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Olulistest teemadest aastal 2013
Aasta algas sellega, et saime
riigilt vallabilanssi endise päästeameti komandohoone. Sellest
osa on antud vabatahtlike päästjate käsutusse ja loomulikult
tasuta, osa on välja renditud
rannakalureid ühendava mittet u l u n d u s ü h i n g u Vi r u m a a
Ranna-kalurite Ühing bürooks
ja osa on vallavalitsuse käsutuses. Vallavalitsuse käsutuses
olevasse osasse on soetatud
narivoodid ja nii on tekkinud
võimalus 20-inimeseliste gruppide majutamiseks. Suveperioodil seda võimalust ka
kasutati. Vallavalitsusse on
jõudnud ka kuuldusi pretensioonidest, et vald ei peaks oma
majutusega turgu solkima jne.,
kuid ilmselt ei ole pahandajad
mõistnud, et tasuta lõunaid pole
ja maja haldamise kulud tuleb
võimalikult tagasi teenida ja
mitte kulutada selleks maksumaksja raha.
Võsu sadama ehitajaga on
aastal 2013 sõlmitud leping
esimese etapi rajamiseks. Võib
ju küsida, et leping on sõlmitud,
aga miks midagi siis ei toimu?
Põhjus selles, et asudes Lahemaal, on meil kohustus läbi viia
keskkonnamõjude hindamine.
Sellega on tegeletud terve suve
ja tänaseks on mõjude hindamise aruanne ka valmis. Reaalsed ehitustööd saavad siiski
alata alles külmade ilmadega,
sest kogu sadama rajamisel on
oluline suurte materjalimahtude
transport ja seda kõike on
võimalik teha külmunud pinnasega. Sadama rajamise rahastus
esimese etapi tarvis on saadud ja
teise etapi rahastamise otsustamine on momendil menetluses.
Täna on teise etapi rahastamise
otsustamine pigem positiivses
faasis ja lootkem, et see nii ka
menetluse lõpus jääks.
Kergliiklustee detailplaneeringu menetlust tabas tagasilöök, mida ei osanud oodata ega
arvata. Nimelt on seda planeeringut koostatud Keskkonnaameti näpunäidete alusel, trass
valiti 2011. aasta lõpus koos
spetsialistidega Keskkonnaametist, eskiisi tutvustati ja
vaideid ega muudatusettepanekuid sellele ei laekunud. Maaomanikega peeti läbirääkimisi
ja saadi pea kõigiga ka trassi
kulgemine kooskõlastatud.
Muudeti trassi selles osas, kus

Edukat koolitee algust!

Võsu rand
kokkulepet maaomanikuga ei
saadud. Maanteeamet kooskõlastas alternatiivvariandi.
Saatsime töö viimase kooskõlastuse saamiseks Keskkonnaametisse. Lootsime, et
tegemist rutiinse otsusega, sest
olime ju menetluse algusest
peale neid kaasanud ja nende
näpunäidete kohaselt käitunud.
Aga meie üllatuseks oli asi
rutiinist kaugel, kooskõlastust
ei tulnud. Tuli uusi ettepanekuid, millest mõned lausa
sellised, mida aastate eest ei
olnud just Keskkonnaamet ise
toetanud. Milles asi? Kas
tegemist ametkondliku kiusuga
või mõne ametniku omaga?
Mina sellele küsimusele vastust
ei tea. Küll aga otsime uusi
võimalusi konsensuse saavutamiseks.
Teatavasti avati sellel suvel
Eisma sadam. Väga positiivne
sündmus. Kahjuks on Eisma ja
Vergi sadamatest vähe nii pika
rannajoonega vallale, mille
põhiline elatusallikas peaks
olema turism ja sealhulgas
võiks olla ka mereturism. Teame ja loodame, et Võsu saab
oma sadama, samuti on kehtestatud Karepa sadama planeering
ja hoiame pöialt, et ka see saaks
kiirelt ehitusfaasi. Vallas on
menetluses veel üks planeering,
mis küll ei olnud otseselt vesiehituse planeering, kuid annaks
võimaluse meie kuulsasse kaptenitekülla tulevikus sadamat
rajada. Selle planeeringu algatajaks oli kuulus käsmukas
Aarne Vaik. Planeeringut on
pikalt menetletud, arvestatud nii
piirinaabrite kui ka ülejäänud

kogukonna liikmete ettepanekutega, kuid kahjuks menetluse
käigus need ettepanekud on
jätkuvalt muutunud ühele ja
teisele poole. Lõplikku kogukondlikku kokkulepet pole
pikale menetlusele vaatamata
siiski saavutatud. 17. septembril
toimunud avalikul arutelul jõuti
seisukohale, et kogukonna ettepanekul võtab Vallavalitsus
menetluse hoo maha. Loomulikult ei ole ka Vallavalitsusel
midagi selle vastu, sest eks
kogukond peab saama ikka enda
hulgas konsensuse ja alles siis
saab selle ka lõplikult paberile
planeeringuks vormistada. Seega on planeeringu pall nüüd
Käsmu kogukonna käes. Kuivõrd selline stsenaarium oli juba
aasta alguses aimatav, siis algatas vald teemaade ja majaka
kinnistu munitsipaalomandisse
taotlemise. Tänaseks on need
protsessid õnnelikult lõpetatud
ning seega ülejäänud planeeringuga saabki oodata ja loota,
et kogukond teeb mõistlikke
otsuseid.
Vald on oma jõududega
kohendanud käesoleval aastal
ka oma kinnisvara – Mere 36 ja
34 katused said remonti, Vergis
lõpetatakse tänavavalgustust.
Paigaldatud on 2 bussiootepaviljoni – üks Võsule ja teine
Pedassaarde.
Perearsti ruumid said uued
aknad ja vastuvõturuum ka
sanitaarremondi ja kütteelementide vahetuse. Tööd on
tänaseks tehtud ja vastuvõetud.
Selle objekti rahastamise osas
tuleb tänada riigikogu liiget
härra Lembit Kaljuveed, kelle

eestkostel saadi sellele objektile
riigieelarvest rahastus suurusjärgus 10 000 eurot.
Oktoobrisse jääb veel vallamaja katusekatte osaline vahetus, milleks raha tuli samuti
riigieelarvest.
Kindlasti saab positiivsele
poolele kanda ka Vihula Veevärgi ponnistused Võsu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
renoveerimiseks, mis on olnud
siinmail pikka aega vaid jutuks,
kuid siiani pole reaalse tööni
jõudnud. Tänaseks on hanked
läbiviidud ja tulemused paremad kui oodata osati. See
võimaldab veelgi töömahtu
suurendada. Kopp on loodetavasti maas 2014 kevadel ja
tööd suures osas lõppenud aasta
lõpuks. Selle teema kohta saab
öelda, et läks napilt, kuid lõpp
hea - kõik hea!
Hästi on käivitunud sihtasutus Võsu Kuurort. Vaatamata erinevatele virisejatele, oli
rannahooaeg õnnestunud ja
rannas oli kord majas ja mis eriti
tähtis – sellel suvel viidi läbi
hulgaliselt üritusi, mis läksid
hästi korda ja rahvapuuduse üle
ei pidanud kurtma ühelgi.
Septembris avaldatud nn
võimekuse edetabelis oli Vihula
vald väidetavalt üks suuremaid
tõusjaid ja saavutas 48 koha 226
omavalitsuse hulgas. Võrdlus
käib nelja-aastaste tsüklite
kaupa. Esimene tsükkel oli
2005-2008 ja siis oli Vihula 95ndal kohal. Omasuguste (alla
2000 elanikuga) valdade hulgas
olime kuuendal kohal ja kuuest
hindamiskriteeriumist ühes
„Heaolu“ olime ka üldtabelis
kuuendal kohal. Tegelikult peab
selgituseks lisama, et see võimekuse indeks ei hinda kuidagi
omavalitsusüksuse tegevust.
Pigem konstateerib, et meie
regionaalpoliitika, aga ka majanduspoliitika lonkab üleriigiliselt ja soodustab tööeas inimeste kokku voolamist Tallinna
lähivaldadesse. Paremal juhul
annab see indeks täna hinnangu
omavalitsuse asukohale.
Siiski võib kõike eeltoodut
arvestades öelda, et Vihula vald
saab omadega hakkama. Vald
jääb pinnale
kuni jätkub
teotahtelist inimest.
Raivo Uukkivi
veel vallavanem

Vihula valla volikokku kandideerijate koondnimekiri
Eesti Keskerakond
Nr 101 Hannula Agur-Lepp
Nr 102 Maire Muruvee
Nr 103 Are Niilikse
Nr 104 Epp Ojalill
Nr 105 Jaan Känna
Nr 106 Linda Hinrikus
Nr 107 Ivar Saarma
Nr 108 Silvia Vogt
Nr 109 Urmas Einberg
Nr 110 Galina Krivorutško

Erakond Isamaa ja
Res Publica Liit
Nr 111 Anneli Alemaa
Nr 112 Heli Hainas
Nr 113 Janek Hubert
Nr 114 Jaan Kruus
Nr 115 Aldis Neelokse
Nr 116 Madis Ojaliiv

Nr 117 Ahto Raudla
Nr 118 Merje Rosen
Nr 119 Tõnis Sinila
Nr 120 Virko Sirkel
Nr 121 Marge Tambik
Nr 122 Enno Tammemäe
Nr 123 Jüri Undusk
Nr 124 Tõnu Valdma
Nr 125 Aider Voogla

Sotsiaaldemokraatlik
Erakond
Nr 126 Gerly Herm
Nr 127 Robert Aasa
Nr 128 Tõnu Ammussaar
Nr 129 Inge Aus
Nr 130 Marge Hering
Nr 131 Alar Krautman
Nr 132 Mare Laeks
Nr 133 Paul Lettens

Nr 134 Ülar Mark
Nr 135 Einar Ohov
Nr 136 Marit Oinus
Nr 137 Mati Piirsalu
Nr 138 Lembo Pikkamäe
Nr 139 Rein Reidla
Nr 140 Kristel Tõnisson

Eesti
Reformierakond
Nr 141 Uno Õunapuu
Nr 142 Arvi Ööpik
Nr 143 Eha Sirelbu
Nr 144 Mare Raja
Nr 145 Tea Treufeldt
Nr 146 Jüri Teppe
Nr 147 Aide Veinjärv
Nr 148 Art Veermäe
Nr 149 Heikki Koort

Valimisliit Vaba
Vallakodanik
Nr 150 Andrus Aasmäe
Nr 151 Annika Hallimäe
Nr 152 Ülle Kajando
Nr 153 Olavi Kasemaa
Nr 154 Riina Kens
Nr 155 Sirje Kornel
Nr 156 Haivo Laulik
Nr 157 Annes Naan
Nr 158 Hanno Nõmme
Nr 159 Arno Pärna
Nr 160 Reet Sild
Nr 161 Egon Spriit
Nr 162 Rene Treial
Nr 163 Andres Truman
Nr 164 Aarne Vaik
Nr 165 Urmas Osila

Vihula vallast alustas 1. septembril kooliteed 11 last. Võsu
Kooli esimeses klassis õpib 8 õpilast: Aleksandra Lisette
Dvorjaninova, Madli Mai Konsa, Raili Muinast, Marlon
Virve, Gabriel Kalvet, Birgit Tisler, Siim-Sander Eru ja
Henry Halliväli. Kunda Ühisgümnaasiumis alustas
kooliteed Agnes Annimäe ja Haljala Gümnaasiumis Liisi
Mülla ning Karl Koit Semjonov.

Võsul avati Georg Otsa ja
Mikiveri pink

Enne muinastulede
süütamist avati Võsul
Vambola tänava
merepoolses otsas
Georg Otsa ja
Mikiveri pink.
Pingil (vasakult):
pingi valmistaja
Urmas Rauba, Jon
Mikiver ja Carmen
Mikiver.

EL toiduabi jagamine
Laupäeval, 12. oktoobril kell 11.00 toimub Võsul
vallamaja I korrusel Euroopa Liidust saabunud toiduabi
jagamine. Jaotamisele lähevad sarvekesed, manna ja jahu.
Palume kõigil soovijatel olla kohal kell 11, sest toiduabi
kogus jagatakse võrdselt kohaletulnute vahel. Kui
üksikud eakad või puudega inimesed ei saa Võsule tulla,
kuid toiduabi vajaksid, palume teatada sellest sotsiaalnõuniku telefonil (325 8644 või 5 669 4345), et saaksime
jaotamisel teiega arvestada ja toiduabi hiljem teile kätte
toimetada.
Vallavolikogu sotsiaal- ja hariduskomisjon

Kohaliku omavalitsuse
volikogu valimised
20. oktoobril 2013
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VIHULA VALLA LEHT

Hea vallalehe lugeja, mine kindlasti valima!
Loodan, et kõik kes vähegi oma aiamaale seemneid kevadel
külvasid, said ka väärilise saagi vaatamata põuasele suvele.
Samuti on käes aeg, kus asume näpuga kandidaate pikast
nimekirjas läbi lugema ja endale sobivat valima. Nagu alati
on ka seekord kandidaatide nimekiri piisavalt pikk. See
rõõmustab, inimesi, kes soovivad oma valla ja kodukoha
arenemises aktiivselt kaasa lüüa, meil jätkub. See omakorda
tähendab seda, et pea igast külast on inimesi kandideerimas
volikokku ja jällegi on siin seos – see hõlbustab meie otsuste
langetamist, sest me ju mäletame, mida üks või teine
kandidaat on oma valijate huvide kaitseks ja ellu viimiseks
ära teinud. Nimekiri on ka tublisti on lisandunud naissoost

kandidaate ja noori. See teeb südame rõõmsaks. Nii nagu
kodudes hoiavad emad toimetused tasakaalus nii on neid ka
vaja volikokku, kus tihtipeale tuleb langetada otsus, mis
nõuab just pere emade tarkust ja noorte inimeste
elufilosoofiat.
Eks kandidaadid annavad ju endale aru, et volikogus
olles tuleb osata näha ka ülehomsesse päeva ja tihtipeale ei
saa ajada oma piirkonna asja vaid tuleb vaadata
probleemidele kui terve valla omadele. On kogenuid, on
alustajaid, kuid kokkuvõttes saab öelda- on hoolijaid.
Kallis vallalehe lugeja, kes Sa nüüd lähed sügisel valima
– tee seda kindlasti, annad oma panuse ja ütled aktiivselt sõna
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sekka oma kandi käekäigu kulgemise osas, sest see Sinu
poolt urni lastud valimissedel on suure tähtsusega.
Kui keldris saagid üle vaadatud, siis nüüd võid ka vaadata
eelnevatele aastatele, elu-olu analüüsides saad leida omale
usaldusväärse kandidaadi volikokku. Eks ole olnud
sündmusi-tegusid, mis aitavad selgust tuua ja ka tegusate
inimeste nimekiri rikkalik, see aitab meil luua üks tugeb ja
toimiv volikogu, kes seisab nii oma koduküla eest aga ka
langetab heaperemehlike otsuseid terve valla käekäiku
arvestades.
Ilusat sügist ja tarka otsust!
Art Veermäe

Valija küsib – kandideerivad erakonnad ja valimisliit vastavad
Eesti Keskerakond
Miks on Vihula
vallas hea elada?

Kuidas
suurendada
kohalikku
tööhõivet?

Kes on teie
volikogu esimehe
ja vallavanema
kandidaat?

Milline on Vihula
valla kodaniku
tõmbekeskus ja
kas Vihula vald
peaks mõne
naabervallaga
ühinema?

Milline on valla
kõige valulisem
probleem ja
kuidas kavatsete
selle lahendada?

Maailma kõige ilusamad päikesetõusud ja -loojangud on just siin, meie
kandis, Lahemaa rannajoonelt vaadates. Ligi 72% Vihula valla territooriumist on kaetud metsaga, mis ei ole
Euroopas, kuhu meiegi kuulume,
sugugi nii tavaline. Meie puhas õhk ja
elutingimused on unistuseks paljudele.
Vihula vallas on palju vaatamisväärsusi. Teiste hulgas kolm korrastatud mõisakompleksi. Suviti toimub
meil palju erinevaid kultuuriüritusi,
millest tuntumad Kaunimad Kontserdid ja Viru Folk Käsmus. Meie vald
asub logistiliselt heas asukohas nii
Läänest Idda kui ka Idast Läände
suunduvate turistide jaoks.

Erakond Isamaa
ja
Res Publica Liit

Sotsiaaldemokraatlik
Erakond

Eesti
Reformierakond

Valimisliit
Vaba
Vallakodanik

Eelkõige sellepärast, et siin on
meie kodu ning Vihulaga seob
meid eelkõige kodutunne.
Asukoht maakonnakeskusest
ja pealinnast ei kaugel.
Meil on lasteaed, kool, spordikeskus, samuti imeilus loodus.

Vihula vald on looduskaunis koht, mille
omapärane liigendus loob mitmekesiseid
võimalusi oma eluolu korraldamiseks. Vihula
vald on miljööväärtuslik piirkond ning see
paelub nii kohalikke elanikke kui ka külalisi.
Ühendus Rakvere ja Tallinnaga on suurepärane.
Meil pakutakse head haridust
ning
võimaldatakse mitmekesist huvitegevust.

Vihula vallas on meie
kodu ja kodus on alati
hea olla.

Meie valimisliidu nimetus on
Vaba vallakodanik – st oleme
Vihula valla kodanikud. Ja
oma koduvallas ongi hea
elada. Siin on muidugi kaunis
loodus, meri, rahvuspark. Ja
eks igaühel on ka omad
põhjused, miks just siin kodu
rajatud on.

Tööhõivet on võimalik suurendada läbi töökohtade loomise
ning seda saavad teha eelkõige
ettevõtjad. Selleks, et ettevõtja
sooviks oma ettevõtmist Vihula vallas alustada peavad olema vastavad tingimused, mis
konkreetselt ettvõtjad paneks
otsustama just Vihula valla
Keskerakonna valimisloosungiks nen- kasuks.
del valimistel on „Töötab!” Sellega Olgu selleks vallapoolne alustahame anda valijatele selge sõnumi, et tava ettevõtja starditoetus,
kohalikud omavalitsused saavad koos- konkurentsivõimelistel tingitöös riigiga töökohti juurde luua. Elu mustel hoonestusõiguse andon näidanud, et nendes piirkondades, mine konkreetsele kinnistule
kuhu töökohti pakkuvad ettevõtjad ei või kiiresti vallavalitsuses mepea võimalikuks tulla, tuleb neile luua netletud planeering. IRL näeb,
soodsad tingimused, et nad tahaksid et Vihula valla tööhõivet on
siia tulla. Oluline on toetada alustavaid võimalik suurendada eelkõige
ettevõtteid ja ettevõtlikke inimesi. läbi väikese ja keskmise suuruSelle nimel, et töökohti tekiks, tasub sega ettevõtete, kes arvestades
tööd teha ja meie tööd ei pelga.
piirkonna eripära suudaksid
pakkuda teenuseid, mis on
Meie kandidaat Vihula volikogu esi- eeskätt suunatud turistidele.
mehe kohale on pedagoogi haridusega Olgu selleks rattalaenustus või
Hannula Agur-Lepp, kes televaataja- rannasporditarvete rent rantele tuntud kui loodus- ja keskkonna- nas, oluline on vallavalitsusel
teemasid kajastavate saadete juht. regulaarselt teavitada vallaÄäretult sõbralik ja asjalik naiste- elanikke võimalustest, mis on
rahvas, kes on osanud viidata valla abiks oma ettevõtmise alusvalupunktidele, mida me ise pole tamisel.
osanud või tahtnud näha. Oluline on, et
ta on pakkunud neile ka häid lahendusi.
Vallavanema kandidaadi oleme meie IRL kandidaatide hulgas on
jätnud lahtiseks, sest tegemist on piisavalt võimekaid isikuid,
ikkagi vallavolikogu valimistega. Val- kes saaksid hakka nii vallalavanema kandidaadi kinnitamine on valitsuse, kui volikogu juhtivallavolikogu ülesanne.
misega.
Vihula vald tervikuna võiks olla üks
tõmbekeskusi, kuid selle nimel tuleb
veel tööd teha. Meritsi saabuvate
külaliste jaoks võiks tõmbekeskuseks
olla meie sadamad. Nii kodumaiste kui
ka Ida ja Lääne poolt saabuvate
turistide jaoks meie loodus koos
matkaradadega, supelrannad ja vaatamisväärsused: 3 kaunist mõisa,
muuseumid, Altja kaluriküla, Käsmu
kapteniteküla, kabelid ja Ilumäe kirik.
Meie endi jaoks on oluline, et me
hoiaksime kokku. Võsu aleviku kui ka
teiste Vihula valla 52 küla inimestes
peab tekkima kogukonna tunne.
Üheskoos olemegi edukamad ja see
tõmbab ka teisi ligi.
Valdade liitumisest pole seni mõtet
rääkida, kuni pole selge, kuidas hakkab
toimuma valdade rahastamine.
Probleeme on nii palju. Valla ääremaastumine, töötus, noorte väljaränne, valla elanikonna vananemine ja
vähenemine- sellele kõigele tuleb tõmmata pidurit. Oluline on, et riik tõstaks
omavalitsustele eraldatava tulumaksu
osa 12-13 % peale ehk siis kriisieelsele
tasemele. Sellest oleks palju abi
vallale, kes saaks pakkuda elanikele
paremaid teenuseid ning teha vajalikke
investeeringuid. Paraku lükati Keskerakonna eelnõu selles küsimuses
Riigikogus Reformierakonna ja IRL-i
poolt järjekordselt tagasi.

Selge on see, et omavalitsuste
ühinemised lähitulevikus järjest enam aset leidma hakkavad. Oluline on tavainimese
toimetulek sõltumata tema
asukohast ning oluline pole
piiride paikapanemine vaid
ühinemiste sisu. Vaeva tuleb
eeskätt näha sellega, milliseid
ühiseid teenuseid pakkuma
hakatakse ning kuidas need
rahaga kaetud saavad. Seega
sellele küsimusele vastates
sooviksime eelnevalt näha
sisulist analüüsi, mitte lähtuda
maavalitsuse poolt joonistatud
omavalitsuste ühinemiste piiridest.
Võsu alevikku tuntakse eelkõige suvituskohana, mille
visiitkaardiks on rand. Et
inimestel oleks siis meeldiv
aega veeta ja et nad sooviksid
tagasi tulla, on vaja hoolitseda
ranna suurema puhtuse eest.
Tarvis on vaja luua pesemisvõimalused ning põhjalikult
puhstada rand kõrkjatest.
Sellega võidaksime muuhulgas juurde ka rannaala.

Tööhõive suurendamine sõltub suuresti eraettevõtluse võimalustest ja arengusuundadest.
Kohalik omavalitsus saab tööhõive suurendamisele kaasa aidata valdkonnapõhiste planeeringute koostamisel ja vajalike taristute projekteerimisega ning ehitamise kaasrahastamisega. Valla positiivne hoiak ja abivalmidus
on ettevõtluskeskkonna loomisel ja ametkondade vahelise suhtluse koordineerimisel
väga oluline.
Tuleb propageerida ja võimalusel kasutada
kaugtööd, mis vähendab elanike kulutusi
transpordile. Tähtis on jagada informatsiooni
ning olla aktiivne, seda nii valla kui ka
kodaniku poolt.
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna nimekirja on
koondunud hulgaliselt tublisid, töökaid ja
teotahtelisi inimesi. Meie volikogu esimehe
kandidaat on Mati Piirsalu, kellel on aastatepikkune kohaliku omavalitsuse kogemus. Mati
Piirsalu on Vihula Vallavolikogu aseesimees
ning lisaks kuulub ta SA Virumaa Muuseumid
nõukogusse.
Vallavanema kandidaat on Gerly Herm, kes on
noor, teotahteline ja uuendusmeelne naine. Ta
omab juriidilist kõrgharidust ning on
vallavolikogu kui ka vallavalitsuse liikmena
näidanud end aktiivse, tööka, hooliva ja
koostöövalmis inimesena, kes soovib oma
oskusi ja teadmisi rakendada koduvallas.
Vihula valla kodaniku tõmbekeskused on
Rakvere, Kunda, Loksa ja Tallinn. Vihula valla
keskusest, Võsult, on Tallinn tunniajase
autosõidu kaugusel, mis tänapäeva globaliseeruvas maailmas on mõistlik vahemaa tööl ja
koolis käimiseks.
Kohalike omavalitsuste liitmise küsimust
tuleks eelkõige lahendada riiklikul tasandil, et
toimuksid põhimõttelised muudatused omavalitsuskorralduses ja riiklikus kohahalduses
üldisemalt. Eesti vajab tugevamat kogukondlikku esindusdemokraatiat kui ka efektiivseid
ja võrdselt kättesaadavaid avalikke teenuseid,
mistõttu liitumisprotsesside esimeseks sammuks peaks olema omavalitsusliku koostöö
tugevdamine.
Vihula vald on atraktiivne koht, mida külastab
aastas väga palju inimesi. Osa neist veedab siin
oma puhkuse, osa peatub siin pikemalt. Meil
on inimesi, kuid meil on vähe püsielanikke.
Just see viimane on terav probleem. Valla
püsielanikkonnast sõltub suuresti valla hea
käekäik ning seda mitte üksnes valda laekuvast
maksutulust vaid ka kogukonna tundest ja
ühtekuuluvusest.
Püsielanikkonna suurenemisel laekuks vallale
rohkem maksutulu, mis annaks suuremaid
võimalusi teenuste paremaks pakkumiseks
ning arendusprojektide elluviimiseks, meile
lisanduks uusi inimesi, kes tunnevad tugevamat seost kodukohaga ning panustavad selle
arengusse, meile lisandub lapsi, kes täidavad
kooli ja kindlustavad kvaliteetse hariduse
pakkumise.
Tähtis on propageerida koduvalla olulisust
ning viia meie sõnum elanikeni, kes elavad
Vihula vallas, kuid pole püsielanikud. Oluline
on märgata ning panna inimesed meid
märkama. Selleks on avatud suhtlemine,
abivalmidus ning koostöö olulised märksõnad.

Parandada koostööd
vallas tegutsevate ettevõtetega.
Luua soodsad tingimused uute ettevõtete
tekkeks, siis tekkib ka
uusi töökohti.
Tuleb leida valla eelarvest võimalus ühekordseks ettevõtluse
toetuseks, võimaldada
koolitusi ja seminare
ettevõtlikele valla kodanikele.

Lõplik otsus volikogu
esimehe kohta tuleb
peale valimisi, meie
kandidaadid on kõik
võimelised volikogu
juhtima.
Vallavanema kandidaatide hulgas tehakse
lõplik valik samuti
peale valimisi.

Vihula valla probleemiks on
pigem tööjõupuudus. Meie
omapärast tulenevalt on siin
eelistatud ikkagi ainult teatud
majandustegevused, mistõttu
neis valdkondades on kvalifitseeritud tööjõudu vähe.
Kinnisvara on kallis ja ühistransport hõre, mistõttu just
noortel ja madalama palgaga
ametikohtadel olevatel inimestel on siin keeruline elada
ja töötada. Lahendustena või
pigem leevendusena näeme
ka meie eesmärkides toodud
transpordi- ja infotehnoloogiliste ühenduste parendamist.
Meie esimeseks eelistuseks
volikogu esimehe kohale on
volikogu juhtimiskogemusega, kauaaegne maaelu
arendaja Hanno Nõmme ning
vallavanema kohale erinevates omavalitsusüksustes
töötanud, tugeva haldusalase
taustaga Annes Naan.

Kahjuks on väga paljudele valla kodanikele kujunenud tõmbekeskuseks Rakvere .
Tuleb arendada tihedat
koostööd naabervaldadega hariduse, kultuuri, turvalisuse ja
teistes valdkondades.
Tuleb küsida ka vallakodanike arvamust.
Selle põhjal saab otsustada kas on vaja
ühineda.

Valla elaniku jaoks on tõmbekeskuseks eelkõige maakonnakeskus Rakvere. Mobiilse positsioneerimise abil
tehtud uuringud näitavad ka
intensiivset liikumist Vihula
valla – Tallinna suunal, aga
see on olulisem siiski hooajaliste elanike – suvitajate –
osas. Lähivaldade keskused
meie vallakodaniku jaoks
pigem tõmbekeskuseks ei ole
ning kui haldusreformi käigus kellegagi ühineda, siis
pigem ikkagi Rakvere kui
peamise tõmbekeskuse suunal.

Probleeme on mitmeid, üks nendest on
see, et valla juhtimine
ei ole avatud. Kodanikega peab rohkem
otse suhtlema, mitte
ainult vallalehe kaudu.
Taastame elanikele
võimaluse kohtuda
vallavanema ja volikogu esimehega valla
eri piirkondades.
Kaasame vallakodanikke rohkem otsuste
tegemisse. Kui valla
elanikel on võimalus
juhtidega näost-näkku
suhelda, saavad probleemid kõige kiirema
ja parema lahenduse.

Kõige valulisem probleem
valla jaoks on see, et tuleb
tagada siin registreeritud
ca´1000 inimese maksudest
kõik eluks vajalikud teenused ja ühendused kõigile
vallas elavatele – tegutsevatele inimestele, ehk siis
suvisel hooaja pea 20 000sele elanikkonnale. Siin näeme lahendusi eelkõige riiklikul tasandil. Ent loomulikult
saab ka kohapeal üht-teist ära
teha: kaugtöövõimaluste
arendamine, hea tasemega ja
paljude huvitegevustega Võsu lasteaia ja kooli toetamine
– kokkuvõttes valla muutmine mugavate, kaasaegsete
võimalustega turvaliseks
piirkonnaks, kus tahetakse
elada aastaringselt.
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ISTUNG NR 47
18. septembril 2013 kell 16:00.

21. augusti 2013 istungi nr 28 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:

10. septembri 2013 istungi nr 31 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:

Istungil osales 14 volikogu liiget: Andrus
Aasmäe, Piret Aasmäe, Tõnu Ammussaar,
Mare Kalme, Age Kuusemets, Hanno Nõmme,
Einar Ohov, Mati Piirsalu, Eha Sirelbu, Aarne
Vaik, Aide Veinjärv, Vello Väinsalu, Uno
Õunapuu ja Arvi Ööpik.

1. väljastas ehitusload Võsu aleviku Jaanioja 10 kinnistul
10 kV õhuliini ümberpaigutamiseks maakaablisse,
Mustoja küla Külaotsa kinnistu veevarustuse välisvõrgu
rajamiseks, Võsu aleviku Metsa tn 20 korterelamu katuse
rekonstrueerimiseks, Karepa küla Nõmmeste kinnistule
garaaž-varjualuse püstitamiseks ja Võsu aleviku Mere tn
55a ehitise laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks elamuks;
2. väljastas kirjaliku nõusoleku Võsu aleviku Mere tn 55a
kinnistule väikeehitise püstitamiseks;
3. andis nõusoleku Karepa küla kinnistute Amanda ja
Männimetsa liitmiseks üheks kinnistuks lähiaadressiga
Kuuskmaa;
4. andis nõusoleku Vergi külas asuva Ankrumetsa kinnistu
jagamiseks kaheks iseseisvaks katastriüksuseks ning
määras moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressideks Ankrumetsa ja Põdrakanepi ning andis nõusoleku
Rutja külas asuva Kalme kinnistu jagamiseks kolmeks
iseseisvaks katastriüksuseks ja määras moodustatavatele
katastriüksustele koha-aadressideks Ratsu, Mere ning
Nurga;
5. määras valimiskomisjoni asukohaks Vihula vallavalitsuse hoone Mere tn 6 Võsu alevikus.

1. väljastas ehitusload Vergi küla Mereranna kinnistu
tootmishoone rekonstrueerimiseks, osaliseks lammutamiseks ja laiendamiseks, Võsu ranna ja parkmetsa
rannapromenaadi rekonstrueerimiseks ning Käsmu küla
Neeme tee 70 tenniseväljaku rekonstrueerimiseks ja
laiendamiseks;
2. väljastas kasutusload Oandu küla jalgraja „Koprarada“
kasutamiseks, Vihula küla Söeaugu alajaama fiidri F1
rekonstrueerimise järgseks kasutamiseks ja Koljaku küla
Võsu telkimisala rekonstrueerimise järgseks kasutamiseks;
3. väljastas kirjaliku nõusoleku Karepa küla Nõmmeste
kinnistule väikeehitise püstitamiseks;
4. väljastas projekteerimistingimused Käsmu küla Neeme
tee 80 kinnistu puhkekodu rekonstrueerimiseks, osaliseks lammutamiseks ja laiendamiseks Keskkonnaameti 19.08.2013 esitatud tingimustel;
5. kinnitas Võsu rannapromenaadi ja rannakabiinide
uuendamise hanke tulemused järgmiselt: Tunnistada
hankele tähtaegselt pakkumused esitanud pakkujad
Nectarius OÜ, ARRM Ehitus OÜ, OTO Ehitus OÜ ja
Techlink OÜ kvalifitseerituks vastavalt hankedokumendis toodud tingimustele. Tunnistada käesoleva
hanke pakkujate Nectarius OÜ, ARRM Ehitus OÜ, OTO
Ehitus OÜ ja Techlink OÜ esitatud pakkumused
vastavaks hanketeates ja tehnilises kirjelduses esitatud
tingimustele. Tunnistada käesoleva hanke edukaks
pakkumuseks OTO Ehitus OÜ pakkumus kui vastavaks
tunnistatud pakkumuste hulgast odavaim pakkumus;
6. otsustas paigaldada Pedassaare külasse valmistoode
bussiootepaviljon „Võsu“ Maanteeameti kooskõlastuse
kirjas toodud tingimustel;
7. andis nõusoleku katastriüksuse Eeriku jagamiseks kaheks iseseisvaks katastriüksuseks ning määras moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressideks Eeriku ja
Kraaviäärse;
8. määras Tõugu külas asuvate ehitiste aluse ja nende
teenindamiseks vajaliku maa suuruse ning nõustus maa,
Lepikoru katastriüksus, ostueesõigusega erastamisega
ehitiste omanikele;
9. otsustas korraldada lihtmenetlusega riigihanke Vihula
valla haldusterritooriumil avalikuks kasutuseks määratud teedel, tänavatel, erateedel ja platsidel lumetõrjetööde teostajate leidmiseks perioodiks 01. november
2013 kuni 30. aprill 2014. Hanke koosseisus on kaheksa
piirkonda. Pakkujatel esitada pakkumus oma äranägemisel ühele või mitmele piirkonnale või teedele eraldi.
Kinnitada väljastatavad hankedokumendid. Kinnitada
eduka pakkumuse hindamise kriteeriumiks madalam
hind, vajadusel pidada pakkujatega läbirääkimisi.
Madalama hinnaga pakkumus selgitatakse välja teenuse
1 tunni maksumuse, teenuse ühe (1) teekilomeetri
maksumuse ja töömaale kohalesõidu maksumuse summeeritud keskmisena.
10. otsustas esitada volikogule järgmised eelnõud: „Vihula
valla territooriumil asuvate metsateede nimekirja muutmine nr 2“ ja „Vihula valla 2013.aasta lisaeelarve nr 2
kinnitamine“.

Istungil ei osalenud Gerly Herm.
Määrusega nr 78 kinnitati Vihula valla 2013.aasta
lisaeelarve nr 2 järgmiselt: põhitegevuse tulude osa 1
176 eurot ja
kulude osa 8 494 eurot, investeerimistegevuse osa 9
670 eurot
Otsusega nr 226 anti MTÜ-le Lobimuuseum otsustuskorras tasuta kasutusse tähtajaga 10 aastat Lobi
külas asuv Vihula vallale kuuluv katastriüksus
„Muuseumiõue“
Otsusega nr 227 muudeti Vihula Vallavolikogu
16.05.2013 otsusega nr 213 kinnitatud Vihula valla
territooriumil asuvate metsateede nimekirja lisa 2
Muike-Laviku, Oruveski-Revoja, Loisu ning Vainupea-Mustoja teelõikude osas
Otsusega nr 228 kehtestati Rutja küla Kreesi kinnistule koostatud detailplaneering
Otsusega nr 229 kehtestati Võsu aleviku Jaanioja 6
kinnistule koostatud detailplaneering
Otsusega nr 230 kehtestati Võsu aleviku Lootose
väikekoht 6 kinnistule koostatud detailplaneering
Otsusega nr 231 moodustati Vihula Vallavolikogu
valimisteks jaoskonnakomisjonid järgmistes koosseisudes:
1. valimisjaoskond nr 1 (asukoht Karepa Raamatukogu, Karepa küla)
Esimees: Ene Loo. Liikmed: Sirje-Tiiu Kivilo,
Kalle Loo, Fred Kaasik ja Maarja Veskila.
Asendusliikmed: Riina Uukareda ja Sigrid Heinlo.
2. valimisjaoskond nr 2 (asukoht Vihula Lasteaed,
Vihula küla)
Esimees: Marika Sundla. Liikmed: Kaie Juhanson,
Anneli Kivisaar, Kai Tingas ja Priidu Mülla.
Asendusliikmed: Tiina Tälli ja Age Muttika.
3. valimisjaoskond nr 3 (asukoht Võsu Rannaklubi,
Võsu alevik Mere 6)
Esimees: Heete Sederholm. Liikmed: Eha Veem,
Lii Undusk, Ülle Sinimäe, Kaja Toming ja
Merikene Teppe. Asendusliikmed: Heino Muruvee
ja Mirjam Kulla.
Järgmine korraline volikogu istung toimub
10. oktoobril 2013.
Volikogu poolt vastuvõetud määruste ja otsustega saab
tutvuda valla kantseleis, raamatukogudes ja valla
veebilehel: www.vihula.ee.

LUMETÕRJE ERATEEDEL
talveperioodil 2013/2014
Erateedel lumetõrje teostamiseks 2013/2014 saab
taotlusi esitada vallavalitsusele kuni 15. oktoobrini
2013.
Kui elukoht on kasutatav aastaringselt alalise
elukohana, on teenus tasuta.
Taotlusvorm on kättesaadav valla veebilehel
www.vihula.ee ja vallamajas, Mere 6 Võsul.
Täpsem teave: teedespetsialist Peep Tõnisson,
tel 515 1127, peep.tonisson@vihula.ee

27. augusti 2013 istungi nr 29 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. andis loa korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodiliseks vabastuseks A. Luurile;
2. otsustas korraldada hankemenetluse Vihula valla asutuste (Rannaklubi, Spordihoone, Võsupere lasteaedkülakeskus, Apteegi ja perearstikeskus) katlamajadele
eriotstarbelise diislikütuse ostmiseks.
3. kinnitas sotsiaal- ja hariduskomisjoni ettepanekud järgmiselt: maksta ühekordset toetust ühele puudega
inimesele summas 500 eurot, maksta toimetulekutoetust
ühele inimesele summas 76,70 eurot, maksta toetust
ühele puudega lapsele 15 eurot kuus alates 2013 aasta
septembrikuust, maksta koolilõputoetust summas 64
eurot;
4. suunas volikogule Vihula valla eelarvestrateegia aastateks 2014-2017.
03.septembri 2013 istungi nr 30 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. kooskõlastas Toolse külas Kadakamarja kinnistule rajatava puurkaevu asukoha;
2. maksis ranitsatoetust I klassi minevatele Vihula valla lastele;
3. andis nõusoleku Oandu küla Järve katastriüksuse jagamiseks kaheks eraldi katastriüksuseks ning määras kohaaadressideks Järve ja Järvekalda;
4. otsustas esitada volikogule eelnõu „Vara tasuta kasutusse
andmine“, millega tehakse ettepanek anda MTÜ-le Lobimuuseum tasuta kasutusse tähtajaga 10 aastat Lobi külas
asuv vallale kuuluv katastriüksus Muuseumiõue.

Valimisjaoskonnad Vihula vallas
Valimisjaoskond nr 1

Valimisjaoskond nr 3

HÄÄLETAMISE KOHT VALIMISPÄEVAL:
Karepa Raamatukogu, Karepa küla, Lääne-Virumaa 45401
PIIRID:Toolse, Karepa, Tidriku, Andi, Rutja, Eisma, Kiva,
Vainupea ja Pajuveski külad
EELHÄÄLETAMISE INFO:14., 15. ja 16. oktoobril kell
12-20 Karepa Raamatukogu, Karepa küla, Lääne-Virumaa
45401

HÄÄLETAMISE KOHT VALIMISPÄEVAL:
Võsu Rannaklubi, Võsu alevik, Mere 6, Lääne-Virumaa
45501
PIIRID:Pedassaare, Pihlaspea, Natturi, Koolimäe,
Lahe, Lobi, Käsmu, Eru, Koljaku, Korjuse, Metsanurga,
Sakussaare, Võsupere, Palmse, Muike, Ilumäe,
Uusküla, Aasumetsa, Joandu, Võhma, Vatku, Vergi,
Altja ja Tõugu külad ning Võsu alevik
EELHÄÄLETAMISE INFO:14., 15. ja 16. oktoobril
kell 12-20 Võsu Rannaklubi, Võsu alevik, 45501, Mere
6

Valimisjaoskond nr 2
HÄÄLETAMISE KOHT VALIMISPÄEVAL:
Vihula Lasteaed, Vihula küla, Lääne-Virumaa 45402
PIIRID:Karula, Noonu, Annikvere, Salatse, Metsiku,
Adaka, Paasi, Tiigi, Vihula, Haili, Mustoja, Oandu, Lauli,
Tepelvälja, Vila, Kakuvälja, Sagadi, Kosta ja Villandi külad
EELHÄÄLETAMISE INFO:14., 15. ja 16. oktoobril kell
12-20 Vihula Lasteaed, Vihula küla, Lääne-Virumaa 45402

Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset
valimisjaoskonda
Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed
on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna
täpsusega

VALIMISPÄEVAL, 20. oktoobril ALGAB HÄÄLETAMINE KELL 9.00
JA LÕPEB KELL 20.00
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Väärikate inimeste huvireis
Sellel aastal lugesin Vihula valla lehest, et
valla sotsiaalnõunik Eha Veen kavandab
augustikuu lõppu väärikasse ikka jõudnud
valla inimestele Tallinna reisi ja just sellise
programmiga, millist me möödunud aastal
kavandasime. Lisaks veel vabal valikul
vabaõhumuuseumi või loomaaia külastamine.
Mõeldud-tehtud, ka juba üle kuuekümne. Telefon kätte, Ehale helistama ja
nimesid kirja panema. Ju sai liiga pikalt
mõeldud. Bussijagu reisusoovijaid juba
registreerunud. Saime ennast reservi kirja
panna.
Kaks päeva enne Tallinnasõitu teatas
Eha, et oleme siiski arvatud sõitjate hulka.
See valmistas meile rõõmu ja olimegi 29.
augusti väga udusel hommikul Palmse
bussipeatuses sõitu ootamas. Kolmveerand üheksa võttis buss Arvi Ööpiku
juhtimisel meid peale. Rahvast oli niipalju,
et saime istuma tagapoolsesse ritta.
Võsuperest tuli veel naisi peale ja oligi
buss rahvast täis ning algas sõit Tallinna
poole.
Meie sõidul olid inimesed Vihula valla
seitsmeteistkümnest külast – kokku 47
koos Ehaga.
Teletorni juurde jõudsime just avamise
ajaks ja olimegi esimesed, kelle lift
kõrgustesse viis. Udu oli selleks ajaks
hajunud ja päike väljas. See pilt mis
ümbrusele avanes, vääris igatahes vaatamist
Ilusat ilma jätkus ka meie botaanikaaias olemise ajaks. Meie grupp jagunes
vastavalt huvidele. Osa inimesi läks rosaariumi, osa kasvuhoonetesse. Meie käisime
troopikamajas ja kõrbemajas. Abikaasa sai
teada põhjuse, miks osa koju hangitud
toalilledest ei kesta meil kuigi kaua. Nimelt ei suuda me kodus neile troopika-

taimedele kauakestmiseks sobilikke tingimusi luua. Küllap oli teistelgi üht-teist
kõrva taha panna. Maainimesed nagu me
oleme, tegeleme kodus ju kõik mingil
määral taimedega.
Botaanikaaiast viis buss meid Meremuuseumi lennusadamasse. Selle külastus
oli vägev elamus. Lennusadama väljapanek on Eesti muuseumimaastikul uus
sõna. Kogu püsiekspositsioon on interaktiivne. Igaüks saab kuvariekraanilt
vaadata teda huvitava eksponaadi lugu.
Välja on pandud kõik merega seonduvad –
nii rahu- kui ka sõjaaja – esemed. Lisaks oli
võimalus viibida allveelaevas Lembitu.
Minu mõõtu mehel oli seal kõikjale
pääsemisega tegemist. Niivõrd ratsionaalselt on allveelaevas ruum ära kasutatud.

Küllap oli selle laeva ajateenijatele ka
pikkuse ülemmõõt määratud.
Viimaseid päevi oli võimalik külastada jäälõhkujat Suur Tõll. Septembri
keskel viiakse laev aastaks kuivdokki
remonti. Järgmisel aastal nimelt saab
jäälõhkuja 100-aastaseks. Selliseks juubeliks peab ju ennast ilusaks laskma teha.
Edasi jagunes meie grupp kaheks. Osa
rahvast läks loomaaeda, ülejäänud vabaõhumuuseumi Rocca al Maresse. Meie
käisime viimases.
Hilisematest vastukajadest selgus, et
väärisid külastamist mõlemad kohad.
Muuseumis olles hakkas vihma tibutama ja Arvi Ööpik viis soovijad bussiga
pooleks tunniks Rocca al Mare kaubanduskeskusesse. Nii sai ka ostuhuvi rahuldatud.
See päev oli meeldivalt väga sisutihe ja
muidugi ka väsitav. Kella kuue paiku bussi
kogunenult arvas nii mõnigi – siit ma enne
maha ei lähe kui kodus.
Nii oligi. Tagasisõit läks läbi Lasnamäe, kus nägime bussiaknast ära vastvalminud õigeusu kirikuhoone. Tundus väga
uhke olema.
Reis meeldis kõigile väga. Seega hakati
plaani pidama, kuhu järgmisel aastal sõita.
Toetust leidis ettepanek minna Setumaale.
Varasematel aastatel on käidud Haapsalus, Pärnus, Kuressaares, Viljandis,
Peipsi ääres, Tartus, Narvas ja KohtlaJärve kandis (Kuremäe klooster ja kaevandusmuuseum).
Kõigi Tallinnas huvireisil käinute
nimel tänan südamest asjalikku Eha Veemi
ja toredat bussijuhti Arvi Ööpikut. Jõudu
neile edaspidiseks taoliste ürituste kavandamiseks, korraldamiseks ja läbiviimiseks.
Mati Piirsalu Palmsest

Puhas korsten annab turvatunde
Sügis tuleb iga päevaga lähemale ja ees on kütmisperiood. Selleks, et talv mööduks muredeta ja kütmisel õnnetust ei juhtuks,
tuleb varakult korstnad ja ahjud üle vaadata.
Küttesüsteemi kasutamisel tuleb puhastada korsten, suitsulõõrid, soojamüürid ja ahjud vähemalt üks kord aastas. Puhastamise
eesmärk on välistada tahmapõlemise oht. Näiteks eelmisel aastal oli Virumaal kokku 15 tahma süttimisest põhjustatud tulekahju.
Üksikelamus võib küttesüsteemi puhastada ka ise, kuid vähemalt ühe korra viie aasta jooksul peab puhastama küttesüsteeme
kutsetunnistusega korstnapühkija. Vastav seadusnorm hakkas kehtima 2010. aastal. Seega peab küttesüsteemid vähemalt ühel korral
2015. aasta septembri kuuks üle vaatama ja puhastama kutsetunnistusega korstnapühkija. Selline nõue kehtib ka suvilatele,
väikeehitistele ja aiamajadele.
Korterelamutes, ühiskondlikes hoonetes, ettevõtete hoonetes jms, peab küttesüsteemi puhastama kutsetunnistusega
korstnapühkija vähemalt üks kord aastas.
Miks on erisused eramajal ja korterelamutel? Ühepereelamu omanik on vastutav enda hoone ohutuse eest ning tal on õigus
korraldada kütteseadmete puhastamist oma äranägemisel seadmata seejuures ohtu teisi. Korterelamutes läbib tavaliselt üks ja sama
küttesüsteem mitme isiku valduses olevaid ruume, st küttesüsteemidel on ühisosa ning enamasti ei ole võimalik küttesüsteemi ühe
korteri ja/või ühisomandis olevate pindade kaudu täielikult puhastada. Soovitame korteriomanikel (ühistul) küttesüsteemide
puhastamise leppida kokku ühele ajale, et korstnapühkijal oleks võimalik puhastada kogu küttesüsteem. Inimesed, kelle valduses
olevaid küttesüsteemi osasid ei ole puhastatud, seavad ohtu need, kes on olnud hoolsad ja enda valduses olevad küttesüsteemid
korstnapühkijal lasknud puhastada.
Kutsetunnistusega korstnapühkija väljastab tehtud tööde kohta alati akti ja juhib tähelepanu puudustele ning võimalikele ohtudele
(samuti teavitab ohust Päästeametit). Korstnapühkimise akt tuleb säilitada järgmise küttesüsteemi puhastamiseni ehk järgmise akti
saamiseni.
Rohkem infot leiad www.rescue.ee või helistades päästeala infotelefonile 1524.

19.10 VÕHMA SELTSIMAJAS 19:10
VALIMISPIDU
Ootame kõiki kandidaate vestlusringi arutlema
Vihula valla tuleviku üle
Tantsuks mängib ansambel COMPACT
PUHVET
PÄÄSE 3 eurot

INNA HARMANTS
Vihula küla

89

LAINE KASK
Võsu alevik

89

ADA VÄINSALU
Lahe küla

89

MARTIN ILVES
Võsu alevik

86

INNA VÄLKMANN
Käsmu küla

86

AINO LEHTOJA
Võsu alevik

85

MARTA SARAP
Võsu alevik

85

LIIDIA SANG
Võsu alevik

83

AINO TAMM
Eru küla

82

ARNOLD TOMMULA
Vergi küla

80

AAVO ALUJÄRV
Tiigi küla

75

TIINA SILLAJÕE
Vatku küla

75

TOOMAS OJANG
Karepa küla

70

MALLE PUUSEPP
Sagadi küla

70

Annil ja Taavil sündis
19. augustil poeg
MATTIAS ETTI
Kerlil ja Aristol sündis
9. septembril tütar
RAHEL KUUSIK

Meie hulgast
on lahkunud …

KUSTA ISMAEL
3. september
VAIKE ONG
14. september
TIIT KORNEL
19. september
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

