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Vihula valla noorte elu muutuste tuules

Vihula valla noorteklubi tähistas hiljuti oma
1. sünnipäeva. Üleminekuaasta on läbi ja
nüüd on aeg hakata tegelema Vihula valla
noorsootööga süvitsi.
Noorteklubi suurimaks probleemiks on
seni olnud oma ruumide puudumine, mis
muudab keeruliseks noortega kohtumised ja
ühistegevuste korraldamise. Sellest hoolimata on meil toimunud palju meeleolukaid
üritusi: maskipidu, suvine fotolaager,
teatriprojekt koos töötubade ja teatrikülastusega ja palju muud huvitavat. Sellest
sügisest on alustanud ka kunstitöötuba ja
ansambel. Samuti käivad ettevalmistused
jõulukohviku korraldamiseks, mille raames
saame Võsu vabatahtlike pritsumeeste
lahkel loal kasutada nende ruume, et
korraldada piparkoogitöötuba.

Hea meel on selle üle, et LEADERile
esitatud noorteklubi taotlus „Vihula valla
rannakülade pärimuse kogumine“ (meede
3.1) kiideti heaks ja otsustati seda projekti
rahastada. Projekt kestab 2018. aastani ja
eesmärk on tutvustada noortele kohalikku
pärimust, innustada neid ise pärimust
koguma ja hoidma, anda ülevaade pärimuse
kogumise tehnoloogiast, multimeediavahendite kasutamise oskusest ning
tutvustada audio- ja videofailide töötlemist.
Tegevuse kaudu arendame nii noorte
suhtlus- ja digipädevust kui ka väljendusoskust, lisaväärtuseks on eri põlvkondade
lõimimine.
Noorsootööst Vihula vallas
Suve hakul tegi Eesti noorsootöö keskus

ettepaneku Loksale ja Kuusalule moodustada koostöögrupp eesmärgiga parandada
nende piirkonna noorsootöö kvaliteeti.
Loksa linn tegi omakorda ettepaneku
kutsuda ka Vihula vald nende koostöögruppi, Eesti noorsootöö keskus kiitis selle
mõtte heaks. Juunis toimus Loksa linnas
koostöögrupi esimene kohtumine, kus selgitati välja tegevuse eesmärgid ja tulemused.
Loksa koostöögrupi esimese mooduli
koolitus toimus Jõelähtmel, kus tutvustati
meile ülesandeid, mida hakkame kahe aasta
jooksul täitma. Ühine eesmärk on kolme
KOVi noorte liitmine, lähtudes nende
huvidest ja vajadustest.
Suurimaks väljakutseks on noorsootöö
kvaliteedi hindamine, mis annab Vihula
valla noorsootöö hetkeolukorra ülevaate.

Rakvere Lions-klubi heategevuskontsert Vainupea
kabelis
Ootame kõiki sõpru lähemalt ja kaugemalt 24. novembril
kell 19.00 Vainupea kabelisse heategevuskontserdile, mida
korraldab Rakvere Lions-klubi. Viimane alustas äsja oma
üheksandat tegevusaastat. Nende aastate jooksul on läbi
viidud väga palju heategevuslikke projekte, mis on
enamuses suunatud lastele, nii suurperede lastele kui ka
vähekindlustatud lastele. Ka antud kontserdiga kogutakse
vahendeid lastele, kes seda kõige enam vajavad.
Praegu on heategevuslikul klubil 24 liiget, kellest üle
poole on aktiivsed, ning klubi liikmete sõnul on üldse
viimasel ajal tunda rohkelt energiat ja särtsu. Aasta algas

(klubi aasta algab sügisel) heategevusliku päevaga Kungla
lasteaias, kevadel saavad lapsed ka juurviljakastid. Jõulude
eel jagatakse riideid ning veebruaris on tulemas suurüritus
„Ulata sõbrakäsi”.
Vainupea kabelis toimuva kontserdi „Täna, andesta ja
armasta” osaluspanus on 12 eurot. Tasumine kohapeal. Üles
astuvad Kreet Rosin ja Tiinamai Keskpaik. Kohtumiseni
Vainupeal!
Mario Luik
Vainupea küla selts MTÜ

Vihula valla meistrivõistlused võrkpallis
toimuvad 19.novembril algusega kell 11.00

Korvpallimeeskond Võsu tegi
Simuna IVAXile
tuule alla

Võrkpallivõistlusteks on registreerunud 4 võistkonda, jätkuvalt võib
võistkondi registreerida telefonil 323 8400 või e-postiaadressil
spordihoone@vihula.ee ja seda ka korvpalli võistlusteks, mille
toimumise täpse aja teatame järgmise kuu lehes. Võistkonnad on
kolmeliikmelised. Lisaks valla meistritiitli võitmisele on iga küla parimal
võistkonnal lisada punkte oma külale, kevadisel külade spordipäeval
selgitame välja hooaja sportlikuma küla.

Lääne-Virumaa Kossuliiga karikavõistluste raames 15. oktoobril toimunud
korvpallivõistluse Võsu ja Simuna IVAXi
vahel Võsu sprdihoones võitis
ülekaalukalt Võsu võistkond tulemusega
89:67. Esimene mäng sama võistkonnaga
mängiti Simunas viiki 66:66.

Küsitluse läbiviimist alustab noorteklubi
koos vallavalitsusega lähiajal, anname
sellest teada ka meie FB lehel. Adekvaatse
pildi saamiseks loodame kõigilt noortelt
aktiivset tagasisidet!
Tahame ekstra tänada vallavanemat ja
vallavalitsust toetava suhtumise eest noorteklubisse ja lootuse eest saada uuel aastal
noortele kokkusaamisteks oma ruumid.
Infot meie tegemiste kohta leiab FBst:
Vihula valla noorteklubi või ise infot küsides
vihulanoorteklubi@gmail.com. Ootame
klubisse uusi ja rõõmsameelseid noori
liikmeid!
Vihula valla noorteklubi nimel
Andres Truman ja Katrin Vaheoja

Üleskutse Eesti
Vabariigi kohalikele
omavalitsustele
Haljala ja Vihula vallavolikogud asuvad moodustama Lahemaa valda ja kinnitavad oma valmisolekut
arvestada seadusest tulenevaid võimalusi ning
piirikülade tahet omavalitsuse valikul. Haljala vald
ja Vihula vald kinnitavad, et ei tee volikogude otsustega külade valikutele takistusi.
Samuti, nagu senised Haljala ja Vihula valla
külad on oma valikutes vabad, kutsume külasid,
kellel on soov ja seadusest tulenev võimalus, liituma
loodava külakogu-kondi väärtustava Lahemaa
vallaga.
Toetades külade vabadust valida omavalitsus,
mille koosseisu tahetakse kuuluda, teevad Haljala ja
Vihula vallavolikogud ettepaneku kõikidele Eesti
Vabariigi omavalitsustele, lubada, hea tahte korras,
küladel valida omavalitsust, tegemata volikogude
otsustega külade valikutele takistusi.
Toetame omavalitsusreformi ühiselt ja heatahtlikult!
Margus Punane
Haljala Vallavolikogu
esimees

Aide Veinjärv
Vihula Vallavolikogu
esimees
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Võsu-Käsmu kergliiklustee ehitus on jõudnud Võsule
NOVEMBER
04.11 Teatrietendus Palmse mõisas:
Mait Malmsten „Fenomen“
Täpsem info ja
eelregistreerimine:
www.palmse.ee;
eve@palmse.ee, telefon 324 0070
Vihula valla elanikele kehtivad
sooduspiletid!
04.11 kell 14.00
Laine Tart’i Mälestusõhtu
Võsu Rannaklubis
Korraldaja: Selts Meelespea
Info: Lii Undusk 5 335 9340
12.11 kell 12.00-14.00 Isadepäev
Võsu spordihoones

Võsu-Käsmu
kergliiklustee Käsmust Võsu
ristini on asfaltkatte all, paigaldatud
on valgustus, käimas on vaateplatvormi
ehitus. Tee-ehitus on jõudnud Võsule, laotud on
esimesed meetrid tänavakive.

12.11 kell 14.00 Pärastlõuna Heidi
Tammega Võsu Rannaklubis
Korraldaja: Selts Meelespea
Info: Lii Undusk 5 335 9340
Pilet: 5€
13.11 Isadepäeva lõuna
Sagadi mõisa restoranis
Lisainfo www.sagadi.ee,
tel 676 7888
24.11 kell 19.00 Rakvere Lionsklubi heategevuskontsert
Vainupea kabelis, Kreet Rosin ja
Tiinamai Keskpaik, osaluspanus
12 eurot.
Korraldaja: Rakvere Lions-klubi
Lisainfo:
www.vainupea.ee/uudised/rak
vere-lionsklubiheategevuskontsertvainupea-kabelis
Kontakt: +372 58 505 140
27.11 kell 10.00 Vihula valla
lauatennise V seeriavõistluse
2016/2017 III etapp
Võsu Spordihoones
Võsu LTK
Info: 502 0612
e-post: avo@vrkirjastus.ee

Kool läbi – mis edasi?
Kes?
Mis?
Kus?
Millal?
Mida?

Loksa Noortekeskus korraldab koostöös Loksa/Kuusalu Noorte Tugilaga
Infopäeva noortele
Loksa Kultuurikeskuses (Tallinna 47A)
11.11.2016 algusega kell 14.00
Toome teieni teavet võimalustest haridusteest, tööturust, ajateenistusest
ja rahvusvahelise noorsootöö projektidest.
Kellele? Noored, kellel huvi, eriti oodatud alates 15. aastast.
Noorte Tugila tegutseb 137
kohalikus omavalitsuses
Noorte Tugila (www.tugila.ee) programmiga on oktoobrikuuks liitunud 137
kohalikku omavalitsust. Programmist on
kogukonnaellu naasmisel tuge saanud 1400
noort üle Eesti, kes Tugilaga liitumise hetkel
ei õppinud ega töötanud.
Noorte Tugila projektijuhi Kerli Kõivu
sõnul tagab programmi laienemine uutesse
piirkondadesse Noorte Tugila teenuse ja
võrgustiku toomise noortele võimalikult
nende kodukoha lähedale. Lisaks juba
teostavatele keskustele saavad värskelt

liitunud noortekeskused panustada täiendava 1500-1800 noore toetamisele ja
jõustamisele. „Kojujäänud noored ei eristu
väliselt igapäevaelus. Nad on ühed teiste
hulgas. Ometi on probleem terav, eriti
maapiirkondades. Noor ja Noorte Tugilaga
leiavad üheskoos lahenduse, peitub see siis
õpingute jätkamises või tööellu astumises.
Mõne noore jaoks on lahendus ka
vabatahtlikus töös. Oluline, et noorel oleks
kodulähedane rakendus, mis talle huvi ja
rõõmu pakub. Eestis on veel piirkonnad, kus
täna veel Noorte Tugila teenuseid ei pakuta.
Analüüsime ja vajadusel toimub neljas
laienemine juba töö käigus,” sõnas Kõiv.

Noorte Tugila tegutseb alates 2015. aasta
novembrist ja on mahukaim noortele
suunatud riiklik noortekeskuste programm
Eesti ajaloos. Toe rahaline maht 3,1 miljonit
eurot võimaldab individuaalselt läheneda
kuni 2800 noore inimese muredele aastas,
toetades neid õppimise juurde naasmisel või
tööelu alustamisel. Rahastus on tagatud
2018. aasta lõpuni.
Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus
(Eesti ANK) tegutseb Eesti noorte heaolu
nimel alates 2001. aastast. Noortekeskuste
Noorte Tugila programmi tegevuste
elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö
Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte
kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse
parandamine“ raames.
Lisainfo: Kerli Kõiv,
Noorte Tugila programmi sisuline juht
Eesti ANK

Kunderi selts otsib Vaimsuse auhinna nominente
Juhan Kunderi Seltsi juhatus kuulutas välja uue konkursi Juhan
Kunderi nimelise Vaimsuse auhinna nominentide leidmiseks.
Nimetatud auhind asutati 2012. aastal sooviga jäädvustada
mitmekülgse kirja- ja ärkamisaegse koolimehe Juhan Kunderi
mälestust ning tema tegevust Eesti haridus- ja kultuurielu
edendamisel. Eesmärk on ergutada ja tunnustada rahvakultuurialast ,
haridus- ja seltsitegevust. Esimese auhinna laureaat on tuntud
Rakvere ajaloolane, Kunderi-uurija Odette Kirss.
Auhinna asutaja on Juhan Kunderi Selts, kaasosalejad Rakvere
linnavalitsus, Virumaa Muuseumid ja Lääne-Virumaa Keskraamatu-

kogu. Iga kolme aasta tagant otsitakse auhinna nominente
valdkondadest, milles Juhan Kunder agaralt tegev oli: õpetajate,
kultuuritegelaste, loodusloolaste, ajakirjanike, kirjameeste, seltsitegelaste seast.
Vaimsuse auhinna saaja kuulutatakse välja 26. detsembriks 2016
, Juhan Kunderi sünniaastapäevaks. Kandidaate võib esitada koos
lühiiseloomustusega kuni 1. detsembrini 2016 kas meilitsi
kunderi.rahvakool@mail.ee või kirjalikult aadressil Pikk 29,
Rakvere 44307.
Juhan Kunderi Seltsi juhatus

Salakaval vingugaas
Peavalu, nõrkus, väsimus, iiveldus,
oksendamine.. Haigestumine grippi?
Ei, hoopis vingugaasi (CO) mürgituse esimesed tundemärgid.
Vingugaas on lõhnatu, maitsetu ja värvitu
gaas. Hingates sattub vingugaas inimese
organismi, kus see reageerib hemoglobiiniga. Veri kaotab võime transportida
hapnikku, selle asemel ringleb organismis
hemoglobiiniga reageerinud vingugaas,
põhjustades organites hapnikupuuduse,
mille tagajärjel inimene lämbub.
Vingugaas tekib igasugusel põlemisel hapnikuvaeses keskkonnas.
Vingugaas levib ruumi tulekahju puhkedes,
ahjust, mille siiber on liiga vara kinni
pandud, garaažis töötavast mootorsõidukist,
valesti reguleeritud gaasipliidist või halva
tõmbega gaasiboilerist. Oht vingugaasimürgituseks tekib siis, kui ruumis on vähe
puhast õhku.

Vingugaasi mürgituse tunnused
olenevad sissehingatavast CO
kogusest.
Vähese koguse sissehingamisel tekib
pulseerimine oimukohtades, uimasus, nõrkus, peavalu, kohin kõrvades, iiveldus,
oksendamine, pisaratevoolus, köhatamine.
Edasi võivad esineda unisus, teadvusekadu,
hingamishäired. Raske mürgituse korral
kaotab inimene teadvuse, ajutegevus lakkab,
saabub surm. Kõige tundlikumad on vingugaasimürgituse suhtes lapsed, hingamiselundite ja vereringehaigusi põdevad inimesed.
Vingugaasimürgistuse kahtluse
korral lahku ruumist võimalikult
ruttu ja mine värske õhu kätte.
Rahuliku ja sügava hingamisega mööduvad
kergemad mürgituse nähud mõne aja pärast.
Tugevama mürgituse korral tuleb kutsuda
kiirabi, sest kannatanu vajab täiendavat
hapnikku.

Vingugaasi avastab vingugaasiandur.
Paigalda vingugaasiandur vastavalt kasutusjuhendile toa seinale, umbes 0,5-1,5 meetri
kõrgusele põrandast. Kogenud spetsialistid
soovitavad paigaldada anduri n-ö
hingamiskõrgusele ehk elutoas tasemele, kus
on inimese nägu diivanil istudes,
magamistoas umbes padjakõrgusele. Vingugaasiandur reageerib ohtliku gaasi kontsentratsioonile õhus ning on vajalik ennekõike
ruumides. Üks vingugaasiandur on mõeldud
kasutamiseks ühes ruumis, kuna seade näitab
vaid anduri juures leviva CO taset. Kui vingu
võib tekkida teisteski ruumides, tuleks ka
sinna andurid paigaldada. Vingugaasiandur
töötab 3 x 1,5V AA patarei toitel.
NB! Pea meeles, et vinguandur ei
asenda suitsuandurit ega vastupidi.
Liina Järvi, Ida päästekeskus,
ennetusbüroo peaspetsialist
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Istung nr 37
Võsul, 13. oktoobril 2016 kell 16:00.
Istungil osales 11 volikogu liiget: Robert Aasa,
Andrus Aasmäe, Anneli Alemaa, Annika
Hallimäe, Jaan Kruus, Hanno Nõmme, Mati
Piirsalu, Jüri Teppe, Aarne Vaik, Aide Veinjärv ja
Uno Õunapuu.
Istungil ei osalenud Urmas Einberg ja Paul
Lettens.
Määrusega nr 49 kinnitati Vihula valla arengukava
aastateks 2017 - 20125
Määrusega nr 50 kinnitati Vihula valla eelarvestrateegia
aastateks 2017–2020
Otsusega nr 143 anti nõusolek Paasi külas asuva Osaühing AmEst Invest omanduses oleva kinnistu Sikkani
(registriosa number 4285050, katastriüksuse numbriga
88702:001:1013) pindalaga 18,48 ha omandamiseks
AmEst Haldus OÜ-le
Otsusega nr 144 tunnistati kehtetuks järgmised volikogu
otsused:
1.Vihula Vallavolikogu 10.03.2016 otsus nr 112
„Vainupea külas Salme kinnistule koostatud
detailplaneeringu kehtestamine“;
2.Vihula Vallavolikogu 09.06.2016 otsus nr 136 „Vaide
rahuldamata jätmine“;
3.Vihula Vallavolikogu 09.06.2016 otsus nr 137 „Vaide
rahuldamata jätmine“;
4.Vihula Vallavolikogu 09.06.2016 otsus nr 138 „Vaide
rahuldamata jätmine“.
Otsusega kohustati Vihula Vallavalitsust viima
läbi uuendatud detailplaneeringu menetlus alates
Vihula Vallavalitsuse 29.09.2015 korralduse nr 372
„Vainupea küla Salme kinnistu detailplaneeringu
vastuvõtmine“ jõustumisele järgneva detailplaneeringu avaliku väljapaneku korraldamisest
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20. septembri 2016 istungi nr 32 kokkuvõte
4. oktoobri 2016 istungi nr 34 kokkuvõte
1. Maksta ranitsatoetust I klassi Vihula valla lapsele 80
eurot.
2. Kompenseerida liikumispuudega lapse eluaseme
kohandamise kulud.
3. Kinnitada katastriüksuse piirid, määrata koha-aadressiks
Võsupere vana tee ja sihtotstarbeks transpordimaa.
Kinnitada katastriüksuse piirid, määrata koha-aadressiks
Annikvere-Salatse tee ja sihtotstarbeks transpordimaa.
4. Anda nõusolek Eru külas asuva katastriüksuse
Karukõrve jagamiseks kolmeks iseseisvaks katastriüksuseks ning määrata koha-aadressideks Karukõrve,
Karumetsa ja Karupõllu sihtotstarvetega maatulundusmaa. Anda nõusolek Toolse külas asuva katastriüksuse Kangruansu jagamiseks kaheks iseseisvaks
katastriüksuseks ning määrata koha-aadressideks
Männimetsa ja Tiigimetsa sihtotstarvetega maatulundusmaa.
5. Anda luba korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastuseks OÜ Metsajuku. Anda luba korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodiliseks vabastuseks
Sambla vkt 41 kinnistu omanikule. Mitte rahuldada
Kolmepäeva kinnistu omaniku taotlust korraldatud
jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabas-tamiseks.
Mitte rahuldada Okteti vkt 10 kinnistu omaniku taotlust
korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras
vabastamiseks.
6. Väljastada projekteerimistingimused Käsmu külas
Neeme tee 32 kinnistu sauna laiendamise ehitusprojekti
koostamiseks.
7. Väljastada kasutusluba Eisma külas Roosiaasa kinnistul
asuva elamu kasutamiseks. Väljastada kasutusluba
Eisma külas Sillakalda kinnistul asuva heitvee puhastusrajatise ja kanalisatsiooni torustiku kasutamiseks.
8. Väljastada ehitusluba Ojaäärse õpperaja rekonstrueerimiseks. Väljastada ehitusluba Vainupea küla Metsaääre
kinnistule elamu püstitamiseks. Väljastada ehitusluba
Käsmu küla Neeme tee 70 kinnistul asuva puhkekodu nr
7/klubi ümberehitamiseks.
27.septembri 2016 istungi nr 33 kokkuvõte

Otsusega nr 145 nõustuti Vainupea külas asuva kinnistu
registriosa numbriga 523231 (katastritunnusega
88701:001:0288), pindalaga 600 m2, sihtotstarbega
100% transpordimaa Vihula vallale tasuta üleandmisega
Otsusega nr 146 kohustati Vihula Vallavalitsust välja
selgitama Vergi külas Pressi katastriüksusel asuva kuuri
(ehitisregistrikoodiga 120797766) peremehetus
Otsusega nr 147 pikendati Sakussaare külas asuva Kiigeplatsi maaüksuse tasuta kasutusse andmise lepingut MTÜle Sakussaare Külaselts kuni 31.12.2026
Otsusega nr 148 pikendati Võsu sadama operaatorlepingut MTÜ-le Võsu Sadam kuni 1.11.2031
Otsusega nr 149 otsustati seada otsustuskorras hoonestusõigus Võsu alevikus Piiri tn 6 (Võsu sadam) asuvale
Vihula vallale kuuluvale kinnistule MTÜ Võsu Sadam
kasuks. Hoonestusõigus seatakse osale kinnistust tähtajaga kakskümmend aastat.
Järgmine vallavolikogu istung toimub
10. novembril 2016 algusega kell 16:00
vallamajas II korruse saalis, Mere tn 6, Võsul.
Volikogu poolt vastuvõetud otsustega saab tutvuda valla
kantseleis, raamatukogudes ja valla veebilehel:
www.vihula.ee.
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1. Mitte rahuldada Palmse küla Anu kinnistu omaniku
taotlust korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras
vabastamiseks. Anda luba Eisma küla Mere vkt 24
kinnistu omanikule korraldatud jäätmeveoga liitumisest
perioodiliseks vabastamiseks.
2. Nõustuda Maa-ameti ettepanekuga maa riigi omandisse
jätmiseks vastavalt esitatud nimekirjale.
3. Kinnitada katastriüksuse pindala ja piirid vastavalt
asendiplaanile, sihtotstarbeks määrata transpordimaa ja
koha-aadressideks Võsupere-Palmse tee L1, L2, L3, L4,
L5 ja L6.
4. Vallavalitsus otsustas esitada volikogule järgmised
eelnõud: „Arvamuse andmine kinnisasja
omandamiseks“, „Vainupea külas asuva transpordimaa
kinnistu Kingu tee omandamine“, „Vergi külas asuva
kuuri peremehetuse tuvastamine“.
5. Väljastada ehitusluba Eisma küla Tammerähnu
kinnistule puurkaevu rajamiseks. Väljastada ehitusluba
Võsu aleviku Vabaduse tn 13 kinnistu kõrvalhoone
lammutamiseks.
6. Keelduda ehitusteatiste väljastamisest Muike küla Reinu
kinnistule kuuri ja sauna püstitamiseks.
7. Volikogu sotsiaal- ja hariduskomisjoni ettepanekud
kinnitada järgmiselt: maksta rehabilitatsioonitoetust
kahele eakale inimesele kokku 151,35 eurot; toetada
2016/2017 õppeaastal huvikoolides käivaid Vihula valla
lapsi õpilaskoha kohamaksu tasumisega 50% ulatuses;
maksta küttetoetust ühele eakale inimesele 128 eurot;
maksta koolitarvete toetust vähekindlustatud kahele
perele kokku 330,89 eurot.

1. Eraldada MTÜ-le Karepa Selts 1000 eurot valla
lõikuspeo korraldamiseks.
2. Kinnitada katastriüksuse pindala ja piirid, määrata kohaaadressiks Palmse küla Tilgametsa tee ning sihtotstarbeks
transpordimaa. Kinnitada katastriüksuse pindala ja piirid,
määrata koha-aadressiks Palmse küla Kelmiküla tee L1 ja
L2 ning sihtotstarbeks transpordimaa. Kinnitada munitsipaalomandisse taotletava katastriüksuse pindala ja piirid,
määrata koha-aadressiks Lehtmetsa ja sihtotstarbeks
elamumaa.
3. Väljastada projekteerimistingimused Eisma külas
Suurekivi kinnistu elamu ehitusprojekti koostamiseks.
4. Väljastada ehitusluba Toolse küla Toolsburgi kinnistule
puurkaevu rajamiseks.
5. Vallavalitsus otsustas esitada volikogule järgmised
eelnõud: „Vallavara tasuta kasutusse andmise lepingu
pikendamine - MTÜ Sakussaare Külaselts“, „Vihula
Vallavolikogu 10.03.2016 otsuse nr 112 „Vainupea külas
Salme kinnistule koostatud detailplaneeringu kehtestamine“ kehtetuks tunnistamine“, „Vihula Vallavolikogu
11.12.2014 otsuse nr 60 „Volituse andmine Võsu sadama
operaatoriga lepingu sõlmimiseks“ muutmine“, „Hoonestusõiguse seadmine MTÜ Võsu Sadam kasuks“.
11. oktoobri 2016 istungi nr 35 kokkuvõte
1. Maksta rehabilitatsioonitoetust ühele eakale inimesele
summas 161,50 eurot.
2. Kinnitada Võsu kooli hoolekogu koosseis järgmiselt:
ESIMEES: Liina Altroff – Võsu lasteaia lapsevanemate
esindaja
ASEESIMEES: Kristel Tõnisson – Võsu kooli
lapsevanemate esindaja
SEKRETÄR: Gerli Einala – Võsupere lasteaia
lapsevanemate esindaja
LIIKMED:
Mari-Liis Naan – Võsupere lasteaia lapsevanemate
esindaja
Edyt Lust – Võsu kooli lapsevanemate esindaja
Kristi Irval – Vihula lasteaia lapsevanemate esindaja
Hanna-Liis Suuder – õpilasesinduse esindaja
Ülle Kajando – Vihula valla esindaja
Kai Tingas – Vihula lasteaia õpetajate esindaja
Mare Jahi – Võsupere lasteaia õpetajate esindaja
Marike Raudla – Võsupere lasteaia õpetajate esindaja
Urve Beilmann – Võsu lasteaia õpetajate esindaja
Anne Reinhold – Võsu kooli õpetajate esindaja
3. Kinnitada katastriüksuse pindala ja piirid, määrata kohaaadressiks Kotkamägi-Aasumetsa tee L1, L2 ja L3 ning
sihtotstarbeks transpordimaa. Kinnitada katastriüksuse
pindala ja piirid, määrata koha-aadressiks IlumäeUusküla tee L1, L2 ja L3 ning sihtotstarbeks
transpordimaa.
4. Kiita heaks 2015 a. hajaasustuse programmi projekti
„Kastani kinnistule Lobi külas puurkaevu rajamine“
aruanne esitatud kujul.
5. Moodustada ajutine komisjon Riigimetsa Majandamise
Keskuse ettepaneku osas seisukoha kujundamiseks ja
vallavalitsusele ettepaneku tegemiseks kinnisasjade
Oruveski paisjärv, Muike paisjärv, Põhjakalda järv ja
Ojaäärse õppebaas rendile võtmise osas.
6. Anda luba korraldatud jäätmeveoga liitumisest
perioodiliseks vabastuseks Eisma küla Mere vkt 10
kinnistu omanikule, Võsu aleviku Metsa 46 kinnistu
omanikule, Võsu aleviku Männiku vkt 32 kinnistu
omanikule ja Võsu aleviku Sooserva vkt 5a kinnistu
omanikule.
7. Vallavalitsus esitab volikogule Vihula valla 2017 a.
eelarve projekti.

SA KREDEX avab Väikeelamute rekonstrueerimistoetuse
projektitaotluste vooru
Meede on avatud alates 14. november 2016 ja toetust
eraldatakse jooksvalt kuni meetme eelarveliste vahendite
ammendumiseni.
Toetuse määr on kuni 30% toetatavate tegevustega seotud
abikõlblikest kuludest. Maksimaalne võimalik toetussumma on 15
000 eurot väikeelamu kohta. Ülejäänud maksumuse peab tagama
taotleja omafinantseeringuna. Toetatakse abikõlblike tegevuste
elluviimist enne 1993. aastat ehitatud ja kasutusse võetud
väikeelamutes, mis peab olema ka taotleja rahvastikuregistrijärgne
elukoht.
Meetmega toetab riik väikeelamute omanikke energiatõhususe

suurendamisele suunatud rekonstruee-rimistööde kulude katmisel.
Meetme eesmärgiks on kulude osalise riikliku toetamise abil aidata
kaasa väikeelamute energiatõhususe suurendamisele läbi kvaliteetse ja
jätkusuutliku eluasemefondi loomise ning energiatarbimise vähendamise.
Ta o t l u s v o o r u t ä p s e m a d t i n g i m u s e d
h t t p : / / w w w. k r e d e x . e e / t o e t u s / e r a i s i k u l e - 2 / v a i k e e l a m u t e rekonstrueerimistoetus/.
Lähemat infot saab vallavalitsusest,
tel 525 1127 Anneli Kivisaar

Võsupere veeprojekt
Vihula Valla Veevärk OÜ on kuulutanud välja
Võsupere vee- ja kanalisatsiooniprojekti hanke.
Hanke võitja ehk tulevane projekteerija selgub
novembris. Projekti raames rajatakse veetöötlusjaam, renoveeritakse veetrassid, rajatakse reoveepuhasti ja kanalisatsioonitrassid.
Vihula Valla Veevärgi OÜ
nõukogu esimees Urmas Osila
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Marial ja Christoph Samuelil
sündis 28. septembril tütar
LEILA REI Helbling
Liinal ja Toomasel
sündis 29. septembril tütar
ARABELLA Vaino

Rakvere Ametikool kutsub
tasuta kursustele!
Rakvere Ametikool annab teada, et veel on vabu
kohti peagi algavatele tasuta kursustele.
Kursused on suunatud erialase hariduseta
täiskasvanutele, keskhariduseta täiskasvanutele
ja aegunud oskustega tööealistele inimestele
vanuses 50+. Lähiajal algavad kursused:
· Rullmaterjalide paigaldamine, 80t
· Savikrohvimine, 32t
· Kuivkrohvimine, 70t
· Kõnniteekatete paigaldamine ja
paekivimüüritiste ladumine 80t
· Puidupingi operaatori koolitus 60t
· Keevitaja täiendkoolitus-eurosertifikaadi
EVS_NE ISO 9606-1 omandamiseks 40t
· Koostöö suhtlemisoskuse arendamine 40t
· Valmistumine puhastusteenindaja tase 3 ja
tase 4 kutseeksamiks 40t
· Dekoratiivviimistlemine 60t
Täpsem info http://www.rak.ee/tasuta-kursused/
Info ja registreerimine 329 5035 või e-posti
aadressil maimu.poldma@rak.ee
Meistrid on mängus!

Asahi on Soome tipptreenerite ja arstide poolt välja
töötatud harjutuste seeria, mis ühendab endas lääne
meditsiini saavutused ja idamaise tervisliku liikumise (TaiChi /Chi-gong) põhimõtted.
Asahi üldised põhimõtted:
· Need on lihtsad ja kõigile sobivad harjutused
lõdvestuseks, koormusest taastumiseks ja pingete
maandamiseks.
· Harjutused kaelale ja õlgadele, seljale ja jalgadele,
tasakaalu parandamiseks ja sisemise rahu ning hea
enesetunde saavutmiseks.
· Harjutused on lihtsalt õpitavad ja sooritatavad, samas
toimivad
· Harjutused on sobivad kõigile, sõltumata vanusest ja
tervislikust seisundist
· Liikumise ja hingamise kooskõla
· Keha õige püstine asend
· Kogu keha kaasamine liikumisse
· Pehme ja sujuv aeglane liikumine ja oma keha
kuulamine
· Meele kaasamine liikumisse
· Liikumine kui üks voolav tervik, tasakaal keha ja
meele vahel
Info: 5 335 9207 Jüri Undusk
Treeningud toimuvad Võsul, Loksal, Kolgas,
Rakveres ja Tallinnas
Võsu spordihoones esmaspäeviti kella 19.00-20.00

ETENDUSED JA KONTSERDID
PALMSE MÕISAS
4. november kell 19:00

Mait Malmsten „Fenomen“

1. detsember kell 19:00

Merle Palmiste „Kuidas
dresseerida meest“

10. detsember kell 17:00

Jõulukontsert, esineb
Arsise kellade ansambel

DMITRI MAŠEGIROV
Võsu alevik

98

SIGNE KAASIK
Rutja küla

92

ILME PIIR
Vainupea küla

90

AINO VEHIK
Vergi küla

90

ILMA NAAN
Palmse küla

90

ENNO PENTSOP
Haili küla

87

LEO LUUS
Võsu alevik

86

ILLA KASE
Vatku küla

85

KALJO PAJULA
Võsupere küla

84

SELMA PENTSOP
Haili küla

84

HUGO PALMAR
Lahe küla

83

TAAVI TEINBAS
Võsu alevik

83

EVI ARNEK
Sagadi küla

83

OIVA MATIKAINEN
Pihlaspea küla

82

ERMU VALME
Võsu alevik

82

LUULE AASMÄE
Võsu alevik

80

REIN PETROVITS
Tiigi küla

75

ÜLLAR HERMLIN
Pajuveski küla

75

TERTTU KAARINA
PALLASVIRTA
Võsu alevik
MAIE VALM 75
Käsmu küla

Meie hulgast
on lahkunud …

SULEV MÄNNIK
19. september

Täpsem info ja eelregistreerimine: eve@palmse.ee ,
telefon 324 0070

MARIKA MÄESEPP
3. oktoober
Müüa kuivi ja tooreid küttepuid. Pikkus ja kogus vastavalt
kliendi soovile. Tel 501 3862
SOODSAD REHVITÖÖD VERGI TÖÖKOJAS. Talverehvid
soodushinnaga. Tööd on võimalik broneerida ka
nädalavahetuseks. Lisainfo tel. 513 1650
Informatsiooni ja kaastööd võib tuua või saata aadressil: Mere tn 6 Võsu 45501 Vihula vallavalitsus “Vihula Valla Leht”
või e-post: avo@vrkirjastus.ee iga kuu 15-ndaks päevaks

URVE REESALU
7. oktoober
BENITA KÕRGE
11. oktoober

75

