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Tegijad esitatud, jõudu otsustajatele!

Kallis vallarahvas!

1. novembrini said kõik
soovijad esitada kandidaate
Vihula valla Elutööpreemiale ja valla 2014. Aasta
Tegija tiitlile. Esitatud
kandidaatide nimed koos
põhjendustega on saadetud
arutlemiseks ja ettepaneku
tegemiseks vallavolikogu
komisjonidesse ja vallavalitsusele, kelle arvamuse põhjal peab Vihula Vallavolikogu hiljemalt veebruarikuisel istungil ära otsustama,
kes on järgmine Vihula valla
Elutööpreemia laureaat ja
kes on 2014. aastal valla
Aasta Tegijad. Vihula valla
Elutööpreemia ja Aasta Tegijate auhinnad antakse kätte
20. veebruaril Võsu rannaklubis toimuval Eesti Vabariigi 97. aastapäevale pühendatud kontsert-aktusel.

Enne jõulurahu saabumist ja aasta lõppemist on mõnus aeg
tagasivaatamiseks.
Vaatamata sisetundele, mis ütleb, et väga palju on ikka
veel tegemata, võib mööduva aastaga siiski rahule jääda.
Vihula valla veemajandusprojekti käivitumine aasta
alguses, Võsu sadama ehituse algus enne jaanipäeva, valla
teede ja tänavate korrashoidu senisest oluliselt suurem
panustamine, randade korrastamine, Võsu Kooli suur
infotehnoloogiline samm edasi on vast kõige suuremad
märksõnad, mis mööduvat aastat iseloomustavad.
On hea meel tõdeda, et aasta möödus mõnusas,
rahulikus koostöös kõigi osapoolte vahel ja kõik
lahendused leidsid enamasti üksmeelse heakskiidu.
Vähe oluline pole ka see, et meie vald tunnistati
väikevaldade (alla 2000 elaniku) hulgas Eestimaa kõige
edukamaks.
Ootame endiselt kõiki valla kinnistuomanikke liituma
meie valla elanikkonnaga.
Soovime, et kõigil tegijatel jätkuks optimismi ja
teotahet ka järgnevatel aastatel. Et virisemine ja ebaterve
kriitika Teid teelt ei eksitaks.
Rahulikku jõuluaega ja head uut aastat Teile kõigile!

Vihula valla
Elutööpreemiale esitati
kolm kandidaati:
Malle Komp
Võhma-Palmse piirkonna
kultuuriedendaja ja ajaloomaterjalide koondaja, pikaaegne Võhma rahvamaja
juhataja, Võhma külavanem, endine Vihula Vallavolikogu ja volikogu kultuuri- ning sotsiaalkomisjoni liige. Võhma Külanaiste
Seltsi asutaja ja eestvedajana hoidis Malle käigus
Võhma rahvamaja, ilma
temata seda hoonet täna
enam ei oleks. Malle esitaja
Vihula valla Elutööpreemiale on MTÜ Võhma
Seltsimaja.
Reet Kütt
46 aastat Vergi raamatukogu
juhatajana töötanud Reet
Kütt on olnud aktiivne
tegutseja kohalikus näiteringis, organiseerinud kultuurialaseid väljasõite, olnud kohalikele nõu ja jõuga
abiks, murede kuulaja ja
rõõmude jagaja. Reet on
elukestva õppe üks parimaid
näiteid – praegusel ITajastul töötab ta endiselt
raamatukogus! Reeda esitas
Vihula valla Elutööpreemiale Maret Kütt.
Eerik Kaarend
Üle 40 aasta koduajaloo
uurimisega tegelenud Eerik
Kaarend on koostanud Käsmu Meremuuseumi toimetistes peatüki Käsmu küla
kaptenitest, koostanud KLO
aurulaevade ja Käsmu
purjelaevade andmebaasid.
Eerik Kaarend on teinud
põhjaliku ülevaate Käsmu
külast, perekondade sugupuust ja talude ajaloost.
Eerik Kaarendi esitas valla
Elutööpreemiale SA Käsmu
Meremuuseum.

Võsu Vabatahtlik Tuletõrjeühing
Vihula valla Aasta
Tegija 2014 nominentideks esitati:
Marge Tombach
Võsu kooli ja lasteaia muusikaõpetaja. Marge on koolis
käivitanud mitmeid populaarseid huviringe: koorilaul, klaveriõpe, kellade ansambel, akordioniõpe, mudilaskoor. Ta on hingega
muusik, kes leiab ühise keele
nii suurte kui väikestega,
innustab kolleege ja pakub
muusikaelamusi laiemale
publikule lauldes segakooris
Solare ning trios IGÜ. Marge
esitas valla Aasta Tegijaks
Võsu kool.
MTÜ Võhma Seltsimaja
taidlejad (segakoor, naisrahvatantsurühm Krõtake ja
segarahvatantsurühm) pühendumise eest rahvakultuurile ja osalemise eest 2014.
aasta Üldlaulu-ja Tantsupeol. Valla Aasta Tegijaks
esitas Mari-Liis Virve.
Jüri Undusk
MTÜ Võitluskunstide Klubi
Wadokan asutaja ja treener.
Eesti Iaido Liidu 2014.aasta
Karikavõistlustel Sport Kobujutsus tunnistati Jüri
Unduski veetav VK Wadokan järjekordselt parimaks
klubiks Eestis. Jüri propageerib ja õpetab enesekaitsele orienteeritud idamaade võitluskunste Vihula
valla ja naabervaldade lastele läbi VK Wadokan üle
viie aasta. 2013/2014 hooajal on Jüri käe all võistlevad
lapsed võitnud kokku 10
medalit. Jüri Unduski esitas
Aasta Tegijaks Siret Kegel.
Anne Sambla
Südame ja hoolega tehtud
töö eest Ilumäe kalmistuvahina. Tänu Annele on just
Ilumäe kalmistu ja kabel
kõige kenam ja hoolitsetum
rahupaik Vihula vallas. Anne
on kalmistul töötades olnud
giidi rollis juhatades külastajaid ja ekskursioonigruppe
neid huvitavate objektide
juurde, kahel viimasel suvel
on ta hoolitsenud selle eest,
et Ilumäe kabeli uksed oleks
iga päev külastajatele ava-

tud. Anne Sambla esitasid
Aasta Tegija kandidaadiks
Mimvi Naan ja Ilumäe
Kogudus.
Võsupere lasteaia õpetajad
Mare Jahi, Marike Kens ja
Ene Õunapuu
Need õpetajad on aastaid
andnud panuse kvaliteetse
alghariduse andmisesse,
muutnud lasteaia mitmekesiseks ja huvitavaks kohaks, pakkudes silmaringi
avardavaid ettevõtmisi (teatriskäigud, väljasõidud) ning
tunnustanud ja toetanud
lapsi ning lapsevanemaid
nende teel. Võsupere lasteaia õpetajad esitas Aasta
Tegija kandidaadiks Gerly
Herm.
MTÜ Pailaps
MtÜ eestvedajad tahavad
siiralt aidata lapsi ning
tulevad appi peredele, kelle
majanduslik olukord ei
võimalda lapsele pakkuda
teatri, muuseumi, kontserdi
vms kultuuriüritusel käimist.
Eesmärgi saavutamiseks on
korraldatud toredaid perepäevi ning ühiseid ettevõtmisi nagu 2013. aasta jõululaat, orienteerumispäev,
Võsu jaanilaat, liivaskupltuuride ehitamine Võsu
rannas, Võsu rattapäeva
läbiviimine koostöös Võsu
Vabatahtliku Tuletõrjeühinguga jm. MTÜ Pailaps esitas
Vihula valla Aasta Tegija
kandidaadiks Gerly Herm.
Mare Rosen
Alati abivalmis nõuandja,
teatrikülastuste organiseerija, kõikjal kaasalööja –
olgu isetegevuses või töötalgutel. Mare vääriks nii Aasta
Tegija tiitlit kui ka valla
Elutööpreemiat. Mare kandidatuuri esitaja on Liidia
Piibemaa.
Argo Servet
MtÜ Eru Surf Team juhatuse
liige, oma pideva ja sihikindla tegevusega on tutvustanud Vihula valda merega
seotud purjespordi harrastamiskohana ja kujundanud
seeläbi Vihula valla positiivset mainet. 2014.aastal
toimus esmakordselt Vihula

vallas Võsul Eesti Purjelaualiidu harrastajate sarja 2.
purjelauavõistluse etapp.
Etapi korraldamise õiguse
eest tuli võidelda 2 aastat ja
tõestada, et Eru Surf Team
suudab seda korraldada.
2013. a pälvis Eru Surf
Team'i traditsiooniline purjelauaspordi üritus “Mohni
Retk” Argo Serveti eestvedamisel Eesti Purjelaualiidu „Aasta Tegu“ auhinna. Argo esitasid Vihula
valla Aasta Tegija kandidaadiks Eru Surf Team MTÜ
juhatuse liikmed Ülo Padda
ja Urmas Kuhi.
MTÜ Võsu Vabatahtlik
Tuletõrjeühing
Võsu rattapäeva traditsiooni
jätkaja, „Teeme ära” talgute
eestvedajad, Muinastulede
öö korraldajad, Võsu jaaniõhtu organiseerijad, alati
kõikidel üritustel kaasalööjad. Ettepaneku tegija
Võsu külavanem Eha Sirelbu.
Aime Linnuste ja Bruno
Kesküla
Aastaid oma tööd hoole ja
armastusega teinud Võsu
avaliku ruumi korrastajad Võsu peatänav on alati
puhas! Aime ja Bruno esitas
Aasta Tegija kandidaadiks
Võsu külavanem Eha Sirelbu.
MTÜ Vainupea Küla Selts
Loodi 1. oktoobril 2013.
Aasta jooksul on selts aktiivselt tegutsenud, korraldanud
külarahvale ja kõigile
huvilistele üritusi: kontserte,
talguid, õpipäeva, külapäeva, Jaanipäeva, muinastulede öö jm huvitavat.
Puhastatud on kiriku ümbrus
ja alustatud kiriku remondiga, loodud koduleht
(www.vainupea.ee), propageeritud kirikut laulatuste,
kontsertide, näituste jm
korralduskohana. Vainupea
Seltsi esitas Aasta Tegija
kandidaadiks Karepa Selts.
Soovime otsustajatele
jõudu, sest valiku tegemine
ei ole kerge!
Anneli Kivisaar
Arendusnõunik

Aide Veinjärv
volikogu esimees

Annes Naan
vallavanem

Armsad läänevirulased!
Esimene advendiküünal on süüdatud ja nii maakonnakeskusest kui iga valla-linna südamest on jõulutuli liikunud
paljude meie inimeste kodudesse, aknalaudadele ja
südametesse.
Jõuluaeg on eriline aeg. Olenemata sellest, kas tegemist
on religioossete või mitteusklike inimestega, kas jõuame
kirikusse korra aastas - jõululaupäeval või iganädalaselt, on
just jõulukuu ajaks, mil saame kasvõi hetkeks mõelda selle
peale, mis elus kõige olulisem. Need on meie armsamad –
lapsed, vanemad, kaasad - ligimesed.
Käesoleval jõulukuul on mul maavanemana ja riigi
esindajana maakonnas väga hea meel tervitada kõiki meie
valdade ja linnade elanikke, läänevirukaid ning soovida
jõulurõõmu kõikidesse kodudesse. Laekverest Võsuni ja
Tapalt Kundani.
Riik ei ole midagi eraldiseisvat, meie inimesed ongi
Eesti riik. Meie olemegi need, kelle käes on võime
mõtestada olemasolevat, teha pilguheit möödunud aastasse
ja tuletada meelde need tõelised väärtused, mis meid
kannaksid: siirus, soojus, tehatahtmine ja positiivsus.
Mida enam laseme endal olla õnnelikud, väärtustades
materiaalsele vastandudes inimesi enda ümber, seda enam
võidab sellest meie lähedaste ring, kogukond ja seejärel
juba kogu ühiskond.
Soovin jõulurõõmu kogu maakonnale. Mõtestatud
aastalõppu ja rõõmu südametesse.

Marko Torm
Lääne-Viru maavanem
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Armsaid jõulupühi ja tegusat ja rõõmurohket uut aastat!

Võsu Kooli laste ja MTÜ
Pailaps koostööna
valminud taies
Piparkoogimaania
näitusel Tallinnas

Üks aastaring on kohe kohe
täis saamas, taas on käes
meenutuste ja tulevikuplaanide tegemise aeg.
Otsa lõppev 2014. aasta
oli Võhma Seltsimaja rahvale eriti töine ja elamuste
rohke.
Tippsündmuseks XXVI
laulu- ja XIX tantsupidu
„Aja puudutus. Puudutuse
aeg!“ , mille nimel nii
segakoor kui tantsurühmad
aasta aega verd, higi ja
pisaraid valasid. Lõppkokkuvõttes ikka rõõmupisaraid !
Südantsoojendavad olid
koorirahva jaoks, Ilumäe
vabadussamba 90. aastapäeva üritus ja MRP aastapäevale pühendatud ühiskontsert sõpruskooriga „Vaivari“ Jurmalast, Ilumäe
kirikus.
Jõulutunnet on traditsiooniliselt ammutatud ja
püütud ka teistele jagada
jõululaupäevasel esinemisel
kodukabelis.
Tantsurahval olid toredad esinemised valla lõikuspeol Käsmus, Võsu SOS
Klubis ja heategevuklikul
jõululaadal Rannaklubis.
Punkt pannakse selle aasta
tegemistele ühiskontserdil
„Ho-ho-ho horoskoop“
koos sõprusrühmadega Tamsalus.
Tõrvatilgaks meepotis
on meie kallis ja väljast poolt
kullakarvaline, seest endiselt

Segakoor Ilumäe vabadussamba 90. aastapäeva üritusel
siiruviiruline, pimedate
akendega kurvalt seisev
seltsimaja. Maja kuhu armastati tulla ja tuldigi
ümbruskonnas populaarsetele peoõhtutele.
Ka sel aastavahetusel
ootame kõiki Võhmale aastavahetuspeole aga tihedamini ei ole meil veel südant
teid sinna kutsuda...
Mida toob kaasa aasta
2015 ?
Otsime
edasi võimalusi

seltsimaja renoveerimise II
etapi jaoks.
Koorirahvas valmistub
III Punklaulupeoks ja suviseks festivaliks Jurmalas.
Tantsupere üritab pääseda suvisele tantsufestivalile Itaaliasse, segarühma
mehed teevad trenni pääsemaks III Meeste Tantsupeole. Segarühm ootab endiselt tantsijaid enda ridadesse !
Üle mitme aasta taas
toimub 2. mail laste laulukonkurss „Lahemaa Lau-

lulind“
Võhma Seltsimaja taidlejad tänavad
südamest
Vihula vallavalitsust ja vallarahvast toetuse eest, mis
võimaldas neil valmistuda ja
osaleda üldlaulu- ja tantsupeol !
Soovime kõigile armsaid
jõulupühi ja tegusat ja rõõmurohket uut aastat !

ka jõuluajal. Sarnaselt eelmisele aastale toimub Vainupea kabelis 25. detsembril
algusega kell 15.00 jõulujumalateenistus. Jutluse viib
läbi kirikuõpetaja Tarmo
Linnas. Jõulumeeleolu loomiseks toimub aga 21.
detsembril kabelis samuti

algusega kell 15.00 naiskoor
Vero Vocale kontsert. Kõik
on oodatud!
Rahulikke jõule ja
teguderohket uut aastat!

Võhma seltsiliste nimel
Riina Kens

Tegus aasta Vainupeal
Vainupea küla selts tänab
kõiki, kes andsid oma panuse 2014. aastal toimunud
ürituste (sh kontserdid,
koosviibimised) toimumiseks ning projektide elluviimiseks. Suurimate kordaminekutena saab välja tuua
Vainupea kabeli remondi- ja

renoveerimistööd ning külapäeva ja muinastulede öö
tähistamise. Samuti saadi
k ü l a k o d u l e h t
(www.vainupea.ee) kenasti
tööle, mida kinnitab selle
kõrge külastatavus. Uuel
aastal uue hooga!
Vainupea küla on tegus

Mario Luik
Juhatuse esimees
Vainupea küla selts MTÜ

Käsmu koguduse jõulutervitus

Meisterdamisel osalesid Võsu Kool tublid õpilased
Helena Nõmm, Annika Oiso, Marit Nõmme, Helemeel
Assmann ja MTÜ Pailaps poolt Ivica Ednaševsky. Meie
ettevõtmist toetas vahenditega Päts Sahver Rakverest.
Töö on PiparkoogiMaania 2014 näitusel mille teemaks on
„Mänguasjamuuseum”, avatud 18. detsembrist
8.
jaanuarini Disaini- ja Arhitektuurigaleriis, Pärnu mnt 6,
Tallinn. Näitus on avatud iga päev kl 11.00 - 18.00
Töö on kõrvuti „päris kunstnike” töödega. Piparkoogimaania toimub aastast 2006.
Meie osaleme näitusel teist aastat, eelmisel aastal oli
teemaks „Kunstiajalugu” ja meie töö oli ikoon „Madonna
lapsega” mis koosnes piparkoogitükkide mosaiigist.

Häid pühi!

Käsmu kogudus saadab rõõmurohke jõulutervituse ja
õnnistuse Vihula valla rahvale ning kõikidele oma liikmetele
lähemal ja kaugemal. Soovime igasse südamesse kaunist
jõulurahu, mis iial otsa ei lõpe!
Mööduva aasta lühikokkuvõte Käsmu koguduses:
- Kogudusega on aasta jooksul liitunud kokku 19 inimest.
Viimase nelja aastaga on Käsmu koguduse liikmeskond
kasvanud umbes kolm korda.
- Käsmu kirikule tehti kapitaalne välisremont, uue ilme
said välisfassaad, välisuks ja vundament. Suurimateks
annetajateks olid Heiti ja Reet Hääl, Mati Heinsar ning
Tarmo Tamm. Suur tänu kõikidele annetajatele!
- Tähistasime Käsmu kiriku pühitsemise 150-ndat
aastapäeva, tähtpäeva puhul istutas kiriku ette mälestuspuu
toonane EELK peapiiskop Andres Põder.
- Lääne-Virumaa Omavalitsuste Liit valis Käsmu kiriku
„aasta kaunis kodu“ nominendiks ja andis kogudusele
vastava tänukirja.
- Tänu Mirjam Abelile on inventariseeritud Käsmu
kalmistu.

- Käsmu kogudus võõrustas Viru praostkonna sinodit.
- Leidis aset külaskäik sõpruskogudusse Kotkas, Soomes.
- Käsmu koguduse hooldajaõpetaja abipraost Tauno
Toompuu käis septembri kuu jooksul jalgsi läbi ca 900 km
pikkuse palverännaku Santiago de Compostela teel
Hispaanias.
- Koguduse diakon tunnistati preestriameti kandidaa-diks
ja talle omistati abielu registreerimise õigus.
- Aasta jooksul toimus Käsmu kirikus kokku 9 laulatust.
- Käsmu kiriku pilt on 2015. aasta seinakalendris
„Eestimaa kirikud 2015“. 2015. aastal tähistab Käsmu
kogudus oma 70-ndat aastapäeva.
Tänu Jumalale, kes on meie ettevõtmisi rohkelt
õnnistanud ja lasknud kõigel kenasti korda saada. Tuhat tänu
kõikidele annetajatele!
Koguduse nimel,
Diakon Urmas Karileet
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Istung nr 15
Sagadis, 11.detsembril 2014 kell 15:00.
Istungil osales 7 volikogu liiget:
Anneli Alemaa, Annika Hallimäe, Jaan Kruus,
Hanno Nõmme, Aarne Vaik, Aide Veinjärv ja
Uno Õunapuu .
Istungil ei osalenud Robert Aasa, Andrus
Aasmäe, Urmas Einberg, Gerly Herm, Mati
Piirsalu ja Jüri Teppe.
Määrusega nr 23 kehtestati raieloa andmise tingimused ja kord
Määrusega nr 24 muudeti valla ehitusmäärust: planeerimistegevusest teavitatakse avalikkust edaspidi
ühes maakondlikus päevalehes
Määrusega nr 25 kehtestati 2015.aasta maamaksumäär, maamaks jäeti samale tasemele kui oli 2014.
aastal:
- hinnatsoonides H00887001, H00887002,
H00887003, H00887004, H00887005 ja
H00887006 on maamaksumäär 2,5 % maa
maksustamishinnast aastas, välja arvatud põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva
haritava maa ja loodusliku rohumaa puhul;
- hinnatsoonides H00887001, H00887002,
H00887003, H00887004, H00887005 ja
H00887006 põllumajandussaaduste tootmiseks
kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa
korral on maamaksumäär 2,0 % maa maksustamishinnast aastas.
Otsusega nr 59
määrati Vihula valla 2014-2016.
aasta raamatupidamise aastaaruande auditeerijaks
AMC Audit OÜ.
Otsusega nr 60
anti vallavanem Annes Naan`ile
volitused sõlmida teenuste osutamiseks Võsu
sadamas (Piiri tn 6) MTÜ-ga Võsu Sadam
(80337724) sadama opereerimise leping tähtajaga
10 (kümme) aastat järgmiste eesmärkide täitmiseks:
1. sadama arendamine ja selleks vajalike vahendite
taotlemine koostöös sadama pidaja Vihula Vallavalitsusega;
2. sadama haldamine ja sadamateenuste osutamine;
3. sadama eeskirja koostamine ja kinnitamiseks
esitamine sadama pidajale;
4. piirkonnas tegutsevatele kaluritele ja harrastusmeresõitjatele tingimuste loomine, mis tagab sadama
jätkusuutlikkuse;
5. teiste Sadamaseaduses sätestatud ülesannete
täitmine.
Järgmine korraline volikogu istung
toimub 15. jaanuaril 2015
kell 16:00 Võsul.
Volikogu poolt vastuvõetud määruste ja otsustega
saab tutvuda valla kantseleis, raamatukogudes ja
valla veebilehel: www.vihula.ee.

Ragn –Sells AS jätkab
Vihula vallas olmejäätmete vedu
Vihula Vallavalitsuse ja Ragn-Sells AS läbirääkimiste
tulemusena, pikendas Vihula Vallavalitsus 26 novembril
2014 Korraldusega nr 447 Vihula valla ja Ragn-Sells AS
vahel 20 märtsil 2012 sõlmitud Hankelepingut nr 21.38.6/6 samadel tingimustel kuni 30.04.2017.
Sellest tulenevalt teatame, et kõigil Vihula valla
haldusterritooriumil ajutiselt elavatel või hoonestatud
kinnistuid omavatel isikutel, kellele Vihula
Vallavalitsus on andnud korraldatud jäätmeveoga
liitumisest perioodilinse vabastuse lõpptähtajaga kuni
30.04.2015 (s.o. üldjuhul 01.oktoober. – 30.aprill)
pikenevad vabastused samaks perioodiks järgnevaks
kaheks aastaks (see on üldjuhul 01.10.2015 – 30.04.2016
ja 01.10.2016 – 30.04.2017 või muuks perioodiks, mis on
märgitud varasemalt antud korralduses).
Uusi taotlusi perioodilise vabastuse pikendamiseks
esitada ei ole vaja. Kõik kinnistu omanikud, kellele on
antud korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras
tähtajaline vabastus, peavad soovi korral taotlema Vihula
Vallavalitsuselt järgnevaks perioodiks uue vabastuse, seni
antud vabastuse tähtaja lõppemisest. Seega tuleb taotlus
esitada igal aastal uuesti.
Ragn-Sells AS saadab kõigile jäätmevaldajatele 2015
aasta jaanuari-veebruari kuu jooksul ka vastava teavituse
koos pikendatud jäätmeveo graafikuga.
Täiendav info: Sulev Kiviberg tel. 325 8643
e-post: sulev.kiviberg@vihula.ee
Maie Sprenk tel. 514 9451
e-post: maie.sprenk@ragnsells.ee
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26. novembri 2014 istungi nr 43 kokkuvõte
1. Pikendada Vihula valla ja Ragn-Sells AS vahel sõlmitud
hankelepingut samadel tingimustel kahe aasta võrra kuni
30.04.2017;
2. Anda nõusolek AS Epler & Lorenz jäätmeloa muutmiseks;
3. Määrata Võsu alevikus asuvale kanalisatsiooni pumplale
teenindusmaa ja määrata lähiaadressiks Spordi tn 22.
Määrata Võsu alevikus asuvale Oja tänavale teenindusmaa ja määrata lähiaadressiks Oja tänav;
4. Anda nõusolek Karepa külas asuva katastriüksuse, Kunda
metskond 102, jagamiseks kaheks iseseisvaks katastriüksuseks ning määrata moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressideks Kunda metskond 102 ja
Laikneeme L1;
5. Vallavalitsus otsustas esitada volikogule eelnõu „Vihula
Vallavalitsuse hallatava asutuse Võsu Spordihoone
asutamine ja põhimääruse kinnitamine“;
6. Väljastada projekteerimistingimused Eisma küla Pilliroo
maaüksuse elektriliitumise ümberehituse projekti koostamiseks;
7. Väljastada kirjalik nõusolek Palmse küla Ülikooli
kinnistule reoveesüsteemi rajamiseks;
8. Väljastada ehitusluba Võsu aleviku Vabaduse tn 9a
puurkaevu tamponeerimiseks ning pumpla lammutamiseks. Väljastada ehitusluba Mustoja küla Mustoja
lõkkekoha ja Koljaku küla Sagadi metskond 75
katastriüksustel asuvate välikäimlate rekonstrueerimiseks. Väljastada ehitusluba Võsu aleviku Metsa tn
reoveepumpla RVP-2.1 elektriliitumise rajamiseks.
Väljastada ehitusluba Vergi küla Sadama kinnistul asuva
sadamahoone rekonstrueerimiseks;
9. Kinnitada sotsiaal- ja hariduskomisjoni ettepanekud
järgmiselt: maksta küttetoetust ühele eakale inimesele
summas 64 eurot. Maksta rehabilitatsioonitoetust ühele
eakale inimesele summas 80 eurot. Maksta ühekordset
toetust kahele eakale inimesele kokku summas 194,28
eurot. Maksta toimetulekutoetust novembrikuus ühele
inimesele summas 90 eurot. Määrata ühele raske puudega
inimesele hooldaja ja maksta hooldajatoetust;
10. Kinnitada traktori kasutusrendi hanke tulemused
järgmiselt: kvalifitseerida ja tunnistada hankedokumentides esitatud tingimustele vastavaks Stokker Agri
OÜ ja AS Tatoli pakkumused. Tunnistada edukaks
pakkujaks AS Tatoli pakkumus kui võrreldavatest
pakkumustest pakkumuste hindamise kriteeriumi
„madalaim maksumus“ suhtes soodsaim pakkumus.

3. detsembri 2014 istungi nr 44 kokkuvõte
1. Väljastada kasutusluba Võsu biopuhasti, Piiri tn 4,
elektriliitumise kasutamiseks;
2. Väljastada ehitusluba Oandu loodusmetsa õpperaja
rekonstrueerimiseks Keskkonnaameti poolt esitatud
tingimustel;
3. Väljastada projekteerimistingimused Vergi küla puhasti
rekonstrueerimisprojekti koostamiseks;
4. Jätta rahuldamata Danske Bank A/S Eesti filiaali vaie

5.
6.

7.

8.

9.

Vihula Vallavalitsuse korralduse 18.11.2014 nr 446
pakkumuse vastavaks tunnistamise osas;
Anda luba korraldatud jäätmeveoga liitumisest
perioodiliseks vabastuseks H. Keslerile;
Pikendada Vihula Vallavalitsuse ja Ragn-Sells AS vahel
20.03.2012 sõlmitud hankelepingu muudatuse jõustumiseni korraldustega antud perioodiliste vabastuste
tähtaega kuni 30.04.2017. Jäätmevaldajate teavitamise
perioodilise vabastamise pikendamisest aastateks 20152017 korraldab Ragn-Sells AS;
Määrata Altja külas asuvate kordon-elamu, saun-kuuri ja
keldri teenindamiseks vajalik maa suurus ning nõustuda
moodustatava katastriüksuse lähiaadressiga Kureallika
jätmisega riigi omandisse;
Vallavalitsus otsustas esitada volikogule järgmised
eelnõud: „Maamaksumäära kehtestamine 2015. aastaks“,
„Võsu sadama operaatoriga lepingu sõlmimine“, „Audiitori määramine“ ja „Vihula valla ehitusmääruse
muutmine“;
Volitada vallavanem Annes Naan`i vastu võtma Tallinna
notar Margus Veskimäe büroost pärimistunnistust K.J.R.
vara pärimise kohta ja esitama Viru Maakohtule avalduse
pärandvara pankroti väljakuulutamiseks.

10. detsembri 2014 istungi nr 45 kokkuvõte
1. Anda luba korraldatud jäätmeveoga liitumisest
perioodiliseks vabastuseks K.Tomson`ile ja M.Häälele
ning erandkorras vabastuseks AS-le Silberauto;
2. Võtta vastu Võsu aleviku Metsa tn 3 kinnistule koostatud
detailplaneering ning korraldada planeeringu avalik
väljapanek;
3. Väljastada projekteerimistingimused Võsu aleviku Mere
tn 6 ja Mere tänava veetorustike projekteerimiseks
Keskkonnaameti esitatud tingimustel;
4. Väljastada ehitusluba Käsmu küla Põllu tn 33 kinnistule
elamu püstitamiseks. Väljastada ehitusluba Käsmu küla
Põllu tn 33 kinnistule abihoone püstitamiseks;
5. Kompenseerida õpilaste sõidupiletid vastavalt esitatud
avaldustele kokku summas 60 eurot;
6. Kanda ebatõenäoliselt laekuvad nõuded kuludesse kokku
summas 1168,21 eurot;
7. Alates 01.01.2015 maksta hooldajatoetust vastavalt
muudetud määradele;
8. Maksta jõulutoetust paljulapselistele peredele, 14 peret,
kokku summas 1800 eurot;
9. Maksta jõulutoetust 80. aastastele ja vanematele
vallaelanikele à 30 eurot, kokku 146 eakale summas 4380
eurot;
10. Nõustuda tähtajatu ja tasuta isikliku kasutusõiguse
seadmisega Elektrilevi OÜ kasuks valla omandis olevale
kinnistule Pargi tn 2 Võsu alevikus maakaabelliini ja
liitumiskilbi ehitamiseks ning majandamiseks;
11. Määrata Karula külas asuvale teraviljakuivatile
teenindusmaa ja lähiaadress Kuivati sihtotstarbega
tootmismaa;
12. Väljastada kasutusluba Võsu sadama I etapi –
lõunamuul, lainemurdja, ehitustööde järgseks kasutamiseks (II etapi ehitustöödeks).

Jõulukingiks turvatunne!
Parim koht jõulude veetmiseks on kodu. Lõhnav kuusk,
küünlad, särisev ahjupraad … Kodus on hea ja turvaline, aga
seda vaid siis, kui see on turvaliseks loodud. Kahjuks juhtub
pea iga päev tulekahju just kellegi kodus. Enamasti on
põhjuseks rikkis elektriseade, väär küttekolde kasutamine,
hooletus suitsetamisel või hooletus lahtise tulega. Paljusid
neist õnnetustest oleks saanud ära hoida – tuleb vaid tahta ja
osata märgata.
Veendu elektriseadmete ohutuses
Terved peavad olema kõik elektrijuhtmed ja pistikupesad.
Pikendusjuhtmeid tuleb kaitsta mehaaniliste vigastuste eest,
neid ei tohi panna mööbli alla ega muljuda uste vahele. Peale
kasutamist on oluline, et kõik veekeedukannud ja
kohvimasinad on vooluvõrgust välja lülitatud. Soovitav on
kodust lahkudes või magama heites ka televiisor välja
lülitada mitte kaugjuhtimispuldist, vaid lülitist, veel parem
kui teeme seda pistikupesast.
Küta ohutult
Küttekolletega elamutes tuleb kriitilise pilguga üle vaadata
kogu küttesüsteem. Hooldamata ja puhastamata lõõridest ja
korstnast võib alguse saada tulekahju. Samuti paneme tähele,
kas puukorv, kuivama asetatud riided või muu põlevmaterjal
asetsevad köetus ja kuuma õhkavast ahjust ohutus kauguses.
Päästjad soovitavad paigaldada lõhnatu, värvitu ja maitsetu
gaasi- vingugaasi avastamiseks koju ka vinguanduri!

Järelevalveta tuli võib pahandust tuua
Peame meeles, et küünlad põleksid eemal süttivatest
materjalidest ja oleksid asetatud kuumakindlale alusele.
Lapse nikerdatud puidust küünlaalus on küll suure
emotsionaalse tähendusega, kuid ei sobi põleva küünla
aluseks. Aknal põlev küünal on ka õues olijale meeldiva
vaadata, kuid jälgige, et see oleks piisavalt kaugel kardinast
ja ruloodest. Põlevaid küünlaid ei tohi jätta järelevalveta need tuleb kindlasti kustutada enne toast lahkumist või
magama minemist.
Kaminas praksuv tuli teeb jõuluootuses olemise mõnusaks,
kuid ärge jätke kaminat omapäi – sealt lendlev säde võib
süüdata vaiba või põranda.
Muudame oma kodu turvaliseks!
Kõige kiiremini avastab tulekahju õigesti paigaldatud
töökorras suitsuandur. Valjuhäälse häiresignaaliga märku
andes teavitab väike abimees põlengust selle algusjärgus,
mil inimeste pääsemine ja tule summutamine on esmaste
tulekustutusvahenditega jõukohane.
Peame meeles, millistele numbritele abi
saamiseks helistada!
112 - hädaabinumber, 1524 - pääste infotelefon, millelt
saab informatsiooni tuleohutuse kohta. Täpsemat infot ja
nõuandeid saab veebilehelt: http://www.päästeamet.ee
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Võsu Kool tänab koolile osutatud abi eest
Ivica Ednaševskit, kes aitas luua kooli visuaalset
identiteeti ning kujundas diplomeid ja
šokolaadiümbriseid kooli sünnipäevaks ja Haljala-Võsu
sõpruskohtumiseks matemaatikas;
Võsu vabatahtlikku tuletõrjeühingut, kes tegi kooli
sünnipäeva puhul üllatuskingitused kogu kooliperele;
Lembo Pikkamäed, kes kinkis koolile elektrikitarri ja
võimendi;
Raudo Oolmad, kes toetas Võsu lasteaia ja algklasside
jõulusõite ja meenete valmistamist koolile;
MTÜ-d Pailaps, kes toetas koolilaste mitmeid
ettevõtmisi.
Samuti täname kõiki lapsevanemaid koostöö eest ja neid,
kes nõu ja jõuga on koolile toeks ja abiks olnud. Soovime
rahulikku pühadeaega.

Kauneid jõule ja head uut aastat!

Üks tegus aasta hakkab taas lõppema.
Meie selle aasta tegemisi on tublisti
toetanud Anti Puusepp, Aivo Raudla, Ivo Herm, Kaja ja Urmas
Puhu, Palmse kauplus, Võhma seltsimaja näitering ning
Mehaanikakoja tublid isad, kes on meile alati nõu ja jõuga appi
tulnud! Täname kõiki, kes on leidnud aega ja võimalusi meid aidata.
Kauneid jõule, ägedat aastavahetust ning meeldivat koostööd uuel
aastal kõigile sponsoritele ja lapsevanematele!
Võsupere lasteaia
suured ja väikesed!

KAREPA RAHVAMAJAS 31. detsembril

AASTAVAHETUSE PIDU

Maja avatakse kell 22
Tantsitab ans KVB
Peo teemaks on „SININE“
Pilet 8€
Alla 18a tasuta
Laudade broneerimine 5 381 1500

Ilusat pühadeaega ja edukat uut aastat oma
liikmetele ja kogu valla rahvale soovib Karepa selts.

Vihula valla Sotsiaaldemokraadid soovivad kõigile
valla elanikele rahulikke Jõulupühi ja
rõõmuküllast aastavahetust!
Uute heade mõtetega uude aastasse!
Kõik ettepanekud ja arvamused meie elu
parandamiseks on teretulnud. Paul Lettens, Vihula SDE
esimees paullettens@hotmail.com mob 5 550 5098

Keskerakonna Võsu-Vihula osakond
soovib,igaühele teist,
imekaunist jõuluaega!
Meeldivaid hetki kallite lähedaste
seltsis,
südamesoojust ja hingerahu!
Meeleolukat ja meeldejäävat aastavahetust!
Õnnerikast uut aastat!
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MILDA PRUUN
Käsmu küla

93

VILMA VAGERT
Sakussaare küla

91

AINO VALBU
Muike küla

90

AINO LIIVA
Toolse küla

89

ELEONOORE KALMAN
Palmse küla

88

HILJA RATASEPP
Koljaku küla

85

EEVI KAARE
Võsu alevik

85

VILLEM LINKGREIM
Vainupea küla

84

LEMBIT MUREL
Vainupea küla

84

JUTA KALAUS
Ilumäe küla

84

ETHE-REGINA UUKIVI
Annikvere küla

82

SULEV ROHTLA
Võsu alevik

80

SILVI EENMAA
Võsu alevik

80

SIGRID KUSTAVSON
Kosta küla

80

MARIA BAUMAN
Võsu alevik

75

JAAN KÄNNA
Tidriku küla

70

ARVO KLEESMANN
Vergi küla

70

Välisuksed al. 349€ Soojustatud. Mõõdud ja
välimus Sinu soovi järgi.
Valmistatakse Tartumaal. Paigaldus ja
transport üle Eesti. 5625 4169
www.askorpuit.ee
Võsupere lasteaed vajab kokka alates
veebruarist. Kel oskusi ja tahtmist, palun
ühendust võtta Võsu Kooli direktoriga telefonil
323 8390 või kooli meiliaadressil
v o s u . k o o l @ v i h u l a . e e .

Meie hulgast
on lahkunud …

SILVIA PRESS
20. november
INGE AASMÄE
5. detsember
MAIMU LOOD
8. detsember
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

