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Edukat koolitee algust!

POLITSEI INFO
8 KUUD AASTAL 2007

Vihula vallas alustas 1. septembril kooliteed 10 last.
Võsu Põhikooli esimeses klassis õpib 5 last: Annika Oiso, Marko
Kalgre, Kristjan Kivi, Aleksander Lepik ja Lauri Raudla.
Vihula Lasteaed-Algkoolis alustas õpinguid Targo Rätsep.
Triinu Linnu Kalman asus õppima Kadrina Keskkooli, Maigrit
Arnek Haljala Gümnaasiumi, Märt Mägi Porkuni kooli ja Kristian Erik
Krautman Vihasoo Lasteaed-Algkooli.

Tarkusepäeva Vihula
valla haridustöötajate koosviibimisel esines Tallinna Ülikooli dotsent
Linnar Priimägi,
kes arvas, et
kool peab olema
eelkõige haridusasutus, mitte
meelelahutus- või
lõbustusasutus.
Hea hariduse
saamiseks peab
kool olema
õpetajakeskne mitte
õpilaskeskne.
Õpetaja staatus
ühiskonnas tuleb
kindlaks määrata.
Võiks koostada
õpetaja õiguste
deklaratsiooni.

Lõikuspidu Karepal
Jälle käes see aeg, kui
viljakotid salves ja aeg
tibusid lugema hakata. Käes
on lõikuspeo aeg.
Aeg
vallarahval kokku tulla ja
üksteist üle vaadata kui tihti

kaugeltnurga rahvad ikka
omavahel kokku juhtuvad!
Eks ole meil kõigil üht-teist
rääkida ja näidata...
Külaseltsid on aasta
jooksul tublisti tööd teinud ja

Käsmu
Ago ja Hingrid Konga – külaelanike
aitajad ja suured abimehed Käsmu
muuli korrastustöödel.
Võsu
Peeter ja Tiiu Schasmin – külaelanike
abimehed ja igati tublid naabrid nii siitkui sealtpoolt külarahvale.
Annikvere
Terve küla – kuna kõik on üksteisele
väga head naabrid ja on alati toeks,
kellel kuidas parasjagu võimalik.
Sagadi
Pille Rauba – parimatest parim. Alati
abivalmis, aitaks rohkemgi kui vaja.
Paasi
Mätta Ratsatalu pererahvas –
toimekad ja toredad.
Võsupere
Helve Puusepp – alati lahke ja
abivalmis.
Vihula
Eevart ja Tiia Rusalep – Alati valmis
ja võimelised aitama traditsioonilistes

nii mõnigi korralike „tükkidega” hakkama saanud.
Lõikuspeol teeme väikse
ülevaate meie külaseltside
tegemistest ja toimetamistest.

talu-töödes ei ütle kunagi ühelegi
naabrile ei.
Vainupea
Tiiu Saavo – alati rõõmsatujuline ja
abivalmis. Üks kõigi eest alati väljas.
Mart Vilu – külakogukonna töödes ja
tegemistes alati valmis kaasa lööma.
Võhma
Valerik Hoolma – eriline inimene,
olgu kurb või rõõmus sündmus alati
nõu ja jõuga abis.
Sambla Anne – alati teotahtega
eeskujuks teistele.
Ilumäe
Elna Kaljuvee – abivalmis ja
teotahteline.
Tõugu
Nõmme Sirje – pole asja, millel ta
sabast kinni ei võtaks, alati kõigeks
valmis.
Vatku
Terve küla – alati kõiges üksteisele
toeks.

Lugupeetud külavanemad! „Hea naabri” kandidaate saab esitada 15.
oktoobrini. Andke julgelt teada tel 525 1127.

Külaseltsid koondavad
külade rahvast ümberkaudu
ja üks korralik küla toimib
kõige paremini, kui on
toredad naabrisuhted nii oma
külarahva vahel kui naaberküladega. Eks ikka läbi
suhtlemise jõuab abi abivajajani ja tänusõnad tegijateni. Sel aastal palusime
külavanematel esitada oma
küla “Hea naaber” – naaber,
kes alati teisele toeks ning
nõu ja jõuga abiks. Et
naabrisuhted ka edaspidi
ikka kõige paremad oleks ja
jätkuks lusti tegutsemiseks
on meie tublid külavanemad
teinud ära suure töö ja
isekeskis vaaginud, kes on
nende küla „Hea naaber”.
Heade naabrite vahel
läheb Karepa
rahvamajas toimuval
Lõikuspeol loosi 3000.kroonine DECORA
kinkekaart.
Auhinna kättesaamise
tagab kohalolek, nii et:
armsad “Head naabrid”, kes
te olete nimekirjas, palume
teil kindlasti Lõikuspeol
kohal olla.
Taimi Samblik
Kultuurinõunik

Kuritegevus: 2007. aasta 8 kuuga on Vihula valla
territooriumil toime pandud 70 kuritegu, neist 61
peitkuritegu. Vägivalla kuritegusid on 12, muid
kuritegusid 10 ja varavastaseid kuritegusid 48 neist 45
süütegu on omandivastased, 2 võõra vara (sõiduki)
omavolilist kasutamist ning 1 auto-vargus. Konstaabel on
alustanud 28 ja menetlenud 37 kriminaalasja. Varavastaste
süütegude kogukahju on 954802 krooni. Varavastaseid
kuritegusid on 19 korral toime pandud eluruumist, 7
sõidukitest, 1 sõidukivargus, 8 jalgrattavargust, 8
mobiilivargust, metsa- ja metallivargus.
Käesoleval aastal toimepandud kuritegudest on isik
kindlaks tehtud 21 kuriteo episoodis. Kohalike elanike
poolt on toime pandud 10 süütegu ja varemkaristatute poolt
5 süütegu ning alaealiste poolt 2 süütegu. 16 korral on
olnud süüteo toimepanija alkoholijoobes.
Väärteod: 2007. aasta 8 kuuga koostati Vihula valla
territooriumil 160 väärteo protokolli neist alaealiste suhtes
40. Konstaabli poolt on menetletud 63 väärteoprotokolli.
Alkoholiseaduse vastu eksimisi tuvastati valla
territooriumil 30 korral, neist 10 avalikus kohas alkoholi
tarbimist ja ilmumist alkoholijoobes avalikku kohta ning
20 alkoholitarbimist alaealiste poolt.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse vastu eksiti
7 korral ja neist kõik on seotud koerte ja kasside pidamise
eeskirjade vastu eksimisega. 2 korral 7 oli tegemist inimese
sattumisega koerte rünnaku ohvriks väljaspool koera
majapidamisterritooriumit.
Avaliku rahu vastaseid süütegusid on 18 ja väheväärtusliku asja vastaseid süütegusid 4.
Liiklusseaduse vastu eksiti 87 korral, neist 13 korral
vastava kategooria sõiduki juhtimisel juhti-misõiguseta
isiku poolt ja 15 korral sõiduki joobes juhtimise eest,
konstaabli poolt on tuvastatud 9 joobes juhti ja 4 vastava
kategooria juhiloata. 5 joobes juhi vastu on algatatud
korduva rikkumise eest kriminaalmenetlus.
Valla territooriumil määratud rahatrahvide kogusumma
on 274500 krooni neist Liiklusseaduse alusel 248400
krooni.
Vallas on arvel 1 abipolitseinik, kellega koostöös
teostati 8 kuu jooksul valla territooriumil 86 tundi patrulli
liiklusjärelvalve ja avaliku korra kaitseks õhtusel ja öisel
ajal.
2007. a. juuni keskelt augusti alguseni oli Võsu
alevikus koostöös Vihula Vallavalitsuse, Ida Politseiprefektuuri ja Paikuse Politseikolledžiga võimalik
kasutada avaliku korra kaitsel nelja Politseikadetti, kes
teostasid jalgsi, jalgratta- ja motorolleripatrulli. Patrulli
põhiülesanne oli preventiivtöö ja avaliku korra tagamine.
Konstaabel Ivo Roosimägi

Lääne-Virumaa
reformierakondlased
kogunesid Võsul
11. septembril toimus Võsul Reformierakonna LääneVirumaa maakondliku organisatsiooni juhatuse koosolek,
kus arutati piirkonna juhtidega eri piirkondade plaane ja
tulevikunägemusi.
Piirkondade juhid andsid aru oma senistest tege-vusest,
edasistest plaanidest ja kohaliku omavalitsuse kitsaskohtadest.
Lisaks Vihula valla lastehoiuga seotud probleemidele
arutati ka näiteks Rakkes loomade pidamisest tingitud
haisuprobleemi ja vallajuhtide tegevusetust. Tõsisema
arutelu alla võeti 2009. aasta kohalike omavalitsuste
valimine ja selleks valmistumine.
Reformierakonna Lääne-Virumaa maakondliku organisatsiooni juhatus leidis et, SA Virumaa Muuseumite soov
tõsta tänavale Palmse mõisakompleksis asuv laste
päevakeskus ei ole inimlikust seisukohast vastuvõetav
seni, kuni ei ole leitud lastele teisi sobilikke ruume.
Ühtlasi otsustas Reformierakonna Lääne-Virumaa
maakondliku organisatsiooni juhatus toetada Vihula vallas
lasteaedade ehitamist ning külades tänava-valgustuse
väljaarendamist.
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Valla tulevik on seotud
lastega

Võsu Põhikool sai Euroopa Liidult Comeniuse projekti
elluviimiseks 10 000 eurot

Sellisele, mitte eriti originaalsele ja tegelikult ammuteatud tõdemuseni, jõudsid volikogu liikmed oma viimastel
istungitel. Kas seda tulevikku on aga vajalikult toetatud ja
turgutatud?
Kas meie lapsed tunnevad end turvaliselt nii kodus kui
väljaspool seda, kas nende elukeskkond on sõbralik. Kas
lapsevanemad saavad vallas kasutada lastesõime ja -aia
teenust, kas kooliharidus on kõigile lastele kättesaadav ja
vajalikul tasemel?
Volikogu leidis, et siin on veel palju otsustamata ja
tegemata töid. Ning asus selles sihis muutma valla
arengukava. Teatavasti valla arengukava on valla pika- ja
lühiajalise arengu eesmärke määratlev ja nende elluviimise
võimalusi käsitlev dokument.
Aastateks 2008-2011 seati tehtavad investeeringud
eelistuste järjekorda – esiteks ehitada Võsu Põhikooli
juurde Võsuperesse uus lasteaed-külakeskus ja Võsule
lasteaia- ja tööõpetuse hoone. Teiseks soetada vallavalitsusele uus haldushoone multifunktsionaalse hoonena
(seal asuksid vallavalitsus, perearstikeskus, apteek,
olmeteenused jne).
Ning kolmandaks, seoses Mere tn 6 asuva rannaklubi
hoone vabanemisega, renoveerida see vabaaja veetmise ja
vanemate inimeste päevakeskuseks ning valla klubiks.
Nende otsuste tegemine oli vajalik taotlemaks investeeringuraha nn KOIT-programmist (kohalike omavalitsuste investeeringute toetamise programm). See abiraha on
ette nähtud aastateks 2007-2013 ning peab olema ära
kasutatud 2015. aasta suveks. Ning seda saab kasutada
nimelt koolimajade- lasteaedade ja noortekeskuste
ehitamiseks.
Valla soovide tõsidust neid objekte ehitada hinnatakse
aga selle järgi, kas neid ehitusi kajastatakse ka valla
arengukavas.
Järgnevate prioriteetidena investeeringute tegemisel
pandi arengukavasse kirja Võsu rannaala planeerimine ja
arendamine, Võsu ja Vihula biopuhastite renoveerimine
ning Võsupere biopuhasti ja kanalisatsiooni ehitamine;
Simona silla remont, Esku kabeli katuse vahetus,
tänavavalgustuse ja teede remont jne.
Arengukava muutuste kohta saavad kõik vallaelanikud
oma arvamust avaldada ja ettepanekuid teha kuni 17.
oktoobrini k.a. Need on avaldatud vallavalitsuse veebilehel
ning kättesaadavad vallavalitsuse kantseleis. Teie
arvamused on tähtsad ja vajalikud hindamaks, kas volikogu
on ikka õigel teel ja kas need objektid on vallale vajalikud.
Põhihariduse ja eelkoolihariduse taseme tõstmiseks
ning haridustegevuse paremaks korraldamiseks otsustas
volikogu Võsu Põhikooli kujundada ümber Võsu lasteaedpõhikooliks. Põhjuseks asjaolu, et ükski haridusseadus ei
käsitle laste mängurühma ning nende tegevus on
isetegevuslik. Praegused kasutusel olevad mängurühmade
ruumid Võsul ja Palmses ei vasta vajalikele lastehoiu
tingimustele.
Kool kujundatakse ümber 01. septembriks 2008. a ning
selleks ajaks peaksid ühe katuse all olema ka Võsu kool ja
lasteaed.
Kavas on ka Vihula Lasteaed-Algkooli remont.
20. novembriks, kui tähistatakse ülemaailmset laste
õiguste päeva, peaksid ülaltoodud laste õigusi edasiarendavad otsused vallas olema igati seadusjõus ja
vallavalitsuse töölaual.

Mis on Comeniuse projekt? Kelle jaoks ja milleks
on see vajalik? Eestlase
jaoks on alati tähtsam küsimus: “Kes maksab ?” Kool
ei maksa Comeniuse eest
mitte midagi. Kõige eest
maksab Sihtasutus Archimedes, teisisõnu Euroopa
Liit. Võsu Põhikool sai
Euroopa Liidult Comeniuse
projekti
elluviimiseks
10000 eurot. Projekti koostasid allakirjutanud. Comenius on projekt, mis
hõlmab õppureid ja õpetajaid.
Tänapäevases kiires elutempos saavad kooliõpilased väga palju erinevat
informatsiooni. Peame õppima eristama olulist ebaolulisest. Peaeesmärk on, et
noored saaksid teada oma
eakaaslaste tegemiste ja elu
kohta mujal Euroopas. Tahame, et iga õpilane tajuks oma
kultuuriruumi ja oma osa
Euroopa ühises kultuuriruumis. Me pole ainult nina
norgus ja saba jalgevahel
kaasatrügijad. Meil on palju
õppida teiste riikide kogemustest aga samas on meil
ka jagada oma kogemusi
teistega.
Novembris 2006. a. veet-

Edasiseks tarmu ja jõudu soovides
Ain Välba
vallavolikogu esimees

1-5 oktoober
Miku Minutid
Tulge ja võtke iseendale minut Mikuga! Rannaklubi
fuajees avatud näitused Mikk Mikiveri – fotonäitus „Vaade
minu aknast” ja kogutud materjalid „Mikiveri elu” 5.
Oktoober rannaklubi saalis algusega kell 13.00 Räägivad
oma mälestustest seoses Mikuga Võsu elanikud.
Koolilastele Miku Viktoriin! Kell 14.00 suur kino
vaatamine, linal Mikk Mikiveri film „Karge Meri”,
järgneb viktoriinil osalejate autasustamine. Avatud kohvik.
Üritus on tasuta.
19. oktoober kell 19.00 Lõikuspidu!
Karepa rahvamajas Selle aasta „Heade naabrite” vahel
loositakse välja 3000.- DECORA kinkekaart. Heategevuslik õnneloos Karepa Rahvamaja hüvanguks! Õhtut
sisustavad üle valla külaseltside etteasted, tantsuks mängib
ansambel „KOLMEN”. Pilet 50.- Laudade broneerimine
tel 5340 3806

Võsu Põhikool
sid allakirjutanud 4 päeva
Hollandis. Seda, muide oma
raha eest, sest pöördudes
vallavalitsuse poole abi saamiseks öeldi meile ära.
Aga miks me olime seal?
Selleks, et tutvuda Saksamaa
(Grundshule Scheesel) ja
Hollandi (Beckesschool
Veendamm) õppetööga. Ka
selleks, et teoks saaks Comenius projekt, mille üks osaline on Eesti, s.t. Võsu
Põhikool. Projekti nimi on
“Alles hat seiner Zeit” –
“Igal asjal on oma aeg”.
Õpilased saavad teada erine-

vaist tavandiüritustest (ja
ennast näidata) temaatiliste
fotoalbumite vahetamise
kaudu. Toimuvad internetisisesed audio-video ülekanded. Üksteisest saadakse infot rahvustoitude
kaudu. Arendame suhteid
tulevikuarenguks. Lõpp-laager kokkusaamine Hollandis ja Saksamaal toimub
2009. aasta kevadel (7 päeva). Vahetatakse infot kodukohast. Ääremärku-sena,
muide on ehk oluline teada,
et lumi ja jää on asjad, mida
Kesk-Saksamaal ja Prant-

susmaa teatud kohta-des ei
tunta. Partnerid Comeniuses asuvadki Saksamaal,
Prantsusmaal, Hollandis ja
Poolas. Meil on sealsetelt
väga palju õppida ja ka meilt
saab palju teada. Oleme
võrdsed võrdsete seas – nii
meid ka koheldakse.
Irene Reidla
Võsu Põhikooli direktori
asetäitja õppe-kasvatustöö
alal
Ville-Markus Kell
endine Võsu Põhikooli
õpetaja

Säästev loodusturism rahvuspargis
Tähis “rahvuspark“ on turismi seisukohalt võimas
turundusvahend. Nõudlus looduselamuse kogemuse vastu
suureneb kogu maailmas. Kõrge kultuuripärandi ja
looduskvaliteediga kohad on ka Eestis sise- ja välisturismi
sihtpunktiks.
Keskkonnateadlikele inimestele on selge, et rahvuspark
ei saa kunagi olla massiturismi arendamise kohaks. Samas
pole säästva turismi arendamiseks üldkehtivat valemit.
Vajadus on piirkondlikult vastu võetud otsuste järele, sest
igal regioonil on oma spetsiifilised probleemid. Ettekirjutused on suhteliselt nõrgaks vahendiks külastajate
käitumise suunamisel, kuid on oluliseks tulevikuarengute
suunamisel.
Turismitoodete kõrge kvaliteet on eduka arengu
seisukohast väga oluline. Säästva turismi arengu kontekstis
tähendab turismi kvaliteet infrastruktuuri kõrget taset ja head
seisundit, tõhusat ressursside juhtimist, kohalikke tooteid ja
kohalike ettevõtjate keskkonnateadlikku koostööd.
Riikliku Looduskaitsekeskuse Järva-Lääne-Viru
regioon teavitab ja kutsub:
18.-19. oktoobril 2007. a. toimub Lahemaal säästva
turismi arendamise seminar teemal “Loodusturismialane
koostöö rahvuspargis“. Seminar on suunatud rahvuspargis
tegutsevatele turismiettevõtjatele ja arendajatele, aga ka
omavalitsuste ja külaseltside esindajatele ning turismiga
vähemal või rohkemal määral seotud maaomanikele.
Seekord on seminari läbiviimisele kaasatud praktikud. Oma
kogemusi tulevad jagama
koostööpartnerid Matsalu
rahvuspargist, seminari viib läbi loodusturismi ettevõtja
Kumari Reisid Eesti Turismiuuendaja 2007 üks nominente,
rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus.
SEMINARI PÄEVAKAVA:
18. oktoober / toimumise koht: Lahemaa rahvuspargi
looduskeskus Palmses
10.30 Saabumine, tervituskohv
11.00 Eesti kui reisisihi tootepõhine turundus midagi uut?
/ EAS Turismiarenduskeskuse direktor Tarmo
Mutso

11.30

Linnuvaatlus kui toode – kas potentsiaal Eesti
jaoks? / M.Mann, Kumari Reisid
12.15 Matsalu on tunnustatud kaubamärk. Kas loodusturism võib olla looduskaitset toetav tegevus? /
K.Lotman, LKK Hiiu-Lääne regiooni direktor
13.00 Lõuna
14.00 Koostöökolmnurk omavalitsus kogukond loodusturism / M.Vilbas, Ridala valla kultuuri- ja
haridusnõunik
14.45 Maaomanikust loodusturismi ettevõtjaks
/ L.Jõgisoo, Puise Nina talu perenaine
15.15 Matsalu mõjupiirkonna koostöövõrgustik
/ N.Andreson, MTÜ Terra Maritima projektijuht
16.00-17.30
Kohvipaus ja vaba vestlusring
Peale seminari sõidetakse (oma autodega) Vihula mõisa,
kus ootab pererahva poolt kaetud eestipärane õhtusöögilaud
ja lõõgastav saun. Soovijatel on võimalus jääda ööbima, kuid
palume sellest varakult ette teatada. Muuhulgas tutvustakse
meile Vihula mõisa valdusi ja räägitakse majutuskoha
kogemustest loodusturismi valdkonnas.
19.oktoober
8.00
Hommikusöök (Vihula mõisas ööbijatele), sõit
tagasi looduskeskusesse
10.00-18.00
bussiga ringreis Lahemaa rahvuspargis:
matkatakse looduses ja arutletakse väljastpoolt
pilguheite abiga piirkonna loodusturismi
potentsiaali teemadel, kohtutakse külakogukonna
esindajatega, süüakse ehedat Eesti toitu, räägitakse
rahvuspargi ja turismiettevõtjate muredest ning
rõõmudest.
Osalustasu 100.-, ööbijatel 250.Kontakt, info ja registreerimine: tel 329 5555,
info@lahemaa.ee
Olete väga oodatud!
Maire Vendt
LKK Järva Lääne-Viru regiooni infospetsialist
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ISTUNG NR 23
13.september 2007 kell 13.00 Võsul
Kohal oli 13 volikogu liiget: Andrus Aasmäe,
Piret Aasmäe, Malle Komp, Leo Luus, Tarmo
Nuija, Arno Pärna, Mare Raja, Eha Sirelbu, Jüri
Teppe, Jaanus Tuusti, Ain Välba, Uno
Õunapuu ja Arvi Ööpik.
Istungil ei osalenud: Sirje Kornel ja Arvo Kübar
Volikogu otsustas:
Määrusega nr 52 kinnitati Vihula valla 2007.aasta
eelarve muutmise nr 2 I lugemine
Määrusega nr 53 kinnitati Vihula valla 2007.aasta
lisaeelarve nr 2 I lugemine
Määrusega nr 54 kehtestati Vihula valla elutööpreemia statuut
Määrusega nr 55 kehtestati Vihula valla Aasta Tegija
statuut
Otsusega nr 133 võõrandatakse valla omandis olev
Rutja külas asuv hoonestamata Käoselja kinnistu
ISTUNG NR 24
20.september 2007 kell 15.00 Võsul
Kohal oli 13 volikogu liiget: Piret Aasmäe,
Malle Komp, Sirje Kornel, Arvo Kübar, Leo
Luus, Tarmo Nuija, Arno Pärna, Eha Sirelbu,
Jüri Teppe, Jaanus Tuusti, Ain Välba, Uno
Õunapuu ja Arvi Ööpik.
Istungil ei osalenud: Andrus Aasmäe ja Mare
Raja
Volikogu otsustas:
Otsusega nr 134 otsustati Võsu Põhikooli ümberkujundamine, eesmärgiks on seadustada põhikooli
juures olevad Võsu ja Palmse mängurühmad.
Ümberkujundamise käigus jäetakse kehtima kooli
endine nimetus Võsu Põhikool.
Otsusega nr 135 otsustati Võsu Põhikooli Võsu ja
Palmse lasteaia ehitamine.
Volikogu vaatas läbi valla arengukava täitmise
aruande ja võttis vastu mitmed arengukava muudatused:
I muudatus: Muuta 4. peatüki “STRATEEGILISED EESMÄRGID AASTANI 2011 JA
ÜLESANDED ARENGUMUDELI ELLUVIIMISEKS” alapunkti 4.1. “VALLA KÕRGE
HALDUSSUUTLIKKUS NING AVALIKU-, ERAJA KOLMANDA SEKTORI MITMEKESINE
TULEMUSLIK KOOSTÖÖ” punkti „Munitsipaalvara
efektiivne ja valla vajadustest lähtuv haldamine”
alljärgnevate punktide lisamisega:
1.1 Rannaklubi kasutusotstarbe laiendamine Võsu
vabaajakeskuseks
1.2 Multifunktsionaalse valla haldushoone
soetamine.
II muudatus: Muuta 4. peatüki “STRATEEGILISED EESMÄRGID AASTANI 2011 JA ÜLESANDED ARENGUMUDELI ELLUVIIMISEKS”
alapunkti 4.4. „ATRAKTIIVNE ELUKESKKOND”
punkti „Toimiv korrakaitsestruktuur ja tagatud
turvalisus” alljärgneva punkti lisamisega: “Korrakaitseametniku ametikoha loomine”
III muudatus: Sõnastada ümber 4. peatüki
„STRATEEGILISED EESMÄRGID AASTANI 2011
JA ÜLESANDED ARENGUMUDELI ELLUVIIMISEKS” alapunkti 4.4 „ATRAKTIIVNE ELUKESKKOND” punkt „Mitmekesised haridusvõimalused ja
hariduse kõrge kvaliteet” järgmiselt:
1. Põhihariduse ja eelkoolihariduse kvaliteedi
tõstmiseks ning tegevuse paremaks korraldamiseks
kujundada ümber Võsu Põhikool Põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduse § 2 lg 4 punkti 11 alusel
lasteaed-põhikooliks. Ümberkujundamisel jätta
kehtima kooli endine nimetus Võsu Põhikool.
2. Aastatel 2007- 2008 ehitada Võsu Põhikooli
juurde uued lasteaiahooned asukohtadega Võsupere
või Palmse küla ja Võsu alevik (aadressiga Kooli 1).
Lasteaia hoonete ehitamine seada aastatel 2007-2008
valla arengutegevuse esimeseks prioriteediks.
3. Aastatel 2007-2008 ehitada Võsu Põhikooli
juurde uued laste tööõpetusruumid.
4. Sihipärase tegevuse arendamisel koolide hea
maine ja oma näo kujundamisel
toetada järgmisi
tegevusi:

VIHULA VALLA LEHT

21.august 2007 istung nr 33
1. Anti nõusolek Lobi külas asuva Otsa maaüksuse
ostueesõigusega erastamiseks Tiiu-Marianne Link`ile ja
Oliver Ennok`ile.
2. Kirjalik nõusolek majapidamishoone rajamiseks Kruusamäe katastriüksusele Salatse külas väljastati Salme
Topro`le.
3. Kirjalikud nõusolekud Vergi külas asuva korterelamu nr
3 osaliseks rekonstrueerimiseks väljastati Veiko Piibemaa`le (Rannakodu kinnistu), Ilmar Rüütna`le
(Antoni kinnistu), Vladimir Šamrai`le (Oskari kinnistu)
ja Marge Voogma`le (Ööbiku kinnistu).
4. Ehitusluba puurkaevu rajamiseks Eru külas asuvale Sepa
katastriüksusele väljastati AS-le Keila Geoloogia.
5. Projekteerimistingimused suvila juurdeehituse projekteerimiseks Piibelehe 27 katastriüksusel Võsu alevikus
väljastati Marika Oinus`ele.
6. Projekteerimistingimused suvila ja abihoone rekonstrueerimise ja juurdeehituse projekteerimiseks Ranna tee
21 katastriüksusel Käsmu külas väljastati Urmas
Karileet`ile.
7. Projekteerimistingimused elamu projekteerimiseks Eru
katastriüksusele Palmse külas väljastati Peedu Eru`le.
8. Kuulutati välja konkurss Võsu Põhikooli direktori
ametikoha täitmiseks. Avalduste esitamise tähtajaks
kinnitati 21. september 2007.
9. Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni ettepanekud
kinnitati järgmiselt:rahuldada MTÜ Virumaa Lootus
avaldus 700.- krooni ulatuses Mare Kalme osalustasu
maksmiseks osalemise eest Maapäeval 17.-19.08.2007
Jõgevamaal;rahuldada MTÜ Meelespea Seltsi taotlus
5000.- krooni ulatuses juulikuus ja augustikuus 2007
korraldatavate eakate bussiekskursioonide kulude
katteks.
10. Valla reservfondist eraldati 15 208.- krooni, millest
5130.- krooni Võsu Spordihoonele kingituseks batuudi
ostmiseks ja 10 078.- krooni Vihula Lasteaed-Algkoolile
kingituseks arvutikomplekti ostmiseks.
11. Nõustuti tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmisega OÜ
Jaotusvõrk kasuks Vihula valla omandis olevale kinnistule nimetusega Vainupea surnuaia.
28.august 2007 istung nr 34
1. Ehitusluba elamu rekonstrueerimiseks Laine tn 7
katastriüksusel Võsu alevikus väljastati Eha-Kai
Mesipuu`le.
2. Kasutusluba Käsmu külas Neeme tee 20a katastriüksusel
asuvale elektriliitumisele, Korjuse külas Uuskorjuse
katastriüksusel asuvale eramu elektriliitumisele ja Adaka
külas asuvale elektri õhuliini, maakaabelliini, alajaama
ja jaotusseadmele väljastati OÜ-le Jaotusvõrk.
3. Muudeti Vihula Vallavalitsuse 31.07.2007 korralduse nr
307 punkti 1 hoolduskulude tasumise osas OÜ
4.1Vihula valla haridusasutuste materiaal-tehnilise baasi
kaasajastamine;
4.2Vihula Lasteaed-Algkooli remont;
4.3Infotehnoloogia arendamine valla haridusasutustes;
4.4Õpetajate (pedagoogide) töö väärtustaminetunnustamine;
4.5Huvihariduse võimaluste mitmekesistamine ja
kaasajastamine;
4.6Noorsootöö edendamine;
4.7Toetada valla õpilaste osalemist olümpiaadidel,
spordivõistlustel ja isetegevuskonkurssidel ja nende saavutuste ära märkimine;
4.8Eraalgatusliku huvihariduse alase tegevuse toetamine;
4.9Preventiivse töö tõhustamine noorte hulgas koostöös
noorsoopolitsei, kohaliku konstaabli, päästeteenistuse,
kaitseliidu struktuuride, meditsiinitöötajate ja vetelpäästega;
4.10 Sotsiaalpedagoogi või psühholoogi ametikoha või
teenuse osutamise võimaluse loomine Vihula vallas.
IV muudatus: Muuta 4. peatüki „STRATEEGILISED
EESMÄRGID AASTANI 2011 JA ÜLESANDED
ARENGUMUDELI ELLUVIIMISEKS” alapunkti 4.4.
„ATRAKTIIVNE ELUKESKKOND” punkti „Efektiivsed
ja kättesaadavad sotsiaalteenused. Lastesõbralik elukeskkond” alapunkti 4 ja sõnastada see järgmiselt:
“Töötute aktiviseerimine (koostöö Virumaa Tööturuametiga, töötute kaasamine hädaabi- ja heakorratöödele,
töötute nõustamine jms)
V muudatus: Sõnastada ümber 4. peatüki „STRATEEGILISED EESMÄRGID AASTANI 2011 JA ÜLESANDED
ARENGUMUDELI ELLUVIIMISEKS”alapunkti 4.4
„ATRAKTIIVNE ELUKESKKOND” punkt „Aktiivne
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S.K.Rakvere Hooldekodus.
4. Vallavolikogu sotsiaal- ja hariduskomisjoni ettepanek
kinnitati järgmiselt: maksta ühekordset toetust kahele
eakale inimesele kokku summas 626.- krooni.
5. Kuulutati välja avalik konkurss korraldatud jäätmeveo
ainuõiguse andmiseks Vihula valla haldusterritooriumil.
Anda Vihula valla haldusterritooriumil ainuõigus
jäätmeveole kolmeks aastaks. Avaldada konkursi
väljakuulutamise teade ajalehtedes“Postimees“, „Virumaa Teataja“, „Vihula valla lehes“ ja valla kodulehel.
04.september 2007
istung nr 35
1. Vihula Lasteaed-Algkooli juhataja kohusetäitjaks
määrati Kai Tingas.
2. Ehitusluba üksikelamu püstitamiseks Ristnõmme
katastriüksusele Eisma külas väljastati Andres Tull`ile.
3. Vallavolikogu sotsiaal- ja hariduskomisjoni ettepanek
kinnitati järgmiselt: maksta ranitsatoetust à 555.- krooni I
klassi astujatele.
18.september 2007 istung nr 36
1. Ehitusluba suvila rekonstrueerimiseks Piibelehe 24 Võsu
alevikus väljastati Anneli Siitas`ele.
2. Anti nõusolek Karepa külas asuva Lustimäe kinnistu
jagamiseks kaheks eraldi kinnistuks nimedega Lustimäe
ja Almari.
3. Anti nõusolek Toolse külas asuva Ürra kinnistu
jagamiseks kaheks eraldi kinnistuks nimedega Ürra ja
Ürrapõllu.
4. Muudeti Vergi külas asuva Toomsoo kinnistu nime.
Uueks nimeks määrati Nõmmeliiva.
5. Muudeti Vihula Vallavalitsuse 21.07.2005 korralduse nr
353 „Vaba põllumajandusmaa A-27 kasutusvaldusesse
andmine“ punkte 1 ja 4 maa pindala ning maksustamishinna osas.
6. Moodustati vallavalitsuse alatine keskkonnakomisjon
kuhu kuuluvad ametikoha järgi abivallavanem, maanõunik, keskkonnanõunik ning ehitus- ja planeerimisnõunik. Komisjonil on õigus kaasata arhitekti. Komisjoni
pädevusse kuulub probleemsete ehitus ja planeerimis-,
maa- ning keskkonnaküsimuste lahendamine.
7. Arutati volikogule esitatud arengukava (tegevuskava)
täitmise aruannet ja tehti ettepanek arengukava
täiendamiseks investeeringute kavaga.
8. Volikogule esitati ettepanek Võsu Põhikooli ümberkujundamiseks lasteaed-põhikooliks, jättes nimeks Võsu
Põhikool.
9. Arutati Võsul Kooli tn 1 (Võsu Põhikooli kinnistu)
detailplaneeringu koostamise ja kooli juurdeehituse
ehitusprojekti koostamise hinnapakkumisi.

külaliikumine. Väljaarenenud esmatasandi keskuste
võrgustik” järgmiselt:
1. Ehitada, rentida või eraldada ruume munitsipaalhoonetest külaelu tasandi seltsielu tegevuse korraldamiseks (päevakeskused).
2. Kaasaja nõuetele vastava raamatukogu ruumide
rajamine Võsuperes.
3. Küla üldkasutatavate ruumide ja rajatiste
(lipuväljak, palliplatsi, ajalootuba jms) loomise ja muu
küla ühistegevust ja ühist identiteeti arendava tegevuse
toetamine.
4. Lisaks eeltoodule arendada ja toetada järgmisi
tegevusi:
4.1 Külavanemate rolli tõhustamine külaelu eestvedajate ja arendajatena (külavanemate kooli-tamine,
initsiatiivi ja töö väärtustamine, omavahelise koostöö
arendamine);
4.2 Raamatukogude teenuse kvaliteedi paranda-mine
ja mitmekesistamine;
4.3 Laenutuspunktide säilitamine külakeskustes;
4.4 Interneti kasutusvõimaluste kaasajastamine raamatukogudes;
4.5 Vallaelanike kokkukuuluvustunnet soodustavate
ühisürituste korraldamine;
4.6 Teenindussfääri arendamine suuremates külakeskustes.
VI muudatus: Täiendatakse Vihula valla arengukava
aastani 2011 5. peatükiga alljärgnevas sõnastuses: “5.
VIHULA VALLA INVESTEERINGUTE KAVA“ Investeeringute kavas on toodud eeldatavad investeeringud
aastateks 2008-2011 prioriteetide ja eelistuste järjekorras.
Järgneb 4. lk
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SEPTEMBER 2007

ÜLESKUTSE
algus 3. lk
Summa

Objekti nimetus

Võsu põhikooli juurde uue Võsupere
lasteaia-külakeskuse ning Võsu lasteaia- 15 000 000 kr
ja tööõpetuse korpuse ehitamine
Vihula Vallavalitsusele uue haldushoone
ostmine koos perearstikeskuse välja- 5 000 000 kr
arendamisega (multifunktsionaalne hoone)
Klubi hoone renoveerimine ja ümberkujundamine vabaaja ja vanurite päeva- 1 000 000 kr
keskuseks
Võsu Rannaala planeerimine ja arenda- 2 000 000 kr
mine
2 000 000 kr
Võsu biopuhasti renoveerimine
Vihula biopuhasti renoveerimine

1 500 000 kr

Võsupere biopuhasti ja kanalisatsiooni
ehitamine

1 500 000 kr

Võsu silla renoveerimine (Simona sild) 3 000 000 kr
Esku kabeli katuse vahetus

1 000 000 kr

Käsmu ja Võsu tänavavalgustuse
arendamine

100 000 kr

Käsmu Põllu tn. puurkaevu rajamine ja 4 000 000 kr
trasside ehitamine
Külades bussiootepaviljonide
valgustamine

400 000 kr

Külavahe teede musta katte alla viimine 2 000 000 kr
1 000 000 kr
Käsmu Põllu tn ehitamine
Rannakülade veevärgi arendamine

2 000 000 kr

Võhma rahvamaja renoveerimine

5 000 000 kr

Võsu-Käsmu kergliiklustee
projekteerimine ja ehitamine

10 000 000 kr

Võsu keskosa bussijaama detailplaneering ja keskuse arendamine

1 000 000 kr

Võsu tänavate musta katte alla viimine 2 000 000 kr
Võsu ühisveevärgi ja kanalisatsiooni
5 000 000 kr
arendamine
Võsu ohtlike jäätmete ja jäätmejaama
800 000 kr
ehitamine
Kokku:65 300 000 kr
Volikogu poolt vastuvõetud määruste ja otsustega saab
tutvuda valla kantseleis, raamatukogudes ja internetis
valla koduleheküljel: www.vihula.ee
Järgmine korraline volikogu istung toimub
11. oktoobril 2007 kell 13.00
Võsul vallamaja saalis

Tänavuse suve hakul langetati Haljala vallamajas otsus, millest
esmakordselt kõneldi juba aastaid tagasi – asuda koostama raamatut
Haljala kihelkonna ajaloost. Kõnealune raamat võtaks kokku meie
ühise kodupaiga ajaloo kaugeimatest aegadest alates, jõudes välja
tänapäeva, kusjuures rõhasetus on mõistel kihelkond. Kes osales
möödunudsuvistel Haljala kihelkonna 765. aastapäeva pidustustel
või luges seks puhuks üllitatud ajalehte, ei vaja selgitust, mis on
kihelkond ja miks on just kihelkondlik ajalookäsitlus põhjendatud.
Tulevane raamat ei keskendu sugugi üksnes Haljala aleviku ega isegi
mitte Haljala valla ajaloole, vaid hõlmab suurema osa tänase Vihula
valla, aga tükati ka Kadrina, Rakvere, Sõmeru ja Viru-Nigula valla
minevikust. Õigupoolest saame kihelkonnast kõnelda ja kirjutada
kuni XX sajandi alguseni, mil see ajaloolis-kultuuriline ruum kaotas
oma senise tähenduse; XX sajandi kontekstis tulevad vaatluse alla
juba uued territoriaalsed üksused endise Haljala kihelkonna maa-alal
vallad, külanõukogud, kolhoosid. Näiteks moodustab omaaegse
„Viru” kolhoosi lugu suure osa meie ajaloost ning väärib sellisena
vaieldamatult talletamist.
Ootame:
•
Isiklikke või vanematelt-vanavanematelt kuuldud mälestusi
mõisate ajast, Vabadussõja sündmustest Haljala-mail, eelmise
vabariigi ajast, tollasest maareformist, asundustaludest, küla- ja
seltsielust üldiselt, II maailmasõja sündmustest, metsavendlusest ja
küüditamistest, kolhooside loomisest ja nende hilisemast käekäigust,
haridus- ja kultuurielust teie kodukülades XX sajandil, samuti Haljala
kirikuelust, siitkandi väljapaistvamatest isikutest (mõisnikest,
vallavanematest, kooli- ja kirikuõpetajatest, kolhoosiesimeestest,
kultuuritegelastest), aga ka suurtest muutustest meie elus 1980.
aastate lõpul -1990. aastatel
•
Fotosid kõigest ülalnimetatust, samuti avalikest hoonetest,
mis tänaseks hävinud või tundmatuseni muutunud (vanad kooli- ja
seltsimajad, poed ja kõrtsid jms), külavaadetest sajandi või
poolsajandi eest, suurematest sündmustest
•
Dokumente, millel tänaseks ajalooline väärtus (näiteks nii
tsaari- kui Eesti-aegsed koolitunnistused, talukaardid ja ostumüügilepingud, kõikvõimalikud liikmepiletid, leeritunnistused,
Nõukogude-aegsed kolhoosidega seotud dokumendid, au-ja
tänukirjad jms)
Kõik fotod, dokumendid ja käsikirjalised materjalid kopeeritakse
või skanneeritakse arvutisse ja originaalid tagastatakse omanikele.
Mälestuste edastamiseks on mitmeid viise: võib vastata kirjalikult
teemakohasele küsimustikule või anda suulise intervjuu, mis
salvestatakse diktofonile. Sobivaim võimalus, samuti kohtumisaeg ja
-koht on raamatu koostajatega alati kokku lepitavad.
Raamatu koostamisega seotud isikud, kelle poole võib julgesti
pöörduda: Haljala abivallavanem Uno Alanurme (tel. 32 78 234 või
56 486 467), Haljala koguduse õpetaja Margit Nirgi (tel. 53 448
822), Haljala kooli ajalooõpetaja Egon Mets (tel. 53 421 871),
Haljala koduloomuuseumi juhataja Ellen Tõevere (muuseumi tel. 32
59 340).

ELFRIDE LINDAM
Annikvere küla

92

PÄRJA MÄNNIK
Käsmu küla

90

LEIDA RANDOJA
Käsmu küla

89

LAINE VIIRA
Aasumetsa küla

87

ADA VÄINSALU
Lahe küla

83

LAINE KASK
Võsu alevik

83

HILDA LEHISTE
Koljaku küla

83

INNA HARMANTS
Vihula küla

83

VERNER ÜLLE
Eisma küla

82

TOOMAS KANGUR
Aasumetsa küla

82

AKSEL KAASIK
Karepa küla

82

INNA VÄLKMANN
Käsmu küla

80

MARTIN ILVES
Võsu alevik

80

MARTA KASKMAN
Rutja küla

75

SAIMA PAAT
Võsu alevik

70

Ootame lahket kaasalöömist!

20. oktoobril VÕHMA SELTSIMAJAS kell 20.00
hooaja avalöögiks
STIILIPIDU

K U U LS U S T E PARAAD
Parimatele auhinnad.
Tantsuks mängivad vanad head POISID TUMEPUNASED
BAAR
Pääse: 50.- seltsi liikmetele 40.-

O KÕRTS
O K T O O B E R
A l g u s k e l l 2 1 . 0 0 v. a . 1 3 . 1 0 . 0 7
P i l e t 2 5 . - v. a . 1 3 . 1 0 . 0 7
05.10.

DJFELIX

06.10.

D J TA N E L

12.10.

DJMARGUS TEETSOV

Ootame kõiki Võhma kandi lauluhuvilisi
Võhma Seltsimajja,30.septembril,kell 15.00.
Teeme algust segakoori loomisega!Kaasa
võtta hea tuju ja suurem kogus tehatahtmisrõõmu. Kohtumiseni!

13.10.KELL22.00 ÜLLAR JÖRBERG
PILET50.-

Meie hulgast
on lahkunud …

19.10.

DJ RINGO SAAR

20.10.

D J K A L E V L I L L E PA L U

AINO RUTO

Võsu alevikust

26.10.

DJ ARGO RALJA

3.septembril

72 aastaselt

27.10.

DJ ANDRES AIA

Informatsiooni ja kaastööd võib tuua või saata aadressil: Mere tn 6 Võsu 45501 Vihula vallavalitsus “Vihula Valla Leht”
või e-post: vihulaleht@vrkirjastus.ee iga kuu 12-ndaks päevaks

