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ÜVK infopäev

EV aastapäeva aktus oli südamlik ja soe

Kuuendal veebruaril toimus esimene infopäev, kus
tutvustati Võsul vee- ja kanalisatsiooni projektiga
seonduvat. Vihula Valla Veevärgi projektijuhi, Toomas
Tutti, kinnitusel oli rahava huvi üle ootuste suur. Lisaks
projektijuhile vastasid huviliste küsimustele Vihula Valla
Veevärgi juhatuse liige Andrus Kruusi, PPA Ehitusjärelvalve insener Kalev Pikaru ning projekteerijad Priit
Tamm ja Toomas Kooskora. Andrus Kruusi kinnitusel
toimuvad sellised infopäevad ka edaspidi.
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Eesti Vabariigi 96.aastapäevale pühendatud aktusel
esinesid Võsu kooli lapsed, Võsu tantsumemmed ja
Võhma segakoor. Anti välja Elutöö preemia, Aasta
Tegijate tiitlid ja tunnustati nominente tänukirjaga.
Vihula valla Elutööpreemia
Valli Lember-Bogatkina – Karepa kandi
kultuurielu rikastaja, Vihula valla tutvustaja läbi
maalikunsti
Vihula valla Elutööpreemia nominendid
Taavi Teinbas – Rahvamuusika koguja ja
propageerija, lõõtspillimängija
Eerik Kaarend – Käsmu koduloouurija

Aarne
Vaik

Jaanuari viimastel päevadel selgusid riigi poolt kohalikele
omavalitsustele hariduse toetuseks saadavad summad.
Vihula vallale eraldati 2014 aastaks 127 447 eurot, sellest
õpetajate palkadeks 100 010 eurot. Eelmisel aastal oli
palgasummaks 97 184, seega suurenemine vaid 2,9 %.
Õpetajate miinimumpalk tõusis aga samas 715 eurolt 800
euroni, seega 11,9 %.
Lihtsamalt näeb see numbrites välja niimoodi: 2013
aastal oli meie õpetajate palgakulu 147 848 eurot, seega
lisas vald omalt poolt 50 664 €, ehk veidi üle kolmandiku.
2014 aasta õpetajate palgakulu, arvestades riigi poolt
lubatud miinimumpalga tõusu on 164 437 eurot, sellest 64
427 eurot ehk ca` 40 % tuleb vallal maksta oma eelarvest.
Tänu sellele, et esimeseks lugemiseks jaanuaris oli
valla eelarvesse jäetud piisav reserv laekuvate tulude osas,
oli nüüd hea võimalus üht osa sellest reservist ära kasutada
ja veebruarikuu volikogus kinnitati eelarve, mis tagab
meie õpetajatele lubatud palgatõusu sõltumata riigilt
saadavatest vahenditest. Samas jätkab vallavalitsus
jõupingutusi riigilt saamata jäänud summa väljanõudmist.
Meie eesmärk on ka järgnevatel aastatel vältida
väikekoolide muret – liitklasse ja tagada seeläbi oma
lastele hea haridus.

Perekond
Hermlin

Võsu sadama teema on olnud pidevalt päevakorral uue
volikogu ja vallavalitsuse esimestest päevadest alates.
2012 aastal läbi viidud hanke ja selle alusel 2013 aastal
sõlmitud hankelepingu ning selle lisakokkuleppe põhjal
võis eeldada, et PRIA-lt juba saadud rahastuse ja taotluse
faasis oleva, eeldatavalt lisaks saadava raha summeerimisel ei oleks Võsu sadama lõplik valmimine reaalne.
Lisaks oli riigihanke läbiviimisel eksitud hankemenetluse
reeglite vastu.
Sellest tulenevalt tekkis vajadus korraldada Võsu
sadama projekteerimiseks ja ehituseks uus riigihange.
Kuna keskkonnamõjude hindamine oli kestnud juba üle
poole aasta ja selle lõpparuanne kinnitati alles jaanuaris ja
vee erikasutusloa saamiseni läheb sealt veel paar-kolm
kuud, saime PRIA-lt loa uue hanke läbiviimiseks.
28. jaanuaril otsustas vallavalitsus tühistada eelmine
riigihange ja välja kuulutada uus projekteerimisehitushange. Kui 2012 aasta hankel oli asjast huvitatuid
ainult paar-kolm ja pakkumise esitas lõpuks vaid üks
pakkuja, siis seekord oli huvi algusest peale suurem –
hankedokumendid võttis välja 23 ettevõtet. Kuna aga
seekordne hange viidi läbi avalikustatud eelarvega tuli 20.
veebruariks siiski pakkumisi vaid kolm. Samas oli
odavaim pakkumine eelmisest hankest ca. kaks korda
odavam.
25. veebruari vallavalitsuse istungil tunnistati Võsu
sadama projekteerimis-ehitushanke võitjaks Aktsiaselts
ANTAARES pakkumuse hinnaga 764 124 € + km.

Vihula valla Aasta Tegija 2013 nominendid
Raudo Oolma – OÜ Eswire edukas juhtimine ja
kompleksi laiendamine
Mart Vilu – Vainupea külaelu edendamine ja
2013.aastal korraldatud külapäevade ettevalmistamine ja
läbiviimine
Vihula valla Aasta Tegija 2013
Kai Tingas – regilauluansambli Tink-Tingadi
Meelelahutuskoht Ukulele – Võsu suvise kultuurielu
hõbediplom
Peterburis toimunud rahvusvahelisel
elavdamine
MTÜ Eisma Sadam – Tiiu Pedaja ja Kaarel Einpalu – folkloorifestivalil „Interfolk in Russia“
Anne Reinhold – Võsu kooli õpilaste hea esinemine
Eisma sadama taastamine ja avamine
Mare Kalme ja Arvi Annimäe MTÜ Arma Hipoteraapia- 2013.aasta maakondlikel kergejõustikuvõistlustel ja koolis
sisuka spordielu korraldamine
ja Ratsakeskus –ratsakeskuse avamine, kestvusratsutamise
Mirjam Kulla – tervisehariduse edendamine
võistluse korraldamine koostöös Eesti Endurance Ühinguga;
Huvikooli Arma Ratsakool asutamine
Perekond Hermlin – eeskuju töö-ja pereväärtuste
hoidmisel
Aarne Vaik – Käsmu Meremuuseumi asutaja, mereajaloo
ja –hariduse propageerija
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Vallavalitsus kinnitas
uued vee ja
kanalisatsiooni hinnad
Vallavalitsus kinnitas Vihula Valla Veevärgi nõukogu
ettepanekul uued vee ja kanalisatsiooni hinnad.
Alates aprilli kuust on kuupmeetri vee hind 1.67 ja
kanaliseerimise hind 2.98. Hinnad sisaldavad käibemaksu.

Noonu hoiuala kaitse alla
võtmise otsus
Kooskõlas looduskaitseseaduse § 11² lõikega 2 teatame, et
muudetud on Vabariigi Valitsuse 15.09.2005 määrust nr
237 “Hoiualade kaitse alla võtmine Lääne-Viru
maakonnas” Vabariigi Valitsuse 09.01.2014 määrusega nr
6 „Vabariigi Valitsuse 15. septembri 2005. a määruse nr
237 „Hoiualade kaitse alla võtmine Lääne-Viru
maakonnas“ muutmine“ (edaspidi nimetatud määrus),
millega on kaitse alla võetud Noonu hoiuala. Määrus on
avaldatud Riigi Teataja I osas 15.01.2014 ning on
jõustunud 25.01.2014.
Määrus ja kaart on kättesaadavad Riigi Teataja
kodulehel aadressil
https://www.riigiteataja.ee/akt/115012014004.
Noonu hoiuala määruse eelnõu seletuskiri on
kättesaadav Keskkonnaministeeriumi kodulehel aadressil
http://www.envir.ee/orb.aw/class=file/action=preview/id
=1204887/L22ne_Viru_Seletuskiri.pdf.
Kui Teil tekib määrusega seoses täiendavaid
küsimusi, siis võtke palun ühendust Keskkonnaameti Viru
regiooni looduskasutuse spetsialistiga Imbi Mets´aga tel
329 5543, e-post imbi.mets@keskkonnaamet.ee

Uno Õunapuu naasis
volikokku
Alates 17. veebruarist taastas oma volitused volikogu
liikmena Uno Õunapuu, kes kinnitas,et tema tervis on
nüüd paranenud ja ta asub oma kohustusi täitma volikogu
töös.
Volituste peatamise ajaks Õunapuud asendanud Tea
Treufeldt lahkus küll volikogust, kuid jätkab ka edaspidi
aktiivselt valla tegemistes.

Maakonnaliin nr 7
Võsu-Käsmu-VihasooKotka

Maakonna inglise keele päev 6. klassidele
11. veebruaril toimus Kadrina Keskkoolis esmakordselt maakonna inglise
keele päev 6. klassidele.
Kadrina Keskkooli õpetajad
ja õpilased olid päeva muutnud osavõtjatele huvitavaks
nii meelelahutuslikust kui
võistluslikust küljest. Kõigil
koolidel tuli eelnevalt ette
valmistada ning seal esitada
oma kooli esitlus ning panna
oma teadmised proovile
Ühendkuningriike käsitlevas viktoriinis. Kokku oli
Kadrinasse tulnud 15 kooli
esindajad 74 õpilasega.
Koolide esitlusi muutsid
nauditavaks väga erinevad
lähenemised ülesandele alates huvitavatest tehnilistest
lahendustest kuni originaalsete lühilavastusteni.
Võsu Kooli esitlus võlus

ELUTÖÖ PREEMIA
Valli Lember-Bogatkina
vabakutseline kunstnik,
pensionär
Valli Lember-Bogatkina on
paljude aastate jooksul olnud
seotud Vihula vallaga läbi
oma suvise elamise Karepal
ja selle kandi kultuurielu
rikastamise. Ta on kaunistanud Karepa rahvamaja
oma kunstiteostega. Ta on
kujutanud oma teostes Vihula valla loodust, arhitektuuri, olmet ja inimesi.
Tema teostes kujutatu geograafia ei piirdu ainult Karepaga. On Võsu, Altja, Palmse, Vihula jne. Tema isikunäitused on olnud nii maakonna galeriides kui ka meie
valla eksponeerimiskohtades, rääkimata Moskvast,
Pekingist, Portugalist ja mu
dest maailmanimedest. Korduvalt on tema näitused
olnud üleval Palmses.
Tänu oma tuntusele on ta
kuulsust toonud ka Vihula
vallale. Viimatise näitena
võib tuua siinkohal tema
esinemise Prillitoosi saates
valimispäeval, 20.oktoobril
2013.
Ta rikastab juba oma
olemasoluga kohalikku kultuurielu.

Eisma sadam
Sadama rekonstrueerimine
ei ole ühe aasta töö, seda
enam on hinnatav tehtud
pingutus ja tulemus ühe väikesadama taastamise puhul.
Arvestades valla 100 km
pikkust merepiiri, ning ainu-

12. märts 2014 korraldab Keskerakond sõidu
Tallinnasse.
Riigikogu infotunni külastus ja kohtumine hr. Aivar
Riisaluga.
Söök
Titanicu näituse külastus Lennusadamas.
Väljasõit Võsu alevi bussijaamast kl. 10.00
Palun kaasa võtta isikut tõendav dokument!
info telefon:53473058

Võsu kooli lapsed Kadrinas inglise keele päeval
oma rõõmsa ja selge esitu- naasium.
sega ning pälvis žüriilt 3.
Viktoriin kujunes tõelikoha Rakvere Reaalgüm- seks proovikiviks. Küsimunaasiumi ning Kadrina sed polnud kergete killast
Keskkooli järel. Meiega ning põnevust jätkus viimvõrdselt jäi kolmandat kohta sete minutiteni. Parimaks
jagama Väike-Maarja Güm- faktide tundjaks viktoriinis

sai Kadrina Keskkooli võistkond. Võsu Kooli vapper
viisik, kelle koosseisus olid
Helemeel, Jaanus, Reili,
Oliver ja Robin jäid taas
jagama 3. kohta koos Uhtna
ja Vasta koolidega.
Meeldejääv päev Kadrinas pakkus vaheldust tavalistele koolipäevadele. Seal
saime osa Kadrina KK
külalislahkusest ja meelelahutuskavast, kuid kindlasti
ei tohi alahinnata uusi teadmisi, mida inglise keele päev
kõigile läbi viktoriini jagas.
Olite väga tublid, Helemeel, Jaanus, Reili, Robin,
Oliver!
Mall Ränkson
Inglise keele ja 6.-7.
klassi õpetaja

Elutöö preemia ja Aasta Tegijate iseloomustused

AASTA TEGIJAD

Hea Vihula valla elanik!
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kest toimivat Vergi sadamat,
on ligi 50 sildumiskohaga
sadama avamine vallale väga heaks reklaamiks. Samuti
on Eisma sadam kohalikele
kaluritele turvaliseks kodusadamaks.
Arma Hipoteraapia- ja
Ratsakeskuse (MTÜ
Arma HRK) Mare Kalme
ja Arvi Annimäe
Arma ratsakeskus on tegutsenud juba mitu aastat ja
selle edasiarendamisega on
pidevalt ja sihikindlalt tegeletud. Tänavune aasta aga on
olnud eriline, mis on saavutatud järjekindla ja entusiastliku töö tulemusena.
2013. aasta 20. oktoobril
toimus ratsakeskuse avamine, mis on rajatud nõukogude ajal ehitatud ja siiani
tühjalt seisnud vanasse
suurde lihaveiste laudakompleksi, mis neil õnnestus
osta endiselt välismaiselt
omanikult. Siiani seisis see
tühjana ja lagunes, sest
omanik ei suutnud sellega
midagi ette võtta. Mais
korraldati esimesed heakorratalgud, sest farmi ümbrus oli väga räämas ja võssa
kasvanud ning laudas sees
vana sõnnik. Tänaseks on
oma pere, sõprade, trennilaste ja tuttavate abiga loodud keskus, kus on võimalik
ilmastikust sõltumata vanast
heinaküünist ümberehitatud
maneežis ratsutada.
Hobustele on ehitatud
tall 12 latriga, vabapidamisboks varssadele ja noortele hobustele, klubiruum ja
puhkeruum ja ruumi arendamiseks on veel küllaga.
Koostöös Eesti Endu-

rance ühinguga korraldati
siinmail esimene kestvusratsutamise võistlus, kus
osales kogu Eesti selle ala
paremik üle 30 võistluspaari.
Oma tallist osales 6 võistluspaari, kes algajatena läbisid
kõige lühema distantsi 29
km,
pikim distants oli
81,5km. Võistluse direktor
oli Mare ja rajameister Arvi.
Rajad kulgesid Karepa kandi
kaunil maastikul ja olid väga
vaheldusrikkad ning rasked.
See oli suur ja vastutusrikas
töö ning hästi korraldatud
võistlus ja kuna osalejaid oli
üle Eesti, siis see tõi tuntust
nii Vihula vallale kui ka
looduskaunile Karepa kandile. Hea töö kiidab tegijat.
Osaleti aasta jooksul oma
lastega ka teistel võistlustel
üle Eesti. Aastat iseloomustab veel üks tähis: asutati
ja saadi Haridusministeeriumilt koolitusluba huvikoolile Arma Ratsakool.
Koostöös Kiikla ja Tudulinna lastekodudega on välja
töötatud ratsutamisprogrammid seal elavatele lastele.
Selleks, et sellist teenust
osutada omandas Mare vastava hariduse Tartu Ülikoolis.

Meelelahutuskoht
Ukulele
Võsul Mere tänav 27 avati
21. juunil 2013 meelelahutuskoht UKULELE.
Avatud oldi nädala lõppudel. Esimesed esinejad
nagu Jaak Juhanson, Taavi
Peterson, ansambel „Pööriöö” tulid perenaise kutsel.
Erilist reklaami polnud,

Võsu-Oandu talvematk 2014
Traditsiooniline kohalik
matkabuss väljub Võsu
bussijaama juurest kell
10.00 marsruudil Vergi
teerist-Vergi-Altja-OanduSagadi pood-Palmse-Sagadi
teerist-Võsu SpordihooneOandu.
Kohalikule matkabussile
pole vaja ette registreeruda.
Tagasi Võsule väljub buss
14.00
Jalgsimatk Võsu-Oandu
matkarajal. (10 km)

Algus Võsu Spordihoone
juures.
Juhendajaga metsaretk
Oandu ümbruse radadel kell
11.15. Pikkus ~ 4 km, aega
kulub 1,5-2 tundi.
Algus Oandul looduskeskuse peahoone ees.
Oandul ootab matkajaid
maitsev supp ja kuum tee.

aga teated toredast kohast
käisid suust suhu. Nii külastajad kui esinejad hakkasid
oma tuttavaid kutsuma Ukulelesse esinema. Ka oli
selliseid momente kui tuldi
uksest sisse ja paluti luba
esinemiseks. Ühed sellised
olid noored USA'st, kes juhtusid ühel augustikuu laupäevaõhtul olema Võsul.
Eesti artistidest esinesid
Jaak Juhanson ja Krista Citra
Joonas, Ukerdajad, Di Santo
Duo, Taavi Peterson, ansambel Pööriöö, ansambel
Trummsaurus, Punk'ifestival Villu Tammega ja veel
väga palju huvitavaid esinejaid.
Perenaise hinnangul olid
nad ilmselt üsna ainulaadsed
nähtused Eesti maastikul,
sest tuli nädalaid, kus laval
oli kolm livekontserti järjest.
Seega kokku sattus Ukulelesse esinema 30 erinevat
koosseisu/artisti ning kokku
käis nende väikeselt lavalt
läbi 73 muusikut/sõnameistrit. Päris vahva tulemus!
Kontserdid olid tasuta,
küll aga käis ringi „pillimehe
ämber”, kuhu igaüks omal
soovil ja lähtuvalt võimalustest võis poetada va kõlisevat.
Rahvast käis väga palju
ning vaatajad-kuulajad olid
rahul. Isegi see, et nad alati
ruumi sisse ei mahtunud,
vaid trepil kuulasid, ei
heidutanud.
Hea kui selline ettevõtmine muutuks traditsiooniks.

Algus 1. märtsil kell 11.00

RMK Oandu
looduskeskuses
toimub matkapäeval
veel mõndagi:
10.00 – 14.00 avatud loodusfilmide programm ja uued
näitused.
Metsamedali töötuba
Medaleid matkal ei jagata,
igaüks saab endale soovi
korral ise medali meisterdada.
Moosikonkurss „Metsast
purki“ vol.3
Moosid keldrist välja! Mat-

kajad mekivad ja annavad
oma hääle moosimeistrite
saavutustele! Lemmikutele
auhinnad.
Üritust korraldavad nagu
ikka RMK ja Võsu Vabatahtlik Tuletõrjeühing.
Talvine matkapäev on osalejatele tasuta.
Info: RMK Oandu
looduskeskus 676 7010,
509 9397, 514 3089
www.rmk.ee/loodusegakoos
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Istung nr 6
Võsul 13.veebruaril kell 16:00.
Istungil osales 13 volikogu liiget: Robert Aasa,
Andrus Aasmäe, Anneli Alemaa, Tõnu
Ammussaar, Urmas Einberg, Annika Hallimäe,
Gerly Herm, Jaan Kruus, Hanno Nõmme, Jüri
Teppe, Tea Treufeldt, Aarne Vaik ja Aide
Veinjärv.
Määrusega nr 7 kinnitati Vihula valla 2014.a eelarve:
põhitegevuse tulude osa 1 761 952 eurot,
põhitegevuse kulude osa 1 715 736
eurot,
investeerimistegevuse osa -432 617 eurot, eelarve
tulem -386 401 eurot ja finantseerimistegevuse osa
386 401 eurot.
Määrusega nr 8 asendati kehtivates kordades komisjonide nimed valdkonnaga järgmiselt:
-„Vihula valla heakorrakonkursi „Kaunis Kodu“
statuut“ § 1 lg 2 asendatakse „ heakorra- ja
korrakaitsekomisjon“
valdkonnaga „heakorraküsimustega tegelev komisjon“;
-„Vihula valla finantsjuhtimise kord“ § 4 lg 8
asendatakse „eelarve- ja arengukomisjon“ valdkonnaga „volikogu eelarve- ja majandusküsimustega
tegelev komisjon“;
-„Vihula valla eelarvest kultuuri-, noorsoo- ja
spordiprogrammide, elukeskkonna arendamise ja
kohaliku omaalgatuse toetuste taotlemise, andmise ja
kasutamise kord“ § 6 lg 2 ja lg 3 asendatakse
„Kultuuri- ja spordikomisjon“ valdkonnaga „kultuuri-, spordi- ja noorsooküsimustega tegelev
komisjon“ .
Otsusega nr 31 taotletakse Vihula valla munitsipaalomandisse Võsupere külas asuv Pumbamaja maaüksus, suurusega ca 90 m2.
Otsusega nr 32 kuulutati välja järgmised Aasta Tegijad
2013:
1. Ukulele muusikabaar Võsul - Võsu suvise kultuurielu
elavdamine;
2. Eisma sadam - sadama taastamine ja avamine;
3. Mare Kalme ja Arvi Annimäe (MTÜ Arma
Hipoteraapia- ja Ratsakeskus) - oktoobris 2013
ratsakeskuse avamine; suvel 2013 kestvusratsutamise
võistluse korraldamine koostöös Eesti Endurance
Ühinguga; septembris 2013 Huvikooli Arma
Ratsakool asutamine.
Otsusega nr 33 antakse Vihula valla Elutööpreemia
kunstnik VALLI LEMBER-BOGATKINA'le, Karepa
kandi kultuurielu rikastajale ja Vihula valla
tutvustajale läbi maalikunsti.
Otsusega nr 34 nimetati MTÜ-s Rakvere Haigla
Vihula valla esindajaks kuni tema volituste
lõppemiseni vallavanem Annes Naan.
Otsusega nr 35 otsustati võtta SA-lt Keskkonnainvesteeringute Keskus Vihula valla veemajandusprojekti omaosaluse finantseerimiseks laenu summas
310 000 €.
Volikogu on nõus täiendavate uuringutega enne
seisukoha kujundamist Noonu uuringuruumis geoloogilise uuringuloa osas arvamuse andmiseks.

Järgmine volikogu istung toimub 13.märtsil
algusega kell 16:00 vallamajas, Võsul.

Volikogu poolt vastuvõetud määruste ja otsustega saab
tutvuda valla kantseleis, raamatukogudes ja valla
veebilehel: www.vihula.ee.

VIHULA VALLA LEHT

21. jaanuari 2014 istungi nr 3 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. väljastas kasutusloa Annikvere küla Raja farmi kinnistu
sigala kasutamiseks;
2. väljastas kirjaliku nõusoleku Käsmu küla Käsmu
õpperaja suunaviitade, infotahvlite ja huvipunktide
püstitamiseks ning Oandu-Võsu matkaraja suunaviitade,
infotahvlite ja huvipunktide püstitamiseks;
3. väljastas projekteerimistingimused Koljaku küla Võsu
telkimisala ja Mustoja küla Mustoja lõkkekoha
välitualettide ehitusprojekti koostamiseks;
4. kooskõlastas puurkaevu asukoha Võsu alevikus
kinnistule „Võsu rand“ puurkaevu rajamiseks vastavalt
esitatud taotlusele;
5. andis loa korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamiseks ja perioodiliseks vabastamiseks
järgmistele jäätmevaldajatele: K.-J. Kuutok, L. Albert,
M. Lood, M. Varjun, OÜ Roolid Kinnisvara, Õ.
Metsam);
6. kompenseeris ühe õpilase sõidukulud 2013/2014
õppeaasta II veerandil summas 83,20 eurot;
7. andis nõusoleku Rakvere Spordikoolile noorte projektlaagri läbiviimiseks Võsu koolis 04.08.-10.08.2014 ja
11.08.-17.08.2014;
8. muutis Sagadi külas asuva katastriüksuse Sepa
lähiaadressi ja määras uueks lähiaadressiks Vanasepa;
9. nõustus järgmiste põllumajandusmaade kasutusvaldusesse andmisega FIE-le Urmas Einbergi SikkaniPendri talu: maatükk nr 50 Annikvere külas lähiaadressiga Kivipurusti, maatükk nr 19 Vihula külas
lähiaadressiga Kolmetee, maatükk nr 20 Vihula külas
lähiaadressiga Kolmnurga, maatükk nr 62 Salatse külas
lähiaadressiga Kurvi, maatükk nr 52 Annikvere külas
lähiaadressiga Puutemäe, maatükk nr 51 Annikvere
külas lähiaadressiga Põllu, maatükk nr 58 Annikvere
külas lähiaadressiga Savi, maatükk nr 55 Annikvere
külas lähiaadressiga Türgimäe, maatükk nr 14 Vihula
külas lähiaadressiga Uudismaa ja maatükk nr 45
Annikvere külas lähiaadressiga Viiekraavi.
28. jaanuari 2014 istungi nr 4 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. väljastas ehitusloa Metsiku küla Alaniidu kinnistule
abihoone püstitamiseks;
2. väljastas kasutusloa Sagadi küla Sagadi F2 jaotusvõrgu
kasutamiseks;
3. väljastas projekteerimistingimused Oandu telkimisala,
Oandu loodusmetsa õpperaja, Käsmu matka- ja
jalgrattaraja, Mustoja lõkkekoha ja Ojaäärse metsaraja
ehitusprojekti koostamiseks Keskkonnaameti poolt
esitatud tingimustel;
4. andis loa korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodiliseks vabastuseks järgmistele jäätmevaldajatele: E.
Veldi, J. Härmand, K. Sarnet ja L. Sepp;
5. pikendas sotsiaalkorteri, Viru tn 6-1 Võsul, üürilepingut
ühe aasta võrra;
6. kinnitas sotsiaal- ja hariduskomisjoni ettepanekud
järgmiselt: maksta küttetoetust viiele eakale inimesele
kokku summas 704 eurot, maksta ühekordset toetust
kahele puudega inimesele kokku summas 300 eurot,
maksta ühekordset toetust ühele vähekindlustatud perele
summas 96 eurot, maksta toimetulekutoetust ühele
inimesele summas 90 eurot;
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7. otsustas lõpetada poolte kokkuleppel OÜ-ga Astlanda
Ehitus sõlmitud leping, tasuda koostatud projekti eest ja
korraldada uus hange Võsu sadama ehitustööde I ja II
etapi teostaja leidmiseks;
8. andis loa MTÜ-le Fän Clab projektlaagri läbiviimiseks
Käsmus Lainela Puhkekülas ajavahemikul 03.06.08.06.2014 ja 13.07.-18.07.2014.

04. veebruari 2014 istungi nr 5 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. väljastas ehitusloa elamu püstitamiseks Võsu aleviku
Jaanioja 10 kinnistule;
2. väljastas kirjalikud nõusolekud puurkaevu rajamiseks
Karepa küla Kuuskmaa kinnistule ja Korjuse küla
Ojaküla kinnistu saunahoone täielikuks lammutamiseks;
3. andis nõusoleku ECO WOLF OÜ-le jäätmeloa väljastamiseks olmejäätmete hulka liigituva paberi ja kartongi
kogumiseks ja veoks Lääne-Viru maakonnas;
4. kinnitas kultuuri- ja noorsookomisjoni järgneva ettepaneku: toetada SA Käsmu Meremuuseumi taotlust 900
euro eraldamiseks lastelaagri „Noor kalur“ läbiviimiseks
suvel 2014;
5. otsustas esitada volikogule järgmised eelnõud: „Volikogu määruste muutmine seoses volikogu uute alatiste
komisjonide moodustamisega“, „Laenu võtmine Vihula
valla veemajandusprojekti omaosaluse finantseerimiseks“.
11. veebruari 2014 istungi nr 6 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. väljastas MTÜ-le Georg Otsa Festival 09.08.201410.08.2014 Võsul toimuva avaliku ürituse „Georg Otsa
festival ja vabaõhukontsert“ korraldamise loa;
2. ei rahuldanud S.Vumba taotlust korraldatud jäätmeveoga
liitumisest erandkorras vabastamiseks. Andis loa
korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodiliseks
vabastuseks S. Vumba`le. Andis loa korraldatud
jäätmeveoga liitumisest perioodiliseks vabastuseks A.
Nagel`ile;
3. andis nõusoleku Paasi külas asuva katastriüksuse
Tõveristi jagamiseks kaheks iseseisvaks katastriüksuseks ja määras koha-aadressideks Tõveristi ning
Sireli;
4. kvalifitseeris Orumäe kinnistu detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise hankel
pakkuja AS Sweco Projekt kui hanketeates esitatud
kvalifitseerimistingimustele vastav pakkuja. Tunnistas
Orumäe kinnistu detailplaneeringu koosta-mise ja
keskkonnamõju strateegilise hindamise hankel AS
Sweco Projekt esitatud pakkumus vastavaks kui
hanketeates esitatud tingimustele vastav pakkumus.
Lükkas tagasi pakkumuse, kuna vastavaks tunnistatud
pakkumuse maksumus ületab hankelepingu eeldatava
maksumuse;
5. väljastas ehitusloa Võsu aleviku Jõe tn 3a ehitise
terrassile varikatuse rajamiseks;
6. väljastas kasutusloa Karepa küla Kuuskmaa kinnistu
elektriliitumise kasutamiseks;
7. Võsu spordihoone teenuste kasutamise hinnakirjast
jäetakse välja jalgrattalaenutus ja kuni 18.aastastele valla
lastele on inventari rent (uisulaenutus) tasuta.

Suitsuandur on vajalik ja kohustuslik
Suitsuandur päästab elu –
see ei ole tühipaljas sõnakõlks. See on nii ja seda
näitavad ka viimased juhtunud sündmused üle Eesti.
Suitsuandur on varakult
tulekahjust teada andnud
ning päästnud mitmeid elusid. Varakult avastatud põlengu saab pererahvas ise
kustutatud ja päästjate abi
pole tarviski.
16 tulekahjus hukkunut
kahe kuu jooksul on palju ja
kurb selle juures on fakt, et
ühelgi juhul ei olnud elupaigas töökorras suitsuandurit, mis oleks tulekahjust varakult teada andnud.

Enamikel juhtudel olid tulekahju tekkimise ajal naabrid
kodus, nad oleksid suitsuanduri häält kuulnud ning
saanud varakult abi kutsuda.
Suitsuanduri kohustuslikkusest on räägitud aastaid
ja vastav seadusesäte jõustus
2009. aastal. Seadus kohustab omanikku paigaldama
igasse elupaika suitsuanduri.
Päästjad soovitavad suitsuandurit kontrollida igal pühapäeval ja aeg ajalt puhastada tolmust. Patarei vahetuse vajadusest annab suitsuandur Sulle ise märku. Kui
Sul endal ei ole võimalik
patareid vahetada, palu oma

lähedasi või naabrit.
Suitsuanduri puudumisel või kui suitsuandur
pole töökorras võib omanikku või üürnikku karistada
rahatrahviga kuni 1200
eurot.
Täiendavat infot leiab
Päästeameti kodulehelt
www.rescue.ee või
päästeala infotelefonilt
1524.
Lili Lillepea
Ida päästekeskuse
kommunikatsioonijuht
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71 aastat Velikije Luki
lahingust
Sel aastal taitub 71aastat Teise Maailmasoja yhest
verisemast ja ohvriterohkemast Velikije Luki
lahingust, kus voitlesid 8. Eesti Laskurkorpuse
sojamehed. Velikije Luki lahingutes hukkus yle
6500 eesti sojamehe,kes on maetud Velikije Luki
vennaskalmistutele. Velikije Luki lahingutes kaotas
Eesti Laskurkorpus langenutena ja raskelt haavatutena üle poole oma isikkoosseisust. Kõik nad
väärivad meenutamist ja meelespidamist. Eesti
Vabadusvõitluse Muuseum koos reisibürooga
Mainedd organseerib sel aastal Velikije Lukis
hukkunute ja seal võidelnud eesti sõjameeste
lähedastele, ajaloo ja militaarhuvilistele Velikije
Luki külastamist 23.05-25.05,29.05-01.06, 27-29
juunil, 25-27. juulil ja 22-24. aug.
Velikije Luki kolmepaevasel reisil kylastame ka
Petseri kloostrit, Pihkva Kremlit, Ostrovi relvamuuseumit, Puškiniga seotud kohti Mihhailovskojes, Velikije Lukis eesti sõjameeste vennaskalmistuid, memoriaalkompleksi, ajaloo- ja sõjamuuseumit, lahingutega seotud kohti Velikije Lukis, Nevelis ja Novosokolnikus.
Info reisi kohta 551 9407
e-mail: peterburg05@hot.ee
või reisibyroos Mainedd: info@mainedd.ee ,
tel 644 4744
Lugupidamisega Johannes Tõrs
Eesti Vabadusvoitluse Muuseumi juhataja

IN MEMORIAM

IN MEMORIAM

SAIDA LIHTFELDT
1962 – 2014
Iga koit lõpeb loojangukumas.
Öösse kaob iga ELUpäev,
Mille pikkuse määratleb Jumal –
Tema otsus on lõplik... ja jääv...

EINAR OHOV
1960 – 2014

Elust jäljetult ükski ei lähe.
Ikka midagi järele jääb.
Sealpoolsuse säraval tähel
oma maapealseid jälgi ta näeb.
(V.Osila)
Natuke kõhisev naer, kaeradavõitu häälega
katkestatud laste nääklemised, humoorikas
sekkumine, laisavõitu samm, tuhanded toredad
ettevõtmised, lõbusad hetked...See kõik on nüüd
mälestus... Me lehvitame sulle, tädi Saida!
Vihula lasteaia pere

19.10 VÕHMA SELTSIMAJAS 19:10
VALIMISPIDU
Ootame kõiki kandidaate vestlusringi arutlema
Vihula valla tuleviku üle
Tantsuks mängib ansambel COMPACT
PUHVET
PÄÄSE 3 eurot

Meie seast on lahkunud täies elu- ja tööjõus hea ja
asjatundlik kolleeg.
Einari noorpõlv möödus Tallinnas, kus ta lõpetas 21.
Keskkooli ja TPI mäeinseneri erialal 1983. a. Õpingutejärgselt, juba pereinimesena, sai tema elu- ja töökohaks
Virumaa.
Einar elas koos perega kuus aastat Vinnis ja töötas
kohalikus majandis soojusinsenerina.
Alates 1989. aastast oli ta Vihula valla inimene. Pärast
mõneaastast töötamist metsanduse alal, osutus ta
valituks Vihula vallavolikogusse ja 1993. a asus täitma
volikogu esimehe kohustusi.
Kohalike omavalitsustega oli seotud Einari kogu
järgnev tööelu. Ta oli vallavanem, mõnda aega Lääne –
Viru Ühisomavalitsuste Liidu tegevjuht, 2003. aastast
kuni 2006. aasta lõpuni selleks ajaks liitunud Vihula valla
abivallavanem.
Nendel ametikohtadel näitas Einar end asjatundliku,
tegusa ja targalt kaalutleva töötegijana. Veel aastaid hiljem oskas ja tahtis ta konsulteerida kohalike vee- ja
kanalisatsioonirajatiste osas selle ala uusi valla töötajaid.
Kuni sellise nüansini, et juhatas, millisest riiulist ilma
otsimata leida vajalikku dokumenti või joonist.
Vihula vallavolikogu liige oli Einar kuni möödunud
aasta lõpuni juhtides edukalt volikogu üht olulisemat
komisjoni, nimelt eelarve- ja arengukomisjoni.
Pärast abivallavanema ameti mahapanemist asus ta
tööle Harjumaale Rae vallavalitsusse ehitusspetsialistina.
Sealsete inimeste hinnangud tema kohta on positiivsed.
Tema tööga polnud kunagi probleeme, ta oli süsteemne ja
asjatundlik. Ta oli abivalmis inimene ja mitte kunagi ei
jätnud küsimustele vastamata. Raes mäletatakse teda
peene huumorisoonega, tagasihoidliku, kuid oma arvamust omava inimesena.
Koos Einari sugulaste ja lähedastega langetavad pea
teda mälestades kõik töökaaslased ja kolleegid, kellel on
aastate jooksul olnud võimalus Einariga koos töötada.

ANNA BERGSTRÖM
Villandi küla

89

ARVED MARGAT
Muike küla

86

HELJU ELSTRUK
Võhma küla

86

HEINO PAJUPUU
Koljaku küla

85

ANNA PLOTNIKOVA
Vainupea küla

85

HARRI MANNOV
Käsmu küla

83

HARALD LASS
Pedassaare küla

83

GENNADI ZUSSI
Võsu alevik

84

KALJO VEINMANN
Salatse küla

82

ENDLA AAVIK
Võsu alevik

81

KLAUS MASING
Karula küla

75

EPP OJALILL
Käsmu küla

70

Ostan kontaktoreid, kaitselüliteid, raadiojaamu,
otsilloskoope, trükkplaate ja detaile
tel 5 458 3370

OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 50 45 215, 51 45 215, info@est-land.ee

Meie hulgast
on lahkunud …

AARE PÕDRA
24. jaanuar
SALME PERKO
27. jaanuar
MAIT MERISTE
04. veebruar
SAIDA LIHTFELDT
08. veebruar

Informatsiooni ja kaastööd võib tuua või saata aadressil: Mere tn 6 Võsu 45501 Vihula vallavalitsus “Vihula Valla Leht”
või e-post: v.r@neti.ee iga kuu 15-ndaks päevaks

EINAR OHOV
08. veebruar

