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Võsu esmamainimisest möödumas 500 aastat
3. aprillil 1510 dateeritud
ürikus on Võsu esmakordselt mainitud. Nimelt kuulusid Võsu jõe alad alates
suudmest kogu ulatuses
Palmse mõisale. Palmse
mõisa omanikuks oli sellel
ajal Tallinna Püha Miikaeli
(Mihkli) nunnaklooster. 3.
aprillil 1510 sõlmitud lepinguga vahetas kloostri abtiss
Elisabeth Brince Palmse
mõisa Nabala mõisa vastu ja
Palmse mõisa omanikuks sai
Bertram Junge.
Nimetatud lepingus on
võõrandamise objektiks
märgitud “pered Võsu rannas”. See ongi Võsu esmakordne mainimine.
Segadust Võsu esmakordse mainimise lukku on
toonud ajaloouurija H. Joonuks (Võsu 1972 ja kordustrükid) Nimelt on ta märkinud Võsu esmakordseks
mainimisaastaks 1346. Kust
selline aastaarv on võetud, ei
ole märgitud. Sama aastaarvu kordab (ilmselt Joonuksi järgi) A. Pulver artiklis
Vi r u m a a Te a t a j a l e
14.04.2001.
Täpne informatsioon
konkreetsest Võsu perede
kohta on esimeses adramaarevisjonis aastast 1725.
Siis olid Võsu külas järgmised talud: Männiko, Vollmer, Talli, Reino Micko ja
Pello. Kingo kohta pidasid
siis vabadikud. Vabadike
pidada olid ka Lemmoselja,
Sae ja Lavike kohad.
1806. aasta kaardilt on
näha talude asukohad. Talude õuemaad asuvad järjestikku mööda jõeäärt, mõlemal pool jõge alates umbes
400 meetrit suudmest kuni
praeguse Jõe tänava sillani.
Eraldi asuvad vaid Jaanioja

Vihula vald
Valimisringkond nr 1

Võsu rand elmise sajandi alguses.
veskitalu ja Kingo. Mõis
muutis talude piire ja ka
nimetusi.Talude päriseksostmise ajal (1860-1890)
olid Võsul järgmised talud:
Reino, Mikko e. Mikurahva,
Pällo, Simona, Uuetoa, Külaotsa, Madise, Jaanioja ja
Kingo. Kohamuutuse on
teinud Jaanioja. Sealne veskitalu kadus seoses Üllikjärve vettelaskmisega.
Möldriametit pidanud talu-

Vihula Vallavalitsus kuulutab
välja konkursi
VÕSU 500 logo väljatöötamiseks.
Logo kasutatakse Võsu 500 juubelinädala sündmuste
tähistamisel ja meenetel.
Tööde esitamise tähtaeg on 30.november 2009.
Auhinnafond:
I koht - 3000 krooni
II koht 2000 krooni
III koht 1000 krooni
Võsu esmamainimise 500. aastapäeva tähistame 12.-18.
juuli 2010.
Vihula Vallavalitsus

tõi postitõld suvitajad ja
bussiliikluse tekkimisel oli
see paik külarahva kogunemiskohaks. Seal oodati
omnibussi Tallinnast. Ootajaid oli palju, sest oodati
mitte ainult külalisi ja pakki
linnast vaid omnibussi ennast.
Tuleval aastal saab 500
aastat Võsu esmamainimisisest. Võtkem siis aeg
maha, mõelgem oma koduküla ajaloole ja neile, kes
enne meid siin elasid.
Vihula vallavalitsusel ja
volikogu kultuurikomisjonil
on kavas tähistada Võsu
esmamainimise 500. aastapäeva juubelinädalaga 1218. juulil 2010.
Tehke ka omalt poolt
sisulisi ettepanekuid kuidas
meie küla suurt tähtpäeva
südamlikult ja väärikalt tähistada.
Mari-Anne Heljas

Kandidaatide koondnimekiri
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Priit Pramann
Uno Õunapuu
Eha Sirelbu
Andrus Aasmäe
Mare Raja
Arvi Ööpik
Jüri Teppe
Arno Pärna
Heikki Koort
Peep Tõnisson
Külli Sooväli
Ahto Kuum
Aadu Nurmsalu
Taimi Samblik
Valdis Jahi
Arvo Aitman
Enno Keskküla
Endrik Eller
Kerli Muruvee
Hanno Nõmme
Aide Veinjärv
Jaanus Tuusti
Ants Laigu

perele müüs mõis mitte
endise veskitalu, vaid maa
Lipumäe nõlvalt Kingo
sillani. Praeguse Mere tänava äärsete kinnistute asemel
oli üksainus suur mändide
alune mustikamets.
Küla keskus asus praegusel Vergi teeristil. Seal oli
kõrts ja postijaam, kuhu
pandi Võsu esimene telegraaf, mida rahvas kui ilmaimet uudistamas käis. Sinna

Piret Aasmäe
Urmas Einberg
Sirje Kornel
Jaan Känna
Maire Muruvee
Tarmo Nuija
Einar Ohov
Epp Ojalill
Ahto Raudla
Ralf Taal
Vaike Talpsepp
Stella Vogt
Tiit Voogla

Arengu Nimel
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Tiina Laulik
Allan Lond
Inge Aus
Peep Sõer

Sotsiaaldemokraatlik
Erakond

Erakond Isamaa Ja
Res Publica Liit
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Tõnu Ammussaar
Kai Tingas
Mati Piirsalu
Ülle Kajando
Rivo Pärnaste
Riina Kens
Mare Kalme
Madis Ojaliiv
Liis Tiideberg
Terje Tomperk
Alar Krautman
Anneli Kanarik
Eneli Pajupuu
Hugo Lepik
Mari-Ann HakkEve
Gerly Kaljuvee
Rain Koit
Merike Voore
Piret Langsepp
Lembo Pikkamäe
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Anneli Alemaa
Kaido Ehasoo
Heli Hainas
Janek Hubert
Ants Kalme
Kenneth Adolf
Koosma
Jaan Kruus
Age Kuusemets
Tiit Lepik
Maarika Arnek
Leo Odar
Mikk Randoja
Janika Saar
Aive Saarma
Enno Tammemäe
Vahur Randoja
Marion Uuspõld
Aarne Vaik
Tõnu Valdma
Aider Voogla
Vello Väinsalu

Vihula vald osaleb maakonna
rannikualade planeeringuprotsessis
Meie valla rannikujoon moodustab suurema osa kogu
maakonna rannikust ning valla osalemine planeeringuprotsessis on seetõttu täiesti loomulik ja vältimatu.
Protsessi lõppedes on vallavolikogul hea lähtematerjal
valla üldplaneeringu ülevaatamise läbiviimiseks.
Praegu on igaühel aeg teha omapoolseid ettepanekuid. Samuti on kõik oodatud Võsu Rannaklubisse
02.oktoobril (vt allpool) toimuvale KSH avalikule
arutelule.
14. septembrist kuni 27. septembrini 2009 toimub
Lääne-Viru maakonnaplaneeringu „Lääne-Viru maakonna rannikuala“ keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi avalik väljapanek.
Lääne-Viru maakonnaplaneeringu „Lääne-Viru
maakonna rannikuala“ koostamise algatajaks ja kehtestajaks on Lääne-Viru maavanem. Planeeringu koostamise
korraldajaks on Lääne-Viru Maavalitsus. Planeeringu
koostamise konsultandiks ja KSH läbiviijaks on OÜ EKonsult.
Maakonnaplaneeringu koostamise eesmärgiks on
maakonna ranniku äärse piirkonna arengu põhisuundade
ja tingimuste määramine järgnevaks 10 aastaks,
olulisemate infrastruktuuri objektide asukoha määramine
ning maa- ja veealade üldiste kasutustingimuste
määramine. Maakonnaplaneering koostatakse tulenevalt
Lääne-Viru arengustrateegiaga 2007-2015 seatud
eesmärkidest.
KSH programmi ja maakonnaplaneeringu lähteseisukohtadega saab tutvuda tööajal Lääne-Viru
Maavalitsuses (Kreutzwaldi 5, Rakvere, kabinet 39),
Vihula Vallavalitsuses (Mere 6, Võsu), Kunda Linnavalitsuses (Kasemäe 19, Kunda) ning Viru-Nigula
Vallavalitsuses (Kirikaia 2, Viru-Nigula). Lisaks on KSH
programmi ja planeeringu lähteseisukohtadega võimalik
tutvuda Lääne-Viru Maavalitsuse kodulehel aadressil
http://www2.l-virumv.ee/.
Lääne-Viru maakonnaplaneeringu „Lääne-Viru
maakonna rannikuala“ KSH avalikud arutelud toimuvad
02. oktoobril kell 15.00 Võsu Rannaklubi saalis (Mere
tn 6, Võsu) ning 05. oktoobril Viru-Nigula vallamajas
kell 14.00 (Kirikaia 2, Viru-Nigula) ja Kunda
Linnavalitsuses kell 16.00 (Kasemäe 19, Kunda).
KSH programmi kohta on võimalik esitada kirjalikult
ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi 27. septembrini
Lääne-Viru Maavalitsusele (Kreutzwaldi 5, 44314
Rakvere, e-post maavalitsus@l-virumv.ee) või OÜ-le EK o n s u l t ( L a k i 1 2 , 1 0 6 2 1 Ta l l i n n , e - p o s t
admin@ekonsult.ee).
Arvestades planeeringuala paiknemist ning samalaadsetes piirkondades maakonna- ja üldplaneeringutega
kavandatud tegevuste keskkonnamõju hinnanguid ei
kaasne Lääne-Viru rannikuala maakonnaplaneeringuga
kavandatava tegevusega eeldatavalt olulist keskkonnamõju, mis võib olla piiriülene.
Maakonnaplaneeringu koostamist rahastatakse
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt kureeritava
Norra-Euroopa Majanduspiirkonna Finantsmehhanismidest rahastatavast regionaalarengu toetusskeemist.

Edukat koolitee algust!
Vihula vallast alustas 1. septembril kooliteed 12 last. Võsu
Põhikooli esimeses klassis õpib 4 last: Taali Aus, Johanne
Kegel, Marit Nõmme ja Aleks Vahersalu. Vihula
Lasteaed-Algkoolis alustas õpinguid Heli Rämson,
Kadrina Keskkoolis Gerda Jamsja ning Aruküla Vabas
Waldorfkoolis Taaniel Lukas Kristovald. Haljala
Gümnaasiumi I klassi läks samuti neli meie valla last:
Valmer Jahi, Sven-Martin Masing, Katariina Siilak ja
Deivy Teedla. Rootsi Estniska koolis hakkas õppima Mia
Kiipus-Kraas.

Kohaliku omavalitsuse
volikogu valimised
18. oktoobril 2009

2

VIHULA VALLA LEHT

Volikogu neli aastat…

Koalitsioonilepingu täitmine

Vihula valla volikogu tänane koosseis on koos käinud 51 korral.
Nelja tööaasta jooksul on kehtestatud 105 määrust ja vastu
võetud 295 otsust. Esitatud on 450 eelnõud: vallavalitsuse poolt
337, volikogu esimehe poolt 55, ülejäänud 58 eelnõu esitajaks on
volikogu liikmed ja komisjonid. Vallavalitsuse poolt esitatud
337 eelnõust 110 puudutas enamjaolt detail-planeeringute
algatamist ja kehtestamist.
Volikogu 15 liikmest on selle nelja tegevusaasta jooksul vaid
ühe korra istungilt puudunud Piret Aasmäe ja Ain Välba. Täpsem
ülevaade volikogu tööst osavõtu kohta on kättesaadav
internetiaadressil www.vihula.ee.
Volikogu kehtestas Vihula valla arengukava aastani 2011 ja
ajakohastas seda dokumenti neljal korral.
Kehtestatud on valla uus põhimäärus. Kinnitatud Vallavara
valitsemise kord, valla esindamise kord, Vihula valla
ehitusmäärus, Vihula valla heakorra ja koormise eeskiri,
reservfondi käsutamise kord, valla koolieelsete lasteasutuste
rahastamisel vanemate poolt kaetava osa ja toidukulu maksmise
kord, spordi-, kultuuri- ja haridustoetuste maksmise kord,
külaseltside toetamise kord ja külavanema statuut. Kehtestatud
on ka Vihula valla elutööpreemia statuut ja Aasta Tegija statuut.
Vihula vallas on 5 raamatukogu, millele volikogu on
kehtestanud Vihula valla rahvaraamatukogude põhimäärused,
kasutamise eeskirja ning mittevajalike teavikute müümise ja
tasuta võõrandamise korra.
Tulenevalt Jäätmeseadusest on volikogu kehtestanud
korraldatud jäätmeveo rakendamise korra. Jäätmevaldajate
registri asutamine ja jäätmevaldajate registri pidamise põhimäärus. Vastu on võetud Vihula valla jäätmekava aastateks 20082013.
Kehtestatud on uus sotsiaaltoetuste maksmise ja -teenuste
osutamise kord ning toimetulekutoetuse vahenditeks täiendavate
sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord.
2006. aastaks kinnitati eelarve suuruseks 18 641 096.- krooni
2007.a
23 864 536.2008.a
32 995 750.2009.a
31 532 754.Volikogu käesolev koosseis tuleb viimast korda kokku 08.
oktoobril.

Peale 2005. aasta kohalike
omavalitsuste volikogude
valimisi moodustasid
Vihula vallas koalitsiooni
Reformierakond ja
Rahvaliit. Esimene aasta
kulus eelmiselt vallavalitsuselt üle tulnud võlgade
tasumiseks, järgmistel
jõuti ka tegudeni.
Järgnevalt saate lugeda
mida koalitsioonilepinguga (lepingut saab lugeda
valla kodulehel) lubatust
oleme ära teinud?
• Sünnitoetus suurenes 5000
kroonini. Makstakse kahes
osas – pool summast peale
lapse sündimist ning teine pool
lapse aastaseks saamisel.
• Esimesse klassi minejad
saavad ühekordse toetusena
200 krooni väärtuses koolitarbeid ning 800 krooni sularaha.
• Võsu mängurühm kolis
värskelt remonditud ruumidesse Võsu koolimajja. Võsupere külla ostsime maatüki,
millele käib planeerimine projekteerimine külakeskuse ehitamiseks, kuhu saab kaasaegsed ruumid Võsupere mängurühm. Ehitust rahastatakse
Euroopa PRIA rahadega.
• Võsu Põhikoolis ja Vihula
Algkoolis on tagatud pea
kõigis ainetes topeltõpikud.

• Kuni 18-aastastele lastele
on spordihoone kasutamine
tasuta, pensionäridele kehtib
50%-line soodustus. Käigus on
buss, mis toob lapsi tasuta
Vergist, Vihulast ja Annikverest kaks korda nädalas
õhtuti tasuta spordihoonet
kasutama.
• Uute õpilasliinide marsruutidega lühenes laste koolitee ja valla raha on optimeerimisega kokku hoitud ca 400
000 krooni aastas.
• Prügihange on korraldatud
ja leping sõlmitud RagnSellsiga. Elanikega on sõlmitud prügilepingud. Suurematesse asulatesse on paigutatud avalikud prügikastid,
mida tühjendab Ragn-Sells.
• Riik ei rahuldanud valla
taotlust, milles sooviti Käsmu
Meremuuseumi kinnistu üleandmist valla varasse, kuid
Kultuuriministeerium ja muuseumi omanik sõlmisid pikaajalise koostöö lepingu. Tänu
sellele on inimestel ligipääs
mereni.
• Suviste ürituste tarbeks paigaldati Võsu randa lõkkeplatsile vabaõhulava.
• Mõlemad Võsu sillad on
rekonstrueeritud. Vergi risti on
paigaldatud liiklusmärgid ja
joonitud ülekäigurajad.
• Biopuhastitesse investeeriti
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100 000 krooni. Hajaasustatud
piirkondade veeprogrammi on
eraldatud kahe aasta jooksul
400 000 krooni, mille tulemusel on investeeritud vee
saamiseks üle 1,2 miljoni
krooni. Koostöös Vihula mõisaga rekonstrueeritakse Vihula
puhastusseade täielikult.
• Paigaldati kaks Võsule kaarti ja mitmeid tänavasilte.
• Rannaaladesse investeeriti
pool miljonit krooni. Koostöös
Lääne-Viru maavalitsusega algatasime rannaalade teemaplaneeringu, mille ühe osana
valmib Võsu-Käsmu kergliiklustee projekt.
• Igaaastane konkurss „Kaunis kodu“ toimub koostöös
Lääne-Viru maavalitsusega.
• Noortele on avatud sügistalvisel hooajal kooskäimise
võimalus õhtuti Rannaklubis
koos
• Algatasime Võsu keskuse
detailplaneeringu, mille kehtestamisel on võimalik seada
Võsu bussijaamale hoonestusõigus.
• Aitasime ehitada ja toetasime rahaliselt spordiplatse
Võsul, Vergis, Võsuperes ja
Noonus.
• Volikogu võttis vastu valla
elanike tunnustamise statuudi.
Tunnustame aasta tegijaid
valdkonniti ning anname välja

elutöö preemia. Tunnustusüritused on toimunud kahel
viimasel aastal.
• Koostöös tööturuametiga
pakutakse töötutele avalikke
töid.
• Ostsime Võsule nn Elioni
maja, mis võimaldab rahaliste
võimaluste paranemisel kolida
vallavalitsus Rannaklubist välja ja anda vabanevad ruumid
kohalike elanike kasutusse.
Turvafirma ja konstaablipunkti kolimisega Elioni majja
jäävad vabanevad pinnad
Noortekeskuse kasutusse.
• Koostöös valla ja külaseltsidega saime raha Euroopa
Liidult Võsu Rannaklubi remondiks ning Käsmu Rahvamaja katuse uuendamiseks.
• Toetasime külaseltside tegevust, kehtestasime külaseltside
toetamise korra, mis tagab
nende stabiilse rahastamise.
• Külade ja tänavate valgustamisse investeerisime ca 700
000 krooni, paljude külade
bussipeatused on nüüd valgustatud.
• Saavutasime poliitiliselt stabiilse olukorra vallas.
Koalitsiooni nõukogu esimees
Uno Õunapuu
Reformierakond

Valija küsib – kandideerivad erakonnad ja valimisliit vastavad
Kes on teie
volikogu esimehe
ja vallavanema
kandidaat?

Eesti Reformierakond

Eesti Keskerakond

18. oktoobril toimuva kohalike omavalitsuste
volikogude valimised. Seega me valime
vallale volikogu, mitte aga vallavanemat. Just
seepärast on Reformierakonnal olemas volikogu esimehe kandidaat, kelleks olen mina
Priit Pramann. Alles peale valimistulemuste
selgumist, loodetavasti Reformierakond valimised Vihula vallas võidab ning saavutab
volikogus enamuse, saame koos koalitsioonipartneritega valida vallale parima vallavanema. Omaltpoolt stabiilsuse säilimiseks
toetame tänase vallavanema jätkamist.
Toetame volikogu tegevuse juhtimisel võimalikult laiapõhjalist koostööd erinevate nimekirjade vahel. Just nii saame valla elu juhtides
ja arendades arvestada võimalikult paljude
elanike huvide esindatusele.

Volikogu
esimehe koht peaks
saama enim hääli kogunud kandidaadile ja vallavanema kohale tuleb
välja kuulutada avalik konkurss.

Millises valdkonnas teeksite
Vihula vallas
kõige kardinaalsemaid
muudatusi?

Reformierakond ei plaani täna Vihula vallas
suuri ja kardinaalseid muudatusi. Leiame, et
need ei ole täna otstarbekad. Küll aga on kolme
viimase aasta jooksu meie külaseltsid ja
mittetulundusühingud ennast edukalt tõestanud just valla ürituste sh suurürituste
korraldamisega. Leiame, et täna on aeg küps
anda kogu valla kultuuri tegevuse juhtimine
ja korraldamine (üritused, võistlused, vastuvõtud, muusikapäevad jne )täismahus meie
külaseltsidele ja MTÜ-dele.

Kas Vihula vald
peaks mõne
naabervallaga
ühinema? Kui, siis
millisega ja miks?

Kolm aastat tagasi olin ma veendunud omavalitsuste liitumise toetaja. Täna, kus olen
põhjalikult tutvunud meie naaberomavalitsuste tegemiste ja oludega, olen veendunud, et
liitumisel on Vihula vallale vähe plusse. Pigem
peame meie Vihula vallas vaatama asju läbi
koostööspektri. Ennekõike pean siin silmas
koostööd haridus-, sotsiaal-, transpordi- ja
kommunaalvaldkondades - sarnased teenused,
võrdsed toetused, ühitatud koolivõrk ja transporditeenus jne. Läbi koostöö erinevates
valdkondades säilib Vihula vald kuid teenuse
kvaliteedis ja kättesaadavuses võidame kõik.

Vihula valla
suurim pluss ja
miinus.

Valimisnimekirja
lausung

Vihula valla suurimaks plussiks ja tugevuseks
on siinne rahvas meie valla elanikud. Just
nemad on need, kes annavad vallale oma näo
ja suunavad tema arengut. Ilma elaniketa ei
oleks ettevõtteid, koole, lasteaedu jne. Mainisin juba eelpool meie tublisid küla- ja
kultuuriseltse. Just nende aktiivne tegevus on
valla elule palju värvi juurde andnud.

Valla majandus ei ole katsepolügoon, millel katsetusi teha.
Sellest tulenevalt ei ole ka võimalikud kardinaalsed muutused üleöö.
Küsimus on pigem rahalistes võimalustes ühe või teise valdkonna
jaoks. Vallas toimuvad muudatused
peaksid lähtama Vihula valla Arengukavast. Meie peame oluliseks
valla tasakaalustatud arengut.
Selles on oma koht kooli tööõpetusklasside ja lasteaiaruumide
väljaehitamisel, elanike sotsiaalse
ja ka üldise turvalisuse tagamisel
ja tekkinud külaliikumiste toetamisel. Inimesed peavad saama ka
oma esmatarbekaupu ja arstiabi
kodukohast. Me ei tohi jääda ääremaaks, sest ühistranspordiliinid ja
postiasutused kaovad. Suuremad
muutused saavad baseeruda elanike arvamusel, st. nad saavad
toimuda rahvaküsitluse või rahvaalgatuse teel. Me peame rohkem
kuulama, mida tahavad inimesed,
kes on meie vallaga seotud.
Mõttetu paigaltammumine tuleb
lõpetada!
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.
Vältimatult tuleb korraldada elanike arvamuse väljaselgitamine
kõigis kolmes omavalitsuses. Me
ei saa otsustada vaid volikogu
tasandil, kas ja kellega tahame
ühineda. Just selles küsimuses
peab kaasama valla elanikke ning
seda kõigis kolmes omavalitsuses.

Mis puutub miinusesse siis ma arvan, et me ei
suuda maksimaalselt ära kasutada meie valla
väga head asukohta ja külaliste kõrget huvi
meie piirkonna vastu.
Pluss: kõvakattega teedevõrgu olemasolu
Meie Armastame Oma Valda. Armastusega
tehtud asjad õnnestuvad ja kestavad kõige Miinus: sesoonsus
kauem.
Kes siis veel!

Arengu Nimel
Volikogu esimehe ametikohale
ühtegi nimelist kandidaati
välja ei paku. Valiku tegemisel
otsustame eelkõige isikuomaduste järgi. Kindlasti mängivad olulist rolli juhtimiskogemus, hea analüüsivõime, pingetaluvus, orienteerumine seadusandluses jms. Positiivne
suhtumine, avatud suhtlemine
ja hea huumorimeel on alati
teretulnud. Vallavanemana
toetame Madis Praksi jätkamist. Stabiilsus ning üksmeel
juhtimises garanteerivad valla
kindla ning jätkusuutliku arengu.
Puudub otsene vajadus. Tänu
aktiivsetele inimestele ja külaseltsidele on elu vallas liikuma
läinud. Tuleb hoida ja arendada
seda, mis hetkel olemas ja
hästi. Märkamine ja tunnustamine on inimestele parimad
motivaatorid. Poleks paha
veelgi rohkem toetada kohalikke algatusi ja seda nii materiaalselt kui moraalselt. Inimene on väärtus, meie kodu on
väärtus ja meie koduvald on
väärtus. Hoides ja arendades
neid väärtusi täna, on meil
kõigil siin ka homme parem
elada.
Juba korra tehtud. Kümme
aastat tagasi. Uus ühinemine
võib ju nii mõnelegi jälle
imetoreda ideena tunduda,
kuid tuleb sügavalt analüüsida
kelle või mille jaoks seda
tehakse? Kas sellega on mõtet
kiirustada? Ja kui kiirustama
peab, siis võimalikult aeglaselt, arukalt ning möödunud
kogemust arvesse võttes, analüüsivalt.
+ Võsu – imeilus ning mitmete
suurepäraste võimalustega
puhkuse veetmise koht; suure
potentsiaali ja paljude aktiivsete inimestega rannaküla
– Võsu – kas uinuva kaunitari
äratamine on tänu baba-jagale
ebaõnnestunud?
Tulevik on olevikus peidus.
Peame olema tulevikutargad.
Valides meid, valid arengu!

Sotsiaaldemokraatlik
Erakond

Erakond Isamaa
ja
Res Publica Liit

Volikogu esimehe kohale
on meie nimekirjas häid
kandidaate. See, kes selle
koha täidab, sõltub valimistulemusest. Vallavanema
kandidaadi üle on aru
peetud, kuid pole veel
otsustatud. Kui seniarutatuga kokkulepe ei õnnestu, ei välista piiratud osalusega konkurssi. Eesmärgiks on saada vallavanema
kohale Vihula valla praegune või varasem elanik,
kes kohalikke olusid tunneb ja on tegus inimene.

IRL pole läinud kaasa sellega, et nimetame valimisteks
vallavanema või volikogu
esimehe kandidaadid. Meil
on nimekiri tähestikulises
järjekorras ja kuidas jagatakse lõpuks ametikohad, selgub
ju valimistulemuste teatavaks saamise järgsete läbirääkimiste käigus. IRL-i
nimekirjas kandideerib mitmeid inimesi, kes oleksid
pädevad juhtima nii valda,
kui vallavolikogu. Kuid oleme seisukohal, et Vihula
vallale peaks vallavanema
valima avaliku konkursi kaudu.

Kardinaalseid muudatusi
teeme võimule tulles valdade ühinemisläbirääkimiste tulemuslikkuse osas,
samuti tulubaasi suurendamise osas kaasamaks investeeringuteks projekti- ja
Eurorahasid.

Kõige kardinaalsem muudatus peab leidma aset valla
juhtide suhtumises sellesse,
mis siin juba olemas on nii
looduslikult kui ka kultuurilooliselt. IRL panustab vallavalitsuse ettevõtlikumaks ja
initsiatiivikamaks muutmisele, et olemasolevad eeldused panna teenima piirkonna
arengut.

Vihula vald peaks naabervaldadega ühinema. Eesmärk on läbi suuremaks
muutumise suurendada
valla tulubaasi ja optimeerida kulutusi kohustuslikele tegevustele. Ühinemine annaks võimaluse
investeeringuteks kulutusi
paindlikult planeerida,
Vaadates maakonna omavalitsuste kaarti, on selge,
et potentsiaalsed partnerid
ühinemisläbirääkimistel on
Haljala, Kadrina ja Rakvere vald.

Praegune vallavolikogu on
juba alustanud ühinemisläbirääkimisi Kadrina ja
Haljala vallaga. Selleks, et
vastata küsimusele, kas Vihula vald peaks mõne naabervallaga ühinema või mitte,
sõltub eeskätt erinevatest
uuringutest, mis peaksid
andma vastused ühinemismõjude kohta.

Valla pluss on soodus asukoht pealinna suhtes, võrratu (kuid paljus kasutamata) loodus- ja turismipotentsiaal.

Pluss – suurepärane loodusja eelmiste põlvkondade
poolt pärandatud elukeskkond, kultuuri- ja ajaloomälestiste rohkus

Valla miinus on Võsu kui
turismi- ja puhkekeskuse
väljasuretamine (Vihula
valla uinuv kaunitar. R.
Sikk).

Miinus – vallavalitsuse autoriteedi puudumine ja tahtmatus olemasolevaid eeldusi
piirkonna arengu huvides ära
kasutada

Koos astume muutuste
teel!

Vihula vajab vastutust!
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IISTUNG NR 51
10. september 2009 kell 16.05 Võsul
Istungil osales 9 volikogu liiget: Piret Aasmäe,
Sirje Kornel, Tarmo Nuija, Arno Pärna, Eha
Sirelbu, Jüri Teppe, Art Veermäe, Uno
Õunapuu ja Arvi Ööpik.
Istungil ei osalenud: Malle Komp, Ahto Kuum,
Haivo Laulik, Leo Luus, Jaanus Tuusti ja Ain
Välba.
Volikogu otsustas:
Otsusega nr 290 taotletakse Keskkonnaministrilt
luba Vihula Valla omandis oleva katastriüksuse Esku
kabel, (katastritunnusega 88703:001:0206, asukohaga
Tepelvälja küla, Vihula vald, Lääne-Virumaa,
sihtotstarbega ühiskondlike ehitiste maa, kinnistu reg
nr 3872931) võõrandamiseks.
Otsusega nr 291 määrati Elion Ettevõtted AS`i
omandis olevale ehitisele teenindamiseks vajalik maa
ja katastriüksuse sihtotstarve alljärgnevalt:
1. koha-aadress: Eisma telefonijaam, Eisma küla, Vihula
vald
2. pindala: 109 m²;
3. katastriüksuse sihtotstarve: ärimaa;
Nõustuti nimetatud maa riigi omandisse jätmisega
hoonestusõiguse seadmise eesmärgil. Hoonestusõigus
seatakse Elion Ettevõtted Aktsiaselts kasuks.
Hoonestusõiguse tähtaeg on 36 (kolmkümmend kuus)
aastat.
Otsusega nr 292 kehtestati OÜ Uett ja KO poolt
Võsu aleviku
Mere tn 64
maaüksusele
(92201:001:0850) koostatud detailplaneering.
Otsusega nr 293 muudeti Vihula Vallavolikogu
12.04.2006 otsuse nr 62 punkti 1 ja sõnastada see
järgmiselt:
Algatada detailplaneeringu koostamine nimetusega
Võsu keskuse detailplaneering Võsu alevikus
järgmistel katastriüksustel ja nendega piirnevatel
tänavatel: Mere tn 67, Mere tn 65, Mere tn 61a, Mere tn
61b, Mere tn 61, Mere tn 59, Mere tn 59a, Mere tn 55a,
Mere tn 57a, Mere tn 63a, Mere tn 63.
Otsusega nr 294 muudeti Vihula Vallavolikogu
10.04.2008 otsuse nr 172 „Üldplaneeringu muutmisettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamise ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
Sagadi küla Kadaka maaüksusele“ pealkirja ning
punkte 1 ja 2, asendades küla nime „Sagadi“ nimega
„Kakuvälja“.
Sama otsusega muudeti Vihula Vallavolikogu
11.12.2008 otsuse nr 225 „Vihula Vallavolikogu
10.04.2008 otsuse nr 172 „Üldplaneeringu muutmisettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamise ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
Sagadi küla Kadaka maaüksusele muutmine“ pealkirja, preambulat ja punkti 1, asendades küla nime
„Sagadi“ nimega „Kakuvälja“.
Otsusega nr 295 moodustati Vihula Vallavolikogu
valimisteks jaoskonnakomisjonid.
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 08. oktoobril 2009 algusega kell 16.00
Võsul vallamaja saalis.

Kuidas saab hääletada?
Hääletada saab elukohajärgses valimisjaoskonnas
valimispäeval 18. oktoobril kell 9.00-20.00.
Eelhääletamine toimub 12.-14. oktoober kõigis
valimisjaoskondades kell 12.00 - 20.00.
Lisaks on võimalik alates 8. oktoobrist kella 9.00
kuni 14. oktoobri kella 20.00 hääletada elektrooniliselt
veebilehel http://www.valimised.ee.
Välismaal hääletamist ei toimu!
Eelhääletamise ajal saab hääletada ka väljaspool oma
elukohajärgset valimisjaoskonda, valimijaoskonnas nr 3
Võsu rannaklubis.

VIHULA VALLA LEHT

25.augusti 2009 istungi nr 32 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. nõustus vabade põllumajandusmaade maatükkide nr-d
69, 44 ja 42 asukohaga Noonu küla, kasutusvaldusesse
andmisega;
2. väljastas kasutusload Koljaku küla Lasteaia maaüksuse
elamu kasutamiseks ja Toolse külas Nupumaa maaüksuse elamu kasutamiseks;
3. kinnitas volikogu kultuuri- ja spordikomisjoni ettepanekud järgmiselt: rahuldada MTÜ Virumaa Lootus
taotlus 1000 EEK ulatuses küladevahelise võrkpalliturniiri auhindade kompenseerimiseks; rahuldada MTÜ
Võsu Vabatahtlik Tuletõrjeühing taotlus 1000 EEK
ulatuses Muinastuledeöö korraldamiseks; eraldada
933.10 EEK Vihula valla päeva auhindade kompenseerimiseks OÜ Goodmark arve alusel.
02.septembri 2009 istungi nr 33 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. eraldas sotsiaaltoetusi järgmiselt: maksta küttetoetust
kahele vähekindlustatud perele kokku summas 3125.krooni, maksta ühekordset toetust ühele töötule summas
300.- krooni, maksta ühekordset toetust kolmele eakale
inimesele kokku summas 1896.- krooni, toetada
huvikoolides käivaid Vihula valla lapsi huvikooli
õpilaskoha tasumisega 50% ulatuses, maksta ranitsatoetust à 800.- krooni I klassi astujatele;
2. kinnitas koduteenuste loetelu, tasuliste sotsiaalteenuste
hinnad ja eluruumi kohandamise teenuse piirmäära;
3. asendas Vihula Vallavalitsuse 21.07.2005 korralduse nr
351 punktis 1 sõnastuse „Sagadi ja Kakuvälja külas“
sõnastusega „Sagadi külas“;
4. jagas Eisma külas asuva Laur-Ranniku katastriüksuse
kolmeks eraldi katastriüksuseks ja määras aadressid;
5. korrastas Võsu alevikus Spordi tänava koha-aadresse ja
Käsmu külas Lille tänava koha-aadresse;
6. väljastas projekteerimistingimused elamu rekonstrueerimise projekteerimiseks Tenno maaüksusel Rutja külas;
7. väljastas kasutusloa Riisipõllu maaüksuse elektriliitumisele Tidriku külas;
8. andis loa ühise jäätmemahuti kasutamiseks A.
Korjus`ele, M. Vasli`le, S. Samsugova`le ja E. Antik`ule
Eisma külas ja luges korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks talveperioodidel kuni aastani 2011. Andis
loa ühise jäätmemahuti kasutamiseks P. Läänemets`ale ja
S. Aabreldaal`ile Võsu alevikus ja luges korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks talveperioodidel kuni aastani
2011. Liitis K.A.Koosma ühise jäätmemahuti
kasutajatega M.-A. Heljas, M. Seppo, E. Mahkvei,
V.Paat, H.Tuisk Võsu alevikus. Andis loa ühise
jäätmemahuti kasutamiseks A. ja A. Neerot`ile ning R.
Meijel`ile ja E. Kukk`ele Võsu alevikus ning luges
korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks talveperioodidel
kuni aastani 2011. Andis luba ühise jäätmemahuti
kasutamiseks A. Liukkenen`ile ja I. Sepp`ale Võsu
alevikus ning luges korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks talveperioodidel kuni aastani 2011. Liitis l. Kell
ja A. Mikkal ühise jäätmemahuti kasutajatega E. Sarap,
A. Sarnik, R. Ehala, N. Vihula Pihlaspea külas. Luges
korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks talveperioodidel
kuni aastani 2011 M. Haab Võsu alevikus, K. Tormilind
Eisma külas, E. Adamas Toolse külas, I. Palts Võsu
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alevikus, M.Kuusk Võsu alevikus, E.Rõigas Võsu
alevikus, E.Vaher Võsu alevikus, R.Reile Käsmu külas,
S.Taring Võhma külas, T.Hallikma Eisma külas, A.
Pulver Eisma külas, I. Landberg Vainupea külas, S.Parm
Käsmu külas, T. Laar Võsu alevikus, U. Lippus Haili
külas, V. Künnapu Võsu alevikus, S. Vöörman Käsmu
külas, M. Lillepuu Karula külas, T. Toomsalu Sagadi
külas, A. Kaasike Koljaku külas, S. Sirel Võsu alevikus,
A.Raudmäe-Linnas Koljaku külas, V.Merka Võsu
alevikus, T.Prillop Eisma külas;
9. nimetas Vihula valla esindajateks maakonnaplaneeringu
„Lääne-Viru maakonna rannikuala“ töörühma vallavanem Madis Praks`i ning ehitus- ja planeerimisnõunik
Erik Keskküla;
10. esitas volikogule järgmised eelnõud:
10.1.
Elion Ettevõtted AS-le kuuluva ehitise teenindamiseks vajaliku maa ja katastriüksuse sihtotstarbe
määramine hoonestusõiguse seadmiseks riigi maale ning
arvamuse andmine maa riigi omandisse jätmise kohta;
10.2.
Loa taotlemine Esku kabeli ja kalmistu katastriüksuse (katastritunnusega 88703:001:0206) võõrandamiseks;
10.3.
Vihula Vallavolikogu 12.04.2006 otsuse nr 62
„Detailplaneeringu koostamise algatamine Mere tänaval, Võsu bussijaama ümbruses, Võsu alevikus“
muutmine;
10.4.
Vihula Vallavolikogu 10.04.2008 otsuse nr 172
„Üldplaneeringu muutmisettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamine Sagadi küla Kadaka maaüksusele“
ja Vihula Vallavolikogu 11.12.2008 otsuse nr 225
„Vihula Vallavolikogu 10.04.2008 otsuse nr 172
„„Üldplaneeringu muutmisettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamine Sagadi küla Kadaka maaüksusele
muutmine““ muutmine;
10.5.
Vihula Vallavolikogu valimisteks jaoskonnakomisjonide moodustamine.
08.septembri 2009 istungi nr 34 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. nõustus Keskkonnaameti taotlusega maa riigi omandisse
jätmise kohta ning määras riigi omandisse jäetavatele
maaüksustele sihtotstarbed ja lähiaadressid;
2. väljastas ehitusload elamu püstitamiseks Hundipea
maaüksusele Rutja külas, suvila rekonstrueerimiseks
Lootos 10 maaüksusel Võsu alevikus ja abihoone
püstitamiseks Laane tee 9 maaüksusele Käsmu külas;
3. väljastas projekteerimistingimused Võhma küla Mäealuse, Baumani ja Sepa maaüksuste veetrassi projekteerimiseks;
4. võttis vastu Altja küla Urbuse maaüksusele koostatud
detailplaneeringu.
14.septembri 2009 istungi nr 35 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. andis nõusoleku Natturi külas asuva Vanaõue katastriüksuse sihtotstarbe muutmiseks elamumaaks;
2. väljastas projekteerimistingimused puurkaevu projekteerimiseks Liivakünka maaüksusele Eisma külas;
3. väljastas ehitusloa puhkemaja püstitamiseks Kaldapealse maaüksusele Toolse külas.

Valimisjaoskonnad Vihula vallas
Valimisjaoskond nr 1

Valimisjaoskond nr 3

Hääletamise koht valimispäeval: Karepa Raamatukogu,
Karepa küla, Lääne-Virumaa 45401
Sidevahendid: 322 1821
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
Esimees: Ene Loo
Liikmed: Sirje-Tiiu Kivilo, Sigrid Heinlo, Fred Kaasik,
Maarja Veskila
Asendusliikmed: Riina Uukareda, Kalle Loo

Hääletamise koht valimispäeval: Võsu Rannaklubi,
Võsu alevik, Mere 6, Lääne-Virumaa 45501
Sidevahendid: 5 669 4345
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 1220 Võsu Rannaklubi, Võsu alevik, 45501,Mere 6
Esimees:Heete Sederholm
Liikmed: Eha Veem, Lii Undusk, Imbi Mets, Kaja
Toming, Merikene Teppe
Asendusliikmed: Heino Muruvee, Kaja Kivi
Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset
valimisjaoskonda
Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed
on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna
täpsusega.

Valimisjaoskond nr 2
Hääletamise koht valimispäeval: Vihula LasteaedAlgkool, Vihula küla, Lääne-Virumaa 45402
Sidevahendid: 529 1092
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
Esimees: Marika Sundla
Liikmed: Kaie Juhanson, Anneli Kivisaar, Tiit Kornel,
Priidu Mülla
Asendusliikmed: Tiina Tälli, Age Muttika

VALIMISPÄEVAL, 18. oktoobril
ALGAB HÄÄLETAMINE KELL 9.00
JA LÕPEB KELL 20.00
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3.oktoobril kell 19.00
Vihula rahvamajas

VIHULA VALLA LÕIKUSPIDU
OKTOOBER
3

19.00 Vihula valla lõikuspidu.
Vihula Rahvamajas
Esinevad valla isetegevuslased, tantsuks ans
NAPSITRALLID. Avatud PUHVET. Lubatakse palju
head tantsumuusikat! Pidu on TASUTA!
MTÜ Vihula Selts ja vallavalitsus
Maarja Veskila 56453114, Anneli Kivisaar 5251127
maarjaveskila@hot.ee, anneli.kivisaar@vihula.ee
www.vihula.ee
9 20.00 Hooaja avaõhtu – Haljala Rahvamajas
Haljala, Kunda, Viru-Nigula, Sõmeru, Rägavere ja
Vihula valla isetegevuslaste pidu. valdade
kultuuritöötajad Info: Anneli Kivisaar 5251127
www.vihula.ee; anneli.kivisaar@vihula.ee
17 20.00
KÕIK VALIMA!
Eelvalimised Võhmal Võhma seltsimaja MTÜ Võhma
Seltsimaja Riina Kens 53989592
vohma07@gmail.com
Tundmatu, kes Sa varastasid suvel Võsu kooli
tööõpetuse maja tagant laste tööõpetustundideks
mõeldud lauad, too need tagasi!
Laste tagant varastada on eriti inetu!
Võsu Põhikooli direktor

Talverehvidest
Vihula vald piirneb osaliselt merega ning omapäraks on veel
suured metsaalad. Metsavahelised teed on märja ilmaga
libedad. Ilmateade prognoosib juba oktoobrikuus lörtsi, see
aga tähendab, et teed muutuvad libedaks.
Sügiseti pöördutakse minu poole küsimusega, millal
võib siis talverehvid sõidukile alla panna. Sõidukijuhtidele
mälu värskendamiseks, et talverehve on lubatud kasutada
alates 1. oktoobrist kuni 1. maini. Sügisel ja kevadel on nii
öelda kahekuuline “hall ala”, mil juht peab ise tegema otsuse
õigeaegseks üleminekuks talverehvide allapanekuks.
Soovitav oleks arvestada rehvitootjate poolt võetud
ülemineku piiriks seatud +7oC. Alla selle muutub suverehv
jäigemaks, ei suuda tagada korralikku haardumist
teepinnaga ja pikenevad pidurdusmaad. Eriti sügisel, kui
juhil on veel suvised sõiduharjumused, võib nii mõnigi kurv
näiliselt heal teel ootamatult libedaks muutuda. Ja seda ka
kuiva teekatte puhul, rääkimata märgadest või puulehtedest
libeda teelõigu puhul. Talverehv seevastu on pehmema
materjaliga ja deformeerub ka madalamatel temperatuuridel
piisavalt, et tagada hea haardumine teepinnaga. Üle +7oC
muutub jällegi talverehv pehmemaks, mille tulemusena on
haardumine nõrgem ja rehvi kulumine kiirem.
Teede- ja Sideministri määrus "Mootorsõiduki ja selle
haagise tehnoseisundile ja varustusele esitatavad nõuded"
ütleb, et sõiduautol (M1 kategooria), veoautol, mille
registrimass ei ületa 3,5 tonni (N1 kategooria), ja haagisel,
mille registrimass on üle 0,75 tonni, kuid ei ületa 3,5 tonni
(O2 kategooria), peab alates 1. detsembrist kuni 1.
märtsini kasutama talverehve (M+S, MS, M.S. või M&S
tähistusega), mille mustri jääksügavus on vähemalt 3,0
millimeetrit.
Kokkuvõtteks võiks öelda, et kes soovib ohutumalt
liigelda, ei pea ootama rehvivahetusega lume tulekut, vaid
vahetab suverehvid talviste vastu, kui õhutemperatuur on
püsivalt alla +7oC.
Ohutut liiklemist!
Vanemkonstaabel Ivo Roosimägi

Esinevad valla isetegevuslased, tantsuks ans NAPSITRALLID.
Lubatakse palju head tantsumuusikat ja lustlikku õhtut!
Avatud PUHVET, aga oma söögi-joogi võid ka kaasa võtta!
Pidu on TASUTA!
Korraldajad MTÜ Vihula Selts ja vallavalitsus.
Vihulalased rõõmustavad kõikide külaliste üle!

PÄRJA MÄNNIK
Käsmu küla

92

LAINE VIIRA
Aasumetsa küla

89

Augustikuus lisandusid meie
toetajateperre ANNI ja OTT
ISAKAR, ostes 30 katusekivi.

ADA VÄINSALU
Lahe küla

85

2008.a maist tänaseni on
katusekivide ostuga toetanud
Võhma seltsimaja 34 inimest,
kogusummas 45 325 EEK .
Puudu on jäänud veel viimased
387 kivi, maksumuses 9675
EEK.
MAANI KUMMARDUS KÕIGI TOETAJATE EES !
Meie ühine pingutus on hakanud vilja kandma - OÜ AVR Projekt
alustas septembrist seltsimaja projekteerimistöödega.

LAINE KASK
Võsu alevik
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INNA HARMANTS
Vihula küla
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AKSEL KAASIK
Karepa küla
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VERNER ÜLLE
Eisma küla

84

MARTIN ILVES
Võsu alevik
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INNA VÄLKMANN
Käsmu küla
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MARTA SARAP
Võsu alevik
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AINO LEHTOJA
Võsu alevik

81

IRENE SUSI
Vihula küla
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VIRVE RANDOJA
Lobi küla

75

ELDUR TIKKERBÄR
Võsu alevik

70

Riina Kens, MTÜ Võhma Seltsimaja juhatuse esimees

Sõna sekka,
külavanemad!
Head külavanemad, nagu ma juba eelmises
lehes kirjutasin, on mul soov ja tahe taaskord
meie valla külavanemad ühise laua ümber
koondada, et omavahel häid mõtteid ja väärt
kogemusi vaheteda ning selle tulemusena üha
veenvamalt kaasa rääkida ka vallaelu paremaks
korraldamiseks. Kindlasti teate, et Vihula
Vallavalitsus on oma määrusega nr.19,
12.04.2006 aastal kinnitanud Vihula Valla
Külavanemate Statuudi, kus on ära toodud Teie
õigused ja ka kohustused. Aeg on edasi läinud ja
võib-olla vajaks ka see dokument kaasajastamist, aga seda saame teha ainult üheskoos asja
arutades. Olen veendunud, et külade poolt
valitud nn. usaldusisikud külavanemate näol
on vajalik käepikendus nii vallavalitsusele ja
kui ka volikogule oma töö paremaks
organiseerimiseks ning eelduseks konfliktivabalt lahendada ettekerkivaid sõlmküsimusi.
Algatuseks paluks ma Teil vastata kolmele
küsimusele (max. kolme lausega), et tekiks mingi
pilt
hetkeolukorrast vallas külavanemate silme läbi. Teie vastused
avaldame järgmises Vallalehes ja siis peaks paika panema ka esimese
kokkusaamise, mis võiks siis olla novembris-detsembris. Juhul kui
soovite jääda anonüümseks, millest oleks siiralt kahju, siis lisage oma
vastusele vastav märge. Ja veel, palun lisage oma vastusele ka enda
kontaktandmed, sest olemasolevad võivad olla meie kiires elutempos
juba aegunud.
Samas on teretulnud ka kõik ettepanekud, kuidas asjaga edasi
minna nii sisuliselt kui ka organisatoorselt.
Vastused oooodatud 15.oktoobrini k.a. aadressil
Heikki.Koort@tere.eu või v.r@neti.ee
1. Mida head ja kasulikku on Teie külas viimase aasta jooksul
juhtunud-tehtud ?
2. Mis on täna Teie küla kõige suurem mure-lahendamata
probleem ?
3. Mida ootate uuelt valitavalt volikogult ?
Päikselist sügist !
Heikki Koort Käsmust
Autoremondi- ja rehvitööd,
õlivahetus, varosade tellimine
Palmses. Sõbralikud hinnad
oma valla elanikele. Helista ette
leiame Sulle sobiva aja.
Canter Kaubaveod - Margus
566 80120
MÜÜK: Uued ja kvaliteetsed Mitsubishi
soojuspumbad koos
paigaldusega.
Liisi soojuspump
koju juba 3000kr
sissemaksuga!
Tel: 56483222;
www.homeair.ee

"VIKING niidukid ja murutraktorid 25%
soodsamalt!
Muruniidukite
MÜÜK
Murutraktorite
REMONT
Mootorsagide
HOOLDUS
Võsalõikurite
VARUOSAD
Trimmerite
SAEKETID KÕIKIDELE
SAEMUDELITELE SOODSATE
HINDADEGA
B&S MOOTORITE GARANTIIREMONT
LOGOSOL saeraamid
56657633 32 64677
Rägavere tee 35, Rakvere

Meie hulgast
on lahkunud …

REIN RADSIN
28.08.2009
MARTA KASKMAN
16.09.2009

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

TIIU VOOGLA
18.09.2009

