi proovile oma
lauluoskus „Külakapelli“

tehes.
Koristusüritusi talgukorras korraldati 2009. aastal 4, neist 3 rannaklubi
hoones ja 1 külakoristuse
üritus. Lisaks korrastati nädala aja vältel kevadel Jututoa rahva juhtimisel Rannaklubi ümbrus kulust. MTÜ
abiga rajati koostöös Vihula
valla ja külarahvaga Rannaklubi parki kommunismiohvrite mälestussammas.
Koostöös MTÜ Võsu Vabatahtliku Tuletõrjeühinguga
korrastati Rannaklubi elektrisüsteemi. Investeeringud
tehti LEADER programmi
raames Rannaklubi katusekatte vahetamiseks ja Rannaklubi poole sanitaarruu-

mide remondiks kogumahus 509 689.- krooni.
MTÜ Võsu Rannaklubi
tänab kõiki toimekaid ja
tublisid, kes on isiklikku
aega ja vahendeid investeerinud Võsu elu heakorrastamiseks, rannaklubi hooldamiseks ja kultuuriliseks
tegevuseks. Esimene aasta
on näidanud, et jõudusid
ühendades jõuame eesmärkidele lähemale kindlamalt.
Suured tänud teile kõigile ja
rõõmsate kohtumisteni uutel
vahvatel üritustel Võsul,
Võsu rannaklubis!
Taimi Samblik
MtÜ Võsu Rannaklubi
juhatuse esimees

Ilumäe kogudus on avatud kõikidele inimestele
Igaüks, kes jõululaupäeval
Ilumäe kabeli uksest sisse
astus sai sealt kaasa just
seda, mida ta otsima oli
tulnud.
Suur tänu Võhma segakoorile ja väikesele solistile,
kes kauni jõulumeeleolu lõid
ja palju kuulajaid kohale
kutsusid.
Kabel sai jumalateenistuse pidamiseks kõlbulikuks
tänu üheteistkümnele vahvale mehele, kes koguduse
juhatuse esimehe Andu Eru
abipalvele vastasid ja vajaliku töö ära tegid.
Selline tegusate inimeste
valimisolek annab usku ja
lootust, et edaspidigi on
üheskoos võimalik korda
saata suuri ja tarvilikke
ettevõtmisi.
Siinkohal avaldab kogudus siirast tänu nendele
lahketele inimestele, kes on
annetanud Ilumäe kabeli
remondi ja koguduse heaks.
Olge tänatud ja õnnistatud:

Aino Epner, Marian Vahuri, Imbi Mets, Illa Kase,
Laine Piibemaa, Linda
Lehis, Heidi Vessel, Felita
Reemann, Feliks Kinkar,
Ellen Mäesalu, Heino Meikar, Ove Sander, Siiri Kodanipork, Mari-Anne Heljas, Aine Kullamägi, Vaike
Heinsaar, Anne Kask, Hilda Kangust, Meelis Arulo,
Sivar Irval, Paul Mänd ja
Remedium AS.
Samuti täname kõiki
jõulukirikulisi, kelle annetustest kogunes kaks tuhat
krooni.
Uuel aastal tuleb kabeli
remonti jätkata. Juristide
abiga oleme leidmas lahendust asjaajamisele senise
ehitajaga.
Järgmise suure remondija restaureerimistööna on ees
vammist kahjustatud aknadetailide väljavahetamine ja
konserveerimine. Selleks ja
järgnevateks töödeks on
kogudus raha taotlemas

MTÜ Arenduskoda Leader
programmist ja teistest fondidest.
Paraku on selge, et ainult
fondidest saadavast rahast ei
piisa kogu remondi lõpetamiseks ja pealegi nõuavad
enamus fonde rahataotluste
rahuldamisel ka omafinantseeringut.
Seega on jätkuvalt oodatud annetused Ilumäe kabeli
remondiks Ilumäe koguduse
arveldusarvele
10502001277003 SEB
pangas. Lahketel annetajatel palume kindlast
juurde märkida milleks
annetus on mõeldud.
Samale arvele on oodatud ka koguduse liikmete
liikmeannetused, mis on
EELK Konsistooriumi soovitusel 1% liikmeannetaja
sissetulekust. Kõiki annetusi
saab teha ka sularahas, neid
koguvad A. Sambla ja Õ. Alt.
Iga annetaja annetuse
suurus sõltub tema võima-

lustest. Jeesus hindas vaese
lesknaise väikest annetust
kõrgemaks rikaste suurtest
annetustest, sest rikkad
annetasid oma rikkusest,
kuid lesknaine annetas oma
kehvusest
kõik, mis tal
oli.(Markuse evangeelium
12 pt salmid 41- 44)
Ilumäe kogudus on avatud kõikidele inimestele, nii
neile kes otsivad osadust
Jumalaga kui ka neile kel on
mitmesuguseid küsimusi
inimese ja Jumala kohta.
Jumalateenistused Ilumäe koguduses toimuvad
tavapäraselt kaks kord kuus
koguduse majas algusega
kell 13.00
Informatsioon koguduse
kohta Õie Alt tel 5809 1356
Koguduse õpetaja MeelisLauri Erikson 322 0880
NB! Lahked fotograafid, kes
te Ilumäel jõulujumalateenistusel pilte tegite võtke
palun kontakti Õie Alt' iga ,
e- post: oie. alt@mail.ee .

Aasta algas kuuskede
põletamise ja meenutustega
Talvevaikuses Vainupea. Igal pool ainult lumi ja lumi,
metsa viib suusarada ja kui pimedas küla vahel jalutada,
vilgub ainult mõni tuluke üksikutes majaakendes.Ja ega
küla vahel suurt kedagi ei kohtagi, sest talvel meid lihtsalt
ei ole nii palju.Vaatamata sellele, et meid on nii vähe,
oleme tegusad ja hoiame kokku, et siiski üheskoos midagi
ära teha. Aasta algab meil alati kolmekuningapäeval üheskoos kuuskede põletamisega. See on koht ka meenutusteks möödunud aasta tegemistest. Meil on, mida
meenutada: liulaskmine vastlapäeval, vabariigi aastapäeva tähistamine Adami talus, jüriöö lõke Jüripäeval,
ühine kevadine kiriku ümbruse ja küla koristamine,
jaanituli, unustamatu muinastulede öö, lõkke ja Ahti
ilusate lauluviisidega. Septembris tähistasime jumalateenistusega kiriku taasavamise 20. aastapäeva ja
meenutasime neid inimesi, tänu kellele kirik korda tehti.
Suvekuudesse mahtusid ka kontserdid kirikus. Suursündmuseks oli Vainupeal 2. detsember, kui kirikus olid
filmivõtted Norra filmi "The King of Devil`s Island"
jaoks. Ja nagu juba aastaid on olnud, oli ikka teisel
jõulupühal jumalateenistus ja pärast seda külarahva ühine
jõulupidu Adami talus. Kes juhtus nägema, siis liikus meil
jõuluõhtul küla vahel ka valge habeme ja punase kuuega
jõuluvana.
Nautigem ilusat talve, vaikust ja rahu ning kogugem
jõudu uuteks tegemisteks!
Reet Markin

Võsu 500 logokonkursi
võitis Jule Käeni kavand
Logokonkursi Võsu 500 võitis Jule Käeni esitatud kavand
(all pildil), millel kujutatud tuulte käes mängivaid laineid,
pilvi ja rannaliiva kohal liuglevat kajakat.
Teise koha sai Tanel Mulla kavand, mis kujutab päikest
ja tema all lainetavat merd, ja kolmanda koha Võsu
Põhikooli õpilase Ingrid Nõmme kavand – kelmikas pilt
Võsu suvest.
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Sageli näitab aeg, et õige
aeg on maha magatud ja
hilinenud tegutsemine on
kordades kallim.
Uus aasta on alanud konkreetsete sammudega nende
lubaduste täitmiseks, mida aastalõpul sai lubatud. Üks
lubadustest oli valitsemiskulude vähendamine. Alati ei
saa olla kulude vähendamine eesmärk omaette, sest
teatud teenused tuleb osutada ja investeeringud teha.
Kuid aastate jooksul muutub osutatavate teenuste hulk ja
kerkivad esile uued valdkonnad, mis näiteks üheksakümnendatel ei olnud olulised ning vastupidiselt minetavad
oma tähtsuse teemad, mis olid aktuaalsed siis. Volikogu
käesoleva aasta esimesel istungil oligi üheks otsustamise
punktiks Vallavalitsuse struktuuri muutmine ja selle
vastavusse viimine hetke vajaduste ja võimalustega.
Vajaduste ja võimaluste kõrvutamisel on alati vaja teha
kompromisse, sest vajadusi tundub alati rohkem olema,
kui on selleks võimalusi. Võimalustesse aga tuleb
algaval aastal vägagi ettevaatlikult suhtuda. Need
asjaolud, mis räsisid eelmisel aastal riigieelarvet on oma
teatud inertsuse ja loomuliku viivitusega jõudmas sellel
aastal kohalike omavalitsuste eelarveteni. Kui riigis
tervikuna räägitakse juba mingitest, seni veel küll
nähtamatutest muutustest paremuse suunas, siis kohaliku
omavalitsuse tasandil on hetketeadmine see, et
omavalitsuste tulud veelgi vähenevad ja võimalused
kõigi vajaduste rahuldamiseks muutuvad veelgi kasinamaks. Sellepärast tulebki otsustavalt tegutseda, muuta
valitsemist efektiivsemaks ja ettevaatavalt vähendada
neid kulusid, millede järele ka tulevikus tõenäoliselt
pakitsevat vajadust ei ole. Iga viivitatud päev nende
otsuste langetamisel seaks meid ainult keerulisemasse
olukorda. Mitte alati ei tasu otsustamist edasi lükata, küll
väites, et hommik õhtust targem on või, et küll aeg näitab.
Sageli aeg näitabki, et õige aeg on maha magatud ja
hilinenud tegutsemine on kordades kallim. Nii ei ole see
vaid riigi ja valla tasandil, vaid ka meie igaühe isiklike
rahaprobleemide lahendamisel. Kuid oskusliku tegutsemise korral on kõik probleemid lahendatavad ning
aasta lõpus võime tõdeda, et ükski vajalik asi ei jäänud
tegemata ning nii mõnigi ettevõtmine, millest unistadagi
ei julgenud, on teoks saanud.
Vello Väinsalu
volikogu esimees

Vihula vallavolikogu 2009. aastal
valitud liikmete majanduslike
huvide deklaratsioonide andmete
väljavõtted
Deklaratsioonid avaldatakse Korruptsioonivastase seaduse § 15
lõike 3 ja Vihula Vallavolikogu 12.märtsi 2003.a. otsuse nr 62
“Majanduslike huvide deklareerimine” punkti 2 alusel .
I Üldandmed
1.Ees- ja perekonnanimi; 2.Isikukood (ei kuulu avaldamisele);
3.Ametikoht; 4.Asutus (tööandja); 5.Ametipalga aste ja ametipalk.
II Andmed vara kohta
6.Kinnisvara (kuni kinnistusraaamtusse kandmiseni ka ehitised ja
nende osad); 7.Registrisse kantud autod, vee- ja õhusõidukid;
8.Aktsiad, osakud ja muud väärtpaberid; 9.Pangaarved (pank, arve
liik ja nende arv).
III Andmed varaliste kohustuste kohta
10.Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele, kui võla
suurus ületab kuue kuu ametipalga või 50 000 krooni, kui
ametikohal ametipalka ei maksta; 11.Muud varalised kohustused,
mille suurus ületab deklareerimise ajal eelmise kuue kuu
ametipalga või 50 000 krooni, kui ametikohal ametipalka ei maksta
(liisingud, käenduslepingud, hüpoteegid jms).
IV Andmed muude tulude kohta
12.Muud regulaarsed tulud (palk ja lisatasud põhitöökohal, kui
ametiisikul puudub ametipalk, näidates nende suuruse;
kompensatsioonid, sh nõukogudest saadavad hüvitised, nimetades
nõukogu ja näidates hüvitise suuruse; intressid; pensionid;
töövõtust ning teadus- ja õppetööst saadavad tasud; autoritasud;
muud tulud või tuluallikad, näidates ära, mis liiki tuludega on
tegemist) (Tulu suurust ei avalikustata)
V Andmed maksustatava tulu ja dividenditulu kohta
(Ei kuulu avalikustamisele)
VI Andmed abikaasa, vanemate ja laste kohta
(Ei kuulu avalikustamisele)
Deklaratsiooni täitmise kuupäev.

Vihula Vallavolikogu liikmed
Andrus Aasmäe 3.operatiivkorrapidaja. 4. Ida-Eesti
Päästekeskus. 5. 5/10856. 6. Elamu Aasa 3 ja majaosa Mere 37-2
Võsu alevikus Vihula vallas, garaaž Haljalas Radiaali mü 7.
Sõiduauto AUDI-A4 (1996) ja AUDI-A4 (2004). 8. Ei ole. 9. SEB 1
arvelduskonto, Swedbank 1 arvelduskonto. 10. Ei ole 11. Ei ole. 12.
Ei ole. (26.11.2009)
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2010. aasta on kulude kokkuhoiu nägu
Uus 2010. aasta tuleb rahaliselt Vihula vallale kitsam
kui eelmine. Oleme valla
eelarves võtnud sihiks vähendada kõiki kulutusi keskmiselt 8%. Mõningaid kulusid ei ole võimalik enam
vähendada nagu kooliõpetajate ja kasvatajate palgad,
osad sotsiaaltoetused, teede
talvine lahti hoidmine, lasteasutuste kütmine jms. Seega
kusagilt tuleb kokku hoida
rohkem.
Tihtipeale on kuulda nurinat, et vallavalitsuses on
ametnikel töökoormus hõredavõitu ja nö kohvijoomiseks jääb liialt aega ja jõu-

du. Kuidas kellelgi ja on
kiiremaid ja vaiksemaid
aegu ka ametnikel. Oleme
jõudnud otsusele nii vallavalitsuses kui volikogus,et
tuleb ametnike arv ja töötasud viia enam vastavusse
tegeliku tööpanusega. Seoses maareformi lõppemisega
on kõvasti vähenenud maaküsimuste lahendamine,
keskkonnanõunikule ei jätku
meie vallas täistööajaga
ülesandeid. Korrakaitseametnik võeti algselt ametisse kolme valla peale, kuid
teised loobusid. Alates 1.
märtsist töötab vallamajas
kolme raamatupidaja asemel

kaks, maanõuniku ülesanded
võtab lisaks senisele tööle
enda peale registripidaja,
kellel on kümneaastane
kogemus valla maakorraldajana. Keskkonnanõunik
jääb tööle 0,5, korrakaitseametnik 0,4 koormusega ja
ka vastava palgaga.
Need koondamised annavad vallale rahalist kokkuhoidu kalendriaasta jooksul
meie pearaamatupidaja andmetel 710 988 krooni. See
kokkuhoid koosneb palkadest, palgaga kaasnevatest
maksudest, auto ja telefoni
kasutamise kuludest.
Lisaks oleme vallamaja

töötajatega kokku leppinud,
et kui aasta teises pooles raha
ikkagi napib, oleme valmis
võtma täiendavalt igaüks 2
nädalat palgata puhkust,mis
annaks veel palgakulude
kokkuhoidu ca 150 000
krooni.
Nii et püüame suud
sättida sekki mööda. Kokkuhoiu kohti püüame muidugi
lisaks leida ka muudest
valdkondadest .

krooni. Raamatupidaja aastane kulu koos maksudega
on umbes 200 000 krooni,
millest tuleb maha arvata
jaanuari kuu palk ja koondamiskulud (10 kuu kompensatsioon) umbes 183 000
krooni. Arvutuste järgi saame siin aastaseks säästuks 17
000 krooni. Vähendades
korrakaitseametniku ja
keskkonnanõuniku ametikohti poolele koormusele
võidame st hoiame aastas
kokku vastavalt 100 000 ja
80 000 krooni.
Minu arvutused ütlevad,
et kiiresti ja kohe kõiki
muudatusi rakendades suudetakse säästa maksimaalselt 377 000 krooni. Võrdluseks lihtsalt, et peale valimisi ametisse nimetatud ja
volikogule tutvustamata abivallavanema aastane töötasu
fond koos maksudega on 305
000 krooni.
Olen nõus, et 377 000
krooni säästu on väga korralik rahaline võit, kuid
julgen ennustada, et veel
aasta jooksul võetakse tööle
uus praeguse maanõuniku
ülesandeid täitma hakkav
inimene. Võib-olla on tema
ametinimetus teistsugune
või täidab ta oma ülesandeid

lepinguga, eks seda ole näha.
Seadus on need ülesanded
omavalitsusele pannud ja
need tuleb täita.

Rene Treial
Vallavanem

700 000 krooni kokkuhoidu?
Vaadates viimaseid struktuurimuudatusi Vihula vallavalitsuses tekib paratamatult
küsimus: miks sellised muudatused. Väidetavalt on
plaanis jagada ümber tööülesanded ja koondada ametikohad millistel puudub
edaspidi rakendus. Millised
on muudatuste tegelikud
eesmärgid on endiselt suur
saladus, nii nagu ka väidetavalt oktoobris allakirjutatud koalitsioonikokkulepe, mida siiani Vihula valla
elanikele ehk siis valijatele
ei ole tutvustatud.
Vabaneme tülikatest!
Mõistan, et tänavune valla
eelarve on pingeline ning
kokku tuleb hoida igalt
poolt. Kui täna suudetakse
aga kolme ametikoha loobumisel (koondada raamatupidaja ja maanõunik ning
vähendatakse poolele koormusele nii keskkonnanõuniku kui korrakaitseametniku ametikohad) säästa 700
000 jääb arusaamatuks, miks
oli siis nii kiiresti tarvis tööle
rakendada abivallavanem,
kelle ametikohustuste hulka
ei kuulu koondatud ametnike
tööülesanded. Eelmisel aas-

tal suudeti ülesanded jagada
nii, et abivallavanemat ei
olnud ja tööd said tehtud.
Kuigi eks siingi võime ju
oletada tegelikke põhjusi –
kiirelt omad tööle ja siis
vabaneda neist, kes võimulolijatele tülikad või siis ehk
mitte omad tunduvad.
Koalitsiooni üks lubadustest oli, et prioriteediks
vallas peavad saama heakord
ja korrakaitse. Selleks loodi
isegi eraldi uus volikogukomisjon. Aga ametnikud,
kes peaks komisjoni töö
käigus vastuvõetud otsused
ja meetmed ellu rakendama,
vähendatakse poolele koormusele. Kas see tähendab
seda, et kevadel hakatakse
vastavaid teenuseid ostma
„omadelt“?
Koondamine säästu ei
anna!
700 000 krooni kokkuhoidu?? Maanõuniku ametikoha aastane kulu koos
maksudega on umbes 270
000 krooni, millest tuleb
maha arvata jaanuari kuu
palk ning koondamiskulud
(3 kuu kompensatsioon)
umbes 90 000 krooni. Kokku
saame säästuks 180 000

Piret Aasmäe 3. peaspetsialist. 4. Põllumajandusministeerium.
5. 28/15504. 6. Elamumaa Harjumaal Harku vallas. 7. Ei ole. 8. Ei
ole. 9. Swedbank 2 arvelduskontot. 10. Ei ole. 12. Vihula
Vallavolikogu aseesimehe hüvitis ja komisjoni liikme hüvitis.
(11.11.2009)
Tõnu Ammussaar. 3. abivallavanem. 4. Kuusalu Vallavalitsus.
5. 29/19400. 6. korter Harju maakonnas Viimsi vallas. 7. Sõiduauto
PEUGEOT 407 (2004). 8. Rannaliiv osa 1 nimiväärtus 265000,
koguväärtus 265000. 9. SEB 1 arvelduskonto, Swedbank 1
arvelduskonto. 12. Ei ole. (01.11.2009)
Mare Kalme 3. ettevõtja. 4. Mare Kalme Arma Ratsatalu. 5. Ei
ole. 6. Maatulundusmaa Rutja külas Vihula vallas. 7. Sõiduauto
TOYOTA LAND CRUISER (1982); sõiduauto VW PASSAT
(1991). 8. Ei ole. 9. Swedbank 1 arvelduskonto, Nordea Pank 2
arvelduskontot. 10. Nordea Pank reservlaen. 11. Ei ole. 12.
Ettevõtlustulu. (26.11.2009)
Age Kuusemets 3. FIE peatatud. 4. FIE Age Kuusemets. 5. Ei
ole. 6. Ei ole. 7. Ei ole . 8. Ei ole. 9. Swedbank -1 arvelduskonto. 10.
Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole.(26.11.2009)
Hanno Nõmme 3. FIE Hanno Nõmme. 4. Ei ole. 5. Ei ole.
6.maatulundusmaad Vihula vallas Eru külas: Ero-Hansu mü, EruJoosepi mü, Kordoni mü ja Vesiliiva mü; Tõugu külas Eru-Hansu
mü; maatulundusmaa Ida-Virumaal Tudulinna vallas Oonurme
külas Simo mü; elamumaad Lääne-Virumaal Vihula vallas Võsu
alevikus Männi tn 3 ja Koljaku külas Jaana mü. 7. Sõiduauto OPEL
FRONTERA-B (2000); Kalapüügilaevad „PELLA (1986), Tallinna
Lt. (1991), ROBUST-20 (2007); traktorid T40AM (1986) ja T-16
(1976). 8. Ei ole. 9. SEB - 2 arvelduskontot; Swedbank 1
arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Pension. VRKÜ juhatuse
esimehe hüvitis. Erametsakeskus käsunduslepingu alusel.
Rakvere Metsaühistu käsunduslepingu alusel. (26.11.2009)
Einar Ohov 3. ehitusspetsialist. 4. Rae Vallavalitsus. 5.
21/15300. 6. Ei ole. 7. Sõiduauto ŠKODA (1999). 8. Ei ole. 9.
Swedbank-1 arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. AS DNB Nord Liising.
12. Ei ole. (25.11.2009)
Mati Piirsalu 3. Ei ole. 4. Ei ole. 5. Ei ole. 6. Vihula vallas

Seesam seesam avane!
Mis siin ikka… Kindlasti on
koalitsioonil oma tegevused
läbimõeldud ja meil tuleb
oodata-vaadata, et miks ja
kuidas. Lihtsalt hetkel välja
öeldud ja olemasolev info ei
klapi, veel. Sest lubatud 700
000 krooni kokkuhoidu ei
võrdu olemasoleva 377 000
krooniga. Koalitsioon lubadus tõhustada tööd heakorra
ja korrakaitse tegevuses
moodustades uue komisjoni
on tegelikult nende valdkondade rahastamise vähendamine. Mis aga juhtub nüüd
ülejäänud lubadustega näiteks toetada kodulähedast
haridust, külaseltse ?! Mina
igatahes ootan hirmuga.
Võib-olla juhtub ime ja
ükskord tutvustatakse ka
meile saladuslikku koalitsioonikokkulepet ja siis saame ka meie Vihula valla
elanikud teada, et miks ja
milliseid otsuseid meie koduvallas tehakse.
Priit Pramann

Palmse k Tülira mü, Eru k Tuulise mü ja Mustoja k Pilvise mü. 7. Ei
ole. 8. Ei ole. 9. Swedbank 2 arveldus- ja 1 krediidikonto: SEB 1
arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Swedbank Liising. 12. Pension.
(26.11.2009)
Priit Pramann 3. volikogu liige. 4. Vihula Vallavolikogu. 5. Ei
ole. 6. Maatulundusmaa Vihula vallas Palmse külas Potisepa ja
Päikesevälja mü. 7. Sõiduauto FORD AEROSTAR (1992). 8. Ei
ole. 9. SEB - 1 arvelduskonto, Swedbank 1 arvelduskonto. 10. SEB
Pank. 11. Ei ole. 12. Ei ole.(26.11.2009)
Eha Sirebu 3. Ei ole 4. Ei ole. 5. Ei ole 6. Elamumaa LääneVirumaal Vihula vallas Võsul Aia tn 10. 7. Sõiduautod FORD C
MAX (2004) ja OPEL VECTRA (1997). 8. Ei ole. 9. SEB- 1
arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Ei ole. (10.11.2009)
Kai Tingas 3. Vihula Lasteaed-Algkool. 4. Vihula
Vallavalitsus. 5. 15/11 000. 6. Ei ole. 7. Sõiduauto TOYOTA
CARINAE (1995). 8. Ei ole. 9. SEB - 1 arvelduskonto. 10. Ei ole.
11. EI ole. 12. Ei ole. (25.11.2009)
Aarne Vaik 3. juhataja. 4. MTÜ Käsmu Meremuuseum. 5. Ei
ole. 6. Ei ole. 7. Sõiduauto FORD (1985). 8. Ei ole. 9. Swedbank - 1
arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Eesti Kirjanike Liit 0,5
kohta. (26.11.2009)
Aide Veinjärv 3. FIE 4. Mäerahva Talu. 5. Ei ole. 6. Elamumaa
Lääne-Virumaal Vihula vallas Karula külas. Maatulundusmaa
Lääne-Virumaal Vihula vallas Karula külas. 7. Sõiduauto NISSAN
PRIMERA (1996). 8. Ei ole. 9. SEB - 1 arvelduskonto ja 1
krediidikonto; Swedbank - 1 arvelduskonto. 10. Ei ole. 11.AS SEB
Liising. 12. Ei ole. (26.11.2009)
Arvi Ööpik 3.Töödejuhataja/Juhataja. 4. Vihula
Munitsipaal/OÜ Transtime. 5. 19/16 650; 9000 krooni. 6.
Elamumaa Lääne-Virumaal Vihula vallas Vergi külas,
korteriomand Rakvere linnas, tootmishoonete maa Vihula vallas
Võsu alevikus. 7. Sõiduauto TOYOTA AVENSIS (2006). 8. OÜ
Transtime, Tallinn Grupp, Swedbank Pensionifond K3. 9. SEB 1
arvelduskonto, Swedbank 1 arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12.
OÜ Transtime. (08.11.2009)
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ISTUNG NR 5
14. jaanuar 2010 kell 16.05 Võsul
Istungi osales 12 volikogu liiget: Andrus
Aasmäe, Piret Aasmäe, Tõnu Ammussaar Age
Kuusemets, Hanno Nõmme, Einar Ohov, Mati
Piirsalu, Eha Sirelbu, Kai Tingas, Aide Veinjärv,
Vello Väinsalu ja Arvi Ööpik.
Istungil ei osalenud Anneli Alemaa, Mare
Kalme ja Priit Pramann.
Määrusega nr 3 muudeti Vihula Vallavalitsuse struktuuri vähendades teenistuskohtade arvu ja suurust
järgmiselt: koondatakse ära maanõuniku ja ühe
raamatupidaja ametikoht ning muudetakse ametikohtade suurusi: keskkonnanõuniku ametikoha
suuruseks kinnitati 0,5 ning korrakaitseametniku
ametikoha suuruseks 0,4 ametikohta.
Määrusega nr 4 kehtestati 2010.aasta maamaksu
määrad diferentseeritult maa hinnatsoonide lõikes
alljärgnevalt:
(1) Hinnatsoonides H00887001, H00887002,
H00887003, H00887004, H00887005 ja H00887006
on maamaksumäär 2,5 protsenti 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% protsenti maa maksustamishinnast aastas.
Määrusega nr 5 kehtestati kord, mis reguleerib vallavolikogu liikmetele ja vallavalitsuse liikmetele ning
vallavolikogu komisjoni ja vallavalitsuse komisjoni
liikmetele, kelle põhitöökoht ei ole vallavalitsuses,
volikogu või valitsuse ülesannete täitmisel tehtud
kulutuste ning volikogu ja valitsuse ning komisjoni
tööst osavõtu ees hüvitise suuruse määramist ja
maksmist.
Otsusega nr 42 kinnitati vabade põllumajandusmaade
kasutusvaldusesse andmiseks esitatud
avalduste alusel taotlejate nimekiri
Otsusega nr 43 kinnitati Elutööpreemia saajaks 2009.
aastal Villu Jahilo
Otsusega nr 44 kinnitati 2009. a Aasta Tegijaks
kultuuri valdkonnas Mari-Anne Heljas. Teistes
valdkondades otsustati Aasta Tegija tiitlit mitte välja
anda.
Otsusega nr 45 nimetati Vihula Vallavolikogu ja
Vallavalitsuse esindajateks Eesti Maaomavalitsuste
Liidu Maapäeval kuni volikogu käesoleva koosseisu
volituste lõppemiseni Vello Väinsalu ja Rene Treial.
Nende asendajateks nimetati Mati Piirsalu ja Urmas
Osila
Otsusega nr 46 valiti ANNELI ALEMAA volikogu
poolseks esindajaks Võsu Põhikooli hoolekogus kuni
volikogu käesoleva koosseisu volituste lõppemiseni
ja MARE KALME volikogu poolseks esindajaks
Vihula Lastead-Algkooli hoolekogus kuni volikogu
käesoleva koosseisu volituste lõppemiseni.
Istungil toimus Vihula valla 2010.aasta eelarve
projekti II lugemine. Eelarveprojekt on avalikustatud
valla veebilehel www.vihula.ee Vihula Vallavalitsus
Eelarvega seonduv all.
Istungil viidi läbi ka Võsu Põhikooli arengukava
2010 – 2013 projekti I lugemine.
Volikogu poolt vastuvõetud määrustega saab tutvuda
valla kantseleis, raamatukogudes ja valla veebilehel:
www.vihula.ee. Otsustega saab tutvuda valla kantseleis
ja raamatukogudes.
Järgmine volikogu istung
toimub 11. veebruaril 2010 algusega kell 16
Võsul, vallamaja saalis (II korrusel)

Vihula Vallavalitsus annab 2 (kaheks) aastaks
rendile Võsul Mere 6a asuva hoone (endine
mängudemaja).
Rentnikul on hoone remontimise kohustus.
Pakkumisi ootame 01. märts 2010 kella 17.00-ni.
Lähem info telefonil 3258631.
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15.detsembri 2009 istungi nr 48 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. nimetas Vihula valla esindajaks Sihtasutuse Virumaa
Muuseumid nõukogus vallavanem Rene Treial`i;
2. otsustas maksta toimetulekutoetust detsembrikuu eest
kahele inimesele kokku summas 1344 krooni;
3. kinnitas Vihula valla munitsipaalkoolide, Võsu Põhikool
ja Vihula Lasteaed-Algkool, õpilaskoha tegevuskulude
arvestusliku maksumuse ühe õpilase kohta 2010.aastal:
õpilaskoht aastas 33 933 krooni ja kuus 2828 krooni ning
lapse päevahoid päevas 100 krooni;
4. kompenseeris õpilaste sõidupiletid vastavalt esitatud
avaldustele kokku summas 1565 krooni;
5. andis nõusoleku erastada liitmise eesmärgil piirnev
maaüksus Irvali juurdelõige kinnisasjaga Irvali Koljaku
külas kinnistu omanikule;
6. väljastas ehitusloa Palmse 10 kV elektri ülekandejaama III
etapi ehitamiseks, osaliseks rekonstrueerimiseks ja
osaliseks lammutamiseks;
7. andis loa ühise jäätmemahuti kasutamiseks R. Liis`ile
Võsu alevikus. Andis loa ühise jäätmemahuti kasutamiseks B. Petrov`ile Võsu alevikus. Mitte anda luba
korraldatud jäätmeveoga mitteliitumiseks L. Landmann`ile Mustoja külas ja T. Saamot`ile Kiva külas. Luges
korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks perioodil
01.01.2010 kuni 30.03.2010 V. Väli Käsmu külas. Luges
korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks talveperioodil
kuni aastani 2011 E. Sarnet Eisma külas, A. Rätsep Eisma
külas, P. Laos Käsmu külas, S. Kirillova Võsu alevikus, A.
Prits Eisma külas, M. Sundla Noonu külas, A.-M. Tombak
Võsu alevikus, OÜ Roolid Kinnisvara Lahe külas, T.
Saavo Eisma külas, O.E. Kahrs Käsmu külas, J. Talts Paasi
külas, V. Senka Eisma külas, T. Vaaderpass Toolse külas, S.
Õitspuu Karepa külas, T. Vilimaa Võsu alevikus, V. Viirlik
Lahe külas, H. Tuus Vainupea külas, I. Lüs Rutja külas, K.
Kirsimägi Kakuvälja külas, A. Närska Mustoja külas, K.
Nõmme Pihlaspea külas.
22.detsembri 2009 istungi nr 49 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. otsustas maksta kolmele abipolitseinikule preemiat teise
poolaasta eest vastavalt töötatud tundidele kokku summas
7785.- krooni;
2. nõustus Vihula Vallavolikogu kultuuri-ja spordikomisjoni
alljärgnevate ettepanekutega: rahuldada Marge Tambik`u
taotlus 1500 krooni ulatuses spetsiaalsete spordijalanõude
ostmiseks Kristjan Tambik`ule; toetada MTÜ Vihula Selts
taotlust 6000 krooniga aastalõpupeo korraldamiseks
Vihula rahvamajas; toetada MTÜ Karepa Selts taotlust
3000 krooniga aastalõpupeo korraldamiseks Karepa
rahvamajas; toetada MTÜ Nooruse Kaja taotlust 2000
krooniga Võsu pensionäride jõulupeo läbiviimiseks;
toetada MTÜ Võhma Seltsimaja taotlust 3000 krooniga
aastalõpupeo korraldamiseks Võhma seltsimajas; mitte
toetada Mustametsa Muinsuskaitse klubi taotlust Tartu
rahulepingu sõlmimise 90.aastapäeva tähistamiseks
Tartus;
3. muutis Vihula Vallavalitsuse 04.aprilli 2006 määruse nr 2
“Vihula Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate
koosseisud, palgaastmed ja palgamäärad” §-ga 1
kinnitatud Vihula Vallavalitsuse hallatavate asutuste
töötajate koosseisud vastavalt määruse lisale 1 ning
asendas Võsu Põhikooli Võsupere lastemängurühma
õpetaja senise ametikoha suuruse 1,0 ametikoha suurusega
1,5;
4. muutis Vihula Vallavalitsuse 02.09.2009 korralduse nr 592
punkte 1.1. ja 1.2. katastriüksuste pindalate osas;
5. nõustus vaba põllumajandusmaa maatüki nr A27
asukohaga Noonu küla kasutusvaldusesse andmisega FIE
Urmas Einbergi Sikkani-Pendri talule ja tunnistas
kehtetuks Vihula Vallavalitsuse 21.07.2005 korralduse nr
353 ja 18.09.2007 korralduse nr 348;
6. määras Vihula Vallavalitsuse esindajaks MTÜ Arenduskoja juhatuse seirekomisjoni vallavanem Rene Treial`i;
7. algatas detailplaneeringu koostamise Eisma küla Liivametsa maaüksusele, Võsu aleviku Sääse 7a maaüksusele ja
Vergi küla Mereranna maaüksusele;
8. väljastas ehitusloa Esku kabeli rekonstrueerimiseks;
9. väljastada kasutusloa Rannaklubi hoone remondijärgseks
kasutamiseks, Rutja küla Metsanurga maaüksuse
elektriliitumise kasutamiseks ja Vihula mõisa peahoone
ehitise fassaadise ja põhjatiiva remondijärgseks osaliseks
kasutamiseks;
10. andis loa ühise jäätmemahuti kasutamiseks ja luges
korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks talveperioodidel
kuni aastani 2011 T. Kaljuvee O`Brook ja T. Uutmaa Eisma
külas. Andis loa korraldatud jäätmeveoga mitteliitumiseks
talveperioodidel kuni aastani 2011 Ü.Rohesalu Eisma
külas, R. Aun Mustoja külas, S. Lepik Eisma külas, L.
Rummo Pedassaare külas, I.-M. Kärp Eisma külas, A.
Kaldam Eisma külas, I. Mosel Eisma külas, T. Kõll Kiva
külas, P. Lastovets Vergi külas, E. Erendi Võsu alevikus, A.
Polt Võsu alevikus, R. Vähk Lauli külas ja K. Kivi Joandu
külas.
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30.detsembri 2009 istungi nr 50 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. otsustas maksta rehabilitatsioonitoetust ühele eakale
inimesele summas 500 krooni, küttetoetust ühele
vähekindlustatud perele summas 1700 krooni, ühekordset
toetust ühele kinnipidamiskohast vabanenule summas
1000 krooni, ühekordset toetust ühele eakale inimesele
summas 360 krooni, jõulutoetust kahele paljulapselisele
perele kokku summas 2100 krooni, toimetulekutoetust
detsembrikuu eest kahele inimesele kokku summas 1816
krooni, täiendavat toetust toimetulekutoetuse vahenditest
kolmele inimesele kokku summas 3000 krooni ja tasus
Võsu Põhikooli hoolekogu koolituskulud summas 300
krooni;
2. moodustas Vihula valla terviseprofiili koostamiseks
komisjoni järgmises koosseisus: komisjoni esimees Kai
Tingas, liikmed Eha Veem, Maarja Veskila, Maire
Muruvee ja Aide Veinjärv;
3. väljastas ehitusloa sauna rekonstrueerimiseks Lasteaia
maaüksusel Koljaku külas ja Võsu aleviku Kalda 2a
maaüksuse elektriliitumise rajamiseks;
4. nõustus Vihula Vallavolikogu kultuuri-ja spordikomisjoni
järgnevate ettepanekutega: Vihula Selts MTÜ
2500
krooni seltsi aastalõpupeo õhtujuhi tasu ja transpordi
maksmiseks; Võsu Rannaklubi MTÜ - 3000 krooni
projekti Rannaklubi pilliruumi lae remont ja san.ruumide
inventari soetamine (peegel, rätikuhoidjad, nagid jm);
Vergiranna Selts MTÜ 3000 krooni Vergi külamajja
muusikakeskuse soetamiseks; Käsmu Külaselts MTÜ
3000 krooni küla jõulukuusele ja rahvamajale uute
elektriküünalde ja jõulukaunistuste ostmine; Mitte
rahuldada Võsu Eakate Selts Meelespea MTÜ taotlust
ringijuhtide töö tasustamiseks valla eelarvest; Vihula
Vallavalitsus 2800 krooni projekti „Tšello tuleb kooli“
läbiviimiseks;
5. kompenseeris õpilaste sõidupiletid vastavalt esitatud
avaldustele kokku summas 1720 krooni;
6. luges korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks talveperioodidel kuni aastani 2011 M. Riive Võsu alevikus;
7. nõustus Vihula vallas Vergi külas asuva katastriüksuse
Anni 2 nime muutmisega Männivälja;
8. otsustas esitada volikogule järgmised eelnõud: „Maamaksumäära kehtestamine 2010. aastaks“ ja „Vaba
põllumajandusmaa kasutusvaldusesse saajate nimekirja
kinnitamine“.
05.jaanuari 2010 istungi nr 1 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. luges korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks talveperioodidel kuni aastani 2011 M. Muzõtšin Eisma külas, T.
Transtok Vainupea külas, A. Põllu Altja külas ja R.
Palvadre Vergi külas;
2. väljastas ehitusloa Vergi küla Võrgu maaüksuse
elamuboksi rekonstrueerimiseks;
3. otsustas esitada volikogule järgmised eelnõud: „Võsu
Põhikooli arengukava vastuvõtmine“, „Vihula Vallavalitsuse struktuuri muutmine“-eelnõu vallavanemalt ja
„Vihula valla Aasta Tegija väljakuulutamine“.
13.jaanuari 2010 istungi nr 2 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. luges korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks talveperioodidel kuni aastani 2011 E. Alas Karepa külas, A.
Varipuu Kakuvälja külas, P. Urb Pihlaspea külas, P. Eero
Toolse külas, M. Ottin Võsu alevikus, S. Saaring Võsu
alevikus, V. Lahne Karepa külas, A. Bergström Altja külas,
A. Smirnov Eisma külas, A. Himuškin Eisma külas, M.
Novikov Toolse külas, O. Valtin Andi külas;
2. maksis tuleõnnetuses kannatada saanud perekonnale
toetust summas 10 000 krooni;
3. kompenseeris õpilaste sõidupiletid vastavalt esitatud
avaldustele kokku summas 3364 krooni;
4. andis nõusoleku MTÜ-le Fän Clab lastelaagri läbiviimiseks Lainela Puhkekompleksis Käsmu külas
04.07.2010 kuni 09.07.2010;
5. lubas Võsu Põhikooli lasteaiarühmade töötajad kollektiivpuhkusele järgmiselt: Võsupere mängurühm
14.06.2010 kuni 27.07.2010 ja Võsu mängurühm
12.07.2010 kuni 23.08.2010;
6. kuulutas logokonkursi „Võsu 500“ võitjaks Jule Käen`i
esitatud kavand. Teine koht Tanel Mulla esitatud kavand ja
kolmas koht Ingrid Nõmme kavand. Rahalised auhinnad
on vastavalt: I koht 3000 krooni, II koht 2000 krooni ja III
koht 1000 krooni;
7. jättis Vihula Vallavalitsuse 20.10.2009 korralduse nr 762
kehtetuks tunnistamise nõudes esitatud vaide rahuldamata;
8. väljastas projekteerimistingimused elamu ja kuni 5
abihoone projekteerimiseks Karepa küla Metsasarve
maaüksusele;
9. väljastas ehitusloa suvemaja püstitamiseks Altja küla
Võilille maaüksusele;
10. võttis vastu Kakuvälja küla Kadaka maaüksusele
koostatud detailplaneeringu.
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Te laulsite ja tantsisite end üldlaulu- ja
tantsupeole
Jälle algab kõik, algab
uuesti, kõik on jälle nii
nagu ennegi...
...igal nädalal köetakse kaks
ruumi puid Võhma seltsimaja ahjudes, et tantsijaid ja
lauljaid ootaks ees soojad
ruumid. Tantsijate tulekuks
ahjud särtsuvad, aga soe on
saali lae all ja naistel ei jää
muud üle kui 2 tundi kiiremaid liigutusi teha. Nad
teevadki, kaks korda kuus
juhendajaga ja kaks korda
kuus iseseisvalt. Sel aastal
sedamoodi, sest mehed tahavad ka tantsida, et Meeste
Tantsupeol Rakveres kohal
olla. Teeks küll neli korda
kuus nagu vanasti aga rohkemaks pole jõudu juhendajat
palgata.
Koorilauljad üritavad vana moodi jätkata, vähemalt

vabariigi aastapäeva kontserdini. Mismoodi edasi –
pole vaja Mangi käest küsida
ega kohvipaksult ennustada.
Täpselt nii kuidas raha jätkub.
Tegelikult ei tahtnud ma
sellest kirjutada vaid põhjuse
andis üks mõte, mis mind
mõnda aega kummitanud on.
Ellujääja Kristjan Matsoni
mõte, mis kõlas nii: „Kui sa
tahad inimesele midagi head
öelda, tuleb seda teha kohe.
Järgmist võimalust ei pruugi
tulla.“
Kallid naisrühma naised
ja segakooripere, Te olete
imelised inimesed!
Te tegite kaks aastat
ränka tööd ja laulsite ja
tantsisite end Üldlaulu- ja
tantsupeole. Tänu Teie südikusele olid üle hulga aja jälle

2010. aasta on kuulutatud lugemisaastaks. Eelmisel aastal
toimus Võsu Põhikoolis III veerandil ülekooliline lugemismaraton, mis lõppes emakeelepäeval kirjandusliku karnevaliga. Sel aastal tahaks III veerandi kuulutada ettelugemise

Arvete tasumata jätmise
korral peatatakse
jäätmevedu
Hea Vihula valla jäätmevaldaja!
Tuletame meelde Ragn-Sells AS klientidele, et
arvete tasumata jätmise korral peatatakse
jäätmevedu, ning peale arvete tasumist esitatakse
hinnakirja alusel jäätmeveo taasalustamistasu
120.00 EEK.
Klientidele, kellel on praeguseks ajaks
tekkinud võlgnevus ja selle tagajärjel jäätmevedu
ei toimu, pakume võimalust ilma lisakuluta
taastada jäätmevedu. Selleks palume peale
võlgnevuse likvideerimist, mis on tehtud enne
28.02.2010, võtta ühendust Ragn-Sells AS
klienditeenin-dusega telefonitsi 15 155 või
elektrooniliselt
virumaa@ragnsells.ee.
Ragn-Sells AS

meie kandi inimesed suurel
peol! Meie maakonna kultuuritöötajad on Teist vaimustuses, Te olete ainsad
kollektiivid maakonnas, kelle juhendajaid ei tasusta
omavalitsus. Teistes omavalitsustes ei kehti tehe
rahvakultuur = seltsielu.
Seda enam on Teil põhjust
oma saavutuse üle uhkust
tunda.
Parim kink, mis Teile
anda on üks suur-suur kallistus, üks suurus sobib kõigile
ja kui see mingil põhjusel
ikkagi ei sobi, võtan selle hea
meelega tagasi !
Mis siis, et Te ei väärinud
valla Aasta Tegija tiitlit,
minu silmis olete Te ikkagi
AASTA TEGIJAD !
Kallistades, Riina Kens

JAANUAR 2010

Karepa Selts kutsub huvilisi 31.
jaanuaril kell 15.00 kohtuma
Maire Aunastega.
Võimalus osta raamatuid otse
autorilt.
Osalustasu 25 kr.
Kohvi kõrvaseks võta küpsisekarp või muu meelepärane
kaasa.

Laupäeval 20. veebruaril algusega
kell 19:00
kontsert pühendusega Sõpradele
GERLI PADAR
Kitarril Taavi Langi
Piletid müügil Piletilevis ja tund
enne algust kohapeal
Vaata lisaks
http://www.palmse.ee/uritused

veerandiks. On ju siiani tore meenutada, kuidas õhtuti luges ema
„Pipit“ või muinasjutte. On ka tore meenutada, kuidas oma lapsedki
nurusid õhtul enne uinumist ettelugemist. Seepärast kutsub Võsu kool
kõiki täiskasvanuid, kel aega ja tahtmist, kooli lastele tutvustama oma
lapsepõlve lemmikraamatut või ette lugema toredat muinasjuttu.
Selleks võta ühendust õp. Merikesega ( tel. 5221628) ja lepime kokku
konkreetse päeva ja kellaaja.

Kutsume sportlikku vormi lihvima või
lihtsalt suuskadel talve nautima
Lopsakad lumeolud ja mõnusalt krõbe talveilm tuletavad meelde ja annavad
hea eelduse järjekordseks traditsioonidega suusamatkaks Oandu -Võsu. Start
antakse 27. veebruaril 2010 kell 11:00 Oandu paisjärve kõrval parkimisplatsil
ja lõpetamine koos sooja supi ja teega toimub Võsu külje all RMK puhkemaja
juures. Siinjuures anname teada, et matka rajameister Jüri Teppe on juba tublisti
paksus lumes rahmeldanud ja korralik suusarada ootab lahkelt kasutajaid.
Kutsume kõiki huvilisi oma sportlikku vormi lihvima või ka lihtsalt suuskadel
mõnusaid talveolusid nautima. Samas palume mitte lõhkuda trampides või
autodega sõites teiste tänuväärt tööd! Kohtumiseni suusamatkal Oandu - Võsu
2010.
NB! Lisaks suusarajale kulgeb kepikõndijate oma marsruut Eskult Võsule
ja kultuuriloo huvilistele jalgsimatk Võsu ümbruses. Täiendavat infot
avaldame Vihula valla kodulehel www.vihula.ee ja RMK kodulehel
www.rmk.ee

Alustab kristlust tutvustav seminar „CREDO“
Alates 3. veebruarist 2010 aastal algab Vihasoo raamatukogus kristlust tutvustav seminar
„CREDO“. Kokkusaamised toimuvad kolmapäeviti algusega kell 18.00
Seminar käsitleb ettekannetes usu ja elu keskseid küsimusi. Osalemiseks ei ole vaja
eelteadmisi ega- kogemusi. Väikesed vestlusrühmad pakuvad võimalust arvamuste
vahetamiseks. Ka vaikimine on lubatud. Seminar koosneb seitsmest osast ja ühest
lõpujumalateenistusest. Iga õhtu kestab umbes kaks tundi.
Osad on üksteise peale üles ehitatud nagu reisietapid. Seepärast soovitame teil kõigist
etappidest osa võtta. Aga te võite tulla esimesel korral ka lihtsalt tutvumiseks.
Seminarist osavõtt on tasuta ja see ei kohusta teid millekski.
Seminari viib läbi usuteaduse magister Õie Alt, kes on läbinud ka vastava koolituse.

MTÜ Võsu Vabatahtlik Tuletõrjeühing
Riigimetsa Majandamise Keskus
23.02. kell 14.00 VÕSU
RANNAKLUBIs
VABARIIGI AASTAPÄEVA
KONTSERT-AKTUS.
Vihula valla Elutöö Preemia ja Aasta
Tegija auhindade kätteandmine.
Esinevad koolide õpilased ja
isetegevuslased.
23.02. kell 17.00 VÕHMA
RAHVAMAJAs
VABARIIGI AASTAPÄEVA
PIDULIK KONTSERT JA
SIMMAN

VALLAVALITSUS AVATUD
ESMASPÄEVAL
TEISIPÄEVAL
KOLMAPÄEVAL

08.00 – 16.00

NELJAPÄEVAL

08.00 – 18.00

REEDEL

08.00 – 14.00

Soovin osta metsaga kinnistu ja
talukoha.
Tel: 5047436
e- mail: caravanm@gmail.com
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Meie hulgast
on lahkunud …

URMAS SINIMÄE
18.12.2009
AKSEL KAASIK
22.12.2009
URMAS NAISSAAR
10.01.2010

Katuste lumest puhastamine.
Tel: 511 5646
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

MAIDO TIMM
17.01.2010

