NOVEMBER 2009

Nr 11

Volikogu valis juhte
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Uue volikogu istungit alustas valimiskomisjoni esimees Enna Tiidemann (pildil seisab keskel), kes vastavalt kehtivale
korrale viis läbi volikogu esimehe valimised. Volikogu esimehe kohale esitati kaks kandidaati – Vello Väinsalu ja Priit
Pramann. Valituks osutus Vello Väinsalu 9 poolthäälega, Pramanni toetas kuus volikogu liiget.
Vello Väinsalu, sündinud aastal 1959. a Haapsalus,
lõpetanud Tallinna Tehnikaülikool 1981.a. Kandideeris
volikokku IRL-i nimekirjas ja kogus enim hääli – 62 häält –
Vihula vallas. Kuigi siinmail peetakse Väinsalut uustulnukaks, kinnitab mees ise oma seotust Vihula vallaga
sünnist saati: “Koolis ei ole ma siin käinud ja tööd olen teinud
mujal, ometi on mul siin tugevad juured. Minu vanaema ja
vanaisa elasid Koolimäel aastast 1927. aastast. Kõik minu
koolipõlve suved on siinmail möödunud.” Veel aasta aega
tagasi ei oleks Väinsalu enda sõnul osanud ette kujutada, et ta
kandideerib vallavolikokku. Küll pidas ta plaani, peale kaks
aastat tagasi Tallinnas suurematest äridest kõrvale astudes,
siduda ennast Vihula vallaga ja leida siin tegevust.

Volikogu aseesimeheks
valiti Mati Piirsalu, kes
kandideeris volikokku
sotsiaaldemokraatide
nimekirjas.
Mati Piirsalu oli Vihula
vallavolikogu esimees
aastatel 1999–2001

Volikogu moodusa seitse alatist komisjoni: revisjonikomisjon, eelarve- ja arengukomisjon,
keskkonna- ja majanduskomisjon, sotsiaal- ja hariduskomisjon, kultuuri- ja spordikomisjon,
noortekomisjon ja heakorra- ja korrakaitsekomisjon. Kaks viimast on uued komisjonid, mida
varem ei olnud.
Volikogu valis komisjonidele esimehed:
revisjonikomisjoni esimeheks Eha Sirelbu;
eelarve- ja arengukomisjoni
esimeheks Einar Ohov;
keskkonna- ja majanduskomisjoni esimeheks Tõnu
Ammussaar;
sotsiaal- ja hariduskomisjoni esimeheks Kai Tingas;
kultuuri- ja spordikomisjoni
esimeheks Age Kuusemets;
heakorra- ja korrakaitsekomisjoni esimeheks Piret
Aasmäe;
eelarve- ja arengukomisjoni
aseesimeheks Mati Piirsalu.

Volikogu vabastas ametist
senise vallavanema Madis
Praksi ja valis uueks vallavanemaks Rene Treiali.
Rene Treial on Vihula
vallaga seotud 1980. aastast,
kui tuli Ilumäe kolhoosi
neljaks aastaks õpilasmaleva
rühmakomandöriks. Peale
Tartu Ülikooli lõpetamist
1984. a tuli kolhoosi juristiks. Treialil on avaliku teenistuse kogemus, on töötanud kaitseministeriumis
asekantslerina ja Tallinna
linnavalitsuses nõunikuna.

RAAMATUNÄITUS
"Jõulud enne ja nüüd"
Võsu raamatukogu
Kiiri Kallaste, 3258648
www.vihula.ee

5

11.00

Võsu rannaklubi
SUURPUHASTUSTALGUD.
Kõik abilised on oodatud!
MTÜ VÕSU Rannaklubi
Taimi Samblik 5298681
rannaklubi2008@hot.ee
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12.00-16.00 Vihula mõisa JÕULUKÜLA:
jõuluvana töötoad, jõuluturg, laste
jõulupidu, jõuluvana postkontor, saanisõit,
jõulusöök ja palju muud.
Lähem info mõisa kodulehelt.
Vihula Manor Country Club & Spa Dina Kivi
www.vihulamanor.com
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14.00

Looduslike jõulukaunistuste
valmistamine, kuuse ehtimine
Vergiranna seltsimaja
MTÜ Vergiranna Selts
Liina 56 665 081
volterli@hot.ee
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12.00 Vanade aegade jutud.
Oodatud on kõik, kellel Vergi ja
Pihlaspea kandist lugusid rääkida või vanu
pilte näidata on, samuti koduloohuvilised
Vergiranna seltsimaja
Liina 56 665 081 volterli@hot.ee
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14.00

ADVENDIVALGUSE SÜÜTAMINE
ESKU KABELIS.
Kaastegev Võhma segakoor.
TULE VALGUST JAGAMA - VÕTA
KÜÜNAL KAASA!
Esku kabel SA Esku Kabel, Vihula
Vallavalitsus, Võhma segakoor
Margit Nirgi 53448822,
Anneli Kivisaar 5251127 www.vihula.ee
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15.00 Advendikontsert Sagadi mõisas:
Jõulumeeleolukat kitarrimuusikat
TIIT KORSARilt ja DIANA VEISNERilt.
Pilet 40 - 90 krooni
RMK Sagadi Metsakeskus 676 7888
sagadi@rmk.ee; www.sagadi.ee
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19.00

Jõulukontsert: "JÕULUD
POOLEL TEEL...". Vihula mõis
Pileti hind 150 kr; pilet koos õhtusöögiga
450 kr;
kontserdipakett (kontserdi pilet, õhtusöök ja
majutus) alates 850 kr /in.
Vihula Manor Country Club & Spa
Dina Kivi
www.vihulamanor.com
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12.00-16.00 Vihula mõisa JÕULUKÜLA:
jõuluvana töötoad, jõuluturg, laste
jõulupidu, jõuluvana postkontor, saanisõit,
jõulusöök ja palju muud.
Lähem info mõisa kodulehelt.
Vihula Manor Country Club & Spa
Dina Kivi
www.vihulamanor.com
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18.00

VERGIRANNA JÕULUPIDU
Vergiranna seltsimaja
MTÜ Vergiranna Selts
Liina 56 665 081 volterli@hot.ee
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15.00

Advendikontsert Sagadi mõisas:
LEHTSE KAMMERKOORI
JÕULUPROGRAMM.
Pilet 40 - 90 krooni
RMK Sagadi Metsakeskus 676 7888
sagadi@rmk.ee;
www.sagadi.ee
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Uus volikogu alustas
Valimised on jällegi minevikuks saanud ning suur
külapoliitikas kaasalöömise tahtmine on asendumas
talvise rahu ja argiste toimetustega. Ka vastvalitud
volikogu on pidanud juba oma esimesed istungid,
jaganud ameteid ja teinud ettevalmistusi valla elu
korraldamiseks järgmisel neljal aastal. Kuigi statistiliselt
võib väita, et volitused maha pannud eelmise volikogu
koosseisust on vaid kolm volinikku ka uues koosseisus,
siis päris võhikutega uue 12 voliniku näol ka tegemist
pole. Nende nii nimetatud uute hulgas on nii endisi
vallavanemaid, volikogu esimehi kui ka muul moel
kohaliku omavalitsuse juhtimise kogemusega inimesi.
Samas on iga värskendus vajalik ja ka need, kes on
ajutiselt kõrval olnud, tulevad tagasi laiema silmaringi ja
rohkemate kogemustega, rääkimata noortest, kelledel
üldjuhul ei tule puudu julgusest ja ettevõtlikkusest, mida
ongi ehk kõige enam vaja.
Ning just selleks, et kasutada ära noorte ettevõtlikkust ja uuendusmeelsust, moodustas uus valitud
volikogu noortekomisjoni, mis peaks kaasama valla
juhtimisse noori. Ei ole olemas erilisi vaid noorte
teemasid, vaid on noored, kelledel on paljudes asjades
oma arvamus, kuid seni oli neil puudunud võimalus seda
välja öelda ja neis küsimustes ka vastutust võtta. See
looks eeldusi noorte sidumiseks piirkonnaga ja neile
väljakutsete pakkumiseks. Loodetavasti ei jää see
viimaseks meeleheitlikuks pakkumiseks demograafilises olukorras, kus valla ainukeses algkoolis õpib vaid
4 last ja valla ainukese põhikooli esimeste klasside
keskmiseks suuruseks on samuti vaid 4 last.
Teiseks uueks moodustatud komisjoniks on heakorra- ja korrakaitse komisjon. Meie valla eripära on see,
et puhke- ja turismipiirkonnana oleme keskmisest
suurema külastatavuse surve all. See aga seab suuremad
nõudmised nii heakorrale kui ka turvalisusele. Heakord
ja turvalisus on ennekõike meie endi elanike huvides,
kuid samas on see visiitkaardiks väljapoole ning kui see
visiitkaart on koltunud ja räsitud, siis kaotavad läbi selle
viimaks ikkagi ka valla elanikud. Ei saa väita, et heakorra
ja turvalisuse küsimustega varem poleks tegeletud, kuid
teiste komisjonide sekundaarsete teemadena, jäid need
teemad ilmselgelt liiga vähe käsitletuks.
Kuigi detailsemat tähelepanu pöörasin kahele uuele
moodustatud komisjonile, siis vähemtähtsad pole ka
teised. Loodan väga, et uue volikogu iga liige, sõltumata
millisesse komisjoni ta saab kuuluma, panustab
maksimaalselt valla arenguks ja elanike heaolu
suurendamiseks.
Vello Väinsalu
volikogu esimees

Arenduskoja LEADER rahade
projektitaotluste 2010. a voorud
Kohalik tegevusgrupp MTÜ Arenduskoda võtab vastu
LEADER strateegia meetmete 2010. a projektitaotlusi.
Meetme 1.1 „Kohaliku elukeskkonna investeeringutoetus“, meetme 1.2 “Seltsitegevuse, spordi ja
kultuuripärandi väärtustamine läbi omaalgatusliku
tegevuse”, meetme 1.3 „Erinevate elanikegruppide
kaasamise toetus“ ja meetme 1.4 „Piirkonna maine
kujundamise toetus“ projektitaotlusi võetakse vastu kuni
25. jaanuarini 2010 (kella 17-ni) MTÜ Arenduskoja
kontoris, aadressil Roheline 19, Tapa linn.
Meetme 2.1 „Ettevõtluse arendamise toetus“,
meetme 2.2 „Ajaloo- ja kultuuripärandi väärtustamise
toetus“ ja meetme 2.3 “Siseriikliku ja rahvusvahelise
koostöö arendamine” projektitaotlusi võetakse vastu
kuni 1. märtsini 2010 (kella 17-ni) MTÜ Arenduskoja
kontoris, aadressil Roheline 19, Tapa linn.
Arenduskoja igas liikmesomavalitsuses (Ambla,
Kadrina, Kuusalu, Tapa ja Vihula vald ning Loksa linn)
on määratud LEADER projektitaotluste koostamise
konsulteerimiseks kohalik nõustaja. Taotlejatele on
nõustamine kohustuslik! Arenduskoda korraldab
eelpool nimetatud toetustealased infopäevad. Toetuste ja
nõustamise kohta saab infot, taotlusvorme ning
juhendmaterjali MTÜ Arenduskoja veebilehelt
www.arenduskoda.ee.
Heiki Vuntus
arenduskoja tegevjuht
LEADER MEETMETE PROJEKTITAOTLUSTE
KIRJUTAMISE ÕPPEPÄEV ON 8.JAANUARIL KELL 16.00
PALMSES. Jälgige infot valla kodulehel www.vihula.ee
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SOS - Ansambel Poisid Tumepunased
Tantsupidu.
Pilet 50 krooni, avatud baar.
Võsu Rannaklubi
Taimi Samblik 5298681
rannaklubi2008@hot.ee
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12.00-16.00 Vihula mõisa JÕULUKÜLA:
jõuluvana töötoad, jõuluturg, laste jõulupidu,
jõuluvana postkontor, saanisõit, jõulusöök ja
palju muud.
Lähem info mõisa kodulehelt.
Vihula Manor Country Club & Spa
Dina Kivi
www.vihulamanor.com
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20

20

Hanna-Liina Võsa Jõulukontsert
"Inglite hääled".
Pileti hind 175 kr; pilet koos õhtusöögiga 450
kr; kontserdipakett (kontserdi pilet, õhtusöök
ja majutus) alates 850 kr /in.
Vihula mõis
Vihula Manor Country Club & Spa
Dina Kivi
www.vihulamanor.com
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Avalik kontser-loeng
tšellokvartetilt C-JAM.
Tasuta Võsu Rannaklubi
Vihula vallavalitsus
Anneli Kivisaar 525 1127
anneli.kivisaar@vihula.ee
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17.00

Võsu kooli jõulupidu
Võsu Rannaklubi
Võsu Kool Ilona Vilbre, Merike Valdma
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15.00

Kontsert-jõulujumalateenistus
ILUMÄE kabelis.
Ilumäe kogudus, Võhma segakoor
www.vohmaseltsimaja.ee
vohma07@gmail.com
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20.00

Jõulupidu. Käsmu rahvamaja
Tantsuks mängib ansambel
Napsitrallid, avatud puhvet.
MTÜ Käsmu Külaselts
Tiina Laulik 5060508 tiina.laulik@mail.ee
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22.00
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23.00

20.00

15.00

MARTSIPANIKINO: Kass Arturi
RÄNDKINO tuleb külla koos
MARTSIPANIGA.
Pärast filmi "JÕULULUGU" vaatamist saab
igaüks maalida endale meelepärase
martsipanist kujukese, laual on soe jõulujook
ja piparkoogid!
Pilet 25 krooni, perepilet (alates 3
pereliikmest) 60 krooni.
Võsu Rannaklubi
Kass Arturi Külakino, Vihula Vallavalitsus
Gertrud Talvik, MTÜ Külakino; 5 560 7905
www.vihula.ee
15.00

Advendikontsert Sagadi mõisas:
Laulab KADI TOOM,
kitarril TAAVI LANGI.
Pilet 40 - 90 krooni
RMK Sagadi Metsakeskus 676 7888
sagadi@rmk.ee; www.sagadi.ee

10.00

LUMEKUNINGANNA
AASTALÕPUPIDU:
(lumehelbekesed, päkapikupoisid ja -plikad,
sokud-kakud jne). Kohvi saab kohapeal,
muidu kraam kaasa nagu ikka.
Õhtut juhib ja muusikat teeb Sass.
Pilet 60 kr, alla 18 tasuta.
Kohtade broneerimine raamatukogus.
Karepa rahvamaja
MTÜ Karepa Selts
Mare Kalme 53403806
karepaselts@hot.ee; www.karepa.ee

Aastalõpupidu. Võhma seltsimaja
Tantsitab ansambel INGLE.
Keskööl ilutulestik. Trall kestab hommikuni!
Pilet 70 krooni.
MTÜ Võhma Seltsimaja
Riina Kens 53989592 vohma07@gmail.com
www.vohmaseltsimaja.ee

Kuidas me koolis idadepäeva tähistasime
10. novembril ei läinud me
nagu tavaliselt peale kooli
bussiga koju. Jäime hoopis
ootama, et isad-emad ka
kooli jõuaksid. Lund oli
palju ja sadas aina juurde!
Kogunesime meie kooli
poiste tööõpetuse klassi, kus
ootas meid õpetaja Ain.
Enamus lapsi ja ka kohaletulnud isad-emad olid esmakordselt selles ruumis. Õpetaja Aini juhendamisel hakkasime lindude söögimaju
meisterdama. Materjaliks
olid tühjad plastpudelid,
puid, traat, puukoor, laastud.
Kasutasime nuge, saage,
höövlit, akutrelli, liimipüstolit jm. Isad olid tööriistade
kasutamsiel väga osavad,
aga linnusöögimajade valmimiseni läks ikka üksjagu
aega.
Kui uhked majad valmis, tuba koristatud ja ühispilt tehtud said, oli kõht üsna
tühi. Õpetaja Merike palus
meid lahkelt kooli sööklasse
suppi ja kringlit sööma.
Kooli kokatädi Õie oli väga
hea külasupi keetnud ja
kringlid olid paksu glasuuriga. Lasime kõigel mõnuga
hea maitsta.
Suur tänu kokatädi Õiele,
õpetaja Merikesele, Ilonale
ja Ainile ning kõigile kohale
tulnud emadele-isadele. Oli
vahva isadepäeva õhtu!
Helemeel ja
Horm Assmann

Isadepäev Võsu lasteaias
Sellel aastal tähistasime esimest korda
spordihoones sportlikku isadepäeva. Kohale oli tulnud palju vanemaid, kellel isa,
kellel ema ja kellel terve perekond. Üritust
alustasid lapsed oma väikese kontserdiga
(laulud, tantsud). Seejärel toimusid ühislaulumängud koos vanematega, mis oli
väga lõbus. Lapsi juhendas õpetaja Maire.
Järje võttis üle õpetaja Anne Reinhold,
kes juhendas võistlusmänge: teatevõistlus
pallidega, pallipüüdmine, muusika saatel
kohtade vahetus, lennuki meisterdamine
ning selle lennutamine läbi rõnga.
Väga lõbusaks ja huvitavaks kujunes
“Pime kunstnik”, mäng kus isa pidi silmad
kinniseotult iseennast joonistama. See kõik

toimus laste juhendamise teel. Joonistused olid väga huvitavad.
Kõige viimaseks jäi mäng “Pime
maiasmokk”. Laps läks silmad kinniseotult vanema juhendamisel ja lõikas
kääridega nööri küljest endale maiustuse
koti.
Üritus läks hästi korda ja vanematele
meeldis.
Suur täna ürituse õnnestumisele
õpetaja Anne Reinholdile, õpetaja Urvele
ja Mairele ning Loore-Larissale ja
muidugi vanematele.
Võsu lasteaiapere
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Vihula valla valimiskomisjoni otsus nr 12
Võsu 02.november 2009
Vihula Vallavolikogu esimehe
valimine
Tuginedes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §
22 lg 1 p 14, § 44 lg 3 ja Vihula valla põhimääruse § 16,
Vihula valla valimiskomisjon o t s u s t a b :
Lugeda
VELLO VÄINSALU valituks Vihula
Vallavolikogu esimeheks.
ISTUNG NR 1
02. november 2009 kell 14.05 Võsul
Istungi osalesid kõik 15 volikogu liiget:
Andrus Aasmäe, Piret Aasmäe, Tõnu
Ammussaar, Mare Kalme, Age Kuusemets,
Hanno Nõmme, Einar Ohov, Mati Piirsalu, Priit
Pramann, Eha Sirelbu, Kai Tingas, Aarne Vaik,
Aide Veinjärv, Vello Väinsalu ja Arvi Ööpik.
OTSUSTATI:
Otsusega nr 1 valiti Vihula Vallavolikogu
aseesimeheks Mati Piirsalu
ISTUNG NR 2
09. november 2009 kell 16.00 Võsul
Istungi osalesid kõik 15 volikogu liiget:
Andrus Aasmäe, Piret Aasmäe, Tõnu
Ammussaar, Mare Kalme, Age Kuusemets,
Hanno Nõmme, Einar Ohov, Mati Piirsalu, Priit
Pramann, Eha Sirelbu, Kai Tingas, Aarne Vaik,
Aide Veinjärv, Vello Väinsalu ja Arvi Ööpik.
OTSUSTATI:
Otsusega nr 2 - vabastatakse ametist vallavanem
Madis Praks 26.novembril 2009.
Otsusega nr 3 - määrati vallavanema töötasu ja
sotsiaalsed garantiid
Otsusega nr 4 - valiti uueks Vihula valla vallavanemaks Rene Treial
Otsusega nr 5 - moodustati seitse volikogu alatist
komisjoni: revisjonikomisjon, eelarve- ja arengukomisjon, keskkonna- ja majanduskomisjon,
sotsiaal- ja hariduskomisjon, kultuuri- ja spordikomisjon, noortekomisjon ja heakorra- ja korrakaitsekomisjon
Otsusega nr 6 - valiti eelarve- ja arengukomisjoni
esimeheks Einar Ohov
Otsusega nr 7 - valiti keskkonna- ja majanduskomisjoni esimeheks Tõnu Ammussaar
Otsusega nr 8 - valiti sotsiaal- ja hariduskomisjoni
esimeheks Kai Tingas
Otsusega nr 9 - valiti kultuuri- ja spordikomisjoni
esimeheks Age Kuusemets
Otsusega nr 10 - valiti heakorra- ja korrakaitsekomisjoni esimeheks Piret Aasmäe
Otsusega nr 11 - valiti eelarve- ja arengukomisjoni
aseesimeheks Mati Piirsalu
Otsusega nr 12 - kinnitati kuni 10-liikmeline eelarveja arengukomisjon ning nimetati komisjoni
koosseisu
järgmised liikmed: keskkonna- ja majanduskomisjoni
esimees Tõnu Ammussaar, sotsiaal- ja hariduskomisjoni esimees Kai Tingas, kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Age Kuusemets, heakorra- ja
korrakaitsekomisjoni esimees Piret Aasmäe ning
volikogu esimees Vello Väinsalu
Otsusega nr 13 - kohustati vallavalitsust välja selgitama ehitiste Käsmu tuletorn, Eisma külas asuva
endise suvilakooperatiivi AÜ Laine väliselektrivõrk,
Eisma külas asuva endise suvilakooperatiivi AÜ
Ranna väliselektrivõrk, Võsu alevikus asuva endise
suvilakooperatiivi Sooserva väliselektrivõrk, Võsu
alevikus asuva endise suvilakooperatiivi Võpsiku
väliselektrivõrk peremehetus
Otsusega nr 14 - nimetati Lääne-Viru Omavalitsuste
Liidu üldkoosolekul volikogu esindajaks volikogu
esimees Vello Väinsalu ja tema asendajaks volikogu
aseesimees Mati Piirsalu ning vallavalitsuse esindajaks vallavanem Rene Treial ja tema asendajaks
pearaamatupidaja Reet Sild
Otsusega nr 15 - nimetati Vihula valla esindajaks
MTÜ-s Rakvere Haigla vallavanem Rene Treial
Otsusega nr 16 - nimetati Vihula valla esindajaks
MTÜ-s Arenduskoda vallavanem Rene Treial
ISTUNG NR 3
26. november 2009 kell 16.00 Võsul
Istungi osales 14 volikogu liiget: Andrus
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27.oktoobri 2009 istungi nr 41 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. andis loa korraldatud jäätmeveoga mitteliitumiseks
talveperioodidel kuni aastani 2011 R. Kalda Võsu
alevikus, K.-B. Naftal Võsu alevikus, M. Risti Võsu
alevikus, A. Nukk Võsu alevikus, A. Nagel Võsu
alevikus, M. Karjus Võsu alevikus, H. Talalaev Võsu
alevikus, A. Hallik Võsu alevikus, T. Reismann Võsu
alevikus, J. Muttika Lauli külas, A.Linde Vainupea külas,
E. Tiits Eisma külas, T. Kõrvits Rutja külas, R. Bendi
Eisma külas, K. Kivistik Eisma külas, M.Selg Noonu
külas, A. Mark Eisma külas, A. Sild Natturi külas, R.
Arpo Eisma külas, S. Kangur Vainupea külas, M.
Eltermann Eisma külas, S. Püss Käsmu külas, R. Vohli
Käsmu külas, S. Ideon-Marks Vergi külas, E.Heinpõld
Eisma külas, L. Allikmets Vergi külas, K. Altrov Vergi
külas, T. Tiivel Rutja külas. Andis loa ühise jäätmemahuti kasutamiseks A. Seremet`ile, H. Kiviaru`le ja A.
Kuznetsov`ile Altja külas. Andis loa ühise jäätmemahuti
kasutamiseks T. Kibe`le ja M. Kokamägi`le, kuid ei
rahuldanud I. Sooman`i taotlust, kuna temale kuuluvat
kinnistut Neeme tee 5 Käsmu külas ei saa käsitleda
naaberkinnistuna;
2. korrastas Võsu alevikus asuvate Lääne tn 10, Lääne tn 2,
Sillaotsa, Dreimani ja Metsa 10a aadresse;
3. muutis T-17170 Rutja ja Toolse külas, Soo-Kaarli
Võsupere ja Palmse külas, Ohvandi-Soone Annikvere ja
Metsiku külas, Ilumäe-Jüri Ilumäe ja Võhma külas
aadresse;
4. muutis katastriüksuse Kubukalda I Karepa ja Rutja külas
aadressi ja määras uue aadressi;
5. nõustus Vihula Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni järgnevate ettepanekutega: toetada Kristiina
Laur`i sõitu Strasbourgi Euroopa noorte fotokonkursile
„Kultuuripärand 2009“ 4000 krooniga; toetada MTÜ
Võsu Rannaklubi taotlust 4800 krooniga SOS hooaja
avaürituse korraldamiseks Võsu Rannaklubis; toetada
MTÜ Vergiranna Selts taotlust 4000 krooniga seltsi
jõulupeo korraldamiseks; toetada MTÜ Võsu eakate
selts Meelespea taotlust 1000 krooniga seltsi aastapäeva
tähistamiseks; toetada MTÜ Karepa Selts taotlust 5000
krooniga Karepa kandi aastavahetuspeo korraldamiseks;
toetada MTÜ Käsmu Külaselts taotlust 8000 krooniga
jõulupeo korraldamiseks;
6. väljastas ehitusloa noorkarjalauda rekonstrueerimiseks
Raini maaüksusel Sagadi külas;
7. eraldas reservfondist 3500 krooni Sakussaare küla
külaplatsi munitsipaalomandisse taotlemise toimingute
teostamiseks.
04.novembri 2009 istungi nr 42 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
8. andis loa korraldatud jäätmeveoga mitteliitumiseks
talveperioodidel kuni aastani 2011 AS Seitsmes Taevas
Võsu alevikus, T. Varek Võsu alevikus, H. Isop Lobi
külas, T. Lep Sagadi külas, M.Pääbo Pihlaspea külas, K.
Ehasoo Võsu alevikus, M.Juhkami Võsu alevikus, H.
Liiman Käsmu külas, H. Levo Võsu alevikus. Andis loa
ühise jäätmemahuti kasutamiseks ja luges korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks talveperioodidel kuni aastani
2011 M. Roosa, L. Ong, G. Sarapuu ja K. Sarapuu Rutja
külas;
9. andis volituse sotsiaalnõunikule eestkoste asutuse
esindajana teostama ühe asenduskoduteenusel viibiva
lapse korralduses nimetatud toiminguid;
10. muutis Vihula Vallavalitsuse 20.10.2009 korralduse nr

Aasmäe, Piret Aasmäe, Tõnu Ammussaar, Mare
Kalme, Age Kuusemets, Hanno Nõmme, Einar
Ohov, Mati Piirsalu, Priit Pramann, Eha Sirelbu, Kai
Tingas, Aarne Vaik, Vello Väinsalu ja Arvi Ööpik.
Istungil ei osalenud Aide Veinjärv.
Otsusega nr 17 - kinnitati viieliikmeline Vihula Vallavalitsuse koosseis: vallavanem, abivallavanem ja kolm
liiget
Otsusega nr 18 - Vihula Vallavalitsuse liikmeteks valiti:
Aarne Vaik, Sirje Kornel ja Ülle Kajando
Otsusega nr 19 - revisjonikomisjoni esimeheks valiti
Eha Sirelbu
Otsusega nr 20 - revisjonikomisjoni aseesimeheks valiti Hanno Nõmme
Otsusega nr 21 kinnitati neljaliikmeline revisjonikomisjoni koosseis ja valiti revisjonikomisjoni liikmeteks Piret
Aasmäe ja Tõnu Ammussaar
Otsusega nr 22 - keskkonna- ja majanduskomisjoni
aseesimeheks valiti Hanno Nõmme
Otsusega nr 23 - sotsiaal- ja hariduskomisjoni aseesimeheks valiti Mare Kalme
Otsusega nr 24 - heakorra- ja korrakaitsekomisjoni
aseesimeheks valiti Eha Sirelbu
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751 „Hajaasustuse veeprogrammi taotluste rahastamine“
punktis 1 toodud tabeli punkte 1 ja 6;
11. kompenseeris õpilaste sõidupiletid vastavalt esitatud
avaldustele kokku summas 4243.- krooni;
12. andis nõusoleku Andi külas asuva Metsavahi katastriüksuse jagamiseks kaheks eraldi katastriüksuseks ja
määras lähiaadressid;
13. väljastas kasutusload Võsu aleviku Võpsiku 25
elektriliitumise kasutamiseks ja Võsu Rannaklubi
remondijärgseks kasutamiseks;
14. väljastas ehitusloa Palmse 10 kV elektriülekandeliini II
etapi osaliseks ehitamiseks, osaliseks rekonstrueerimiseks ja osaliseks lammutamiseks;
15. väljastas ehitusloa suvila rekonstrueerimiseks Sillari
maaüksusel Vainupea külas;
16. väljastas ehitusload Vihula mõisa pargi heakorrastamiseks, möldrimaja rekonstrueerimiseks postkontoriks ja infopunktiks, puu- ja köögiviljaaia
kasvuhoone rekonstrueerimiseks ja tall- tõllakuuri
vankrite varjualuse kohendamiseks väliterassiks,
maaküttetorustiku rajamiseks, härjatalli rekonstrueerimiseks abihooneks, karjalauda rekonstrueerimiseks
büroo- ja vabaõhuürituste keskuseks, moonakate maja nr
2 rekonstrueerimiseks puhke- ja saunakompleksiks,
õliaida rekonstrueerimiseks, tuuleveski restaureerimiseks ja vesiveski rekonstrueerimiseks muuseumiks.
10.novembri 2009 istungi nr 43 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
17. otsustas maksta toimetulekutoetust ühele töötule
novembrikuu eest summas 1000.- krooni;
18. kompenseeris õpilaste sõidupiletid vastavalt esitatud
avaldustele kokku summas 1699.- krooni;
19. andis loa korraldatud jäätmeveoga mitteliitumiseks
talveperioodidel kuni aastani 2011 R. Raud Käsmu külas,
S. Pail Võsu alevikus, R. Jõers Käsmu-Järvel, P. Schmidt
Võsu alevikus ja O.Kamarik Lahe külas;
20. väljastas ehitusload elamu püstitamiseks Kalda tn 2
maaüksusele Võsu alevikus, aiamaja püstitamiseks Jaani
maaüksusele Võhma külas, elamu rekonstrueerimiseks
Kiili maaüksusel Võsupere külas ja Rutja küla
Metsanurga maaüksuse elektriliitumise rajamiseks.
17.novembri 2009 istungi nr 44 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
21. andis loa korraldatud jäätmeveoga mitteliitumiseks
talveperioodideks kuni aastani 2011 R. Reiner-Viil Võsu
alevikus, R. Pärn Eisma külas, J. Toom Vainupea külas, I.
Linholm Vergi külas, M. Orumaa-Kangro Võsu alevikus,
I. Levo Võsu alevikus, A. Kask Pihlaspea külas, N.
Tkatšenko Toolse külas;
22. kompenseeris õpilaste sõidupiletid vastavalt esitatud
avaldustele kokku summas 562.- krooni;
23. koostas ettekirjutuse Lobi külas Vanahoone kinnistul
omavoliliselt ehitatud poolelioleva tenniseväljaku likvideerimiseks;
24. väljastas projekteerimistingimused sisemaneeži projekteerimiseks Arma maaüksusele Rutja külas;
25. väljastas kasutusload Vihula küla Kimmi maaüksuse
sauna kasutamiseks ja Rutja küla Kalme maaüksuse
saun-puhkemaja kasutamiseks;
26. väljastas ehitusload Vihula asula reoveepuhasti rekonstrueerimiseks ja puurkaevu rajamiseks Jäägri maaüksusele Sakussaare külas;
27. esitas volikogule eelnõu „Vihula valla elutööpreemia
saaja väljakuulutamine“.

Otsusega nr 25 - kultuuri- ja spordikomisjoni aseesimeheks valiti Andrus Aasmäe
Otsusega nr 26 - kinnitati seitsmeliikmeline keskkonna- ja majanduskomisjoni koosseis. Komisjoni
kooseisu kinnitati järgmised liikmed: Lembo
Pikkamäe, Gerly Kaljuvee, Enno Tammemäe, Urmas
Einberg ja Arvi Ööpik
Otsusega nr 27 kinnitati kaheksaliikmeline sotsiaal- ja
hariduskomisjoni koosseis. Komisjoni koosseisu
kinnitati järgmised liikmed: Merike Voore, Maire
Muruvee, Mirjam Kulla, Janika Saar, Tõnu Valdma ja
Aide Veinjärv
Otsusega nr 28 - määrati volikogu esimehe hüvitise
suuruseks 1000 krooni kuus
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.detsembril 2009 algusega kell 16 Võsul,
vallamaja saalis (II korrusel)

VIHULA VALLA LEHT

18. detsembril
Pilet 50.Võsu Rannaklubis
Algus
kell 20.00

Seltsis On Segasem
Tantsuks

Poisid Tumepunased
laudade broneerimine
tel 529 8681

NOVEMBER 2009

Õnne ja tervist!

Avatud BAAR

SELTSKONNAKLUBI

4

RICHARD PALM
Palmse küla

100

ADA LAIGU
Sagadi küla

91

MIRJAM VAINU
Käsmu küla

88

MAIMU LOOD
Palmse küla

88

HUGO NURMESALU
Altja küla

86

5.12 kell 11.00

Võsu Rannaklubi
suurpuhatustalgud.
Kõik abilised on oodatud!

12.detsembril 2009 kell 11.00 16.00
KÄSMU RAHVAMAJAS

JÕULU LAAT
Oodatud on kõik kes soovivad midagi
müüa (hoidised, pildid, käsitöö jm).
Kohad tasuta.
Osavõtust teatada telefonil 56500505

Richard Palm õnnitlusi vastu võtmas.
19. novembril tähistas 100. sünnipäeva Richard Palm Palmse
külast. Lahemaa kauni looduse keskel on möödunud pea kogu
vanahärra pikk elu. Richard arvas, et sellise auväärse
verstapostini on aidanud tal vastu pidada tegelemine spordiga,
karsked eluviisid, viibimine värskes õhus, talutöö ja muidugi
armsa abikaasa Elfriede tugi, kellega koos elatud juba üle 75.
aasta.
Rõõmu ja päikest Teie päevadesse!

84

ELGA LOEMAA
Lahe küla

81

LAINE RÄNKSON
Pedassaare küla

81

HILMA PLOOM
Võhma küla

75

Novembrikuu seisuga lisandunud
katusekivide ostjad :
KALJU KIVI
- 121 tk
ÜLLE KAJANDO - 8 tk
PILVI LEPIKSOO - 3 tk
SIRJE REBANE
- 2 tk
MAIA SIMKIN
- 2 tk

ARMIN KIVISSAAR
Võsu alevik

75

Katusekivi hind endiselt 25 kr. tk
Ehitusfondi arveldusarve endiselt
221042815977
Suur tänu toetajatele!

IVI-MARE VAINUS
Võsu alevik

Ostan metsa ja metsamaad. 5 675 4120

VÕSU APTEEK AVATUD IGAL
TÖÖPÄEVAL!
E- R 9.00- 17.00
Aadress: Mere 63a, Võsu
Tel: 3238159
vosu@koduapteek.ee

Võsu lasteaia
lapsed,
lastevanemad ja
kasvatajad

85

LAINE VIRULA
Lobi küla

PALMSE POOD tänab
kõiki oma kliente ja
partnereid hea koostöö
eest!
Meeldivate kohtumisteni!

Täname perekond
Pärnastet
lasteaeda
muretsetud helkurvestide eest!

EMMA-MERCEDES
VALTER
Pedassaare küla

JOOSEP-LEONHARD
SESTVERK
Annikvere küla

ALEKSANDER
VIRKALA
Koljaku küla
TARVO KOPPEN
Karula küla

75

75

75

70

Isamaa ja Res Publica Liidu Vihula osakond
tänab kõiki oma toetajaid ja valijaid
ning soovib kõigile vallaelanikele rahulikku
advendiaega.
MÜÜK: Uued ja
kvali-teetsed
Mitsubishi
soojuspumbad
koos
paigaldusega.
Liisi
soojuspump
koju juba
3000kr
sissemaksuga!
Tel: 56483222;
www.homeair.ee

Autoremondi- ja rehvitööd, õlivahetus,
varosade tellimine Palmses. Sõbralikud hinnad
oma valla elanikele. Helista ette leiame Sulle
sobiva aja.
Canter Kaubaveod - Margus 5 668 0120

Meie hulgast
on lahkunud …

AADO REBANE
29.10.2009

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

