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Suurejooneline sünnipäevapidu Võhmal
23.veebruaril peeti Võhma rahvamajas Eesti Vabariigi 91. aastapäeva.
Tervituskõnega esines volikogu liige Arno Pärna, millele järgnes sisukas
kontsert. Esinesid Võhma segakoor, Võhma rahvatantsurühm,
rahvatantsijad Vihasoolt. Luuletuse luges 5-aastane Kevin Vaha.
Klaveripalaga esines Aliise-Maria Pärna. Keeruka võimlemiskavaga
astus üles Pääsu-Liis Kens. Kohaletulnuile laulis Pärle Maria
Linnupõld. Ürituse konferansjeed olid Reni Raudla ja Kristjan Pärna.
Tantsuks mängisid Viru-Nigula rahvamuusikud .

Tulemas on Võsu Arengu
I konverents
13.mail 2009 korraldab MTÜ Võsu Arengu
Selts Võsu Arengu I Konverentsi.
Konverentsi eesmärgiks on: tuua kokku Võsu ja Vihula
valla arengust huvitatud inimesi, tekitada sünergiat,
õlatunnet – minust sõltub miski, innustada midagi ära
tegema, kaardistada Võsu ja Vihula valla hetkeseisud nii
valupunktide kui ka tugevuste osas, koguda ideid ja
otsida koos lahendusi.

Kevin Vaha

Selles lehes avaldame küsimustiku (4. lk), kus
palume inimestel ära märkida nende meelest olulised
punktid Võsu/valla hetkeseisudest. Küsimustikust
saadud infot kasutame konverentsi paremaks ettevalmistamiseks. Oleme väga tänulikud, kui oled nii
abivalmis ning jagad meiega oma kogemusi ja ootusi nii
püsi- kui hooajalise elanikuna. Koos Sinu abiga on
võimalik midagi ära teha!

Aliise-Maria
Pärna

MTÜ Võsu Arengu Selts juhatuse nimel
Maret Bergström

Tulge Eestimaa lumisest
talvest rõõmu tundma!
1999. aastast toimuv traditsiooniline Võsu suusamatk
algab 7. Märtsil kell 11.00 Oandu telkimisplatsil.
Suusatame 10 km pikkusel Oandu-Võsu matkarajal
Talvemõnudest saavad osa ka need, kel suuski kodus
pole, marsruudil Oandu-Esku-Koljaku-Võsu toimub 11
km pikkune jalgsimatk koos juhendajaga, kes tutvustab
siinsete kohtade ajalugu ja pärimust.
Sportlikumad retkelised saavad teha kepikõndi ja
matkata Võsule omas tempos.
Matka lõpus ootab matkajaid maitsev supp.
Suusabuss Oandule väljub Võsult kell 10.30
peatustega Vergi teeristil, Palmses Sagadi teeristil,
Sagadi poe juures.
Buss sõidab pärast Võsult tagasi Oandule kell 14.00.
Matka korraldavad nagu ikka Riigimetsa Majandamise Keskus ja Võsu Vabatahtlik Tuletõrjeühing.

Pärle Maria Linnupõld

Reni Raudla
Kristjan Pärna

Pääsu-Liis Kens

Lääne-Viru aasta turismiteoks kuulutati Viru Folk
Aasta turismiteoks kuulutatud Viru Folki, toimus
eelmisel aastal 8.-10. augustini, külastati ühtekokku
veidi rohkem kui 10 000
korda: festivalipass oli 1500
külalisel, päevapileteid osteti 2100.
Korraldajate eesmärk
tuua Eesti kuulsaim kapteniküla kaardile tagasi ja
korraldada muusikapidu,
millest tunneksid rõõmu nii

tegijad kui nägijad, sai täidetud.
„Numbritest olulisemaks
pean saadud positiivset
kogemust, kus korraldajad
eesotsas Peep Veedlaga tõestasid, et on võimalik ka õrna
loodusega Lahemaal ning
rahuarmastavas Käsmus üritusi korraldada,” ütles Lääne-Viru maavanem Urmas
Tamm.

Võsu ja Haljala kooli
lapsed tähistasid Võsu
spordihoone sünnipäeva
29. jaanuaril 2009.a. tähistas Võsu Põhikooli pere Võsu
spordihoone 5. aastapäeva. Külla olid kutsutud ka
Haljala kooli õpilased. Ürituse raames viidi läbi
mitmesuguseid teatevõistlusi, rahvaste palli võistlus ja
viktoriin. Ürituse lõpus söödi koos sünnipäevatorti.
Sünnipäevapidu oli hoogne ja lõbus.
Aitäh kõigile õpetajatele ja teistele asutuse
töötajatele, kes sünnipäevaüritust läbi viia aitasid.
Võsu Põhikool vajab kiiresti põhikooli
bioloogia- ja geograafiaõpetajat. Sõidukulud
kompenseeritakse. Info tel. 56495863.

Registreeringu õigsuse kinnitamine
Alates 1.jaanuarist 2005 on ettevõtjal (ka majutusteenust
osutav ettevõtja) kohustus esitada iga aasta 15.aprilliks
vallavalitsusele kinnitus registreeringu õigsuse kohta
majandustegevuse registris (s.t. kinnitus selle kohta, et
ettevõtja andmetes ei ole aasta jooksul muudatusi toimunud).
Muudatuste kohta tehakse registreering majandustegevuse
registris ja selle eest riigilõivu ei võeta. Registreeringu
õigsuse kinnitamise ja muutmise blankette saab
vallavalitsusest ja veebilehelt: www.mkm.ee/mtr.
Ettevõtjal on võimalus elektroonselt ise taotlusi sisestada
ja õigsust kinnitada!
Ettevõtja esindusõigust omav isik tuvastatakse

Äriregistri andmete alusel sisenemisel portaali X-tee
teenused ettevõtjale kaudu.
Kui sisenemine on õnnestunud, siis valida teenus Sisenemine MTR-i ettevõtja kasutajana!
FIE-na tegutseval ettevõtjal on võimalus
registreerimistaotlust esitada ja registreeringu õigsust
kinnitada kodanikuportaali kaudu!
Enna Tiidemann
vallasekretär
enna.tiidemann@vihula.ee
32 58 636

Vihula selts esitleb DVDplaati
21. märtsil 2009 kell 13.00 toimub Vihula rahvamajas
DVD plaadi “VIHULA 1971” esitlus. See on nostalgiline
meenutus eelmise sajandi seitsekümne esimese aasta
tegemistest tollases Vihula kolhoosis. Tule, veedame
koos toreda pärastlõuna. Meenutame kunagisi sündmusi
ja inimesi.
MTÜ VIHULA SELTS
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Sotsiaal- ja hariduskomisjoni tegemistest 2008.
aastal
Komisjoni ülesanneteks on valla toetuste määramise ja
maksmise kohta ettepanekute tegemine vallavalitsusele,
kuid ka muude sotsiaal- ja haridusvaldkondi puudutavate
probleemide arutamine, eelnõude esitamine volikogule ja
vajadusel volikogule esitatud määruste või muude
küsimuste kohta arvamuse kujundamine.
Eelmisel aastal arutas komisjon 224 vallakodanikelt ja
MTÜ-delt laekunud avaldust, millest 208 olid erinevate
valla sotsiaaltoetuste ja hooldajatoetuse maksmise korra
alusel makstavate toetuste, 8 haridustoetuste ja 5
mittetulundusühingutelt ja organisatsioonidelt erinevate
ürituste toetamiseks. Vallavalitsusele tehti ettepanekuid
toetuste maksmiseks puudega inimestele summas 13 608
kr (ravimite, kütte, abivahendite muretsemiseks, jne),
eakatele kogusummas 119 225 kr, millest kulus
ühekordseteks toetusteks 61 221 kr ja eakate jõulutoetusteks 21 400 kr.
Peredele maksti toetust 143 144 kr. Kodude tuleohutuse tõstmiseks lisati paljulapseliste perede jõulutoetusele kingitusena tulekustutustekk ja kõige
suurematele peredele tulekustuti. Töötuid toetati 7 505 kr
ja haridustoetusteks kulus 7 910 krooni.
Toetuste jagamisele lisaks osaleti mitmesugustel
üritustel ja korraldati neid ka ise.
Märtsikuus käis 3 komisjoni liiget Porkuni koolis
toimunud lauluvõistlusel, kus esines meie valla poiss
Märt Mägi. Üritus oli väga südantliigutav. Märt võitis
lauluvõistluse, pääses edasi vabariiklikule laulukonkursile ja sai valla poolt toreda kingituse.
Koostöös eakate seltsiga „Meelespea“ organiseeriti
aprillis-mais Võsul sugupuu-uurimise kursus, millest
võttis osa 18 inimest üle kogu valla.
Pöörasime tähelepanu ka terviseedendusele meie
vallas, mis on kuulutatud prioriteetseks valdkonnaks kogu
riigis. Vastavad tegevussuunad said ära märgitud valla
arengukavas. Südamenädala raames propageeris iga
komisjoni liige terviseedenduslikke üritusi oma piirkonnas. Nii toimus Karepal tervisliku toitumise loeng,
Annikveres, Võhmal ja Võsul aga kepikõnni üritus.
Komisjoni liige Võsu pereõde Mirjam Kulla käis
rääkimas tervislikest eluviisidest ja südame tervishoiust.
Sügisel asusid komisjoni liikmed aktiivselt toetama
Lääne-Virumaal välja kuulutatud terviseedenduslikku
liikumisaktiivsuse tõstmise võistlust. Osavõtja kaarte
jagati ligemale 120 inimesele. Oktoobrikuus olime
osavõtjate arvult valdadest teisel kohal. Kiita on saanud
meie valla eakad, kes moodustavad suurema osa kaartide
täitjatest. Mitmed meie valla aktiivsed võistluses osalejad,
on võitnud juba kasuliku auhinnana sammumõõtja.
Kutsume kogu valla rahvast aktiivselt liikumis-harrastusi
propageerivast üritusest osa võtma. Võistlus kestab 2009.
aasta lõpuni.
Kahjuks on komisjon pidanud tegelema ka raskemate
probleemidega, nagu näiteks peredega, kus tarvitatakse
liialt alkoholi, mis raskendab pere toimetulekut. Aina
rohkem on tulnud tegeleda lastega, kes ei täida
koolikohustust. Koolikohustuse täitmise peavad tagama
eelkõige lapse vanemad, karistusi selle eest aga
praktiliselt ei ole.
Tänan kõiki komisjoni liikmeid, kes oma põhitöö
kõrvalt on leidnud aega ja tahtmist valla sotsiaalsete ja
haridusalaste probleemide lahendamisel abiks olla.
Soovin, et praegusel majanduslikult raskel ajal, oleksime
kõik üksteisele veel rohkem toeks ja abiks.
Eha Sirelbu
Sotsiaal- ja hariduskomisjoni esimees

Kolme valla ühine
hariduskomisjon
Neljapäeval, 12. veebruari õhtul, kogunes Võsu Põhikooli
Haljala, Kadrina ja Vihula valla ühine hariduskomisjon.
Alustuseks tutvustas kooli direktor Võsu koolimaja
ruume ja praeguseid võimalusi. Viimane suurem
ümberkorraldus on majas lasteaiaosa väljaehitamine.
Üldmulje jäi lasteaia ruumidest hele ja lapsesõbralik.
Jõut järelduseni – paremini edasi minna saab vaid
koos. Miks mitte hakata valdade vahel vahetama
erinevaid ressursse? Need võivad olla ju nii õpetajad,
õpilased kui ka tegevused. Sellest võidaksime kõik, kuna
muudaksime praegused võima-lused paindlikumaks ja
vaheldusrikkamaks. Ning sellise koostöö tegemiseks pole
vaja oodata ühinemiseni. Meil on vaja vaid head tahet teha
koostööd, et sünniks midagi sellist, mida iga vald omaette
ei suudaks.
Piret Aasmäe
Ühise hariduskomisjoni esimees
Vihula Vallavolikogu aseesimees

VIHULA VALLA LEHT

Hoidkem üksteist ja oma riiki!
Iga kodanik kannab
endas arvamust oma
riigist. Väljendada
suhtumist oma riiki –
oma kodusse, on kõige
lihtsam teha seda OMA
tegude, käitumise ja
tööga.
Tänavu 24. veebruaril täitus
91 aastat Eesti Vabariigi
sünnist. Ühe inimese elueaks
on see pikk aeg, kuid riigile,
mis üle poole oma eksistentsist on veetnud võõra
võimu all, pole seda just
palju. Reaalset iseseisvust
oleme nautinud umbkaudu
40 aastat ja sedagi kahes
osas. See on suur väärtus, et
kõigest miljoni elanikuga
rahval on oma rahvusriik.
Meil on oma raha ja oleme
uhked oma innovaatiliste eteenuste arengu üle. Igas
sadamas on mõni eestlane ja
olümpiamängudelgi võime
uhkust tunda oma sportlaste
üle. Oma väiksuses oleme

tugevad, sest me hoiame
kokku. Olime meie ju need,
kes ennast vabaks laulsid.
Meie kokkukuuluvustunnet
kannavad endas tantsu- ja
laulupeod, ühistegemised
külades ja linnades.
Eestlane ei ole kunagi
üksi
Muutuvate oludega kohanemine ja õigete otsuste
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tegemine on nii riigi kui tema kodaniku jaoks eluküsimus. Eestlased on elanud siin Läänemere kaldal
ammu enne Eesti Vabariigi
sündi ja loodetavasti elab
meie väike rahvas üle ka
kõik edasised katsumused.
Koos pingutades ja häid
mõtteid jagades sillutame
teed tuleviku tarbeks.
Tänane üleriiklik eelarvekärbete kava kutsub arukusele mitte ainult kohalikke
omavalitsusi, vaid ka kõiki
Eesti Vabariigi kodanikke.
Väikestel ei ole kukkumine nii valus kui suurtel.
Nii annab tänane majanduse
ümberpaigutumine suuremaid tagasilööke võimsamates valdades. Väikestel,
kes harjunud piskuga läbi
ajama, läheb ka keeruliste
aegade üle elamine lihtsamalt.
Vihula vald on oma
haldusalalt suur ja rahvaarv
väheneb jätkuvalt. Tulubaasi
kahanemine annab meilgi
tunda. Keeruliste olude ras-

kust kannavad nii riigitöötajad, ettevõtjad kui töölised.
Käesoleval aastal avanevad MTÜ-dele võimalused
rahastada kogukonna arengut soodustavaid projekte
LEADER programmi kaudu. Vald on siinkohal välja
käinud veksli toetada projektide rahastamist omaosaluse
ulatuses. Vaatamata keerulistele oludele, ei loobu vald
oma külade arengu toetamisest. Meie külad ja meie
inimesed on ja jäävad alati
kõiges esmatähtsateks. Meie
inimesed on meie Eesti.
Olgu inimene või riik, esmatähtis on mõelda sellele, mis
jääb, mitte sellele, mis näib.
Jäävatele väärtustele keskendumine aitab meil näha
ja eristada olulist vähemolulisest.
Keskendugem meiegi
käesoleval aastal jäävatele
väärtustele. Hoiame üksteist
ja oma riiki.
Priit Pramann
Vallavanem

Maaomanikud, olge tähelepanelikud!

Natuke vanast ja natuke uuest
Tahaksin kõigepealt ühe möödunud aastal kõlama jäänud
vääritimõistmise kohe uue aasta alguses selgeks rääkida.
Mitmel korral ja mitmes kohas on meie seltsitegevuse
tubliduse puhul ära märgitud mind ja minu pereliikmeid.
Mul on sellepärast väga piinlik! Meie selts on 69
liikmeline, millest vaid 10 on meie pere liikmed. Ma ei
eitagi, et nad on aktiivsed ja hakkajad ja mul on kohutavalt
vedanud, et nad seltsitegevuses kaasa löövad AGA KOGU
MEIE SELTSIPERE ON SELLINE!!
Eriti hullud (heas mõttes) on kooriliikmed, kes igast
lendu lastud mõttest tuld võtavad ja põlevad kuni mõte on
teoks saanud. Tänu neile on korda läinud Teeme Ära
aktsioon kui ka osavõtt punk- ja öölaulupeost.
Imeline on, et meie seltsi juurde on tekkinud grupp noori
inimesi keda seob Võhmaga vaid vanemate- või
vanavanematekodu siin kandis. Kes ise elavad pealinnas aga
ei pea paljuks meie ettevõtmistes kaasa löömast. Tänu neile
on teoks saanud kolhoosipeol üles astunud võimlemisrühm
kui ka aastavahetuse revüütantsutrupp.
Aitäh kõikidele noortele kellele Võhma seltsimajas
meeldib! Oleme õnnelikud, et te olemas olete!
Aastaaruannet tehes avastasime uskumatu numbri. Meie
omaosalus 2008 aastal oli ligi 100 000 krooni. Reaalne arv,
mis pole laest võetud.
Suured tänud kõigile, kes oma aega ja raha pole säästnud!
Selle tunnustuseks saime aastategija tiitlile kaasa kena
graveeritud seinaplaadi. Sellist ilusat seina meil veel pole,
kuhu see üles panna aga me tegutseme selle nimel.
Uuest aastast rääkides peame oma sõpru, kes armastavad

Võhma peoõhtuid, kahjuks kurvastama. Sel aastal on meie
aastaplaanis poole vähem pidusid kui mullu. Andke kõik
Võhmal käijad meile andeks aga kelle kahjuks või õnneks on
peatähelepanu sel aastal laulu- ja tantsupeo ettevalmistusel.
Nimelt on kõik need inimesed, kes laulavad, tantsivad ja
trummi löövad on ühed ja samad tegelased ja puht füüsiliselt
on see ülejõu käiv.
Kannatage see aasta välja ning järgmisel aastal tormame
juba uue hooga!
Sel aastal on kaks ettevõtmist, millele tahaks tähelepanu
pöörata ja kutsuda vallarahvast üles aktiivselt osalema.
Plaanis on 18. aprillil traditsiooniline PLAY BOX kuhu
ootame rohket osavõttu. Nii pikk ette teatamine annab teile
võimaluse mõelda, millist artisti jäljendada ja piisavalt aega
selle teostamiseks. Teine üritus on 3. mail toimuv
VANAKRAAMI TÄIKA. Kallis vallarahvas kui sa võtad
ette kevadise suurpuhastuse, mõtle enne kui sa oma
majapidamisest mõne asja tulle või prügimäele kavatsed
visata. Äkki see asi kõlbaks veel kasutada või kanda. Võta
meiega ühendust, selle müüki toomisega toetad Võhma
seltsimaja ja seda inimest, kes selle asjaga õnnelikult koju
kõnnib.
Lõpetuseks tahaks kõikidele seltsidele väikese nipi
avaldada kuidas 2009-ndal aastategijaks saada.
Tegutsemisel järgi kaht põhimõtet:
1.Virisemisest ja arvustamisest on vähe abi – KUS VIGA
NÄED LAITA SEAL TULE JA AITA!
2. Tegutse nagu köieveo meeskond, mis sest , et köiel on
kaks otsa, rebige kõik ühel poolel ja köis tuleb mis ludiseb!
Ilusat ja tegusat aastat soovides Võhma seltsimaja nimel
Riina Kens
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ISTUNG NR 44
12.veebruar 2009 kell 15.00 Võsul
Istungil osales kokku 11 volikogu liiget: Raul
Aak, Piret Aasmäe, Sirje Kornel, Haivo Laulik,
Tarmo Nuija, Arno Pärna, Eha Sirelbu, Jüri
Teppe, Ain Välba, Uno Õunapuu ja Arvi Ööpik.
Istungil ei osalenud: Andrus Aasmäe, Malle
Komp, Mare Raja ja Jaanus Tuusti.
Volikogu otsustas:
Määrusega nr 87 kinnitati Vihula valla 2009.aasta
eelarve kogumahus 31 532 754.- krooni.
Määrusega nr 88 muudeti Vihula Vallavolikogu
11.01.2007 määrusega nr 42 kinnitatud „Vihula valla
külaseltside toetamise korda“ järgmiselt:
paragrahvi 1 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;
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 25.- krooni elaniku kohta;
2) teine osa fondist jaotatakse külaseltside vahel
lähtudes eelmise aasta tegevusaruandest volikogu
kultuuri- ja spordikomisjoni ettepaneku alusel.“.
Määrusega nr 89 kehtestati „Hooldajatoetuse maksmise kord Vihula vallas“. Sama määrusega tunnistati
kehtetuks volikogu 09.03.2005 määrusega nr 60
kinnitatud ja 09.08.2006 määrusega nr 32 muudetud
„Hooldajatoetuse maksmise kord“.
Määrusega nr 90 võeti vastu ja suunati avalikustamisele „Vihula valla arengukava aastani 2011“ muutmiseks esitatud järgmised ettepanekud:
Muuta Vihula Vallavolikogu 09.novembri 2006 määrusega nr 38 kinnitatud „ Vihula valla arengukava
aastani 2011„ peatüki 1.2 „Väliskeskkonna arengu
trendid ja mõjurid„ alapunkti 1.2.3
„Haldusterritoriaalse reformi mõju“ sõnastades see ümber
järgmiselt:
„Riigikogu võttis 28.juunil 2004 vastu kohaliku
omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse.
Seaduse vastuvõtmise eesmärgiks oli soodustada
kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemist ja haldusterritoriaalse jaotuse korrastumist. Ühinemise tulemusel
tekkivad suuremad haldusüksused peaksid olema
haldussuutlikumad, tõuseb projektitaotluste koostamise
suutlikkus ja avalike teenuste kättesaadavus ja kvaliteet.
Vabariigi Valitsuse 27.oktoobri 2004 määrusega nr
313 kehtestati kohaliku omavalitsuse üksuste loetelu
ühinemispiirkondade kaupa selliselt, et ühinema peaksid
Haljala , Kadrina ja Vihula vallad.
Vihula Vallavolikogu 10. aprilli 2008 otsusega nr 175
otsustati nõustuda Haljala Vallavolikogu ettepanekuga
algatada läbirääkimised Vihula, Kadrina ja Haljala
valla ühinemiseks olemasolevates piirides.
Käesoleval ajal toimib koostöökokkulepe Vihula,
Haljala ja Kadrina valla vahel ühistegevuseks.
Valdade ühinemise tulemusel:
areneb edasi haldusterritoriaalselt osaliselt juba
toimiv elukorraldus;
jätkub piirkonna terviklikum arendamine;
tekib võimalus suurematele projektidele teha
suuremaid omafinantseeringuid;
tekib võimalus pakkuda elanikele paremaid ja
kvaliteetsemaid teenuseid;
tõuseb haldussuutlikkus, mille tagab ametnike
spetsialiseerumine ;
on võimalik parandada ja tihendada ühistranspordi
liiklust;
suureneb eelarvemaht, mis võimaldab suuremaid
projekte ja nende teostamist.
korrastub haridussüsteem ja õpilaste jaotus koolide
vahel.
Ühinemisprotsessi ettevalmistamise käigus tuleb
selgitada selle ajaloolist põhjendatust (kihelkonnad),
mõju elanike elutingimustele ja demograafilisele situatsioonile, mõju ettevõtluskeskkonnale ning transpordi ja
kommunikatsiooni korraldusele, elanike ühtekuuluvustunnet, avalike teenuste edasine kättesaadavus jne.
Vältimatult tuleb korraldada elanike arvamuse
väljaselgitamine kõigis kolmes omavalitsuses, peale
mida saab otsustada ühinemise.
Vihula Vallavolikogu andis nõusoleku projektis
„Haljala valla, Kadrina valla ja Vihula valla
ühinemisprotsessi uuringu läbiviimine“ osalemiseks
Norra-EMP regionaalarengu toetusskeemis ja
kaasfinantseerimise garanteerimiseks vähemalt 5%
ulatuses projekti kogumaksumusest.“
Otsusega nr 242 määrati Vihula valla 2008. aasta
raamatupidamise aastaaruande auditeerijaks AMC Audit
OÜ.
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20.jaanuari 2009 istungi nr 3 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. väljastas projekteerimistingimused sauna, aida ja keldri
uusehituse ning laudahoone rekonstrueerimise projekteerimiseks Seljaku maaüksusel Metsanurga külas,
Vainupea küla Lagendiku ja Jõeäärse maaüksuste
elektriliitumise projekteerimiseks, Võsu alevikus Mere tn
32 elamu rekonstrueerimise projekteerimiseks;
2. väljastas kasutusloa Lillemetsa maaüksuse elektriliitumise kasutamiseks Oandu külas;
3. väljastas ehitusloa Vihula mõisa peamaja, tall-tõllakuuri
ja aida soojavarustuse maakütte ehitamiseks ning Võsu
110/10 kV trafopunkti fiidrite F3 ja F5 rekonstrueerimiseks;
4. esitas volikogule järgmised eelnõud: „Kiigeplatsi maaüksuse munitsipaliseerimine Sakussaare külas“ ja „Põllu
tn 6 maaüksuse munitsipaliseerimine Käsmu külas“;
5. vaatas läbi Vihula Vallavalitsuse 09.12.2008 korralduse nr
1602 peale esitatud vaide;
6. luges korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks talveperioodil O. Lillemets Sagadi külas ja E. Villik Võsu
alevikus.
27.jaanuari 2009 istungi nr 4 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
7. väljastas projekteerimistingimused Rakvere tee 5 Võsu
alevikus asuva majutushoone endisel kujul taastamise
projekteerimiseks;
8. väljastas ehitusload Salu tn 2 Käsmu külas asuva suvila
rekonstrueerimiseks ja Altja, Annikvere, Eisma, Ilumäe,
Karula, Rutja, Sagadi, Sakussaare, Tiigi, Vatku ja Võsu
bussipeatuste elektriliitumiste väljaehitamiseks;
9. kompenseeris õpilaste sõidupiletid;
10. otsustas maksta sotsiaaltoetusi;
11. andis nõusoleku Rakvere Spordikoolile noorte
projektlaagrite läbiviimiseks Võsu Põhikoolis ja Lainela
Puhkekeskuses Käsmu külas ning MTÜ-le Sihendo
noorte projektlaagri läbiviimiseks Kullo laagris Karepa
külas;
12. esitas volikogule järgmised eelnõud: „Võsu alevikus
Lääne tn 14 asuva maa munitsipaliseerimine“, „Vaba
põllumajandusmaa kasutusvaldusesse andmine
(maatükid 42 ja 44)“, „Vaba põllumajandusmaa
kasutusvaldusesse saaja kinnitamine eelistuse alusel
(maatükid 17, 2 ja 7), „Audiitori määramine“, „Vihula
valla 2009. aasta eelarve III lugemine ja vastuvõtmine“;
13. jättis rahuldamata vaide Vihula Vallavalitsuse
ettekirjutuse nr 18-1.3/19 ja 16.12.2008 koostatud
sunniraha rakendamise määruse osas kehtetuks
tunnistamise nõudes.
03.veebruari 2009 istungi nr 5 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
14. andis nõusoleku Toolse külas asuva Karjamaa
katastriüksuse jagamiseks kaheks eraldi katastriüksuseks
ja määras koha-aadressid;
15. andis nõusoleku Palmse külas asuva Ülikooli katastriüksuse maa sihtotstarbe muutmiseks ühiskondlike
hoonete maast elamumaaks;
16. väljastas ehitusloa Eisma küla Nurme TP fiidri F-3
pingeparenduse ehitustööde teostamiseks;
17. võttis vastu Käsmu küla Põllu tn 16 maaüksusele
koostatud detailplaneeringu ja Eisma küla Laur-Ranniku
maaüksusele koostatud detailplaneeringu;
18. esitas volikogule järgmised eelnõud: „Võsu aleviku
Otsusega nr 243 tehti Lääne-Viru Maavalitsusele maakonnaplaneeringu teemaplaneeringusse „Maakonna
sotsiaalne infrastruktuur“ järgmised muudatusettepanekud:
1.1 Lisada puuduvate teenustena
a) Võsu kanti päevakeskuse ja ravimimüügi teenused;
Palmse kanti seltsimaja teenus;
Vergi kanti esmatarbekaupade, panga- ja spordisaali
teenused.
Annikvere kandis muuta lastehoiuteenuse tarbimine
korraldatud transpordiga Haljala kandi asemel Vihula
kandist.
Muuta Ilumäe kandi nimetuseks Võhma kant.
Viia Vihula kandi külad Vainupea, Eisma, Andi ja Kiva
Karepa kandi alla ja kaaluda, kas muutunud Vihula kant
(küladega Pajuveski, Karula, Haili, Vihula, Tiigi, Kosta ja
Paasi) ei peaks kuuluma ääremaa kandi asemel maaliste
kantide hulka.
Peatükis 10 (Prioriteedid) turvalisuse teenuste all tuua
ära lisaks kiirabiteenusele ka päästekomandode ja
konstaabli-punktide asukohad maakonnas, mis peaksid
tulevikus säilima.
Otsustati kooskõlastada Lääne-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneering „Maakonna sotsiaalne
infrastruktuur“ tingimusel, et oleks sisse viidud eelpool
toodud muudatusettepanekud.
Otsusega nr 244 otsustati Võsu Põhikool kujundada ümber
lasteaed-põhikooliks alates 31.augustist 2009. Ümberkujundamisel kehtestada kooli nimetuseks Võsu Kool.
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Ranna tn 5a maaüksusele koostatud detailplaneeringu
kehtestamine“, „Üldplaneeringu muutmisettepanekut
sisaldava detailplaneeringu koostamise algatamine
Karepa küla Treieri maaüksusele“, „Hooldajatoetuse
maksmise kord Vihula vallas“, „Lääne-Viru maakonnaplaneeringu teemaplaneeringu „Maakonna sotsiaalne
infrastruktuur“ kooskõlastamine“, „Võsu Põhikooli
ümberkujundamine“, „Külaseltside toetamise korra
muutmine“;
19. kinnitas Võsu Spordihoone teenuste uue hinnakirja;
20. kinnitas volikogu kultuuri- ja spordikomisjoni ettepanekud raha eraldamise kohta: MTÜ-le Võsu Rannaklubi 3000.- krooni sõbrapäeva peo korraldamiseks ja
Rakvere Orienteerumisklubile 3000.- krooni P. Randman`i osalemiseks juunioride maailmameistri-võistlustel
suusaorienteerumises.
09.veebruari 2009 istungi nr 6 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
21. väljastas projekteerimistingimused lasketiiru projekteerimiseks Rutja õppeväljakule Rutja külas;
22. väljastas kasutusload elamu Aia tn 2 Võsu alevikus
kasutamiseks ja Karepa rahvamaja õhksoojuspumpade
kasutamiseks;
23. väljastas ehitusload elamu püstitamiseks Peetri
maaüksusele Eisma külas, elamu püstitamiseks Kalda tn
36 maaüksusele Võsu alevikus ning õppe- ja puhkehoone
rekonstrueerimiseks Luha tn 1 maaüksusel Võsu alevikus;
24. võttis vastu Karepa külas Villa Dombrovka ja osale
Metsarahu maaüksustele koostatud detailplaneeringu,
Vainupea küla Ilmari maaüksusele koostatud detailplaneeringu ja Pihlaspea küla Mahla maaüksusele
koostatud detailplaneeringu;
25. kinnitas Võsu Põhikoolis laste- ja spordilaagrite
korraldamisel ruumide üürileandmise hinnakirja;
26. luges korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks talveperioodil N. Novi Eisma külas;
27. otsustas väljastada garantiikirja omaosaluse tasumise
kohta projektis „Võsu Põhikooli mänguväljaku, piirdeaia
ja kõnnitee ehitus“;
28. arutas Vihula valla 2009.aasta eelarve parandusettepanekuid.
17.veebruari 2009 istungi nr 7 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
29. võttis vastu Võsu aleviku Lepispäe 1 maaüksusele
koostatud detailplaneeringu;
30. andis korrakaitseametnikule volitused vallavalitsuse
esindamiseks täitemenetluses;
31. tunnistas kehtetuks Vihula Vallavalitsuse 27.01.2005
korralduse nr 29 „Katastriüksuse Palmse-Vatku T-17178
jagamine“;
32. andis nõusoleku T-17178 Palmse-Vatku katastriüksuse
jagamiseks kaheks eraldi katastriüksuseks ning määras
asukohad ja sihtotstarbed;
33. andis nõusoleku Annikvere külas asuva Raja
katastriüksuse jagamiseks kaheks eraldi katastriüksuseks,
määras koha-aadressid ja sihtotstarbed;
34. täiendas Vihula Vallavalitsuse 18.11.2008 korralduse
1552 preambulat õigusaktide loendi osas;
35. luges korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks
talveperioodil SA Virumaa Muuseumid Muuseumi
kinnistu omanikuna Karepa külas;
36. väljastas ehitusloa Koopa maaüksuse elektriliitumise
rajamiseks Vergi külas.
Otsusega nr 245 kehtestati Võsu aleviku Ranna tn 5a
maaüksusele koostatud detailplaneering.
Otsusega nr 246 algatati üldplaneeringu muutmisettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamine Karepa
küla Treieri maaüksusele.
Otsusega nr 247 taotletakse Vihula valla munitsipaalomandisse külaplatsina Kiigeplatsi maaüksus suurusega 10
000 m2, asukohaga Sakussaare küla Vihula vald.
Otsusega nr 248 taotletakse Vihula valla munitsipaalomandisse Lääne tn 14 maaüksus suurusega 5000 m2,
asukohaga Võsu alevik Vihula vald.
Otsusega nr 249 taotletakse Vihula valla munitsipaalomandisse Põllu tn 6 maaüksus suurusega 3407 m²,
asukohaga Käsmu küla Vihula vald.
Otsusega nr 250 kinnitati Noonu külas asuvate vabade
põllumajandusmaade, maatükkide nr 42 ja nr 44,
kasutusvaldusesse saajaks FIE Aide Veinjärv.
Otsusega nr 251 kinnitati Vihula külas asuva vaba
põllumajandusmaa, maatüki nr 17, kasutusvaldusesse
saajaks eelistuse alusel FIE Urmas Einberg.
Volikogu poolt vastuvõetud määruste ning otsustega saab
tutvuda valla kantseleis, raamatukogudes ja internetis
valla koduleheküljel: www.vihula.ee
Järgmine volikogu istung toimub 19.märtsil 2009
algusega kell 16.00 Võsul, vallamaja saalis.
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Märts 2009
7.03

10.00

Oandu - Võsu talvematk
RMK Jaak Neljandik

7.03 19.00
Kuidas 7 rätseppa Türgi sõtta läksid
Lustilugu 8 tegelasega ja nelja vaatusega Julius Kõrreveski
jutustuse järgi. Pärast näidendit keerutame jalga tantsumuusika
järgi. Avatud BAAR! Pilet 60.Võsu Rahvateater; MTÜ Nooruse Kaja
Luule Aasmäe 53447068
21.03 13.00
Projekt "Film - Vihula 1971" salvestuse
esitlus, filmist osavõtjate küllakutsumine, endiste aegade
meenutus
Vihula rahvamaja MTÜ Vihula Selts
Maarja Veskila 5 645 3114
21.03 10.00
Valla külade spordipäev
Võsu Spordihoone
kõik seltsid, kandid, sõpruskonnad
Andrus Aasmäe 514 7275
21.03 20.00
Kevade alguse pidu!
Võhma seltsimaja
MTÜ Võhma Seltsimaja
Riina Kens 5398 9592
26.03 17.00 Kodukandi represseeritute mälestusõhtu
Võsu Rannaklubi MTÜ Võsu Rannaklubi Mari-Anne Heljas
56466892

2009a. veebruarikuu seisuga on lisandunud uued
katusekivide ostjad:
Elna Kaljuvee - 20 kivi
Illa Kase - 10 kivi
Suur tänu toetajatele!
Tiina Sillajõe - 10 kivi
NB! Ehitusfondi a/a nr.221042815977
Kivi hind endiselt 25.- tk.
Ette tänades Võhma Seltsimaja seltsilised.

Swedbankil on nüüd kaks
pangabussi
Juba rohkem kui kolm aastat on mööda Eestit sõitnud
Swedbanki pangabuss, millele lisandus käesoleval nädalal
teine, mahukam ja moodsa kujundusega buss.
Swedbanki jaepanganduse direktori Ulla Ilissoni sõnul
tingis uue bussi liinile tulek kasvanud vajadus taolise
teenuse järele. "Vaatamata sellele, et Swedbankil on Eesti
suurim pangakontorite ja sularahaautomaatide võrk, on
Eestimaal siiski palju taolisi kohti, kus need puuduvad. Just
seetõttu otsustaski Swedbank kolm aastat tagasi käima
panna liikuva pangakontori. Kuna pangabuss on inimeste
poolt kenasti omaks võetud ning vajadus ainult kasvanud,
otsustasime soetada ka teise bussi, mistõttu jõuame nüüd
veelgi rohkematesse kohatadesse üle Eesti," rääkis Ilisson.
"Seoses riigi sooviga suunata ka pensionite väljamaksmine
postkontoritest ümber pangakontodele, loome sellega ka
omapoolse täiendava võimaluse klientidele pensionite
kättesaamiseks maapiirkondades," lisas Ilisson.
Üks buss jääb sõitma mööda Lõuna-Eestit ning teine
teenindab Põhja- ning Lääne-Eesti piirkondi. Busside
marsruutidesse on lisandunud ka mitmeid uusi kohti: Lääne
regioonis Tihemetsa, Lelle ja Kohila; Põhja regioonis
Lüganuse ja Kabala. Lõuna-Eestis peatub buss samuti nüüd
mitmetes uutes kohtades: Pisisaare, Lustivere, Voore,
Võnnu, Mooste, Puhja, Mustla, Karksi-Nuia, Vara, Kääpa,
Mustvee, Kuremaa, Rõngu, Keeni, Hummuli, Jeti,
Taagepera, Kambja, Vastse-Kuuste, Tilsi, Krootuse, Kuldre,
Lüllemäe, Kuutsi ja Ruusmäe.
Swedbanki pangabussides saab teha kõiki enamlevinud
pangatehinguid – seal on automaadid sularaha
sissemaksmiseks ja väljavõtmiseks oma kontolt, samuti
internetiühendusega arvuti maksete tegemiseks. Teller
sõlmib kohapeal pangateenuste lepinguid ning annab nõu
teenuste kasutamise juures. Sularaha saab bussist välja võtta
pangakaardiga ainult automaadist. Vajadusel õpetab teller
nii sularahaautomaadi kui ka intrenetipanga kasutamist.
Kõigi teenuste puhul kehtib Swedbanki tavahinnakiri.
Busside täpse sõidugraafiku leiab Swedbanki kodulehelt
www.swedbank.ee erisikute lehelt pangakanalite ja
kontaktide alt.

VEEBRUAR 2009

VAIKE ONG
Eisma küla

89

ARVED MARGAT
Muike küla

81

ANNA BERGSTRÖM
Adaka küla

84

HELJU ELSTRUK
Võhma küla

81

ELLEN TEINMANN
Võsu alevik

87

HEINO PAJUPUU
Koljaku küla

80

KLAUS MASING
Karula küla

70

Eesti Äikesevaatlejate
Võrk otsib uusi
vaatlejaid
Juba neljandat aastat tegutsev Eesti Äikesevaatlejate Võrk otsib uusi huvilisi äikesevaatlusi
teostama. Äikesevaatlustega võivad liituda kõik
huvilised sõltumata vanusest ja tegevusalast.
Oodatud on vaatlejad nii linnadest kui
maapiirkonnast. Vaatluste läbiviimine ei eelda
erialaste teadmiste ega mõõteriistade olemasolu, oluline on vaid huvi ja valmisolek
äikese esinemise korral seda jälgida. Kõige
olulisemateks vaatlusteks on äikese esinemiskuupäevade ja kellaaegade määramine.
Selleks pole vaja muid instrumente peale
tavalise kella. Samuti saavad äikesevaatlejad
kaasa aidata info kogumisele ohtlike äikesenähtuste ja nende poolt tekitatud kahjustuste
kohta oma kodupiirkonnas. Kõik registreerunud
vaatlejad saavad aprilli algul tasuta vaatlusjuhendi ning vaatluslehed.
Huvilistel palutakse endast teada anda kuni
25. märtsini 2009 tavakirjaga aadressil SvenErik Enno, Tartu Ülikooli Geograafia osakond,
Vanemuise 46-326, Tartu, 51014, või e-mailiga
aadressil seenno@ut.ee. Kirjas märkida
kindlasti ära oma nimi ja täpne postiaadress.
Rohkem infot äikesevaatlejate võrgu kohta koos
kokkuvõtetega eelmiste aastate vaatlustest on
saadaval Internetis aadressil
http://web.zone.ee/funnelcloud/eav.htm.
Möödunud aastal tegutses Eestis 73
äikesevaatlejat, kes teostasid kokku üle 1000
vaatluse. Virumaal oli mullu 10 vaatlejat, kes
saatsid kokku 148 vaatlust.
VOLIKOGU ESIMEHE JA
VALLAVANEMA

INFOTUND
18.märtsil 2009 KELL 18.00-19.00
Rutja külas Arma Ratsatalus

Meie hulgast
on lahkunud …

VIKTOR REINSALU
14.veebruar 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

