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Võhma naisrühm KRÕTAKE ja segarühmanatuke said
tantsupeole !

Võsu kooli direktori
kohale soovib 13 inimest
Võsu kooli direktori valimise konkursile laekus 13
avaldust. Vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon
valis välja kuus kandidaati, kellega jätkatakse
läbirääkimisi ja kelle hulgast ka uus direktor valitakse.
Vallavanema kinnitusel on väljavalitute hulgas ka kaks
eelmisel konkursil osalenud kandidaati.

Suvisest eakate
ekskursioonist

Võhma naisrahvatantsurühm Krõtake
Kuidas see kõik algas...
Septembris hooaega
alustades oli seis koosseisudega nutusemast nutusem –
naisrühmas puudus 2 tantsijat ja segarühma moodustas
vaid 3 paari. Seekordse Tantsupeo repertuaar osutus väga
raskeks, selgus et selle
selgeks saamiseks ühest
trennikorrast nädalas ei piisa. Raha juhendajatasuks ja
sõidukuludeks ei olnud. Tagatipuks otsustati, et naisrühmas tantsijate vanusepiir
on 60 aastat. Kõik oli täitsa...
Oli vaid USK, et peame
edasi tantsima, LOOTUS, et
kui kuidagi ei saa siis kuidagi ikka saab, ARMASTUS
tantsu vastu ja ÕNNEKS
noor, fanaatiline ja riskialdis
juhendaja Tiiu Mürk.
Tiiu andis sõrme lausudes: kui olete otsustanud
tulest ja veest läbi minna ja
peole kandideerida on tema
valmis seda kaasa tegema !

Kaks kuud kestnud
otsingud kandsid vilja ja 12
naist oli jälle koos. Segarühm leidis Tiiu kodulinnast
Tamsalust 3 paariga Tuhkatrallad, leivad pandi ühte
kappi ja registreeriti ühine

rühm peole.
Juhendajatasu koguti
igakuiselt 10 eurot tantsijatelt ja sõidukulude kompenseerimiseks tehti avaldus
valla kultuurikomisjonile.
Vanuse vastu ei aidanud

ussi- ega püssirohi, kõige
kiuste otsustasime just nii
vanade ja kobedatena peole
pääseda!
214 (väga tähenduslik
number, kas pole? Vaid 0 on
puudu mis viitab 2014 aastale, aga 0 pole ju number)
tundi trenni ja laagreid ja
olimegi valmis näitama mis
me suudame.
Suutsimegi! Olemegi
peole pääsenud koos 654
kollektiiviga üle Eesti !
Aitäh kallis Tiiu ja kallid
tantsijad et te vastu pidasite!
Aitäh kultuurikomisjonile
rahaeralduse eest!
Aitäh vallarahvale-maksumaksjale!
Kohtumiseni 5.-6. juulil
XXVI Üldlaulu- ja Tantsupeol „Aja puudutus. Puudutuse aeg”.
Riina Kens

Võhma Seltsi segakoor pääseb laulu- ja tantsupeole!
MTÜ Võhma Seltsi segakoor sai 21. mail rõõmusõnumi – me pääsesime
laulu- ja tantsupeole!
Pingutasime, mis me
pingutasime ja peale 10.
maid olime ka ootusärevuses, aga nüüd on see teade
tulnud!
Ikka särava Elene Alt-

mäe käe all tegime talv läbi
usinalt proove, viimastel
kuudel kaks korda nädalas.
Haljala Rahvamajas toimus
esimene eelproov ja kohe ka
ettelaulmine, kus me saime
punktide alusel hea tulemuse
ning edasipääsu teise eelvooru. Rakvere Gümnaasiumis 10. mail tuli ettelaul-

misele E-S. Tüüri „Taandujad“ ja E. Vainu „Mul on
ikka rõõmu kõigest". Laulsime kuuenda koorina ja närv
„läks sisse” ... Et esinejate
lõplik nimekiri avaldatakse
alles juuni alguses, olime
natuke pabinas laulupeole
saamise pärast. Hea, et niikaua ootama ei pidanud!

Nagu laulupeo kunstiline
juht Hirvo Surva ütleb –
„Võrdväärse panuse annavad nii iga koor kui pealtvaataja” – tulge siis koos
meiega 5. ja 6. juunil laulupeole!
Imbi Mets

Nagu eelmisel suvel kokku sai lepitud, suundume sel
aastal Setomaale. Ekskursiooni ajaks on planeeritud
neljapäev, 14. august. Sõidame välja Obinitsa ja hakkame
sealt Pihkva järve poole liikuma. Käime Piusa koobastes,
Saatsel, Värskas külastame Seto Talumuuseumi(1 €) ja
sööme seto toitu (7 €). Peale lõunat sõidame kodu poole
läbi Mikitamäe ja Räpina. Päev saab olema päris pikk.
Täpsed väljumisajad teatan peale sõita soovijate
registreerumist.
Registreeruda minu telefonil 5 669 4345. Oodatud on
ka kõik head soovitused ja ideed, mida veel Setomaal
külastada.
Eha Veem
Sotsiaalnõunik

Koolide lõpetajatele
VIIMANE KOOLIKELL
See helin tuttav ja armas,
kuid sageli muret ka tõi.
Meist igaüks oli varmas,
kui kell tunni alguses lõi.
Nüüd viimast korda sa palud,
mul tundub, on kutsegi hell.
Need on ju lahkumisvalud kauaks meelde jääb koolikell.
Arvi Rimmel
Peagi hakkavad koolikellad taas helisema, kuulutades
järjekordse kooliaasta lõppu. Tuletame Teile meelde,
kallid põhikoolide ja gümnaasiumide lõpetajad, et
koolilõputoetuse saamiseks tuleb täita vormikohane
avaldus, mille leiate valla kodulehelt www.vihula.ee või
vallavalitsusest. Avalduse võite vallavalitsusse esitada
juba varakult. Toetus (põhikooli lõpetajale 32 eurot ja
gümnaasiumi lõpetajale 64 eurot) kantakse avaldaja
arvelduskontole peale kooli lõpetamist. Põhikooli
lõpetajatele taotleb toetust lapsevanem. Abituriendid
saavad selleks avalduse esitada ise.
Kõigile õppuritele edukat kooliaasta lõppu ja
lõpetajatele põrumist eksamitel!

Võsu kooli 9-nda klassi lõpuaktus
toimub 14. juunil algusega kell 14.00
rannaklubis.
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Rannad ootavad sooja
suve ja külastajaid

Võsu rand ootab suvitajaid uuendatud laululava ja
mänguväljakuga
Randade ametlikuks avamisajaks on tänavu esimene
juuni, kuid vallavanema väitel olid rannad tunduvalt
varem valmis külastajaid vastu võtma ja seda mitte ainult
Võsu rannas, milline ootab suvitajaid uuendatud laululava
ja mänguväljakuga. Samuti on oodata uusi toitlustuskohti.
Sel aastal korrastati ka Vergi ja Käsmu ujumiskohti.
Laiendatud parkimisplatsi ja uue välikäimla sai Karepa
rand. Seda kõike vallavalitsuse rahastamisel ja kohalike
tegijate toel.

Elioni maja müük
vormistatud
Notariaalse lepingu sõlmimisega vallavanema poolt sai
vormistatud Elioni maja müük.
Ostja kinnitusel rajatakse majja suvituskohad ja Itaalia
söögikoht.
Vallavanema sõnul Elioni maja müügiga vabaneti
eelkõige ülalpidamiskuludest, mis moodustasid pea 20
000 eurot aastas ja seda peamiselt kütteõli ja elektri
ostmiseks. Maja müügihinnaks oli 70 002 eurot.
Müügilepingu kohaselt jäävad majja ka edaspidi
perearstipunkt ja apteek.

Vallamajas olid koos
külavanemad
Mai alguses oli vallamajas külavanemate ja vallaametnik
koosolemine. Koosolemise avas vallavanem, Annes
Naan, kes andis ülevaate oma ametis oldud pooleaasta
tegemistest ja tulevastest plaanidest. Edasi jätkati
aruteludega, millised kohati emotsionaalseteks kujunesid
ja seda peamiselt teede olukorda käsitledes. Vallavanem
kinnitas külavanematele, et püütakse maksimaalselt
arvestada kõikide ettepanekutega, paraku on sellel aastal,
võrreldes eelmise aastaga, riigi poolt eraldatud raha
teede remondiks vähendatud. Ometi on plaan teha ka
pindamistöid ja katseliselt katta mõni teelõik
mustkattega.

Veepuhastus Vergis ja
Vihulas
Vergi ja Vihula veehaaretele paigaldati sel kuul
veetöötlusseadmed, milliste abiga saavad nüüd nimetatud
piirkonna ühisveevärgist vett tarbivad majapidamised
nõuetekohaselt töödeldud joogivett. Projekti toetas
Keskonna Investeeringute Keskus.
Andrus Kruusi
Vihula Valla Veevärgi juhatuse liige

Võsu sadama ehitusleping
sõlmitud
Võsu sadama ehitushange on jõudnud ehituslepingu
sõlmimisega järgmisesse etappi.
Vallavanema sõnul osutus hankeprotsess aeganõudvaks kuna hange vaidlustati ja vaidlustuskomisjoni
ettepanekul pidi vallavalitsus oma otsuse ümbervaatama.
Sadamat asub ehitama OÜ Monoliit. Sadama
ehituseks on raha eraldanud PRIA.

Siia tuleb sadam

MAI 2014

Hea põhjus kokkusaamiseks – Võsu LTK
Võsu Lauatenniseklubi asutati 2011. aasta detsembrikuus. Asutajaliikmeteks
Heldur Nermann, Arkadi
Mašegirov, Valter Koltsin ja
Avo Seidelberg.
Algatuseks soetasime
neli kasutatud, kuid suhteliselt head, lauda, et oleks
võimalik korraldada võistlusi ja ühistreeninguid.
Esimesel aastal korraldatud kolm võistlust andsid
julgust alustada teisel hooajal juba kohaliku seitsmeetapilise seeriavõistluse korraldamisega. Kui esimesel
aastal oli võistlejate üldarv
42, siis sel hooajal küündis
see juba 56-ni. Võistlejaid on
kohale tulnud eri paigust –
Tartust, Tallinnast, Maardust, Pärnu-Jaagupist, Jõhvist, Aserist ja mõistagi oma
maakonnast Rakverest, Kadrinast, Viru-Nigulast, Tapalt
ja Lehtsest.
Kahel aastal on lauatenniseklubi eestvedamisel
korraldatud lauatenniseturniir ka Võsu koolis, sel
õppeaastal tegutses kooli
juures ka lauatennisering.
Kui korraldatavad võistlused annavad meile võima-

luse näha ja ka kogeda heal
tasemel lauatennist, siis kaks
korda nädalas on meil võimalus oma oskusi täiendada
lihvida või lihtsalt mängust
rõõmu tunda Võsu spordihoones. Sinna on oodatud
kõik lauatennisehuvilised.

Klubi liikmete arv on
hetkel kümme aga neid, kes
iganädalaselt mängimas
käivad on rohkem. Keskmine mängijate arv treeningul on kuus inimest. Huviliste ring on järjepidevalt
kasvanud. On neidki, kes

asutatud aastal 2011

käinud korra paar ja enam
mitte – eks äratundmine tule
ikka läbi kogemuse. Igal
juhul on hea põhjus tulla iga
teisipäeva ja neljapäeva
õhtul Võsu spordihoonesse.
Avo Seidelberg

Vihula valla II lauatennise karikasarja finaal,
facebook fuajees ja tops punni
27. aprillil toimus Vihula
valla karikasarja seitsmes
ja selle hooaja viimane
etapp. Selgitati välja sarja
parimad. Fuajees oli
avatud fotonäitus, kuulutati välja sõnum lauatenniselahingusse minevale
mängijale.
Viimane etapp oli tavapärasest pidulikum, mängijaid võttis fuajees vastu
reibas puhkpillimuusika,
seinale tõmmatud sulgpallivõrgule oli välja pandud
selle hooaja vältel tehtud
valik fotosid, enamasti meie
klubi liikme Tõnis Sanga
fotod. Nimetasime näituse
facebookiks fuajees.
Viimasel etapil osales 29
lauatennisisti. Etapi võitis
Anatoli Lans Maardust,

teiseks tuli Liisi Koit PärnuJaagupist ja kolmandaks
Oleg Migunov Maardust.
Parima veterani tiitli teenis
välja vanameister Johannes
Kant Tallinnast. Parim naismängija oli Ülle Vilba Võsu
LTK-st, Vihula valla parimaks tunnistati Kunnar
Vahtras Võsu LTK-st ja
parim noormängija oli Ketrin Salumäe Pärnu-Jaagupist.
Seitsme etapi kokkuvõttes oli turniiri parim
Janek Seidelberg, teine
koht kuulus Arkadi Mašegirovile ja kolmas Kunnar
Vahtrasele. Parima naismängija tiitli pälvis Ülle
Vilba, kes üldkokkuvõttes
oli neljas, veteranide parim
Avo Seidelberg, kokku-

võttes viies, Vihula valla
parimaks osutus Heldur
Nermann ja parim noormängija oli Carl Henrig
Järvepere Viru-Nigulast.
Võistluste avamisel välja kuulutatud sõnumi konkursile – mida soovida lauatenniselahingusse minevale
mängijale – laekus 11 sõnumit. Žürii valis välja PärnuJaagupist võistlema tulnud
Jaanus Mõlderi soovi: Tops
punni!
Pidulikul lõpetamisel
esines sõnavõtuga ja autasustas parimaid vallavanem
Annes Naan. Võistluspäev
lõppes ühise tordisöömisega.
Avo Seidelberg

Et suvitushooaeg ei tooks ebameeldivaid üllatusi
Suvilate turvalisus on Vihula vallas ja Võsul olnud alati nii
politseile kui nende omanikele murekohaks. Seoses tulevase
suvitushooajaga tuletab politsei meelde, et oht langeda
varguse ohvriks on ka siis, kui omanikud on suvilas.
Varasemad kogemused on näidanud, et vargad võivad ära
kasutada hetki, kui suvitajat puhkavad või grillivad
tagahoovis ning suvila kõik aknad ja uksed on lahti. Suvel
kuumaga ei tule loomulikult kõne alla, et kõik uksed-aknad
oleksid koguaeg lukustatud, kuid suvilaomanikud peaksid
tegema vargale hoonesse pääsemise võimalikult raskeks,
Pikanäpumehi ahvatlevad kõik nähtavale kohale jäetud vara,
mistõttu tuleks väärtuslikud asjad ning elektroonikat silma
alt ära panna, samuti tuleb jalgrattad võimalusel viia kuuri ja
alati on abiks korralik rattalukk. Ka autodes ei tasu jäta asju
nähtavale kohale kuna see meelitab vargaid ligi.
Isegi lühikeseks ajaks suvilast lahkudes tuleb kindlasti
lukustada uksed ning võtit ei tohiks jätta näiteks aknalaua
alla või kergesti aimatavasse peidukohta. Paljudele
suvilaomanike on see mugavus kalliks maksma läinud, kuna

vargad tihti jälgivad kuhu jäetakse ukse võti.
Kui olete sattunud varguse ohvriks, siis tuleb sellest
võimalikult kiiresti politseid teavitada. Paremad võimalused
teie abistamisel on siis, kui politseiasutusse ülekuulamisele
ilmudes:
 oskate kirjeldada varguse asjaolusid;
 suudate kirjeldada võimalikult täpselt varastatud
esemeid – näiteks mark, number, eritunnused;
 võimalusel esitate varastatud esemete dokumendid;
 võimalusel esitate fotod varastatud esemest;
 edastate võimalike tunnistajate või kahtlustatavate
nimed ja kontaktandmed.
2012. aastal registreeriti Vihula vallas 68 varavastast
kuritegu. 2013. aastal oli registreeritud Vihula vallas 35
varavastast kuritegu ehk 48,5% vähem.
Konstantin Lepik
Vihula valla piirkonnapolitseinik

Veeohutus suvel
Suvi on kõigi oma ahvatlustega Eestimaale jõudnud
ning kuumad ilmad meelitavad inimesi aina rohkem
veekogude äärde jahutust ja
meelelahutust otsima.
Päästeamet paneb inimestele südamele, et suverõõmude ja vabaduse nautimisega ei tohiks aga unustada tervet mõistust ja ohutut
käitumistava vältimaks õnnetusi - seda nii veekogu
ääres ujudes, paadiga sõites
või muul viisil meelt lahutades.
Iga-aastane uppumissurmade statistika on karm –
Eestis uppus 2012. aastal 54
ja 2013. aastal kaotas veeõnnetustes oma elu 56 inimest. Sel aastal on seisuga
26.05.2014 uppunuid 18.
Peamine põhjus, miks õnnetused juhtuvad on ohutusnõuete eiramine.
Paadisõit
Paadiõnnetuste puhul on
paat ise väga harva ise
õnnetuste põhjustaja. Tihti
on õnnetuse põhjuseks mitme halva asjaolu kokkulangemine, näiteks ilmastikuolud (sh lainetus), veesõidu-

võivad vee peal petliku turvatunde tekitada või lapse
tagurpidi keerata ja vee alla
lõksu jätta.
Vii oma laps ujumiskursustele või õpeta ise oma
laps ujuma

ki kiirus, ohutusvarustuse
mittekasutamine vms.
• hoolitse nii enda kui oma
kaaslaste ohutuse eest
juba enne veekogule
minekut ja kanna korralikult kinnitatud päästevesti.
• ole kaine veekogu ääres
ja veesõidukis, sest paljud õnnetused juhtuvad
just siis, kui inimene on
tarvitanud alkoholi.
Ujumine
Kui jood, ära uju! Jälgi, et
sinu purjus sõber ei läheks
ujuma. Alkoholijoobes inimene on ebaadekvaatne
maal, veel rohkem vees, kus
tagajärjed võivad olla väga
kurvad.
Ära hüppa vette tundmatus kohas!

Hinda oma ujumisoskust
kriitiliselt ja ära uju kaldast
liiga kaugele.
Väikesed lapsed ja
kodutiigid
Kus on vesi, seal on ka
lapsed – seega erilise hoolega tuleb silma peal hoida
lastel. Vastutus lapse elu ja
tervise eest lasub just
lapsevanemal.
Ära jäta lapsi veekogu
ääres hetkekski järelevalveta. Kuldne reegel on: kui
laps on vees, olgu ka
lapsevanem vees!
Kõikvõimalikud täispuhutavad ujumise abivahendid on ohtlikud. Need
võivad lapse rannast eemale
kanda ja ootamatult õhust
tühjaks minna. Täispuhutavad ujumise abivahendid

Mida aga teha, kui
õnnetus juhtunud?
Kui inimene on uppumas
tuleb kiirelt reageerida. Paraku pole uppujat lihtne märgata, sest paanikas hädasolija ei karju reeglina appi,
vaid püüab end kõigest väest
vee peal hoida ja õhku
ahmida. Päästma minnes
peab meeles pidama ka enda
ohutust. Kui ikka jalad põhja
ei ulatu, siis ilma abivahendita ei maksa minna, sest
surmahirmus uppuja klammerdub päästja külge nii
kõvasti, et uppujaks võib
osutada ka päästja ise. Kohe
tuleb kutsuda abi, helistades
hädaabinumbril 112.
Päästeamet soovib kõigile eestimaalastele turvalist
suve!
Merit Kaljus
Ida päästekeskuse
pressiesindaja
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Istung nr 8
Võsul
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16. aprillil kell 16:00.

Istungil osales 9 volikogu liiget: Andrus
Aasmäe, Anneli Alemaa, Annika Hallimäe, Gerly
Herm, Jaan Kruus, Hanno Nõmme, Mati Piirsalu,
Aide Veinjärv ja Uno Õunapuu.
Istungil ei osalenud Robert Aasa, Urmas
Einberg, Jüri Teppe ja Aarne Vaik.
Määrusega nr 10 kinnitati Vihula valla 2014.aasta
lisaeelarve nr 1
Istung nr 9
Võsul

15. mail kell 16:00.

Istungil osales 9 volikogu liiget: Andrus
Aasmäe, Anneli Alemaa, Urmas Einberg, Gerly
Herm, Jaan Kruus, Hanno Nõmme, Mati
Piirsalu, Jüri Teppe, Aarne Vaik, Aide Veinjärv
ja Uno Õunapuu.
Istungil ei osalenud Robert Aasa ja Annika
Hallimäe.
Otsusega nr 48 tunnistati kehtetuks Vihula Vallavolikogu 16.05.2013 otsus nr 214 „Maa munitsipaliseerimine“, millega taotleti munitsipaalomandisse
Karepa külas asuv maaüksus suurusega umbes
4016m2 ja Vihula Vallavolikogu 10.10.2013 otsus nr
232 „„Vihula Vallavolikogu 16.05.2013 otsuse nr 214
„Maa munitsipaliseerimine“ muutmine““, millega
täpsustati maaüksusi ja taotleti munitsipaalomandisse
Karepa külas asuvad Sadama mü suurusega umbes
3549m2 ja Kiilu mü suurusega umbes 466m2.
Järgmine volikogu istung toimub
12. juunil algusega kell 16:00
vallamajas, Võsul.
Volikogu poolt vastuvõetud määruste ja otsustega saab
tutvuda valla kantseleis, raamatukogudes ja valla
veebilehel: www.vihula.ee.

OÜ Kesto kogub laupäeval, 28.
juunil Vihula vallas ohtlike jäätmeid
ja koduelektroonikat
Ohtlike jäätmete nimekiri, mida vastu võetakse:
Pliiakud; patareid; värvijäätmed; õlijäätmed; õlifiltrid;
ohtlike ainete jääke sisaldavad pakendid;
luminestsentslambid; elavhõbe; vanad ravimid;
kemikaalid; taimekaitsevahendid; happed; komplektsed
elektroonikaseadmed ja külmikud.
Muid jäätmeid (nt rehvid, eterniit, ehitusjäätmed,
vana mööbel) vastu ei võeta!
NB! Kellaajad võivad nihkuda, seega peaks varuma
veidike aega ja kannatust.
Palume kogumisringil jäätmed isiklikult üle anda, mitte
varem kogumiskohta kokku viia!

Peatuskohad kogumisringil
10.00-10.15
10.30-10.45
10.55-11.10
11.20-11.35

Karepa (rahvamaja)
Eisma (sadama teerist)
Vainupea (bussipeatus)
Karula (parkla Karula-Vainupea
ristmikul)
11.45-12.00 Vihula (kauplus)
12.10-12.25 Sikkani (bussipeatus)
12.35-12.50 Sagadi (kaupluse parkla)
13.05-13.20 Võsupere (kohvik „Kohvikann“ parkla)
Kogumisringi korraldaja MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus
Täiendav info: OÜ Kesto,
projektijuht, Mihkel Krusberg, tel. 5 818 8629

28. aprilli 2014 istungi nr 16 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. Kinnitas volikogu sotsiaal- ja hariduskomisjoni ettepanekud järgmiselt. maksta rehabilitatsioonitoetust
kolmele puudega inimesele kokku summas 327,98 eurot,
maksta rehabilitatsioonitoetust ühele eakale inimesele
summas 28,17 eurot, maksta küttetoetust kahele eakale
inimesele kokku summas 192 eurot, maksta küttetoetust
kolmele puudega inimesele kokku summas 256 eurot,
maksta toimetulekutoetust aprillikuus ühele inimesele
summas 90 eurot, maksta ühekordset toetust kolmele
perele kokku summas 365 eurot;
2. Kinnitas volikogu kultuuri- ja noorsookomisjoni alljärgnevad ettepanekud:
1.1 Eraldada MTÜ-le Võsu Vabatahtlik Tuletõrjeühing 400 eurot (omaosalus 100 eurot, kaasfinantseering 100 eurot) Võsu Rattapäeva korraldamiseks 1. juunil 2014. Toetuse kasutamise eesmärk:
auhinnad, diplomid, reklaam, osalejate toitlustamine
Käsmus, meened. Toetus makstakse välja kuludokumentide alusel.
1.2 Eraldada MTÜ-le Pailaps 200 eurot (omaosalus
mitterahaline) orienteerumisvõistluse korraldamiseks
kooliealistele lastele ja nende vanematele 18.aprillil
2014. Toetus makstakse välja kuludokumentide alusel.
1.3 Eraldada MTÜ-le Rakvere Maraton 1500 eurot
(omaosalus 14140 eurot, kaasfinantseering 2800 eurot)
ürituse Võsu Südasuve Maraton korraldamiseks 12.juulil
2014. Toetuse saajaga sõlmida leping)
3. Andis loa korraldatud jäätmeveoga liitumisest
perioodiliseks vabastuseks A.Mark`ile;
4. Moodustas 2014. aasta hajaasustuse programmi, Vihula
valla haldusterritooriumilt esitatud taotluste hindamiseks, Vihula Vallavalitsuse ajutise komisjoni. Komisjoni tegevuse eesmärgiks on taotluste hindamine,
taotlustes märgitud asjaoludega tutvumine kohapeal,
projektide rahastamisettepanekute tegemine vallavalitsusele. Komisjoni tegutsemise tähtajaks on 31.12.2014.
Kinnitada hajaasustuse programmi projektide hindamise
komisjon koosseisus: Annes Naan – vallavanem,
komisjoni esimees; Enna Tiidemann - vallasekretär,
komisjoni sekretär; Eha Veem – sotsiaalnõunik,
komisjoni liige; Erik Keskküla - ehitus- ja planeerimisnõunik, komisjoni liige; Sulev Kiviberg - keskkonnanõunik, komisjoni liige;
5. Lubas paigaldada järelhaagised toitlustusteenuse
osutamiseks Võsu alevikus aadressidel Mere tn 8a
pumbamaja ja Sadama tn 2 territooriumile ning sõlmis
maa kasutuslepingud a`30 m2 (kokku 60 m2) suuruse
maa kasutamise kohta vallavalitsuse poolt esitatud
tingimustel;
6. Määras vallavanema asendajaks tema puhkusel
viibimise ajaks ajavahemikul 05.05.2014-11.05.2014
ehitus- ja planeerimisnõunik Erik Keskküla;
7. Suurendas OÜ Vihula Valla Veevärk osakapitali 140 000
suuruses summas;
8. Võsupere lasteaed-raamatukogu-külakeskuse kasutuskorra Lisa 1 Rendihinnad tabeli jaotusesse „Soodustused“ lisatakse: Vihula valla eakatele inimestele alates
70.a vanusest tasuta ja Vihula valla elanikele hinnasoodustus 50%);
9. Väljastas ehitusload Võsu aleviku Aia tn 15 elamu
rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks ning Käsmu küla
Põllu tn 39 kinnistule elamu püstitamiseks;
10. Väljastas kirjaliku nõusoleku puurkaevu rajamiseks
Koljaku küla Laviku kinnistule;

11. Väljastas projekteerimistingimused Võsu 110/10 kV
alajaama Käsmu fiidri osalise rekonstrueerimise projekti
koostamiseks.
06. mai 2014 istungi nr 17 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. Väljastas kirjaliku nõusoleku Võsu aleviku Kalda tn 11a
kinnistule väikeehitise püstitamiseks;
2. Kinnitas kirjaliku enampakkumise müügi tulemused ja
võõrandas Vihula valla omandis oleva kinnistu Mere tn
63a Võsu alevikus parima pakkumise teinud Berlin
Investment Two OÜ-le hinnaga 70002 eurot ja volitas
vallavanemat sõlmima ostu-müügilepingu ja üürilepingu
volikogu poolt määratud tingimustel;
3. Nõustus tähtajatu ja tasuta isikliku kasutusõiguse
seadmisega Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse kasuks
Vihula valla omandis olevale kinnistule Mudila
Võsupere külas koormatava ala pindalaga 143 m2;
4. Vallavalitsus otsustas esitada volikogule eelnõu „Vihula
Vallavolikogu
16.05.2013 otsus nr 214 „Maa
munitsipaliseerimine“ ja Vihula Vallavolikogu
10.10.2013 otsus nr 232 „Vihula Vallavolikogu
16.05.2013 otsuse nr 214 „Maa munitsipaliseerimine“
muutmine“ kehtetuks tunnistamine“.
13. mai 2014 istungi nr 18 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. Väljastas load MTÜ-le BGM Festivalid avaliku ürituse
„Võsu Rannafestival 2014“ korraldamiseks Võsu rannas
ajavahemikul 01.08.-03.08.2014 ja SA-le Rakvere
Teatrimaja avaliku ürituse etenduse „Kui mina olin veel
väikene“ korraldamiseks Palmse mõisa Moonakatemajas ajavahemikul 15.05.-28.06.2014;
2. Nõustus elektrivõrgu rajamisega ning tähtajatu ja tasuta
isikliku kasutusõiguse seadmisega Elektrilevi OÜ
kasuks Vihula valla munitsipaalmaale Metsa tänav L3
Võsu alevikus ning tähtajatu ja tasuta isikliku kasutusõiguse seadmisega Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse kasuks Vihula valla omandis olevale kinnistule
Seltsimaja Võhma külas;
3. Andis nõusoleku Vainupea küla Kingu katastriüksuse
jagamiseks neljaks iseseisvaks katastriüksuseks ning
määras moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressideks Kingu, Rannamänni, Rannakuuse ja Kingu tee.
Andis nõusoleku Eisma küla Vanakõrtsi katastriüksuse
jagamiseks kaheks iseseisvaks katastriüksuseks ning
määras moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressideks Vanakõrtsi ja Rähni. Andis nõusoleku Metsiku
küla Saare katastriüksuse jagamiseks kolmeks iseseisvaks katastriüksuseks ning määras moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressideks Saare,
Saarepõllu ja Teeääre;
4. Andis nõusoleku Vainupea külas asuvate kinnistute
Lagendiku ja Viitase piiride muutmiseks. Andis
nõusoleku Eisma külas asuvate kinnistute Eisma sadam
ja Uuskõrtsi piiride muutmiseks;
5. Väljastas ehitusloa Käsmu kiriku fassaadide ja sokli
rekonstrueerimiseks;
6. Väljastas kasutusloa Vergi küla Kaprali kinnistu
elektriliitumise kasutamiseks;
7. Muutis Võsu sadama rajamise projekti elluviimiseks
moodustatud vallavalitsuse ajutise komisjoni koosseisu
ja kinnitas komisjoni uueks koosseisuks: Urmas Osila –
komisjoni esimees, Anneli Kivisaar, Valdo Varek,
Andrus Aasmäe ja Hanno Nõmme – komisjoni liikmed.

Ülevaade õiguskorrast Vihula vallas 2013. aastal
Noppeid Rakvere politseijaoskonna juhi Joel Alla ettekandest volikogu istungil 15.05.2014
2013. aastal registreeriti Vihula vallas 55 kuritegu (2012-86). ehk 88% (2012 – 37 ehk 97%). Lisaks registreeriti üks
Maakonna kuritegudest moodustavad Vihula vallas röövimine, omastamine ja kelmuskuritegu.
registreeritud kuriteod 3,5% (2012 – 4,9%). Tuhande elaniku Oluliselt on kasvanud isikuvastaste kuritegude arv (10
kohta on vallas registreeritud 34 kuritegu, mis ületab võrra, 2013 – 12, 2012 – 2). Registreeriti 9 kehalist
väärkohtlemist (2012 – 1), kaks ähvardamist ja üks juhtum
maakonna keskmise (26).
surma põhjustamises ettevaatamatusest (KarS §117), kus
tulirelvaõnnetuses hukkus 45-aastane mees (relv läks isiku
enda käes lahti).
Märgatavalt on langenud avaliku rahu vastaste kuritegude
arv, 6-lt 1-le (omavoliline sissetung) ja ühe võrra on
vähenenud liiklussüütegude arv (2013 - 7 mootorsõiduki
joobes juhtimist).
Väärteod Vihula vallas

Vihula mõisa sissesõidu
piiramine ürituste ajaks
23.06.2014. suletakse jaaniõhtu ürituste ajaks, kella 12.00 –
00.00 Vihula mõisa sissesõit. Parkimine Karula, Mustoja
suunalt tulijatele
Vihula kaupluse juures parklas ja tuuleveskini jõudnutel
allee tagusel alal.
26.06.2014. suletakse „Vanade autode päeva” ürituste ajaks,
kella 10.00 – 20.00 Vihula mõisa sissesõit. Parkimine
analoogselt jaaniõhtu parkimise korraldamisega.
Parklatesse sissesõit tähistatakse viitadega.

3

Vihula vallas registreeritud kuriteod liikide lõikes aastatel
2012-2013
Vihula vallas registreeritud kuriteod liikide lõikes
aastatel 2012-2013
Kuritegude arvu langus on tingitud eelkõige varavastaste
kuritegude arvu vähenemisest poole võrra (-33 kuritegu ehk
48,5%). Varavastased kuriteod (35) moodustavad kõigist
valla kuritegudest 64% (2012 - 79%), neist varguseid oli 31

Vihula vallas registreeriti kokku 102 väärtegu, millest
moodustasid:
57,8% liiklusseaduse rikkumised
14,7% karistusseadustiku rikkumised
14,7% alkoholiseaduse rikkumised
4,9% narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende
lähteainete seaduse rikkumised moodustasid
Vihula vallas registreeriti maakonna väärtegudest 1,75%
Võrreldes 2012 aastaga on väärtegude arv vähenenud 28%.
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VIHULA VALLA LEHT

Tänan Vihula vallavalitsust
abi eest Tõugu küla
Hansurahva rehielamu
avariilisele katusele ajutise
katusekatte paigaldamisel.
Hansurahva rehielamu
perenaine Sirje Nõmme

Annil ja Taavil sündis
2. mail poeg
LAURI KASEMAA

VIRU ÕLU AS
Pakub tööd TOOTMISLIINI OPERAATORITELE
Töö kirjeldus:
Erinevate toodete tootmine
vastavalt tootmisplaanile
Nõudmised kandidaadile:
Valmisolek tööks graafiku
alusel;
Hea tehniline taiplikkus,
vastutustunne ja aktiivsus;
Kasuks tuleb töökogemus
tootmisettevõttes;

Ettevõte pakub:
Väljaõpet kohapeal;
Püsivat töökohta rahvusvahelises
ettevõttes;
Tööle asumise aeg niipea kui
võimalik. Töökoht asub Haljalas,
Rakvere mnt.7
Töö toimub vahetustes.
Kontakt tel. 32 95 000 või
wiru@wiru.ee

Ohte peitvad keldrid
Ei ole tavaline, et päästjatel tuleb minna suitsu täis keldrisse, et
leida tulekolle ja see võimalikult kiiresti kustutada. Kujutage
endale ette – suitsune ruum, seljas 10 kilone hingamisaparaat,
suur kuumus ja teadmatus, teadmatus sellest, mis kõik teel ees
on. Mõnes keldris on ka päevavalguses raske liikuda, rääkimata
siis pilkasest pimedusest ja võõrast keskkonnast.
Tulekahju korral mõjutab keldris oleva põlevamaterjali maht
põlemistemperatuuri, mida rohkem põlevmaterjali seda
kuumem. Põlemistemperatuur omakorda mõjutab paneelide
vastupidavust. Lisaks võib põlemissuits olla väga mürgine,
kuna keldrisse koguneb ajajooksul erisuguseid asju. Keldritesse
viiakse ehitusmaterjale (sh värvid, lakid), vanu majapidamismasinaid (nt külmik), vanad gaasimahutid, isegi
lõhkematerjali. Selliste materjalide süttimine või plahvatamine
on majaelanikele äärmiselt ohtlik.
Päästjad pöörduvad inimeste poole palvega, et saabunud
kevadel koristaksid majaelanikud ühiselt keldrid ja trepikojad.
Sellel on mitu olulist väärtust – puhtam keskkond, väiksem
võimalus tulekahju tekkeks ja kasvõi taaskasutus. Prahi koht on
prügimäel ja väärtuslik ei tohi tolmuses keldris passida!
Lili Lillepea, Ida päästekeskuse kommunikatsioonijuht

Eesti lipupäevad
aastal 2014
3. jaanuar
– Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev
2. veebruar – Tartu rahulepingu aastapäev
24. veebruar – iseseisvuspäev, Eesti Vabariigi aastapäev
14. märts
– emakeelepäev
11. mai, maikuu teine pühapäev – emadepäev
9. mai
– Euroopa päev
4. juuni
– Eesti lipu päev
14. juuni
– leinapäev (lipp heisatakse leinalipuna)
23. juuni
– võidupüha
24. juuni
– jaanipäev
20. august
– taasiseseisvumispäev
1. september – teadmistepäev
18. oktoober, oktoobrikuu kolmas laupäev – hõimupäev
9. november, novembrikuu teine pühapäev – isadepäev
Riigikogu või kohaliku omavalitsuse volikogu valimise
päev, rahvahääletuse toimumise päev ja Euroopa Parlamendi
valimise päev.
Lipupäevadel heiskavad Eesti lipu riigi- ja kohaliku
omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised
isikud.
Võsu postkontori lahtiolekuajad 02.0631.08.14
E-R 9:00-18:00
L
9:00-14:00
P
suletud
Lisaks tavapärastele teenustele saab
postkontoris igapäevaselt:
 teostada Western Unioni kaudu raha
ülekandeid
 sõlmida liikluskindlustust
 soetada harrastuskalapüügi- ja
jahipidamiseõigust
Tere tulemast!

MAI 2014

ALISE HEINSAAR
Lauli küla

94

HELGA KASS
Mustoja küla

91

ELLEN PERVIK
Pedassaare küla

89

KLAARA HUNT
Võsupere küla

89

ALEKSANDER LORI
Korjuse küla

86

ENNO VAREK
Võsu alevik

84

VILLU JAHILO
Ilumäe küla

84

ENDEL KARTUSOV
Võsu alevik

84

ÜLO VAIDALU
Võsu alevik

83

KONRAD ALEKSANDER
HEILMANN
83
Võsu alevik
VALTER KASE
Vatku küla

83

ZOJA TRUUMANN
Võsu alevik

83

VELLI KÜTT
Sagadi küla

80

SILVI TEINBAS
Võsu alevik

80

BORIS MERELAID
Villandi küla

75

LEA TOOMLA
Võsu alevik

75

TIIU KIBE
Võsu alevik

75

MALLE ERIK
Annikvere küla

75

ANNE KAUKVER
Käsmu küla

70

LIINA KÕNNO
Ilumäe küla

70

2. augustil kell 14.00 alustame

Annikevere Kooli 110. aastapäeva
tähistamisega kooli õuel.
(Vihma korral Vihula rahvamaja saalis)
Ootame kõiki õpetajaid ja õpilasi.
Info tel 5 664 9945

Meie hulgast
on lahkunud …

LEIDA RANNALA
27. aprill

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

