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Osaühing Vihula Valla Veevärk sai KIK-i rahastusotsuse
ja uue juhataja

Annes Naan

Kallid Vihula valla
elanikud!
Kohe-kohe on lõppemas 2013 aasta. Uus volikogu on
vallas töötanud veidi üle kahe, vallavalitsus üle ühe kuu.
Oleme tänulikud kõigile, kes meid selle lühikese aja
jooksul on hea sõna ja teoga toetanud. Nagu ka sellest
lehest lugeda võite, on olnud kiired ja keerulised ajad,
kuid oleme sellele vaatamata suutnud püsida „ree peal“.
Rohkem oleksime tahtnud kohtuda oma inimestega,
kindlasti saame seda „puudujääki“ Teile korvata uue aasta
alguses. Kinnitame Teile, et lähtume kõigis oma tegudes
valimiste eel antud lubadustest ja oleme juba hakanud
neid täitma.
Kui aga keegi veel valla mitteametlikest elanikest
soovib Vihula vallale uusaastakingitust teha, siis võiksite
end uuel aastal registreerida Lääne-Virumaa kõige
elujõulisema omavalitsuse elanikuks.
Soovime kõigile meie vallaga seotud inimestele
lõbusat vana-aasta ärasaatmist ja õnnestumisterohket uut
aastat!
Aide Veinjärv, volikogu esimees
Annes Naan, vallavanem

Vihula Veevärgi esimene töökoosolek 18. detsembril oli töine ja asjalik. Pildil (vasakult): veevärgi uus juhataja Andrus
Kruusi, vallavanem Annes Naan, Võsu reoveepuhasti ehitaja AS Viimsi Keevitus juhataja Jaak Ripso ja projektijuht
Toomas Tutt.

Info punkti
raames arutas
vallavalitsus
välisvalgustusega
seonduvat.
Välisvalgustus on
küll paigaldatud,
aga paraku ei
tööta kõige
pimedamal ajal –
öösel. Väide, et
nii hoiame hulga
raha kokku ei
leidnud arutelul
kinnitust.
Vallavalitsuse
liikmed pidasid
olulisemaks
turvalisust.
Otsustati jätta
välisvalgustustus Võsul ja Käsmus tööle kogu ööks.
Arvutuste kohaselt on lisakulu 50 valgusti põlemisel ka
öisel ajal ca 35 eurot kuus.

Kolmandal detsembril
saabus Keskonna
Investeeringute
Keskuselt kinnitus
Vihula Valla Veevärk
OÜ –le
rahastamisotsusega
suuruses 2, 2 miljonit
eurot.
Otsus andis võimaluse sõlmida lepingud hanked võitnud firmadega. Võsu reoveepuhasti projekteerib ja
ehitab AS Viimsi Keevitus,
veehaarde Schöttli Keskkonnatehnika AS, torustikke
ehitavad OÜ Kinnisvaraehitus ja Terrat AS, omanikujärelvalvet teostab P.P.
Ehitusjärelvalve OÜ. 5. ja 6.
detsembril sõlmitud hankelepingud võimaldavad asuda
reaalselt projekte ellu viima.
Esimene töökoosolek toimus 18. detsembril. Projekti
juhib VVV-gi poolt Toomas
Tutt.
Alates 16. detsembrist on

Vallavalitsus otsustas
jätta välisvalgustus Võsul
ja Käsmus tööle kogu
ööks

Omanikujärelvalve teostaja P.P. Ehitusjärelevalve OÜ esindajad (vasakult): Aarne Kuusik
– ekspert, Kalev Pikaru – juht.
veeettevõttel uus juhatuse
liige, kelleks on Andrus
Kruusi.
Andrus Kruusi ja Too-

mas Tutt kinnitasid, et tööde
käiguga hoitakse elanikke
pidevalt kursis. Selleks korraldatakse korrapäraseid in-

fopäevi. Jooksvates küsimustes saab igapäevaselt
informatsiooni veeettevõtte
kontorist.

Meie lastel on tublid isad!
Palmse lastaias arutati septembri kuus koosoleku,l mis
võiks lasteaias paremini olla. Muu hulgas leiti, et kuna
meil on väikesi lapsi päris palju võiks olla lisaks
olemasolevatele üks vana hea tasakaalukiik. Noh, selline,
et palk kiikuma, üks laps ühele ja teine teisele poole...
Mehed ei mõelnud kaua – Tarvo Arose eestvedamisel on tänaseks kiik laseaia hoovis olemas. Lisaks
veel autorehvidest turnimisatraktsioone. Lastel on
nendest rõõmu palju!
Täname tublisid ja hakkajaid isasid Tarvot, Taavit,
Joonast, Koitu. Tõeliselt mehised eeskujud oma lastele!
Laste, kasvatajate ja lapsevanemate nimel
Kristel Tõnisson
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Helkur võib päästa elu!
Hiljuti läksime üle talveajale ning seetõttu muutuvad
õhtud varakult pimedaks ning tekib oht, et
mootorsõidukijuhid näevad jalakäijat liiga hilja ja
õnnetust ei ole võimalik vältida ning see võib lõppeda
kergliiklejale tervisekahjustuse või surmaga. Et raskeid
tagajärgi ära hoida tuleb asulavälisel teel ning ka
asulasisesel teel alati kanda helkurit.
Kui viimastel aastatel on asulavälistel teedel inimesed
helkuri omaks võtnud, siis kahjuks ei saa seda väita
alevike ja linnade elanike kohta. Väga palju liigub meie
hulgas inimesi, kes mingil põhjusel ei soovi asustatud
kohtades helkurit kanda. Liiklusseadus sätestab, et halva
nähtavuse korral või pimeda ajal teel liikudes peab
jalakäija kasutama helkurit või valgusallikat. Politsei
pöörab sellele tähelepanu ja kohustab inimesi pimedal ajal
teel liikudes (teed ületades) kandma helkurit ka asustatud
kohtades. Vajadusel tuleb jalakäijat trahvida, mis kindlasti
pole eesmärk, seejuures kingib politsei rikkujale helkuri.
Helkur on vahend inimese või muu objekti
märgatavuse suurendamiseks pimeda ajal sellelt vahendilt
valgusallika poole tagasi peegelduva valguse abil, mis on
nähtav lähitulede valgusvihus vähemalt 150 meetrit ja
kaugtulede valgusvihus vähemalt 300 meetrit. Helkurit on
soovitav kanda sõiduki tuledega samal kõrgusel, ehk
umbes 50-80 cm maapinnast. Kui kantakse ainult üht
helkurit, tuleb see kinnitada riiete sõiduteepoolsele
küljele. Jälgige, et rippuv helkur jope või mantli allserva
alt välja ulatuks ning oleks nähtav võimalikult mitmest
küljest.
Tuleks teada ka seda, et helkuri toime põhineb tema
ehitusel- helkur peegeldab temas olevatele peegelpindadele langenud valguskiire tagasi valgusallika suunas
ning kui helkuri pind on kraabitud või kulunud, siis tuleks
helkur uue vastu vahetada, kuna tema valgustpeegeldav
toime on märgatavalt väiksem kui tervel ja puhtal helkuril.
Lapsevanemad tehke selgitustööd oma lastele helkuri
vajalikkusest. Veenduge, et lapse helkur pole mänguhoos
kaduma läinud ja võimalusel täiendage riideesemeid
helkurribadega.
2012. aasta EMORi uuring näitas, et helkurit
tajutakse järjest vajalikumana, seda nii täiskasvanute kui
ka laste puhul – täiskasvanutest peab helkurit väga
vajalikuks 73% ning laste puhul näeb selle vajalikkust
95% elanikest. See tähendab seda, et tulevikus on vajalik
inimeste harjumuste ja tõekspidamiste kujundamist, et
helkuri kasutamine suureneks.
Tehke ennast nähtavaks, kandke helkurit, sest see on
Sinu odavaim elukindlustus ja võib päästa elu.
Turvalist liiklemist!
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Võsu kooli direktori kohale
laekus kuus soovijat
Vast valitud vallavalitsust
tabas kurb ootamatus –
Võsu Põhikooli direktor
Külli Sooväli esitas novembri alguses omal soovil lahkumisavalduse seoses isiklikke
põhjustega.
Vallavalitsus koos kooli
hoolekogu ja sotsiaal- ja
hariduskomisjoniga otsustasid korraldada avaliku
konkursi uue direktori leidmiseks. Avalduste esitamise

tähtaeg oli 16.12.2013.
Laekus 6 sooviavaldust.
18. detsembril tutvus laekunud avaldustega sotsiaalja hariduskomisjon, 19.
detsembril vallavalitsuse
poolt moodustatud komisjon.
Loodetavasti leitakse
kandideerinute hulgast sobiv
direktori kandidaat ja uue
aasta alguses asub uus
direktor ametisse.

Viis aastat ja viis kuud Võsu
kooli direktori ametis olnud
Külli Sooväli tunnistas
tehtud tööle tagasi vaadates,
et on olnud rõõme ja
muresid aga oleme suutnud
kõik kenasti lahendada.
„Maakooli õpilased ja
õpetajad on vabariigi
mastaabis täiesti
konkurentsivõimelised.” ütles Külli Sooväli, „Tänan kõiki
õpilasi, õpetajaid, lapsevanemaid ja teisi tublisid inimesi
meeldiva koostöö eest ja soovin kõigile head uut aastat!”

Võsu kool tänab
sponsoreid, kes aitasid
meie lasteaialaste ja
õpilaste jõuluaega
paremaks muuta:
Raudo Oolma
Gerly Herm
Samuti täname inimesi,
kes aitasid kaasa
jõuluürituste läbiviimisel:
Kristel Tõnisson
Ivica Ednaševski
Mari-Liis Virve
Annes Naan
Lii Undusk

Tiit Jõgi
Rakvere konstaablijaoskonna piirkonnavanem

Lõbusaid hetki Võsu kooli jõuluetenduse jõuluvana konkursilt.

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 kätte-saadavaid tuleohutusvahendeid ja järgida
tuleohutusnõudeid,“ rõhutab Siim.

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 etteval-mistused 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 majapida-mises 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 ise tulekahju

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 tundli-kumad
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 paigal-damisel
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
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Istung nr 4
Võsul 12. detsembril 2013 kell 16:00.
Istungil osales 13 volikogu liiget: 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.
Määrusega nr 2 kinnitati Vihula valla 2014.aasta
lisaeelarve nr 3, põhitegevuse tulude osa 61 507 eurot;
kulude osa 44 803 eurot; investeerimistegevuse osa
466 749 eurot ja finantseerimistegevuse osa 485 805
eurot
Määrusega nr 3 asendati Vihula valla arengukava
aastani 2025 lisa 1 „Vihula valla eelarvestrateegia
aastateks 2014-2017“ uue lisaga nr 1, kus veemajandusprojekti laenu osa on kantud üle 2014.
aastasse
Määrusega nr 4 muudeti Vihula Vallavolikogu
07.02.2013 määrust nr 70 „Vihula valla tunnustuse
avaldamise kord“ kinnitades juhtivaks komisjoniks
volikogu kultuuri- ja noorsookomisjoni
Määrusega nr 5 kinnitati Vihula valla teenistuskohtade
koosseis ja palgajuhend
Otsusega nr 25 toetati Kakuvälja külas asuva Eesti
Vabariigi omanduses oleva kinnistu Reservi omandamiseks loa andmist Suur-Paekalda OÜ-le
Otsusega nr 26 anti MTÜ-le Vainupea küla selts
otsustuskorras tasuta kasutusse tähtajaga 10 aastat
Vainupea külas asuv Vihula vallale kuuluv kinnistu
„Vainupea kabeli“ ning volitati vallavanem Annes
Naan`i sõlmima MTÜ-ga tasuta kasutusse andmise
kohta leping
Järgmine volikogu istung
toimub 16. jaanuaril
algusega kell 16:00 vallamajas, Võsul.
Volikogu poolt vastuvõetud määruste ja otsustega saab
tutvuda valla kantseleis, raamatukogudes ja valla
veebilehel: www.vihula.ee.

VIHULA VALLA LEHT
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26. novembri 2013 istungi nr 40 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
2.
1. andis loa korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodiliseks vabastuseks A. Okunev`ile, R. Kapmann`ile ja S.
Põldma`le;
2. kooskõlastas Koljaku külas Laviku kinnistule rajatava
puurkaevu asukoha vastavalt esitatud taotlusele;
3. kompenseeris õpilaste sõidukulud vastavalt esitatud
avaldustele;
4. andis nõusoleku Võsu alevikus asuvate kinnistute Mere
tn 34 ja Mere tn 36 piiride muutmiseks;
5. andis nõusoleku Salatse külas asuva katastriüksuse
Murrumetsa jagamiseks kaheks iseseisvaks katastriüksuseks ning määras koha-aadressideks Murrumetsa ja
Läänemetsa;
6. väljastas ehitusload Eru küla 10/04 elektriülekande liini
ja alajaama rajamiseks ning Karepa küla Kuuskmaa
kinnistu elektriliitumise rajamiseks;
7. väljastas kasutusloa Käsmu küla Laane tee 7 kinnistu
abihoone kasutamiseks;
8. väljastas kirjaliku nõusoleku väikeehitise püstitamiseks
Vatku küla Jaagu-Hansu kinnistule;
9. väljastas projekteerimistingimused Sagadi küla Nurme
kinnistu sauna ehitusprojekti koostamiseks arvestades
Keskkonnaameti tingimusi;
10. esitas volikogule järgmised eelnõud: „Vihula Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseis ja palgajuhend“,
„Seisukoha andmine kinnisasja omandamiseks (kinnistu
Reservi)“, „Vara tasuta kasutusse andmine (kinnistu
Vainupea kabeli)“, „Vihula valla 2013.aasta lisaeelarve
nr 3 kinnitamine“;
11. kuulutas välja konkursi Võsu Kooli direktori ametikoha
täitmiseks Vihula Vallavalitsuse 09.05.2003 määrusega
nr 3 kehtestatud korras. Moodustada konkursi läbiviimiseks komisjon järgmises koosseisus: Annes Naan –
vallavalitsuse esindaja, komisjoni esimees, Eha Veem –
vallavalitsuse esindaja, Marina Tomikas – kooli
õppenõukogu esindaja, Merike Voore – kooli õppenõukogu esindaja, Kristel Tõnisson – kooli hoolekogu
esindaja ja Krista Keedus – kooli hoolekogu esindaja.
Avalduste esitamise tähtaeg direktori ametikohale kandideerimiseks on 16.12.2013;
12. muutis OÜ Vihula Valla Veevärk nõukogu koosseisu,
nimetades Vello Väinsalu asemel nõukogu liikmeks
Urmas Osila.
03. detsembri 2013 istungi nr 41 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. kinnitas volikogu sotsiaal- ja hariduskomisjoni ettepanekud järgmiselt: maksta küttetoetust ühele eakale
inimesele summas 128 eurot, maksta ühekordset toetust
ühele vähekindlustatud perele summas 78,31 eurot,
maksta toimetulekutoetuse vahenditest toetust ühele
vähekindlustatud perele summas 207,45 eurot, maksta

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)

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

jõulutoetust paljulapselistele peredele kokku summas
1560 eurot;
moodustas Võsu sadama projekti elluviimiseks Vihula
Vallavalitsuse ajutine komisjoni koosseisus: Urmas
Osila komisjoni esimees ja liikmed Erik Keskküla,
Anneli Kivisaar, Jüri Allikalt, Valdek Kilk, Valdo Varek,
Andrus Aasmäe, Hanno Nõmme. Komisjoni tegevuse
eesmärgiks on vallavalitsuse abistamine projekti elluviimisel. Komisjoni tegutsemise tähtajaks on projekti
kestvus;
nimetas Vihula valla esindajaks Sihtasutuse Virumaa
Muuseumid nõukogus Mati Piirsalu asemel volikogu
liikme Tea Treufeldt`i;
andis loa korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamiseks AS-le Silberauto ja perioodiliseks
vabastuseks M. Karjus`ele;
väljastas kasutusloa Vergi küla F2 õhuliini asendamisel
rajatud maakaabelliini kasutamiseks;
väljastas kirjaliku nõusoleku Vatku küla Juhani
kinnistule väikeehitise püstitamiseks;
väljastas projekteerimistingimused Käsmu küla Ranna
tee 10 kinnistu elektriliitumise ehitusprojekti koostamiseks arvestades Keskkonnaameti poolt esitatud
tingimusi;
esitas volikogule järgmised eelnõud: „Vihula valla lisaeelarve nr 3 vastuvõtmine“ ja „Vihula valla arengukava
aastani 2025 lisa 1 „Vihula valla eelarvestrateegia
aastateks 2014-2017“ asendamine“;
moodustas Võsupere küla Mudila kinnistu hoone suurte
küttekulude põhjuse väljaselgitamiseks Vihula Vallavalitsuse ajutise komisjoni. Komisjoni tegevuse eesmärgiks on Mudila kinnistu hoone väidetavate suurte
küttekulude põhjuse väljaselgitamine. Komisjoni tegutsemise tähtajaks on 31.01.2014. Kinnitada komisjoni
koosseis järgnevalt: Annes Naan - komisjoni esimees,
komisjoni liikmed - Erik Keskküla, Arvi Ööpik, Urmas
Osila ja Arno Pärna.

10. detsembri 2013 istungi nr 42 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. muutis Sihtasutuse Võsu Kuurort nõukogu koosseisu,
nimetades Raivo Uukkivi ja Vello Väinsalu asemel
nõukogu liikmeteks Reet Sild ja Egon Spriit
2. andis loa korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamiseks L. Õunapuu`le;
3. väljastas projekteerimistingimused Vergi küla Kaprali
kinnistu elamu rekonstrueerimiseks, osaliseks lammutamiseks ja laiendamiseks Keskkonnaameti esitatud
tingimustel;
4. väljastas kasutusloa Kandle-Eisma elektriülekande
maakaabelliini kasutamiseks;
5. väljastas ehitusloa Sagadi küla Raini kinnistu loomapidamishoone täielikuks lammutamiseks;
6. esitada volikogule eelnõu „Maamaksumäära kehtestamine 2014. aastaks“.
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VIHULA VALLA LEHT

MESINDUSKURSUSED
ALGAJATELE Rakveres
(25.jaanuar – august 2014).
Loengud toimuvad 7 laupäeval ja
praktilised õppepäevad 3 pühapäeval vastavalt
graafikule.

UUE AASTA PIDU
VÕSU RANNAKLUBIS
31. detsembril
uksed avame kell 23.00

avatud puhvet
Pidu on TASUTA!

Registreerimine kuni 20. jaanuarini. Täpsem
ajakava ja koolitusprogramm kodulehel
http://www.mesinikeliit.ee/koolituskeskus/
Õppustest osavõtt on tasuta. Kursusel osalejate arv
on piiratud.
Osalemiseks on vajalik motivatsioonikirja esitamine,
kus on välja toodud olulised põhjendused kursusel
osalemiseks. Eelnevad teadmised mesindusest ei ole
olulised.
Täida vorm kodulehel www.mesinikeliit.ee või kirjuta e-kiri
mesilaspere@gmail.com
Info EML tegevjuhilt telefonil 502 9006.
Kursuse korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti riikliku
mesindusprogrammi 2013–2016 raames.
HEA VIHULA VALLA ELANIK!
Kellad löögu lauluga,
jõulud tulgu rõõmuga.
Mured mingu muremaale,
meile rõõmud jäägu.
Kodudesse küünlavalgustjõulurahu toogu.

DETSEMBER 2013

Võsu lauatenniseklubi

MILDA PRUUN
Käsmu küla

92

VILMA VAGERT
Sakussaare küla

90

AINO VALBU
Muike küla

89

AINO LIIVA
Toolse küla

88

11.01.2014

LAUATENNISE
LAHTISTE USTE PÄEV
Kõigile neile, kes kunagi reketit käes
hoidnud, toa- või garaažinurgas harjutanud
võimalus tulla ja kätt proovida, meelde
tuletada. Klubiliikmed on nõu ja jõuga abiks.
Alustame kell 9.00 laudade ülespanemisega,
pool kümme saab juba käe valgeks.
11.30 tutvustame lauatenniseklubi tegevust
ja alustame klubiliikmete ja sõpradega
paaristurniiri.

Kallid Vihula valla kodanikud!
TÄNAME, ET VALISITE MEID.

HEAD AASTAVAHETUST JA
HEAD UUT AASTAT!

Kauneid jõulupühi ja head algavat uut aastat!
Eesti Keskerakond
Võsu-Vihula osakond

ELEONOORE KALMAN 87
Palmse küla
HILJA RATASEPP
Koljaku küla

84

EEVI KAARE
Võsu alevik

84

VILLEM LINKGREIM
Vainupea küla

83

LEMBIT MUREL
Vainupea küla

83

JUTA KALAUS
Ilumäe küla

83

ETHE-REGINA UUKIVI 81
Annikvere küla
OLAVI KASEMAA
Karepa küla

70

ERNA KUUTMA
Palmse küla

70

Soovivad Vihula valla Sotsiaaldemokraadid

Karepa rahvamajas 31. detsembril

aastalõpu pidu,

19.10 VÕHMA SELTSIMAJAS 19:10
VALIMISPIDU

teemaks „suured pulmad“.
Oodatud on kõik pruutpaarid, ämmad-äiad ja
pulmalised.
Maja on avatud alates 22.00, pilet 5€.
Mängib ansambel Musabox.
Kaasa omad söögid-joogid, kohv-tee on maja
poolt.

Ootame kõiki kandidaate vestlusringi arutlema
Vihula valla tuleviku üle
Tantsuks mängib ansambel COMPACT
PUHVET
PÄÄSE 3 eurot

OSTAME METSAJA PÕLLUMAAD
AS Miskort
Tel 508 4842
e-mail miskort@miskort.ee

Meie hulgast
on lahkunud …

MARTA SARAP
09. detsember
VÄINO PUUSEPP
15. detsember

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

