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Augustitormi kahjud ulatuvad üle 30 miljoni krooni

Kool algab 1.septembril
Võsu Kooli tarkusepäeva aktus toimub
1. septembril kell 11.30 Võsu
Rannaklubis
NB! Vihula Vallavalitsus tuletab meelde: palume
laspevanematel õpilaste sõidukaartide taotlused esitada
vallavalitsusele hiljemalt 10. septembriks. Sõidukaardi
saab taotleda ainult nendele maršruutidele, mida ei
teeninda koolibuss.

Aeg kandidaate esitada
1. november on taas tähtaeg esitada kandidaate Elutööpreemia ja valla Aasta Tegija tiitlile. Ettepanekuid
võivad teha kõik isikud, ettevõtted, seltsid, kollektiivid.
Ette-panekutest peab selguma, milliste teenete või tegude
eest kandidaadid üles seatakse.
Elutööpreemia antakse välja auväärses eas isikule,
kes pikema perioodi vältel on oma tegevusega kasu
toonud Vihula valla positiivse maine kujundamiseks,
preemia suuruseks on 25 000 krooni. Aasta tegija tiitlile
saab kandidaate esitada viies kategoorias:
- Haridus
- Sport
- Kultuur
- Ettevõtlus (majandus)
- Seltsielu (külaliikumine)

Torm murdis metsa nagu loogu, ...

Aasta Tegija preemia suurus on 5 000 krooni.

... pööras segi Vainupea surnuaia, ...
“8. augusti tormikahjude
ülevaated maavalitsustelt on
suurusjärgus kokku ligi 30,3
miljonit krooni, millest erasektori kahjud moodustavad
maavalitsuste poolt esitatud
andmetel ca 25-26 miljonit
krooni.” kirjutas Postimees
17. augusti lehes.
Kõige rängemalt tabas
torm Lääne-Virumaad, tekitades maavalitsuse hinnangul enam kui 15 miljoni
krooni ulatuses kahju. Sellest omakorda üle 8 miljoni
krooni ulatuses kandis kahju
Väike-Maarja vald.
Männimetsad Vainupea,
Eisma, Rutja, Kiva ja Kandle
ümbruses on massiliselt
murtud. Täna veel ei ole
võimalik kahju suurust hinnata, sest koristustööd veel
käivad.

... tekitas hulgaliselt kahju majapidamistele ...

Eisma külavanem Kaarel
Einpalu:
Kohe peale tormi tegime
selgeks järgmise: elanikud
on terved, kellelgi füüsilisi
vigastusi ei olnud. Terved
olid ka elumajad, seda kahjuks ühe erandiga, mille
elanike taotlus praegu vallas
lahendamisel.
Samal õhtul alustasime
mootorsaagidega teede puhastamist ja järgmise päeva
lõunaks oli kõikidest kooperatiividest väljapääs olemas.
Ainukesena jäi läbipääsmatuks Eisma-Kandle tee.
Suurim probleem, mis
ilmnes, oli ühenduse puudumine Eesti Energia ja Päästeametiga – infotelefonidele
helistamisel lasti teiselt poolt
muusikat või siis oli peal
automaatvastaja, mis palus

infot otsida internetist.
Tormi järgsel päevad
hakkasid tööle Harvesterid
ja koostöös Päästeameti ja
RMK-ga saadi suuremad
murdunud puud ja oksad
kokku korjatud – ilma tehnikata ei oleks seal tõesti
midagi teha olnud. Vald on
aidanud kahjustuste likvideerimisel nõu- ja võimalusel jõuga, muuhulgas varustanud abivajajaid generaatoritega, organiseerinud
oksakoristamist koostöös
RMK-ga, samuti tasustab
esmase oksaveo ja hädaabi.
Praegu ongi kõige suurem töö okste koristamine.
Kohalikud inimesed on suuremast vapustusest üle saanud ja toimetavad – see
tähendab, et igapäevane elu
läheb edasi.

... ja keeras elu pea
peale mitmes Vihula
valla külas.
Urmas Osila,
abivallavanem:
Sellistes kriisiolukordades
on asju, mida vald saab teha,
aga on ka seda, mida valla
poolt kuidagi mõjutada ei
saa. Ülioluline on kohalik
initsiatiiv ja sisuline lähenemine probleemile. Suur tänu
Vainupea, Eisma ja Kiva
külavanematele, kellega toimunu käigus oleme suhelnud ja kes oma külades suure
töö ära tegid.
Kriisioloukorras suurimad probleemid on alati
energia ja info puudumine.
Eesti Energia peaks õppima
infot jagama ja mobiilside
firmadel soovitaks mõelda
ehk oleks mõttekas mobiilside tagamiseks varustada
sidemastid generaatoritega.

Keskkonnaamet kutsub kokku Lahemaa rahvuspargi
koostöökogu
Keskkonnaamet kutsub neljapäeval, 9. septembril käesoleval aastal kell 16.00 Lahemaa rahvuspargi keskusesse Palmses kokku Lahemaa rahvuspargi koostöökogu asutamise koosoleku.
Koostöökogu eesmärgiks on
Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduse arendamine
koostöös kohaliku kogukonna ja seotud osapooltega.
Hetkel on käimas Lahemaa rahvuspargi kaitse-

korralduskava koostamine
aastateks 2011-2013, mis on
oluline alusdokument siinse
loodus- ja kultuuriväärtuste
kaitseks; külastuskorralduse
ja loodushariduse planeerimiseks. Samuti on koostöökogu vajalik Keskkonnaameti ja kohaliku kogukonna
vaheliseks pidevaks koostööks erinevates kaitsekorraldust puudutavates
valdkondades.
Keskkonnaamet ootab

aktiivset osavõttu kõigilt,
kes panustavad siinsete
väärtuste uurimisse, säilitamisse ja tutvustamisse,
samuti neid, kelle huvid ja
ametikohused on Lahemaaga seotud.
Kutsutud on Lahemaa
külavanemad ja teised siinsete kogukondade esindajad,
mittetulundusühingutest,
muuseumide, kalanduse,
metsanduse, maaelu, põllumajanduse, turismi jne ühen-

Kandidaatide ülesseadmise täpne kord ja tingimused
on üleval Vihula valla kodulehel www.vihula.ee, korra ja
tingimustega saab tutvuda ka valla raamatukogudes.

SA Archimedes toetas
Võsu kooli projekti
Sihtasutuse Archimedes poolt on heaks kiidetud Võsu
Kooli Elukestva õppe programmi raames toimuv
rahvusvaheline koostööprojekt Rütmid looduses. Kuna
lepingud on allles allakirjutamisfaasis, saab täpsemat
infot kooli kodulehelt alates septembri keskpaigast.
Aitäh projekti koostajale õpetaja Mall Ränksonile!
Külli Sooväli
Võsu Kooli direktor

Toiduabi Euroopa Liidust
Palume tulla septembrikuu jooksul kõigil soovijatel
Euroopa Liidust saabunud toiduabile järele. Toiduabiks
on spagetid, kaerahelbed ja jahu. Toiduabi on kvaliteetne,
säilivusaeg kaerahelvestel ja jahul 1 aasta, spagettidel 2
aastat.
Toiduabi saab kätte igal esmaspäeval 10.00-16.00,
teistel päevadel kokkuleppel sotsiaalnõunikuga (tel 32 58
644 või 566 94345).

Üle-eestiline “ühtelaulmine” ka Palmses

dustest, seotud ametkondade
esindajad, looduskeskuste
esindajad, Lahemaa looduskaitsjad, teised seotud huvigrupid ja Lahemaa aktiivsed
elanikud.
Hoidkem koos Lahemaad, siinse elurikkuse säilimine on meie ühine hool.
Lisainfo ja kontakt: Timo
Kark, kaitse planeerimise
spetsialist (tel: 32 58 412,
5 302 0849; e-post:
timo.kark@keskkonnaamet.ee).

Taasiseseisvumispäeva “Ühtelaulmine” kogus Palmse
mõisa linnaserehi hoonesse hulgaliselt kohalikke koorilaulu harrastajaid.
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Tänavune suvi on olnud erakordne
SEPTEMBER
4-5.09

10-18.00 SEENENÄITUS
Sagadi Metsamuuseumis
RMK Sagadi Metsakeskus
676 7888, sagadi@rmk.ee
www.sagadi.ee

6.09.

17.00

Leader sügisvooru meetmete tutvustus. Palmses
MTÜ Arenduskoda
Tutvustuse viib läbi Tiina Vilu

Käsmu rahvamajas

18. septembril kell 21.00

SUVELÕPUPIDU
Ansambel “Poiss ja tüdruk Peipsi äärest” ja puhvet.
Pilet 50.-

Avatud LEADER taotluste
sügisvoor
LEADER projektitaotluste meetmete 1.2 ja 2.3
sügisvooru taotluste vastvõtmine Tapal
Arenduskojas lõppeb 8. oktoobril 2010. a kell 17.
Avatud meetmete kirjeldus:
Meede 1.2. Seltsitegevuse, spordi ja kultuuripärandi
väärtustamine läbi omaalgatusliku
tegevuse võimalikud tegevused seonduvad alljärgnevaga:
• kohalike ühenduste sisemine tugevdamine ja
teadlikkuse suurendamine (koolitusja infopäevad,
kursused, seminarid jms.);
• kogemuste saamine ja vahetus erinevatelt partneritelt
(õppereisid, võistlused, festivalid jms);
• koduloo uurimine, ajaloo talletamine ja legendide
kogumine;
• kohaliku tähtsusega ürituste korraldamine (külapäevad, piirkondlikud üritused jms);
• heakorratööde ja talgute korraldamine
• rahvusliku käsitöö propageerimine, käsitöövõtete ja
oskuste edasiandmine, näiteks: sepised, käsitöö,
rahvariided jne (koolitused, kursused, näitused,
üritused jms);
• Rahvaspordi propageerimine (üritused, võistlused jms).
Meede 2.3. Siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö
arendamine, et tõsta piirkonna konkurentsivõimet
tootmises ja teeninduses* võimlikud tegevused on:
• kogemuste vahetamise reisid, edulugudega tutvumine
jms.
• messide, konverentside, ettevõtluspäevade, seminaride, konkursside korraldamine ja külastused.
• väliskülaliste ja partnerite vastuvõtmine.
• koostöö teadus- ja õppeasutustega (tootearendus,
uuringud, analüüsid).
• ettevõtjate ümarlauad (sektorite ja valdkonna põhised),
klastripõhiste võrgustike tegevuste soodustamine.
* Meede on mõeldud eelkõige ettevõtjatele
NB! Projektitaotluste nõustamine Vihula vallvalitsuses
kuni 23.septembrini. Nõustaja kaaskiri projektitaotlusele on kohustuslik. Nõustamisaeg palun kindlasti eelnevalt kokku leppida tel 5251127 või e-mailil
anneli.kivisaar@vihula.ee

Tänavune suvi jääb meile
meelde mitmete äärmuslike
nähtuste poolest. Nii oli
meiegi kandis vähemalt viimase 50 aasta palavaim
kesksuvi, mis vajutas pitseri
kogu meie elule. Suure tõenäosusega oli mitmel juulikuu nädavahetusel Võsu
randa kogunenud kuni 7000
inimest (vetelpääste hinnangul) kõigi aegade suurim
inimhulk üldse supelranna
ajaloos. Viru folgil oli Käsmus kolme päeva jooksul
korraldajate sõnul kokku 12
000 külastajat, mis on teadagi suurim number folgi
lühikese kuid eduka ajaloo
jooksul. Palmse mõisal on
näiteks aastas 70 000 külastajat. Seda kõike olukorras,
kus talvel on meie vallas ca
2000 püsivat elanikku. Suured numbrid ja kuumad
suveilmad on neid numbreid
paisutanud.
Nende rahvamasside
liikumise taustal on rõõm

teada, et meie Vihula vald on
Lääne-Virumaal ainuke
omavalitsus, kus seni on
tänavu kuritegevuse tase
langenud möödunud aastaga
võrreldes, pole õnneks teateid ühestki uppunust ega
tuleõnnetuses hukkunust.
Aasta muidugi veel kestab ja
ei taha midagi ära sõnuda...
Erakordne kuumus oli ka
arvatavasti üks tegijaid suure
tormikahju tekitamisel 8.
augusti õhtul. Eisma ja
Vainupea kant said enim
kannatada, väiksemaid tormikahjusid said kogeda enamik valla elanikke ja suvilisi. Tekkinud elektrikatkestused ja tormimurrust
teesulud tõid lisamuret paljudele. Vallavalitsus oma
võimaluste piires kogus ja
jagas infot tekkinud probleemide ja nende lahendamise
kohta. Kõige tõsisemalt
kerkis kogu Eestis üles
probleem elektrimonopoli
Eesti Energiaga. Kui vanasti

said paljud elektripädevusega kohalikud mehed lahendada kohalike alajaamade probleeme kiirelt ja
omade jõududega on nüüdseks hiigelfirma tsentraliseerinud oma tegevuse nii
tugevalt, et nii valla elanikel
kui valitsusel oli tõsiseid
raskusi teadasaamisel,kuhu
ja millal taastub elektriühendus.
Tormikahjude kõrvaldamisel, nagu ikka ohuolukorras, oli rõõm kohata
inimeste ja ametkondade
tõsist koostööd ja üksteise
aitamist.Võis küll kohata
mõnda, kes pidas vajalikuks
teisi süüdistada meedia vahendusel samal ajal küsimustele kas ja millist abi on
vallast küsitud jäi vastus
tulemata. Aga eks piirolukorras võimendu kõik tunded... Kõigil on võimalus
järgmisel korral olla kogenum.
Valla tuleviku seisu-

kohalt on oluline Võsupere
lasteaia ehitaja riigihanke
edukas läbiviimine, mille
tulemusel peaks ehitamine
algama ca` ühe kuu pärast,
kui muidugi takistama ei
pääse lõputute protestide
jada nagu mõnelgi pool on
juhtunud.
Valla ühisveevärgi ehituse hankel oleme jõudnud
olukorda, kus paberlik ettevalmistus hakkab valmis
saama. Kõigil huvilistel on
võimalus kavadega tutvuda
vallamajas ja Käsmu Meremuuseumis. Täna on kõigil
veel võimalus oma sõnaga
kaasa lüüa ehituste kavandamisel.
Tänud kõigile, kes tormikahjude likvideerimisel
kaaskodanikke aitasid!
Rene Treial
vallavanem

Seitse päeva ratastel
20-27. juulini reisisid Võhma seltsimaja isetegevuslased, seltsi aktivistid ja head
sõbrad ansamblist „Tinktingadi“ mööda kaunist
Tšehhimaad. 15 tunnine sõit
lõppes imelises, pansionaate
täis tipitud mägikülas Lazne
Libverdas, mille keskuseks
on Kristian Filip von ClamCallas'e asutatud SPA kohalike tervendavate allikatega, mis on tuntud juba 14.
Sajandist.
Teisel päeval külastasime Frydland'is perekond
Clam-Callas'e 1278. aastal
ehitatud kindluslossi, mis
peale viimase Callas'e surma, 50ndatel riigistati. Tänu
sellele oli kogu originaalsisustus säilinud ja hästi
hoitud – seal viibides tundus
nagu oleks peremees justjust jalutama läinud. Peale
lõunat oodati meid Hejnche
klooster-kirikusse ekskursioonile ja kontserti andma.
Kontsert kirikus, nende
uhkete võlvide all oli koorirahva jaoks unustamatu
elamus. Hiljem selgus, et ka
kuulajate jaoks, kes tänama
tulid. Ühe itaaliaproua igatahes suutsime tänu kiriku
akustikale nii ära petta, et ta
arvama jäi, et oli proffikoori
kuulamas käinud.
Kloostriplatsil kuhu oli
kogunenud arvukalt publi-

kut, astusid üles rahvatantsijad ja ansambel „Tinktingadi“. Publiku näoilmet
jälgides võis kindel olla, et
miski neile meeldis, olid
need siis rahvariided, nende
jaoks eksootilised tantsud,
ehe regilaul või kõik kokku.
Kohalikud vanaprouad olid
südamest tänulikud – nende
eluaja jooksul polnud seal
kunagi eestlased esinenud ja
nad ei teadnudki, et selline
väike riik ja rahvus olemas
on.
Järgmistel päevadel käisime Liberec'is, laulsime
kooriga merepinnast 1012
meetri kõrgusel. Külastasime Cecke Svycarsko Rahvusparki, ronisime seal 600

meetri kõrgusele Pravicka
Brana loodusliku kivivärava
juurde, mis on suuruselt
teine maailmas. Andsime
Krasna Lipas, rahvuspargi
keskuses, teise kontserdi ja
vihtusime Ivi Lehtmetsa
juhendamisel tšehhidega
Kaerajaani tantsida. Sellelgi
kontserdil astus ligi vaimustunud sakslastest noorpaar
oma lastega, tänama, et me
neile oma kultuuri, millest
nad midagi kuulnud polnud,
tutvustama olime tulnud.
Kui tahad kellelegi tõeliselt
head meelt valmistada ja end
sellest soojendada lasta, sõida ikka metropolist kaugemale.
Meiegi reis päädis ime-

Esinemine Frydlandis
kauni Prahaga, aga uskuge
Tšehhimaal on veel nii nii
palju kauneid kohti peale
pealinna, mida tasub külastada.
Riina Kens, üks 38
reisijast, kes ei jõudnud
rääkida tšehhi
rahvustoidust – saiast
soustiga,mida meile iga
päev pakuti, ega õlle
joomise massipsühhoosist,
mis meid kõiki kohapeal
valdas, ka neid kes kodumaal õlleklaasi sülitavad.
Reis Tšehhi toimus
Euroopa Liidu LEADER
programmi abil.

Maakondlik arenduskeskus on abiks heade algatuste elluviimisel
Kõikides maakondades
üle Eesti tegutsevad
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS)
partneritena maakondlikud arenduskeskused
(MAKid), kus pakutakse
tasuta nõustamisteenust alustavatele, tegutsevatele ettevõtjatele ja mittetulundusühendustele ning
kohalikele omavalitsustele. Lisaks korraldatakse nimetatud sihtgruppidele infopäevi,
seminare, koolitusi jne.

Ettevõtjale
Ettevõtlusega alustajaid
nõustatakse sobiva ettevõtte
käivitamise ja teenuste kujundamise küsimustes. Tegutsevaid ettevõtteid nõustatakse äriplaanide ja finantsprognooside koostamisel.
Tutvustatakse EASi toetusmeetmeid ja nõustatakse
taotluste ning aruandluse
koostamisel. Konsultantideks on pikaajalise ettevõtluskogemusega Tea Treufeldt ja Triin Varek.

Mittetulundusühendusele
Vabaühendusi nõustatakse
ühenduse asutamise, registreerimise, põhikirja koostamise, arendustegevuse planeerimise, finantseerimisvõimaluste, projektide koostamise ning aruandluse,
maksunduse jm küsimustes.
Infopäev Vihula vallas
Kohalikke omavalitsusi
nõustatakse planeerimistegevuses, sh arengukavade

ja tegevuskavade koostamisel, samuti EASi ja teistest
programmidest toetuste taotlemisel ja projektiaruandluse koostamisel. Kohalike
omavalitsuste konsultandiks
on keskkonnavaldkonna
töökogemusega Aivar Lainjärv.
Koostöös omavalitsusega
toimub 29. septembril 2010.
a. Vihula vallas piirkondlik
infopäev, kuhu oodatakse
osalema nii piirkonnas tegutsevaid ettevõtjaid, vabaühendusi kui ümberkaudsete
valdade esindajaid. Info-

päeval tutvustatakse arenduskeskuse poolt pakutavaid
teenuseid, sihtgruppidele
korraldatavaid koolitusi, seminare, teabepäevi. Jagatakse infot erinevate toetusmeetmete kohta. Konsultandid viivad läbi grupinõustamise ettevõtlusega
alustamise teemal.
Täpsem infopäeva ajakava on alates septembrist

kättesaadav Vihula valla
kodulehel ning järgmise kuu
vallalehes.
Rohkem infot arenduskeskuse tegevuse kohta on
leitav veebilehelt:
www.arenduskeskus.ee.
Kaie Kranich
vabaühenduste konsultant
SA Lääne-Viru
Arenduskeskus
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Järgmine volikogu istung toimub
09.septembril 2010 algusega kell 16
Võsul, vallamaja saalis (II korrusel)

28.juuli 2010 istungi nr 24 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. väljastas projekteerimistingimused Uusküla küla Tooma
rehielamu rekonstrueerimise projekteerimiseks;
2. väljastas kirjaliku nõusoleku septiku rajamiseks Müüriku maaüksusele Oandu külas;
3. võttis vastu Võsu aleviku Mere tn 4 maaüksusele koostatud detailplaneeringu
4. otsustas esitada volikogule eelnõud „Vergi küla Mereranna maaüksusele koostatud detailplaneeringu kehtestamine“ ja „Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja
hooldaja määramise korra kehtestamine“;
5. eraldas reservfondist 1320 krooni omaosaluseks
projektile „Võsu 500 fotonäitus“;
6. väljastada avaliku ürituse korraldamise load järgmiselt:
MTÜ-le Tartu sõltumatu muusika festival avaliku ürituse
„Justamendi 30. juubeliaasta rannasimmanid“ korraldamise luba Võsu rannas 29.07.2010; MTÜ-le Loomeliit
ArtFactory avaliku ürituse „FreeLoveFestival“ korraldamise luba Toolse linnuses 06.08.-08.08.2010; MTÜ-le
Seiklusklubi Xdream rattaorienteerumisvõistluse „Bike
Xdream 2“ korraldamise luba keskusega Võsu
spordihoones 10.10.2010; MTÜ-le Võsu Männiku
Spordiklubi rannajalgpalliturniiri „Võsu Männiku Cup
2020“ korraldamiseks Võsu rannas 31.07.2010; OÜ-le
Amelie avaliku ürituse „Zumba treening“ korraldamiseks Võsu rannas 08.08.2010)
7. otsustas maksta sotsiaaltoetusi järgmiselt: toetada ühe
õpilase õppereisi Saksamaale summas 2400 krooni,
toetada Lääne-Virumaa Pensionäride Ühingu vanavanemate tunnustusüritust summas 250 krooni, maksta
rehabilitatsioonitoetust ühele puudega inimesele summas 1500 krooni, toetada ühte hooldatavat hooldekodu
kulude katmisel 2010 aasta II poolaastal summas 2625
krooni kuus, maksta ühekordset toetust kahele eakale
inimesele kokku summas 1150 krooni, tasuda elektrilise
ratastooli Soomest transportimise kulud summas 3292
krooni;
8. eraldas 5000 krooni Eesti Õpilasesinduste Liidule IX
suvekoolis osaleva 5 (viie) Vihula valla õpilase eest;
9. nimetas Sihtasutuse “Võsu Kuurort” nõukogu liikmeteks: Vello Väinsalu, Rene Treial, Paul Lettens ja
Ruudo Liis. Nimetada Sihtasutuse „Võsu Kuurort“ juhatajaks Anneli Kivisaar; nimetas Vihula Valla Veevärk
Osaühingu nõukogu liikmeteks: Urmas Osila, Andrus
Aasmäe ja Arvi Ööpik ja juhatajaks Hanno Nõmme;
10. moodustas Vihula Vallavalitsuse valla teede hindamise
ajutine komisjon koosseisus: abivallavanem Urmas
Osila, keskkonnanõunik Peep Tõnisson ja registripidaja
Ingrid Nurmsalu.

Teade! Kui kellelgi on soovi ja võimalust osaleda
vallateede talvisel hooldusel, lumetõrjel, andke
palun teada hiljemalt 06. septembriks Peep
Tõnissonile 515 1127, 325 8643.

04.augusti 2010 istungi nr 25 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. andis loa M. Arvistole ühise jäätmemahuti kasutamiseks
Mere 75 ja 77 Võsu alevikus ja luges mitteliitunuks
01.10.2010 kuni 30.04.2011; arvas välja SÜ Lootos

ISTUNG NR 11
12. augustil 2010 kell 16.00 Võsul.
Istungil osales 11 volikogu liiget: Andrus
Aasmäe, Piret Aasmäe, Anneli Alemaa, Gerly
Kaljuvee, Mare Kalme, Hanno Nõmme, Eha
Sirelbu, Aide Veinjärv, Vello Väinsalu, Uno
Õunapuu ja Arvi Ööpik.
Istungil ei osalenud: Tõnu Ammussaar, Age
Kuusemets, Einar Ohov ja Mati Piirsalu.
Määrusega nr 14 kehtestati täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord
Määrusega nr 15 kehtestati Vihula valla eelarvest
kultuuri-, noorsoo- ja spordiprogrammide, elukeskkonna arendamise ja kohaliku omaalgatuse toetuste
taotlemise, andmise ja kasutamise kord
Otsusega nr 67 kehtestati Vergi küla Mereranna
maaüksusele koostatud detailplaneering
Otsusega nr 68 kooskõlastati Lääne Viru maakonnaplaneering „Lääne-Viru maakonna rannikuala“
Otsusega nr 69 anti OÜ ERKA ÄRI tasuta kasutusse
Vihula vallale kuuluv hoone (Võhma pood) tähtajaga
10 aastat
Otsusega nr 70 võetakse arvelduskrediiti summas
kuni 800 tuhat krooni tähtajaga viis kuud KeskLäänemere Interreg IVa programmi projekti „Vabatahtlik merepääste“ sihtfinantseerimiseks
Otsusega nr 71 garanteeritakse Vihula Valla poolt
„Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise„ programmile esitatud projekti „Võsu vabaõhulava ehitamine“ omaosaluse kaasfinantseering summas kuni 400
tuhat krooni valla 2011. a eelarvest
Volikogu poolt vastuvõetud määruste ja otsustega saab
tutvuda valla kantseleis, raamatukogudes ja valla
veebilehel: www.vihula.ee.
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2.
3.

4.
5.
6.
7.

ühise jäätmemahuti kasutajate hulgast M.Põž ja lülitas
juurde M. Laipalu; luges korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks perioodil 01.10.2010 kuni 30.04.2011 S.
Prohorova Vergi külas, A. Pello Eisma külas, U. Reidma
Karepa külas, K. Šein Karepa külas, J. Tenimäe Lauli
külas, H. Maran Tepelvälja külas ja M. Keinast Käsmu
külas;
täiendas Vihula Vallavalitsuse 08.06.2010 korralduse nr
252 lisa 1 punktiga 1.1.36 „Lootose väikekoht 36“;
andis nõusoleku katastriüksuse Rakvere tee 17/Varju
jagamiseks kaheks iseseisvaks katastriüksuseks ja
katastriüksuse Mere tn 1 jagamiseks kaheks iseseisvaks
katastriüksuseks;
maksis koolilõputoetust kolmele põhikooli lõpetanud
õpilasele summas ´a 500 krooni;
väljastas ehitusloa karavaniparkla rajamiseks Lootose
maaüksusele Eisma külas ja
ehitusloa suvemaja
püstitamiseks Lillemetsa maaüksusele Oandu külas;
väljastas projekteerimistingimused maakeldri suvemajaks rekonstrueerimise projekteerimiseks Kakuvälja
küla Väike-Jüri maaüksusel;
otsustas esitada volikogule järgmised eelnõud: „Vara
tasuta kasutusse andmine (Võhma pood)“, „Lääne-Viru
maakonnaplaneeringu „Lääne-Viru Maakonna rannikuala“ kooskõlastamine“, „Vihula valla eelarvest kultuuri-,
noorsoo- ja spordiprogrammide, elukeskkonna arendamise ja kohaliku omaalgatuse toetuste taotlemise,
andmise ja kasutamise kord“.

11. augusti 2010 istungi nr 26 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. väljastas ehitusloa suvila püstitamiseks Meresihi
maaüksusele Vainupea külas;
2. moodustas riigihanke „Võsu Põhikooli Palmse piirkonna
lasteaia ja külakeskus-raamatukogu hoone rajamine“
korraldamise komisjoni koosseisus: Urmas Osila, Erik
Keskküla, Tiina Vilu, Enna Tiidemann ja Mati Piirsalu;
3. andis loa ühise jäätmemahuti kasutamiseks T. Teinbas`ile
ja H. Vessel`ile; luges korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks perioodil 01.10.2010 kuni 30.04.2011 A.
Tasane Eisma külas, R. Kilk Võsu alevikus ja J. Rump
Võsu alevikus;
4. moodustas kriisikomisjoni koosseisus Rene Treial,
Urmas Osila, Arvi Ööpik, Enna Tiidemann ja Eha Veem.
17.augusti 2010 istungi nr 27 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. väljastas 20.08.2010 Jaanioja käsitöötalus toimuva
avaliku ürituse, laada „Ausad asjad“ korraldamise loa;
2. moodustas hajaasustuse veeprogrammist toetuse
taotluste hindamise komisjoni koosseisus: Urmas Osila,
Erik Keskküla, Enna Tiidemann, Peep Tõnisson ja Katrin
Kapper;
3. arutas riigihanke „Võsu Põhikooli Palmse piirkonna
lasteaed ja külakeskus-raamatukogu hoone rajamine“
piirhinda.

Volikogu võttis vastu uue MTÜ-de ja SA-de toetamise korra
Uus kord tühistab seni kehtinud kaks määrust: 11.01.2007
määrus nr 42 „Vihula valla külaseltside toetamise kord” ning
12.04.2007 määrus nr 48 Spordi-, kultuuri- ja haridustoetuste
maskmise kord“.
Senine tegevustoetuse taotlemise ja saamise eeldus oli
külaseltsi olemasolu ja tegevusaruande esitamine valla
kultuuri-ja spordikomisjonile. Ühekordse toetuse taotlemist reguleeris teine kord, mis käsitles Vihula valla
eelarvest spordi-, kultuuri- ja haridustoetusteks eraldatud
rahade taotlemist, kasutamist ja sellega seotud aruandlust,
raha eraldas volikogu kultuuri ja spordikomisjon. Enamik
taotlusi esitati vaba aja sisustamiseks.
Uues volikogu poolt vastu võetud määruses on kaks
eelmainitud korda liidetud ning kaasatud taotlejateks ka
sihtasutused ja seltsingud, kes seni on taotlejate ringist välja
jäänud, samuti muudeti põhimõtteid raha planeerimisel/jagamisel valla eelarves. Kui seni oli raha jagamisel
määravaks teguriks teatud summade olemasolu valla
eelarves, siis uute põhimõtete järgi koostatakse osa valla
eelarvest nimelt taotluste põhjal, mida uus kord reguleerib.
Nii tegevustoetuse kui ühekordse toetuse saamise
aluseks on toetuse taotlemise avaldus ja projekti teostumisel
kohustus täita aruanne. Nende dokumentide täitmine aitab
taotlejal tutvuda tavapäraste projektikirjutamise põhimõtetega, eelarve koostamisega ning aruandlusega, mis on
kindlasti suureks abiks erinevatest EL fondidest rahade
taotlemisel.
Uue korra alusel saab selts, seltsing või sihtasutus toetust
küsida kaheks põhiliseks tegevuseks:
Tegevustoetus
- Kulutused objektide ülalpidamiseks: Toetust saavad
taotleda kõik Vihula valla mittetulundusühingud,
sihtasutused või seltsingud kellele on rendilepingu alusel

-

-

-

kasutada antud vallavara
nt hooned, rajatised,
külaplatsid vms., aga ka muud ühingud, kelle eesmärkide
hulka kuulub Vihula valla kultuuri-, noorsoo- ja
spordialase tegevuse arendamine või elukeskkonna
parendamine või kohaliku omaalgatuse arengule kaasa
aitamine. Toetuse eesmärgiks on aidata ühingutel tasuda
nende kasutuses objektide jooksvate kulutuste eest
(elekter, prügi, korrashoid jm).
Kulutused ringitegevuse toetamiseks: mitmes külaseltsis
tegutsevad näite-, laulu-, tantsu-, käsitööringid. Ringide
juhendajatele maksavad palka külaseltsid oma vahenditest, mitmed ringijuhendajad teevad tööd täiesti tasuta.
Vihula vallas tegutsevad ühingud on eriti viimastel
aastatel väga tugevalt võtnud vedada nii näitemängu,
rahvakultuuri kui sporditegevuse (Võsu rannamemmede
tantsuring, Võsu Vabatahtliku Tuletõrjeühingu töö
Oandu suusamatka ja traditsioonilise vastlapäeva või
külade spordipäeva korraldamisel, regilauluansambel
Tink-Tingadi, Võsu näiteringid, Võhma laulukoor ja
tantsuringid jm) ja kõik isetegevuslaste kollektiivid on
alati osalenud mistahes ülevallalisel üritusel ükski
kollektiiv ei ole oma esinemise eest kunagi raha küsinud.
Edaspidi oleks võimalus tegevustoetuse alt toetada
isetegevuslaste ringide toimimist nimelt ringijuhtidele
nende töö eest tasu maksmiseks, et külaseltside rahalist
koormust selles osas vähendada ja tublisid eestvedajaidringijuhendajaid nende töö juures hoida.
Piirkonna või valla oluliste sündmuste toetamiseks
traditsioonilised sündmused ja nt juubeliüritused.
Mõlemale on võimalik raha küsida ka Leaderist ja
KOPist, vallalt taotletavat raha võiks pigem kasutada
projektide omaosaluseks.
Kollektiivide transporditoetus esinema sõit mõnele

vallavälisele üritusele (Aravete teatripäev, sel aastal käis
meie vallast nt 3 näiteringi jms), kus kulude kokkuhoiu
mõttes on otstarbekam tellida bussitransport.
Ühekordne toetus ehk investeeringutoetus
Investeeringutoetus, mida ühingud saavad kasutada
erinevatest Eesti ja Euroopa Liidu programmidest rahade
taotlemisel omaosaluse kattena. SA-del ja MTÜ-del on
omaosalus investeeringuprojektides reeglina 10% projekti
kogumaksumusest, ning praeguseks ajaks on enam-vähem
kindlad ka need programmid, mis selliste ühingute
investeeringuid toetavad – enamiku rahast jagab Leader
programm, 2011. aastal veel viimast korda maaelu
arendamise meetmest 3.2 PRIA, sihtasutuste puhul EAS
ning maakondlikul tasandil Kohaliku Omaalgatuse
Programm jmt. Reeglina on taotlusvoorude tähtajad teada ja
võimalik nendeks mitmed kuud ette valmistada.
Kõige olulisem on aga meelde jätte kuupäev 1. oktoober
nimelt see on uue korra järgi kuupäev, milleks tuleb seltsidel,
seltsingutel või sihtasutustel esitada järgmise aasta tegevusja/või investeeringutoetuse taotlused vallavalitsusele, kes
omakorda edastab kõik taotlused volikogu kultuuri-ja
spordikomisjonile ettepanekute tegemiseks valla järgmise
aasta eelarve koostamisel.
Uue korraga saab tutvuda valla kodulehel www.vihula.ee,
valla raamatukogudes ja vallamajas. Küsimuste vorral
pöörduge palun tel 3258645, 5251127 või e-mailil
anneli.kivisaar@vihula.ee.
Anneli Kivisaar
arendusnõunik
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Lp. Võsu Kooli õpilased ja lapsevanemad! Võsu Kooli tarkusepäeva aktus toimub
1. septembril kell 11.30 Võsu Rannaklubis.

ÕPILASLIINID 1. SEPTEMBRIL 2010. A.
ÕPILASLIIN NR. 1
Kell
10.45
10.48
10.54
11.59
11.05
10.55
11.10

Marsuut
Võsupere
Oruveski rist
Ilumäe
Uusküla
Võhma
Eru
Võsu Rannaklubi

ÕPILASLIIN NR. 2.
Kell
10.35
10.55
11.00
11.10
11.20

Marsuut
Oandu
Lahe
Võsu Kool
Käsmu
Võsu Rannaklubi

ÕPILASLIINID ALATES 2. SEPTEMBRIST
ÕPILASLIIN NR. 1
Hommikune

ÕPILASLIIN NR.3.
Hommikune

Kell
7.25
7.35
7.40
7.55
8.03
8.06
8.12
8.17
8.19
8.24
8.27
8.37

Kell
7.20
7.25
7.35

Marsuut
Võsu
Võhma
Võsupere
Viitna
Võsupere
Oruveski rist
Ilumäe
Uusküla
Võhma
Eru
Eru rist
Võsu kool

Õhtul alustab buss Võsult
16.30
Liinil sõitjaid: 18 õpilast, 2
töötajat.

7.37
7.40
7.42
7.50
7.52
7.55
7.58
8.08

ÕPILASLIIN NR. 2.
Hommikune
Kell
7.50
8.10
8.15
8.25
8.35

Marsuut
Oandu
Lahe
Võsu Kool
Käsmu
Võsu kool

Õhtul alustab buss 16.30
Võsult.
Vergi liinil sõitjaid: 4
õpilast, 1 õpetaja,
Käsmu liinil: 5 õpilast

8.23
8.28
8.33
8.35
8.40

Marsruut
Metsikult
Kavastu
Annikvere (1
Võsu õpilane)
Annikvere vana
kool
Sikkani laut
Vihula LasteaedAlgkool
Karula-poolne
Annikvere teerist
Karula
(1 õpilane)
Karula 2 (Mägide
pere 3 last,
Võsule)
Tiigi teerist (2
Võsu õpilast)
Vihula LasteaedAlgkool (1 Võsu
õpilane)
Sagadi mõis (2
õpilast)
Sagadi teerist (2
õpilast)
Koljaku
bussipeatus (1
õpetaja)
Koljaku (2
õpilast)
Võsu Kool

EERIK RUMBERG
Lobi küla

70

REET JÄRVELA
Karepa küla

70

AUGUST KILK
Võsu alevik

75

LYDIA MARGAT
Muike küla

75

ÕPILASLIIN NR.3.
Kell
10.25
10.27
10.30
10.45
10.55

Marsuut
Karula-poolne
Annikvere teerist
Karula
Tiigi teerist
Annikvere
Sagadi mõis

Kell
11.00
11.05
11.07
11.12

Marsuut
Sagadi teerist
Koljaku bussipeatus
Koljaku
Võsu Rannaklubi

Bussid alustavad tagasisõitu kell 14.00 Võsu Kooli juurest

Ohtlike jäätmete ja
elektroonikaromude kogumisring
11. septembril 2010
Auto peatuskohad ja kellaajad:
Võsupere
8.05- 8.15
Võhma
8.25- 8.35
Vatku
8.45- 8.55
Käsmu
9.15- 9.30
Võsu kpl
9.40-10.00
Pedassaare
10.10-10.20
Vergi
10.30-10.40
Sagadi kpl parkla 11.15-11.25
Altja kõrts
10.50-11.00
Adaka
11.35-11.45
Annikvere
12.00-12.15
Vihula kpl
12.35-12.50
Karula
12.55-13.05
Vainupea
13.15-13.25
Eisma
13.30-13.40
Karepa
13.50-14.00
Toolse
14.10-14.20
Peatuskohaks on bussipeatus.

Elektroonikaromud:
külmikud, pesumasinad, elektripliidid, el.radiaatorid, kliimaseadmed, tolmuimejad, õmblusmasinad, kellad, arvutid, telefonid, raadiod, elektrilised tööriistad ja mänguasjad, seire ja
valveseadmed jne.
Ohtlikud jäätmed:
vananenud ravimid, farmaatsiatooted, akud ja patareid,
sõiduauto rehvid, värvid, lahustid, puhastusained, õlid ja õlifiltrid, päevavalguslambid ja
säästupirnid, olmekeemia, kraadiklaasid, putuka- ja rotimürgid, taimekaitsevahendid, kemikaalid jne.

HELVI-IRENE
LEPPARU
Noonu küla

81

ÜLO PESUR
Koljaku küla

82

FRANTS LOHI
Käsmu küla

83

JOLANDA TAMMIK
Võhma küla

85

ENNO OJASAAR
Palmse küla

88

ILSE NOOR
Eru küla

99

Jäätmete äraandmine on valla kodanikele ja suvilaomanikele tasuta,
kui on kehtiv olmeprügiveo leping vallas korraldatud jäätmeveo
teostaja Ragn-Sells`iga. Ära antavad elektroonikaromud peavad
olema komplektsed ilma suuremate purustusteta ja mitte ülemäära
määrdunud, ei pea olema töökorras. Vastu võetakse kodumajapidamises kasutusel olnud elektroonikaromud, mitte tööstuslikud.
Kogumisringi peatuskohtades peaks omanik isiklikult üle andma oma
jäätmed või leidma inimese, kes on nõus jäätmeid üle andma.
Täpsem informatsioon Arvi Ööpik 518 2641

Õhtul alustab buss Võsult
sõitu 16.30.

Reedel väljuvad kõik liinid Võsult 14.30
Avatud juuksurisalong Viitna kaupluse ruumides.
E,R
10.00 - 17.00
K
14.00 - 20.00
Teistel aegadel kokkuleppel juuksuriga.
Olete oodatud kogu perega – nii mehed kui naised,
nii suured kui väikesed.
Info ja broneerimine tel: 502 8779

Võsu Rannaklubis

18. septembril kell 15.00

Võsu rahvatants – 90
Võsu
Rannamemmed – 30
Meenutame, tantsime ja
lõbutseme koos!
Tantsuks mängib ansambel
Poisid Tumepunased
Avatud puhvet.
Sissepääs tasuta! Kõik on oodatud!
Kanalisatsiooni- ja veetorustike ehitus, septikute-kogumismahutite müük ja paigaldus.Teeme Teie maamajja korraliku
joogivee ja reoveesüsteemi.
Tel: 5 814 5117
Töid teostame üle Eesti. www.jyritoru.ee
515 1985
e-mail: jyritoru@jyritoru.ee
Ostan remontivajava ekskavaatori ja roomiktraktori
(buldooseriga). Pakkuda võib
ka teisi vene päritolu masinaid,
seadmeid ja haakeriistu. Tel:
507 8478
e-mail: heino@ruumen.ee

Alati hõrgutised!
Restoran avatud iga päev!
Palmse, Vihula vald,45405 Lääne-Virumaa
Tel: 323 4148
E-post: kohvikann@gmx.net
www. kohvikann.ee
Mobil: 539 11 473
Avatud iga päev kell 12:00

Võsu Kool vajab Võsupere
lasteaiarühma muusikaõpetajat koormusega 2 tundi
nädalas. Sõidukulud kompenseeritakse.
Tel: 56495863
Kullassepatööd
OÜ Kullatibu,
www.kullatibu.ee
Info@kullatibu.ee
Ivar Sipria +372 5567 7790

SAEKETID KÕIKIDELE
SAEMUDELITELE alates 140.Rägavere tee 35,
Rakvere kpl. STIHL 32 55 332

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

LUULE PUHU
22.07.2010

