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Vald tunnustas tegusaid inimesi

Eelmisel aastal sündis vallas
kuus last
2008. aastal sündis Vihula vallas 6 last. Mujale elama
asus 81 ja Vihula valda tuli elama 81. Eelmisel aastal suri
vallas 42 inimest.
Seisuga 01.01.2009 oli Vihula vallas 2015 elanikku.

Aastalõpp Vainupeal
Kai Tingas
Luule Aasmäe
Jaak Neljandik

Talvine Vainupea.Veidi külma, lund ja tuult. Vaikus ja
rahu .Külasse on jäänud ainult need, kes siin aastaringselt
elavad. Vaatamata sellele, et meid vähe on, ei jäänud meil
pidamata ka aastalõpu tähtpäevad. Nagu juba traditsiooniks on saanud, toimus jõulu esimesel pühal
Vainupea kirikus jumalateenistus, mille viisid läbi Tarmo
Linnas ja Ahti Bachblum. Kirikut ehtis jõulupuu, uus
kantslikate Maiki Nirgilt. Kirikulisi kostitasime sooja
joogi, piparkookide ja kommidega. Külarahvaga
tähistasime jõulusid peale jumalateenistust Adami talus,
kus lahke ja sõbralik Liivide pere meid vastu võttis.
Vana-aasta viimasel tunnil saime kokku kiriku juures
parkimisplatsil, et osa saada Kunda linna uusaasta
saluudist ja soovida üksteisele head uut aastat. Pühad
lõpetasime kolmekuningapäeval lõkke süütamisega
kiriku juures.
Reet Markin

Heino Kens

Aleksander Pritsik

23. jaanuaril Vihula
vallavolikogu esimehe
ja vallavanema
vastuvõtul pidas vald
tänuga meeles tegusaid
inimesi.
Vihula valla spordipreemia 2008 anti Jaak Väärsile
ja Aleksander Pritsikule,
kes saavutasid kuldmedali
veteranide klassis 24 tunni
orienteerumise maailmameistrivõistlustel.
Vihula valla kultuuripreemia 2008 sai Kai
Tingas, regilauluansambli
Tink-Tingadi eestvedaja.
Kai Tingas on edukalt
juhendanud regilauluansamblit Tink-Tingadi. 2008.
aastal anti välja teine plaat.
Rahvakultuuri edendamise
eest sai ansambel Eesti
Rahvusliku Folkloorinõukogu pärimuskultuuri aasta-

Jaak Väärsi

preemia järjepideva ja tulemusliku loomingulise tegevuse eest kodukoha laulutraditsioonide hoidmisel ja
tutvustamisel.
Vihula valla hariduspreemia 2008 kuulub Tiina
ja Jaak Neljandikule kellede eestvedamisel loodi Oandu looduskeskus, on tehtud
mitmed loodusrajad. Nad
korraldavad loodusteemalisi
üritusi, propageerivad igakülgselt loodushoidu.
Vihula valla 2008. aasta
preemia seltsielu valdkonnas anti MTÜ-le Võhma
Seltsimaja aktiivse kultuuritegevuse eest vallas. Selts
korraldas 2008.aastal mitu
ülevallalist üritust.
Elutööpreemia 2008
vääriliseks tunnistati Luule
Aasmäe, kes on teinud aastaid Võsul kultuuritööd. Ta
on kandnud näitemängu

Riina Kens

traditsiooni alates 1960.
aastast, olnud nii lavastaja,
riietur, grimeerija, valgustaja, helitehnik ja sageli ka
stsenarist.
Tänukirjad 2008. aastal
tehtu eest:
Sirje Kornel – eduka tegevuse eest põllumajandusettevõtjana;
Maarja Veskila – Vihula
küla ettevõtmiste eestvedaja
ja Vihula mõisa pikaajaline
tegevjuht;
Võsu põhikooli 2008.
aasta lõpetajad – Võsu
Põhikooli positiivse maine
kujundamise, heade õpitulemuste ja arvukate saavutuste
eest;
Kristjan Tambik – edukate sportlike saavutuste ja
Eesti võrkpalli noortekoondise liikmeks valimise eest;
Aarne Vaik – festivali

Viru Folk korraldamisele
kaasaaitamise ja Käsmu
meremuuseumi juhtimise
eest;
Signe Kaasik – Karepa
raamatukogu pikaaegse juhtimise ja sisuka panuse eest
kodukandi kultuurilukku;
Maie Laur – pikaajalise
tulemusliku pedagoogilise
tegevuse eest emakeele õpetajana;
Perekond Riina ja Heino
Kens – pereväärtuste hoidmise ja kandmise eest;
Helve-Elfriide Tingas –
kauaaegse ja tulemusliku
pedagoogilise töö eest;
Taavi Teinbas – ühiskondliku tegevuse eest lõõtspillide leviku uurijana, lõõtspillimängu õpetajana,
lõõtspillide parandajana ja
tunnustatud lõõtspillimängijana.

Külas Comeniuse projekti
partneritel
Võsu põhikooli järjekordne kohtumine oma Comeniuse
projekti partneritega toimus sel sügisel 13.-16.nov.
Prantsusmaal Rosheimis. Esmakordselt võtsid sellest
õpetajate kõrval osa ka projektis kõige aktiivsemalt osalenud
õpilased, meie kooli kevadel lõpetanud Eva Aasmäe, Linda
Randoja, Maris Reintal ja Merle Muruvee. Reisi eesmärgiks
oli lähem tutvumine partnermaa koolielu ja kultuuriga ning
programmi uute tööülesannete ning kevadise lõpulaagri
korraldamise arutamine ning ülesannete jagamine. Maikuus
toimuv kohtumine ja projekti lõpetav laager õpetajatele ja
juba suuremale grupile õpilastele toimub Hollandis ja
Saksamaal, mis on ka meie projekti koordineerivaks
keskuseks.
Mall Ränkson, õpetaja

Võsu kooli esindajad Strasbourgis Euroopa Nõukogu hoone
ees.

Arenduskoda alustab
LEADER rahade projektitaotluste vastuvõtmist
Kohalik tegevusgrupp MTÜ Arenduskoda alustab
LEADER strateegia meetmete projektitaotluste vastuvõtmist.
Meetme 1.1 “Kohaliku elukeskkonna arendamise
investeeringutoetus” raames saavad toetust taotleda
MTÜ Arenduskoja piirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused, kohalikud omavalitsused ja
ettevõtjad. Projektitaotlusi võetakse vastu 16. märtsil
2009 kuni kella 17-ni.
Meetme 1.2 “Seltsitegevuse, spordi ja kultuuripärandi väärtustamine läbi omaalgatusliku tegevuse”
raames saavad toetust taotleda MTÜ Arenduskoja
piirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused, seltsingud, kohalikud omavalitsused ja ettevõtjad.
Projektitaotlusi võetakse vastu 16. märtsil 2009 kuni
kella 17-ni.
Meetme 2.1 “Ettevõtluse arendamise toetus” raames
saavad toetust taotleda MTÜ Arenduskoja piirkonnas
tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused, seltsingud, kohalikud omavalitsused ja ettevõtjad. Projektitaotlusi võetakse vastu 15. aprillil 2009 kuni kella 17-ni.
Meetme 2.3 “Siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö
arendamine” raames saavad taotleda MTÜ Arenduskoja
piirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused, seltsingud, kohalikud omavalitsused ja ettevõtjad. Projektitaotlusi võetakse vastu 15. aprillil 2009
kuni kella 17-ni.
Toetuste kohta saab rohkem infot MTÜ Arenduskoja
veebilehelt arenduskoda.ee. Taotlusi võetakse vastu
MTÜ Arenduskoja kontoris, aadressil Roheline 19, Tapa.
MTÜ Arenduskoja igas liikmesomavalitsuses on
määratud LEADER projektitaotluste koostamise konsulteerimiseks kohalik nõustaja. Nõustamise kohta saab
infot MTÜ Arenduskoja veebilehelt arenduskoda.ee ja
liikmesomavalitsuste (Ambla, Kadrina, Kuusalu, Tapa ja
Vihula vald ning Loksa linn) veebilehtedelt.
MTÜ Arenduskoda korraldab eelpool nimetatud
toetustealased infopäevad 2. veebruaril kell 16 Lehtse
kultuurimajas (Tapa ja Ambla piirkond), 3. veebruaril
kell 16 Kadrina vallamajas, 5. veebruaril kell 16 Palmse
külastuskeskuses ja 6. veebruaril kell 16 Kolgaküla
rahvamajas (Kuusalu ja Loksa piirkond).
Projektikirjutamise koolitused toimuvad 18.
veebruaril kell 13 Tapa gümnaasiumis (Tapa ja Ambla
piirkond), 20. veebruaril kell 13 Kadrina vallamajas, 26.
veebruaril kell 13 Palmse külastuskeskuses ja 3.
märtsil kell 13 Kolgaküla rahvamajas.
Infopäevad ja koolitused on osalejatele tasuta,
täpsemat teavet saab veebilehelt arenduskoda.ee.
Heiki Vuntus,
Arenduskoja tegevjuht

2

VIHULA VALLA LEHT

Kultuurist ja spordist
Vihula vallas
Ikka ja jälle vaatame uuel aastal tagasi tehtule ja seame
plaane uueks aastaks, nii ka Vihula Vallavolikogu
Kultuuri- ja spordikomisjonis tehakse kokkuvõtteid
möödunud aastast.
Kui vaadata seltside aastaaruandeid tundub, et aasta
2008 oli tegus meie seltsidele, taidlejatele ja sportlastele.
Ürituste kava on olnud tihe ja sama tõotab tulla ka aastal
2009.
Kultuuri- ja spordikomisjon on möödunud aastal
igakuiselt koos käinud ja oma panuse andnud kultuurielu
ja spordi edendamiseks.
Komisjoni üks raskeim ülesanne on toetuste jagamine
ja ettepanekute tegemine vallavalitsusele.
Ei ole kerge alati valikuid teha, kuid meie põhimõte on
olnud toetada võimalusel noori ja neid, kes on ise
aktiivsed ja tublid. Alati raha ei aita, vaja on tugevat ja
sihikindlat eestvedajat, et selts koos püsiks ja rahvas
harjuks seltsimajas või klubis käima. Võib tõdeda, et
seltsitegevus on Vihula vallas juba trendiks saanud ja
seltse tekib aina juurde. Mõnes kohas kipub saal väikseks
jääma, samas on kohti, kus arenguruumi on veel küllaga.
Aktiivsed inimesed jõuavad nii tantsuõhtule taidlusringi,
kui ka spordisaali. Loodan väga, et seltside hoog ei rauge
ja iga küla või kant leiaks omale sobiva tegevuse, olgu
selleks rahvatants, koorilaul või näitemäng. Teinekord
piisab ka kiige või lõkkeplatsist, kus küla saaks koos käia
ja oma üritused või tähtpäevad ära pidada. Tänasel hetkel
on vaid ühel seltsil korralikult remonditud maja, kõik
ülejäänud seltsimajad tahavad remonti suuremal või
vähemal määral. Tänases majandussituatsioonis on vallal
raske kõiki täiel määral toetada, arvatavasti tuleb teha
valikuid, aga milliseid ?
Kui rääkida spordist, siis vähe on Eestimaal valdu,
kellel on oma maailmameistrid – meil nad on ja edu neile
edaspidiseks. Tublid on ka meie noorsportlased, kellest
kaks on sihikindla tööga jõudnud Eesti koondisesse.
Tahaks loota, et sporditegemine saaks meie vallas sama
popiks kui seltsitegevuses osalemine ja selles osas annab
kultuuri- ja spordikomisjon endast parima.
Kohtumiseni suusaradadel või liuväljal, kui ilmataat
meile armuline on.
Andrus Aasmäe
Vihula Vallavolikogu, kultuuri- ja spordikomisjoni esimees

Veebruar 2009
Veebruar
Sakussaare küla suusaraja ettevalmistamine, hooldus, suusapäeva korraldamine
MTÜ Sakussaare Külaselts, Margus Jamsja 5 660 3550
Veebruar
Küttepuude varumise talgud
MTÜ Võhma Seltsimaja Riina Kens 5 398 9592
kell 16-18.00 Lahemaa Külastuskeskus Palmses
LEADER projektide infopäev
MTÜ Arenduskoda, Vihula vallavalitsus
Anneli Kivisaar 5251127 www.arenduskoda.ee
5.02

13.02
kell 20.00
Võsu Rannaklubi
Etendus “Vigased pruudid” SOS - sõbrapäeva üritus
Nooruse Kaja, MTÜ Võsu Rannaklubi, Eela Valme
3238392; Taimi Samblik 529 8681
14.02
kell 20.00
Võhma seltsimaja
Sõbrapäeva pidu Võhmal ansambliga REKONTRA
MTÜ Võhma Seltsimaja, Riina Kens 5 398 9592
14.02
Vergi seltsimaja Sõbrapäeva tähistamine
MTÜ Vergiranna Selts Terje Tomperk 5 370 5969
21.-22.02
Võhma seltsimaja
Võhma segakoori laululaager (segakoori liikmetele)
MTÜ Võhma Seltsimaja segakoor 509 2730
Karepa Rahvamaja
Vabariigi aastapäeva tähistamine
MTÜ Karepa Selts, Mare Kalme 5 340 3806
21.02

23.02 kell 18.00
Võhma seltsimaja
Vabariigi aastapäeva pidulik kontsert ja simman
MTÜ Võhma Seltsimaja Riina Kens 53989592
23.02
Vastlapäev
Võsu
MTÜ Võsu Vabatahtlik Tuletõrjeühing
Valdek Kilk 514 3089
24.02
kell 11.00 Vastlapäev Annikveres
MTÜ Vihula Selts, Mare Raja 517 5546
kell 13-17 Lahemaa Külastuskeskus Palmses
LEADER+ projektikirjutajate koolitus
MTÜ Arenduskoda, Vihula vallavalitsus
Anneli Kivisaar 525 1127
26.02
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Heade mõtetega uude aastasse!
Alanud aasta on juba oma
esimestel päevadel tekitanud
palju diskussioone ja segadust poliitilisel tasandil.
2009 aasta tuleb ilmselgelt
keeruline aasta, toimumas
on ju kahed valimised, suvel
on europarlamendi valimised ja sügisel kohaliku omavalitsuse volikogude valimised ning loomulikult jätab
tegemistesse jälje ka majanduse jahenemine. Arvata on,
et mida aeg edasi sügise
poole seda tihedamaks lähevad vastaspoolte süüdistamised. Teile, head lugejad,
soovitan kainet meelt, et
eristada alusetud süüdistused ja paanika külvamised
konstruktiivsetest lahendustest.

Selle aasta eelarve
märksõnaks saab
olema kokkuhoid
Tänaseks tekkinud keerukas majandussituatsioon
hakkab vaikselt jõudma ka
omavalitsustesse. Keerukamaid aegu ennustatakse
käesoleva aasta suveks.
Teadupärast on majandus
tsükliline ja seetõttu on
loomulik, et sellele meeletule majanduskasvule pidi
järgnema jahenemine. Kuid
samas annab see lootuse ja
usu, et igale jahenemisele
järgneb uuesti ka tõus.
Vihula vallavalitsuse
2009. aasta eelarve on alles
koostamisel ja loomulikult
saab selle märksõnaks olema
kokkuhoid kõikides valdkondades nii suures ulatuses
kui seda vähegi veel võimalik on teha. Samas ei
maksaks kokkuhoidu karta,
sellist puhastust ning kulutuste täpset ülevaatamist on
ikka vahel vaja teha. Tänane
eelarve projekt, mis volikogusse saadetud, kajastab
ka paljusid positiivseid
suundi – suurenevad toetused külaseltsidele ning prioriteediks on kindlasti haridus
ja kogu laste ja noortega
tehtav töö.

Kuidas ikkagi pension
kätte saada
Üleriigiline ümberkorraldus pensionite kättetoimetamisel on kindlasti üks
neist teemadest, mis puudutab meist paljusid ja uue
süsteemiga harjumine võtab
aega. Kindlasti on meie seas
neid, kes pole veel oma
otsuseid teinud kuidas edasi
minna või mismoodi ikkagi
pension kätte saada. Selleks,
et suuremaid segadusi vältida on alati võimalus suhelda
valla sotsiaalnõuniku Eha Jõudu ja jaksu
Veem´iga, et üheskoos leida tegijatele
igale inimesele parim ja
Rõõm on teada, et tänasoodsaim lahendus.
seks kaks aastat Vihula

vallas toiminud külaseltside
toetamise kord on julgustanud ja ärgitanud ka Võsu
rahvast tegutsema. Kui detsembris oli juttu uue MTÜ
asutamisest, siis jaanuar tõi
veel ühe MTÜ Võsule juurde. Georg Merilo, kes nüüdseks juba alaline elanik
Võsul, on võtnud nõuks
mitte lihtsalt olla ja küsida,
vaid tema poolt ellukutsutud
MTÜ tahab ka ise midagi ära
teha. Soovin kõigile neile
tegijatele jõudu ja jaksu oma
eesmärkide saavutamisel.
Mida rohkem selliseid
organiseerumisi, seda lihtsam on meil ühiselt edasi
minna.
Keegi ei rendiks pinda,
kui endal hoone kuhu
elama mahutakse
olemas
Sedakorda on lahenduse
leidnud ka seni rendipindadel tegutsenud Võsu
mängurühma ruumiprobleemid. Pikka aega kolimisplaane pidanud Võsu mängurühm asub uuest aastast
põhikooliga samas majas.
Uus asukoht lihtsustab mängurühma laste toitlustamist
ja spordihoone lähedus võimaldab ka lastega mitmekesisemaid tegevusi läbi
viia. Mõistan, et paljudele on
see mõte veel võõras ja
harjumatu, et lasteaed asub
koolis, kuid siiski mõelgem

sellele, et meist ju mitte
keegi isiklikult ei rendiks
pinda, kui selleks on endal
olemas hoone kuhu mahutakse elama ja olema.
Neile, kes täna veel
paljus kritiseerivad, et pole
ju kooli juures vastavat
mänguväljakut või puudub
kooli territooriumi piire – jah
seal puudub palju, kõike
korraga ei saa, aga tööd
tehakse selle nimel, et lasteaiast saaks tänapäevane ohutu ja lastesõbralik koht.
Uute lasteaia ruumide
värvilahenduse ja seinamaalingute autor on kunstnik
Anna Merilo, kelle kaks last
käivad samuti mängurühmas. Tegemist ei olnud valla
tellimusega, initsiatiiv tuli
lapsevanemalt, mis on igati
tervitatav.
Hea meel on tõdeda, et
meie vallas on palju tublisid
inimesi, kes on valmis ise
panustama oma elukeskkonna paremaks muutmisesse. Soovin, et alanud
aastal oleks inimesed julgemad oma ideedega välja
tulema ning ei häbeneks abi
küsida ja nõu pidada ka
ametnikega. Selleks me olemas olemegi, et nõu ja jõuga
abiks olla. Panustame koos
oma elu paremaks muutmisse!
Priit Pramann
Vallavanem

Võsu, aeg on ärgata!
18. jaanuaril asutati ambitsioonika nimega
mittetulundusühing Võsu Arengu Selts.
Olen suhelnud siinse vallavalitsusega kolm aastat
distantsilt ning alates 1. septembrist kohaliku värske
elanikuna jõudsin koos kunstnikust abikaasa Annaga ühel
hetkel selgusele, et asjad Võsul on normaalsest kaugel.
Kahjuks. Peame silmas just püsielaniku elu septembrist suve
alguseni, aga ka suveperioodi, mil siinmail nii suvevõsukad
kui arvukad külalised. Saime aru, et midagi peab ette võtma,
sest meid ei rahuldanud mitukümmend siinset kohalikku
aspekti, nimetan mõned:
- streikivate arvutite taga passivad õnnetud inimesed ainsas
toidupoes, kus „parim enne möödas“ riiulid kaubast lookas.
Kas see pood oma tasemega pole samuti kehtivusaja
ületanud?
- jalutussildade ning eriti nendeni jõudmise seisukord: keset
päeva võid kaine peaga jõkke libiseda, saati siis veel
pimedas – vallavalitsus aga teatas abipalvele kommentaariks laisalt, et kuulge paar aastat tagasi ju laudis sildadel
vahetati?
- võimu soovimatus luua Võsule kunstigalerii, kunstiklass
ja väiksem kontserdisaal ühes ruumis – selle asemele tuleb
nüüd pood, palju õnne inimesed, ümberringi on Viinistu,
Palmse, Sagadi, Rakvere oma rikkustega, aga meie inimesed
ostku kroonikat, imegu õlut ning vaadaku seebikaid,
kultuuri siia pole vaja, passige kodus.
- pimedus: kas aastal 2009 on palju soovitud, et alevi
põhirajad valgustatud saaks, kasvõi liikumisanduriga, kui
kokkuhoiutarvidus põletab? Või on tegu romantika
eriprogrammiga, mida juba maast madalast juurutama
hakatakse – teisiti kui taskulambiga ei saa ju lapsevanem
lasteaianigi talvisel ajal.
- transpordiühendus Tallinnaga – siin ei ole isegi midagi
kommenteerida.
- vallaametnike eriti küüniline suhtumine maksumaksjatesse, stiilis kuule-ära-meile-nii-palju-kirjuta... Taga
aetakse mingisugust kummalist avalikku huvi, tallates jalge
alla aga elanike omad, kes ju tegelikult ONGI Võsu avalik
huvi. Aga eks need iseendale augu kaevajad saavad selle,
mis välja teeninud. Sedavõrd väikse ja armsas kohas nagu
Võsu oma kauni Vihula vallaga ei tohi keegi, mitte keegi
võimukandjaist käituda justkui ametikohad oleks päritavad
ning alamad kummardama peaksid kui barett näpus
kabinetti sisse astuvad.
- Merehotell või õigemini selle rusude muljetavaldav seis,
mis ongi tegelikult kogu Võsu tänapäeva elu-olu kokkuvõte
ja suunanäitaja.
Aga aitab kriitikast, sellega ma saaksin täita kogu
leheruumi, tõestades ka faktidega. Meie oleme Annaga

Mittetulundusühingu Võsu Arengu Selts asutajaliikmed
Anna ja Georg Merilo.
läinud teist teed. Kui olemasolev ei meeldi, ei viitsi me aega
raisata magistritöö kirjutamisele teemal “Mis On Vihula
Vallas Valesti”, vaid tõmbame hoopis oma, sirgema joone.
Kuidas me seda teeme?
Peale Lääne-Viru turismikonverentsil osalemist Eismal
mõned kuud tagasi plahvataski, et üksi tehes, ohkides ja
puhkides ei jõua me kuskile. Tänapäeval ei kuulu sinu
sõpruskonda enam viis kustit samalt tänavalt, vaid sadu
mõttekaaslasi üle kogu maailma. Ehk siis Võsu patrioodid
vaja kokku koguda, see oli selge – sõltumata kes mis parteis
või mis jumalat usub või mis muusikat kuulab.
Mis ühingul konkreetsemalt plaanis?
Novembris 2008 saatsime laiali meile teadaolevaile Võsu
patriootidele maakuulamise kirja, et kas peale meie
kahelapselise pere on veel mõni hea inimene, kes viitisiks
jalad kõhu alt välja tõmmata ning väikse koha eest välja
astuda? Ning üllatus-üllatus – nagu selgus vaevalt kaks
nädalat hiljem, oli meie algatusega liitujaid üle kahesaja! See
kaasamõtlejate arv, nende südamlik suhtumine pani meid
Annaga olukorda, kus taganeda polnud kuhugi. Edasiminekuks otsustasime organiseeruda ning tänaseks ongi
vastsündinu paaripäevane, hea tervise juures ja märkimisväärse isuga. Passinimeks on mittetulundusühingul Võsu
Arengu Selts, aga hellitavalt kutsume teda (nagu kogu Võsu)
hoopis Uinuv Kaunitar – mida muud see meie alevik on. Aga
mitte enam kauaks! Seltsi liikmed on tõsised, juhatus tegus
ning juhatuse esimees väga väga paha inimene, kes lollust
ega minnalaskmist ei andesta.
Tõsiselt rääkides tahame teha kõik, et Võsu oleks eeskätt
Järg 3 lk
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22.detsembri 2008 istungi nr 52 kokkuvõte
06.jaanuari 2009 istungi nr 1 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:

Istungil osales kokku 11 volikogu liiget: Andrus
Aasmäe, Piret Aasmäe, Sirje Kornel, Tarmo
Nuija, Arno Pärna, Mare Raja, Eha Sirelbu, Jüri
Teppe, Ain Välba, Uno Õunapuu ja Arvi Ööpik.
Istungil ei osalenud: Raul Aak, Malle Komp,
Haivo Laulik ja Jaanus Tuusti.
Volikogu otsustas:
Määrusega nr 85
kinnitati Vihula valla 2009.
aasta eelarve projekti II lugemine.
Kuna riigi poolt eraldatud tasandusfondi
vähendati 0,5 miljoni krooni võrra, tuleb vähendada
ka kavandatud kulutusi ning eelarve saadeti III
lugemisele.
Määrusega nr 86
kinnitati Vihula Vallavolikogu 11.01.2007 määrusega nr 42 kinnitatud „Vihula
valla külaseltside toetamise kord“ muutmise I
lugemine:
Muudatusettepanekud on järgmised:
1) paragrahvi 1 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;
2) paragrahvi 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:
„ (2) Tegevustoetuse suuruse kalendriaastas
külaseltsile määrab Vihula Vallavalitsus volikogu
kultuuri- ja spordikomisjoni ettepanekul iga aasta 15.
aprilliks alljärgneva arvestuse alusel:
1) üks osa fondist jaotatakse külaseltside vahel
protsentuaalselt lähtudes 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistrisse kantud aleviku või küla(de) elanike
arvust arvestusega 35.- krooni elaniku kohta;
2) teine osa fondist jaotatakse külaseltside vahel
lähtudes eelmise aasta tegevusaruandest volikogu
kultuuri- ja spordikomisjoni ettepaneku alusel.“.
Otsusega nr 238 anti nõusolek kinnistusraamatu kande
muutmiseks Võsu alevikus Viru tn 6-1 ja Viru tn 6-2
korteriomandite osas.
Otsusega nr 239 kehtestati Rutja küla Hundipea maaüksusele koostatud detailplaneering.
Otsusega nr 240 kehtestati Võsu aleviku Vambola tn6
maaüksusele koostatud detailplaneering.
Otsusega nr 241 kooskõlastati Haljala valla üldplaneering.
Volikogu poolt vastuvõetud määruste ning otsustega
saab tutvuda valla kantseleis, raamatukogudes ja
internetis valla koduleheküljel: www.vihula.ee
Järgmine volikogu istung toimub
12. veebruaril 2009 kell 15.00
Võsul, vallamaja saalis.

Vihula Vallavalitsus:
1. maksis rehabilitatsiooni-, transpordi-, koolitoidu-,
hooldus- ja ühekordseid toetusi ning otsustas tasuda 50%
huvikooli õpilaskoha maksumusest;
2. muutis Vihula vallavalitsuse 14.06.2006 korralduse nr
241 punkti 1 ja täiendas punkti 4;
3. andis nõusoleku Vainupea külas asuvate Merimetsa I ja
Merimetsa II katastriüksuste koha-aadresside ja
sihtotstarvete muutmiseks;
4. muutis Vihula Vallavalitsuse 15.07.2008 korralduse nr
1152 punkti 2 sihtotstarbe osas;
5. andis nõusoleku Vainupea külas asuvate Viitase ja
Lagendiku katastriüksuste piiride muutmiseks vastavalt
kehtestatud detailplaneeringule;
6. kinnitas Vihula valla munitsipaalkoolide õpilaskoha
tegevuskulude arvestusliku maksumuse ühe õpilase kohta
2009.aastal;
7. võttis vastu Toolse küla Ürrapõllu ja Eskola maaüksustele
koostatud detailplaneeringu ning Käsmu küla Neeme tee
34 maaüksusele koostatud detailplaneeringu;
8. väljastas ehitusloa Sagadi mõisa trafopunkti pingeparenduse ehitustööde teostamiseks;
9. esitas volikogule eelnõud „Haljala valla üldplaneeringu
kooskõlastamine“ ja „Rutja küla Hundipea maaüksusele
koostatud detailplaneeringu kehtestamine“;
10. kompenseeris õpilaste sõidupiletid;
11. kinnitas volikogu kultuuri- ja spordikomisjoni
ettepanekud järgmiselt: rahuldada Tarmo Nuija taotlus
1500 EEK ulatuses korvpalli Jõuluturniiri korraldamiseks
Võsu spordihoones 27.12.2008; rahuldada MTÜ Käsmu
Külaselts taotlus 3000 EEK ulatuses Kolmekuningapäeva tähistamiseks Käsmu külas ja rahvamajas;
rahuldada MTÜ Võhma Seltsimaja taotlus 3000 EEK
ulatuses jõulukaunistuste ostmiseks Võhma seltsimajale;
rahuldada MTÜ Karepa Selts taotlus 5000 EEK ulatuses
aastalõpuballi ansambli tasuks;
12. luges korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks talveperioodiks R. Jõers Käsmu külas, L. Lauri Võsu alevikus,
T. Hallikmaa Eisma külas, K. Kullamäe Andi külas, T.
Kaskmann Rutja külas, T. Vilimaa Võsu alevikus, H.
Sepnik Eisma külas, J. Mody Karepa külas, T. Reismann
Võsu alevikus, A. Lilleberg Võsu alevikus, S. Kirillova
Võsu alevikus ja J.Muttika Lauli külas. Mitte anda luba L.
Arpo`le Eisma külas korraldatud jäätmeveoga
mitteliitumiseks tema soovitud perioodil 01.05.2009 kuni
31.12.2009. Mitte anda luba E. Tammemäe`le Võsupere
külas jäätmemahuti tühjendussageduse muutmiseks.
13. eraldas reservfondist Võsu spordiväljaku detailplaneeringu koostamisega seotud kulude katteks 12000.krooni ja Võsu lasteaia kolimisega seotud kulude katteks
103060.- krooni.

14. nõustus Võsu alevikus asuva Kuusiku kinnistu koosseisu kuuluvate maatükkide nime muutmisega;
15. nõustus Rutja külas asuva maaüksuse, nimega Varamu,
riigi omandisse jätmisega;
16. tunnistas kehtetuks Vihula Vallavalitsuse 21.02.2002
korralduse nr 106;
17. väljastas kasutusloa Võsu alevikus Metsa tn 50 asuva
üksikelamu kasutamiseks;
18. väljastas ehitusloa Vihula mõisa aida rekonstrueerimiseks hotell-konverentsikeskuseks ja tall-tõllakuuri rekonstrueerimiseks SPA-hotelliks;
19. kompenseeris õpilaste sõidupiletid;
20. esitas volikogule järgmised eelnõud: „Vihula Vallavolikogu 11.01.2007 määruse nr 42 „Vihula valla
külaseltside toetamise kord“ muutmine, „Võsu aleviku
Viru tn 6 korteriomandi kinnistusraamatu kande
parandamine“, „Vihula valla 2009. aasta eelarve
vastuvõtmine“;
21. otsustas tasustada abipolitseinike osalemised avaliku
korra tagamisel ja liiklusjärelevalve teostamisel 2008
aasta II poolaastal kokku 157 tundi.
13.jaanuari 2009 istungi nr 2 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
22. andis nõusoleku MTÜ-le Fän Clab lastelaagri läbiviimiseks Lainela Puhkakompleksis Käsmu külas 09.08.14.08.2009;
23. muutis maa sihtotstarvet ja selle alaliiki vastavalt
nimekirjale;
24. andis nõusoleku Sakussaare külas asuva Jussi katastriüksuse jagamiseks kaheks eraldi katastriüksuseks ja
määras koha-aadressid;
25. väljastas projekteerimistingimused puurkaevu projekteerimiseks Otsa maaüksusele Lobi külas;
26. väljastas kirjaliku nõusoleku Võsu Põhikooli mänguväljaku ja piirdeaia rajamiseks;
27. väljastas ehitusload Võsu alevikus Mere 42 asuva elamu
rekonstrueerimiseks ning Vihula mõisa peahoone keskosa
ja lõunatiiva remondiks;
28. andis loa ühise jäätmemahuti kasutamiseks E.
Tammemäe`le Joona ja Tammemäe kinnistutel Võsupere
külas ning luges korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks
T. Lindmaa Võsu alevikus.

VOLIKOGU ESIMEHE JA VALLAVANEMA INFOTUND
18. veebruaril 2009 KELL 18.00-19.00 KÄSMU MEREMUUSEUMIS

Algus 2 lk
ELUkohana kvaliteetne, nii suurtele kui väikestele. Meil on
unikaalne võimalus luua superlooduses hästi toimiv XXI
sajandi demokraatia (kasutades kõiki kaasaegseid
vahendeid), kus võim teeb seda mida kohalikud läbimõeldult
tahavad või nad ei ole enam võimul. Võimupoliitikutel ju
OLI võimalus peale viimaseid valimisi asja vedama hakata,
aga tehke lehelugejate või Mere tänaval jalutajate hulgas
kiirküsitlus, kas võim seda kasutas? Mis on muutunud kui
võrrelda 2006. a ja 2009. jaanuarit Võsul paremuse suunas?
Millega seletada niivõrd suurt hulka inimesi, kes
rahuolematud on? On, millele mõelda.
Kas „plats puhtaks“ poliitika, et kes ei ole meiega
on meie vastu?
Vastupidi. Esiteks on Võsu Arengu Selts apoliitiline.
Punkt kaks ei ole Georg Merilol mingit ambitsiooni
vallavanemaks saada, eriti pärast praegust. Ja kolmandaks,
kõige tähtsam: meie eesmärk on koostöö kõikidega, kelle
soov on Võsu huvidest lähtuvalt Võsu jaoks, millegi hea
tegemine. Ole sa kesk-, vasak- või paremerakondlane, usu
Taarat või Putinit, kuula ABBAt või puhu pasunat, võta end
kokku ja tule tee midagi Võsu heaks ning näed asjad
hakkavad muutuma. Võsu Arengu Selts on oma olemuselt
konstruktiivne, edasivaatav jõud, kes ei kavatse oma hoogu
maha võtta mingi killustamise läbi stiilis Jürka on punane ent
Ants näed on valge, koostöö seega välistatud. Olge head
võsukad kes tahate, niikaua kui see seaduslik on, aga ühise
tegutsemise nimetaja olgu meil kõigil VÕSU, ei muud.
Lugejad teavad neid parteilisi madistamisi, mis Võsule mitte

midagi peale kibestunud inimeste ja vastasseisude toonud
pole – no milleks neid vaja on!? Ei ole vaja „meie“ ja
„nemad“ sildistamist, vaid leida põhjus olla kõik ühiselt
võsukad.
Millised saavad olema värske seltsi esimesed
teod?
Tegevused on praegu suunatud ühele konkreetsele
üritusele: Võsu Arengu Esimese Konverentsi ettevalmistamisele, mille toimumise aegki juba paigas: 13 mai
2009. Selleks, et ajurünnak võimalikult efektiivne saaks
olema ning tulemus parim saaks, käivitame veebruari efoorumi www.UinuvKaunitar.ee, millega kutsume liituma
kõiki, kellele Võsu, meie ümbrus/naabrus ning kogu vald
armas on. Sellel foorumil saavad külastajad valdkondade
kaupa esialgu nii muret kurta kui ettepanekuid teha kuni siis
konkreetse arenguplaani realistliku koostamiseni välja. Ning
muidugi ettevõtmisega liituda. Muide, tänaseks on oma
karvase käega meid aitamas nii Lääne-Viru Maavalitsus kui
õla alla pannud ka Lääne-Viru Arenduskeskus. Nii et pole
vaja lihtsalt uudiseid oodata, lööge kaasa, et poleks pärast
kellelgi ütlemist et näed-tehti-Võsu-arengu-plaan-agaminu-huve-pole-arvesse-võetud! Võtke eeskuju siitsamast
meie valla Aarne Vaigust, kes ei pidanud paljuks lisaks
Käsmu eest seismisele ka Võsu arengule kaasa aitama
hakata, see ongi KOOStöö.
Georg Merilo,
MTÜ Võsu Arengu Selts, juhatuse esimees

Vihula Vallavalitsus õnnitleb Riigimetsa
Majandamise Keskust 10.sünnipäeval.

Vihula Vallavalitsus õnnitleb Võsu Põhikooli
spordihoone töökat kollektiivi spordihoone
5.sünnipäeval

2008 a detsembrikuu seisuga on katusekivide ostjate
nimekirja lisandunud

ARNO PÄRNA pere – 100 kivi.
Suur tänu toetajatele!
NB! Ehitusfondi a/a nr.221042815977
Kivi hind endiselt 25.- tk.
Ette tänades Võhma Seltsimaja seltsilised.

VIHULA VALLA LEHT
13. veebruaril
Pilet 60.Võsu Rannaklubis
Võsu Rahva Teatri esitlusel

Vigased pruudid!
stiilipidu
“metsik lääs”

Algus
kell 20.00

Seltsis On Segasem
Tantsuks
The Best Way!
laudade broneerimine
tel 529 8681

Avatud BAAR

SELTSKONNAKLUBI

4
Pühapäeval,
8. veebruaril
peale jumalateenistust toimub
kiriku leerimajas

kiriku nõukogu
valimine.
EELK Ilumäe
koguduse
täisõiguslikud
liikmed.
Info: 322 0880 kiriku
kantselei või 5 345
8594 kirikuõpetaja.
Vt ka
www.eelk.ee/valimised

Meelis-Lauri Erikson

Elion pakub Vihula vallas kiiret
ning kvaliteetset traadita
Internetti
Elionil on Lääne- Virumaal kokku 14 traadita Interneti tugijaama, mis
tagavad kiire ja stabiilse Interneti püsiühenduse nendele LääneVirumaa elanikele, kelleni kaabel ulatu. Vihula vallas asub traadita
Interneti tugijaam Võsu alevikus. WiMAX tehnoloogial põhinev
traadita Internet levib raadiolainete abil läbi õhu, ulatudes
tugijaamadest kuni 15 km raadiuses asuvatesse kodudesse.
Elioni poolt pakutava WiMAX traadita Interneti oluline eelis on
püsivalt hea ühenduskiirus. Kui alternatiivsete traadita Interneti
teenuste puhul langeb ühenduskiirus täiendavate klientide
lisandumisel, siis Elioni poolt pakutavat teenust see ei mõjuta ning
ühendus on alati sama kvaliteetne. Elioni traadita Interneti kiireim
allalaadimiskiirus on kuni 1 Mbit/s ning see võimaldab hõlpsasti kõiki
peamisi toiminguid Internetis.
Teenuse kasutamiseks on oluline, et tugijaama saateantenn oleks

näha kohast, kuhu püsiühendus soovitakse luua, kuna
kõikvõimalikud vaadet piiravad objektid ja pinnavormid
takistavad ka raadiolainete levi. Enne teenusega liitumist viib
Elion kliendi juures läbi levimõõtmise ning kui levi tugevus
vastab nõuetele, paigaldatakse kliendi koju vastuvõtuseade.
Elioni traadita interneti kuutasud ning alla- ja
üleslaadimiskiirused on järgmised:
295 kr
395 kr
495 kr
150 kr

tütar TUULI SEIDELBERG

Valida võivad kõik

Võsu Põhikooli pere tänab kõiki lapsevanemaid, vallavalitsuse
liikmeid ja Võsu mängurühma personali, kes aitasid nõu ja jõuga
mängurühma uutesse ruumidesse kolida.

256/128 kb/s
512/128 kb/s
1 Mb/s/ 256 kb/s
Seadme üür

Kaili`l ja Janek`il sündis 14. detsembril

Võsu Põhikool vajab alates 01.märtsist 2009.a. 0,5
ametikohaga lasteaia koristajat Võsu mängurühma.
Töö toimub õhtusel ajal. Tööst huvitatutel helistada
telefonil 5 649 5863.

Pank aitab pensioniavalduse täitmisel
Alates veebruarikuust hakatakse uue seaduse tõttu
pensione ja sotsiaaltoetusi välja maksma peamiselt inimeste
pangakontodele. See tähendab, et pensioni enam tasuta koju
ei tooda ega välja maksta ka postkontorist ning edaspidi saab
oma pensioni kätte lähimast pangakontorist. Pangad on
teinud ettevalmistusi selle heaks, et pensioni kättesaamine
oleks ka edaspidi võimalikult mugav, kiire ja mis peamine –
turvaline. Ka meie Swedbankis oleme igati valmis
pensionisaajaid teenindama ja uue korraga harjumisel
abistama.
Pangakontoris on võimalik täita pensioniavaldus, mille
toimetame teie eest kiirelt ja tasuta pensioniametisse. Nii ei
pea pensionär ise seda teed eraldi ette võtma, vaid kogu
asjaajamise eest kannab hoolt pank.
Juba täna saab 2/3 pensionäridest oma pensioni
pangakontole, alates veebruarikuust on pensioni
pangakontole kandmine lihtsaim viis oma raha kätte saada.
Pensioni saab lasta kanda kas enda või mõne teise isiku
kontole, kes toimetab raha selle omanikuni. Eelistada võiks
siiski pensioni kandmist oma isiklikule kontole. Kui see ei
ole aga mingil põhjusel võimalik, tuleks pension kanda isiku
kontole, keda usaldatakse 101%.
Pank on turvaline koht oma raha paigutamiseks ja
igapäevaste raha-asjade ajamiseks. Just panga abiga võib
alati kindel olla, et inimese raha on kindlas kohas. Vaatamata
sellele, et inimeste teadmised turvalisusest aastatega
kasvavad, sooviksin siiski kõigile südamele panna, et
pangakaarti ja selle PIN-koodi ei tohi hoida ühes kohas. PINkood peab olema teada ainult kaardi omanikule ja seda ei
tohi avaldada ühelegi teisele isikule. Soovitav on PIN-kood
muuta endale meeldejäävaks ning seejärel pangast saadud
koodipaber hävitada. Ainult nii saab olla täiesti kindel, et
keegi ei pääse PIN-koodile ligi.
Swedbankil on tänaseks juba ligi 180 000 seeniorklienti,
kes ajavad oma igapäevaseid raha-asju pangakontoris ja
väiksem osa ka läbi interneti. Tänu nii suurele hulgale
seeniorklientidele on meie töötajatel kogemus eakate
teenindamisel ning nad on igati abivalmid, et õpetada
sularahaautomaadi kasutamist, maksete sooritamist ning
vajadusel ka internetipanga kasutamist.
Ootame Teid oma kodukohale kõige lähemal asuvasse
pangakontorisse. Meie klienditoe telefon 6 310 310 vastab
küsimustele ööpäevaringselt.
Teie Swedbank
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ANNI MUIK
Palmse küla

96

LINDA RANDMAN
Võsu alevik

86

ELMA VILU
Käsmu küla

88

LONNI PÄRTEL
Karula küla

88

KOIDU RISTMÄE
Joandu küla

87

EVALD PRUUN
Käsmu küla

84

VILMA TAAL
Võsu alevik

83

HILDEGARD-BENITA
RANNIK
Võsu alevik

82

MAIMU OJALA
Vergi küla

82

VOLDEMAR SOKK
Käsmu küla

81

HERBERT KIVIARU
Altja küla

81

ELNA KALJUVEE
Ilumäe küla

80

HELLA TALPSEPP
Võsu alevik

80

EVI AUG
Altja küla

80

NAUMI VAGULA
Võsupere küla

80

MILJA ISMAEL
Karula küla

75

VÄINO PUUSEPP
Võsupere küla

75

EELA VALME
Võsu alevik

70

OTU ISMAEL
Karula küla

70

Meie hulgast
on lahkunud …

KALJU AASU
20. detsember 2008
ELGA LEEMET
16. jaanuar 2009

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

