AUGUST 2009

Nr 8

Viru Folgi fookuses oli Ülo Vinter

Kool algab 1. septembril
Võsu kooli tarkusepäeva aktus algab kell 10.00
Võsu Rannaklubis.
Vihula kool alustab kell 10.00.

Karepa IX kodukandipäev

Foto Merike Kens

Virumaa
Tütarlastekoor

Tanel Padar

Hanna-Liina Võsa

Kadri Jäätma

Ühel kuumal juulikuu laupäeval peeti Karepal taas
kodukandipäeva. Avasõnad ütles seltsi uus juhatuse
esimees Jüri Sikkut ning tegi asja ametlikuks lipu
heiskamisega. Päeva alustati kirbuturuga, kus sai soovi
korral endale soetada nii vanu kui uusi raamatuid,
maasikaid, mett, väikeseid riiuleid ja laudu, kaltsuvaipu,
mänguasju, riideid. Palava päeva vastu aitasid jäätis ja
karastusjoogid. Lastele pakkusid huvi hobusõit vankril ja
batuut. Päeva juhiks olnud Ants Viermann korraldas
täpsus- ja viskemänge. Silmailu pakkusid Kunda
rahvatantsijad. Kõhutühjuse peletamiseks oli avatud
puhvet.
Avatud oli ka Kalame talumuuseum, kus soovijad
võisid kuulata Andra Teede ja Wimbergi loomingut
autorite enda esituses.

Lauri Nebel

Pühapäeval, 9. augustil toimus suurejooneline kontsert-gala „Ei meelest läe mul iial”, mis oli pühendatud Ülo Vinteri
muusikale. Kontserdil astusid solistidena üles Lauri Nebel ja Kadri Jäätma (Liina ja Timmu filmist „Siin me oleme”),
Tanel Padar ja Hanna-Liina Võsa ning muusikapalu saatsid Üle-eestiline Noorte Sümfooniaorkester ja Virumaa
Tütarlastekoor. Kontserdi dirigendiks on Jüri-Ruut Kangur, kes on ühtlasi ka gala kunstiline juht.
Augustikuu teisel nädalavahetusel toimunud Viru
Folk tõi Käsmu kaptenitekülla palju folgisõpru. Kolmel päeval jätkus muusikat
nii kolmele lavale, kabelisse,
Kirjanike Maja õuele kui
rahvamajja. Peale suurepärase muusikaprogrammi
sai kuulata ka keskkonnaprogrammi loenguid, sõita
viikinglodi ja teiste paadilistega, käia loodusmatkadel,
vaadata vanu häid eesti
kultusfilme jpm.
Viru Folgi peaesinejaks
võib kindlasti pidada J.
Karjalainen'it, kes koos VeliMatti Järvenpääga esitasid
laule plaadilt “Paradiisin
pojat”, mis ühildab endas
bluusi, gospeli, soome rahvamuusika ja ameerika-soome pärimusmuusika. Kuid

mainimata ei saa jätta ka
selliseid välimaiseid artiste
nagu soome nüüdis-rahvamuusika lipulaev Värttinä,
arhailistele tekstidele muusikat tegev Veera Voima ja
Suo, Rootsi folk-rock ansambel Skrömta ja teised.
Loomulikult sai kuulda
ka imelisi eesti pärimusmuusikuid ja ansambleid
nagu Oort, Paabel, Zetod,
Pantokraator, Tulli Lum,
Svjata Vatra, Jäääär, Bullfrog Brown ja paljud teised.
Kõige suurema naudingu
pakkus aga Heikki Kalle
oma autoriprogrammiga
“Öö on öö”, kus peale autori
enda musitseerisid veel Riho
Sibul, Kärt Johanson ja Jaan
Sööt. Esitamisele tulid teiste
seas sellised hitid nagu
“Lumevärv”, “Pool tinaraket

kuud” ja “Meretuul”.
Tänavuse festivali fookuses oli Ülo Vinter, kelle
85. sünniaastale mitmed
programmid olid pühendatud. Käsmu Filmi- ja
Fotoprogramm (KÄFF) näitas mitmeid Vinteri muusikaga filme, nagu näiteks
“Mehed ei nuta”, “Siin me
oleme” ja “Kevad südames”.
Festivali viimasel päeval aga
toimus suur Ülo Vinteri
muusikale pühendatud gaala-kontsert “Ei meelest läe
mul iial”, kus koos Virumaa
Tütarlastekoor esitasid laule
solistid Hanna-Liina Võsa ja
Tanel Padar. Teiste hulgas
kõlasid sellised tuntud laulud nagu “Majakene mere
ääres”, “Nõia elu”, “Saab
sööki ja jooki..”, “Tagametsa
tango” ja loomulikult Ülo

Suvistest väljasõitudest
Nagu eelmisel aastal kokku
sai lepitud, käisid valla
paljulapselised pered sel
suvel Haapsalus, eakad aga
Narva kandis. Haapsalus oli
äsja avatud Iloni Imedemaa,
kus soovijad said uudistada
Karlssoni tuba, meisterdada
ja kuulata muinasjuttu. Poistele pakkusid erilist ronimislusti Haapsalu Raudteemuuseumi vanad vedurid.
Teel Haapsallu käisime ka
Pakri kõrgel pankrannikul ja
Padise kloostris.
Ka Ida Virumaal oli mida
uudistada. Pikka aega kinni-

se linnana tuntud Sillamäe
üllatas oma stiilse arhitektuuri ja puhtusega. Narva-

Jõesuu äratas vanu mälestusi
mitmeski inimeses, kes kunagi sealses sanatooriumis

Vinteri kuulsaim lugu “Laul
Põhjamaast”.
Tegevusi festivalil jätkus
aga suurtele ja väikestele.
Peale festivaliprogrammi,
võis Käsmus seigelda mööda
peatänaval looklevat kaubatänavat ja meistrite õue ning
kõhu tühjenedes astuda
lahkete käsmukate aedadesse, kus sai mekkida nii
koduõlut, suitsukala kui ka
värskelt ahjust tulnud marjakooki. Lastele ja lastemeelsetele oli aga avatud nii
Mamsli Mängumaa, lastead;
lisaks sai sõita poniga, karussellitada ja veeta aega
mõnusa Ingmani jääkaruga.
Tuuli Potik

olid puhanud. Sinimägede
kõrge must rist meenutas
raskeid sõjasündmusi. Reisi
lõppsihiks sai Narva linn,
mis jättis reisiseltskonnale
hea mulje. Linn areneb
kenasti, restaureerimisel on
Aleksandri kirik ja taasavatud kuulus lõvi skulptuur.
Vana raekoja kõrval käivad
ulatuslikud väljakaevamistööd, mis annavad lootust, et
ehk näeme tulevikus veel
mõnda Teises Ilmasõjas
purustatud hoonet endises
ilus kerkimas.
Eha Veem

Päeva teine pool koondas külalised saali. Saali seinu
kaunistasid seltsi liikme Ebe-Liis Tulli maalid. Õhtu
teemaks oli „metsaelanikud“. Vastavalt sellele kasutati
saali kujunduseks sammalt, lilli, pohlavarsi, käbisid ja
väikeseid kuuski. Kostüümide osas olid vaeva näinud
kahjuks ainult lapsed. Kuid see-eest sai nende tublidus
maitsva šokolaadiga tasutud. Tantsu vaheajal külastas
peolisi fortuuna, kes loosis piletite vahel välja mitmeid
auhindu.
Kodukandipäeva toetas LEADER programm MTÜ
Arenduskoda vahendusel ja Vihula Vallavalitsus.
Ene Loo

Tulemas on järjekordne
muinastulede öö
Tulemas on järjekordne muinastulede öö ja sel puhul on
kohane tuletada meelde ajalugu.
Mere kaldal märgutulede süütamine ulatub tõesti juba
muinasaega ja selleks oli tollal kindel vajadus. Kuigi
asustus oli mere äärest kaugemal, tuli sisemaal merel
toimuvat silmas pidada ja selleks oli vastav ametimees –
kallaspapp. Tõlkes tähendaks see merevalvurit. Tema
ülesandeks oli jälgida merel toimuvat ja vajadusel öösel
tule või päeval suitsu abil märku anda nii merele kui
küladesse. Kallaspapp oli Ontika kandis ka kalade
liikumisi jälginud ja noodamehi juhendanud.
Et tuletada meelde oma ajalugu ja taastada vanu
kombeid, seda küll uues kuues, alustati 1992 aastal tulede
süütamist Lääne-Soome saarestikus. Nüüd on sellest ka
Eestis ja kogu Läänemeres saanud rannarahva
kultuuriüritus kus mängitakse pilli ja tantsitakse.
Ühistunde äratamiseks süüdatakse tuled katkematu ketina
kogu ranniku ulatuses. Seda on muidugi vaid lennukilt
näha, aga me siiski teame, et oleme üks rahvas.
Teeme siis tule igas rannas ja saadame suve ära nagu
jaanipäeval vastu võtame.
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VIHULA VALLA LEHT

Ees on uued võimalused
ja valikud
Vaatamata majanduslikule surutisele, kasvavale tööpuudusele ja elanike sissetulekute vähenemisele läheb elu
omasoodu edasi, luues uusi võimalusi ja pakkudes
valikuid.
Endiselt on päevakorras valla liitumine naabritega –
Haljala ja Kadrina vallaga, oktoobri keskpaiku on
võimalus valida uus vallavolikogu ja ametisse pannakse
uued vallaametnikud, kohe algab uus kooliaasta, nii vallal
kui ka siin elavatel inimestel tuleb teha valik oma piskude
sissetulekute õigeks kasutamiseks. Riigikogu pakub alates
juulikuust valdadele võimaluse vabastada maamaksust
valla elanike registris oleva maa omaniku või selle
kasutaja tema kasutuses olevalt elamumaalt vallas kuni 1,0
ha ulatuses, muutes vastavalt maamaksuseadust.
Nende valikute tegemiasel varitseb oht, et volikogu
valimisvõitluse (-väitluse) käigus võib mõtlemis- ja
otsustusvõime kinni joosta. Vaatame lähemalt riigikogu
poolt pakutud maamaksu vabastust.
Elamumaa oli sõjaeelses Eestis nii maal kui ka linnas
maksuvaba.
Tegemist on eraomandit represseeriva maksuga.
Maamaksuseaduse kohaselt maamaksu ei maksa riik ega
kohalik omavalitsus. Omanik on maa eest korra juba
maksnud ning edasi maksab riigile igavest renti.
Maksustamismääraga 2,5 % maksab omanik 40 aasta
jooksul uuesti oma maa täies ulatuses kinni. Õigem ja
õiglasem oleks maamaksust üldse loobuda.
Kas see on võimalik? Maamaksu vajadust põhjendatakse vajadusega tõsta maa efektiivsemat kasutamist.
Maa omanik peab olema võimeline maksu maksma ning
seda maad tulutoovalt ka kasutama.
Teisalt on valdade eesmärk säilitada majanduslanguse
olukorras omavalitsuste tulubaas neile pandud ülesannete
täitmiseks, mis kataks neile seadusega pandud ülesannete
täitmiseks vajalikud kulud ja võimaldaks teha kohalikuks
arenguks vajalikke investeeringuid.
Maamaks laekub valla eelarvesse. Koos valdadele
võimaluse andmisega rakendada elamumaa maksuvabastust otsustas riigikogu, et sellest tulenevat eelarvetulude vähenemist valdadele ei hüvitata.
Viimasel volikogu istungil otsustati üksmeelselt
uuendada sotsiaaltoetuste maksmise korda vallas, võeti
esmakordselt vastu määrus sotsiaalteenuste osutamise
korra kohta. Toetusi makstakse vähekindlustatud peredele,
peale selle kõigile sünni- ja matusetoetust, valla lastele
ranitsa- ja koolilõpu ning jõulutoetust, elanikele osutatakse tasuta 14 liiki sotsiaalteenuseid.
Elanike ülalnimetatud sotsiaalseks abiks kulutatakse
vallas käesoleval aastal 1,3 miljonit krooni.
Suur osa valla eelarvest kulutatakse haridusele,
kulutusi nõuavad valla majandus, elamu- ja kommunaalvaldkond, heakord, rand. Loobudes maksutulust tuleb
millestki eeltoodust loobuda. Võimatu on uskuda lubadusi
vähendada makse ja jätta kulud ja toetused samaks või neid
isegi tõsta.
Soovin kõigile heade ja arukate valikute tegemist
vastavalt võimalustele, head kooliaasta algust.
Ain Välba
vallavolikogu esimees
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Vallarahva ümarlaud
22. augustil toimunud vallapäev, mis seekord toimus
Võsul, algas hommikul
vallamajas kuhu vallavanem
Madis Praks oli kutsunud
külade esindajad, et üheskoos kuulata, milliseid võimalusi pakub EAS (Eesti
Arengu Sihtasutus) mittetulundusühingutele ja omavalitsustele rahastamaks erinevaid projekte, mis aitavad
elavdada kohalikku elu ja
luua kohalikele paremaid
teenindus- ja olmetingimusi.
Peale vallavanema tervitussõnu sai sõna pr. Tiina
Loorand EAS-st, kes andis
põhjaliku ja emotsionaalse
ülevaate erinevate projektide rahastusvõimalustest ja
vastas arvukatele küsimustele. Kuigi esindatud polnud
kaugeltki kõik külad, loodan, et need kes olid kohale
tulnud, jäid rahule.

Selliseid kokkusaamisiõppepäevi võiks edaspidi
korraldada veelgi ja mitte
ainult vallapäevade raames.
Senisest rohkem võiksime
koos käia ja arutada ühiseid
probleeme ja vajadusel ka
üksteisele toeks olla, kasvõi
talguvormis kui kuskil külas
mõni pakiline asi tegemist
vajab ja töökäsi napib. Tore

Vihula valla valimisinfo
Valimiskomisjon
Asukoht: Vihula vallamaja, Mere 6, Võsu alevik,
Lääne-Virumaa 45501
Sidevahendid: 325 8636; 562 2 421 fax 325 8640
Tööaeg: ajavahemikus 19.08. - 08.09.2009 töötab
valimiskomisjon igal tööpäeval kella 9.00 – 12.00 ja 14.00
– 16.00.
Kandidaatide registreerimise esitamise viimasel
päeval s.o. 08.09.2009 on valimiskomisjoni tööaeg 9.00.12.00 ja 14.00 – 18.00.
Alates 09.septembrist kuni valimispäevani töötab
valimiskomisjon igal teisipäeval ja reedel kella 9.00 –
12.00 ja 14.00- 16.00.
ESIMEES: Enna Tiidemann
ASEESIMEES: Ilma Männik
LIIKMED: Mare Rosen, Kristi Viljakainen, Marianne
Limberg

Valimisjaoskond nr 1
Hääletamise koht valimispäeval: Karepa Raamatukogu,
Karepa küla, Lääne-Virumaa 45401
Sidevahendid: 32 21 821
Piirid: Toolse, Karepa, Tidriku, Andi, Rutja, Eisma, Kiva,
Vainupea ja Pajuveski külad
Eelhääletamise Info: 12., 13. ja 14. oktoobril kell 12-20
Karepa Raamatukogu, Karepa küla, Lääne-Virumaa 45401

oleks taas alustada külavanemate kooskäimistega,
mis aitaksid kohalikud mured valla tasandil selgeks
rääkida ja ühiselt lahendusi
otsida. Leidub ju kõikides
külades aktiivset külarahvast, kes külaelul hinge sees
hoiavad. Hoidkem siis
kokku ja toetagem teineteist
– üks kõigi, kõik ühe eest !
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10.00 E-BUSS: KOOLITUS
kell 10 ja 12 Võsul vallamaja ees; kell 14 ja 16
Vihula koolimaja juures
Anneli Kivisaar 5251127 anneli.kivisaar@vihula.ee
www.olekaasas.ee

Valimisjaoskond nr 3
Hääletamise koht valimispäeval: Võsu Rannaklubi, Võsu
alevik, Mere 6, Lääne-Virumaa 45501
Sidevahendid: 56694345
Piirid: Pedassaare, Pihlaspea, Natturi, Koolimäe, Lahe,
Lobi, Käsmu, Eru, Koljaku, Korjuse, Metsanurga,
Sakussaare, Võsupere, Palmse, Muike, Ilumäe, Uusküla,
Aasumetsa, Joandu, Võhma, Vatku, Vergi, Altja ja Tõugu
külad ning Võsu alevik
Eelhääletamise info: 12., 13. ja 14. oktoobril kell 12-20
Võsu Rannaklubi, Võsu alevik, 45501,Mere 6
Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset
valimisjaoskonda
Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed on
Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega
VALIMISPÄEVAL, 18.oktoobril, ALGAB
HÄÄLETAMINE KELL 9.00 JA LÕPEB KELL 20.00

19.-20

Seenenäitus Sagadi Metsakeskuses
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19.00 HEATEGEVUSKONTSERT
VÕHMA SELTSIMAJA toetuseks.
KUKERPILLID, KULDNE TRIO,
rahvatantsuansambel KANDALI jt.
Õhtut juhib TAURI TALLERMAA.
Pileti hind 200 - 500 krooni, piletid tulevad eelmüüki,
jälgige reklaami! Võhma Seltsimaja MTÜ Võhma
Seltsimaja Riina Kens 53989592
26

26

20.00 Suvelõpupidu Käsmu rahvamajas
Näidend külaseltsilt, tantsuks mängib
ansambel The Best Way. Pääse 50 krooni.
MTÜ Käsmu Külaselts Tiina Laulik
5060508 tiina.laulik@mail.ee
Kobraste jälgedes. Oandu Kopraraja
aastapäevale pühendatud matkapäev
RMK Jaak Neljandik www.rmk.ee

Kui lühike on meie valla inimeste mälu?
praegu saab maamaksu muuta, sest riik on meile selle
võimaluse andnud. Kahjuks
on selline võimalus aga juba
ammu olemas olnud – aga
viimasel võimukoalitsioonil
oli vaja oma vallaelanike
nöörimise arvelt täita valla
eelarvet. Maamaksu soodsamaks muutmise võimalus on
kohaliku omavalitsuse volikogul alati olemas olnud –
maamaksu määr võib olla
diferentseeritud 0, 1 kuni 2, 5
protsenti maa maksustamishinnast aastas.
Vihula vallas tõsteti see
neli aastat tagasi lubatud
maksimumi peale. Nii oleme
me Tallinna linna ja Harku
valla kõrval üks kallima
maamaksumääraga omavalitsustest. Halvemas seisus on seetõttu meie valla

P.S. Mõtteid ja ettepanekuid,
millised teemad vajaksid
lahtirääkimist ja arutelu,
ootan meeleldi aadressil:
Heikki.Koort@tere.eu või
5094621

Hääletamise koht valimispäeval: Vihula LasteaedAlgkool, Vihula küla, Lääne-Virumaa 45402
Sidevahendid: 52 910 92
Piirid: Karula, Noonu, Annikvere, Salatse, Metsiku, Adaka,
Paasi, Tiigi, Vihula, Haili, Mustoja, Oandu, Lauli,
Tepelvälja, Vila, Kakuvälja, Sagadi, Kosta ja Villandi külad
Eelhääletamise info: 12., 13. ja 14. oktoobril kell 12-20
Vihula Lasteaed-Algkool,Vihula küla,Lääne-Virumaa
45402

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised
18.oktoobril 2009

Vihula valla endine vallavanem on mitmel pool üles
astunud sõnavõttudega maamaksu soodsamaks muutmise teemadel. Kas tõesti
tahab Reformierakond oma
viimase teona langetada nn
koduomanike maamaksu?
Kui lühike peab olema nende
arust meie valla inimeste
mälu?
Neli aastat tagasi oli
nendepoolne esimene eelnõu seotud just maamaksu
tõusuga. Tänu sellele lõpetati ära Vihula vallas maa
maksustamine vastavalt maa
hinnale. Maamaks muudeti
ühesuguseks nii rannaäärsetel kui sisemaal paiknevatel maadel. Meie maaomanikele oli see tõus vägagi
suur.
Nüüd väidavad nad, et

Heikki Koort
Käsmu külaselts

Valimisjaoskond nr 2

Kandidaatide registreerimiseks esitamine algas 19. augustil. Dokumendid
esitatakse valla valimiskomisjonile.
Kandidaatide registreerimiseks esitamine lõppeb 8. septembril kell 18.00.

SEPTEMBER

Kena sügist soovides,

maaomanikud, kellel on
rohkem maad kui 1, 0 hektarit, sest nelja aasta tagune
maamaksu tõus mõjutas neid
kõige enam.
Meie opositsioonina oleme esitanud vastavaid eelnõusid ja nõudnud igal
aastal, et taastataks õiglane
maksusüsteem. Kuid meie
ettepanekud on jäänud hüüdjaks hääleks kõrbes. Miks
meie endine vallavanem
tuleb nüüd välja sellise toreda mõttega, kuid oli võimul
olles inimeste maksukoormuse suhtes täiesti ükskõikne? Arvan, et meie valla
maaomanikud võiksid selle
siiruse üle veidi aru pidada.
Piret Aasmäe
Eesti Keskerakond

Maamaksumäära
kehtestamine 2010.
aastaks
Head vallakodanikud,
tänaseks on kaks kuud
kehtinud maamaksu
muutmise seadus, mis
annab omavalitsusele
võimaluse vabastada nn
koduomanikud maamaksust (vaata juuli
Vihula valla lehte).
Et vallavolikogu
saaks menetleda määrust, mis loob võimaluse
maksuvabastuseks, peab
selleks olema vajadus ja
kodanike soov. Oma
toetuse selleks, et Vihula valla koduomanikul, tekkiks võimalus
maamaksuvabastuseks
saab anda Vihula valla
raamatukogudes.
Priit Pramann
Reformierakonna liige
Vihula vallavanem
2005-2009
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ISTUNG NR 50
12. august 2009 kell 15.00 Võsul
Istungil osales 10 volikogu liiget: Piret
Aasmäe, Sirje Kornel, Haivo Laulik, Leo Luus,
Tarmo Nuija, Arno Pärna, Eha Sirelbu, Jüri
Teppe, Ain Välba ja Uno Õunapuu.
Istungil ei osalenud: Malle Komp, Mare Raja,
Jaanus Tuusti, Art Veermäe ja Arvi Ööpik.
Volikogu otsustas:
Määrusega nr 103 muudeti Vihula Vallavolikogu
14.mai 2009 määrust nr 97 „Vihula valla munitsipaalharidusasutuste juhtide ja pedagoogide töö tasustamise alused“
Määrusega nr 104
kehtestati sotsiaaltoetuste maksmise kord Vihula vallas
Määrusega nr 105 kehtestati sotsiaalteenuste osutamise kord Vihula vallas
Otsusega nr 288 kehtestati KMK Stuudio OÜ poolt
Vihula Mõisa maaüksustele ja sellega piirnevatele
aladele (88702:001:0035; 88702:001:0039;
88702:001:0036; 88702:001:0038; 88702:001:0032;
88702:001:0030; 88702:001:0028; 88702:001:0037;
88702:001:0061) koostatud detailplaneering.
Otsusega nr 289 otsustati teostada kasutusvaldusesse
antava Annikvere külas asuva vaba põllumajandusmaa, pindalaga 17,1 ha, maatüki nr 56 plaani ja
registreerimislehe täiendav avalik väljapanek

Volikogu poolt vastuvõetud määrustega saab tutvuda
valla kantseleis, raamatukogudes ja internetis valla
koduleheküljel: www.vihula.ee. Otsustega saab tutvuda
valla kantseleis ja raamatukogudes.
Järgmine volikogu istung toimub
10. septembril 2009 algusega kell 15.00
Võsul vallamaja saalis.

Volikogu esimees Ain Välba ja
vallavanem Madis Praks
ootavad teid

INFOTUNDi
16. septembril 2009 algusega kell 18.00
KÄSMU RAHVAMAJAS
TASUTA KOOLITUS TULEB SINU JUURDE!
VAATA MAAILMA OLE KAASAS PROJEKTI
RAAMES saab õppida kasutama ID-KAARTI,
MOBIIL-IDd JA E-TEENUSEID!
2. septembril 2009
VÕSUL, VALLAMAJA EES 2 KOOLITUST
kell 10 - 11.30 (10 osalejat)
kell 12 13.30 (10 osalejat)
VIHULAS, KOOLIMAJA JUURES 2 KOOLITUST
kell 14 15.30 (10 osalejat)
kell 16 17.30 (10 osalejat)
KOOLITUSED TOIMUVAD KOOLITUSBUSSIS,
kus on 10 internetiühenduses arvutitöökohta praktilise
õppe läbimiseks.
Koolitusele võta kaasa oma ID-kaart ja selle PINkoodid.
Kui oled PIN-id kaotanud või unustanud, saad
koolitusbussist uued tasuta!
Kuna kohtade arv on piiratud, palume koolitusest
huvitatutel kindlasti eelregistreeruda.
Selleks palun saatke e-kiri aadressil
anneli.kivisaar@vihula.ee või andke telefoni teel (525
1127) järgmine info: koolitusel osaleja nimi; e-posti
aadress; sobiva koolituse algusaeg; isikukood;
kontakttelefon
Soovitame registreerumisega kiirustada, sest - KES
EES, SEE MEES!
Projekt on rahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi
poolt ning osalejatele TASUTA!

VIHULA VALLA LEHT

28.juuli 2009 istungi nr 28 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. kompenseeris õpilaste sõidupiletid vastavalt esitatud
avaldustele summas 1963.- krooni);
2. andis nõusoleku peretoetuse maksmiseks, maksis
rehabilitatsioonitoetust kahele puudega inimestele
kokku summas 1000.- krooni, maksis rehabilitatsioonitoetust ühele eakale inimestele summas 392.krooni, maksis rehabilitatsioonitoetust ühele lastega
perele summas 1759.- krooni, maksis küttetoetust ühele
vähekindlustatud perele summas 3000.- krooni, maksis
ühekordset toetust viiele eakale inimesele kokku
summas 2723.- krooni;
3. nõustus Mustoja külas asuva Külaotsa kinnistu jagamisega kuueks eraldi katastriüksuseks ja määras
aadressid;
4. kinnitas Annikvere külas asuva õigusvastaselt võõrandatud maa Raja A-9 maksumuse ja määras kompensatsiooni;
5. nõustus kinnisasjaga piirneva maa, Võsu alevikus Pargi
tn 3a, erastamisega Pargi tn 3 kinnistu omanikule;
6. nõustus Eisma külas asuva Peetri katastriüksuse maa
sihtotstarbe muutmisega elamumaaks;
7. andis loa korraldatud jäätmeveoga mitteliitumiseks
talveperioodidel 01.10.2009 30.04.2010 ja 01.10.2010
30.04.2011 V. Käosaar Võsu alevikus, H. Kruus Karepa
külas, G. Morel Võsu alevikus, T. Villomann Käsmu
külas, M. Pomerants Altja külas, A. Liidres Kiva külas, P.
Madrus Võsu alevikus, E. Leetmäe Võsu alevikus, V.
Paas Võsu alevikus, H. Ruuto Eisma külas, A. Rosental
Rutja külas, M. Sume Eru külas, H. Kristenbrun Käsmu
külas, H. Kaasik Võsu alevikus, R. Saar Võsu alevikus,
A. Kivitoa Ilumäe külas, R. Karolin Võsu alevikus, S.
Plavutskaja Võsu alevikus, V. Viikholm Eisma külas, N.
Ganskaou Käsmu külas, H. Niinemäe Kakuvälja külas,
A. Pall Eisma külas, R. Inno Eisma külas, B. Olev Eisma
külas, V. Romov Eisma külas, P. Relve Vergi külas, S.
Vumba Võsu alevikus, H. Kukk Võsu alevikus, M.
Küngas Võsu alevikus. Anda luba ühise jäätmemahuti
kasutamiseks ja lugeda korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks talveperioodidel kuni aastani 2011 E.
Küttim Käsmu külas, E. Vogt ja K. Moldau Võsu
alevikus, K. Urbas ja V. Lauringson (SÜ Lootos ühine
jäätmemahuti) Võsu alevikus;
8. võttis vastu Vergi küla Ankru maaüksusele koostatud
detailplaneeringu;
9. väljastas kirjaliku nõusoleku väikeehitise püstitamiseks
Väljaotsa maaüksusele Palmse külas;
10. väljastas projekteerimistingimused
elektriliitumise
projekteerimiseks Võpsiku tn 25 maaüksusele Võsu
alevikus ja projekteerimistingimused elamu, abihoone
projekteerimiseks Põdralõpe maaüksusele Joandu külas;
11. väljastas ehitusload abihoone rekonstrueerimiseks
Laane tn 2 Võsu alevikus, elamu püstitamiseks Mahla
maaüksusele Pihlaspea külas, suvila rekonstrueerimiseks Kalda tn 24 Võsu alevikus, elamu püstitamiseks
Muike maaüksusele Muike külas, suvila rekonstrueerimiseks Sepa maaüksusel Koolimäe külas, elamu
rekonstrueerimiseks Muigi maaüksusel Vainupea külas;
12. esitas volikogule järgmised eelnõud: „Kasutusvaldusesse antava vaba põllumajandus-maa maatükk nr
56 plaani ja
registreerimislehe täiendav avalik
väljapanek“, „Sotsiaalteenuste osutamise kord Vihula
vallas“, „Sotsiaaltoetuste maksmise kord Vihula vallas“
ja „Vihula Mõisa maaüksustele ja sellega piirnevatele
aladele koostatud detailplaneeringu kehtestamine“.
04.augusti 2009 istungi nr 29 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. muutis katastriüksuste aadresse vastavalt esitatud
nimekirjale;
2. kinnitas volikogu kultuuri- ja spordikomisjoni ettepanekud järgmiselt: rahuldada
MTÜ Sakussaare
Külaselts taotlus 500 EEK ulatuses küla jaanitule
võistluste auhindade kompenseerimiseks; rahuldada
MTÜ Võhma Seltsimaja taotlus 3840 EEK ulatuses seltsi
segakoori ja rahvatantsurühma laulupeo transpordi eest;
3. jagas seltsitegevuse toetuse vastavalt volikogu kultuurija spordikomisjoni ettepanekule;
4. esitas volikogule eelnõu „Vihula Vallavolikogu
14.05.2009 määruse nr 97 „Vihula valla munitsipaalharidusasutuste juhtide ja pedagoogide töö tasustamise
alused“ muutmine“;
5. luges korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks talveperioodidel kuni aastani 2011 M. Saltsberg Käsmu külas,
T. Vainola Võsu alevikus, L. Lauri Karepa külas, H.
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Obidina Võsu alevikus, M. Nagla Vainupea külas, S.
Tooming Vainupea külas, T. Tepp Võsu alevikus, V.
Nakström Vergi külas, P.R. Tammvee Võsu alevikus, T.
Lõugas Pihlaspea külas, R. Kõiv Võsu alevikus, P.
Sulane Võsu alevikus, E. Krass Karepa külas, M. Linnart
Võsu alevikus, A. Koppel Käsmu külas, E.Vilu Käsmu
külas, K. Valk ja Ü. Repnau Käsmu külas, V. Rahuorg
Võsu alevikus, D. Filantšuk Võsu alevikus, E.Reinman
Võsu alevikus, I. Linntamm Võsu alevikus, L.Karus
Adaka külas, U. Strandberg Karepa külas, Z. Geller
Käsmu külas, I. Seeblum Käsmu külas, E. Pakk Eisma
külas, K. Tamm Sagadi külas, L. Kell Pihlaspea külas, K.
Altroff Vergi külas, T. Levald Koljaku külas. Anda luba
ühise jäätmemahuti kasutamiseks ja lugeda korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks talveperioodidel kuni aastani
2011 A. Korjas ja A. Uutmaa Vainupea külas, J.Peets ja R.
Felitsiant Võsu alevikus, G. Argos ja K. Vollrat SÜ Võsu
Männiku Võsu alevikus.
11.augusti 2009 istungi nr 30 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. jagas Karepa külas asuvad Metsarahu ja Villa Dombrovka kinnistud eraldi katastriüksusteks ja määras
aadressid;
2. nõustus Käsmu külas asuva Lepa kinnistu nime muutmisega ja määras aadressiks Neeme tee 45;
3. väljastas kirjaliku nõusoleku Kase maaüksuse Karepa
külas tehnosüsteemide rekonstrueerimiseks;
4. väljastas ehitusload puurkaevu rajamiseks Sali
maaüksusele Metsiku külas ja Männiku maaüksuse
elamu rekonstrueerimiseks Pihlaspea külas;
5. võttis vastu Võsupere küla Mudila maaüksuse detailplaneeringu, Võsu aleviku Rakvere tee 17 maaüksuse
detailplaneeringu ja Karepa küla Treieri maaüksuse
detailplaneeringu;
6. väljastas kasutusload Võsu aleviku Aia tn 3a elektri
maakaabelliinile, Võsu 10/0,4 kV trafopunkti F3 ja F5
rekonstrueerimisele ja Ülle maaüksuse elamu kasutamiseks Tepelvälja külas;
7. otsustas esitada volikogule eelnõu „Võsu aleviku Mere
tn 64 maaüksusele koostatud detailplaneeringu kehtestamine“;
8. andis loa ühise jäätmemahuti kasutamiseks K. Tõnisson
ja G. Treier Palmse külas, V. Derazhinskiy ja L. Lond
Käsmu külas, L. Vaks, L. Vaks Maandi, T. Vaks, K.
Coppellotti ja T. Vaks Jonsson Käsmu külas, T.-L.
Buntsel ja E. Jaks Võsu alevikus, V. Sahva, M. Merilai ja
P. Pilv Võsu alevikus, M. Polluks-Torvinen ja T. Sinila
Adaka külas, L. Pahla Võsu alevikus, E. Jaanson ja OÜ
Rannamännid Käsmu külas. Lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks talveperioodidel kuni aastani 2011
K. Veervald Eisma külas, M. Vare Mustoja külas, I.
Tammjärv Võsu alevikus, H. Sepnik Eisma külas, E.
Külmsaar Võsu alevikus, A. Levin Võsu alevikus, R.
Eenmaa Võsu alevikus, A. Kaasik Mustoja külas, K.
Valdre Kakuvälja külas, R. Vaarandi Võsu alevikus, R.
Viiding Võsu alevikus, H. Talva Käsmu külas, L.
Liimand Võsu alevikus, A. Maidla Võsu alevikus, V.
Reidma Võsu alevikus, M. Elm Võsu alevikus, H. Võrno
Võsu alevikus, D. Kull Vihula külas, A. Taela Mustoja
külas, E. Spriit Mustoja külas.
18.augusti 2009 istungi nr 31 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. muutis Vihula Vallavalitsuse 6.augusti 2002 määruse nr 1
“Valimisjaoskondade moodustamine” punkte 1.2. ja 1.3.
järgmiselt: punkti 1.2. valimisjaoskonna nr 2 külade
loetelust jätta välja Pihlaspea küla nimetus; punkti 1.3.
valimisjaoskonna nr 3 külade loetelusse lisada täiendavalt Pihlaspea küla nimetus;
2. määras Vihula valla valimiskomisjoni asukohaks vallavalitsuse hoone Mere tn 6 Võsu alevik;
3. väljastas projekteerimistingimused puurkaevu projekteerimiseks Sepa maaüksusele Võhma külas;
4. väljastas ehitusload Rutja side 10/0,4 kV alajaama F-2
pinge parandamiseks ja Võsu aleviku Võpsiku tn 25
elektriliitumise rajamiseks;
5. eraldas reservfondist 123 974.- krooni lähtudes MTÜ
Võsu Rannaklubi, MTÜ Võhma Seltsimaja ja MTÜ
Käsmu Külaselts taotlustest, milledes palutakse eraldada
omaosalus projektidele;
6. otsustas sõlmida üürilepingud Mere tn 34-1 ja Karja tn
10-5 eluruumide kasutamiseks;
7. otsustas sõlmida rendilepingu tähtajaga 1 aasta Mere tn
63a II korruse kahe ruumi rentimiseks.
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AUGUST 2009

Vallapäev
ILSE NOOR
Eru küla

98

ENNO OJASAAR
Palmse küla

87

JOLANDA TAMMIK
Võhma küla

84

FRANTS LOHI
Käsmu küla

82

ÜLO PESUR
Koljaku küla

81

Võsu särtsakad tantsumemmed.

Rannavolle

Pildil naiste turniiri võitjad.
Vallapäevade raames peetud rannavolle võistluse võitsid meeste arvestuses: Rando Kulla
ja Kristjan Tambik. Teisele kohale jäid Viljo Aros ja Indrek Mets, kolmandaks tulid
Tarmo Nuija ja Aarne Innos.
Naiste arvestuses võitsid Lenne Lahtvee ja Sirli Laager, II koht Ksenja Ruzevitš ja Tanja
Jakovleva, III koht Kristin Karu ja Veronika Rõkalova.
Kanalisatsiooni- ja veetorustike ehitus, septikute- ja kogumis-mahutite müük ning
paigaldus. Teeme Teie maamajja korraliku joogivee ja reovee-süsteemi.
Töid teostame üle Eesti. E-mail: jyritoru@jyritoru.ee Tel: 5 814 5117; 515 1985
www.jyritoru.ee

Tänukirja võtab vallavanemalt vastu
tantsujuht Ivi Lehtmets.
Vallavalitsus pidas tänukirjaga meeles
teenekaid kodanikke. Tänukirja said:
Vaike Talpsepp – Võsu Eakate Seltsi
Meelespea vedamine, selts tegutsenud
15 aastat;
Merikene Teppe – Võsu särtsakate
tantsumemmede õpetamise eest;
Valdek Kilk – kogu valla laulu-ja
tantsurahva hindamatu abimees;
koorijuht Elene Altmäe – valla
laulurahva XXV üldlaulupeole
viimise eest;
tantsujuht Ivi Lehtmets – valla
tantsurahva tantsupeole viimise eest;
Perekond Kaldre Käsmust – kauni
kodu eest.

Vallavalitus tänab vallapäeva
korraldajaid:
Suured-suured tänud MTÜ-le Võsu
Rannaklubi, MTÜ-le Võsu
Vabatahtlik Tuletõrjeühing ja
MTÜ-le Võsu Arengu Selts ja
kõikidele esinejatele!

ÕPILASLIINID 1. SEPTEMBRIL 2009.A.
ÕPILASLIIN NR. 1
Hommikune
Kell
Marsruut
9.15
Võsupere
9.18
Oruveski rist
9.24
Ilumäe
9.27
Uusküla tee
9.29
Võhma
9.34
Eru
9.47
Võsu Rannaklubi
Tagasisõitu alustab buss kell 13.00
Võsu Põhikooli juurest

ÕPILASLIIN NR. 2.
Hommikune
Kell
Marsruut
9.00
Oandu
9.10
Vergi
9.20
Lahe
9.25
Võsu Kool
9.35
Käsmu
9.45
Võsu Rannaklubi
Tagasisõitu alustab buss kell 13.00
Võsu Põhikooli juurest

ÕPILASLIINID
ÕPILASLIIN NR. 1
Hommikune
Kell
Marsruut
7.30
Võsu
7.40
Võhma
7.50
Võsupere
8.00
Viitna
8.08
Võsupere
8.11
Oruveski rist
8.17
Ilumäe
8.20
Uusküla tee
8.22
Võhma
8.27
Eru
8.30
Eru rist
8.40
Võsu kool
Õhtul alustab buss Võsult 16.30
ÕPILASLIIN NR. 2
Hommikune
Kell
Marsruut
7.50
Oandu
8.00
Vergi
8.10
Lahe
8.15
Võsu Kool
8.25
Käsmu
8.35
Võsu Kool
Õhtul alustab buss 16.30 Võsult.

ÕPILASLIIN NR.3
Kell
Marsruut
7.20
Metsikult
7.25
Kavastu
7.35
Annikvere
7.37
Annikvere vana kool
7.40
Sikkani laut
7.50
Karula-poolne
Annikvere teerist
7.52
Karula
7.55
Tiigi teerist
8.05
Vihula LasteaedAlgkool
8.20
Sagadi mõis
8.25
Sagadi teerist
8.30
Koljaku bussipeatus
8.32
Koljaku
8.37
Võsu Kool

ÕPILASLIIN NR.3.
Hommikune
Kell
Marsruut
8.55
Karula-poolne Annikvere teerist
8.57
Karula
9.00
Tiigi teerist
9.15
Annikvere
9.25
Sagadi mõis
9.30
Sagadi teerist
9.35
Koljaku bussipeatus
9.37
Koljaku
9.42
Võsu Kool
Tagasisõitu alustab buss kell 13.00 Võsu
Põhikooli juurest

HELVI-IRENE
LEPPARU
Noonu küla

80

KOIDU KANGUST
Käsmu küla

75

ELVI PUUSEPP
Võsupere küla

75

GENNADI LAUR
Eisma küla

70

Saare Põrand OÜ" müüb SOODSALT
eksklusiivseid (TAMME- JA SAAREPUIT)
PÕRANDALAUDU ning sauna-ja höövellaudu
(haab,must lepp,lehis). Info: 56 44757 Madis
www.saareporand.ee
Vihula valla elanikele pakub Puumarketi
Rakvere osakond ostudelt -10 % ( ei
laiene soodushindadele).
Asume Rägavere tee 44, Rakvere.
Tel. 32 443 66
Valikuga saate tutvuda
www.puumarket.ee

Autoremondi- ja rehvitööd, õlivahetus, varosade
tellimine Palmses. Sõbralikud hinnad oma valla
elanikele. Helista ette leiame Sulle sobiva aja.
Canter Kaubaveod - Margus 566 80120

Õhtul alustab buss Võsult sõitu
16.30.
Reedel väljuvad kõik liinid
Võsult 14.30
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

