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Rahvas on oma sõna öelnud – volikogu valitud

Marina Tomikas LääneVirumaa aasta õpetajaks

Valimisnimekirjadesse
kantud 1722 inimesest
käis hääletamas
ligemale 60% . Enim
kohti volikogus sai
valimisliit Vaba
Vallakodanik – 4. Eesti
Reformierakonna
nimekiri sai kolm,
Sotsiaaldemokraatlik
Erakond samuti kolm,
Erakond Isamaa ja Res
Publica Liit kaks ja
Eesti Keskerakond ühe
koha.
Kõige enam toetust kogus
Arvi Ööpik Reformierakonna nimekirjast – 71.
Kuna Arvi Ööpik loobus
volikogu tööst seoses töötamisega valla amatiasutuses
töölepingu alusel asus tema
asemele volikogus Jüri Teppe. Oma volitused volikogu
liikmena peatas kauaaegne
volikogu liige Uno Õunapuu
Reformierakonnast, tema
asemel tuli volikokku Tea
Treufeldt.
13-liikmeline volikogu
koosseisus
Robert Aasa,
Andrus Aasmäe,
Anneli Alemaa,
Tõnu Ammussaar,
Urmas Einberg,
Annika Hallimäe,
Gerly Herm,
Jaan Kruus,
Hanno Nõmme,
Jüri Teppe,
Tea Treufeldt,
Aarne Vaik ja
Aide Veinjärv
tuli kokku oma esimesele
istungile 28. oktoobril. Päevakorras oli volikogu esimehe ja aseesimehe valimine. Vastavalt valimisjärgse nädala jooksul kujunenud koalitsioonile valimisliidu Vaba Vallakodanik
ja Eesti Reformierakond
vahel valiti volikogu esimeheks Aide Veinjärv Reformierakonna nimekirjast ja aseesimeheks Hanno Nõmme
valimisliidust Vaba Vallakodanik.

Marina Tomikast (paremal) õnnitleb koolidirektor Külli
Sooväli.
Võsu Kooli matemaatikaõpetaja Marina Tomikas on
nimetatud Lääne-Virumaa aasta õpetajaks põhikooliõpetajate kategoorias.
Palju õnne!

Aide
Veinjärv

Hanno
Nõmme

Naabrivalve Vihula vallas
populaarne
14. oktoobril moodustati Vihula vallas Korjuse külas
järjekordne 7 majapidamisega Naabrivalve sektor. Sektori
vanema Eha Juhkami sõnul oli vajadus ühise valve järele
tingitud mitmetest eelnevatest vargusjuhtumitest.
Loodetavasti suureneb turvatunne
ühise valve
tagajärjel, aga samuti annab oma osa sellesse sektori
piiritlemine vastavate tahvlitega.
Vihula vallas oli see neljas Naabrivalve liitumisleping
kokku 58 majapidamisega.
Loodetavasti ei jää ka viies sektor sellel aastal
tulemata.
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Valimisliit Vaba Vallakodanik

298

4

Eesti Reformierakond

235

3

Sotsiaaldemokraatlik Erakond

211

3

Erakond Isamaa ja Res Publica Liit 149

2

Eesti Keskerakond

1

107

Uus volikogu valis seitsme
poolthäälega volikogu
esimeheks Aide Veinjärve ja
aseesimeheks Hanno
Nõmme. Vallavalitsuse
tagasiastumise palve luges
ette vallavanem Raivo
Uukkivi. Uus vallavanem
pannakse ametisse
järgmisel volikogu istungil.

Eesti Keskerakond
Urmas Einberg
Silvia Vogt
Hannula Agur-lepp
Maire Muruvee
Jaan Känna
Galina Krivorutško
Linda Hinrikus
Are Niilikse
Ivar Saarma
Epp Ojalill
Kokku

27
15
13
11
8
7
7
7
6
6
107

Erakond Isamaa ja
Res Publica Liit
Anneli Alemaa
Jaan Kruus
Tõnis Sinila
Heli Hainas
Jüri Undusk
Ahto Raudla

24
15
13
12
11
11

Aldis Neelokse
Virko Sirkel
Tõnu Valdma
Enno Tammemäe
Marge Tambik
Merje Rosen
Madis Ojaliiv
Janek Hubert
Aider Voogla
Kokku

10
9
8
8
8
6
6
6
2
149

Sotsiaaldemokraatlik
Erakond
Robert Aasa
Gerly Herm
Tõnu Ammussaar
Einar Ohov
Mati Piirsalu
Paul Lettens
Kristel Tõnisson
Mare Laeks

44
31
22
19
18
15
12
10

Lembo Pikkamäe
Marit Oinus
Ülar Mark
Alar Krautman
Inge Aus
Marge Hering
Rein Reidla
Kokku

9
8
6
6
6
3
2
211

Eesti
Reformierakond
Arvi Ööpik
Aide Veinjärv
Uno Õunapuu
Jüri Teppe
Tea Treufeldt
Mare Raja
Eha Sirelbu
Art Veermäe
Heikki Koort
Kokku

71
35
35
25
21
20
19
7
2
235

Valimisliit Vaba
Vallakodanik
Andrus Aasmäe
Hanno Nõmme
Annika Hallimäe
Aarne Vaik
Annes Naan
Olavi Kasemaa
Haivo Laulik
Ülle Kajando
Urmas Osila
Arno Pärna
Egon Spriit
Reet Sild
Sirje Kornel
Riina Kens
Rene Treial
Andres Truman
Kokku

46
34
30
29
27
19
18
16
14
14
13
11
10
8
5
4
298

Jüri Siim
Eesti Naabrivalve maakondlik arendusjuht

MTÜ Lahemaa Loodushoid tegi korda Võsul
Metsaklubi aluse platsi
Septembri viimasel nädalavahetusel võis näha Võsul
usinat sagimist endise Metsaklubi krundil. MTÜ Lahemaa
Loodushoid eestvedamisel kokku tulnud talgulised
istutasid loodusesse 12 noort haavapuu istikut.
Juba varem, suve hakul alanud tööde käigus korraldas
sama mittetulundusühing kõnealuse maatüki puhastamise
võsast ning okstest, platsi tasandamise, mullatööd ja
maatüki haljastamise murukattega. Kõik haljastustööd
toimusid MTÜ ja Vihula valla vahel 23.aprillil 2012a.
sõlmitud „Vara tasuta kasutamise lepingu“ raames,
millega anti kõnealune maatükk tasuta MTÜ kasutusse
just haljastustööde korraldamiseks.
MtÜ Lahemaa Loodushoid juhataja Margus Risti ja
Vihula vallavanem Raivo Uukkivi avaldasid lootust, et
sarnased kodanikeühenduse algatused ei jää vallas
viimaseks omataolisteks. MTÜ Lahemaa Loodushoid
soovib oma tegemistega olla ka edaspidi eeskujuks kõigile
valla elanikele, kes on mõelnud oma panusele kodukandi
elukeskkonna kujundamisel.
Margus Risti
MTÜ Lahemaa Loodushoid juhatuse liige
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Subjektiivselt ja erapoolikult

Fotomeenutus käesoleva aasta vabariigi sünnipäevast Võsu koolis – Eesti riigist kõneles
lastele volikogu esimees Vello Väinsalu

Võsu kooli
orienteerujatelt
tubli tulemus
Eesti Koolispordiliidu meistrivõistlustel valikorienteerumises võitsid
oma grupis võistkondlikus arvestuses
I koha Võsu kooli orienteerumisringi
õpilased. Võistkonda kuulusid Johanne Kegel, Hanna Liis Suuder, Joonas
Lepik, Helemeel Assmann, Horm
Assmann.
Horm Assmannile on see juba
teine edukas võistlus sel sügisel.
Lisaks võistkondlikule medalile
võitis Horm septembri keskel Põlulas
peetud Virumaa O-jooksul poiste 14.
klassis I koha karika.
Aleksander Pritsik
Võsu kooli orienteerumisringi
juhendaja

Vihula valla lauatennise II karikasarjast
kaks etappi mängitud
Septembris toimunud esimese etapi
võitis Viru-Nigula lauatennisist Pekka
Laidinen, Kadrina lauatennise klubi
mängija Kristjan Saluveer jäi teiseks.
Kolmanda ja neljanda koha mängus
pidi napilt alla vanduma Maardust
pärit Anatoli Lans Võsu klubi mängijale Janek Seidelbergile. Parima
veterani auhind läks Kunnar Vahtrasele ja Vihula valla parim mängija oli
Arkadi Mašegirov. Parim noormängija
oli Võsu lauatenniseklubi mängija
Sten Vahtras.
II etapi võitis Janek Seidelberg
asudes ühtlasi ka seeriavõistlust Tõnis Sang
juhtima, teiseks jäi Kunnar Vahtras. Üldarvestuse kolmas oli Ülle Vilba, kes ühtlasi oli ka
naiste parim lauatennisist. Parima veterani tiitli võitis Arkadi Mašegirov ja Vihula valla
parim oli Avo Seidelberg. Parima noormängija oli Tõnis Sang.
Kolmas etapp toimub 24. novembril algusega kell 10.00 Võsu spordihoones.
Ühtlasi anname ka kõigile lauatennisehuvilistele teada, et lauatennise treeningud
spordihoone saalis toimuvad igal nädala teisipäeval ja neljapäeval algusega kell 19.00. Kõik
huvilised on oodatud.

Valimisliit Vaba
Vallakodanik tänab
valijaid!
Valimisliit Vaba Vallakodanik tänab
aktiivseid valijaid Vihula vallavolikogu
valimistel. Oleme kindlad, et iga valija tegi
oma otsuse heast tahtest saada valla elu
korraldama kõige tegusamad kandideerijad.
Tänu teile on volikogu uuenenud märkimisväärselt ja seni võimul olnud erakonnad on
asunud väärikalt opositsiooni ridadesse.
Moodustatud koalitsioon koos Eesti Reformierakonnaga on oma esimeste sammudega tõestanud koostöövalmidust ja tahet
edendada vallaelu.
Aitäh, hea valija!
Valimisliit Vaba Vallakodanik
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17. septembri 2013 istungi nr 32 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:

5. otsustas toetada ühte hooldatavat hoolduskulude
tasumisel Kunda hooldekodus.

1. väljastas ehitusloa Võsu aleviku Metsa tn 27 ehitise
täielikuks lammutamiseks;
2. algatas detailplaneeringu koostamise Käsmu küla
Neeme tee 46 kinnistule ja lähiümbrusele eesmärgiga
uute hoonete ehitusõiguse ulatuse ja kinnistu jagamise
võimaluse väljaselgitamine ning võimalusel ehitusõiguse määramine ja kinnistu kaheks jagamise
lahendamine, parkimise, liikluskorralduse ja tehnosüsteemide lahendamine ning vajalike kitsenduste ja
servituutide määramine;
3. väljastas kasutusloa Ilumäe alajaama fiidri F2 kasutamiseks;
4. väljastas kirjalikud nõusolekud kinnise soojussüsteemi
puuraukude rajamiseks Käsmu küla Laane tee 17
kinnistule, Käsmu küla Laane tee 17 kinnistu elamu
tehnosüsteemide muutmiseks ja puurkaevu rajamiseks
Palmse küla Ülikooli kinnistule;
5. andis nõusoleku erastada kinnisasja Tõusu tn 1
omanikule kinnisasjaga liitmise eesmärgil piirnev
maaüksus Tõusu tn 1 juurdelõige;
6. andis nõusoleku Sagadi külas asuva Mihkli katastriüksuse jagamiseks kaheks iseseisvaks katastriüksuseks
ja määras moodustatavatele katastriüksustele kohaaadressideks Mihkli ning Mihklipõllu;
7. muutis Eisma külas asuva katastriüksuse Kõrtsirahva
sihtotstarvet maatulundusmaast elamumaaks;
8. muutis Vainupea külas asuva katastriüksuse Olli
sihtotstarvet maatulundusmaast elamumaaks;
9. otsustas esitada volikogule eelnõu: „Vihula Vallavolikogu 16.05.2013 otsuse nr 214 „Maa munitsipaliseerimine“ muutmine“;
10. suurendas OÜ Vihula Valla Veevärk osakapitali 30 000
euro suuruses summas.

08. oktoobri 2013 istungi nr 35 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:

Vihulas 10. oktoober 2013 kell 16:05
Istungil osales 13 volikogu liiget: Andrus
Aasmäe, Piret Aasmäe, Tõnu Ammussaar,
Gerly Herm, Age Kuusemets, Hanno Nõmme,
Einar Ohov, Mati Piirsalu, Eha Sirelbu, Aide
Veinjärv, Vello Väinsalu, Uno Õunapuu ja Arvi
Ööpik.
Istungil ei osalenud Mare Kalme ja Aarne Vaik.
Määrusega nr 79 muudeti Vihula Vallavolikogu
11.10.2012 määrusega nr 64 kinnitatud Vihula valla
arengukava aastani 2025 lisa 1 „Vihula valla
eelarvestrateegia aastateks 2013-2016“ kinnitades lisa
1 uues sõnastuses „Vihula valla eelarvestrateegia
aastateks 2014-2017“
Otsusega nr 232 muudeti Vihula Vallavolikogu
16.05.2013 otsuse nr 214 “Maa munitsipaliseerimine “
punkti 1 ja sõnastati see järgmiselt:
„1. Taotleda Vihula valla munitsipaalomandisse
järgmised maaüksused :
1.1 Karepa külas asuv Sadama maaüksus suurusega
umbes 3549 m2.
1.2 Karepa külas asuv Kiilu maaüksus suurusega
umbes 466 m2.“
punkti 2 ja sõnastati see järgmiselt:
„Määrata munitsipaliseeritavate maaüksuste
sihtotstarbed järgmiselt:
2.1 Sadama maaüksus 100 % tootmismaa (003;T)
2.2 Kiilu maaüksus100 % transpordimaa (007;L)“.

VOLIKOGU ISTUNG NR 1
Võsul 28. oktoobril 2013 kell 15:00.
Istungil osalesid kõik volikogu liikmed: Robert
Aasa, Andrus Aasmäe, Anneli Alemaa, Tõnu
Ammussaar, Urmas Einberg, Annika Hallimäe,
Gerly Herm, Jaan Kruus, Hanno Nõmme, Jüri
Teppe, Tea Treufeldt, Aarne Vaik ja Aide
Veinjärv.
Otsusega nr 1
kinnitati volikogu aseesimeheks
HANNO NÕMME.
Volikogu poolt vastuvõetud määruste ja otsustega saab
tutvuda valla kantseleis, raamatukogudes ja valla
veebilehel: www.vihula.ee.

LUMETÕRJE VIHULA
VALLA KOHALIKEL JA
ERATEEDEL 2013/2014
1.

Sikkani OÜ, Asko Einberg ( tel. 53416066 ) Toolse, Tidriku, Karepa, Rutja, Kiva, Andi,
Pajuveski, Vainupea, Eisma, Võsupere, Uusküla,
Palmse, Muike, Ilumäe, Võhma, Tõugu, Vatku,
Joandu, Aasumetsa, Eru, Korjuse, Pihlaspea,
Pedassaare, Natturi, Vergi, Altja, Koljaku, Lahe ,
Lobi, Esku, Lauli, Oandu, ja Tepelvälja külad

2.

Kaupo Uukivi- (tel. 5210723) – Annikvere,
Salatse, Tiigi, Kosta, Karula, Noonu, Haili,
Mustoja, Paasi, Vila, Kakuvälja, Adaka,
Metsiku, Villandi, Sagadi ja Vihula külad.

3.

OÜ Merisiil, Vahur Randoja (tel. 5084765 Käsmu järve tee ja Käsmu tänavad.

4.

Robert Ilves (tel. 5016188) - Sakussaare küla

5.

Peep Tõnisson (tel. 5151127) - Palmse ja
Metsanurga külad
Peep Tõnisson (tel. 5151127)

24. septembri 2013 istungi nr 33 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. tunnistas Vihula valla katlamajadele eriotstarbelise
diislikütuse ostmise hankele tähtaegselt pakkumused
esitanud pakkujad Latestoil OÜ, AS Jetoil ja AS Tartu
Terminaal vastavaks hanketeates esitatud pakkujate
kvalifitseerimise tingimustele. Tunnistada pakkujate
Latestoil OÜ ja AS Jetoil ning AS Tartu Terminaal
esitatud pakkumused vastavaks kõikidele hankedokumendis esitatud tingimustele. Tunnistada edukaks
pakkumuseks AS Tartu Terminaal esitatud pakkumus
summas 63765 eurot (summa sisaldab käibemaksu), kui
vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast odavaim
pakkumus;
2. kompenseeris ühe õpilase sõidupiletid vastavalt esitatud
avaldusele summas 27,28 eurot;
3. muutis Metsiku külas asuva katastriüksuse Reservi
lähiaadressi ja määras uueks aadressiks Mälla;
4. andis loa korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodiliseks vabastuseks A. Lessuk Ǻkra'le;
5. sotsiaal- ja hariduskomisjoni ettepanekud kinnitati
järgmiselt: maksta koolilõputoetust 32 eurot ühele
põhikooli lõpetanud lapsele; maksta koolitarvete toetust
ühele vähekindlustatud perele summas 92 eurot; toetada
2013/2014 õppeaastal huvikoolides käivaid Vihula valla
lapsi huvikooli õpilaskoha tasumisega 50% ulatuses;
maksta ühekordset toetust neljale vähekindlustatud
perele kokku summas 980 eurot; maksta toimetulekutoetust septembrikuus ühele inimesele summas
76,70 eurot.
01. oktoobri 2013 istungi nr 34 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. väljastas ehitusload Võsu aleviku Lootose väikekoht 6
kinnistule suvila ehitamiseks, Võsu aleviku Männiku
väikekoht 27 elektriliitumise rajamiseks, Lahe küla
Olavi kinnistu elamu rekonstrueerimiseks ja Vihula
mõisa Mõisaoja kinnistu korterelamu elektriliitumise
rajamiseks;
2. väljastas kasutusload Eisma küla Ranniku kinnistu
elamu kasutamiseks ja Eisma küla Rannakivi kinnistu
elamu kasutamiseks;
3. väljastas kirjalikud nõusolekud Käsmu küla Laane tee 13
kinnistule väikeehitise püstitamiseks Keskkonnaameti
poolt esitatud tingimustel ja Sagadi küla Põldre
kinnistule puurkaevu rajamiseks;
4. väljastas projekteerimistingimused Sagadi küla Põldre
kinnistu elektriliitumise projekteerimiseks ja Vergi-Altja
10 kV elektriülekandeliini rekonstrueerimiseks;

1. lõpetas ühe raske puudega inimese hooldamine hooldaja
avalduse alusel;
2. väljastas kaevetööde loa ADD Eriehitustööd OÜ-le Vergi
alajaama õhuliini asendamiseks maakaabelliiniga;
3. kooskõlastas Sagadi külas Metsanurme kinnistule
rajatava puurkaevu asukoha vastavalt esitatud taotlusele,
Karepa külas Kuuskmaa kinnistule rajatava puurkaevu
asukoha vastavalt esitatud taotlusele ja Karula külas
Antsu kinnistule rajatava puurkaevu asukoha vastavalt
esitatud taotlusele;
4. andis loa korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodiliseks ja erandkorras vabastamiseks D. Mironovile, M.
Maltsarele, M. Välkmannile ja T. Mägile;
5. andis nõusoleku Altja küla kinnistute Soo ja Paarma
piiride muutmiseks;
6. andis nõusoleku Kakuvälja küla Väike-Jüri katastriüksuse jagamiseks viieks iseseisvaks katastriüksuseks
ning määras moodustatavatele katastriüksustele kohaaadressideks Sõtkasaare, Ööbiku, Pääsusaba, Jürimetsa
ja Väike-Jüri;
7. andis üürile tähtajaga üks aasta Vihula vallale kuuluva
eluruumi Võsupere külas Saare 3;
8. otsustas esitada volikogule eelnõu „Vergi külas asuva
kinnistu (registriosa number 2931731 Ööbiku tee L1)
omandamine“.
16. oktoobri 2013 istungi nr 36 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. väljastas ehitusload suvila püstitamiseks Karepa küla
Kuuskmaa kinnistule ja Sagadi mõisa kasvuhoone
rekonstrueerimiseks;
2. väljastas projekteerimistingimused Karepa küla Kuuskmaa kinnistu elektriliitumise projekti koostamiseks;
3. väljastas kirjaliku nõusoleku väikeehitise püstitamiseks
Vainupea küla Mustika kinnistule;
4. väljastas kasutusload Palmse küla Kadaka kinnistu
elamu kasutamiseks ja Käsmu küla Neeme tee 38
kinnistu elektriliitumise kasutamiseks;
5. andis loa korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodiliseks vabastuseks M. Strandbergile ja Ü. Susile;
6. andis nõusoleku Võhma külas asuva katastriüksuse
Pärna 7 jagamiseks kaheks iseseisvaks katastriüksuseks
ning määras moodustatavatele katastriüksustele kohaaadressideks Pärnametsa ja Pärnapõllu;
7. andis üürile kuni 16.10.2014 Vihula vallale kuuluvast
korterist Karja tn 10-5 ühe toa üldkasutatavate ruumide
kasutamise õigusega;
8. otsustas esitada volikogule järgmised eelnõud: „Võsu
alevikus asuvate kinnistute Mere tn 34 ja Mere tn 36
piiride muutmine“ ja „Vihula valla 2014.aasta eelarve
vastuvõtmine“.
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Kas Sinu kodu on Sinu kindlus?
Inglaste ammutuntud ütlus: „Minu kodu
on minu kindlus“ loob inimestes enamasti
tunde, mis seostub kindla ja turvalise
paigaga. Kohaga, kus pere on kaitstud.
Kindlustunde loomine on aga paljuski
inimeste endi kätes. Tuleb osata näha ohte
ja neid ennetada. Igaüks võiks endalt
küsida: „Kas minu kodu on minu kindlus
ja mida mina ise saaksin enda ja oma pere
turvalisuse tõstmiseks teha?“
Ida päästekeskuse juhi asetäitja
tuleohutusjärelevalve alal Marti Siim
tõdeb, et tulekahjude tekkepõhjuseid
teades saab suurt osa tuleõnnetustest
vältida. „Tuleb kasutada kõigile kättesaadavaid tuleohutusvahendeid ja järgida
tuleohutusnõudeid,“ rõhutab Siim.

ise tulekahju käepäraste vahenditega
kustutada.
Sama oluline on teada, et ainuüksi
suitsuanduri olemasolust ei piisa, kui see
on valesti paigaldatud ja patareideta.
Sellise anduri kasutegur on ümmargune
null. Ainult töökorras - regulaarselt
hooldatud ja patareivahetuse läbi teinud
suitsuandur, mis on õigesti paigaldatud,
päästab tulekahju korral elu.
Paslik oleks siinkohal meenutada, et
kui endal on kodus suitsuandur vajalikud
hooldusprotsessid läbinud, siis tuleks
leida aeg ka abivajava lähedase või naabri
jaoks ning ulatada oma abikäsi, kas
suitsuanduri paigaldamisel, hooldamisel
või patarei vahetamisel. Ikka selleks, et
elu meie ümber turvaline ja ohutu oleks.

ÕNNETUS EI HÜÜA TULLES – KAS
SUL ON SUITUSANDUR?
TÖÖKORRAS?

KUS JA MIKS ON VINGUANDUR
VAJALIK?

Sügise saabumisega on kätte jõudnud
kütteperiood, milleks vajalikud ettevalmistused nagu kütteseadme kontroll ja
hooldus, peaksid igas majapidamises juba
tehtud olema. Ikka selleks, et kodu oleks
kindel ja turvaline paik, kus riskid on
viidud miinimumini.
2012. aastal hukkus Eestis tulekahjude
tagajärjel 54 inimest, vigastada sai 79.
Tänavu on tuli võtnud 31 inimese elu. Pea
kõigi nende hukkunute elupaigas puudus
suitsuandur.
„Traagiliste tagajärgedega tuleõnnetuste vältimiseks on koduses majapidamises üheks odavaimaks riskimaandajaks
suitsuandur, mille olemasolu on täna
Eestis kohustuslik,“ sõnab Marti Siim.
See väike elupäästja reageerib põlemisjääkidele ning avastab tulekahju põlemise
algfaasis. Inimene jõuab ruumist lahkuda
enne, kui põlemisprotsessis hakkab tekkima mürgine vingugaas või paremal juhul

Enamasti hukuvad inimesed tulekahjudes
mürgise suitsu sisse hingamise tagajärjel.
Vingugaas ehk süsinikoksiid (CO) on oma
omadustelt värvitu, lõhnatu ja maitsetu
mürgine gaas, mis on õhust raskem ning
levib nii, et meil sellest aimugi pole. Ka
suitsuandurist ei ole selle kindlakstegemisel mingit abi.
Ennekõike on vinguandurid vajalikud
ruumides, kus on ahjud ja kaminad, mille
siibri sulgemisel võib tuppa tungida
mürgine ving. Ahju kütmisel on oluline
jälgida, et materjal korralikult ära põleks
ja siiber sulgeda alles siis, kui leegiga
põlemist enam ei toimu.
„Et enda ja lähedaste tervist ja elu
hoida, on väga mõistlik soetada kodusesse
majapidamisse lisaks suitsuandurile ka
vingugaasiandur,“ lisab Siim.
Vingugaas tekib igasugusel põlemisel,
mille tingib õhuhapniku kehv ligipääs
põlemistsooni (näiteks liiga vara suletud

ahjusiiber, halva tõmbega gaasiboiler,
valesti reguleeritud gaasipliit, garaažis
töötav automootor või näiteks ka grillahi).
Sissehingamisel kahjustab vingugaas
inimese tervist olulisel määral ning suure
kontsentratsiooni korral võib olla surmav.
Mida kauem inimene vingugaasi sisaldavas keskkonnas viibib, seda vähemaks
langeb tal hemoglobiini sisaldus veres.
Hapniku varustuse suhtes on kõige tundlikumad lapsed. Täiskasvanule suhteliselt
kahjutu vinguannus võib lastel juba
põhjustada raskete tagajärgedega mürgituse. Halvasti taluvad vingu ka eakad,
südame- ja hingamisprobleemidega inimesed ja koduloomad.
Vingugaasi mürgistuse esimesteks
tunnusteks on peavalu, peapööritus,
väsimus või iiveldus.
Oluline on teada, et vinguandur annab
märku vaid siis, kui vingugaasikontsentratsioon õhus hakkab lähenema tasemele,
mis on ohtlik inimese tervisele. Üks
vinguandur on mõeldud kasutamiseks
ühes ruumis, sest seade näitab vaid anduri
juures leviva CO taset.
Enne vinguanduri paigaldamist ja
kasutuselevõttu tuleks läbi lugeda ka
kaasasolev kasutusjuhend ning paigaldamisel järgida eelkõige tootja juhiseid.
„Meeles tuleb aga pidada, et vinguandur
ei asenda suitsuandurit ja vastupidi.
Suitsuandur reageerib põlemisjääkidele ja
suitsule, vingugaasi andur aga CO sisaldusele õhus,“ juhib Siim tähelepanu.
Vinguandurid on küll suitsuanduritest
mõnevõrra kallimast hinnaklassist, kuid
kasutegur, mis võrdub iga päästetud
inimeluga, on mõõtmatu.
Kas Sinu kodu on Sinu kindlus?
Merit Kaljus

9. novemberil kella 11.00 kuni 15.00

DMITRI MAŠEGIROV 95
Võsu alevik
SIGNE KAASIK
Rutja küla

89

AINO VEHIK
Vergi küla

87

ILMA NAAN
Palmse küla

87

ENNO PENTSOP
Haili küla

84

AINE KULLAMÄGI
Ilumäe küla

84

LEO LUUS
Võsu alevik

83

ILLA KASE
Vatku küla

82

KALJO PAJULA
Võsupere küla

81

MIHKEL TINGAS
Vihula küla

81

SELMA PENTSOP
Haili küla

81

HUGO PALMAR
Lahe küla

80

TAAVI TEINBAS
Võsu alevik

80

EVI ARNEK
Sagadi küla

80

VALDUR LIIV
Vainupea küla

70

Võsu Rannaklubis Mardi laat

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

Müügil talveriided ning jalanõud noortele ja
lastele. Uued ja kasutatud riided, käsitöö ja
küpsetised.
Osavõtust teatada tel 511 3948 või
5 559 1618.
Kohad tasuta!

Helenil ja Tanelil sündis
10. septembril tütar
HELERIN RENSER

Meie hulgast
on lahkunud …

Keskerakonna Võsu-Vihula
osakond tänab südamest
kõiki toetajaid!

ERIKA MAHKVEI
29. september

Kutsume teid meiega
liituma, et elu vallas
paremaks muuta –

HELGA TOMIKAS
27. september

üheskoos oleme tugevamad!

INGA RANDOJA
08. oktoober

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

