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Võsu poisid maakonnas esimesed, vabariigis neljandad Külavanemad ja
Võsu Põhikooli võistkond saavutas Lääne-Viru
Maakonna KALEVI KOOLILIIGA võrkpallivõistlustel 7.-9. klassi õpilaste
arvestuses I koha. 17.-18.
märtsil Viljandis toimunud
võistlustel osalesid iga maakonna KALEVI KOOLILIIGA võitjad ja suurematest linnadest kaks võistkonda. Võsu poisid said
Tarmo Nuija juhendamisel
IV koha.
13. aprillil Lääne-Virumaa 7-9 klasside noorte
esivõistluse võrkpalli finaalis (kus võisid osa võtta ka
litsentseeritud mängijad)
saavutas Võsu Põhikooli
võistkond III koha.

Tõnu Ammussaar

külaelanikud!

Võsu Põhikooli võrkpallivõistkond: Keith Ever, Rando Kulla, Marko Liiva, Kristjan Tambik,
Hardi Valdma, Rene Kasemets ja Tanel Ammussaar. Treener Tarmo Nuija.

Ohutu liiklemine jalgratta või mopeediga
Koos kevadega on meie
teedel-tänavatel on alanud
kergliikluse hooaeg. Kergliikluse kategooriasse kuuluvad eelkõige jalgrattad ja
mopeedid. Teadmiseks jalgrattureile ja mopeedijuhtidele: sõiduteel sõites peab
jalgratturi vanus olema
vähemalt 10 aastat ja
mopeedijuhil 14 aastat. 1015 aastasel jalgratturil ja 1415 aastasel mopeedijuhil
peab olema kaasas ohutu

sõidu võtete tundmist tõendav tunnistus, mida väljastavad peale edukat liiklusteooria- ja sõidueksamite
sooritamist jalgratturile haridusasutus ja mopeedijuhile
elukohajärgne ARK.
Mopeed peab vastama
valmistaja nõuetele, sõidu
ajal peab ees põlema valge
tuli ning mopeedijuhil ja
tema sõiduki sõitjal peab
olema peas kaitsekiiver.
Jalgrattal peab olema töö-

korras pidur ja signaalkell,
vähemalt ühe ratta mõlemal
küljel kollane helkur, pimedal ajal või halva nähtavuse
korral sõites – ees valge ja
taga punane tuli või viimast
asendav punane helkur.
Jalgratta ja mopeediga
peab sõitma sõidutee parempoolsel äärel. Jalgrattaga
võib sõita ka teepeenral, kui
see on selleks kõlblik, ohustamata jalakäijaid. Jalgrattur
ja mopeedijuht ei tohi: sõita

kõnniteel, välja arvatud alla
10 aastased jalgratturid;
sõita juhtrauast käega kinni
hoidmata (mopeedijuht peab
juhtrauda hoidma mõlema
käega, välja arvatud käega
hoiatusmärguandmise ajal);
lasta ennast vedada teise
sõidukiga; sõidutada sõitjat,
kes ei istu kindlal istmel.
Ohutut liiklemist!
Ivo Roosimägi
Vanemkonstaabel

Naljaga aprilli!
MAI
10. mai
kell 15.00
“Kallile emale"
emadele kohvilaud ja kontsert
Võsu Rannaklubis
12. mai kell 21.00
Emad-vanaemad
pidu Võhma Rahvamajas
Pilet 35.14 mai kell 10.00
Lastenäidend
"Kuke ja rebase lugu"
Tasuta
Võsu Rannaklubis
26 mai kell 12.00
Võsu Vabatahtliku
Tuletõrjeühingu 95.
aastapäeva pidustused.
kell 14.00 - Lahtiste uste päev
Võsu tugikomandos
kell 16.00 - loengud ja üritused
lastele
kell 19.00 - Kontsert ja piduõhtu
Võsu Rannaklubis.
Näidend "Kuidas
pritsumees kosjas
käis", Piirivalve
orkester ja Poisid
tumepunased.

31.03 oli Võhmal peo esimene üllatuskülaline Margus Abel. Nalja kui palju!
Lõpuks vastas suure Abeli poeg ka
küsimustele põhjalikult. Ajalugu
kordub. Poeg istus oma abikaasaga
täpselt samas lauas, kus omal ajal
tema rahva poolt armastatud isa Ervin ja
ema Tamara.
Üllatused jätkusid kohe peale südaööd, kui meile tuli külla kauge külaline
Venemaalt. Nimelt Alla Bugatšova.
Milline nostalgia! Kiskus kohe kaasa
laulmiseks! Ega sellega veel üllatused
lõppenud, ka oma vabariigi kuulus diiva
Tallinnast, Marju Kuut, “väisas” Võhma
rahvamaja. Milline ehe äratundmisrõõm! Kui
Alla B pidi kohe edasi Pärnusse sõitma, siis
Marju K oli peo ehteks lõpuni.
Üle ega ümber ei saa me ansamblist Mahe.
Nende meeste kohta tuleb öelda vaid häid sõnu.
Head sõnad kuuluvad ka meie Valerikule,
Annele, Riinale ja Merikesele. Viimasteta
poleks ka meie kõrged külalised kohale
jõudnud.
Kõigile palju tänu ja ilusat kevade jätku!

Juba mitu aastat on Vabariigi Valitsus kinkinud
omavalitsuste kaunimate hoonete ja territooriumi
omanikele mastivimpli, millega on kaasas peaministri
allkirjaga tänukiri. Vimplid antakse neile elamutele,
korterelamutele, taludele ja ühiskondlikele hoonetele,
mis on silma paistnud eeskujuliku korrastuse ja
puhtusega. Siinkohal olekski palve külavanematele ja
külaelanikele, andke teada, kes võiks külast selle vimpli
ja tänukirja omanikuks saada. Viimane teatamise päev
on 2. mai 2007a.
Natuke teavet mastivimplist.
Ametlikke lipupäevi on aastas vaid paari nädala
jagu. Sinimustvalge lipu võib heisata ka avalike ürituste
ja perekondlike tähtpäevade puhul, kuid ega nendegi arv
kuigi suur ole.
Et koduaedade ja avalike paikade lipumastid
enamus aastat tühjalt ei seisaks, oleks üpris mõistlik neil
lipuvabadel päevadel tõsta sinna mastivimpel.
Mastivimpel on meil üsna uus, neid on alles viimastel
aastatel kasutama hakatud, ent paljudes riikides on
vimpel väga populaarne. Mastivimplil võib kasutada
rahvusvärve, aga ka maakonna või valla tunnusvärve.
Koduõuel heisatava mastivimpli võib kavandada igaüks
endale meelepärastes värvides. Vimplile võib õmmelda,
maalida või trükkida vapi- või peremärgi; asutuse,
ühingu või firma embleemi.
Enamasti on mastivimplid nn pöörlevad vimplid,
mille pikkuseks arvestatakse kuni pool lipumasti
kõrgusest. Lipuna heisatavad vimplid on tavaliselt
lühemad. Mastivimpli suureks eeliseks on see, et seda ei
pea õhtuti langetama. Vimpel võib lipumastis lehvida
kasvõi aastaringselt, kui väljanägemine seda lubab.
Lipupäevadel asendatakse vimpel riigilipuga(ka
rahvusvärvides vimpel).
Peep Tõnisson

Võsul taas apteek,
perearstiga samas majas
Alates 25.aprillist on Võsul avatud APTEEK.
Apteek asub aadressil: Mere tn 63a (Perearstiga
samas majas).
Lahtiolekuajad:
Esmaspäeviti kell
9.00
- 15.00
Kolmapäeviti
13.00
- 18.00
Reedeti
9.00
- 15.00

Külade spordipäeva võitis
Vergi
Külade spordipäeva edukaim oli Vergi. Järgnesid Võsu ja
Võhma-Võsupere võistkond.
Ülipõnevas võrkpallilahingus Vergi ja Võsu vahel jäi
seekord napilt peale Võsu.
Võistlustele järgnenud kohvilauas arutati kuidas
traditsioonilist küladevahelist jõukatsumist jätkata.

Malle Komp
Eelmänguks Emadepäevale toimub 12.mail k.a Võhma seltsimajas peoõhtu
“Lilled Sinule”. Käesolevaga kuulutame välja koogikonkurssi “Suutäis soolast –
maotäis magusat”. Toitvate tööde hindamine ja parimate autasustamine toimub 12.
mai õhtul pidulistest koosneva žürii poolt. Parimatele auhinnad!
Kuna koogid annetatakse oksjonile, millest saadud tuluga algatatakse fond
“UUED WC-D”, PALVE Koogimeistritele: et koogi kaubanduslik välimus peo
lõpuni vastu peaks, meisterdada ka väike proovitükk.
Ootame aktiivset osavõttu!
Info telefonil 5656 2813

Teise koha karika võttis vastu külavanem Eha Sirelbu.
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Volikogu 12.aprilli 2007.a
istungilt
Maavalitsus volikogus
Volikogu istungil osales maavanem Urmas Tamm koos
kõigi maavalituse juhtivtöötajatega – maasekretär Tarmo
Mikkal ja osakondade juhatajad Sirje Kurik, Tõnis
Randlane, Riina Kaptein, Marge Lepik ja Mati Jõgi.
Volikogul tuli tõdeda, et maavalitsus on üllatavalt
hästi kursis vallas tehtuga ja edaspidi kavandatavaga.
Esitati asjalikke märkusi ning soovitusi, mis aitaksid valla
juhtkonda paremini lahendada vallaelanike vajadusi ja
muresid. Kujunes välja asjalik arutelu maavalitsuse
esindajate ning valla volikogu ja valitsuse liikmete vahel.
Leiti, et kuigi valla positsioon maakonnas enamike
näitajate osas pole laita, leidub asjade parendamiseks veel
küllalt ruumi.
Tänu maavanemale ja teistele maavalitsuse
juhtivtöötajatele oli valla omavalitsuse juhtidel võimalus
hinnata oma tööd nii, nagu see paistab väljastpoolt ning
võrrelduna teiste omavalitsustega.
Lahenduse leidsid jäätmevedu ja toetused
Volikogu võttis vastu määrused korraldatud jäätmeveo rakendamise ja jäätmevaldajate registri asutamise
ja pidamise kohta.
Varem kolme naabervalla vahel sõlmitud koostööleppe raames otsustati, et Kadrina, Haljala ja Vihula
vald moodustavad ühise korraldatud jäätmeveo piirkonna
ning ühiselt korraldatakse ka jäätmeveo avalik konkurss.
See võimaldab kahtlemata leida soodsaim võimalus
jäätmete veoks valla territooriumilt.
Määruse järgi loetakse korraldatud jäätmeveoga
liitunuks kõik jäätmevaldajad – jäätmetekitajad asutused,
korteriühistud või kinnisasja, millel asub elu-või äriruum,
suvila, omanikud.
Tagamaks arvestus jäätmevaldajate üle asutati ka
vastav register vallavalitsuse juurde.
Valla kõigil elanikel on kahtlemata vajalik tutvuda
nende määrustega ning asuda neid täitma. Nagu ikka, on
valla määrused ja otsused kättesaadavad vallamajas,
raamatukogudes ja internetis valla kodulehel. Valla
territooriumi saame prahist puhtaks vaid kõigi elanike
osalemisel oma prügi kogumisel ja äraveol.
Volikogu otsustas tõsta vähekindlustatud pere
sissetuleku piiri. See on alates k.a
1. maist üksi elavale isikule 3100 krooni ( seni oli see
2600 krooni) ning pere iga järgneva liikme sissetuleku
piiriks on nüüd 80% pere esimese liikme sissetuleku
piirist.
Otsustati uuendada 9 aasta tagust hariduse, spordi ja
kultuuriürituste toetamise korda ning võeti vastu uus
“Spordi-,kultuuri- ja haridustoetuste maksmise kord.”
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Kena kevadet ja rõõmsat meelt!
Kõigepealt tänan Teid, kes te
viimastel valimistel mind
toetasite. Teie antud hääled
andsid kinnituse, et kõigele
vaatamata tahetakse siin
vallas muutusi ja arengut.
Loodan, et mõtleme ja
saame ühtemoodi ka nendest
arengutest aru ning varute
veel natukene kannatust, sest
kiirustades ja kuni ma ise
100% muudatuse kasulikkuses veendunud ei ole, ei
saa ma neid ka läbi viia.
Siiras tänu toetuse eest!
Rannaklubi ei tohi
müüa ega rentida.
Palju kõneainet on tekitanud
Võsu Rannaklubi müük.
Vallas levib jutt nagu oleksin
mina juba selle hoone maha
müünud, see ei vasta tõele.
Jah, eks minu viga on olnud,
et olen vist liiga avameelselt
üritanud otsida lahendust,
kuidas saaksime efektiivselt
valla esindushoone korda ja
maksimaalselt kasutusse
võtta. Erinevate huvigruppidega vesteldes on läbi
käidud kõik võimalikud
lahendused, hoone lammutamisest ja uue ehitamisest
ning müügist kuni isemajandamiseni. Küsimustele, et
mida ja kuidas, olen nüüdseks saanud vaid vastuse, et
müüa ja rentida ei tohi, sest
see on ainuke koht, kus
Võsul toimub klubiline tegevus. Olen sellega põhimõtteliselt päri, aga kuidas
me seda hoonet saaksime
rohkem avatuks teha ja
kuidas siis majandada? Kutsun teid kõiki kaasa mõtlema
ja pakkuma erinevaid lahendusi, otsime ühiselt selle
optimaalsema ja viime selle
ka siis ellu.

Laste mängurühmadel on lootust saada uued majad. Tõenäoliselt käivad pildil olevad
Võsu Laste mängurühma lapsed selleks ajaks juba koolis.
Mängudemaja krundile
tuleb hoonestusõiguse
seadmise konkurss
Kui nüüd teemaga juba
Võsul oleme, siis ehk paljud
mäletavad, et 2004 aastal
kehtestas volikogu nn mängudemaja krundile detailplaneeringu, kus nähti ette 4
kahekorruselist väikest hoonet ning mängudemaja asemele sama suur kahekorruseline hoone. Planeering oli tehtud perspektiiviga, et kui läheb käiku
endise Mere hotelli projekt,
arendatakse ka kogu ümbrus
välja. Vallavalitsus võttis
aprilli keskel vastu otsuse, et
ei saa oodata erakapitali
algatust, vaid alustada ise
oma maadel selle planeeringu ellu viimist. Selleks on
ette valmistatud hoonestusõiguse seadmise konkurss,
läbi hoonestusõiguse saame
me kontrollida ja tagada
hoonete kiire püstitamise
ning territooriumi korrastamise.

Laste mängurühmadele
uued majad
Isegi maakondlikul tasandil
kõneaineks olnud Võsu ja
Palmse mängurühmade saatus on tänaseks saamas
lahenduse. Palmse mängurühmale oleme leidnud Võsuperes paar reaalset lahendust erinevate kinnistute
näol, kuhu oleme valmis
ehitama kasvõi täitsa uue
hoone ja mille tugevateks
plussideks on, et saame
sinna rajada ka korraliku
lastemänguväljaku.
Võsu laste mängurühma
saatuse tahame kindlustada
läbi planeeringu ja projekteerimise ning uue hoone
ehitamisega kooli kinnistule
(sinna kus täna asub kuur ja
poiste tööõpetuse maja).
Kohtume avalikul infotunnil või külakoosolekul.
Kahjuks on lehe pind piiratud ja kõikide teemade
lahkamine siin ei õnnestu,

Arutleti volikogu liikme vastutuse üle

Lõvihüpe – hüpe läbi Euroopa kunstiajaloo

Vallaelanikud on avaldanud rahulolematust mitmete
vallavolikogu otsuste, eriti just erastamisotsuste üle.
Võsul, Vergi tee 11 erastatud kinnistul lammutati
ajaloolise taustaga vana tellisetehase korsten. Vallavolikogu liige avaldab maakonnalehes selle üle
nördimust.“ Viga tehti siis, kui maa müüdi eraomanikule
koos korstnaga, ühe katastriüksusena. Ja korsten läks
eraomaniku kätesse.”
Kes tegi vea? Seesama volikogu liige, kes volikogus
hääletas oma naabruses asuva Vergi tee 11 kinnistu ühtse
katastriüksusena müügi poolt, lausumata volikogus
sõnagi vajadusest kaitsta ajaloolist korstent.
Arutleti, kas mitte seada valla põhimääruse muutmise
kaudu sisse volikogu ebaseadusliku tegevuse korral
volikogu liikmete, kes vastava otsuse poolt hääletasid,
solidaarset materiaalset vastutust tekitatud kahju eest.
Vastutusest vabaneksid need, kes esitasid volikogule oma
eriarvamuse, milline kantakse volikogu istungi protokolli
ja avalikustatakse koos vastava määruse või otsusega.
Vihula Vallavolikogus, kus on juba sisse seatud nimeline
hääletamine, oleks selline käsitlus hõlpsasti sisseviidav
ning kindlasti distsiplineeriks vallavolinikke mõtlema
enam valla ja tema elanike huvidele.
Ilusat kevadet ja õigeid otsuseid soovides

Kuidas selline
lõviprojekt meie kooli
sattus?

Ain Välba
Vallavolikogu esimees

Vihula Vallavalitsus tänab tublit jututoa rahvast
heakorratööde teostamisel initsiatiivi üles näitamise
eest.
SUUR SUUR AITÄH TEILE!

Leidsin “Õpetajate lehest” kuulutuse, et sellise
projekti jaoks otsitakse koole. Korraldajate sõnul on
tegemist küllalt väikese
projektiga ja 10 kooli oli
juba leitud. Sellest hoolimata saatsin oma kirja ning
näe imet vastatigi – kui lõvil
veel jaksu, hüppab ta ka
Võsu koolist läbi. Lastele
üllatuseks oli reedel, 30.

märtsil 3. ja 4.tunni ajal 1.4.klassi õpilastel võimalik
“lõvitaltsutajateks” hakata.
Alustati katkendiga
“Väikesest printsist”, mille
abil otsiti vastuseid küsimustele: kes on kunstnik;
kas kunstnik maalib või
joonistab; kellest saab kunstnik; kes otsustab; kas kingsepp on kunstnik? Vest-lust
viidi läbi huvitavate piltide
näitamisega (capuc-cino,
valge puudel, puust WC,
Tartu Ülikool, päeva-lilled)
– ikka selleks, et mõista, kas

see on kunst? Lapsed jõudsid
järeldusele, et loodus on
kunstnik ja arhitekt on
kunstnik ja kunstnik ei pea
alati nii tegema nagu elus on.
Igaüks võib arvata omamoodi ja kunst on vaataja
silmades.
Et lõvi taltsutada, peab
teda hästi tundma. Nüüd läks
vaja teadmisi, millised lõvid
on, kus nad elavad. Lähemalt
vaatasime pilte kuulsate
kunstnike maalidest “Püha
Hieronymos”, “Vana mehe
portree”, “Taaniel lõvide

aga kõigil on võimalik
täpsustavaid küsimusi nii
minule kui volikogu esimehele esitada meie avalikul
infotunnil, mis toimub 16.
mail kell 14 Palmses Lahemaa infopunktis ning loomulikult olen nõus ka kohtuma külakoosolekutel, kus
saaksime silmast silma suhelda.
Lõpetuseks tänan kõiki,
kes on sellel kevadel juba
hoolsalt alustanud heakorrastamisega. Tänud Võsu
eakatele, kes ilma suurema
lärmi ja kärata võtsid rehad
ja on heakorrastanud Võsu
avalikud pinnad. Suur tänu
Võsu Põhikooli õpilasesindusele, kes iseseisvalt organiseeris suure koristuspäeva,
mille raames oleks saanud
puhtaks nii rand kui Käsmu
ümbrus, kuid mis kahjuks jäi
meist kõigist sõltumatutel
ilmastikutingimustel ära.
Kena kevadet ja rõõmsat
meelt!
Priit Pramann
vallavanem

augus”, “Noa laev”, “Magav
mustlane.” Leidsime üles
kõik lõvid ning saime palju
uusi teadmisi. Võrdlesime
neid Eesti vapil olevate
lõvidega ja Disney lõviga.
Töötoa teises osas sai iga
laps ise lõvi voolida ja
värvida. Valminud töid saab
vaadata Rannaklubis. Projekti toetas Euroopa Liit.
Aitäh juhendaja Karin
Nugisele Võsu koolile antud
võimaluse eest.
Jana Ever

Artikkel kultuuri-, spordi- ja haridustoetuste korra juurde
Käesoleva määruse kehtestamise esmane eesmärk on
reguleerida spordi, kultuuri ja hariduse toetamiseks
kasutatavate vahendite kasutamist.
Siiani kehtinud määrus on kasutusel olnud 9 aastat ja
seega ajale jalgu jäänud. Põhiliste puudustena seni kasutusel
olevas korras saab välja tuua:
1. aegunud formaat
2. varjatud rahataotluste esitamise võimalust valla
allasutuste ürituste korraldamiseks, mida oleks võimalik ette
näha eelarves
3. konkretiseerimata juhud toetuse mitte maksmiseks.
Vihula vallavolikogu 12. aprilli istungil vastu võetud uue
korra järgselt põhiliste muudatustena palume erilistelt
tähelepanu pöörata § 3 milles sätestatakse taotluse esitajad.
Uue punktina on sisse toodud taotluste esitamise mitte
võimaldamine Vihula valla allasutustele. Valla hallatavate

allasutuste all mõistame kooli, spordihoonet, lasteaedasid ja
raamatukogusid jm kes kõik omavad iseseisvat eelarvet.
Allasutuse alla kuuluvaks loetakse ka seal töötavaid inimesi
eraisikuna.
§ 3 (3) näeb ette, et taotlus tuleb esitada vähemalt üks
kuu enne ürituse toimumist või projekti algust, millele
toetust taotletakse. Erandid sätestab §4(3). Kindlasti palume
siinkohal ürituste korraldajail suhtuda taotluste esitamisel
mõistvalt ja esitada taotlused aegsasti. See tagab
komisjonidele taotluste läbivaatamiseks ja vajadusel
paranduste sisse viimiseks vajaliku aja olemasolu.
Rõõmsat koostööd ja teguderohket suve kõigile tegusatele
inimestele!
Taimi Samblik
Kultuurinõunik
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Istung nr 19
12.aprill 2007 kell 15.00 Võsul
Kohal oli 12 volikogu liiget: Andrus Aasmäe,
Piret Aasmäe, Malle Komp, Sirje Kornel,
Arvo Kübar, Leo Luus, Arno Pärna, Eha
Sirelbu, Jaanus Tuusti, Ain Välba, Uno
Õunapuu ja Arvi Ööpik.
Istungil ei osalenud Tarmo Nuija, Mare Raja
ja Jüri Teppe.
Volikogu otsustas:
Määrusega nr 45 kehtestati Korraldatud jäätmeveo
rakendamise kord
Määrusega nr 46 kehtestati Jäätmevaldajate
registri asutamine ja jäätmevaldajate registri
pidamise põhimäärus
Määrusega nr 47 muudeti vähekindlustatud pere
sissetulekupiiri. Vähekindlustatud pere sissetuleku
piiriks üksi elavale isikule kinnitati 3100 krooni.
Pere iga teise ja järgneva liikme sissetuleku piiriks
kinnitati 80% pere esimese liikme sissetuleku
piirist.
Määrusega nr 48 kehtestati Spordi-, kultuuri- ja
haridustoetuste maksmise kord
Otsusega nr 111
taotletakse munitsipaalomandisse vallale kuuluva tee alune maa suurusega
1255m2 aadressil Võsupere küla.
Otsusega nr 112
toetatakse Muike külas asuva
kinnisasja omandamise loa andmist
välismaalasele
Volikogu poolt vastuvõetud määruste ja otsustega
saab tutvuda valla kantseleis, raamatukogudes ja
internetis valla koduleheküljel: www.vihula.ee

Järgmine volikogu istung toimub 10.mail
2007 kell 15.00 Võsul, vallamaja saalis.

Volikogu esimehe ja vallavanema

INFOTUND
16. mail 2007 kell 14.00-15.00
Palmses, Lahemaa külastuskeskuse õppeklassis

Spordi-, kultuuri- ja haridustoetuste maksmise kord
VIHULA VALLAVOLIKOGU M Ä Ä R U S nr
Võsu 12. aprill 2007

48

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse
§ 22 lõike 1 punkti 5 ning volikogu kultuuri-ja spordikomisjoni,
sotsiaal- ja hariduskomisjoni ning vallavalitsuse ettepaneku
alusel.
§ 1. Üldsätted
(1)
Käesolev kord reguleerib Vihula valla eelarvest spordi-,
kultuuri- ja haridustoetusteks (edaspidi toetused) eraldatud rahade
taotlemist, kasutamist ja sellega seotud aruandlust.
§ 2. Toetuste valdkonnad
(1) Toetused on ette nähtud:
1) Vihula valla sporti, vabaaja veetmist, kultuuri ja haridust
edendavate üksikisikute ja kollektiivide töö toetamiseks;
2) kasumit mittetaotlevate projektide ja ürituste toetamiseks
Vihula vallas;
3) väljaspool valda, maakonda või riiki Vihula valda
esindavate juriidiliste või füüsiliste isikute toetamiseks
kultuuri, spordi või hariduse valdkonnas;
4) õppereiside ja enesetäiendamise toetamiseks hariduse,
kultuuri või spordi valdkonnas.
§ 3. Taotluse esitamine
(1) Taotluse võivad esitada:
1) üksikisikud;
2) kollektiivid;
3) asutused va. Vihula Vallavalitsuse hallatavad asutused.
(2) Taotlus toetuse eraldamiseks kultuuri või spordi valdkonnas
esitatakse Vihula Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjonile,
hariduse valdkonnas Vihula Vallavolikogu sotsiaal- ja
hariduskomisjonile (edaspidi komisjonid).
(3) Taotlus peab sisaldama järgmisi andmeid:
- taotleja nimi, aadress, kontakttelefon;
- projekti lühikirjeldus ja raha vajadus;
- ürituse läbiviimise eest vastutav isik, projekti juht;

20.märts 2007
istung nr 12
1. Tunnistati kehtetuks Vihula Vallavalitsuse 12.10.1998
korralduse nr 595 “Õigusvastaselt võõrandatud vara
maksumuse kinnitamine ja maksumuse määramine”
punkti 2 alapunkti 1.
2. Muudeti Käsmu külas asuva Põhja Piirivalvepiirkonnale
kuuluva kasarmu aadress ja määrata uueks aadressiks
Merekooli 1.
3. Nõustuti põhivara ümberhindamise komisjoni poolt
koostatud ja kinnitatud põhivara mahakandmise aktiga.
4. Nõustuti põhivara ümberhindamise komisjoni poolt
koostatud ja kinnitatud põhivara ümberhindamise aktiga.
5. Kompenseeriti viiele õpilasele sõidupiletid kokku
summas 3362.- krooni.
6. Ehitusluba väljastati OÜ-le Jaotusvõrk maakaabelliini
rajamiseks Mere 51 elamule Võsu alevikus.
7. Võeti vastu Käsmu külas asuva Põllu tänava osaline
detailplaneering ja otsustati korraldada planeeringu
edasine menetlus.
28.märts 2007
istung nr 13
1. Lõpetati tagastamismenetlus kinnistu Lahe A-104 osas,
kuna nõudeõiguse pärimist ei ole tehtud.
2. Nõustuti Andi külas asuva Kavala katastriüksuse maa
ostueesõigusega erastamisega kaasomandusse kaardi- ja
plaanimaterjali alusel Leili Piller`ile ja Mai Veskila`le.
3. Tidriku külas asuvale riigi omandisse jäetud maaüksusele määrati nimeks Viksi.
4. Karula külas asuvale riigi omandisse jäetud maaüksusele
määrati nimeks Riisika.
5. Kiva külas asuvale riigi omandisse jäetud maaüksusele
määrati nimeks Puraviku.
6. SA-le Virumaa Muuseumid väljastati ehitusluba
piirdeaia ja värava rajamiseks Palmse mõisa aidahoone ja
moonakatemaja vahele.
7. Kasutusluba väljastati OÜ Palmse Mehaanikakoda
laoplatsile.
8. Projekteerimistingimused väljastati OÜ-le Põhivõrk
Võsu alajaama renoveerimise projekteerimiseks Võsu
alevikus Aasa 9, Janek Vetik`ule abihoone projekteerimiseks Lobi külas Kivika katastriüksusele ja OÜ-le
Palms Metal tootmishoone projekteerimiseks Mehaanika katastriüksusele Võsupere külas.
9. Algatati detailplaneeringu koostamine Allika katastriüksusele Altja külas.
10. Võeti vastu Võsu alevikus asuva Jaana kinnistu
detailplaneering ja otsustati korraldada planeeringu
edasine menetlus.
11. SK LSF Pronoking Team-il lubati läbi viia Altja ja Oandu
vahelises metsas spordivõistlus “XXXIV Kalevi
Suvejooks orienteerumisjooksus” 9. ja 10.juunil 2007.
12. Volikogu kultuuri- ja spordikomisjoni ettepanekud
kinnitati järgmiselt: MTÜ Vihula Selts avaldus üritusel
“Küla kook ja jook” osalemiseks rahuldada 1000.krooni ulatuses; MTÜ Võhma Külanaiste Selts avaldus
ürituse “Naeruga aprilli” korraldamiskulude osaliseks
- ürituse toimumise aeg ja koht, etapiviisilise ürituse korral iga
etapi kohta eraldi;
- projekti kogumaksumus koos vastava kalkulatsiooniga;
- teiste projekti toetavate isikute olemasolu ja toetuste
suurused;
- taotleja enda osalus projektis.
(4) Taotlus tuleb esitada vähemalt üks kuu enne ürituse toimumist
või projekti algust, millele
toetust taotletakse.
(5) Avalduse vormi taotluse esitamiseks kehtestab Vihula
Vallavalitsus.
§ 4. Komisjonide ja vallavalitsuse pädevus
(1) Ebapiisava informatsiooni korral on komisjonidel õigus nõuda
lisainformatsiooni ja selle mitteesitamisel jätta taotlus läbi
vaatamata.
(2) Esitatud taotlus vaadatakse komisjonide poolt läbi
kolmekümne päeva jooksul taotluse Vihula Vallavalitsuses
registreerimise päevast arvates. Nimetatud tähtaja jooksul on
komisjonidel õigus esitatud taotlus puuduste kõrvaldamiseks
tagastada.
(3) Kui komisjonid peavad vajalikuks ja taotluse hilisem
esitamine on põhjendatud, siis vastava rahalise katte olemasolul
on õigus määrata toetust ka juhul, kui taotluse laekumisest on
ürituse toimumiseni või projekti alguseni vähem kui 30 päeva.
(4) Komisjoni soovituslikud ettepanekud kinnitab valla-valitsus
oma korraldusega.
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katmiseks rahuldada 3000.- krooni ulatuses.
13. Sõidupiletid kompenseeriti kahele õpilasele kokku
summas 1284.- krooni.
14. Volikogu sotsiaal- ja hariduskomisjoni ettepanekud
kinnitati järgmiselt: maksta küttetoetust kahele eakale
inimesele kokku summas 3100.- krooni; maksta
küttetoetust ühele vähekindlustatud perele summas
1000.- krooni; maksta koolitoidutoetust ühele Haljala
Gümnaasiumis õppivale lapsele 2006/2007 õppeaasta
neljandal veerandil 100% toidupäeva maksumusest;
maksta seoses tuleõnnetusega eraldatud vahenditest
ühele kannatanule veebruarikuu eluasemekulude katteks
1140.- krooni; maksta küttetoetust ühele puudega
inimesele summas 600.- krooni; maksta toimetulekutoetust märtsikuus ühele inimesele summas 900.krooni; toetada kahe Võsu Põhikooli õpilase osavõttu
õppereisist Aadria mere rannikule a`3000.- krooniga.
04.aprill 2007
istung nr 14
1. Ehitusluba väljastati Oleg Grossi Talu OÜ-le sigala
laiendamiseks Grossi katastriüksusel Annikvere külas.
2. Projekteerimistingimused väljastati OÜ-le Põhivõrk
Võsu alajaama üherealise haruliini L062A renoveerimise
projekteerimiseks ja Enna Tiidemann`ile elamu juurdeehituse projekteerimiseks Käsmu külas Nooruse 7
katastriüksusele.
3. Sõidupiletid kompenseeriti kolmele õpilasele kokku
summas 1220.- krooni.
4. Algatati detailplaneeringu koostamine Eskola katastriüksusele Toolse külas ja Spordi 6 katastriüksusele Võsu
alevikus.
10.aprill 2007
istung nr 15
1. Ehitusluba väljastati Shenon Invest OÜ-le külalistemaja
rajamiseks Varemete maaüksusele Tõugu külas ja OÜ-le
Jaotusvõrk õhu-, maakaabelliini ja alajaama rajamiseks
Korjuse külas.
2. Kasutusluba väljastati OÜ-le Jaotusvõrk Pohla katastriüksuse elektriliitumisele Annikvere külas ja Oleg Grossi
Talu OÜ sigala laiendusele Annikvere külas.
3. Võeti vastu Käsmu külas asuva Neeme tee 21a kinnistu
detailplaneering ja otsustati korraldada planeeringu
edasine menetlus.
4. Võeti vastu Tiigi külas asuva Ülesoone II ja Ülesoone III
kinnistute detailplaneering ning otsustati korraldada
planeeringu edasine menetlus.
5. Sõidupiletid kompenseeriti kahele õpilasele kokku
summas 818.- krooni.
6. Nõustuti hoonestusõiguse seadmise algatamisega valla
omandis olevale kinnistule Mere 6a Võsu alevikus.
7. Nõustuti lisapuhkepäeva andmisega Võsu Põhikooli
õpilastele ja kooli töötajatele 30.aprillil 2007. Ainetunnid
anda aprillikuu jooksul vastavalt graafikule.
8. Nõustuti Vihula külas asuva vallale kuuluva kinnistu
osalise kasutusse andmisega tasuta otsustuskorras MTÜle Vihula Selts tähtajaga viis aastat.

§ 5. Toetust ei maksta
(1) Toetust ei maksta:
1) kui toetust on kasutatud mittesihtotstarbeliselt;
2) kui ürituse korraldaja on kahjustanud oma tegevusega valla
mainet;
3) 1 aasta jooksul isikutele, kes on rikkunud käesolevat korda
§6 (1) mõistes.
§ 6. Taotlejapoolne aruandlus
(1) Taotluse alusel raha saanud projekti eest vastutav isik esitab
komisjonile aruande, kui komisjon peab seda vajalikuks.
(2) Aruanne peab sisaldama kulutuste loetelu ja kogumaksumuse.
(3) Aruandele tuleb lisada:
- kassatšekid;
- lepingute alusel väljamakstud summasid kinnitavad
dokumendid (kassa väljamineku orderite
või
maksukorralduste koopiad );
- ostetud teenuste eest maksmist tõendavad doku-mendid;
- muud rahalisi kulutusi tõendavad dokumendid.
§ 7. Rakendussätted
(1) Tunnistada kehtetuks Hariduse, spordi ja kultuuriürituste
toetuste maksmise kord (KINNITATUD Vihula Vallavolikogu
20.mai 1998.a.määrusega nr.20
MUUDETUD Vihula
Vallavolikogu 21.01.2002.a.määrusega nr.59).
(2) Määrus jõustub 23. aprillil 2007.a.
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“Meie valda tuleb metroo ehitada ...”
“Metroo peab algama Käsmust ja kulgema
Käsmu lahe alt Võsule, väljuma otse
Neptuni juurest,” paneb kohalik ärimees
Juhan (Aleksander Pritsik, pildil vasakul) kärbse pähe 6-klassilise haridusega
külapoliitkule Aadule (Heino Muruvee),
et viimane selle volikogus oma idee pähe
välja käiks. Enne veel on Juhan jõudnud
pollitiku töötule naisele Jutale (Ivika
Malva) sokutada tasuva nn sotsiaalametniku töö kohalikus hostelis. Kõike
seda ja palju muudki sai näha laupäeval
14. aprillil Võsu rannaklubis toimunud
Võsu Rahva Teatri näitemängu “Vanim
amet” esietendusel. Näidendi on kokku
kirjutanud kohalik näitekirjanik ja lavastaja Luule Aasmäe. Etenduses teevad
kaasa: Mirjam Kulla, Heino Muruvee,
Aleksander Pritsik, Ivika Malva, Tõnu
Ammussaar, Lii Undusk, Taimi Samblik, Priit Pramann, Valerik Hoolma ja
Eha Sirelbu. Esietendus rannaklubis läks
täis saalile, kokku oli tuldud valla eri
nurkadest vanusest sõltumata. Peale
kauakestvat tormilist aplausi etenduse
lõpus külvati näitlejad sõna otsese mõttes

lilledega üle.
Lustaka loo kirjutanud Luule Aasmäe
tunnistab: “Naljategemine pole naljaasi.
Naljast on kaugel ka huvitava komöödia
leidmine. Paar aastat tagasi kinkis üks
näitleja mulle kaks autori nimeta näidendi
käsikirja, mida kasutasin käesoleva
näidendi kirjutamisel. Sündmustikku on

põimitud ka väga palju oma loomingut.
Sellele trupile on esimene komöödia.”
Kes “Vanimat ametit” näha soovib,
peab jälgima reklaame: komöödia võib
tulla ettemängimisele nii ümberkaudsetes
rahvamajades ja Võsu rannaklubis. Lisada
tuleb, et tükk on mõeldud vaatamiseks
täiskasvanud inimestele mitte lastele.

Kasutute kodumasinate ja -elektroonika seadmete
kogumiskampaania mai 2007
Vihula Vallavalitsus korraldab koostöös EES-Ringlus MTÜga kodumajapidamises tekkinud EES-jäätmete (elektri- ja
elektroonikaseadmete jäätmete) TASUTA kogumiskampaania, aidates inimesi vanade külmkappide,
televiisorite, pesumasinate, pliitide jms transpordil
spetsiaalsetesse käitluskeskustesse.
EES-jäätmeid võetakse tasuta vastu suuremates Eesti
linnades avatud spetsiaalsetes vastuvõtupunktides. EESjäätmete transport vastuvõtupunkti on aga kodaniku
ülesanne. Pidades silmas nende kodanike huve, kellel ei
ole endal transpordivahendit, organiseerib Vihula
Vallavalitsus transpordi elektroonikaromude üleandmiseks
vastuvõtupunkti.

Kuidas kogumiskampaania
toimub?
REGISTREERIMINE 23.aprill – 11.mai 2007
Helistage või kirjutage Vihula Vallavalitsusse (tel 32 58
630, 51 06 244, vald@vihula.ee) ja andke teada:
• Ees- ja perenimi
• Täpne aadress, kus EES-jäätmed asuvad
• Kontakttelefon (teavitame Teid kogumisauto
orienteeruvast saabumisajast)
• Seadmete tüüp ja kogus (nt külmik 1 tk, TV 1 tk jne.

•

Samuti patareid, akud, värvipurgid ja muu
kodukeemia, kui seda on piisavas koguses)
Muu (patareid, akud, värvipurgid, kodukeemia jne)

ELLEN KLINK
Eisma küla

87

AGNES-MIRALDA VIIL
Vila küla

86

ERIKA MAHKVEI
Võsu alevik

83

FERDINAND MARTÕNETS 81
Vainupea küla
HERTA ESPERK
Karepa küla

81

ALIIDE AAVAST
Käsmu küla

81

VILLU PAAT
Võsu alevik

70

AADU PUUSEPP
Võsupere küla

70

PLANEERIMINE 11.mai – 16.mai 2007
Täpsustatakse kogumisauto sõidugraafik ning võetakse
ühendust kõigi registreerunud inimestega, teavitatakse
orienteeruvast kogumisauto Teie juurde saabumise ajast
kogumispäeval.

KOKKUKOGUMINE
Kogumisauto tuleb EES-jäätmetele järele Teie juurde
ning viib need spetsiaalsesse käitluskohta.
Tasuta vastu võetavad seadmed peavad olema olnud
kodumajapidamises kasutusel, ning ei tohi sisaldada muid
jäätmeid või olla muul moel saastunud.
Külmutuskapi või televiisori üleandmisel tuleb
arvestada, et tasuta vastuvõetav seade peab olema terve
(terveks loetakse seadet, mis on ilma suurte väliste
purustusteta, sisaldab olulisi osi nagu näiteks trafo,
kompressor, emaplaat, kineskoop jms.). EES-jäätmed ei
pea töökorras olema! Samas ei tohi seadmed olla osadeks
lammutatud jms.
Täpsem informatsioon:
Vihula Vallavalitsus
Tel. 32 58 630
14.-18.maini OSUTAB VIHULA VALLAS
TEENUST
KORSTNAPÜHKIJA
Soovijatel võimalik registreerida vallamaja
kantselei telefonil 32 58 632

Karepa Selts kutsub kõiki
volbriööd pidama
30. aprillil Karepal suur nõidade sabat. Oodatud on kõik
nõiad, kratid, pisuhännad, sortsid, kodukäijad, kuradid ja
teised hämarad tegelased. Tembutamine algab kell 21.00
Karepa Rahvamajas. Kohapeal luuamüük, kepp kaasa. Pidu
juhib peanõid Tiia Paist. Nõiadisco 80.-90ndate stiilis.
Kostüümis ilmujale pilet 25 krooni, kostüümist viilijale 40
krooni. Pakutakse ka nõiasööke ja -jooke.
Vihula valla võistlus LAUATENNISES
5. MAI KELL 11.00 VÕSU SPORDIHOONES
Palmse külavanema valimised toimuvad
18.mail kell 18.00
Lahemaa looduskeskuses Palmses.

Solaarium
Võsu Aia 5

323 8456
RANNALIIV 524 2009

Katrinil ja Maidul sündis
14. aprillil 2007 poeg
VEIKO SEMJONOV
A/S Rakvere Piim
ANNIKVERE JUUSTUTOOTMISE
JAOSKOND
võtab tööle LUKKSEPA
* palk vastavalt oskustele
* töö toimub graafiku alusel
* vajalik tervisetõend
Info tööpäevadel telefonil:3252770
53429101
28.aprillil 11.00-15.00 toimub

KARTULIPÄEV
Mädapea mõisas (6 km Rakverest)
Uued sordid, sinine kartul (Kongo)
Oodatud on kõik aiapidajad
Info 56644206
Hagari Suvekohvik Võsul võtab tööle
juunist augustini (k.a.)
Klienditeenidajaid,
tel. 506 8279, info@hagaripitsa.ee
Viru Käsitöö Salong pakub tööd
müüjatele Palmse ja Sagadi
mõisakompleksis (mai-sept./okt.)
Elulookirjeldus saata postiga Pikk 16
Rakvere 44307 või e-mail:
viru.kasitoo@mail.ee Info tel.514 3795

Meie hulgast
on lahkunud …

KARL ERU
26.märtsil
77 aastaselt
VILLI TAAKSALU
28.märtsil
51 aastaselt
HEINO REINIKE
03.aprillil
80 aastaselt

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

