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Võsu-Oandu talvematk 2014

Vihula vallas tõusid
sotsiaaltoetused

Seekord oli võistlemas juba 16 moosi, tavapärasematele toorainetele lisaks oli kasutatud pihlakaid, porgandit, võilille
ning muidugi ka moosimeistri südamesoojust. Foto Jaak Neljandik
1. märtsil toimus järjekorranumbrilt juba 13. VõsuOandu talvematk. Kuigi
tavaliselt oleme matkanud
nii suuskadel kui jalgsi, siis
tänavu läksid suusavarustusest käiku ainult kepid.
Lumelaike jätkus küll metsa
alla ja matkarajalegi, aga
suusatamiseks sellest ei
piisanud.
Päev avati Võsu spordihoone juures, nagu viimastel
aastatel juba traditsiooniks
on saanud. Et mitte kellelegi
matka pikkusega liiga teha,
viidi matkajad bussidega
Eskule ja sealt liiguti juba
Pedassaarele viivat metsateed mööda kondimootori
jõul Tõrvaaugu mäest alla
Oandu-Võsu matkarajale.
Nii sai retke pikkuseks 7,5
kilomeetrit, mis oli jõukohane nii suurtele ja väikestele inimestele ning veteranmatkajale koerte arvestuses
– Bossele. Et rahvas teelt
kõrvale ei kalduks, juhtisid
retke ja pajatasid soovijatele
siinsest metsaelust Ene
Riiberg ja Urmas Rauba.
Lühemate matkade sõbrad käisid Oandu pärandkul-

tuurirajal Tiina Neljandiku ja
Koprarajal Tiia Pajutee targal juhendamisel.
Samal ajal käis Oandul
Kodukaitse naiste leeris
hernesupi keetmine ja paaniline portsude ülelugemine,
sest rahvast tuli kokku igast
ilmakaarest. Kohal oli Looduse Omnibussi rahvas,
Rakvere poolt vuras RMK
Metsabuss ja kohaliku rahva
eest hoolitses kohalik matka-

PRIA kinnitas toetuse
eraldamist Võsu Sadama
II etapi ehituseks
PRIA kinnitas oma kirjaga toetuse eraldamist Võsu Sada
II etapi ehituseks. Toetuse suuruseks on 203 324.- eurot.
Paraku tueb ehituse alustamisega
oodata kuna
vallavalitsuse otsus kuulutada ehitushanke võitjaks
Antaares OÜ vaidlustati OÜ Monoliit poolt ja
vaidlustuskomisjon rahuldas OÜ Monoliit vaide. Nüüd
tuleb vastavalt kehtivale korrale vallavalitsusel teha uus
otsus.

buss. Lisaks oma transpordiga kaugelt tulijad ja
veendunud jalgsikäijad, kes
peale matka omal jalal ka
veel koju läksid. Lõpuks oli
Oandul käinud 233 inimest
ja suppi tuli vahepeal veidi
juurde keeta.
Kõik Oandule jõudnud
said tunniskirja matka läbimise kohta ja nuputamislehe küsimustega RMK ja
Võsu Vabatahtlikult Tule-

tõrjeühingu poolt. Vastanute
vahel loositi välja põnevaid
ja vajalikke auhindu. Igaüks
sai loodusvaht Peetri juhendamisel endale veel medali
valmistada ja kaela riputada.
Nagu kaks matkajat kommenteerisid, oli see tänavu
talialadel Eesti suurim medalivõit.
Juba kolmandat korda
toimus ka Moosikonkurss ja
seekord oli võistlemas juba
16 moosi, tavapärasematele
toorainetele lisaks oli kasutatud pihlakaid, porgandit,
võilille ning muidugi ka
moosimeistri südamesoojust. Maitsva moosi esimeistrid olid Marika Kilk
Võsult, Riina Laanetu Kolgast ja Tiina Reintal Tepelväljalt.
Kui kell sai 14.30, siis
oligi aeg rahvas metsa alt ja
looduskeskuse hoonest kokku otsida ning bussidesse
juhatada. Järgmine kord
lubasid kõik meile külla
tulla maikuus, et tunda
rõõmu kevadõites metsast.
Tiina Neljandik

Foto Jaak Neljandik

Majandus- ja rahanduskomisjon laienes
Märtsikuus toimunud volikogu istungil valiti majandus- ja
rahanduskomisjonile uus esimees, kelleks sai volikokku taas
naasnud Uno Õunapuu. Ühtlasi laiendati komisjoni koosseisu
nelja liikme võrra. Uuteks liikmeteks on Urmas Einberg, Jüri
Teppe, Hanno Nõmme ja Andrus Aasmäe.

Volikogu uueneb taas
Volikogu saab taas uue liikme, kelleks on Mati Piirsalu. Oma
volitused volikogu liikmena peatab alates 31. märtsist Tõnu
Ammussaar.

Vihula Vallavolikogu võttis oma märtsikuu istungil vastu
määruse, millega tõusid mitmed vallas makstavad
sotsiaaltoetused. Arvestades valla eelarve võimalusi, ei
hakka küll kõik toetused kehtima selle aasta aprillikuust.
Nii tõuseb järgmisest aastast vähekindlustatud peredele
makstav küttetoetuse piirmäär seniselt 192-lt eurolt 300ni. Päris uue toetusena makstakse järgmisest aastast
kooliõputoetust ka põhikoolibaasil kutsekooli päevase
õppevormi lõpetajatele. Nii põhikooli, gümnaasiumi kui
kutsekoolide lõpetajate koolilõputoetus on uuest aastast
80 eurot. Koolilõputoetust makstakse olenemata pere
sissetulekust lapsevanema või abituriendi avalduse alusel.
Juba selle aasta aprillikuust tõusevad aga kolm väga
olulist vallas makstavat toetust. Kaks neist on abiks
lastega peredele: koolitarvetetoetus vähekindlustatud
peredele kerkib seniselt 26-lt eurolt lapse kohta 60-le
eurole ja ranitsatoetus, mida makstakse kõigile oma
kooliteed alustavatele lastele olenemata pere sissetulekust, on sügisel 80 eurot.
Enim abi hakkavad vallalt saama pered, kes on
kaotanud lähedase inimese. Kuna riik matusetoetust ei
maksa, otsustas volikogu tõsta matusetoetuse seniselt 96lt eurolt 300 eurini. Matusetoetust makstakse Vihula valla
elaniku matust korraldavale isikule.
Lisaks eelnimetatud toetustele võivad vähekindlustatud pered taotleda vallast rehabilitatsioonitoetust
mitmesuguste tervisega seotud kulutuste kompenseerimiseks, nagu ravimid, abivahendid, haiglatasud jne.
Rehabilitatsioonitoetuse maksimum-määr ühes aastas on
192 eurot. Vähekindlustatud pere sissetuleku piiriks on
üheliikmelise pere ja pere esimese liikme jaoks Vabariigi
Valitsuse kehtestatud neto miinimumpalk, mis sellest
aastast on 310, 69 eurot. Iga järgneva pereliikme puhul
lisandub sellele 70%.
Endises korras ja määrades jäid kehtima vähekindlustatud peredele mõeldud koolitoidutoetus gümnaasiumi ja kutsekooli õpilastele, hooldekodutoetus,
puudega inimese toetus ja ühekordne toetus. Pere
sissetulekut mittearvestavatest toetustest jäi muutmata
sünnitoetus, mis on Vihula vallas 320 eurot. Ka toetuste
taotlemise korras muudatusi ei ole. Vähekindlustatud
peredele mõeldud toetuste avaldusele tuleb lisada pere
sissetulekuid tõendavad dokumendid. Sissetulekuid
mittearvestavate toetuste – sünni-, ranitsa- koolilõpu- ja
matusetoetuse – taotlemiseks piisab avaldusest. Infot ja
abi taotluste vormistamisel saab alati sotsiaalnõunik Eha
Veemilt telefonil 325 8644 või 5 669 4345.
Jüri Teppe
Vihula Vallavolikogu sotsiaal- ja hariduskomisjoni
esimees

Tule, teeme maaelu
paremaks!
Hea maarahvas!
Kas tahte, et elu maal oleks parem? Kui jah, siis tulge
ja aidake muuta Euroopa Liidu maaelu toetused just
selliseks, mis tegelikult aitaks elu maal paremaks teha.
Arvestage, et kui te enda ja oma kogukonna soove ja
tahtmisi uue toetusvooru programmi ei pane, siis selliseid
tegemisi ka ei toetata.
Tule ütle oma sõna sekka, et uue perioodi toetused
saaksid sinu kogukonna nägu.
Vihula vallas aitan teie ettepanekuid koguda
järgmistes kohtades:
3. aprillil kl 18 Rutjal, Arma ratsatalus
7. aprillil kl 18 Võsu rannaklubis
Kohtumiseni!
Artur Talvik

VIHULA VALLA LEHT
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Meeldetuletus ettevõtjatele!

Käsmu Külaselts eile, täna ja homme

Registreeringu õigsuse kinnitamine
Alates 1. jaanuarist 2005 on ettevõtjal (ka majutusteenust osutav ettevõtja) kohustus esitada iga aasta 15.
aprilliks vallavalitsusele kinnitus registreeringu
õigsuse kohta majandustegevuse registris (s.t. kinnitus
selle kohta, et ettevõtja ega ettevõtte andmetes ei ole aasta
jooksul muudatusi toimunud). Muudatuste kohta tehakse
registreering majandustegevuse registris ja selle eest
riigilõivu ei võeta. Registreeringu õigsuse kinnitamise ja
muutmise blankette saab vallavalitsusest ja veebilehelt:
www.mkm.ee/mtr.
Ettevõtjal on võimalus elektroonselt ise taotlusi
sisestada ja õigsust kinnitada www.eesti.ee e-teenuste
keskkonnas. Vastav link on leitav MTR kodulehelt:
www.mkm.ee/mtr - sisenemine MTR-i.
Kui ettevõtjal ei ole võimalik kasutada eelnimetatud
teenust, siis tuleb edastada taotlus registreeringu teinud
asutusele posti teel, e-posti teel (digiallkirjastatult) või
isiklikult.
Vallavalitsus peatab ettevõtja registreeringu, mille
andmeid ei ole kinnitatud, viieteistkümne päeva
möödumisel 15.aprillist arvates.
Kui ettevõtja ei esita kinnitust registreeringu õigsuse
kohta, kustutab vallavalitsus peatatud registreeringu kuue
kuu möödumisel registreeringu peatamisest arvates.

Eile
Käsmu Külaseltsi eelkäijateks olid aastatel 1997 –
2005 tegutsenud Signe Selts
ning pärast selle ümberkujundamist umbes aasta
tegutsenud Käsmu Külaseltsing. Seltside eesmärgiks
oli ürituste korraldamine
ning Käsmu rahvamaja hea
käekäigu eest hoolitsemine.
28.03.2006.a. asutati
MTÜ Käsmu Külaselts, millel oli 7 liiget. Seltsi tegevusel oli esialgu üks ja kindel
eesmärk – remontida käsmukate oma rahaga ehitatud
uhke hoone – Käsmu rahvamaja. Probleeme jätkus:
katus sadas läbi ja niiskus
pehastas seinapalke, kuivkäimlad haisesid, amortiseerunud aknad kippusid avamisel kaela kukkuma, saali
õhukeseks kulunud põrandalauad olid mitmest kohast
läbi astutud, ahjude põhjad
läbi põlenud jne. Tööde
nimekiri oli pikk ning üksikuid kohti polnud mõtet
lappima hakata, sestap
kavandati kogu hoone rekonstrueerimist. Samal aastal sõlmis Vihula vald külaseltsiga lepingu Käsmu rahvamaja tasuta avalikku kasutusse andmise kohta. Tasapisi püüti ka küla ühisürituste ja ühistegevuste korraldamisega hakkama saada.
Alguse said suvelõpupidu,
jõulupidu ja volbripidu.
2007. a. sõlmis külaselts
vallaga tasuta kasutamise
lepingu muuli ja rannaala
hooldamiseks ning olemasoleva säilitamiseks. Kehtestati liikmemaks suurusega
100 krooni. Seltsi liikmete ja
külanoorte vabatahtliku tööna korrastati bussijaam ning
paigaldati varjualusesse
teadetetahvel, valgusti ja
kell.
2008. a. tulek tähistas
Käsmu küla 555. ja rahvamaja 90. aastapäeva. Selleks
puhuks lavastas Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
lavakunstikool külaseltsi
ettepanekul rahvamajas
etenduse “Ahoi!”. Külaseltsi
käsitöölembeste naiste eestvedamisel alustas tegevust
Käsmu Liisad. Sügisel koostati ja ning uue aasta alguses
kinnitati esimene Käsmu
küla arengukava.
2010. a. taaselustati
meremuuseumi õuel küla
jaanitule traditsioon. Asutati
küla kodulehekülg
www.kasmu.eu, mille alla

Kulu põletamine on
keelatud ja väga ohtlik
Kulu põletamine on Eestis aastaringselt keelatud! Hävitav
ja ohtlik kulutuli saab enamasti alguse hooletust või
tahtlikkust inimtegevusest, olgu selleks siis sügisel
niitmata jäänud hein, ohutusnõuetele mittevastav lõkke
tegemine või maha visatud hõõguv tikk või suitsukoni.
Kulupõlengud teevad kahju keskkonnale ja elusloodusele, hävitavad inimeste vara ja elusid.
Eelmisel aastal juhtus traagiline kulupõleng
Pärnumaal, kus päästjad leidsid Tori vallast Selja külast
põletushaavu saanud ja kulupõlengus hukkunud eaka
naise.
Viimastel aastatel on palju juhtumeid, kus
mootorsõidukitega ja ATV-dega heinamaal sõites on
summutitorust lennanud säde süüdanud kuiva heina.
Selleks, et kulupõlenguid vältida, peavad maaomanikud
sügisel oma valdustes heina ära niitma. Kulutuli võib
levida loetud minutitega üle põllulagendiku ja jõuda
metsatukka või hooneteni.
Kulupõlengute algusaeg sõltub ilmadest ja lume
sulamisest – maapinna kuivades muutub kuluhein
tuleohtlikuks. Varakult saabunud kevad on tänavu kaasa
toonud esimesed kulupõlengud. Sel aastal, 24.märtsi
seisuga, on üle Eesti olnud juba 226 väljakutset metsa- ja
maastikutulekahjule. Virumaal on päästjad kulupõlengutele välja sõitnud ühtekokku 73 korral, neist 66
väljakutset on olnud Ida-Virumaal ja 7 Lääne-Virumaal.
Kulupõlengutega kaasneb ka hädaabikutsete arvu
suurenemine, mille tulemusel häirekeskusesse helistajate
jaoks pikeneb kõne ooteaeg, raskendades sellega nii
päästjate kui ka kiirabi kohale kutsumist.
Päästjad tuletavad meelde, et lahtise tulega ümber
käies tuleb alati järgida tuleohutuse nõudeid ning oluline
on jälgida, et lõkkest ei saaks alguse kulupõleng.
Rohkem infot tuleohutusnõuete kohta saab päästeala
infotelefonilt 1524 või Päästeameti kodulehelt
www.rescue.ee

Hetk eelmise aasta juulis toimunud Käsmu päevadelt: rongkäigu juhtimas õpetaja Urmas
karileet, lipuga külavanem Robert Aasa. Foto Avo Seidelberg
koondati ka külavanema,
kohaliku merepääste ja
koguduse tegevusülevaated.
Külaelanike ja külaseltsi
ühiskoosolekul analüüsiti
esimest arengukava aastat,
valiti uus külavanem, kinnitati külaseltsi uus põhikiri ja
valiti uus juhatus.
Täna
Prioriteediks on külale oluliste objektide remontimine
ja korras hoidmine, ühisürituste korraldamine ja koostöö naaberseltsidega. Külaseltsi liikmemaks on täna 10
€. Põhiliselt saadakse seltsi
tegevuseks vahendeid erinevatest projektidest ja heade
inimeste annetustest. Viimane kulub ära projektide
juures omaosaluse tagamiseks. Jätkub koostöö Viru
Folgi korraldajatega. Toimuvad ühisarutelud majakasadama arendajatega. Toimusid IV Käsmu Päevad, mis
tähistasid küla jaoks mitut
tähtsündmust, sealhulgas
Käsmu küla esmamainimisest 560. aasta möödumist. Külaseltsil on ka tegus
paralleelharu, sest käsitööringist Käsmu Liisad on
saanud MTÜ, kes toimetab
suvisel ajal käsitöökuuriga,
korraldab laatasid ja küla
jaanipäevi. Rahvamaja remonditud ruumides on leidnud endile paiga Käsmu
Liisad oma kangastelgedega
ja Käsmu kogudus. Läbi
aastate on rahvamaja remondiks annetatud 5400 € ning

4625 € muuli jaoks. Annetatud ka materiaalseid asju:
Eesti lipp, jõulukuused, koopiamasin, külmkapp, küttepuud, välisvärv ja bussijaama kell. Projektitoetuste
abil on rahvamaja remonditud 132 700 € eest. Tehtu
paistab hoone külastajale
silma ning külaseltsi liikmete ja seltsi toetajate vabatahtlikke töötunde on seal
sees palju.
Kaheksa tegevusaasta
jooksul on külaseltsi liikmeskond kasvanud seitsmelt
67-ni ning peamised tegevused haakuvad endiselt
arengukavas planeeritu elluviimisega. Külaseltsi aktiivsed liikmed tegelevad seltsitegevusega oma vabast ajast
vabatahtliku tööna ning
seepärast liiguvad planeeritud asjad just sellises tempos, nagu oma põhitöö ja
perede kõrvalt jõutakse.
Homme
Nagu valget laeva ootame
LEADER-i uute taotlusvoorude avanemist, et jätkata
mahukate ettevõtmistega,
eelkõige rahvamaja remondiga. Meeskond ja tugigrupp
on tegusad. Ootame suuremat initsiatiivi, pealehakkamist ja kaasalöömist ka
teistelt seltsi liikmetelt.
Unistame, et ka Käsmus
võiks kord olla oma näitering, rahvatantsurühm või
laulukoor.

Lõppsõna asemel
Rannarahvas pidavat olema
natuke uhke ja ehk natuke
kinninegi. Elab rohkem enda
sisse ja toimetab vaikselt
oma tegemisi. Mereäärne
asi. Lained lihvivad ja meretuuled karmistavad.
Omaette olemine on
igaühe enda teha, aga uhked
oleme küll. Uhked eelkõige
oma kauni koduküla üle;
selle üle, et oleme suutnud
nii palju rahvamaja heaks ära
teha; et meie kirikul on
nüüdseks uus katus, kaunilt
restaureeritud siseinterjöör
ja töökorras orel; et meie
külas toimetavad hakkajad ja
abivalmis ettevõtjaid; et meil
on olemas meremuuseum ja
ehk õige varsti ka korralik
sadam; et muuli tervis
paraneb tänu annetajatele ja
ettevõtlikele meestele; et
käsitöökuur toimib; et meil
on olemas merepääste; et
külas toimetab tubli külavanem ja meie Käsmu Päevad läksid hästi korda.
Täname kõiki toetajaid ja
tublisid töömesilasi, kes on
külaseltsi üleskutsetele vastanud ning nõu ja jõuga abiks
olnud! Elu on näidanud, et
asjad, mis meie ümber,
polegi nii olulised. Hoopis
olulisemad on inimesed ning
head, sõbralikud ja toetavad
suhted. Seepärast – hoidke
ühte ja hoidke üksteist!
Virge Ong
MTÜ Käsmu Külaseltsi
juhatuse esimees

Teeme ära Vihula vallas!
Männikate talgud
Haljastustalgud Heakord
Võsu alevik, Männi 4
Talgud toimuvad 03. mai 2014 kell 11-18
Võsu ranna ja ümbruse koristustalgud
Prügikoristus
Lääne-Virumaa, Vihula vald, Võsu alevik, Mere tn 6,
Võsu Rannaklubi
Talgud toimuvad 03. mai 2014 kell 10-14

Rutja harjutusväli
Prügikoristus
Vihula vald, Rutja
Talgud toimuvad 03. mai 2014 kell 10-18

Eru ranna koristamine
Heakord Looduskaitse Prügikoristus
Eru, Eru ranna parkla
Talgud toimuvad 03. mai 2014 kell 11-18

Vainupea küla kevadtalgud
Haljastustalgud Heakord Külatalgud Looduskaitse Muud
talgud Mälestised Prügikoristus
Talgud toimuvad 03. mai 2014 kell 11-15

Männiku talu koristus ja istutustalgud
Haljastustalgud Heakord Prügikoristus
Mustoja, Männiku talu
Talgud toimuvad 17. mai 2014 kell 10-18

Paemurru talu talgupäev
Haljastustalgud Heakord
Palmse, Paemurru talu, Palmse küla
Talgud toimuvad 03. mai 2014 kell 10-18

http://www.teemeara.ee/
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Istung nr 7
Võsul 13. märtsil 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, Aarne Vaik, Aide Veinjärv ja Uno
Õunapuu.
Määrusega nr 9 muudeti Vihula valla sotsiaaltoetuste
maksmise korda järgmiselt:
2014.aasta aprillikuust tõusevad järgmised sotsiaaltoetused:
-Koolitarvetetoetust suurendatakse 26 eurolt 60
eurole
-Rehabilitatsioonitoetust suurendatakse 32 eurolt
192 eurole
-Esimesse klassi astujale makstakse Ranitsatoetust
64 euro asemel 80 eurot, millest 40 euro väärtuses on
vallavalitsusel, sotsiaal- ja hariduskomisjoni ettepanekul, õigus osta lastele kingitus ning ülejäänud
summa makstakse rahalise toetusena
-Matusetoetust suurendatakse 96 eurolt 300 eurole
2015. aasta 1. jaanuarist tõusevad järgmised
sotsiaaltoetused:
-Küttetoetus suureneb 192 eurolt 300 eurole
-Koolilõputoetust makstakse kõigile põhikooli,
gümnaasiumi (v.a täiskasvanute õppeasutuste) ja
põhikooli baasil ametikooli päevase õppevormi
lõpetajatele 80 eurot
Otsusega nr 36 määrati Vihula valla 2013.aasta raamatupidamise aastaaruande auditeerijaks AMC Audit
OÜ
Otsusega nr 37 garanteeriti Võsupere-Palmse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise projekti
elluviimisel omaosaluse finantseerimiseks laenu
võtmine summas 95 000 eurot OÜ Vihula Valla
Veevärk poolt vastavalt SA Keskkonnainvesteeringute Keskus poolt taotluse menetlemisel tehtud
otsusele
Otsusega nr 38 valiti ÜLLE KAJANDO volikogu
poolseks esindajaks Võsu Kooli hoolekogus
Otsusega nr 39 valiti UNO ÕUNAPUU volikogu majandus- ja rahanduskomisjoni esimeheks
Otsusega nr 40 suurendati majandus- ja rahanduskomisjoni koosseisu nelja liikme võrra
Otsusega nr 41 kinnitati majandus- ja rahanduskomisjoni liikmeteks JÜRI TEPPE, ANDRUS
AASMÄE, URMAS EINBERG ja HANNO
NÕMME
Otsusega nr 42 määrati ENNA TIIDEMANN volitatud isikuks, kellel on õigus kanda Vihula Vallavolikogu ja –valitsuse liikmete ning vallavanema
andmeid ning volikogu majandus- ja rahanduskomisjoni liikmete, kes teostavad deklarantide
esitatud majanduslike huvide deklaratsioonide kontrolli, andmeid huvide deklaratsioonide registrisse
neile ligipääsu loomiseks
Volikogu otsustas Noonu uuringuloa andmisest
keeldumise otsust mitte tühistada, vaid minna
kohtuvaidlusega edasi ja volitada vallavalitsust teemaga
edasi tegelema.
Järgmine volikogu istung toimub
16. aprillil vallamajas, Võsul.
Volikogu poolt vastuvõetud määruste ja otsustega saab
tutvuda valla kantseleis, raamatukogudes ja valla
veebilehel: www.vihula.ee.
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18. veebruari 2014 istungi nr 7 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. väljastas kirjaliku nõusoleku Toolse küla Kadakamarja
kinnistule puurkaevu rajamiseks;
2. määras Võsupere külas asuva puurkaevu teenindamiseks
vajaliku maa suuruseks 90 m2 ning lähiaadressiks
määras Pumbamaja sihtotstarbega tootmismaa;
3. andis loa korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodiliseks vabastuseks K. Kaasik`ule ja erandkorras
vabastuseks L. Laik`ule;
4. andis nõusoleku Järveka OÜ-le, seoses jahilaskmisürituse läbiviimisega koostöös Sagadi mõisaga, ajutise
laskepaiga ülesseadmiseks Sagadi mõisa territooriumile
07.03.2014;
5. kooskõlastas OÜ Vihula Valla Veevärk poolt esitatud
hinnataotluse vee- ja kanalisatsiooniteenuse kuupmeetri
hinna muutmiseks alates 01.04.2014 järgmiselt: vee hind
– 1,67 eurot/m3 ja reovee hind – 2,98 eurot/m3 (hinnad
sisaldavad käibemaksu);
6. suurendas OÜ Vihula Valla Veevärk osakapitali 16 000
euro suuruses summas.
25. veebruari 2014 istungi nr 8 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. väljastas ehitusloa mänguväljaku rajamiseks Võsu rand
maaüksusele;
2. määras Joandu külas asuvatele ehitistele, lähiaadressiga
Kodumetsa, teenindamiseks vajaliku maa suuruseks
4531 m2. Määrata katastriüksuse sihtotstarbeks
elamumaa. Kinnitada maa maksustamishind ja nõustuda
katastriüksuse riigi omandisse jätmisega ning maale
hoonestusõiguse seadmisega;
3. määras Vihula vallas maa munitsipaalomandisse
andmisel, plaani- ja kaardimaterjali alusel ilma
katastrimõõdistamiseta, katastriüksuse moodustamise
toimingute teostamise volitatud esindajaks registripidaja
Ingrid Nurmsalu;
4. Võsu sadama I ja II etapi ehitustööde omanikujärelevalve hankele esitasid pakkumuse järgmised
pakkujad: P.P. Ehitusjärelevalve OÜ (11270056)
maksumus 6 624,00 ja AS Infragate Eesti (10845129)
maksumus 7 980,00. Kvalifitseerida järgmised
pakkujad: P.P. Ehitusjärelevalve OÜ (11270056) ja AS
Infragate Eesti (10845129). Tunnistada hankedokumentides esitatud tingimustele vastavaks järgmiste pakkujate
pakkumused: P.P. Ehitusjärelevalve OÜ (11270056) ja
AS Infragate Eesti (10845129). Tunnistada edukaks
pakkuja P.P. Ehitusjärelevalve OÜ (11270056) pakkumus kui võrreldavatest pakkumustest pakkumuste
hindamise kriteeriumi „madalaim maksumus“ suhtes
soodsaim pakkumus maksumusega 6 624,00 eurot,
millele lisandub käibemaks;
5. Võsu sadama I ja II etapi ehitustööde hankele esitasid
pakkumuse järgmised pakkujad: Aktsiaselts ANTAARES (10003235) maksumus 764 124,00, Insenerehituse AS (10918041) maksumus 1 154 302,83, Osaühing
MONOLIIT (10715533) maksumus 893 050,00.
Kvalifitseerida järgmised pakkujad: Aktsiaselts
ANTAARES (10003235), Insenerehituse AS
(10918041), Osaühing MONOLIIT (10715533).
Tunnistada hankedokumentides esitatud tingimustele
vastavaks järgmiste pakkujate pakkumused: Aktsiaselts
ANTAARES (10003235), Insenerehituse AS
(10918041), Osaühing MONOLIIT (10715533). Tunnistada edukaks pakkuja Aktsiaselts ANTAARES
(10003235) pakkumus kui võrreldavatest pakkumustest
pakkumuste hindamise kriteeriumi „madalaim maksumus“ suhtes soodsaim pakkumus hinnaga 764 124,00
millele lisandub käibemaks;
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6. vallavalitsus otsustas esitada volikogule järgmised
eelnõud: „Audiitori määramine“ ja „Sotsiaaltoetuste
maksmise korra muutmine“;
7. kinnitas volikogu sotsiaal- ja hariduskomisjoni
ettepanekud järgmiselt: maksta küttetoetust kahele
puudega inimesele kokku summas 192 eurot, maksta
rehabilitatsioonitoetust ühele puudega inimesele
summas 192 eurot, maksta toetust ühele vähekindlustatud perele summas 263,82 eurot, maksta
toimetulekutoetust veebruarikuus ühele inimesele
summas 90 eurot, maksta ühekordset toetust ühele
töötule summas 40 eurot.
04. märtsi 2014 istungi nr 9 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. kinnitas 11.02.2014 ja 15.02.2014 koostatud Karepa
raamatukogu raamatute kustutusaktid nr 14002 ja 14003
ning andis nõusoleku raamatukogust 387 eksemplari
maha kandmise kohta kokku summas 456,02 eurot;
2. väljastas MTÜ-le Rakvere Maraton loa avaliku ürituse
„Südasuve maraton“ korraldamiseks 12.07.2014;
3. andis nõusoleku kinnistute Eisma sadam ja Uuskõrtsi
piiride muutmiseks;
4. andis nõusoleku Võsu alevikus asuva katastriüksuse
Jaanioja 6 jagamiseks kaheks iseseisvaks katastriüksuseks ning määrata koha-aadressideks Jaanioja tn 3 ja
Jaanioja tn 5;
5. andis loa korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodiliseks vabastuseks G. Fedorukile ja erandkorras
vabastuseks L. Lepasaarele ning V. Piiskoppelile;
6. väljastas projekteerimistingimused Vergi küla Uue-Liiva
kinnistu elektrivõrguga liitumise projekti koostamiseks;
7. väljastas ehitusload Vergi küla Kaprali kinnistu
elektriliitumise rajamiseks ja Võsu aleviku veevarustuse
puurkaevu rajamiseks Võsu ranna maaüksusele ning
olemasoleva puurkaevu Vabaduse tn 9a likvideerimiseks;
8. vallavalitsus otsustas esitada volikogule järgmised
eelnõud: „OÜ Vihula Valla Veevärk laenu garanteerimine“, „Volikogu esindaja valimine Võsu Kooli
hoolekogusse“ ja „Volitatud isiku määramine (huvide
deklaratsioonide registrile).
11. märtsi 2014 istungi nr 10 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. väljastas projekteerimistingimused Karula küla
Arumetsa kinnistu elamu abihooneks ja laut-ait-küüni
elamuks rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks
ning Annikvere küla Veikari kinnistu elamu rekonstrueerimise ja laiendamise ehitusprojekti koostamiseks;
2. väljastas kirjaliku nõusoleku Annikvere küla Veikari
kinnistule väikeehitise püstitamiseks;
3. määras munitsipaalomandisse jääva Võsu aleviku Metsa
tänava maaüksuste lähiaadressideks Metsa tänav L1,
Metsa tänav L2 ja Metsa tänav L3 sihtotstarvetega
transpordimaa;
4. andis nõusoleku Kakuvälja külas asuva katastriüksuse
Reservi jagamiseks kaheks iseseisvaks katastriüksuseks
ning määras moodustatavatele katastriüksustele kohaaadressideks Pokuvälja ja Pokulaane;
5. kompenseeris õpilaste sõidupiletid vastavalt esitatud
avaldustele kokku summas 47,50 eurot;
6. andis loa korraldatud jäätmeveoga liitumisest
perioodiliseks vabastuseks I.Paltsile ning erandkorras
vabastuseks Vinni Vallavalitsusele ja M.Vartlale;
7. lubas H.Arakul ajutiselt kasutada vallale kuuluvat
elamispinda Võsu aleviku Mere tn 36-1 alates
märtsikuust kuni septembrikuuni 2014.

Lääne-Viru Maavalitsus korraldab Lääne-Viru maakonnaplaneeringut 2010+
täpsustava jalg- ja jalgrattateede teemaplaneeringu eskiislahenduse avaliku
väljapaneku ja avalikud arutelud
Teemaplaneering on algatatud Lääne-Viru maavanema 12.
septembri 2013 korraldusega nr 593.
Teemaplaneeringu koostamise eesmärgiks on maakonna
ruumilise arengu põhimõtete kujundamine jalgrattateede ja
jalgrattamarsruutide kavandamise eesmärgil; kergliikluse
kui tervisliku ja keskkonnasäästliku transpordiliigi osakaalu
tõstmine igapäevases liiklemises ning liikumisvõimaluste ja
liiklusohutuse parandamine. Planeeringualaks on kogu
Lääne-Viru maakonna territoorium.
Teemaplaneeringu koostamist korraldab Lääne-Viru
Maavalitsus ning koostab Artes Terrae OÜ. Planeering
koostatakse koostöös Lääne-Virumaa omavalitsustega,
Lääne-Viru Omavalitsuste Liiduga ja SA-ga Lääne-Viru
Arenduskeskus.
Teemaplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek
toimub 14. aprillist kuni 27. aprillini. Teemaplaneeringu
eskiislahendusega on võimalus tutvuda Lääne-Viru

Maavalitsuse veebileheküljel http://laaneviru.maavalitsus.ee/et/teemaplaneeringud või tööaegadel
Lääne-Viru Maavalitsuses (Kreutzwaldi 5, Rakvere) kabinet
40 ning Lääne-Viru maakonna linna- ja vallavalitsustes.
Teemaplaneeringu eskiislahenduse avalikud arutelud
toimuvad 29. aprillil Lääne-Viru Maavalitsuses
(Kreutzwaldi 5, Rakvere) algusega kell 15.00 ning 30.
aprillil Ebavere Tervisespordikeskuses (Ebavere küla,
Väike-Maarja vald) algusega kell 15.00.
Teemaplaneeringu eskiislahenduse kohta on võimalik
esitada ettepanekuid ja vastuväiteid Lääne-Viru
Maavalitsusele, aadressil Kreutzwaldi 5 , 44314 Rakvere või
e-kirjaga info@laane-viru.maavalitsus.ee.
Täiendavat informatsiooni teemaplaneeringu eskiislahenduse kohta saab Lääne-Viru Maavalitsuse arengu- ja
planeeringuosakonnast (Jaan Kangur, tel. 3258015, e-post
jaan.kangur@laane-viru.maavalitsus.ee).
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Korstnapühkija kui perearst
teie kodule
Perenaine läheb poodi ja kurdab, et pliit ei tõmba. Ostab uue. Ikka ei
tõmba. Kutsub pottsepa, kes avastas, et ka soemüüris pole tõmmet ja
palus kutsuda korstnapühkija. Selgus, et majas polnud 10 aastat
korstnapühkija käinud ja korstnajalg ning ühenduslõõrid olid tahma
täis.
Näide elust enesest ja väga kallis õppetund. Lihtne lahendus
olnuks kutsuda korstnapühkija. Korstnapühkijad ei ole tänapäeval
vaid pühkimiseks, neil on palju suuremad teadmised ja oskused.
Vahel piisab vaid korstnapühkija nõust.
Kütteseadmete ehitamisel tuleb pöörduda pottsepa poole, kuid
kui kütteseade juba olemas, aga ei taha hästi töötada, siis siin võib
piisata korstnapühkija abist.
Korstnapühkija satub tihti olukorda, kus kontrollimise/
pühkimise käigus selgub, et kütteseadmeid tuleb ümber hakata
ehitama. Näiteks korsten on kipsplaadi taga peidus ja korstnajala
luugile pead ligi roomama, kui seda üldse paigaldatud on, või
saunakerisele ei ole jäetud piisavat ohutuskuja.
Kütteseadmete pisiremondi (koldes kivi katki, siiber logiseb,
jne.) peaks korstnapühkija suutma lahendada. Ja kui korstnapühkija
oskustest jääb väheks, suunab ta spetsialisti juurde. Samas omavad
juba päris paljud kutsetunnistusega korstnapühkijad ka pottsepa
kutset.
Oluline on ka jälgida ventilatsioonisüsteemi, et kütteseadmele
ikka jätkuks hapniku piisavalt. Põlemiseks on ju tarvis hapnikku.
Kuid õhu liikumine on vajalik ka nendes ruumides, kus kütteseadet ei
ole. Korraliku õhuvahetusega on ka tervis korras! Seega on vaja
puhastada ka ventilatsioonilõõrid!
Korstnapühkija teenus on kallis – müüt. Eestis on piisavalt palju
kutsetunnistusega korstnapühkijaid ja neil kõigil on oma hinnakiri.
Kindlasti leiab nende seast taskukohase. Hinnad pole võrreldavad
kahjuga, mis tekib kui maja puhastamata kütteseadmest põlema
süttib.
Kui tihti peaks korstnaid puhastama? Tahm on hea isolatsiooni
materjal, seega vastavalt teie küttematerjali kvaliteedile ja
kütmissagedusele tuleb ehk isegi kaks- kolm korda aastas lõõre
puhastada. Mida puhtamad lõõrid seda väiksemad kütte kulud!
Paslik on siinkohal ka meelde tuletada, et 2015. aastal hakkab
kehtima tuleohutuse seaduse säte, mis kohustab ka eramajade (sh
suvilate, aiamajade) korstnaid üks kord viie aasta jooksul puhastama
kutsetunnistusega korstnapühkija. Ehk siis 2015. aasta 1.
septembriks peab olema käinud korstnapühkija, kes omab kehtivat
kutsetunnistust. infot kutsetunnistuste ja nende kehtivuse kohta saab
www.kutsekoda.ee aga ka päästeala infotelefonilt 1524.
Seni oli kutsetunnistusega korstnapühkija nõue vaid mitmepereelamutel, see jääb kehtima ja seaduse järgi tuleb neid kontrollida
igal kalendriaastal üks kord.
Kuid, et korstnapühkijate põuda 2015. aasta varasügisel vältida,
siis teadke, et korstnapühkijad teevad tööd aastaringselt. Helista juba
täna ja pane aeg kirja. Küsige kindlasti korstnapühkijalt ka akti
teostatud tööde ja kütteseadmete seisukorra kohta.
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Korstnapühkija teeb ka neid töid:
· korstnapühkimine
· uuringud enne ja pärast kütteseadmetepaigaldamist (ehitamist).
· tuleohutuse hindamine seoses küttesüsteemidega, aga korstnapühkijalt võib küsida ka muus osas tuleohutuse kohapealt nõu.
· keskküttekatelde (tahkeküttekatlad) häälestamine. Teised katlad
vajavad suitsugaaside analüsaatorit mida igal-ühel ei ole.
Korstnapühkimisakti väljastamine.
Korstnapühkija Aivar Sekk

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 hulgast
on lahkunud …

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

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

ELMA VILU
6. märts
JAAN KRIIVA
17. märts

