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Päästeamet kutsub
kodanikeühendusi õnnetuste
ennetamisalasele koostööle
Päästeamet kuulutab välja projektikonkursi
mittetulundusühendustele eesmärgiga kaasata
kodanikeühendusi uute ideede ja tegevuste
leidmiseks õnnetuste vähendamise nimel.
Projektikonkursil läheb jagamisele üle 40 000
euro.
Päästeameti ennetustöö osakonna eksperdi ja projekti
peakoordinaatori Tiina Laube sõnul näitab iga-aastane
konkurss, et meie hulgas on palju aktiivseid inimesi, kes
soovivad panustada enda kogukonna turvalisusse.
„Toetavate projektide kaudu soovime anda inimestele
teadmisi õnnetuste ennetamiseks ning oskusi nendega
toimetulekuks. Just koos aktiivsete kodanikeühendustega
saame aidata lahendada kohalikke tule- ja veeohutusprobleeme ning jõuame suurema hulga abivajajateni,“ lisas
Laube.
Tänavune projektikonkurss on järjestikuliselt juba 14.
Kokku on eelneva kolmeteistkümne aasta jooksul esitatud
377 taotlust, millest toetuse on saanud 124 tegevust.
Eelmisel aastal esitati Päästeametile kokku üheksa
projektitaotlust, millest kolm said ka toetuse.
Kodanikeühenduste tule- ja veeõnnetuste ärahoidvaid
projektitaotlusi oodatakse Päästeametisse 1. detsembriks
2014. Taotlemise tingimused, vormid ja juhised leiab
Päästeameti kodulehelt www.paasteamet.ee.
Lisainfo:

Tiina Laube
Päästeamet
Ennetustöö osakond
Projektikonkursi peakoordinaator
510 0434
tiina.laube@rescue.ee

Piirkonnapolitseiniku
kodanike vastuvõtuaeg
muutub

18. oktoobril oli käsmukate kord võtta vastu külalisi ja pidada maha üks korralik ülevallaline lõikuspidu. Peole teema
valimisel probleeme ei tekkinud ja ega Käsmu puhul kujutaks teisiti ettegi, sestap oli päevakorras järjekordselt MERI.
Merepeole olid oodatud kõik kaptenid ja madrused, laevakokad ja laevakoerad, jungad ja mereröövlid ning loomulikult ka
sadamakõrtsi lõbusad naised.
Ja sealt nad tulid, üks uhkem triibuline kui teine! Rohkelt oli madruseid ja muidu meremehi, hulgaliselt mereröövleid ja
süüdvestritega kalureid ning sekka mõned kaptenidki! Laevakoera polnud, oli hoopis laevatiiger! Üksik luik seal liugles üle
mere, üks tõrkuv merelehm koos perenaisega ja vahvaks üllatuseks sadamakõrtsi lõbusate naiste rütmikas kankaan. Lauldi
Käsmu kaptenist ja merest, esitati mereteemalist luulet, vaadati ja imestati, kuidas kuldkala kõik soovid täitis ning tantsiti
korralik mereröövli tants.
Muuhulgas peeti maha ka huumoriloterii, mis tuletas meelde ununenud vanasõnad ning viis saalisviibijad kurssi nende
koomiliste tõlgendustega.
Pidu oli meeleolukas, hoogne ja vahva! Kirsiks tordil mängis laval „Audru Jõelaevanduse Punt“ ning tantsupõrand juba
tühjaks ei jäänud.
Käsmu ja käsmukad tänavad vahvaid peolisi ja toredaid esinejaid: Võsu Rannamemmed, Võsu Rahvateatri näitlejad,
ansambel Spagetid ning Võhma lauljad ja tantsijad. Ainult tänu teile oli meil kõigil koos tore olla! Uute kohtumisteni!

1. oktoobrist toimusid politseis struktuurimuudatused - töö
sai varasemast teise sisu ja selleks on edaspidi suurem
kogukonnakesksus. Minu teeninduspiirkond laienes ja
lisaks Vihula vallale, töötan ka Haljala ja Viru-Nigula vallas
ning Kunda linnas.
Seoses sellega on muutunud ka kodanike vastuvõtuaeg
Võsu politseipunktis Mere tn 6, nüüd ootan kodanikke iga
kuu esimesel esmaspäeval kella 9-11. Minu kontaktid on
jäänud samaks tel. 5 664 4251 (helistada võib ka väljaspool
vastuvõtuaega); konstantin.lepik@politsei.ee
Noortega ja ennetustööga hakkab tegelema noorsoopolitseinik Sigrit Hang, kelle tööülesanded on seotud
eranditult koolide, lasteasutuste ning alaealistele suunatud
politseitöö. Tema kontakt on: tel 5 885 6786;
sigrit.hang@politsei.ee
Lisaks hakkab
piirkonnas tööle menetleja Ingrid Opmann, kes hakkab
põhiliselt tegelema
väärteomenetlustega.
Tema kontaktid on:
tel 5303 2130;
ingrid.opmann@polit
sei.ee
Nii nagu ka varem, hädaolukorras
tuleb helistada tasuta
lühinumbrile 110.
Piirkonnapolitseinik
Konstantin Lepik

2

Plaanid ehitama hakata?

VIHULA VALLA LEHT
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Käsmu sadam on Käsmu elanike ühine asi

Tuleohutusnõuetega arvestasid?
Suvi ja varasügis on ehitamiseks ja renoveerimiseks hea aeg, kuid enne kui ehitama hakkad,
mõtle hoolikalt läbi oma kavatsused, kooskõ-las
ta need kohaliku omavalitsusega ja saa vajalikud load. Siis võib kindel olla, et ehitamine ja
hilisem hoone kasutamine sujub probleemideta!
Peale ideede ja plaanide selginemist on kõige mõistlikum
seada sammud kohaliku omavalitsusse, kus seatakse
soovitud ehitisele konkreetsed tingimused (näiteks
vajalike kooskõlastuste nõue, detailplaneeringu tingimused aga ka arhitektuurilised tingimused). Järgmiseks
sammuks oleks projekti koostamine ja seejärel ehitamiseks vajaliku loa saamine. Ehitusloa andmise otsustab
kohalik omavalitsus, kes kaasab menetlusse vajalikud
ametiasutused. Üheks selliseks on Päästeameti insenertehnilise büroo, mille inspektorid kontrollivad projektis ja
hiljem ka ehitises tuleohutusnõuetele vastavust. Siinkohal
tuleb rõhutada, et riiklikku järelevalvet tegev inspektor ei
koosta projekti tuleohutusosa, vaid kontrollib, kas
projektis pakutud lahendused vastavad tuleohutusnõuetele. Kui projektis on puudusi, siis Päästeamet ei anna
sellele heakskiitu ja saadab taotlejale kirjaliku põhjendustega vastuse.
Ekslikult arvatakse, et projekti koostavad mitmed
institutsioonid, seal hulgas Päästeamet, kes siis peaks
kirjutama projekti kõik vajalikud tingimused vastavalt
õigusaktidele. Selleks on projekteerijad, kes peavad
tundma kõiki ehitamist puudutavaid õigusakte ja
arvestama projekteerimisel kõikide kehtivate sätetega.
Kui projekteerijad ei ole kõigi tuleohutusnõuetega kursis,
on neil alati võimalik kaasata tuleohutusspetsialiste
erasektorist. Mõistagi on ka olukordi, kus projekteerijad ja
päästeametnikud istuvad ühe laua taha ja otsivad koos
parimaid lahendusi, näiteks keerukad muinsuskaitse all
olevad ehitised või tööstushooned, mille tehnoloogiat
varem Eestis kasutatud ei ole.
Eramutele kehtivaid nõudeid on vähem kui näiteks
tööstushoonetele või majutushoonetele. Kuid kõik
nõuded, mis on kehtestatud, kuuluvad täimisele ja nende
eesmärk on tulekahjude vähendamine ja riskide
leevendamine. Näiteks kütteseadmete ehitamisel on nõue,
et see peab paiknema seina, lae ning põlevmaterjalide ja ainete suhtes kaugusel, mis välistab materjalide süttimise
soojuskiirguse või kuuma õhu liikumise tõttu. Suitsu
juhtimiseks ei tohi kasutada ventilatsioonilõõri. Seevastu
majutushoonetele on äärmiselt oluline hästi planeeritud
evakuatsiooniteed ja tuletõkkesektsioonide olemasolu.
Kui rääkida enam levinud eksimustest või probleemkohtadest, siis eramute puhul võiks see olla tuleohutuskuja. See on vahemaa kahe hoone vahel, mis peab
olema vähemalt 8 meetrit ja selline vahe peab olema
kõikidel ehitatavatel hoonetel, kaasa arvatud naabri
omadega. Siin peitubki mure koht, kuna kinnistud on tihti
väikesed ja iga naaber on planeerinud oma hoovi vaid oma
huve arvestades, siis nö viimane võib kõrvalhoonest
seetõttu „suu puhtaks pühkida“ või tuleb tal täiendavalt
rajada näiteks tuletõkkemüür.
Suurte objektide nagu kaubanduskeskuste, hotellide
või tööstushoonete põhimureks on kallid lahendused
tuletõkkesektsioonidele ja evakuatsiooniteedele ja vahel
proovitakse nende pealt kokku hoida. „Poolikud
lahendused lähevad lõppuks ikkagi omanikule kallimaks,
kui kohe veidi rohkem raha välja käias, siis saab kindel
olla hoone ohutuses ja õnnetuse korral on kahjud märksa
väiksemad,“ selgitab Päästeameti Ida päästekeskuse juhi
asetäitja tuleohutuse alal Marti Siim. Lisaks on oluline, et
ehitus- ja paigaldustöid teeks vastava ettevalmistusega
inimesed. Ei ole mõistlik maksta näiteks saunakerise eest
sadu eurosid ja siis see pottsepa kutsetunnistuseta isikul
paigaldada lasta.
Virumaal on toimunud mitmeid õnnetusi, kus on
võrdluseks tuua tuleohutusnõuetele vastava ja mitte
vastava hoone tulekahjudest ja vahe on märgatav. Lisaks
on ju ka kindlustusel kindlad tingimused hüvitiste
väljamaksmiseks ja need eeldavad tuleohutusnõuete
täitmist!
Mis puudutab üldkasutatavaid hooneid kohti, siis
viimastel aastatel on Virumaal olukord märkimisväärselt
paranenud. On küll koole või lasteaedu, millel on puudusi,
kuid kohalikud omavalitused on nende kõrvaldamise oma
prioriteediks seadnud. Samuti on lood kaubanduskeskustega, ka neis on olukord paranenud ja evakuatsioon
on neile kõige olulisemaks märksõnaks.
Ohutult ja teadlikult ehitatud hooned on vastupidavamad ja turvalisemad. Päästeameti eesmärk on luua igaühe
kaasabil selline elukeskkond, kus õnnetusi juhtuks vähem
ja juhtunud õnnetuste tagajärjed oleksid väiksemad. Üks
viis on muuta ohutumaks meid ümbritsevaid hooneid ja
teiseks tõsta inimeste teadlikust valitsevatest ohtudest ja
kuidas neid ära hoida.
Lili Lillepea
Ida päästekeskuse kommunikatsioonijuht

Käsmu rahvakoosolekul tutvustas sadama planeeringut arhitekt Indrek Allmann (vasakpoolsel pildil) arhitektuuribüroost Pluss. Paremal oponeerimas Aarne Vaik.
Käsmu sadama rajamise idee
on mitu head aastat vana ja
julgen arvata, et oleme tänaseks jõudnud päris küpse
projektini. Tuleviku Käsmu
sadam annab Käsmu kogukonnale palju juurde ega
võta seejuures kelleltki midagi ära.
15. oktoobril Käsmu rahvamajas arutlusel olnud planeering näeb ette avatud ala
nii külarahvale kui külalistele. Eelmine planeering
lõpetati Käsmu külaelanike
ning SA Käsmu Meremuuseum soovil, sest ei haaranud
mereala ega meremuuseumi
soovi ehitada ajaloolisi paate
ja arendada merehariduse
andmist.
Planeeritav ala vajab
ilmselgelt korrastamist.
Praegu varjutavad Nõukogude piirivalve ehitatud lagunevad silikaatkuurid (ning
nende taha ehitatud kuivkäimlad ja mere poole kuhjatud lauavirnad) ajaloolise
kordonihoone vaadeldavuse
kagust.
Uus planeering näeb seal
ette kergpuidust ehitise, mis
pakuks varjualust väiksematele ajaloolistele paatidele, ning katusealuse, kui
ehitatakse järgmist kaljast.
Kordonihoone peasissekäigu vastas on Nõukogude
piirivalveohvitseride sili-

kaattellisest korrastamata
maja, mis uue plaani kohaselt rekonstrueeritakse ja
jääks kandma merehariduse
keskuse funktsiooni. Vajadusel saab seal avada ruumid
nii külaelu arendavaks ühiskondlikuks tegevuseks (kangasteljed, õmblusmasin jne)
kui külapoe asutamiseks.
Nii saamegi alale terviklahenduse, kus üks asi toetab
teist ja väärtus seisneb kõige
selle koostoimimises. Randumiskoha lähedal on ohtlikus lagunemisjärgus piirivalve saun, mis on Tartu
ülikooli kalauurijate kasutuses rahvusvahelise tähtsusega uuringute tegemiseks. Soovi korral saaks uues
sadamahoones tänapäevased
ruumid ka TÜ mereinstituut.
Nii nagu selgus koosolekul, on MTÜ Majaka
Sadam asutajaliige ja nime
autor Aarne Vaik olulistes
sadamat puudutavates küsimustes eriarvamusel, seda
küll SA Käsmu Meremuuseum egiidi all. Ometi tahaksin loota, et ühisosa on
meil Käsmu sadama tuleviku
suhtes rohkem kui erimeelsusi.
Kokkuleppele on võimalik jõuda nii, et üksteise
väärikust ei riivata. Keegi ei
taha Käsmu tulevikule halba, keegi ei taha teha sada-

mast joomakohta või bordelli, nii nagu rahvasuu on
juba edastanud.
Sadam on küla üks olulisemaid objekte, mille juhtimine ja paadiomanike maksustamine peavad olema
läbipaistvad ja arusaadavad.
Seejuures on päris selge, et
kalurid kui Käsmu identiteedi kõige tugevamad kandjad peavad saama oma paate
hoida sadamas ilma tasuta.
Sadamal peab olema
kapten, paadiomanikud peavad teadma, mille eest nad
maksavad, ja teenitav tulu
peab minema tagasi sadama
korrashoidu. Sadamat rajades peame suutma näha
Käsmu küla perspektiivi ja
tulevikku ka 50 ja 100 aasta
pärast, mõelda sellele, kuidas viivad Käsmu elu edasi
meie lapsed ja millise kaasavara me neile anname.
Praegu mahutab sadama
randumiskoht 22 paati, kusjuures kõik kohad on kasutusel. Planeeritav sadam
mahutaks 45 paati ja eeldatavasti ei jääks ka selle
koguse juures külalispaatidele ülemäära palju ruumi.
Vajalikud on sadamakapteni ruum, tualetid ja
pesuruumid, mis on elementaarne 21. sajandi väikesadama rajamisel.
Käsmu Külaselts on kor-

duvalt arutanud oma koosolekutel sellesse kohta sadama rajamise vajalikkuse üle.
Vastavad otsused on sees
küla arengukavas juba aastaid. Küla on otsustanud, et
muul jääb küla ujumiskohaks ning Majakamäe randumiskohast saab küla sadam.
MTÜ Käsmu Majaka
Sadam toetab detailplaneeringu edasist arutelu sooviga
see ellu viia, et Käsmu saaks
sadama, paadiehituskoha,
merehariduskeskuse ja kalauuringute jätkumise. Sadama arendamine on möödapääsmatu, samas iga sadam
nõuab hooldust, raha ja
sadamakaptenit, kes selle
eest vastutab.
Raha ei tule seina seest
ega parteikassast. Tundes
inimesi, kes on sadama arendamisega seotud – tegemist
on Käsmu fännklubiga, kelle
ainus erahuvi selles projektis
on see, et armastatud Käsmu
saaks veelgi kaunim.
Käsmule on sadamat
vaja kui värsket õhku. Olen
veendunud, et Käsmu elanikud suudavad leida ühisosa
ja teha seda väärikalt, säilitades üksteise suhtes lugupidamise.
Tarmo Tamm
MTÜ Käsmu Majaka

Käsmu sadama detailplaneeringu ja KSH programmi
avalikust arutelust
Kolmapäeva 15.10.2014
kell 16-18 toimus Käsmu
rahvamajas Käsmu sadama
detailplaneeringu ja KSH
programmi avalik arutel. (vt.
salvestust www.kasmu.ee).
Kuna minu seisukohtade
tõlgendamisel on olnud
segadust, siis pean vajalikuks need siinkohal mustvalgel esitada.
1. Minu arvates on olemasolev randumiskoht selle
praeguses suuruses sobiv,
aga seda on vaja oluliselt
turvalisemaks muuta.
Meie eesmärk on turvaline merendusalane õppesadam nii lastele kui täiskasvanutele.
2. Purjutajate jõmin ning
joovastavad joogid pole
sadamas kohased, selline

asi peab olema välistatud.
3. Slipp peab jääma avalikuks kasutuseks. Praegu
kasutab seda muuseum,
ülikool lisaks rannakalurid, politsei- ja piirivalveamet, keskkonnainspektsioon, päästeamet, kohalikud paadiomanikud.
4. Arvan, et nii väärtuslike
vaadetega avalikule alale
ei ole tõkkepuud kohased.
5. Käsmu Meremuuseum,
tahab jätkata laevaehitust
ajaloolisel laevaehitusplatsil. Laevaehitusplatsi
arenguna on kavas kahemastilise kaljase (22 m)
ehitus, seepärast ei saa me
toetada laeva veeskamiskoha kadumist.
6. Praegune sadamaala olukord on nukker. Rajatised

on ebaseaduslikud, tehniliselt ebaprofessionaalsed
ning on korduvalt ohtu
seadnud nii inimesi kui
paate.
7. Minu tähelepanekul pärsib mõistlikku koostööd
MTÜ-ga Käsmu Majaka
Sadam see, et enamus
ettepanekuid, mida mina
ja kohalikud kalurid teevad ei võeta arvesse. Rõhutan et need ettepanekud
ei ole olnud sadama vastu
vaid me tahame toetudes
kehtivatele seadustele
kaitsta miljööväärtuslikku avalikku ruumi ja
oleme veendunud, et
praegune sadama suurus
on optimaalne. DP eskiislahenduses väljapakutu
on minule nii absurdne ja

heade tavade ning kehtivate seaduste vastane, ma
ei uskunud et seesama
sadamaplaan teist korda
valla poolt käima lükatakse. Õiglustunne ja vastutus pani ka inimesi DP
vastu allkirju koguma.
8. Oleme nõu pidanud ja
arutanud koos kalurite ja
kohalike Käsmu inimestega, et sadam peaks
olema SA Käsmu Meremuuseum hallata, koostöös Tartu Ülikooli, kohaliku omavalitsuse, kalurite MTÜ Käsmu Lahe
Kalur, paadiomanike ja
Käsmu inimestega.
Aarne Vaik
SA Käsmu
Meremuuseum asutaja
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Istung nr 13
Võsul 09. oktoobril 2014 kell 16:00.
Istungil osales 11 volikogu liiget: Robert Aasa,
Anneli Alemaa, Urmas Einberg, Annika
Hallimäe, Gerly Herm, Jaan Kruus, Hanno
Nõmme, Mati Piirsalu, Jüri Teppe, Aarne Vaik
ja Aide Veinjärv.
Istungil ei osalenud 2 volikogu liiget: Andrus
Aasmäe ja Uno Õunapuu.
Määrusega nr 18 kinnitati Vihula valla arengukava
aastateks 2015-2025
Määrusega nr 19 kinnitati Vihula valla eelarvestrateegia aastateks 2015-2018
Otsusega nr 55
otsustati võtta investeerimislaenu
summas 92 845 eurot
Volikogu kooskõlastas teemaplaneeringu „LääneViru maakonna jalg –ja jalgrattateed“ tingimusega, et
jääksid kehtima ka maakonnaplaneeringu „Lääne-Viru
maakonna rannikuala“ peatüki 2.3 „Infrastruktuur“
osad „Kergliiklusteed“ ja „Matkarajad“ ulatuses, mida
teemaplaneeringus „Lääne-Viru maakonna jalg- ja
jalgrattateed“ ei käsitleta.

Järgmine korraline volikogu istung
toimub 20.novembril 2014 kell 16:00
Võsul, vallamaja II korruse saalis.
Volikogu poolt vastuvõetud määruste ja otsustega
saab tutvuda valla kantseleis, raamatukogudes ja
valla veebilehel: www.vihula.ee.

Tallinna Huvikeskus Kullo
pakub tööd

Karepa Noortelaagri
juhatajale
Karepa Noortelaager on 160 voodikohaga lastelaager
Lääne-Virumaal, põhilised laagri kasutajad on
Huvikeskus Kullo huviringide õpilased. Rohkem
infot: http://kullo.ee/Kullo Karepa Noortelaager .
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30. september 2014 istungi nr 35 kokkuvõte
1. Volikogu sotsiaal- ja hariduskomisjoni ettepanekud
toetuste maksmiseks kinnitati järgmiselt: toetada
2014/2015 õppeaastal huvikoolides käivaid Vihula valla
lapsi huvikooli õpilaskoha tasumisega 50% ulatuses;
maksta koolitarvete toetust ühele vähekindlustatud perele
summas 167,46 eurot; maksta küttetoetust ühele eakale
inimesele summas 128 eurot; maksta rehabilitatsioonitoetust ühele eakale inimesele summas 51,31 eurot;
maksta toimetulekutoetust ühele inimesele summas 90
eurot;
2. Kinnitada 17.09.2014 koostatud Võsupere raamatukogu
raamatute kustutusakt nr 14001 ning anda nõusolek
raamatukogust 200 eksemplari kustutamise kohta kokku
summas 168,36 eurot;
3. Anda nõusolek Võsupere külas asuvate naaberkinnistute
Reio ja Tööstuse piiride muutmiseks;
4. Nõustuda Riigimetsa Majandamise Keskuse maa riigi
omandisse jätmise taotlusega ning määrata riigi omandisse jäetavatele maaüksustele sihtotstarbed ja lähiaadressid;
5. Anda luba korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodiliseks vabastuseks J&K Invest OÜ-le, T. Sipriale, T.
Väinastele, L. Aadelile ja J. Jahilole;
6. Korraldada lihtmenetlusega riigihange Vihula valla
haldusterritooriumil avalikuks kasutuseks määratud
teedel, tänavatel, platsidel ja erateedel lume- ja
libedustõrjetööde teostajate leidmiseks perioodiks
01.11.2014-30.04.2015. Kinnitada hankedokumendid ja
piirkonnad. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 15.10.2014
kell 10:00;
7. Väljastada projekteerimistingimused Võsu-Vergi 10 kV
elektriliini varustuskindluse parendamise projekti
koostamiseks;
8. Väljastada kirjalik nõusolek puurkaevu rajamiseks
Karula küla Arumetsa kinnistule;
9. Väljastada ehitusload Võsupere küla Huawei kapptelefonijaama elektriliitumise rajamiseks, Oandu küla
Oandu telkimisala rekonstrueerimiseks Keskkonnaameti
poolt esitatud tingimustel ja Võsu kooli hoone akende
vahetuseks;
10. Väljastada kasutusload Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutusele ELA072 Vihasoo-Viitna-Kadrina kaabelülekandeliini Võsupere-Palmse-Muike-Ilumäe-Võhma-Vatku
lõigu kasutamiseks, Lobi küla Otsa kinnistu puurkaevu
kasutamiseks, Võsu aleviku Vabaduse tn 18 puurkaevu
kasutamiseks, Eru küla 10 kV haruliini kasutamiseks ja
Karepa küla Kuuskmaa kinnistu suvila kasutamiseks;
11. Vallavalitsus otsustas esitada volikogule eelnõu „Investeerimislaenu võtmine“;
12. Pikendada Vihula Vallavalitsuse poolt 20.09.2011
koostatud ettekirjutuse nr 18-1.3/06 täitmise tähtaega
tsiviilasja nr 2-13-36511 kohtulahendi jõustumiseni.
07. oktoober 2014 istungi nr 36 kokkuvõte

Laagri juhataja töö sisuks Karepa Noortelaagri töö
korraldamine ja juhtimine ning reklaam ja müük.
Kandidaadilt ootame:
- Lojaalsust, ausust, hea suhtlemisoskust, pinge- ja
stressitaluvust.
- Võimet iseseisvalt otsustada ja tegutseda.
- Head eesti keele oskust, kasuks tuleb vene keele
oskus.
- Arvuti kasutamise oskust: Office tarkvara.
- B-kategooria juhilubade olemasolu.
- Suvel (juuni-augusti kuu) koha peal elamist.
Kasuks tuleb kõrgharidus, juhtimise kogemus ja
kiire kohanemis- ja õppimisvõime.Omalt poolt
pakume:
- Töökeskkonda looduslikult kaunis kohas männimetsas mere ääres ja toetavaid ja
sõbralikke kolleege.
- 35 päeva puhkust.
- Suveperioodil tasuta majutust ja toitlustamist.
- Suveperioodil ametiauto kasutamise võimalust.
- Arendavat keskkonda ja koolitusi.
- Mitmekesist tööd.
Asukoht: Lääne-Virumaa, Vihula vald, Karepa küla
Tööle asumise aeg: Esimesel võimalusel
Kandideerimistähtaeg10.11.2014
Töö tüüp: täistööaeg, palgatöötaja
Töötasu: kokkuleppel
Kandideerimiseks palume saata oma CV ja
motivatsioonikiri e-posti teel kullo@kullo.ee või
posti teel aadressile Mustamäe tee 59, 10621 Tallinn.
Kontakttelefon: 6646100
Koduleht: http://www.kullo.ee

1. Väljastada kirjalik nõusolek Rutja küla Jaurami kinnistule
tiigi rajamiseks;
2. Väljastada ehitusluba Lobi küla Kiviku kinnistule elamu
püstitamiseks ja Käsmu küla Neeme tee 68 abihoone
täielikuks lammutamiseks;
3. Väljastada kasutusluba Võsu aleviku Aasa, Muru ja Oja tn
kanalisatsiooniehitiste ning veejaotustorustike kasutamiseks;
4. Nõustuda Vihula Vallavolikogu kultuuri-ja noorsookomisjoni alljärgnevate ettepanekutega: toetada SA
Käsmu Meremuuseumi taotlust „Käsmu Merekool 130“
1500 euroga (trükis Toimetised 1000 eur (500 eksemplari)
ning sündmuse otseülekanne ja filmimine 500 eur).

Toetada MTÜ Käsmu Külaseltsi taotlust Vihula valla
lõikuspeo läbiviimiseks 18. oktoobril 2014 Käsmu
rahvamajas 1100 euroga (ansambli Audru Jõelaevanduse
Punt esinemistasu). Vihula valla 2014.aasta eelarves
noortekomisjoni real olev summa 1000 eurot lubada
kasutada Võsu spordihoonele spordiinventari soetamiseks;
5. Vallavalitsus otsustas esitada volikogule järgmised
eelnõud: „Vihula valla rahvaraamatukogude kasutamise
eeskiri“ ja „Maa munitsipaliseerimine-Karula küla Kuivati maaüksus“;
6. Määrata Karula külas asuvate ehitiste teenindamiseks
vajaliku maa suurus, moodustatavale katastriüksusele
nimeks Lehise ja anda nõusolek maa ostueesõigusega
erastamiseks;
7. Nõustuda Riigimetsa Majandamise Keskuse maa riigi
omandisse jätmise taotlusega ning määrata riigi omandisse jäetavatele maaüksustele sihtotstarbed ja lähiaadressid
14. oktoober 2014 istungi nr 37 kokkuvõte
1. Nõustuda Riigimetsa Majandamise Keskuse maa riigi
omandisse jätmise taotlusega ning määrata riigi omandisse jäetavatele maaüksustele sihtotstarbed ja lähiaadressid;
2. Pikendada Võsupere küla Saare 3 korteri üürilepingut
kuni 10.10.2015;
3. Kinnitada Vihula vallavalitsuse ametnikele ning vallavalitsuse hallatavate asutuste juhtidele ning töötajatele
isiklikus omandis oleva või kasutusõiguse alusel
kasutatava sõiduauto teenistus-, töö- või ametiülesannete
täitmisel hüvitise suuruseks 0,25 eurot ühe teenistus-, töövõi ametiülesannete täitmisel sõidetud kilomeetri kohta;
4. Algatada detailplaneeringu koostamine Käsmu küla
Ranna tee 25 kinnistule ja lähiümbrusele eesmärgiga
kinnistu jagamise väljaselgitamine ning võimalusel
jagamine ning kruntide moodustamine, ehitusõiguse
määramine, tehnovõrkude lahendamine, vajalike kitsenduste ning servituutide vajaduse määramine;
5. Lõpetada Palmse küla Siiri kinnistule algatatud
detailplaneeringu koostamise menetlus;
6. Väljastada kirjalik nõusolek puurkaevu rajamiseks Lahe
küla Lassi kinnistule;
7. Väljastada ehitusload Käsmu küla Neeme tee 72 kinnistu
elamu katusekatte- ja konstruktsioonide rekonstrueerimiseks ning Võsu aleviku Mere tn 69 kinnistu elamu
katusekatte- ja konstruktsioonide rekonstrueerimiseks;
8. Väljastada projekteerimistingimused Võsu aleviku Kalda
tn 34 kinnistu suvila rekonstrueerimiseks, osaliseks
lammutamiseks ja laiendamiseks Keskkonnaameti poolt
antud tingimustel ning Pedassaare küla Neeme kinnistu
hoonete rekonstrueerimise projektide koostamiseks
Keskkonnaameti poolt antud tingimustel;
9. Tunnistada kehtetuks riigihange „Võsu rannapromenaadi
rekonstrueerimine ja rannakabiinide uuendamine“ kuna
valla poolt esitatud projekti ei toetatud regionaalsete
investeeringutoetuste andmise programmist;
10. Anda nõusolek lapsetoetuse määramise ja maksmise
muutmiseks;
11. Vallavalitsus esitab volikogule Vihula valla 2015.aasta
eelarve;
12. Kooskõlastada OÜ Vihula Valla Veevärk poolt esitatud
hinnataotlus vee- ja kanalisatsiooniteenuse kuupmeetri
hinna muutmiseks alates 01.01.2015 järgmiselt: vee hind
1,92 eurot/kuupmeeter ja reovee hind 3,42 eurot/kuupmeeter. Hinnad sisaldavad käibemaksu;
13. Suurendada OÜ Vihula Valla Veevärk osakapitali 12 000
euro suuruses summas.

Vallavalitsus kinnitas
uued vee ja kanalisatsiooni hinnad

Toeta altaripiirde restaureerimist
Ilumäe kabelis

Alates 1. jaanuarist 2015. a. kehti-vad Vihula
vallas uued vee- ja kanalisatsiooniteenuse
hinnad. Vihula Valla Veevärgi nõukogu
ettepanekul kinnitas Vihula Vallavalitsus
korraldusega nr 407 uued vee- ja kanalisatsiooniteenuse kuupmeetri hinnad: vesi 1,92
EUR/m3, kanalisatsioon 3,42 EUR/m3
(hinnad sisaldavad käibemaksu).
Jaanuaris teatatud veenäitude alusel tasutakse vee- ja kanalisatsiooniteenuse eest veel
vanade, edaspidi juba uute hindade alusel.

Ilumäe kogudus kogub Hooandja abiga raha kabeli altaripiirde
restaureerimiseks. Tänase päeva seisuga on pool vajalikust rahast
koos, puudu on veel pisut vähem kui 1000 eurot. Hooandja
rahakogumise projekt kestab 27. novembrini aadressil:
http://www.hooandja.ee/projekt/altaripiirde-restaureerimine-ilumaekabelis . Samal leheküljel on võimalik ka projekti kulgu jälgida.
Projekti toetatakse vaid juhul kui kogu vajaminev summa on koos.
Tublidele toetajatele on välja pandud ka auhinnad, mille suurus sõltub
annetuse suurusest.
Altaripiire on väga oluline kiriku detail – sellel põlvitavad nii
armulaualised, leerilapsed oma leeriõnnistuse saamisel kui ka noorpaar
laulatusel abieluõnnistuse vastuvõtmisel.
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Kerlil ja Janaril sündis 7. septembril tütar
Katriin Kalda
Liisal ja Silvaril sündis 1. oktoobril tütar
Siiriliisi Ero

RMK Sagadi mõisootab oma meeskonda
MUUSEUMI VARAHOIDJAT
MUUSEUMI TEENINDAJAT

Coramy OÜ Rändkauplus
NB! Buss võib hilineda, kui mõnes peatuses on
ostjaid tavapärasest enam.
TEISIPÄEV
KOLMAPÄEV
Annikvere 15:15
Palmse
15:45
Noonu
15:30
Oruveski
16:15
Karula
15:45
Käsmu
17:00
Vihula
16:15
Lahe
17:30
Pajuveski
16:45
Koolimäe
17:45
Vainupea
17:00
Pedassaare 18:00
Eisma
17:30
Pihlaspea
18:15
Rutja
18:00
Vergi
18:30
Karepa 1. 18:30
Altja
18:50
Karepa 2. 18:45
Oandu
19:15
Sagadi
19.30

Nõuded kandidaatidele:
· Vähemalt ühe võõrkeele oskus
· Suhtlemisvalmidus
· Varahoidjal eelistatult
metsandus- või ajalooalane
haridus

Pakume:
· Aastaringset stabiilset tööd
· Suurepärast töökeskkonda
· Toredat meeskonda
· Mõistlikku
motivatsioonipaketti

Kandideerimiseks palume saata CV hiljemalt 15. novembriks
RMK Sagadi metsakeskusesse aadressil Sagadi mõis, Vihula
vald, Lääne-Virumaa või e-posti aadressil krista.keedus@rmk.ee
Rohkem infot saab telefonil 507 9077.

IN

Memoriam

Ülo Vaidalu
10. 05.1931 – 17. 09.2014
„…Ja nüüd 5 km, šäuhh!“ – nii
saatis nõudlik treener varahommikul enne tundide algust suusatajad lume- ja
porisegusel karjamaal rajale.
Nõudlikkusest tõusis tulu – Võsu noored sportlased olid
1970.-ndatel pidevalt vabariigi parimate hulgas. Teiselt
poolt asendamatu huumorisoon ja näitlejaoskus tegid
Ülost isetegevuslase, keda oodati pikisilmi nii kodustele
kui ka kaugematele lavalaudadele. Ülo sobis hästi
kokku nii suurte meistrite nagu G. Ots ja ka kohalike
tegijatega. Koos Paul Ranniku ja „Tulipunaste Poistega“
sisustati pikki aastaid Võsu Puhkekodu ja ka kaugemaid
kultuuriüritusi. Samuti osales Ülo nii tegev- kui ka
auliikmena kõigil Võsu pritsumeeste üritustel. Alati
temale omase sarmi ja huumorisädemetega. Neid
sädemeid ei kustuta keegi – need tõusevad koos meie
tänutundega…

OKTOOBER 2014

DMITRI MAŠEGIROV
Võsu alevik

96

SIGNE KAASIK
Rutja küla

90

AINO VEHIK
Vergi küla

88

ILMA NAAN
Palmse küla

88

ENNO PENTSOP
Haili küla

85

AINE KULLAMÄGI
Ilumäe küla

85

LEO LUUS
Võsu alevik

84

ILLA KASE
Vatku küla

83

KALJO PAJULA
Võsupere küla

82

MIHKEL TINGAS
Vihula küla

82

SELMA PENTSOP
Haili küla
HUGO PALMAR
Lahe küla

82

TAAVI TEINBAS
Võsu alevik

81

EVI ARNEK
Sagadi küla

81

ERMU VALME
Võsu alevik

80

KALJU SAMBERK
Pajuveski küla

75

AINO SAMMELSELG
Võhma küla

75

HELLE-MAIE SISTOK
Eisma küla

75

REIN HAAVEL
Eisma küla

70

MARE RANDOJA
Vihula küla

70

TIIU VIIL
Kakuvälja küla

70

Meie hulgast
on lahkunud …

ENN SOOVER
07. oktoober
ANDRES PEDAK
09. oktoober

Endised õpilased ja pritsumeestest kolleegid.

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

HELGA KASS
11. oktoober
AINO LILBOK
17. oktoober
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