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Kuidas läheb Võhma Seltsimajal?
nad, korrastatakse ja uuendatakse esifassaad. Rohkemaks raha seekord ei jätku.
Tulge vaadake, milline
meie maja uues kuues välja
näeb juba 8. juunil. Siis
tähistame oma seltsi segakoori ja naisrahvatantsurühma 5. sünnipäeva. Esineme ise ja laseme esineda
ka külalistel. Tulge meile
külla – lubame, et olenemata
veel lõpetamata remonditöödest on meie peod ikka
endiselt sellised, mida kaua
mäletatakse!
Diana Pärna
Restaure OÜ tublid töömehed: Artur Ismael, Alo Üidik,
Andrus Mägi, Hando Lepviikmann ning Heikko Kaldma.
Just seda küsivad viimasel
ajal mu tuttavad nii kodukandist kui ka kaugemalt.
On ju meie vana Võhma
maja jätnud kauneid ja
kustumatuid mälestusi rahvakultuuri tegijatele ja nautijatele juba üle 100 aasta.
Ja mul on väga hea meel
alati vastata, et vanaproua
läbib just praegu noorenduskuuri. PRIA meede 3.2 ,
rahvasuus tuntud kui külameede, andis oma panuse 60
000 euro näol. Ja ülejäänud
seltsimaja I etapi remondiks
vajaminevad 32 365 eurot on
kokku saadud Vihula valla ja
muidu heade inimeste toetusest.
Tööd on ehitusettevõtte
Restaure OÜ poolt tehtud
tähtaegselt ja praegu küll
loodame esimese etapi lõpetada 20.06.2013.a.

Siinkohal tahaksime tänada meie maja remonti
algusest kuni etapi võiduka
lõpuni läbi viivaid Restaure
OÜ tublisid mehi: ettevõtte
juht Valmar Järg, objektijuht
Artur Ismael ja iga töö peale
osavad Alo Üidik, Andrus
Mägi, Hando Lepviikmann
ning Heikko Kaldma. Arvestades, et need mehed on
remontinud või ehitanud
Võsu Jäätmekeskuse, Käsmu Rahvamaja, Kadila Rahvamaja ja endise Inju Lastekodu, on meie kallis maja
ikka heades kätes küll.
Omanikujärelevalvet teeb
meile aga Mati Piirsalu. Hea,
kui vajalikke mehi kodukandist leida!
Esimese etapi käigus
saab maja täiesti uue näo.
Ehitatakse juurdeehitus, vahetatakse katus, uksed-ak-

Purjekal on teleskoopmast ja purje suuruseks on
vaid 10.5 m2 . Selle käsitlemine on tehtud ülimalt
lihtsaks. „Cumulus“ paistab
silma väga hea stabiilsusega,
mis muudab ta sobilikuks
hobipurjetajatele, kalameestele ja puhkust veetvatele
peredele.
Käsmu Meremuuseum
on seda tüüpi paadi üks
esimesi soetajaid. Tänu sellele tehtigi koolitus- ja tutvustuspäev just Käsmus.
Uue mitmekülgse rahvapaadi vastu huvi tundvaid
inimesi tuli kokku Eesti
erinevatest nurkadest.
Kõikidel huvilistel on
võimalik sel suvel Meremuuseumis uue rahvapaadiga tutvust teha ja selle
omadusi merel järele proovida. Oma uudishimu võib
rahuldada kogu suve jooksul
nii nagu ajakava võimaldab.
Seni on Meremuuseumi
külalistel olnud võimalus
merele minna erinevate
meresõidukitega nagu lastelaagrite käsutuses olnud

Eelmisel suvel tegid eakad ettepaneku teha ühepäevane
reis üle mere Helsinkisse. Et saada võimalikult odavat
paketti, on vaja teada, kas soovijaid on selleks reisiks
nüüd piisavalt. Kui broneerime sõidu enne jaanipäeva,
tuleme välja ca 30 € reisija kohta. Seda juhul, kui meid on
50 inimest. Kui meid on vähem, läheks sõit igale
osavõtjale juba palju kallimaks. Reisi kuupäevaks on 29.
august.
Palun andke teada hiljemalt 14. juuniks minu
telefonil 325 8644 või 5 669 4345, kes on kindlad tulijad.
Kui me piisaval hulgal soovijaid kokku ei saa, sõidame
Tallinna ja külastame lennusadamat, teletorni ja teisi
hiljuti avatud vaatamisväärsusi.
Eha Veem, sotsiaalnõunik

5 aastat Võhma seltsimaja
segakoori ja rahvatantsurühma

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

Olete oodatud MTÜ Võhma Seltsimaja segakoori
ja rahvatantsurühma 5. sünnipäevapäevapeole
Võhma seltsimajja 8. juunil 2013 kell 19.00.
Pidu kestab, kuni osalejatel jaksu.
Tantsitab ansambel Uuri4Ever. Puhvet.
Palume osalemisest ja tervitussoovist teada anda
hiljemalt 1.juuniks vohma07@gmail.com

Ühel heal päeval saame näha, et meresõidu kultuur on
Käsmu külas taastatud
Suvi on lähenemas ja nagu
Käsmus heaks tavaks, on
meie külas selgi hooajal
tulemas erinevaid üritusi.
Muidugi ka muuseumis.
Selle aasta suvehooaja
avas Käsmu Meremuuseumile 11. mail toimunud uue
paadi tutvustuspäev koos
piduliku veeskamisega. Kohal oli ka leiutaja Kalev Essenson, kes vastas huviliste
küsimustele, andes ammendava ülevaate uue paadi kõikidest võimalustest.
Veesõiduki nimi on „Cumulus“, endise nimega
„Dolphin“, ja seda võiks julgelt nimetada mitmekülgseks rahvapaadiks. Turvaline ja lihtsalt käsitsetav viiemeetrine alus on mõeldud
kuni kaheksale inimesele,
aga toime tuleb temaga
vajaduse korral üksinda.
Tegemist on mitmeotstarbelise väikepurjekaga, mida
iseloomustab madal süvis ja
kiire ümberkohaldatavus.
Paat liigub edasi purje,
aerude või elektritmootori
abil.

Eakate ekskursioonist
Helsinkisse

„Optimist“-klassi purjekad
ja päris algajatele mõeldud
künad, millega pisikesed
huvilised saavad esimese
meresõidu kogemuse. Suurematele on mõeldud aerupaadid, ajalooline haabjas ja
loomulikult muuseumi uhkus – viikingilaev „Aimar.“
„Cumuluse“ lisandumine meie minilaevastikku
annab tunnistust sihikindlast
tegutsemisest selle nimel, et
võimalikult paljud inimesed
saaks tutvuda meresõidu
tavadega ja rannakultuuriga
laiemalt.
2013. aasta märtsis algas
Käsmu Meremuuseumi elus
uus etapp. Endise Mittetulundusühingu asemele on
loodud Sihtasutus, mille
eesmärgid on põhimõtteliselt samad mis MTÜ-l,
kuid tänu uuele struktuurile
on neid eesmärke võimalik
energilisemalt ja sihikindlamalt ellu viia. Keskendumine rannakultuurile, merega seotud tegevuste ja hariduse edendamisele nagu ka
kohaliku elu arendamisele

jääb endiselt meie peamiseks
eesmärgiks. Selle kõige nimel on plaanis luua Merenduskeskus, mis ühendaks
kõik eelnimetatud tegevussuunad.
Edaspidi terendab silmapiiril laevaehitusplatsi siseseadmine ja pikajaliste laevaehitustraditsioonide elluäratamine, mis võimaldaks
vanade puuehituste ehitamise, taastamisega tegelevatele üliõpilastele head
praktikavõimalust ja palju
muudki.
Meremuuseum vaatab
uue hooaja alguses lootusrikkalt tulevikku, lootes ühel
heal päeval näha, et meresõidu kultuur on Käsmu
külas taastatud ja Lahemaa
rahvuspargile lisatud üks
ajalooline tegevusvaldkond,
mis on kasuks ja rõõmuks
kohalikele inimestele, sõpradele, teadlastele, ülikoolidele, tundengitele, koolilastele, kaluritele ja muidugi
suvitajatele.
Ann Vool

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!

Kauni Kodu Konkurss!
Tuletame meelde, et ootame kandidaate Kauni Kodu
Konkursile!
Kandideerida saab neljas kategoorias – elamud
tiheasustusalal, maakodud, sotsiaal-, äri- ja tootmisobjektid ning külad. Iga kategooria võitjad esitatakse
edasi maakondlikule Kauni Kodu Konkursile. Täpsemalt
saab lugeda nõuete ja tunnustamise kohta volikogu
määrusest nr 86, 13. 01.13.- „Vihula valla heakorrakonkursi “Kaunis Kodu” statuut“ ning veebruari valla
lehest.
Ootame aktiivset kandidaatide esitamist! Ja kauneid
kodusid!
Piret Aasmäe
Heakorra ja korrakaitsekomisjoni esimees

Külatalgud Vainupeal
4. mail toimus „Teeme ära“ raames talgupäev ka Vainupea külas. Kevadised koristuspäevad on meie külas
tegelikult juba ammune traditsioon. Tore on koos midagi
ära teha, et küla kaunim välja näeks. Soovime, et kui
suvitushooaeg algab, jääks kõik sama puhtaks. Nii said
ka seekord koristatud teeääred, rand, bussipeatuse
ümbrus, riisutud ja korrastatud kiriku ümbrus, lõigatud
sirelihekki. Uuesti pandi paika väravapostid jalgpalliplatsi jaoks.
Talgupäeva lõpetasime ühise koosistumisega. Pärast
töökat päeva kulus ära soe supp, omatehtud kringel ja leib.
Nende eest suur tänu Üllar Lehesoole, Siim Markinile ja
Sigrid Heinlole. Tänusõnad ka nendele 47 inimesele, kes
leidsid aega ja tahtmist meie küla talgupäevast osa võtta.
Reet Markin
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Võsule tuleb Rakvere Teatri Lapsed on vanemate nägu , kool on meie endi nägu
Mingitel
seletamatutel
suvelavastus „köök/keittiö“ põhjustel
on juhtunud nii, et

Rakvere Teatri suvelavastus „köök/keittiö“ toob Võsu
rannaklubisse kokku näitlejad Eestist ja Soomest ning
tekitab tuumaohu Soome lahe randadele. Lavastus põhineb
köögis kohtuvate inimeste lugudel, mitte olemasoleval
tekstil.

Lavastaja Andres Noormets
Tegemist on rahvusvahelise koostööprojektiga, milles
lisaks Rakvere Teatrile osalevad Tampere teater Telakka ning
Lahti teater Vanha Juko Soomest. Kolm teatrit toovad välja
kolm erinevat lavastust, milles osalevad näitlejad kõigist
teatritest.
Võsule kerkiv köök on kokkusaamispaik kahele rahvale,
mitte niivõrd söögitegemise koht. Köök olevat kodusõda.
Saabki näha, kuidas ühte köögiruumi hakkavad jagama
eestlased ja soomlased ning nende spetsiifilised arusaamad
elust, teineteisest ja tööst. Aga võibolla ka armastusest,
surmast ja igavesest elust. Köök on samuti olemise süda. Kui
seal midagi juhtub, siis juhtub see ka mujal (vt loominguline
köök, laevaköök, euroopa ühisköök). Igasugune liigne
diplomaatia on välistatud, konflikt ja terror sisse
programmeeritud, on piiride ületamise aeg.
Rakvere+Lahti+Tampere = tuumaoht Soome lahe
randadel!
Etendused toimuvad juunis ja juulis Võsu rannaklubis
Soome lahe kaldal.
Lavastaja Andres Noormets, osades Anneli Rahkema,
Peeter Rästas, Velvo Väli, Antti Mankonen (Teatteri Telakka,
Tampere), Hannu Salminen (Teatteri Vanha Juko, Lahti).
Mänguajad R, 21.; L, 22.; N, 27.; R, 28.; P, 30. juunil; N,
4.; L, 6.; P, 7.; K, 10.; N, 11.; L, 13.; P, 14. juulil kell 20 ning L,
29. juunil; R, 5.; R, 12. juulil kell 14 Võsu rahvamajas.

Laura Põldvere ja Jassi
Zahharovi kontserdid
Vihula mõisas ja Käsmus
Pühapäeval 7. Juulil alustavad Vihula mõisas Jassi Zahharov
ja Maria Listra Eesti igihalja rokkmuusika klassikaga. Sama
kontserti saab kuulata ka Käsmus, 13. Juulil. Nii Rein
Rannapi kui ka Urmas Alenderi sünnist möödub käesoleval
sügisel 60 aastat. Urmas Alenderi mälestamiseks ja Rein
Rannapi juubeli tähistamiseks toimub sellel suvel Maria
Listra ja Jassi Zahharovi kontserttuur "Vihmade taga". Duot
saadavad Eesti üks tuntumaid kitarriste Jaanus Nõgisto ja
klaverivirtuoos Margus Kappel, kes üheskoos ka Ruja
koosseisus on musitseerinud. Kontsert "Vihmade taga" on
suurepärane meenutus kahe erineva elusaatusega muusikakirjutaja heliloomingusse.
Pühapäeval 14. Juulil saab Vihula mõisas kuulata Laurat
koos Raivo Tafenauga ja Jürmo Eesperega. Sensitiivne
vokaal, malbelt improviseeriv saksofon ning kõike seda koos
hoidev impulsiivne klaver loovad tõeliselt õdusa atmosfääri
koos mitmepalgeliste muusikaliste piltidega loodusest,
armastusest ja kõigest sellest, mis meie olemisele mõtte
annab. Rohkete auhindade ja saavutustega pärjatud Laura
Põldvere on ilmselt üks Eesti talendikam noor muusik, keda
ootab muusikamaailmas edukas tulevik. Laura annab Vihula
Vallas ka teise suvise kontserdi, mis toimub Käsmus 19.
Juulil.
Pileteid on võimalik soetada piletilevist või soodushinnaga www.kontsert.ee koduleheküljelt. Kohapealt ostes
ja Piletilevist on piletihind 14 €, kodulehe sooduspilet 13 €.
Meeldivaid kontserdielamusi!

õpetajad ja lapsevanemad,
kel on ühine üllas eesmärk
tagada lastele harmooniline
kasvamine ja hea haridus on
üksteisest kuidagi kaugele
jäänud. Juhtub, et vanemad
siunavad õpetajaid, õpetajad
jälle hoolimatuid vanemaid
Arukad õpetajad ja kooli
heakäekäigu toimimiseks
valitud hoolekogu, lisaks
veel vallavanem, istusidki
siis maikuu 18-nda päeva
õhtul koos, et omavahel
aasta jooksul kogunenud
mõtted ja mured selgemaks
ja sirgemaks rääkida.
Esmalt arutasime, kõik
koos, milline peaks meie
Võsu kool olema.
Meie idaalpilt sai selline:
· Rahulik lapsesõbralik
head haridust andev
õppeasutus.
• Koht, kuhu laps tahab
igal hommikul tulla.
• Perega suhtlev ja
koostööd tegev.
• Koht, kus õpetajd
tahavad õpetada.
• Väike, aga tugev.
• Alternatiividealdis.
• Väljaspool õppetööd
tegevusi pakkuv.
• Ühise meeskonnana
tegutsev.
· Õpilasi võrdselt
kohtlev.
Arutasime läbi ka meie
tugevused ja nõrkused. Listid said päris pikad. Ma ei
hakkaks neid siinkohal üles
lugema. Kel tõsisem huvi
kaasa mõelda, saab koosoleku materjaliga, nagu ka
kõige muu kooli puudutava
infoga tutvuda kooli kodulehel www.vosu.edu .ee
Meie nõrkuste hulgas oli
neid tegureid, nagu vähenev
laste arv vallas, millega
hoolekogu ega ka õpetajad ei
saa midagi peale hakata. Aga
oli ka tegureid, mis algavad
meis endist. Igaüks meist

Hetk Võsu kooli meeleolukast kevadpeost. Laval on Võsu lasteaia lapsed.
saab olla heatahtlik ja sõbra• Üheks meie tugevulapse käekäigu vastu koolis
lik. Igaüks meist, nii lapse- seks toodi välja, et lapsed
ja koostööd. Ka igapäevaste
vanemad, õpetajad kui õpi- tunnetavad tähelepanu.Ühe
väikeste murede lahendalased saavad olla üksteise vilistlase sõnadega öeldes:
misel. Kui ei suhtle, võib
vastu lugupidavad. Igaüks Võsu koolis ma tundsin, et
väikesest murest saada suur.
meist saab tagaselja halva olen keegi. Kõigil on võiLeidsime ühiselt, et paljude
sõna ütlemata jätta. Igaüks malus osaleda. Kõik on
lahenduste
võtmeks on
saab rohkem hoolida.
omavaheline
suhtlemine.
olulised.
Vestluse käigus puu• Koolis tegutseb 10 eri- Inimlikult ja lihtsalt. Kasutadustelt tugevustele üle min- nevat huvialaringi, nende
des nii tänapäevasei, enes tõime välja:
kooli/interneti võimalusi kui
hulgas kitarriõpe, trummi• Pädevad õpetajad.
ka vana head silmast silma
õpe, klaveriõpe, näitering
Õpetajad on pädevad oma
mis muudavad kooli üritus- kohtumise võimalust.
Kui vahel on muresid,
erialal, mida näitab meie
ed omanäolisteks ja nauditavateks. Heal tasemel on
mille puhul klassijuhataja ja
õpilaste hea esinemine
kunstiring ja huvilisetele
lapsevanem kõrvalist abi
olümpiaadidel, võistlustel,
fotograafiaring. Sportlikuvajab, saab alati pöörduda
konkursidel. Õpetajad on
mad noored leiavad tegenii kooli direktori kui ka
pädevad ka klassijuhatajavust enesekaitse, võrkpalli,
hoolekogu poole. Kontaktid
tena. Nad tunnevad oma
kergejõustiku ja rahvasteon kooli kodulehel olemas
lapsi, nende vanemaid.
palli trennis. Kõik ringid ja
Otsustasime ka alustada
Õpetajatel peaks olema ja
trennid, lisaks pikapäevaiseendist – uue õppeaasta
enamasti ka on aega ja
rühmale sisustavad aega
algul korraldame taas sarnatahtmist lastega indivikoolibusside väljumiseni.
se koosoleku, kus kooliasju
duaalselt tegeleda. Nagu
• Armas koolimaja –
arutada ja lahata. Veidi laieigas ametis, nii ka õpetaloodetavasti saab uuel
mas ringis.
jatel mõned päevad säraõppeaastal hakata koolis
Seniks aga lõpetaksin
vamad ja mõned vähem...
käies kasutama peaust ja ka lihtsalt sõnadega:
Loodetavasti puhkavad
koolikella arhailine plärin
Olgem sõbralikud
ja
kõik pedagoogid suvega
ilusat suve!
välja ja leiavad endas uuesti muutub helgemaks.
üles kire ja soovi lapsi lapsi
Kristel Tõnisson
õpetada, arendada ja meie
Koos edasi!
Võsu kooli hoolekogu
väikest maailma paremaks
Lapsevanematelt ootavad
juhataja
muuta.
õpetajad eelkõige huvi oma
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Istung nr 44
Võsul 16. mail 2013 kell 16:00.
Istungil osales 12 volikogu liiget: Andrus
Aasmäe, Tõnu Ammussaar, Gerly Herm, Mare
Kalme, Hanno Nõmme, Einar Ohov, Mati
Piirsalu, Eha Sirelbu, Aarne Vaik, Aide
Veinjärv, Uno Õunapuu ja Arvi Ööpik.
Istungil ei osalenud Piret Aasmäe, Age
Kuusemets ja Vello Väinsalu.
Määrusega nr 73 muudeti Võsu Kooli põhimäärust.
Määrusega nr 74 kehtestati Vihula valla kaevetööde
eeskiri.
Otsusega nr 213 kinnitati valla territooriumil asuvate
Riigimetsa Majandamise Keskusele kuuluvate riiklikus teeregistris registreeritud ja riiklikus teeregistris
registreerimata teeosade nimekirjad.
Otsusega nr 214 tehti vallavalitsusele ülesandeks
taotleda Vihula valla munitsipaalomandisse Karepa
külas asuv maaüksus suurusega
umbes 4016
m2(Karepa küla, Sadama).
Otsusega nr 215 nõustuti Võsu alevikus Mere tn 36
asuva 184/674 mõttelise osa maatükist ja selle
oluliseks osaks oleva ehitise osa korteriomandi korteri
nr 1 üldpinnaga 18,4 m2 Vihula vallale tasuta
kinkimisega.
Järgmine korraline volikogu istung toimub 13.
juunil 2013 kell 16:00
Võsul, vallamaja saalis (II korrusel).
Volikogu poolt vastuvõetud määruste ja otsustega saab
tutvuda valla kantseleis, raamatukogudes ja valla
veebilehel: www.vihula.ee.
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30. aprilli 2013 istungi nr 15 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. kompenseeris ühe õpilase sõidupiletid vastavalt esitatud
avaldusele summas 81,72 eurot;
2. andis loa korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodiliseks vabastamiseks järgmistele jäätme-valdajatele:
A. Kivitoa, A. Pressraud, A. Rannamets, E. Antik, J.
Roosipuu, M. Ausing, T. Nurmoja, T. Paulus;
3. tunnistas tähtaegselt pakkumused esitanud Corson OÜ,
OÜ Hendrikson & Ko ja Ramboll Eesti AS vastavaks
hanketeates esitatud pakkujate kvalifitseerimise tingimustele. Tunnistada pakkujate Corson OÜ, OÜ
Hendrikson & Ko ja Ramboll Eesti AS esitatud
pakkumused vastavaks kõikidele hankedokumendis
esitatud tingimustele. Tunnistada edukaks pakkumused
Corson OÜ esitatud pakkumus summas 4300 eurot (kmta) kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast
madalama hinnaga pakkumus. Volitada vallavanem
Raivo Uukkivi sõlmima lepingu Corson OÜ-ga Võsu
aleviku Piiri tn 6 kinnistu keskkonnamõju hindamise
läbiviimiseks;
4. tunnistas tähtaegselt pakkumused esitanud AS Eesti Teed
ja Tapa Autobussipark OÜ vastavaks hanketeates
esitatud pakkujate kvalifitseerimise tingimustele.
Tunnistada pakkujate AS Eesti Teed ja Tapa
Autobussipark OÜ esitatud pakkumused vastavaks kõikidele hankedokumendis esitatud tingimustele. Tunnistada edukaks pakkumuseks Tapa Autobussipark OÜ
esitatud pakkumus kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalama hinnaga pakkumus. Kinnitada
edukaks tunnistatud pakkumuse käibemaksuta maksumused järgnevalt: teede ja tänavate profileerimine 36
eurot/tund, purustatud kruusa vedu 0,12 eurot/tonn
kilomeeter, purustatud kruusa maksumus 5,80
eurot/tonn. Volitada vallavanem Raivo Uukkivi sõlmima
lepingu Tapa Autobussipark OÜ-ga Vihula valla
kohalike teede/tänavate 2013 aasta suvise hooldustööde
teostamiseks;
5. otsustas sõlmida rendilepingu SA-ga Rakvere Teatrimaja
Võsu Rannaklubi saali kasutamiseks etenduse
„Köök/keittiö“ proovide läbiviimiseks ajavahemikul
3.juuni kuni 20.juuni 2013 ning etenduse mängimiseks
21.juunist kuni 14.juulini 2013, kokku 254 tundi.
Kehtestada Rannaklubi saali rendihinnaks nimetatud
ajavahemiku eest 1000 eurot;
6. nõustus Lobi külas asuva Kivi katastriüksuse riigi
omandisse jätmisega ning maale hoonestusõiguse
seadmisega. Hoonestusõigus seatakse hoone omaniku R.
Tautsi kasuks 50 aastaks;
7. andis nõusoleku Sagadi külas asuva katastriüksuse
Kiviku jagamiseks kaheks eraldi katastriüksuseks ning
määras koha-aadressideks Kiviku ning Tedrepesa;
8. otsustas määrata Käsmu külas Vihula vallale kuuluvale
paadisillale teenindusmaa suurusega 913 m2 ja
lähiaadressiks kinnitada Merekooli tänav 5, sihtotstarbega 100% tootmismaa, Käsmu külas Vihula
vallale kuuluvale tuletornile teenindusmaa suurusega 54
m2 ja lähiaadressiks kinnitada Merekooli tänav 6,
sihtotstarbega 100% transpordimaa;
9. väljastas ehitusload Käsmu küla Neeme tee 74 kinnistule
sauna püstitamiseks ja Võsu aleviku Kalda tn 5 kinnistu
suvila rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks;
10. väljastas projekteerimistingimused Võsu aleviku Metsa
tn 34 kinnistu elamu laiendamise ja rekonstrueerimise
ehitusprojekti koostamiseks;
11. väljastas kirjalikud nõusolekud Käsmu küla Neeme tee
74 kinnistule garaaži püstitamiseks ja Karepa küla
Karepa Piilkonnamaja kinnistule puurkaevu rajamiseks;
12. otsustas esitada volikogule järgmised eelnõud: „Maa
munitsipaliseerimine“ (Karepa külas asuv jätkuvalt riigi
omandis olev maa, mis piirneb Karepa sadamaga) ja
„Võsu Kooli põhimääruse muutmine“;
13. kinnitas volikogu sotsiaal- ja hariduskomisjoni
ettepanekud järgmiselt: maksta küttetoetust kahele
eakale inimesele kokku summas 192 eurot, maksta
küttetoetust ühele vähekindlustatud perele summas 128
eurot, maksta toetust ühele vähekindlustatud perele
summas 20,36 eurot, maksta toimetulekutoetust kahele
inimesele kokku summas 156,42 eurot, maksta
ühekordset toetust ühele puudega inimesele summas 42
eurot;
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14. otsustas läbi viia hanke investeerimislaenu võtmiseks
summas 118 000 eurot tagasimakse tähtajaga 7 aastat,
esitades osalemise kutse vähemalt kolmele finantsteenuse pakkujale vastavalt kinnitatud hankedokumendile.
07. mai 2013 istungi nr 16 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. kooskõlastas Võsu aleviku Liiva tn 17 kinnistule rajatavate puuraukude asukoha;
2. ei rahuldanud A.Matsar taotlust korraldatud jäätmeveoga
liitumisest erandkorras vabastamiseks. Vabastada H.
Vessel erandkorras korraldatud jäätmeveoga liitumisest
kuni 01.05.2014;
3. algatas Võsu aleviku Piiri tn 6 kinnistu keskkonnamõju
hindamise eesmärgiga välja selgitada parim lahendus
detailplaneeringuga määratletud sadamarajatiste projekteerimiseks ja rajamiseks sealhulgas keskkonnakaitseliste abinõude määramine;
4. andis nõusoleku Sagadi külas asuva Liivapõllu
katastriüksuse jagamiseks kaheks eraldi katastriüksuseks ning määras koha-aadressid;
5. kandis ebatõenäoliselt laekuvad nõuded kuludesse
kokku summas 2297,77 eurot;
6. otsustas esitada volikogule järgmised eelnõud: „Riigimetsa Majandamise Keskuse metsateede kandmine
teede registrisse“, „Vara omandamine (Mere tn 36-1)“;
7. kinnitas 24.04.2013 koostatud Võsupere raamatukogu
raamatute kustutusakti nr 10 ning andis nõusoleku
raamatukogust 410 eksemplari mahakandmise kohta
kokku summas 1063,27 vastavalt esitatud nimekirjale;
8. kinnitas 23.04.2013 koostatud Karepa raamatukogu
raamatute kustutusakti nr 24 ning andis nõusoleku
raamatukogust 131 eksemplari mahakandmiseks kokku
summas 24,30 vastavalt esitatud nimekirjale;
9. väljastas ehitusloa Võsu aleviku Rakvere tee 18 kinnistu
ärihoone katusekatte ja katusekonstruktsioonide vahetamiseks;
10. väljastas projekteerimistingimused Käsmu küla Neeme
tee 38 kinnistu elektrivarustuse projekti koostamiseks;
11. otsustas toetada ühte eakat inimest hoolduskulude
tasumisel hooldekodus Villa Alfred;
12. lubas Krautmani Massaaži ja Terviseakadeemial
kasutada Võsu kooli ruume ja inventari ajavahemikul 1.5.juuli 2013 ja 5.-9.juuli 2013;
13. andis nõusoleku vastavalt Vabariigi Valitsuse 15.11.2000
määrusele nr 362 „Kuvariga töötamise töötervishoiu ja
tööohutuse nõuded“ prillide ostmiseks tehtud kulutuste
osaliseks kompenseerimiseks summas 38,35 eurot.
14. mai 2013 istungi nr 17 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. andis nõusoleku AS-le Väätsa Prügila jäätmeloa
väljastamiseks tavajäätmete, olmejäätmete ja ohtlike
jäätmete kogumiseks ja veoks Lääne Viru maakonnas
AS Väätsa Prügila esitatud jäätmeloa taotluse alusel;
2. kooskõlastas Vihula vallas, Annikvere külas, Annikvere
mõis kinnistule rajatava puurkaevu asukoha kinnistu
omaniku esitatud taotluse alusel;
3. andis nõusoleku korraldatud jäätmeveoga liitumisest
perioodiliseks vabastamiseks I.Õuekallas`ele;
4. andis nõusoleku Sagadi külas asuva Keldripõllu
katastriüksuse jagamiseks kaheks eraldi katastriüksuseks ja määras koha-aadressideks Keldripõllu ja
Põldre;
5. väljastas kasutusloa Käsmu küla Salu tn 1b kinnistu
elamu kasutamiseks;
6. tunnistas kehtetuks Vihula Vallavalitsuse 08.06.2009
korralduse nr 383 „Ehitusloa väljastamine“, millega
väljastati ehitusluba vesiveski ehitise rekonstrueerimiseks elamuks Saare maaüksusel Oandu külas;
7. otsustas esitada volikogule eelnõu „Detailplaneeringu
kehtetuks tunnistamine“ (Oandu küla Saare, Veski ja
Jõekääru katastriüksused);
8. lubas paigaldada Cramo konteineri koos selle ette
paigaldatava ajutise puitterrassiga surfivarustuse
laenutamiseks ja koolitusteenuse osutamiseks aadressil
Võsu ranna katastriüksus vahetult Sadama katastriüksusega piirnevale maa-alale vallavalitsuse poolt määratud
tingimustel.
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Ida päästekeskus annab nõu, kuidas teha lõket ja ohutult grillida
Kätte on jõudnud kevadine aeg, mil inimesed
asuvad oma koduümbrust korrastama,
süüdatakse lõkked ja talvekorterisse viidud
grillid tuuakse välja. Lõkke tegemisel on, et
tuleb täita kõiki ohutusnõudeid: piirata
lõkkease mittesüttiva pinnasega, hoida
käepärast esmased kustutusvahendid ning
lõket valvata. Järelevalveta jäetud kustutamata lõkkest saab sageli alguse ulatuslik
kulu- või metsapõleng, mida päästjatel tuleb
kustutada tunde, päevi või halvemal juhul
nädalaid.
Täiesti ohutut tule tegemist ei ole olemas
ning seetõttu tuleb alati valvas olla ja hoida
tulel silm peal. Ainult nii saab õnnetuse
juhtudes ise põlengu kiirelt ära kustutada
ning suurem kahju jääb tekkimata.

Lõket tohib teha ainult nõrga tuulega
ning ohutus kauguses metsast ja hoonetest,
sealhulgas kütte- või põlevmaterjali
hoiukohtadest. Lahtist tuld ei tohi teha, kui
tuule kiirus ületab 5,4 meetrit sekundis.
Ohutu kaugus väikese, alla meetrise läbimõõduga lõkke puhul on vähemalt 8 meetrit
hoonetest ja 10 meetrit metsast.
Lahtist tuld ei tohi jätta järelevalveta,
isegi mitte hetkeks, laske sel lõpuni põleda,
kustutage veega või summutage näiteks
liivaga.

Ohutu grillimine
Soojad kevadilmad on meelitanud inimesed
ka õue, et oma grillid taaskord üles seada.
Liha grillides või näiteks kala suitsutades
tuleb samuti tähelepanelik olla, et lõbusast
ajaveetmisest midagi tõsisemat välja ei
Ohutu lõkke tegemine
Enne lõkke tegemist soovitame uurida kujune.
Põlevat grilli, suitsuahju või lõket ei
kohaliku omavalitsuse õigusakte tiheasustusalal võib olla lõkke tegemine keelatud või tohiks mitte mingil juhul jätta järelevalveta
siis on määratud, mida lõkkes põletada tohib. see on tuleohutusnõuete rikkumine, lõke ja

grill tuleb enne lahkumist hoolikalt kustutada. Grillimisel on nõutud kaugus hoonest
eelvalmistatud söe puhul 2 meetrit, aga ise
sütt põletades 5 meetrit.
Lõkketegemise reegleid ja tuleohutusnõudeid tuleb kindlasti järgida
nende
rikkujat saab karistada kuni 800-eurose
trahviga. Juriidilise isiku puhul on trahvi
suuruseks isegi kuni 3200 eurot.
Lõkke tegemisel ja grillimisel tuleb
valvata ning loomulikult viimane kustutab
tule!
Rohkem infot tuleohutusnõuete kohta
saate päästeala infotelefonilt 1524 või
Päästeameti kodulehelt www.rescue.ee/303.
Merit Kaljus
Ida päästekeskuse pressiesindaja
Tel 339 1912 Mob 5 330 8303
Päringud: Mob 5 330 8795
press.ida@rescue.ee

Teavituskiri paisuomanikule
Vee erikasutusloa vajadus
Kõik paisuomanikud, kelle pais tõstab
veetaset üle 30 cm, peavad taotlema
Keskkonnaametilt vee erikasutusloa. Loaga
seatakse paisutamisele kui tegevusele
nõuded, et tagada ja hoida veekogude head
seisundit ning tagada paisjärvede korrashoid.
Vastavalt veeseadusele pidi kõigil Eestis
olevatel paisudel olema vee erikasutusluba
hiljemalt 01.detsember 2012.
Lõhejõgedel asuvatel paisudel, mis on
nimetatud 15.06.2004 määrusega nr 73
“Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse
kudemis- ja elupaikade nimistu” on kohustuslik tagada kalade vaba liikumine nii
paisust üles- kui ka allavoolu. Kalade vaba
rände tagamise tähtaeg oli veeseadusest
tulenevalt 1 jaanuar 2013 a.
Eeltoodust tulenevalt palume paisuomanikel viivitamatult pöörduda Keskkonnaameti poole vee erikasutusloa taotlemiseks ja
vajadusel info saamiseks kalapääsu rajamiseks või kalade läbipääsu tagamiseks teiste
lahendust leidmiseks.

panu paisul toimuva osas ning valmisolek
vastavalt olukorrale tegutseda (24/7). Veeseadus § 3310 sätestab, et paisu omanik/valdaja ja veekasutaja ei tohi põhjustada
üleujutust, kaldakindlustuse, tammi ega muu
rajatise purunemist, maa soostumist ja
pinnase erosiooni ega maalihet. Sellest
lähtuvalt peab paisu omanik/valdaja korraldama paisu regulaarse ülevaatuse ning
hoolitsema paisrajatise ette koguneva prahi ja
jää eemaldamise eest, et see ei ummistaks
liigveelaset, ei põhjustaks ülaveetaseme
lubatust suuremat tõusu ega muid riske,
millega võiks kaasneda paisu purunemine.
Lähtuvalt keskkonnaministri 27.07.2009
määrus nr 39 “Nõuded veekogu paisutamise,
veetaseme alandamise ja veekogu tõkestamise ning paisu kohta § 9 peab paisu avariist
või avariiohust selle avastaja viivitamatult
teavitama Keskkonnaametit, Keskkonnainspektsiooni (telefonil 1313), paisu asukohajärgset kohalikku omavalitsust ning kui
veeavarii ohustab inimeste elusid, Päästeametit (telefonil 112). Paisu omanik/valdaja
peab asuma avariid ja avariiohtu kõrvaldama
viivitamatult pärast seda, kui ta on avarii või
Suurvesi paisudel
Läheneva sula eel tuletame meelde, et selle ohu avastanud või sellest teada saanud.
Avariiga paisul võib kaasneda ka keskkevadise suurvee ohutuks läbilaskmiseks
paisust on vajalik Teie kõrgendatud tähele- konnakahju või selle oht keskkonnavastutuse

Annab teada!
Juuni
15.juuni 14.00 VÕSU RANNAHOOAJA
AVAMINE. Rannamängud Võsu rannas
21.juuni 20.00 Rakvere Teatri esietendus
Köök/keittiö Võsu rannaklubis
22.juuni 11.00 VÕSU RATTAPÄEV.
Registreerumise algus kell 11.00 algus
7.Taeva ees
14.00-17.00
"Liiklusohutuse alane
teavitustöö lastele: infovoldikute jagamine,
liiklusohutuse alane nõustamine, liiklustestide
lahendamine, liiklusmängude läbiviimine,
teavitustöö liiklusstendil, „Sõida kaine peaga“
sõnumi edastamine läbi erinevate tegevuste,
värviraamatud jne. Rannaklubi pargis
20.00 Etendus Köök/keittiö
Võsu
rannaklubi piletid Piletilevis
21.00 VÕSU JAANIÕHTU. Peaesinejaks
ansambel KIHNU POISID
Võsu lõkkeplatsil tasuta
27.juuni 20.00 Etendus Köök/keittiö
28.juuni 20.00 Etendus Köök/keittiö
29.juuni 14.00 Etendus Köök/keittiö
30.juuni 20.00 Etendus Köök/keittiö
Võsu rannaklubis
piletid Piletilevis

seaduse mõistes, st tekib oluline ebasoodne
mõju kaitstavale alale, kaitstavale liigile või
selle elupaigale või tekib oht, et avarii tõttu
muutub pinnaveekogu seisund. Ohtu keskkonnale võivad tekitada setted mis paisu
purunemisega võivad kanduda allavoolu ning
kahjustada elupaiku ning koelmualasid.
Keskkonnavastutuse seadus § 9 lg 1 sätestab,
et keskkonnakahju või kahju ohu tekkimisel
või kahju ohu jätkumis el rakendatud
vältimismeetmetest hoolimata on kahju
tekitaja kohustatud viivitamata teavitama
kõigist keskkonnakahju või kahju ohuga
seotud asjaoludest Keskkonnaametit ning
esitama sama paragrahvi lõike 2 alusel
kehtestatud määruses nimetatud andmed.
Küsimuste korral palume Teil pöörduda
lähimasse Keskkonnaameti kontorisse.
Juhul, kui selgub, et juba rakendatavatest
meetmetest ei piisa kevadise suurvee ohutuks
läbilaskmiseks, peab nii vee erikasutusluba
omav kui ka mitteomav paisu omanik või
paisu valdaja võtma ühendust Keskkonnaametiga, et välja selgitada võimalikud
meetmed ja tingimused veetaseme alandamiseks. Neile, kellele vee erikasutusluba
väljastatud veel ei ole, selgitab Keskkonnaamet, kuidas ohutult ja veeseadusega
kooskõlas veetaset alandada.

Kodutehnikat saab äikesekahjude eest ise kaitsta
Alanud äikesehooaeg põhjustab paljudele eestimaalastele muret nii
ruuterite, digibokside kui ka telerite pärast. Tõde on see, et iga inimene
saab oma koduseid seadmeid äikesekahjude eest ise kaitsta.
„Äikese ajaks tuleb nii ruuter, digiboks, teler kui ka muud seadmed tõmmata välja nii
elektri- kui ka kaablivõrgust,“ paneb Elioni klienditoe valdkonnajuht Kaili Soosaar
inimestele südamele. See tähendab juhtmete lahtiühendamist nii tavalisest toitestepslist
kui ka Elioni telefoni- ja internetivõrgust. Kui ruuter, digiboks, teler, telefon ja arvutid
on vooluvõrgust eemaldatud, tuleks eemaldada ruuteri küljest kas punane või hall juhe;
või kui võrgukaabel tuleb seinast, siis piisab selle juhtme lahtivõtmisest.
„Maja sisevõrku ega kõiki seadmete küljes olevaid kaableid ei ole kindlasti tarvis
lahti võtta. Oluline on majja sisenevad ehk Elioni võrgust tulevad juhtmed oma
seadmete küljest lahti võtta,“ rõhutab Soosaar ning lisab, et juhtmeid ja kaableid
pistikutest eemaldades on oluline meelde jätta, kuhu mingi juhe läks, et hiljem oleks
lihtsam neid ka tagasi ühendada.
Pärast äikest tuleks aga varuda veidi kannatust äikese möödudes ja siis kui elekter on
tagasi tulnud, saab seadmed voolu- ja internetivõrku tagasi ühendada. „Kui telefon on
tumm, teler ei näita pilti või internetti pole, soovitame oodata umbes 30 minutit, et
ühendus jõuaks iseseisvalt taastuda,“ lisab Soosaar.
Kogu kodune tehnika, muuhulgas telefon, teler, arvuti, digiboks, ruuter,
kodukinosüsteem ja muu säärane on äikesest tingitud ülepingele tundlik ning võib
pikselöögi tõttu muutuda kasutuskõlbmatuks. Kahju võib tekkida ka siis kui äike tabab
elektri- või telefoniliine kodust paari kilomeetri kaugusel. Ülepingest ja äikesest
kahjustatud seadmetele tootja garantii ei kehti ning uued seadmed tuleb kasutajal ise
osta. Kuuldes ilmateadet või nähes äikesepilvi saab iga inimene oma koduste seadmete
eest hoolitseda nii, et nendega midagi ei juhtuks.
Videoõpetus, kuidas kaitsta tehnikat äikese eest:
Http://www.youtube.com/watch?v=gntVlUhNMGU
Lisainfo: www.elion.ee/aike
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Meie hulgast
on lahkunud …

Canter Kaubaveod pakub stabiilset töökohta tehnikahuvilisele veoautode
remondi ja hoolduse teostamisel ning hooajalist tööd veokite liivapritsi- ja
värvimistöödel. Töötasu vastavalt tööpanusele. Töökoht asub Palmses.
56680120 Margus

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

ALIIDE AAVAST
28. aprill
AKSEL URBUS
5. mai

