AUGUST 2013

Nr 8

Tähistati Ilumäe kabeli 170. aastapäeva

Klubi Põrnikas külaskäik
Klubi Põrnikas pidas augusti teisel nädalavahetusel oma
kokkutulekut Vihula vallas Palmsel.
Klubil on soliidne liikmeskond ja sõprusklubid
naabermaades. Klubil on huvitavaid traditsioone. Üheks
neist on ühiskonnas elevust tekitanud teemade
omamoodi ära märkimine. Nii on nad viinud trammi
Saaremaale siis kui Tallinnas tekkis ühel linnapeal
tahtmine rööpad üles võtta või on nad paigutanud
valgusfoori Vormsile või kiiruskaamerate tulekul pandi
oma kaamera üles Kihnu, „kupatuskaamera“ nime all või
rajanud „Punaste laternate tänava“ Kaberneeme.
Pole raske taibata, siis on tegemist kiiksuga
teemadega, mis kas naeruvääristavad mõnda päevapoliitilist tõusetunud jaburat teemat ja/või tegevust või
siis juhivad mõnele kitsaskohale tähelepanu. Seekord
paigaldati Võsule vana nõukaaegne tuletõrjekapp, mis
rõhutas asjaolu, et riik 16.05.2012 meie turvalisuse
küsimuse jättis meile endile.

25.augustil tähistati Ilumäe kabeli 170. aastapäeva piduliku Jumalateenistusega. Teenistust viisid läbi EELK piiskop Einar
Soone, koguduse õpetaja Meelis-Lauri Erikson, organist Külli Erikson. Esinesid Helsinki Vuosaari koguduse koor ja Nõmme
Rahu koguduse segakoor.

Vergis 3,5
km pikkune
koduloorada
Vergis on alates Kaluritepäevast võimalik kõndida
mööda 9 punkti läbivat 3,5
km pikkust kohalugude ja
piltidega koduloorada. Algus- ja lõpp on Seltsimaja
juures, kuid liituda saab mistahes punktist-viited on kõigil tahvlitel. Soovi korral
saate rajakaardi Vergi raamatukogust või poest. Punktid on läbitavad ka rattaga,
v.a. 1 mereäärne lõik, kus
tuleb teha ring mööda teed.
Kodulooraja autoriks on
Annika Malva, toetajaks
Leader.
Toredat matka!

Kapi pidulikul üle andmisel rõhutas klubi president
Sirje Eesmaa, et neid nõukaaegseid riistu polevat kunagi
kasutatud sihipäraselt ja loodetavasti neid selliselt ka
kunagi kasutama ei pea. Selle sooviga ühineb ilmselt iga
vallakodanik.
Lisaks pandi üles ka sümboolne tuletõrjeredel, mille
pulkadele on kinnitatud klubi tegemised aastate lõikes.
Huvilised on oodatud nendega tutvuma.
Vallavalitsus

Võsul toimus ainulaadne filmifestival
17. augustil toimus
meie kuurortkülas
Võsul maailmas
ainulaadne ühe filmi
filmifestival „Võsu
Glämm 2013“, kus
linastus Toomas
Hussari komöödia
„Seenelkäik“. Üritusel
olid kohal mitmed
filmistaarid, muuhulgas
Raivo E. Tamm, Juhan
Ulfsak ja teised.
Üritus algas kogunemisega
Võsu rannaklubi ees, kus

pakuti külma õlut ning tervitusjooke. Külalised ootasid
koos päevajuhi Rain Tolgiga
staaride saabumist. Oodatud
filmistaarid saabusid stiilse
kabriolett põrnikaga otse
uhkele punasele vaibale.
Pärast tervitussõnu ootas
külalisi rahvamajas baar ja
õdus kinosaal ning algas
filmi esimene seanss. Filmi
vaatamise järel astusid lavale filmi loojad ja näitlejad
ning vastati külastajate küsimustele. Selgus, et film on
üles võetud Võsu vahetus

läheduses asuvates metsades. Näidati ka filmist välja
jäänud lõike.
Pärast filmi said külalised aega veeta rannaklubis
asuval baarialal, kus arutlesid filmi mõtte üle ka
festivali rahvusvahelise žürii
liikmed.
Õhtul jätkus lõbus melu
õuealal, kus žürii kuulutas
välja võitjad ning jagas
diplomeid. Auhinnatseremoonia ja kõnede pidamine
kestis ligi tunni – seda jäi
lõpetama Raivo E. Tamme

meeleolukas laulusoolo.
Keskköö paiku võis juba
teine filmi seanss alata.
Välibaar oli avatud hiliste öötundideni ning lõbusal filmiseltskonnal jätkus
mahti külastada ka kohalikku öölokaali Ukulele.
Korraldajad tänavad kõiki külalisi ning arvukaid
toetajaid, tänu kellele selline
suurepärane üritus teoks sai!
Erik Ehasoo

Naabrivalve Vihula vallas
Naabrivalve on jõudnud Vihula valda. Sel nädalal sõlmiti järjekordne neljapoolne leping elanike, vallavalitsuse, politsei ja
Naabrivalve esindajate vahel naabrivalve sektori asutamiseks, seekord siis Võsul Piibelehe tänavas.
Piibelehe sektoris avaldasid soovi liituda 25 piirkonna majapidamist. Sektori vanema
Helle Kuke sõnul tekkis mõte naabrite omavahelise koostöö ja turvalisuse suurendamiseks,
kuna piirkonnas oli märgata kurikaelte tegevust. Lepinguga liitumine annab suvekodus
alaliselt mitte elavatele inimestele juurde kindlustunnet, sest võib loota naabri hoolivale
suhtumisele. Kuigi piirkonnas on ka mõnedel G4S valvepakett, olid nemad aktiivselt sektori
loomise poolt. Sektori vanema sõnul loodetakse sellega ka aktiivsemat naabrite omavahelist
suhtlemist. Kui Sina hoolid naabrist, siis tema hoolib ka Sinust ! Lepingu ühe
osapoolena aitab ka politsei tõhustada järelevalvet.
Jüri Siim, Eesti Naabrivalve maakondlik arendusjuht, tel. 505 3364

Õppereis Avinurme
puiduaita
21. september toimub Võsu kandi rahva
õppereis Avinurme puiduaita
MTÜ Võsu Rannaklubi korraldab LEADER programmi
toel õppereisi Ida-Virumaal asuvasse Avinurme
puiduaita. Avinurme on tuntud oma tünnide ja
laastukorvide poolest, puiduaidast aga tasub läbi astuda
kõigil, kes on valmis üllatusteks ning ootavad uusi ja
vahvaid elamusi.
Õppepäeval on kavas osa võtta endale meeldivast
õpitoast; saunaseebi viltimine, korvile maalimine, korvi
punumine või leiva küpsetamine. Endale sobiva valiku
saab teha kohapeal. Kohapeal pakuvad võõrustajad toeka
lõuna pärast mida võtame endale tunnikese ühiseks
aruteluks tulevaste projektide ning Võsu kandi arengu
teemadel.
Väljasõit toimub 21. september kell 8.00 Võsu
Rannaklubi eest. Lisainfo ja eelregistreerimine tel
5298681 või rannaklubi@gmail.com. Huvilistele on
väljasõit tasuta. Registreeruge aegsasti, sest kohtade arv
on piiratud!
Taimi Samblik
MTÜ Võsu Rannaklubi liige
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Räägime veemajandusest!
Vihula vald on territooriumilt küllaltki suur ning meil on
piirkondi, kus suurel osal kinnistutel on veevarustus ja
reovee ärajuhtimine korraldatud lokaalselt, mistõttu ei
mõjuta neis piirkondades elavaid elanikke osaühingu Vihula
Valla Veevärk (edaspidi VVV) tegevus. Samas on meil palju
elanikke, kes sõltuvad joogivee saamisel ja/või reovee
ärajuhtimisel VVV-st. VVV osutab teenuseid Võsu alevikus
ja meie valla suurimates külades Vihulas, Vergis, Käsmus ja
Võsuperes.
Osaühing Vihula Valla Veevärk asutati 22.09.2010.
aastal, kuid tegevust alustas ettevõte 1. märtsil 2011. aastal.
Praeguseks on ettevõte tegutsenud kaks ja pool aastat ning
toimumas on palju. Kui ma ütlen palju, siis mõtlen selle all
eelkõige mahukat eeltööd, mis on vajalik erinevatest
Euroopa Liidu toetusprogrammidest raha taotlemiseks ja
muidugi ka reaalseid hooldustöid, mida teostatakse pidevalt,
et tagada meie elanikele vajalik joogivesi ja reovee
ärajuhtimine. Kui sageli jääb paberile tehtav töö meile
võõraks ja kaugeks ning me tunneme muutusi kallinevates
hindades, siis võtan lühidalt ja selgelt kokku, kuidas plaanitut
ellu viima hakkame.
Meie valla ainsas alevikus Võsul on suurem osa
olemasolevast veetorustikust rajatud läbi erakinnistute ja
halvas seisus (välja arvatud Mere- Laine - Ranna -Vambola
tn piirkond). Samuti on pool 6,5 km pikkusest
kanalisatsioonitorustikust kehvas seisus ning rohkete sadude
ajal, mil torustikku satub infiltratsiooni tagajärjel suures
koguses sademevett, on pumplate ja puhasti töö oluliselt
raskendatud. Nii nagu Võsul on ka Käsmus suurem osa
veetorustikku rajatud läbi erakinnistute. Lisaks on Käsmus
olev veetorustik ebapiisava sügavuse ja läbimõõduga,
mistõttu suveperioodil, suure veetarbimise korral, väheneb
süsteemis vee surve ning vesi ei jõua tarbijateni. Külmematel
talvedel on sagedased aga torustike läbikülmumised. Samuti
puudub Käsmus korralik tuletõrjeveevarustus ja tulekustutuseks saab vett võtta muulilt, kus aga tuletõrje veevõtukoha
juurde puudub nõuetekohane juurdesõidutee ja
manööverdamisplats. Nõuetekohane tuletõrjeveevajadus ei
ole tagatud ka Võsul.
Sagedasti ei vasta VVV haldusalasse jäävates
piirkondades vesi kehtestatud kvaliteedinõuetele raua ja
osaliselt ka mangaani osas. Võsupere külas puudub
tsentraalne kanalisatsioonisüsteem.
Kahjuks on rahalised ressursid piiratud ning kõike
korraga me teha ei suuda. Seetõttu oleme planeerinud Vihula
valla ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni ajakohastamise ja
arendamise ellu viia kolmes etapis.
Esimeses etapis teostatakse aastatel 2012—2015 Võsu
alevikus Euroopa Ühtekuuluvusfondi toetuse abil
investeeringuid ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemidesse 2,2 miljoni euro ulatuses. Selle käigus rajatakse
Võsule uus puurkaev-pumpla koos veetöötlusjaama ja II
astme pumplaga. Lisaks rekonstrueeritakse veetorustik
Kalda tänaval koos kanalisatsioonitorustikuga ning Võsu
reoveepuhasti koos peapumpla ja Kalda tänava kollektoriga.
Sõltuvalt hangete pakkumise hindadest võivad lisanduda
Mere – Spordi veetrasside ühendamine ja Spordi, Oja, Muru,
Aasa piirkonna uute vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus,
mis algselt oli planeeritud ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni
arendamine teise etappi.
Samuti paigaldatakse esimeses etapis Vergi ja Vihula
külades olemasolevatesse puurkaev-pumpla hoonetsse
puhastusseadmed raua ja mangaani sisalduse vähendamiseks
ning hägususe kõrvaldamiseks. Raha nimetatud töödeks on
taotletud ja saadud Keskkonnaprogrammist.
Teises etapis rajatakse 2014—2015. aastal Käsmu küla
veehaare ja veetorustikud, maksumusega u 1,3 miljonit
eurot. Samuti rajatakse 2015. aastal Võsupere küla vee- ja
kanalisatsioonitorustikud, maksumusega 1,1 miljonit eurot.
Kuna aga nimetatud töid oleks vajalik teostada varem,
ootame Keskkonnainvesteeringute Keskuselt otsust, mis
annaks meile võimaluse esitada Võsupere ja Käsmu kohta
uus toetusetaotlust Keskkonnaprogrammi. Tõenäoliselt
tuleb rahastamisotsuse muudatus käesoleva aasta novembris
ning pärast seda saame Võsupere taotluse esitada ning
positiivse vastuse korral ka töödega varem alustada.
Kolmanda etapi moodustavad kõik ülejäänud tööd, mis
on vajalikud kogu Võsu aleviku ühisveevarustuse rajamiseks
ja reoveekogumisala kanaliseerimiseks. Lisaks on kolmandasse etappi pleneeritud väiksemahuline veesüsteemi
laiendus Käsmus ning Käsmu küla kanalisatsioonisüsteem.
Kolmandas etapis on planeeritud rekonstrueerida ka
torustiku lõik Vergis Ööbiku tänaval, ning ühtlasi ka veevõrk
ringistada. Kuna aga tegemist on väikesemahulise tööga,
taotleb VVV Keskkonnaprogrammist selle jaoks raha
võimalusel planeeritust varem. Lisaks luuakse kolmandas
etapis võimalus Vihula koolil liituda ühisveevarustussüsteemiga.
Palju reaalset tööd aga seisab veel ees ning seda kõike
tehakse selleks, et meie elanikel paraneks joogivee kvaliteet
ning reovee ärajuhtimine ja puhastamine toimuks nõutekohaselt.
Gerly Herm
Vallavolikogu liige
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Vallavanema aruanne ehk 100 000 kilomeetrit hiljem
Vältimatult läheneb
kahekümnes oktoober
2013. See on päev, mil
kohalikes omavalitsustes valitakse järgmiseks neljaks aastaks
esindusorganid ehk
volikogud. Nii läheb ka
Vihula vallas. Uue
volikogu poolt määratakse ametisse uus
tegevjuhtkond ehk
Vallavalitsus. See tähendab, et vältimatult
jõuab lõpule tänase
Vallavalitsuse aeg.
Kuna Vallavalitsus lahkub,
siis on paslik, isegi viisakas,
oma tegemistest kokkuvõte
teha. Tegin seda oma vallavanema perioodi kohta Rae
vallas ja sama tegin nüüdki.
Tulemuseks kogumik pealkirjaga „Vallavanema aruanne ehk 100 000 kilomeetrit
hiljem“.
Mis on käesoleva
aruande eesmärk?
Raamatus olen püüdnud anda ülevaate erinevatest tegevustest, millega pidin kokku
puutuma Vihula vallavanema ametis. Loomulikult ei
jõua ja pole ka mõtet kirja
panna kõike, mis sellesse
ajavahemikku jäi ja seega
koondasin tähelepanu nendele teemadele, mis olid
„kuumad“ 2011 vallajuhtimise kriisi ajal, aga ka muudel teemadel, mis tundusid
olulised.
Üldiselt ma ei evi kommet süüdistada ühes või
teises asjas oma eelkäijaid ja
olen püüdnud seda joont
säilitada ka Vihula vallas.
Isegi nii kaugele, et mingil
hetkel otsustasin loobuda
oma aruande lõpuni kirjutamisest, sest peaaegu üheski
vaatluse all olevas olulises
tegevuses ei pääse mööda
kriitikast eelkäijate poolt
tehtu, aga tihti ka tegemata
jäänu suhtes. Eriti eelarvega
ülilõdvalt ringi käimises ja
valla pankrotiservale ajamises.
Oma otsust kirjutamise
osas muutsin ja otsustasin
siiski loo kokku kirjutada ja
raamatuna välja anda siis kui
selgus, et inimesed, kelle
tegevjuhtimisel oli vald
2011. aasta lõpuks viidud
väga ebameeldivasse olukorda, käivad mööda valda
ja teevad päris edukat kihutustööd eesmärgil saada
volikokku ja uuesti valla
juhtimist suunama hakata.
Isegi sõltumata tõsiasjast, et ma olen Vihula
valda nö sisseostetud ja ei
peaks oma pead vaevama
sellega, mis tuleb Vihula
vallas pärast mind, ei saa ma
lahkuda teadmisega, et pole
teinud kõike, et võimalikult
vältida sellist vallajuhtimist,
mis oli 2011. aasta lõpuks
valla kui omavalitsusüksuse
viinud igas mõttes kuristiku
äärele. Sellist tulevikku ei
sooviks ka vaenlasele mitte,
miks siis vallale, kus asuvad
minu suguvõsa juured.
Vähim, mida selleks teha
saan, on anda ülevaade

tundlikest teemadest, millega oleme tegelenud viimase
kahe aasta jooksul ja mida
oleme selle tegevuse käigus
välja selgitanud.
Valminud aruanne on
käsitletav ka Vihula valla kui
omavalitsusüksuse tegemisi
kajastava ajaloolise kirjutisena, millega tutvumisel on
võimalik saada ülevaade
Vihula vallas taasiseseisvumise järgsest kohalikust
poliitikast, selle jõujoontest.
Viimase kahe aasta sündmuste kirjelduste alusel saab
taibata, kuidas ühes omavalitusüksuses asju aetakse
ja aimu sellestki, millises
osas, kui üldse, omavalitsused Eestis on autonoomsed, kui palju neil on
üldse võimalust ise otsustada
ja kui palju nad tegelikult
sõltuvad keskvalitsuse suvast.

damiseks ja/või kellelegi
millegi eest kättemaksmiseks. Niisuguseid madalaid tundeid ei saa ega tohi
lasta juhtima protsesse, millest sõltub terve valla heaolu
ja tulevik.
Olulised teemad,
millele raamatus ruumi
jagub.
Oluliste teemadena olen
püüdnud kajastada just neid,
millised olid kaks aastat
tagasi pidevaks kõneaineks –
Võsu-Käsmu kergliiklustee;
Võsu sadam; ühisveevärgi ja
–kanalisatsiooni renoveerimine. Lisaks neile olen
põhjalikumalt püüdnud kajastada Võsu, tema arenguvõimaluste temaatikat ja
ranna osa selles; päästekomando ära viimist vallast;
inimese elu võimalikkust

Kohati tundus, et vallas tehtu kirjeldamiseks
sobivad ülihästi Mats Traadi poolt 1976 aastal
Harala elulugudes kirjutatud read:
„Tõde ei saanud kätte tõega, õigust õigusega.
Ikka tuli mõni jänesehaak vahele teha, mõneks
ajaks Tõest ja õigusest taganeda…“
Kui mõnele lugejale jääb
mulje, et oma raamatu kirjutasin eesmärgil suunata valijat kellegi poolt otsustama,
siis nii see kindlasti pole.
Vastupidi ma ei anna soovitusi keda valida, kuid
loodan, et raamatus sisalduvaga tutvumise järel saab
teha suhteliselt kergelt otsuse – keda mitte valida,
kelle libekeelne jutt erineb
diametraalselt tema tegudest
ja kellega seotud seltskonna
poolt häält andes ja nende
valla juhtimise juurde aitamisel on garanteeritud järjekordsed suured segadused.
Muidugi on valik ikka valija
oma, kuid loodan väga, et
see valik saab tehtud stabiilsuse ja arengu nimel,
mitte mõne kibestumisel
põhineva inimsuhte lahen-

rahvuspargi tingimustes
ning ka seda miks ikkagi on
ühel mereäärsel vallal nii
vähe väikesadamaid. Aga on
muudki – natuke kaugemat
ja lähemat ajalugu ja vaade
eelarvele ning tema distsipliinile. Samuti mõned lood
valdade võimekusest ja selle
alusel pingeridade tegemisest ning ka haldusreformist.
Alati huvitav küsimus –
milline oli raamatu välja
andmise kulu?
Pole need kulud mingi saladus. Kuivõrd koostasin selle
aruande ise, siis see ei tekitanud mingit kulu, välja
arvatud mõni pikem öine
tund arvuti taga. Reaalne
kulu oli raamatu vormis-

tamine raamatuks - toimetamine, küljendamine, trükkimine. Suurusjärk kokku jäi
2000 euro ringi. Eksemplare
on tellitud 300 ja igas neist
on lehekülgi ca 180.
Raamatu valmimisse pole kaasatud mitte sentigi
valla eelarvest.
Esialgu püüdsime saada
toetust kohaliku omaalgatuse programmist, kahjuks
„sai raha otsa“ ja meie
küsimine küsimiseks jäigi.
Raamatu valmimisesse panustasid Vihula vallaga seotud ja vallas tegutsevad neli
tunnustatud ettevõtjat, kellele oluline teada, mis vallas
tegelikult on toimunud.
Need on pragmaatilised
inimesed, kes oma otsuseid
ei langeta emotsioonipõhiselt ja kes kindlasti oma
raha ei pillu laiali ilma
eesmärgita. Täpselt sama
soovitan ka teistele käitumisel oma „hääle“ andmisel
– analüüsida enne otsustamist, mitte käituda emotsioonidest või kellegi ilusast,
kuid faktivabast jutust aetuna. Võrrelda dokumentaalselt tõestatut sellega, mida
hea jutuga oraatorid püüavad
kuulajatele „maha müüa“ ja
alles seejärel langetada otsuseid. Ainult nii saab olla
kindel, et hääl pole kingitud
kergekäeliselt.
Kas raamatu avalik
tutvustamine ka
tulemas on?
Ilmselt küll. Täna on plaanitud üks raamatu tutvustus
Võsul. Täpse aja anname
teada valla kodulehel. Samuti on need raamatud
saadavad peagi valla raamatukogudes ning kindlasti
internetis.
Mis edasi?
Edasi on vaja veel kuni
oktoobri kolmanda pühapäevani valda juhtida. Sealt
edasi sõltub kõik igas mõttes
kahekümnendal oktoobril
juhtuvast. Mulle isiklikult on
Vihula vald saanud omaseks.
Loodan, et mina ka vallale,
vähemasti sellele osale, kes
näeb vallas oma kodu, aga
mitte ei püüa iga hinna eest
vallale „käppa peale“ panna.
Edaspidine sõltub erinevatest asjaoludest ja nende
kokkusobivusest. Mulle endale meeldiks jätkata ka
Vihulas, sest huvitav oleks
algatatud tegevusi näha ka
valmimas. See jätkamine
polegi ju täiesti võimatu,
lihtsalt kõik asjaolud peavad
omavahel kenasti kokku sobima.
Miks on raamatu
pealkirjas kirjutatud
„100 000 kilomeetrit
hiljem“?
Lihtne, umbes sellises koguses kilomeetreid olen Vihula
vallas töötamise ajal läbi
sõitnud.
Raivo Uukkivi
vallavanem

AUGUST 2013

VIHULA VALLA LEHT

Istung nr 46
Võsul 15. augustil 2013 kell 16:00.

30. juuli 2013 istungi nr 25 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:

Istungil osales 10 volikogu liiget: Andrus
Aasmäe, Gerly Herm, Einar Ohov, Mati
Piirsalu, Eha Sirelbu, Aarne Vaik, Aide
Veinjärv, Vello Väinsalu, Uno Õunapuu ja Arvi
Ööpik.

1. väljastas MTÜ-le Viru Folk avaliku ürituse korraldamise
loa festivali „VIRU FOLK 2013“ 09.08.2013 kuni
11.08.2013 läbiviimiseks Käsmu küla territooriumil.
Täita Vihula valla avaliku korra ja heakorra eeskirja.
Avaliku ürituse toimumise ajal korraldada liiklus ja
parkimine selliselt, et oleks tagatud ühiskondliku
transpordi ja päästetranspordi vaba liikumine.
Peatänaval, Neeme teel on parkimine keelatud. Väljastas
MTÜ-le BGM Festivalid „Võsu Rannafestival 2013“
korraldamise loa Võsu rannas ajavahemikul 03.august
2013 kuni 04.august 2013 kella 02.00-ni. Avaliku ürituse
korraldajal täita Vihula valla avaliku korra ja heakorra
eeskirja. Väljastas Vana Baskini Teatrile teatrietenduse
„Minu girlfriend on eestlane“ korraldamise loa Võsu
rannaklubi pargis, etenduste toimumisaeg on 18. augustil
2013 ajavahemikul kell 20.00-22.00. Avaliku ürituse
korraldajal täita Vihula valla avaliku korra ja heakorra
eeskirja;
2. kehtestas Vihula vallale kuuluva Võsu alevikus Sadama
tn 2 kinnistul asuva hoone 2. korruse seminari-ja
majutusruumide üürile andmisel järgneva hinnakirja:
seminariruumi rent koos köögiga 1 päev/ 8 tundi - hind
80€ päev/ 10€ tund; seminariruumi rent üle 8 tunni
päevas - hind 8€ tund; ühe majutusruumi (7 ööbimiskohta) rent koos seminariruumiga ööpäevas - hind 100€;
lisamajutusruumi (7 ööbimiskohta) rent ööpäevas - hind
70€. Tühistada Vihula Vallavalitsuse korraldus 06.
märtsist 2013 nr 100 „Hinnakirja kehtestamine“;
3. tunnistas OÜ Wiru Auto pakkumuse ja AS SEB Liising
pakkumuse majanduslikult soodsateks pakkumusteks.
Sõlmis kasutusrendilepingu AS-ga SEB Liising sõiduki
Peugeot Partner Tepee Access 1,6 HDi, müüja OÜ Wiru
Auto, kasutamiseks. Lõpetas AS-ga SEB Liising
sõlmitud sõiduki Peugeot Partner TP riiklik reg nr 368
BCI kasutusrendilepingu;
4. väljastas projekteerimistingimused Metsiku küla Alaniidu kinnistu abihoone projekti koostamiseks;
5. väljastas ehitusload Käsmu küla Neeme tee 38 kinnistu
elektriliitumise rajamiseks, Käsmu küla Neeme tee 38
kinnistule üksikelamu püstitamiseks, Karepa küla Muuli
maaüksusele ning piirnevale merepõhjale sadama
kaitserajatiste rajamiseks, Eisma küla Ranna väikekoht
11 aiamaja katusekatte ja katusekonstruktsioonide
vahetamiseks;
6. otsustas esitada volikogule eelnõu „Käsmu küla Ranna
tee 2a detailplaneeringu menetluse lõpetamine“;
7. otsustas maksta rehabilitatsioonitoetust ühele eakale
inimesele summas 51,71 eurot, küttetoetust ühele eakale
inimesele summas 64 eurot ja toetada ühte hooldatavat
hooldekodu kulude katmisel 214,81 euroga kuus.

Istungil ei osalenud Piret Aasmäe, Tõnu
Ammussaar, Mare Kalme, Age Kuusemets ja
Hanno Nõmme.
Määrusega nr 75 kinnitati Vihula valla 2013.aasta
lisa-eelarve nr 1 järgmiselt: suurendati põhitegevuse
tulude osa 63 070.09 euro võrra, põhitegevuse kulude
osa 22 655.22 euro võrra ja investeerimistegevuse osa
44 597 euro võrra, finantseerimistegevuse osa
vähendati 4 182.13 euro võrra
Määrusega nr 76 muudeti Vihula Vallavolikogu
08.06.2006 määruse nr 28 „Vihula valla ehitusmääruse
kinnitamine“ § 5 lõike 2 punkte 5, 9 ja 13 asendades
sõnad „ajalehes Virumaa Teataja“ sõnadega „ühes
maakondlikus ajalehes“
Määrusega nr 77 kinnitati Vihula valla ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2013 –
2024
Otsusega nr 224 muudeti Vihula Vallavolikogu
16.05.2013 otsusega nr 213 kinnitatud Vihula valla
territooriumil asuvate metsateede nimekirja lisa 2
Kadaka tee ja Eru-Võhma tee osas
Otsusega nr 225 lõpetati Käsmu küla Ranna tee 2a
kinnistule (katastritunnus 92201:014:0013) Vihula
Vallavalitsuse korraldusega 11.03.2004 nr 125
„Detailplaneeringu koostamise algamine maaüksusel
Ranna tee 2a, Käsmu külas“ algatatud detailplaneeringu koostamise menetlus
Järgmine korraline volikogu istung toimub
12. septembril 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.

Kohaliku omavalitsuse
volikogu valimiste info
Vihula Vallavolikogu 13.juuni 2013 otsustega moodustas
20.oktoobril 2013 toimuvateks kohaliku omavalitsuse
volikogu valimisteks ühe valimisringkonna. Vihula Vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks kinnitati 13.
Valimiskomisjon moodustati järgmises koosseisus: Enna
Tiidemann, Ilma Männik, Kristi Viljakainen, Mare Rosen ja
Marianne Limberg.
Valimiskomisjoni ASUKOHT Vihula vallamaja, Mere
6, Võsu alevik, 45501 Lääne-Virumaa
SIDEVAHENDID: 325 8636; 5 622 7421 fax 325 8640
TÖÖAEG: ajavahemikus 21.08. - 09.09.2013 töötab
valimiskomisjon igal tööpäeval kella 9.00 – 12.00 ja
14.00 – 16.00.
Kandidaatide registreerimise esitamise viimasel päeval
s.o. 10.09.2013 on valimiskomisjoni tööaeg 9.00.-12.00 ja
14.00 – 18.00.
Alates 11.septembrist kuni valimispäevani töötab
valimiskomisjon igal tööpäeval kella 9.00 – 12.00 ja
14.00- 16.00

Eesti Rahvusringhäälingu info
valimiste kajastamisest
Valimiskampaania raames soovib Eesti Rahvusringhääling
(ERR) anda võimalikult paljudele valimistel osalevatele
kandidaatidele võimaluse oma seisukohtade tutvustamiseks
ERR-i kanalites. Selleks pakub ERR kõigile erakondade
nimekirjadele-, valimisliitudele ja üksikkandidaatidele võimaluse salvestada ajavahemikul 16. september-18. oktoober
kuni kolme minuti pikkune pöördumine ERR-i Tallinna või
Tartu stuudios. Iga nimekirja saab esindada üks kandidaat.
Salvestatud pöördumised lähevad eetrisse ETV2-s ja need
avaldatakse rahvusringhäälingu valimisportaalis
http://valimised.err.ee
ERR kontaktisik Tiit Kimmel, telefon 628 4013, e-mail
valimind@err.ee

06. augusti 2013 istungi nr 26 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. andis loa korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodiliseks vabastuseks E. Urbusele, J. Saarmale, OÜ-le
Metsajuku ja A.Reimerile;
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2. kooskõlastas Palmse külas Ülikooli kinnistule rajatava
puurkaevu asukoha ja Sagadi külas Põldre kinnistule
rajatava puurkaevu asukoha;
3. nõustus Palmse külas Palmse mõisakompleksile vee
erikasutusloa väljastamisega Parkkontakt AS esitatud
taotluse alusel;
4. lõpetas ühe puudega inimese toetuse maksmine seoses
tema elukoha muutusega;
5. andis nõusoleku Vainupea külas asuva Kopli katastriüksuse jagamiseks kaheks eraldi katastriüksuseks ja
määras koha-aadressideks Kopli ja Männimaa;
6. väljastas kaevetööde loa Söeaugu alajaama F1 rekonstrueerimise käigus maakaabli paigaldamiseks;
7. väljastas kirjaliku nõusoleku Võsu alevikus Liiva tn 17
kinnistule maakütte puuraukude rajamiseks;
8. andis üürile tähtajaga kuni 10.08.2014 endise Annikvere
kooli internaadi osa ruume üldpinnaga 25,2 m2 ;
9. otsustas esitada volikogule järgmised eelnõud: „Vihula
valla 2013.aasta lisaeelarve nr 1 kinnitamine“ ja „Vihula
valla ehitusmääruse muutmine“;
10. väljastas avaliku ürituse „Rannajalgpalliturniir Võsu
rannas“ korraldamise loa MTÜ-le Võsu Männiku
Spordiklubi. Ürituse toimumise aeg on 10.08.2013.
13. augusti 2013 istungi nr 27 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. väljastas ehitusload Käsmu kiriku katusekatte vahetuseks, katusekonstruktsioonide vahetuseks ja varikatuse
ehituseks, Vainupea küla Saare kinnistu suvila laiendamiseks ja üksikelamuks rekonstrueerimiseks ning
Tiigi küla Ülesoone kinnistule elamu püstitamiseks;
2. võttis vastu Vainupea küla Kasteheina kinnistule
koostatud detailplaneeringu ning korraldas planeeringu
avaliku väljapaneku;
3. väljastas kasutusload Palmse küla Künka kinnistu elamu
rekonstrueerimise järgseks kasutamiseks ja Karepa küla
Laikme kinnistu elektriliitumise kasutamiseks;
4. väljastas projekteerimistingimused Karepa küla Männimetsa ja Amanda kinnistute liitmisel tekkivale kinnistule
suvila ja abihoone ehitusprojekti koostamiseks;
5. otsustas esitada volikogule järgmised eelnõud: „Võsu
aleviku Jaanioja 6 kinnistule koostatud detailplaneeringu
kehtestamine“, „Rutja küla Kreesi kinnistule koostatud
detailplaneeringu kehtestamine“ ja „Võsu aleviku
Lootose väikekoht 6 kinnistule koostatud detailplaneeringu kehtestamine“;
6. nõustus Lauli külas Kalda katastriüksuse maa ostueesõigusega erastamisega hoonete omanikule;
7. nõustus tähtajatu ja tasuta isikliku kasutusõiguse
seadmisega Elektrilevi OÜ kasuks Vihula valla omandis
olevale kinnistule Karepa sadamatee;
8. andis loa korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodiliseks vabastuseks H.Saarmäele ja R.Peetersonile;
9. lõpetas MTÜ-ga Vihula Valla Külade Arengukoda
13.02.2006 sõlmitud Vainupea kabeli tasuta kasutamise
lepingu alates 16.08.2013. Kehtestas Vihula vallale
kuuluva Vainupea kabeli kasutamise hinnakirja
järgnevalt: matuste ja jumalateenistuste korraldamine- tasuta; laulatused - 120 eurot.

Tasuta maakondlik õigusalane nõustamispäev tuleb taas
Advokaadibüroo RAAVE korraldab koostöös
Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu ja Rakvere
kultuurikeskusega 24. septembril Rakvere
Rahvamajas taaskord tasuta õigusalase
nõustamispäeva.
Paljudele on kvalifitseeritud õigusabi majanduslikult
kättesaamatu. Samuti piirab õigusabi kättesaadavust
oluliselt õigusabi pakkujate asumine maakonnakeskustes
(Tallinn, Tartu). Erinevates meediakanalites kajastatakse
õigusküsimusi, kuid õigussuhete keerukust arvestades
osutub sageli nende kohandamine konkreetse elulise
sündmusega mittespetsialistile ülejõukäivaks.
VIROL tegevdirektori Sven Hõbemägi sõnul korraldati
sama üritus juunis ning kuna huvi oli väga suur, siis
otsustasime korraldada nõustamispäeva ka sügisel.
Nõustamispäev on hea võimalus maakonna elanikel ja
väikeettevõtjatel, kellel on juriidilisi küsimusi seoses
perekonna- või pärimisõigusega, korteriühistuga, erinevate
lepingutega, ärisuhetega, maksejõuetusega või muuga, saada
kogenud advokaatidelt tasuta nõu.
Nagu ka eelmine kord on igale inimesele planeeritud 30
minutit, siis tuleks ka seekord silmaspidada seda, et
keerulisemate juhtumite osas õiguspäeval pakutava ajaga
inimese kohta lõpplahendusele ei jõua, vaid eesmärk on, et
sealt saadakse infot kuidas konkreetsetes situatsioonides
edasi tegutseda, kuhu pöörduda ja millised oleksid järgmised
sammud lahendi leidmisel ning kuidas ise asjaajamisega
hakkama saada, rääkis Hõbemägi.

„Õigussüsteem saab aga olla efektiivne ainult juhul, kui
selle süsteemi pakutavatest võimalustest ollakse piisaval
määral teadlikud ja neid võimalusi ka kasutatakse“, leidis
vandeadvokaat Liane Raave. „Õigusteadlikkus on aastatega
tõusnud, kuid siiski puutun oma töös igapäevaselt kokku
olukordadega, kus ei ole osatud üldse või siis õigel ajal oma
õiguste eest seista ning seetõttu on seadusega ettenähtud
õigused minetatud ja pettumus õigussüsteemis suur“, lisas
vandeadvokaat Liane Raave. Advokaadibüroo RAAVE
soovib koos kohaliku omavalitsuse üksustega osaleda selle
probleemi leevendamisel.
Advokaadibüroo RAAVE juristid ja advokaadid
nõustavad nõustamispäeval linna elanikke ja ettevõtjaid
järgmistes õigusvaldkondades – perekonnaõigus, pärimisõigus, tööõigus, asjaõigus, lepinguõigus, tarbijaõigus ja
äriõigus, samuti korteriühistu liikmelisuse, võlgnevuste ja
maksejõuetuse, täitemenetluse ja kohtumenetlusega
seonduvates küsimustes. Tagatud on nii eesti kui venekeelne
nõustamine. Bürood esindavad vandeadvokaat Liane Raave,
advokaadid Tatjana Dobolina ja Robert Sarv ning juristid
Maris Tekkel ja Tenno Parmas.
Tasuta õigusalane nõustamispäev algab 24.septembril
Rakvere Rahvamajas Kreutzwaldi tn. 2 kell 10 ja kestab kella
17ni. Vajalik on eelregistreerumine tööpäevadel kell 9:0017:00 telefonil +372 601 6060 või e-postiaadressil
raave@raave.ee. Ühe inimese kohta on arvestatud kuni 30
minutit nõustamist.

4

VIHULA VALLA LEHT

Liin nr 3
Vainupea-Karula-Haljala-Kiva-AnnikvereVihula-Võsu
Hommikune liin
Õhtune liin
Liin nr 1
2.sept. Peatus
2.sept Peatus
Võhma-Palmse-Viitna8:14
Vainupea
11:30 Haljala
Võhma-Eru-Võsu
8:18
Pajuveski
11:41 Noonu
8:21
Karula
11:43 Karula
Liin nr 2
2. sept Peatus
8:23
Kulli
11:45 Pajuveski
8:50 Viitna
13:20 Metsiku-Oandu-Vergi-Võsu-Käsmu-Võsu 8:26
Tiigi teerist
11:48 Vainupea
Õhtune graafik
8:53 Sakussaare 13:17 Hommikune graafik
8:29
Sikkani
11:53 Karula
Peatus
8:58 Võsupere 13:12 2.sept Peatus
8:36
Annikvere
11:55 Kulli
12:30 Võsu kool
9:03 Metsanurga 13:09 8:55 Metsiku
8:45
Haljala
12:00 Paasi
12:35 Koljaku
9:07 Palmse
13:05 8:50 Adaka
9:00
Annikvere
12:30 Võsu
12:45 Adaka
9:13 Oruveski
13:01 9:10 Oandu
9:02
Võsuri
12:34 Koljaku
12:50 Metsiku
9:19 Ilumäe
12:57 9:15 Altja
9:04
Nurga
12:40 Sagadi teerist
13:00 Oandu
9:20 Uusküla tee 12:54 9:20 Vergi
9:07
Paasi
12:47 Sagadi mõis
13:05 Altja
9:22 Uusküla
12:52 9:25 Lahe
9:09
Sikkani
12:52 Sikkani
13:10 Vergi
9:24 Uusküla tee 12:50 9:30 Võsu kool
9:15
Vihula lasteaed 12:55 Tiigi teerist
13:15 Lahe
9:26 Võhma
12:48 9:40 Käsmu
9:17
Tiigi teerist
13:20 Võsu
8:31 Eru
12:43 9:45 Lepispea
9:20
Sikkani
13:25 Lepispea
8:35 Eru rist
12:40 9:50 Võsu kool
Võsu Kool võtab
9:24
Sagadi mõis
13:30 Käsmu
9:45 Võsu kool 12:30
9:26
Sagadi teerist
alates oktoobrist
9:31
Koljaku
2013.a. Võsupere
9:35
Võsu kool
lasteaeda tööle
majahoidja (0,5
ametikohta).
Täpsem info
Liin nr 1
Liin nr 2
direktori
Võhma-Palmse-Viitna-Võhma-Eru-Võsu Metsiku-Oandu-Vergi-Võsu-Käsmu-Võsu
tel. 5 649 5863
E - R Peatus
E-N
R
Hommikune graafik
Õhtune graafik
7:20 Võhma
17:55
15:55
Võsu Kool pakub
E-R Peatus
Peatus
E-N R
7:22 Uusküla tee 17:53
15:53
2013/2014
7:55 Metsiku
Võsu kool 16:45 14:45
7:24 Ilumäe
17:51
15:51
õppeaastaks tööd:
7:50 Adaka
Koljaku
16:50 14:50
7:28 Muike
17:47
15:47
keemiaõpetajale (4
8:10 Oandu
7:30 Oruveski
17:45
15:45
Adaka
17:00 15:00
tundi nädalas)
7:32 Palmse
17:43
15:43
8:15 Altja
Vajalik vastavus
Metsiku
17:05 15:05
7:34 Võsupere
17:41
15:41
õpetaja kvalifikat8:20 Vergi
Oandu
17:15 15:15
7:37 Sakussaare 17:38
15:38
siooninõuetele
8:25
Lahe
Altja
17:20 15:20
7:40 Viitna
17:35
15:35
(haridusministri
8:30 Võsu kool
Vergi
17:25 15:25
7:53 Sakussaare 17:32
15:32
26.08.2002 määrus
8:40 Käsmu
7:58 Võsupere
17:27
15:27
Lahe
17:30 15:30
nr 65).
8:03 Metsanurga 17:24
15:24
8:45 Lepispea
Võsu
17:35 15:35
Avaldus, CV ja
8:07 Palmse
17:20
15:20
haridust tõendavate
8:50 Võsu kool
Lepispea 17:40 15:40
8:13 Oruveski
17:16
15:16
dokumentide kooKäsmu
17:45
15:45
8:19 Ilumäe
17:12
15:12
piad palun saata
8:20 Uusküla tee 17:09
15:09
Liin nr 3
aadressil Kooli 1
8:22 Uusküla
17:07
15:07
Vainupea-Karula-Haljala-Kiva-Annikvere-Vihula-Võsu
Võsu alevik Lääne8:24 Uusküla tee 17:05
15:05
Hommikune liin
Õhtune liin
Virumaa 45501 või
8:26 Võhma
17:03
15:03
E-R
Peatus
Peatus
E-N R
elektrooniliselt
8:31 Eru
16:58
14:58
7:14
Vainupea
Haljala
15:50 13:50
vosu.kool@vihula.ee
8:35 Eru rist
16:55
14:55
7:18
Pajuveski
Noonu
16:01 14:01
8:45 Võsu kool
16:45
14:45
7:21
Karula
Karula
16:03 14:03
7:23
Kulli
Pajuveski
16:05 14:05
7:25
Karula
Vainupea
16:08 14:08
7:28
Noonu
Karula
16:13 14:13
7:40
Haljala
Kulli
16:15 14:15
7:54
Kiva
Paasi
16:20 14:20
8:09
Annikvere
Võsu
16:45 14:45
Kaduma läinud
8:11
Võsuri
Koljaku
16:49 14:49
kass Kakuvälja
8:12
Nurga
Sagadi teerist 16:55 14:55
külast – suuremat
8:14
Paasi
Sagadi mõis
16:57 14:57
sorti kastreeritud
8:16
Sikkani
Sikkani
17:02 15:02
isane kass.
8:20
Vihula lasteaed
Tiigi teerist
17:05 15:05
Must kass valge
8:22
Tiigi
teerist
Vihula
LA
17:08
15:08
AS Miskort
maniski, valge
8:25
Sikkani
Sikkani
17:13 15:13
Tel 508 4842
kõhualuse ja
8:29
Sagadi mõis
Paasi
17:16 15:16
valgete sokkidega.
8:31
Sagadi teerist
Nurga
17:19 15:19
e-mail miskort@miskort.ee
Infot ootame
8:36
Koljaku
Annikvere
17:22 15:22
telefonil 5 668 2047
8:40
Võsu kool
Kiva
17:37 15:37

Võsu kooli aktus 2. septembril algab kell 10.00
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Busside sõiduplaan
esimesel koolipäeval

Sõiduplaanid tavalisel koolipäeval

AUGUST 2013

JOLANDA TAMMIK
Võhma küla

88

FRANTS LOHI
Käsmu küla

86

ÜLO PESUR
Koljaku küla

85

HELVI-IRENE LEPPARU 84
Noonu küla
LALLI RANDOJA
Vergi küla

82

ELFI JÄRVALA
Uusküla küla

82

KERTU NAAN
Aasumetsa küla

82

LEONHARD SEPP
Eru küla

81

ASTA RING
Vergi küla

81

ÕIE METSAM
Võsu alevik

81

MIMVI NAAN
Palmse küla

81

ELSA RAUDLA
Võhma küla

80

SILVI KRIIVA
Vergi küla

80

VÄINO LAINELA
Tõugu küla

75

ANTS AAVE
Võsupere küla

75

OSTAME METSAJA PÕLLUMAAD

Dagmar`il ja Bert`il sündis
16. juulil poeg
OLIVER SILD
Mari-Anna`l ja Raiko`l
sündis14. juulil poeg
SEBASTIAN KAASIK

Silmarõõmu silmaarst
võtab vastu Võsul
Kuna soovijaid silmaarstile oli
kevadel ootamatult palju,
korraldame täiendava vastuvõtu
sügisel. OÜ Silmarõõmu
silmaarst võtab vastu Võsul
vallamaja I korrusel
neljapäeval 19. septembril
kella 10.00-st kuni soovijaid
jätkub.
 Silmade kontroll
 Silmarõhu mõõtmine
 Prillide müük
 Prillide pisiremont
 Optilised
päikeseprillid
Kindlasti on vajalik ennast
registreerida sotsiaalnõuniku
telefonil 32 58 644 või
56694345

Meie hulgast
on lahkunud …

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

VÄINO MEI
1. august
ILSE LEHTLA
9.august
HELVI KURU
26. juuli

