NOVEMBER 2014

Nr 10

Rääkige kaasa Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduskava koostamisel, kultuuripärandi ja ehitustingimuste
aruteludel!
Keskkonnaamet on koostöös
kohaliku kogukonnaga
koostamas Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduskava
perioodiks 2016-2025, mis
peab valmima kevadsuvel
2015. Kaitsekorralduskavas
tuleb põhjalikult lahti kirjutada rahvuspargi kultuuripärandiväärtused ja nende
kaitseks vajalikud tegevused
uurimisel, säilitamisel, tutvustamisel, samuti ette
valmistada eelarve. Kaitsekorralduskavas on täpsustatud külade kaupa ehitustingimused ning tsoneering.
Kultuuripärand on
suures osas just külade
pärand, seetõttu on
eriti oluline kohaliku
kogukonna panus
kaitsekorralduskavasse. Kava, kuhu
ootame koostamisettepanekuid küladelt, on
kättesaadav kodulehel
www.lahemaa.ee .
Kultuuripärandit ja ehitustingimusi käsitlevad peatükid on kodulehel doc.
failina, et neid oleks lihtne
täiendada. Peatüki lõpus
asuvas eelarvetabelis on
hetkel 2010. a arutatud
vajadused, mis on endiselt
aktuaalsed. Samuti on kodulehele laetud ajaloolise
maakasutuse väärtusklasside kaart, Lahemaa külade
arhitektuuri- ja asustusstruktuuri väärtuste ja tingimuste kaardid külade kaupa
ning LRP KKK lisana 4
Asustusstruktuur ja arhitektuur, kirjeldus ja ehitustingimused külade kaupa.
Kultuuripärandi alapeatükid Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduskavas on järgnevad:
(1) ajalooline
maakasutus;
(2) asustusstruktuur;
(3) esiajaloolised
maastikud ja
arheoloogiamälestised;
(4) taluarhitektuur;

(5) kultuurimälestised;
(6) külade ajalooliskultuurilised paigad ja
objektid;
(7) nõukogude militaarobjektid;
(8) looduslikud
pühapaigad; (9) keel,
folkloor ja rahvapärimus;
(10) traditsiooniline
asustus ja elulaad,
töötraditsioonid ja
käsitööoskused
Eriti palume tähelepanu
pöörata järgnevatele asjadele: ALUSUURINGUTE
tulemuste täpsustamine ja
parandamine. Kaitsekorralduskava koostamiseks on
Keskkonnaamet tellinud
mitmeid kultuuripärandi
alusuuringuid, nagu esiajaloolised maastikud ja
mälestised, asustusstruktuur
ja ehituspärand, looduslikud

pühapaigad, ajaloolise maakasutuse analüüs,
kohapärimuse alusuuring ja
veebipõhine andmebaas
http://www.maastikud.ee/.
Uuringute tulemusel
saadud andmed, mis on
hetkel integreeritud kaitsekorralduskavva, Lisaks on
uusarhitektuuriküsimuste
lahendamiseks korraldatud
arhitektuurikonkurss „21.
sajandi kodu Lahemaa
rahvuspargis“, mille tulemusena on täpsustatud hoonete mahte. Külade tsoneering ja ehitustingimused
tuleb koos küladega
täpsustada ning
täiendada. Need tingimused on
kaitseala valitsejale juhendmaterjaliks ehitamiseks
kooskõlastuste andmisel.
ALUSUURINGUTEGA
KATMATA valdkondade
kirjeldamine ja uurimis-

Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduskava
kultuuripärandi valdkonda ja ehitustingimusi
käsitlevad edasised arutelud toimuvad piirkondade kaupa novembrist jaanuarini.
Vihula valla rannaasulad Käsmu ja Võsu Võsu
rannaklubis 21. novembril kell 16.00;
Vihula valla rannakülad (Eru, Lobi, Lahe,
Koolimäe, Natturi, Pedassaare,Vergi,
Pihlaspea, Altja, Mustoja) Võsu rannaklubis
28.novembril kell 16.00;
Vihula valla Palmse kandi maakülad (Palmse,
Metsanurga, Muike, Ilumäe, Võhma, Tõugu,
Vatku, Joandu, Aasumetsa, Uusküla, Korjuse)
Palmse mõisas Lahemaa külastuskeskuses 4.
detsembril kell 16.00;
Vihula valla Sagadi kandi maakülad (Haili,
Vihula, Lauli, Oandu, Söeaugu, Tepelvälja,
Sagadi, Koljaku) Sagadi mõisas 11. detsembril
kell 16.00

vajaduste täpsustamine.
Uuringuvajadus on kaitsekorralduskavas määratletud,
küll aga tuleb keskenduda ka
teadaolevate väärtuste hoiule. Külade jaoks ajalooliskultuutiliselt tähtsad paigad
ja objektid peaks olema
teada, nendele saab kavandada säilitusmeetmeid
ning seada säilimiseks vajalikke tingimusi.
Palun vaadake oma
külades Lahemaa rahvuspargi kaitsekorralduskava
kultuuripärandi valdkonnad
(sh ajaloolis-kultuuriliselt
tähtsad paigad külades ja
ehitustingimused) üle, arutage ja saatke oma ettepanekud meilile

Kohanime määramine
Vallavalitsus määras Käsmu külas asuvale kinnistule
kohanime Käsmu Majaka sadam. Nimetatud kinnistu
kuulub Vihula vallale.

Võsul uus biopuhasti
Käesolev aasta on olnud Vihula Valla Veevärgile
teguderohke. Veeettevõte juhatuse liikme, Andrus Kruusi,
sõnul on suve lõpust töös Võsu uus biopuhasti. Vana
puhasti on lammutatud ning ümbrus korrastatud. On rajatud
ja renoveeritud veetrasse ning kanalisatsiooni torustikke.
Valmimas on uus veetöötlusjaam.
Veeettevõte ootab uusi liitujaid.
Rahastamisotsust ootavad Käsmu veetöötlusjaam ning
Võsupere vee- ja kanalisatsiooniprojekt. Tegemisel on
Vergi biopuhasti renoveerimisprojekt.
Alates 1. jaanuarist 2015.a. kehtivad Vihula vallas uued
vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad.

Traktori hange

ave.paulus@keskkonnaamet.ee

Kui on mõtteid, mida
jagada või arutada, võib seda
ka koosolekul teha. Kõik
koosolekud protokollitakse
ja sealt koorunud mõtted
võetakse arvesse ettepanekutena. Koosolekutele saavad külad ka kaitsekorralduskava kultuuripärandit
puudutavad materjalid (tekstid, kaardid) paberkandjal.
Lahemaa rahvuspargi
kultuuripärandi kaitse korraldust arutatakse jooksvalt
Lahemaa rahvuspargi koostöökogu kultuuripärandi
valdkondlikus sektsioonis.
Senise tööga saab tutvuda
Lahemaa rahvuspargi
kodulehe rubriigis
kohalikule.
Soovitame ennast sinna
registreerida, siis jõuab info
tegemistest teile meilile.
Peamiseks töövormiks on
mõttekojad.
Lisainfo, küsimused,
ettepanekud:
Ave Paulus,
Keskkonnaameti Viru
regiooni kultuuripärandi
spetsialist, Lahemaa RP
Koostöökogu
kultuuripärandi
valdkondliku sektsiooni
juht
5 332 7893,
ave.paulus@keskkonnaamet.ee

Valla elanikele parema teenuse osutamiseks korraldas
vallavalitsus traktori hanke. Kasutuses olev traktor, milline
osutus lumelükkamisel oma võimsuselt ebapiisavaks,
müüakse sama hanke raames tagasi. Tagamaks traktoriga
teostatavate tööde mitmekülgsust soetati ka lisasedmed –
esilaadur, lumesahk,tänavapuhastushari, purustusniiduk ja
lumepuhur.

Postkontori hoone müügis
Eesti Post on kinnitanud sellist teadet ja samas ka
vallavalitsusele teada andnud postkontori sulgemise
otsusest. Vallavanema kinnitusel on vallavalitsuse ühine
otsus säilitada Võsul postiteenus selle kõige paremas
võimalikkus vormis ning selle nimel tehakse koostööd
Eesti Posti ja pankadega.

Käsmu külavanem Robert
Aasa sai kodanikupäeva
aumärgi
Peaminister Taavi Rõivas
ja siseminister Hanno
Pevkur andsid üle kodanikupäeva aumärgid, millega tunnustatakse Eesti
inimesi, kes on silma
paistnud kodanikuaktiivsuse, vabatahtliku töö või
panusega ühiskonnaellu.
Tunnustatute hulgas oli
ka Robert Aasa.
Robert Aasa
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Võsu kooli õpilaste
võidukas sügis
Teistega mõõdu võtmine on vajalik ja põnev, sest ainult nii
saame teada, kuidas me võrdluses välja paistame.
Sedasorti teadmisest on kasu, sest tublid tulemused
võrreldes teistega näitavad meile, et oleme õigel teel. Ka
teistele allajäämine on vajalik, siis saame teada, et tuleb
otsida võimalusi, kuidas paremaks saada.
Võsu kooli õpilased on sel sügisel maakondlikel
võistlustel tublid ja edukad olnud. Septembris paistsid
silma Võsu Kooli spordipoisid ja -tüdrukud, kes tõid koju
diplomeid ja medaleid mitmetelt jooksuvõistlustelt. Eriti
edukas oli Marlon Virve, kes saavutas Lääne-Virumaa
orienteerumiskolmapäevakute
koondarvestuses
nooremas vanuserühmas I koha. Orienteeruja ei pea
olema mitte ainult kiire, vaid ka vastupidav, järjekindel,
nutikas ja tähelepanelik.
Oktoobris tõi Võsu Koolile au Katariina Maria
Levartovski, kes saavutas ettelugemise päeva
võistulugemisel Lääne-Virumaa Keskraamatukogus
maakondliku I koha. Kuna 2014 on kuulutatud
liikumisaastaks, siis pidid võistlejad valima lugemiseks
sporti või liikumist kajastava katkendi. Katariina Maria
võlus žürii ära oma loomulikkuse ja siirusega. Ta esindas
Lääne-Virumaad ka Tallinnas toimunud vabariiklikul
võistulugemisel.

VIHULA VALLA LEHT

Vallavanema pihtimus ehk 1 aasta hiljem
Poliitikast

November on Võsu koolile olnud eriti edukas kuu.
Aravetel toimus maakondlik jutuvestjate konkurss, kust
Võsu õpilased tulid tagasi lausa kolme auhinnalise
kohaga. Marta Mia Puusepp ja Helena Nõmm pälvisid
kumbki oma vanuseklassis esikoha, Helemeel Assmann
tõi koju tubli kolmanda koha. Võttes arvesse, et võistlusel
osales ca 60 jutuvestjat, on tegemist isegi pisut uskumatu
tulemusega.

¾ võistkonnast, kes esindas Võsu kooli Virumaa
matemaatikavõistlusel - Horm Assmann, Annika Oiso
ja Lauri Raudla.
Võsu kooli noored pakuvad eakaaslastele tugevat
konkurentsi ka matemaatikas. Laupäeval, 15. novembril
sõitis meie neljaliikmeline matemaatikavõistkond koos
õpetajaga Kiviõlisse, et end proovile panna terve Virumaa
õpilaste seas. Võistkonda kuulusid Annika Oiso ja Lauri
Raudla 8. klassist ning Marion Merelaid ja Horm
Assmann 9. klassist. Võistlusel tuli lahendada ülesandeid
nii individuaalselt kui meeskondlikult. Kõigi Virumaa
koolide hulgas olime lõpuks üheksandad, ent LääneVirumaa arvestuses lausa neljandal kohal. Meist ettepoole
jäid vaid suurte gümnaasiumide põhikoolivõistkonnad,
seega võime tõsiselt uhked olla. Kui peetaks eraldi
arvestust väikese õpilaste arvuga põhikoolide üle,
võiksime siingi rõõmustada liidrisärgi üle.
Kui tahame end teistega võrrelda, siis juhtubki nii, et
väikses klassis õppivad poisid ja tüdrukud peavad vahel
kõik vapralt mõnel konkursil või võistlusel oma kooli
esindama. Meid on vähe ja mõnikord polegi
valikuvõimalust. Kui võistkond tuleb välja panna, läheb
võistlustulle kogu klass. See teebki Võsu kooli eriliseks,
et kõik kannavad vastutust kooli hea nime eest. Võsu kooli
laste ja nende tublide juhendajate üle saab uhkust tunda nii
koolijuht kui vallarahvas.
Detsembris toimub Võsu koolis Haljala-Võsu
sõpruskohtumine matemaatikas. Hoiame omadele pöialt!
Liis Reier
Võsu Kooli direktor

vam sõna jääb kohalikule
kogukonnale. On olnud siiralt hea meel, kui kogukond
suudab oma kohalikku elu
puudutavad küsimused ise
ära otsustada ja samas on
kahju kui seda ei suudeta
ning otsuse peavad lõpuks
langetama kõrvalseisjad.

Eelmise aasta suvel tegin
otsuse, mida ma oma senises
elus välistanud olin. Liitudes
valimisliiduga „Vaba Vallakodanik“ andsin oma käe
poliitikale. Olin selleks ajaks
kahe ja poole aasta jooksul
vee-ettevõtte juhina näinud
lähedalt omavalitsuse tegemisi ja leidnud end seejuures
tihti mõttelt, kas ja kuidas
suudaksin seda või teist
probleemi teisiti või paremini lahendada. Ei teadnud
veel siis, et ühena vallavanema kandidaatidest see
amet mõne kuu pärast vastu
võtta tulebki.

Kriitikast ja
kritiseerimisest
Suhtun konstruktiivsesse
kriitikasse suure lugupidamisega. Samas olen ise alati
kinni pidanud põhimõttest,
et õigus kedagi või midagi
kritiseerida tekib sul alles
siis, kui oled täiesti kindel, et
suudad ise antud probleemi
või situatsiooni paremini ja
otstarbekamalt lahendada.

Võimust
Kui vallavanema ameti puhul rääkitakse alati „võimul
olemisest“, siis mina nägin
selles ametis mitte võimu
vaid võimalusi, midagi oma
sünnipaiga jaoks korda
saata, ära teha. „Võimul
olemine“ ei tähenda mulle
õigust otsustada, vaid eelkõige kohustust vastutada.
Iga algus on raske

Maakondliku jutuvestjate võistluse „Kratimaa“ võitjad
– Helemeel Assmann, Marta Mia Puusepp ja Helena
Nõmm Võsu Koolist.
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Ei olnud ka meie puhul
teisiti. Lootusetus olukorras
pooleli olid suured projektid,
nagu Võsu sadam ja VõsuKäsmu kergliiklustee. Tagantjärele võib öelda, et
suutsime üheskoos adekvaatselt hinnata mõlema
projekti hetkeolukorda ja
minna sealt edasi nii, et
tänaseks on Võsu sadama
vesiehitustööd suures osas
lõpetatud ja kergliiklustee
ootab uue planeeringu avalikustamist. Aasta jooksul on
tulnud lahendada lugematu
arv suuri ja väikseid, kergemaid ja raskemaid probleeme, tegeletud päevast
päeva asjadega, millega
omavalitsus tegelema peab.
Aasta on läinud kiiresti ja
kindlasti oleks tahtnud selle
aja jooksul palju rohkem
jõuda.
Inimestest
Hea meel on selle üle, et
vallas leidub palju inimesi,
kes muredele kaasa mõtlevad ja vajadusel oma õla alla
panevad, küsimata, kas ja
kuidas see neile kasulik on.

Koostööst
Vallavanem Annes Naan kõnelemas Ilumäe vabadussamba
püstitamise 90. aastapäeval
Aitäh kõigile neile, kes on
koos meiega püüdnud suurt
pilti näha, mitte istudes oma
isikliku mätta otsas ja pidades oluliseks vanu, klaarimata suhteid ja haududes
kättemaksu. Tore on olnud
koos töötada inimestega, kes
otsivad lahendusi kuidas
asjaga edasi minna, mitte
põhjuseid, miks seda või
teist teha ei saa.
Emotsioonidest
Hindan inimesi, kes suudavad ka kõige keerulisemates
olukordades säilitada ratsionaalset mõtlemist. Emotsioonid on igati teretulnud
positiivsetes situatsioonides
ja emotsioone on raske välja
näitamata jätta, kuid tavaliselt negatiivsete emotsioonide abil probleeme ei ole
võimalik lahendada. Kõige
halvem on kui püütakse sind
keerulises olukorras emotsioonidega kaasa kiskuda.
Kompromissidest
Võib julgelt öelda, et oleme
suutnud leida kompromisse
ka seal, kus see alguses
peaaegu võimatuna näis.
Kuid on ka olukordi, kus
inimesed ei ole kompromissideks valmis – mõlemad
osapooled hoiavad põikpäiselt kinni oma seisu-

kohast, kuigi lahenduse leidmiseks peaksid mõlemad
osapooled vaid imepisikese
sammu teineteisele vastu
astuma...
Rahulolemisest
Raske on hinnata, kas otsused mida oled teinud leiavad
vallas positiivset või negatiivset vastukaja. Meieni
jõuab eelkõige kõik see,
millega rahul ei olda. Rahulolev vallaelanik kiitusega
esile ei tiku – nii kipubki
tagasisidest kujunema hinnang, et vallas on vaid lahendamata probleemid ja meie
poolt pakutud lahendused
pole ootuspärased.
Hinnangutest
Ma ei ole ikka veel harjunud
sellega, et avalikus sektoris
ei olegi niivõrd oluline tegu
või tulemus ise, vaid see,
kuidas ja kui palju sellest
räägitakse. Mind on aga
kasvatatud nii ja olen kogu
eelneva elu olnud seda
meelt, et inimest saab hinnata ainult tema tegude järgi.
Kogukonna
kaasamisest
Oleme oma valimislubaduses kinnitanud ja seda ka
järginud, et kõige otsusta-

Võsu lasteaed taastas traditsiooni
Võsu Lasteaed on tähistanud
mardi-ja kadripäevi juba
aastast 1997.
Algaastatel külastasime
vallamaja, Keskuse poodi,
Mere poodi, Priidu-Peetri
äri, Pagari äri ja Võsu
Päästeametit. Meid võeti
igal pool väga hästi vastu
võetud, esinemise programm on olnud mitmekesine. Aastal 2009 ühinesime Võsu Kooliga siis
toimusid üritused maja siseselt, meile tulid külla kooli
kadrid – sai ühiselt lustitud.
Sel aastal otsustasime
jälle oma traditsiooni elustada – külastasime kooli
kokatädisid ja Vihula vallamaja. Oli väga meeleolukas

Kadrid vallamajas
kohtumine.
Täname kokatädisid ja
vallaametnikke sooja ja

sõbraliku vastuvõtu eest.
Maire Muruvee
Võsu Lasteaia õpetaja

Esimene aasta on möödunud
ka meeldivas koostöös volikogu ja vallavalitsuse vahel.
Koalitsiooni-opositsiooni
oli tunda vaid volikogu esimehe ja vallavanema valimisel, kõik edasised otsused on
saanud volikogu valdava
enamuse heakskiidu, mille
eest tahan tänada kõiki
volikogu liikmeid.
Võimatust ja
võimalikust
Meie valla kõige suuremaks
vaenlaseks on ääremaastumine, vaatamata sellele, et
meie valla elanikkond ei
vähene sugugi sama kiirusega, kui teistes omavalitsustes. Tuletame meelde:
Päästekomando sulgemine
2012. aastal, SEB pangalt
suutsime saada otsuse säilitada sularahaautomaat veel
vähemalt üheks aastaks,
Vihula valla politseikonstaabel jagati nelja omavalitsusüksuse vahel meie arvamust küsimata, Võsu postkontori edasine saatus. Me
võime võidelda paratamatusega, kuid terve mõistus
ütleb, et vallal tuleb tulevikus tegeleda küsimustega,
mis seaduse järgi tema
ülesandeks ei ole pandud.
Omavalitsuse ülesanne on ju
ikkagi hoolitseda oma elanikkonna heaolu eest.
Annes Naan
vallavanem

Võsu lapsed
võitsid viis
karikat ja
viisteist
medalid
VK WADOKAN klubi osales järjekordsel Tallinna
lahtistel karika- ja Eesti
Iaido Liidu poolt korraldavatel Sport Kobujutsu
karikasarja etapi võistlustel.
Klubi lapsed võitsid viis
karikat ja viisteist medalit.
Võsu lastele said hõbe ja
pronks medal.
Võistlushooajale sai
tubli algus!
VK Wadokan juhatus
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Istung nr 14
Võsul 20.novembril 2014 kell 16:00.
Istungil osales 12 volikogu liiget: Robert
Aasa, Andrus Aasmäe, Anneli Alemaa,
Urmas Einberg, Annika Hallimäe, Gerly
Herm, Jaan Kruus, Mati Piirsalu, Jüri Teppe,
Aarne Vaik, Aide Veinjärv ja Uno Õunapuu .
Istungil ei osalenud Hanno Nõmme.
Määrusega nr 20 kinnitati Vihula valla jäätmekava
aastateks 2014-2020
Määrusega nr 21 kinnitati Vihula valla lisaeelarve nr 4
põhitegevuse tulude osa 30 478 eurot, põhitegevuse
kulude osa 35 583 eurot ja investeerimistegevuse
osa 5 105 eurot.
Määrusega nr 22 muudeti Vihula Vallavolikogu
14.03.2013 määrust nr 72 „Vihula Vallavolikogu
ning Vallavalitsuse liikmetele ja nende komisjonide
liikmetele hüvituse suuruse määramise ja maksmise
korra kehtestamine“ järgmiselt: isiklikus omandis
oleva või kasutusõiguse alusel sõiduauto kasutamise
kulud seoses vallavolikogu või valitsuse ülesannete
täitmisega ja istungil või komisjoni koosolekul
osalemise eest hüvitatakse vallavolikogu ja
vallavalitsuse liikmetele ning volikogu ja
vallavalitsuse komisjoni liikmetele 0,25 eurot
läbisõidetud kilomeetri eest. Läbisõiduna näidatud
kilomeetrite arv ei tohi olla suurem kui rahvastikuregistrijärgsest elukohast kuni istungi/koosoleku
toimumise kohani.
Otsusega nr 56 otsustati garanteerida Vihula valla
poolt „Kergliiklusteede toetusskeemi“ programmile
esitatud projekti „Võsu-Käsmu kergliiklustee“
omaosalus summas kuni 100 000€.
Otsusega nr 57 taotletakse munitsipaalomandisse
Kuivati maaüksus, suurusega ca 2670 m2,
asukohaga Karula küla.
Otsusega nr 58 alustatakse seadusjärgse pärijana
Karumäe mü, Vila külas vara pärimise toimingutega.
Käsmu sadama detailplaneeringu menetlemisega
seoses on vallale laekunud hulgaliselt eriarvamusi.
Volikogu seisukoht on moodustada teema põhjalikumaks käsitlemiseks volikogu ajutine komisjon, kuhu
kaasatakse kõikide osapoolte esindajad.
Revisjonikomisjon tutvustas volikogule oma seisukohta Vihula Vallavalitsuse 30.09.2014 korraldusele nr
386 „Vihula Vallavalitsuse poolt 20.09.2011 koostatud
ettekirjutuse nr 18-1.3/06 täitmise tähtaja pikendamise“ .
Järgmine korraline volikogu istung
toimub 11. detsembril 2014
kell 15:00 Sagadis.
Volikogu poolt vastuvõetud määruste ja otsustega
saab tutvuda valla kantseleis, raamatukogudes ja
valla veebilehel: www.vihula.ee.

Lumetõrje teostajad Vihula
valla kohalikel ja erateedel
2014/2015
Sikkani OÜ Asko Einberg tel. 5 341 6066
Käokõrve tee, Sakumetsa tee, Kõrve kõrtsi tee,
Võsupere vana tee, Võsupere küla tee, Kelmiküla tee,
Tilgametsa tee, Rahnu tee, Ilumäe-Uusküla tee,
Kotkamägi-Aasumetsa tee, Uusküla-Joandu tee, TõuguJoandu tee, Tõugu-Tammispea tee, Võhma-Joandu tee,
Lauli küla tee, Eru küla tee, Võhma-Eru tee, Võhmakoolimaja tee, Eru ranna tee, Kuueristi-Korjuse-Eru tee,
Tepelvälja küla tee, Esku kalmistu tee; KoljakuMetsanurga tee, Pihlaspea küla tee, Vergi küla teed,
Altja küla tee.
OÜ Merisiil Vello Väinsalu tel. 504 7916
Käsmu järve tee, Käsmu küla tänavad, Lahe-Lobi tee,
Natturi küla tee, Pedassaare küla tee, Koolimäe tee. Võsu
aleviku tänavatest Viru tn, Suvila tee, Aia tn suvila teeni.
Fie Aide Veinjärve Mäerahva talu tel. 5 665 5260
Mustoja-Haili-Vihula, Vihula mõisa tee, Koolimaja tee,
Susi tee, Tiigi küla tee, Vihula-Tiigi tee.
Fie Peep Tõnisson Tel. 515 1127
Võsupere-Palmse, Oruveski-Reoja.

VIHULA VALLA LEHT

21.oktoober 2014 istungi nr 38 kokkuvõte
1. Määrata Võsu alevikus Vihula vallale kuuluvale tänavale
Spordi algus teenindusmaa ja määrata moodustatavale
katastriüksusele lähiaadressiks Spordi algus;
2. Anda nõusolek Metsanurga külas asuva katastriüksuse
Tidriku jagamiseks kaheks iseseisvaks katastriüksuseks
ning määrata moodustatavatele katastriüksustele kohaaadressideks Tidriku ja Neelokse. Anda nõusolek Paasi
külas asuva Kadarbiku katastriüksuse jagamiseks kaheks
iseseisvaks katastriüksuseks ning määrata moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressideks Kadarbiku
ja Kadaka;
3. Nimetada Vihula valla esindajaks MTÜ-s Arenduskoda
vallavanem Annes Naan kuni tema volituste lõppemiseni;
4. Anda nõusolek korraldatud jäätmeveoga liitumisest
perioodiliseks vabastuseks E. Riivele, A. Taalile ja OÜ-le
L-Kapital;
5. Vallavalitsus otsustas esitada volikogule määruse eelnõu
„Vihula valla jäätmekava 2014-2020“;
6. Väljastada kirjalik nõusolek Altja küla Võilille kinnistule
abihoone püstitamiseks;
7. Väljastada ehitusluba Võsu aleviku Mere tn 38 kinnistu
kuuri täielikuks lammutamiseks;
8. Väljastada projekteerimistingimused Võsu aleviku Luha
tn 5 kinnistu elamu rekonstrueerimise projekti koostamiseks Keskkonnaameti poolt esitatud tingimustel.
28. oktoober 2014 istungi nr 39 kokkuvõte
1. Väljastada kirjalik nõusolek Palmse küla Ülikooli
kinnistule puurkaevu rajamiseks. Väljastada kirjalik
nõusolek Võsu aleviku Jaanioja tn 10 kinnistule
puurkaevu rajamiseks. Väljastada kirjalik nõusolek Lobi
küla Metsavahi kinnistule kuuri püstitamiseks;
2. Võtta investeerimislaenu summas 92 845 eurot Võsu
sadama teise etapi ehituse kaasrahastamiseks. Kuulutada
välja hange laenu võtmiseks ja moodustada komisjon
pakkumuste hindamiseks;
3. Kinnitada Vihula valla munitsipaalkooli, Võsu Kool,
õpilaskoha tegevuskulude arvestuslik maksumus ühe
õpilase kohta 2015.aastal järgnevalt: õpilaskoht 310,13
eurot kuus ja 3721,61 eurot aastas, lapse lasteaia
kohamaks päevas 17,37 eurot;
4. Eraldada Võsu spordihoonele uute spordivahendite
soetamiseks 1712 eurot;
5. Maksta rehabilitatsioonitoetust kahele eakale inimesele
kokku summas 113,47. Toetada Lääne-Viru Pensionäride
Ühingu vanavanemate päevale pühendatud tänuüritust 20
euroga. Maksta küttetoetust ühele vähekindlustatud
perele summas 128 eurot;
6. Lõpetada ühe raske puudega inimese hooldamine seoses
tema asumisega hooldekodusse:
7. Toetada alates 01.11.2014 xxx hoolduskulude tasumisel
hooldekodus kehtestatud kohamaksu ulatuses, millest on
maha arvatud 85% hooldatava pensionist;
8. Määrata Vergi külas katastriüksusel 88703:001:0321
asuvale sadamale kohanimi Vergi sadam. Määrata Võsu
alevikus katastriüksusel 92201:003:0046 asuvale
sadamale kohanimi Võsu sadam;
9. Nõustuda vee erikasutusloa väljastamisega RMK Sagadi
metsakeskuse katastriüksustel asuvast kahest
puurkaevust vee võtmiseks.
04. novembri 2014 istungi nr 40 kokkuvõte
1. Väljastada ehitusluba Lobi küla Kiviku kinnistule saungaraaži püstitamiseks. Väljastada ehitusluba Lobi küla
Kiviku kinnistule kuuri püstitamiseks.
2. Väljastada kirjalik nõusolek puurkaevu rajamiseks
Võhma küla Saare kinnistule.
3. Algatada detailplaneeringu koostamine Eisma küla
Liivamäe kinnistule ja lähiümbrusele eesmärgiga
ehitusõiguse määramine ühepereelamule ja abihoonetele,
tehnovõrkude lahendamine, vajalike kitsenduste ja
servituutide vajaduse määramine ning juurdepääsu
lahendamine.
4. Pikendada Võsu aleviku Karja tn 10-5 eluruumi
kasutamise üürilepingut kuni 16.10.2015.
5. Tunnistada lumetõrje hanke pakkumustest edukaks
Sikkani OÜ pakkumus piirkonnas nr 2 ja 4, piirkonnas nr
5 Eru küla tee, Võhma-Eru tee, Võhma-Koolimaja tee,
Eru ranna tee, Kuueristi-Korjuse-Eru tee, Tepelvälja küla
Fie Raja talu Kaupo Uukivi Tel. 521 0723
Metsiku küla tee, Metsiku mõisa tee, Adaka küla tee,
Noonu-Annikvere tee, Noonu küla tee, Annikvere küla tee,
Annikvere-Salatse tee, Metsiku-Vila-Kakuvälja tee, PaasiKosta tee, Sikkani tee.
Fie Andres Mülla Kiva-Sepa talu Tel. 5 644 144
Vainupea küla teed, Rutja küla tee, Vahesauna tee,
Laikneeme tee, Karepa sadama tee, Karepa küla teed,
Toolse rannaküla teed, Toolse linnuse tee.
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tee, Esku kalmistu tee, Koljaku-Metsanurga tee osas,
piirkonnas nr 6 Pihlaspea küla tee, Vergi küla tee, Altja
küla tee osas. OÜ Merisiil pakkumus piirkonnas nr 5
Käsmu järve tee, Käsmu küla tänavate, Lahe-Lobi tee
osas ja piirkonnas nr 6, Natturi küla tee, Pedassaare küla
tee ja Koolimäe tee osas. Fie Aide Veinjärve Mäerahva
talu pakkumus piirkonnas nr 1, Mustoja-Haili-Vihula,
Vihula mõisa tee, Koolimaja tee, Susi tee, Tiigi küla tee
Vihula-Tiigi tee osas. Fie Peep Tõnisson´i pakkumus
piirkonna nr 3osas. Fie Raja talu Kaupo Uukivi
pakkumus piirkonna nr 1 Noonu-Annikvere, Noonu küla
tee, Annikvere küla tee, Annikvere-Salatse tee, MetsikuVila-Kakuvälja tee, Paasi-Kosta tee, Sikkani tee ja
piirkonna nr 7 osas. Fie Andres Mülla Kiva-Sepa talu
pakkumus piirkonna nr 8 osas.
6. Vallavalitsus otsustas esitada volikogule järgmised
eelnõud: „Puude raieloa andmise tingimused ja kord“,
„Vihula Vallavolikogu ning Vallavalitsuse liikmetele ja
nende komisjonide liikmetele hüvituse suuruse
määramise ja maksmise korra muutmine“ ja „Pärandi
vastuvõtmine“.
5. Korraldada riigihange traktori ja selle lisavarustuse
ostuks ja olemasoleva traktori koos lumesahaga
tagasiostuks ning kasutusrendi soodsaima liisingu
leidmise eesmärgil.
Hanke lühikirjeldus: ostetakse traktor koos lumesaha,
lumepuhuri, rippharja, niiduki ja frontaaltõstukiga;
traktor peab olema lülitatava neljarattaveoga, lukustatava
diferentsiaaliga, mootori võimsusega mitte vähem kui 84
kW ja peab olema varustatud hüdraulilise rippsüsteemiga
haakeriistade (sh järelhaagis) haakimiseks, koos vajalike
hüdro ja elektri väljavõtetega, millised varustatud
kiirliitmikega; traktorit kasutatakse transpordi- ja
heakorratöödel, talvel lumetõrjetöödel; traktori tehniline
teenindus tuleb tagada Vihula vallas; võimalike
remonditööde pakkuja ei tohi asuda kaugemal kui 60 km;
nõutav kasutusrendi periood on vähemalt 5 aastat.
Hinnapakkumise esitamise tähtaeg on 25.11.2014 kell
10.00 riigihangete registri e-keskkonnas. Edukaks
pakkumiseks osutub madalaima hinnaga pakkumine ja
läheduses asuv tehniline teenindus.
11. novembri 2014 istungi nr 41 kokkuvõte
1. Väljastada projekteerimistingimused Karepa küla Lüüsi
kinnistu suvila ja abihoone ehitusprojekti koostamiseks
Keskkonnaameti poolt antud tingimustel.
2. Väljastada ehitusluba suvila püstitamiseks Toolse küla
Lepatriinu kinnistule.
3. Anda nõusolek Annikvere külas asuva kinnistu Rootslase
kaheks iseseisvaks katastriüksuseks ning määrata kohaaadressideks Rootslase ja Rajarootslase.
4. Määrata Käsmu külas katastriüksusel 92201:014:0108
asuvale sadamale kohanimi Käsmu Majaka sadam.
5. Anda luba korraldatud jäätmeveoga liitumisest
perioodiliseks vabastuseks A.Kornilovale.
6. Vallavalitsus otsustas esitada volikogule eelnõud „Vihula
valla 2014.aasta lisaeelarve nr 4 kinnitamine“ ja „Projekti
Võsu-Käsmu kergliiklustee omaosaluse garanteerimine“.
18. novembri 2014 istungi nr 42 kokkuvõte
1. Anda nõusolek kinnistu Piiri tn 6 Võsu alevikus piiride
muutmiseks määrates senise pindala 7334 m2 asemel
uueks kinnistu pindalaks 14881 m2 sihtotstarbega
tootmismaa.
2. Anda nõusolek korraldatud jäätmeveoga liitumisest
perioodiliseks vabastuseks T.Tammele.
3. Väljastada projekteerimistingimused Rutja küla Vainu
maaüksuse elektriliitumise projekti koostamiseks.
4. Väljastada ehitusluba Vergi küla Postimaja kinnistu hoone
katusekatte rekonstrueerimiseks. Väljastada ehitusluba
Mustoja küla Mustoja lõkkekoha katusealuste rajamiseks.
5. Tunnistada tähtaegselt pakkumuse esitajad Danske Bank
A/S Eesti filiaal ja AS SEB Pank vastavaks
hankedokumendis esitatud kvalifitseerimistingimustele.
Tunnistada pakkuja AS SEB Pank esitatud pakkumus
vastavaks hankedokumentides esitatud tingimustele.
Tunnistada edukaks pakkumuseks AS SEB Pank
pakkumus kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast
madalama hinnaga pakkumus.
NB! Toodud nimekiri ei sisalda Taotluste alusel teostatavat
lumetõrjet erateedel. Lumelükkamiseks erateedel on koostatud 15
oktoobriks laekunud taotluste alusel nimekirjad, mis on üle antud
vastavas piirkonnas kohalikke teid hooldavatele ettevõtetele.
Kuna kohalike ja erateede lükkajatega on sõlminud lepingu
vallavalitsus (mitte erateedel tasuta lumetõrjet taotlenud
isikud), siis kõikide lumetõrjet puudutavate küsimustega,
mida ei reguleeri Vihula vallavolikogu 09.02.2012 vastu
võetud määrus nr 54 „VIHULA VALLA ERATEEDEL
TASUTA
LUMETÕRJE
TEOSTAMISE
KORD”
(https://www.riigiteataja.ee/akt/415012013087) tuleb
pöörduda vallavalitsuse poole (Peep Tõnisson tel. 51 511 27 või
Sulev Kiviberg 50 511 27).
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Marial ja Jürgenil sündis
3.novembril tütar

NOVEMBER 2014

MAIMU LOOD
Palmse küla

93

Elinor Malva
EMMA-MERCEDES
VALTER
Pedassaare küla

90

LAINE VIRULA
Lobi küla

89

LAINE RÄNKSON
Pedassaare küla

86

ELGA LOEMAA
Lahe küla

86

ANTS TALPSEPP
Võsu alevik

84

VAIKE TALPSEPP
Võsu alevik

84

AINO ANTONS
Tidriku küla

83

RAIMOND LILLEPÄRG
Võsu alevik

81

HANS ERILAID
Vatku küla

81

EPP-HELINA ISOP
Võsu alevik

81

JOOSEP-LEONHARD
SESTVERK
Annikvere küla

80

HILMA PLOOM
Võhma küla

80

IVI-MARE VAINUS
Võsu alevik

80

TARVO KOPPEN
Karula küla

75

ANTS KRUUTMANN
Metsiku küla

70

HELLE KASK
Sagadi küla

70

Küttepuud Simunast!

Tel: 515 7741

INFO KAITSEVÄELT
1. jalaväebrigaadi lõpurännak ja
väliharjutused toimuvad ajavahemikul
7-11.detsember 2014.
Vihula valla territooriumil liigutakse
maršruudil Salatse-Annikvere-NoonuKarepa-Toolse.

Meie hulgast
on lahkunud …

MIHKEL TINGAS
18. november
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

