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Võsu pritsimehed tähistasid ühingu 100. sünnipäeva

Aeg esitada kandidaate
Aasta Tegija ja Valla
Elutööpreemia tiitlile
1. november on tähtaeg esitada kandidaate
Aasta Tegija ja Valla Elutööpreemia tiitlile
Ettepanekuid Aasta Tegija ja Elutööpreemia auhinna
kandidaatide kohta võib teha iga vallas elav isik ning iga
vallas tegutsev asutus, ettevõte või mittetulundusühing.
Ettepanekud koos põhjendustega esitatakse kirjalikult valla kantseleisse märgusõna all “Aasta Tegija
auhind” või „Elutööpreemia“ hiljemalt 1. novembriks.
Hilisemaid ettepanekuid ei arvestata.
ELUTÖÖPREEMIA eesmärk on avaldada avalikku
tunnustust auväärsesse ikka jõudnud isikule, kes
pikema perioodi vältel on oma tööalase või ühiskondliku
tegevusega silma paistnud valla arendamisel, tõstnud
valla mainet ja toonud paikkonnale tuntust majanduse,
kultuuri, hariduse, spordi, sotsiaal- või mõnes muus
valdkonnas.
Elutööpreemiaks on rahaline preemia summas
1 600 EUR.

Erilise tänu osaliseks sai ka tuletõrjeühingu teenekas veteran Ülo Vaidalu
Võsu pritsimehed tähistasid
ühingu juubelit augustikuu
viimasel laupäeval koos
traditsioonilise muinastule
süütamisega Võsu rannas.
Keskpäevast alates oli
huvilistel võimalik külastada Võsu Vabatahtliku Tuletõrjeühingu komandohoonet, tutvuda erinevate
aegade tuletõrjetehnikaga
komando hoovil, vaadata
eksponeeritud pilte, meeneid
ja auhindu ühingu erinevatest tegevusaastatest. Demonstreeriti lahtise tule kustutamist pulberkustutiga ja
kasvatati laste rõõmuks vahumägesid.
Arvestades Võsu pritsimehi sel aastal tabanud
kurba kaotust, otsustati seekord suurt paraadi mitte
korraldada. Siiski tegid kõik
kohaletulnud tuletõrjeautod
sireenide huilates kõneka
ringi ümber Võsu.
Pidulik aktus toimus Võsu Rannaklubis, kuhu olid
osalema kutsutud endised ja
praegused ühingu liikmed,
naaberkomandod, kolleegid
Päästeametist, valla seltsid
ja kõik sõbrad-tuttavad.
Lava ehtis värskelt kujundatud ja valmistatud ühingu
logo. Kõlasid päevakohased
hümnid puhkpilliorkestrilt,
meenutati kohaliku kogukonna ühtehoidvat ja eesmärgile pühendatud ajalugu.
Võsu VTÜ tänukirjaga tänati
ja peeti meeles erinevatel
aegadel tegutsenud aktiivseid ühingu liikmeid:
Roland Aasa
Rein Kaisla
Kalle Kase
Olev Pähklimäe
Villu Tommula
Ermo Valme
Valter Kase
Ülo Vaidalu
Raivo Toming
Ülo Kokamägi

Võsu Vabatahtliku Tuletõrjeühingu sünnipäevaks
valminud logo

Muinastulede öö Võsul

AASTA TEGIJA auhind antakse tunnus-tusena
üksikisikule või ettevõttele, kelle töö, tegevus ja isiklik
eeskuju majanduse, kultuuri, hariduse, spordi, sotsiaalvõi mõnes muus valdkonnas on käesoleva aasta jooksul
silma paistnud erilise tulemuslikkusega ja mõjutanud
oluliselt Vihula valla arengut.
Isikut või ettevõtet, kellele on Aasta Tegija auhind
omistatud, ei saa auhinna kandidaadiks uuesti esitada
enne kolme aasta möödumist.
Aasta Tegija auhinda antakse välja viies kategoorias:
1) hariduse valdkonnas
2) spordi valdkonnas
3) kultuuri valdkonnas
4) ettevõtluse (majanduse) valdkonnas
5) seltsielu (külaliikumise) valdkonnas
Aasta Tegija auhinnaks on rahaline preemia summas
320 EUR.

Edukat koolitee algust!

Võsu Vabatahtliku Tuletõrjeühingu ajalugu meenutasid slaidiprogrammi kaasabil Andrus
Aasmäe (vasakul) ja Valdek Kilk
Grigori Eerma
Viktor Tambik
Luule Aasmäe
Silvi Eenmaa
Illa Kase
Maret Seene
Ka ühingut tänama tulnud sõnavõtjad polnud kiitustega kitsid ja lavaesine
täitus lillede ja põnevate
kingitustega.
Väikeseks virgutuseks
liikus kogu seltskond Võsu
randa, kus endine teenekas
pritsimeeste juht Ermo Val-

me süütas „Muinastulede
öö“ tule orkestri rahvalike
lugude saatel.
Seejärel naasti Rannaklubisse, paugutati šampust,
lõigati lahti mitu suurt torti,
mekiti Võsu memmede abiga kaetud lauapealset ja
tantsiti järjest suureneva
seltskonnaga südaööni.
Siinkohal tahabki Võsu
VTÜ Juhatus tänada tublisid
abilisi, kes aitasid laudu
katta ja kaunistada; hr Avo
Seidelbergi kujundus- ja

trükitööde eest; vallajuhte
abi ja toetuse eest; Ida
päästekeskuse juhti hr Ailar
Holzmanni abi, toetuse ja
alati sooja suhtumise eest.
Samuti kõiki seltse ja sõpru,
kes meid nii meeldivalt tervitama tulid.
Loodame, et see kõik
annab innustust ja jõudu
meie senistele liikmetele ja
toob lisaks uut ning värsket
täiendust meie ridadesse.
Valdek Kilk

Ikka rõõmsalt pidulikus rongkäigus peale kooli alguse
aktust Võsu rannaklubis kooli poole, esimese klassi
juhataja Jana Ever ees ja lapsed järgi.
Vihula vallast alustas 1. septembril kooliteed 9 last.
Võsu Kooli esimeses klassis õpib 5 õpilast:
Aleksander Kask,
William Lepik,
Marta Mia Puusepp,
Jan-Jüri Lehtmets,
Rando Muinast.
Kadrina Keskkoolis alustas kooliteed Andri Kuusk ja
Loksa Gümnaasiumis Loviisa Sillajõe. Haljala
Gümnaasiumi I klassi läks meie vallast Marion Ismael ja
Kergu Lasteaed-Algkooli Kermo Kaljas.
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Küttesüsteemide
kasutamise ja hooldamise
koolitused-õpitoad
Rikete tõttu kütteseadmetes, nende hooldamata jätmise või
hooletu kasutamise tagajärjel puhkeb igal aastal sadu
tulekahjusid (2011. a 172). Seetõttu korraldab Päästeamet
koostöös Kütte- ja Ventilatsioonisüsteemide Teabekeskusega küttesüsteemide kasutamise ja hooldamise
koolitusi-õpitubasid tänavu üheksas vallas üle Eesti,
sealhulgas Vihulas.
Et punane kukk valla ei pääseks, peab hästi teadma,
kuidas ohutult kütta ja kütteseadmeid hooldada. Võib ju
mõelda, et „ahju on ajast-aega ühtviisi köetud, mis imet seal
enam õppida“, aga head nõuanded on alati abiks. Meie
eesmärk on mõelda ja arutleda koos kohalike elanikega,
mida saab igaüks ise teha tuleohutuse tagamiseks oma
kodus. Meie soov ei ole pidada üksnes loengut tuleohutuse
teemal, vaid pakkuda võimalust kõigile osalejatele esitada
just neid endid puudutavaid küsimusi Päästeameti
esindajatele, korstnapühkijale ja pottsepale. Näiteks, mida
teha, kui korstnas süttib pigi? Kas korstnapühkija peab
korstnajalast tuha välja võtma? Kui ma ise oma maja
korstnat pühin, kas ma peaksin ka seda dokumenteerima?
Mis on kütteseadme pass ja mis seal kirjas peab olema?
jpm.
Õpitoas esinejad räägivad teemadel, mis puudutavad
säästlikku kütmist, kütteseadmete hooldust ja korrashoidu,
selgitavad valdkonda reguleerivaid õigusakte ja norme.
Tutvustame ka kütteseadme hooldusvahendeid, vingu- ja
suitsugaasiandureid ning esmaseid kustutusvahendeid, mis
tahkeküttega majapidamises olema peaksid. Kõigi
osalejate vahel loosime ka mõned tulekustusvahendid
nende oma majapidamise tarbeks.
Ootame kõiki kaasa lööma õpitoas Vihula vallamaja
saalis Võsul 8. oktoobril kell 15.00. Oodatud on ka kõik
Teid huvitavad küsimused nii enne kui ka pärast üritust epostile: kvteabekeskus@gmail.com
Esinejad: Kütte- ja ventilatsioonide teabekeskuse
esindaja, Päästeameti Ida Päästekeskuse Ennetustöö büroo
juhataja Mikko Virkala ja korstnapühkija Vambola Vedel.
Sigrid Ester Tani
juhataja
Kütte- ja Ventilatsioonisüsteemide Teabekeskus
kvteabekeskus@gmail.com
tel 734 4003, mob 529 9478
Http://web.zone.ee/teabekeskus/

Võsu Volle tähistas Mikk
Mikiveri juubelit
Tegusa rannavõrkpalli
hooaja lõpetas Võsu
Volle nüüd juba kuuendat korda peetava Mikk
Mikiveri mälestusvõistlusega. Sedapuhku oleks
Mikiveril täitunud 4.
septembril 75 aastat.
Mängiti Miku viimasel
esinemislaval, Võsu
ranna võrkpalliplatsil,
kus ta igal võimalusel oli
osatäitja.
Osales viis võistkonda. Palavas heitluses
saavutas esikoha võistkond koosseisus Märt
Sutt, Valdur Vool, Ivo
Toming ja Meelis Kari.
Mikk Mikiver Võsu rannavolle
Teiseks jäid Enn Toväljakul aastal 1999
ming, Mati Lepa, Mait
Mäemets, Tarmo Talv ja Arvi Tühis. Kolmanda koha
võitsid Mihkel Juhkami, Kunnar Klaas, Tarmo Nuija,
Marko Pomerants ja Aarne Innos.
Mikiveri mälestati ka korvpallikohtumisega Võsu
spordihoones, kus vastakuti olid Helsinki NMKY-68 ja
Võsu Volle veteranid. Tasavägise heitluse 49:42 võitsid
soomlased. Parimaks mängijaks tunnistati Ari Paso. Võsu
Volle mängumeestest oli parim Vello Akel. Abi ja koostöö
eest on Võsu Volle tänulik Sõmeru vallavanemale Peep
Vassiljevile.

Väike ülevaade noortekomisjoni korraldatud üritustest
Liivaskulptuuride võistlus Karepal
Osales 8 võistkonda, kokku
18 osalist, enamuses lapsed
ja noored, lisaks ka mõni
nooremeelne täiskasvanu.
Võistluspäev 20. august
oli tuuline ja ilmaennustuse
kohaselt tormine, kuid täpselt lõunaks tuli välja päike
ja hoolimata tuuleiilidest
olid võistlejad indu täis.
Alustuseks mõeldi meeskonnale nimi ja valiti endale
rannas sisse sobiv plats,
vajalikud vahendid staabist
kaasa ning ehitamine algas.
Mõnel olid kaasas lausa
kavandid, osad ideed küpsesid alles tegemisel.
Staabiks sai üles pandud
suur sõjaväetelk, kus sees
ahjupaistel end soojendamas
sai käia.

Zürii koosnes noortekomisjoni liikmetest, külalisena osales ka zürii töös
Arma ratsatalu peremees
Arvi Annimäe. Otsustada oli
raske, tööd olid kõik oma
nägu ja vaeva oli nähtud
palju. Kõik osalejad said suu
magusaks ja kingiks mõne
toreda rannalelu. Esikolmikusse tulid aga:
III koht Delfiin Karepa
rannas (meeskond: Jana,
Maris ja Anett Kereme)
II koht mungaklooster,
mets ja ussikoobas, idee
Kivirähu teosest „Mees, kes
teadis ussisõnu“ (meeskond:
Sandra Loo, Eveli Vissor ja
Mihkel Edala)
I koht Meremehe naine

III koht Delfiin meeskonnaliikme Maris Keremega
ökobikiinidega (meeskond:
Sander Mooses, Verner
Lõhmus ja Magnus Edala)
Tore on see, et isegi septembris olid paljud skulptuurid rannas veel näha,

muidugi olid vihm ja tuul
oma töö teinud. Aga tundub,
et Karepa rahvas oskab ilu
nautida ja inimjõul skulptuurid ei lagunenud.

Lahe perepäev Arma ratsatalus
Esialgselt oli planeeritud
teha päev ratsatalus Võsu
kooli lastele esimesel juunil.
Aga suve algul oli koolis
palju üritusi ja transport
oleks olnud üsnagi kulukas.
Seda enam, et kõigile lastele
ei pea ju hobused ja ratsutamine huvi pakkuma... Seega
otsustasime teha perepäeva
ja seda 2. septembril, kohale
tulid kõik, kes soovisid ja
rahvast oli nõnda palju, et
ratsatalu puhkemaja kaminaruumis vaba istekohta
väga naljalt ei leidunud.
Päeva kava oli seatud
selliselt, et igaüks sai tulla
just siis, kui talle sobis,
üritus kestis 12-15.00-ni.
Viimased huvilised läksid
veel alles nelja paiku, sest
tahtsid näha näidistreening-

tundi. Päeva jooksul olid abi
Arma trennigruppides osalevad lapsed, kes talutasid
hobuseid ja abistasid nende
tutvustamisel. Suured tänud
Teelele, Kerstinile, Bretele
ja Johannale!
Puhkemaja kaminasaalis
sai vaadata filmi eesti hobusest, tehti retk hobusekoplisse ja pererahvas tutvustas

kõiki hobuseid, kõik said
proovida ratsasõitu ja maitsta kohalikku Mäehansu talu
kitsejuustu ja Vainupea kalamehe silmusid. Külla olid
tulnud ka vabatahtlikud
päästekoerad Päästekoerte
Ühingust, ülevaate koerte
treenimisest ja päästekoera
tööst andis Viidas Kõnd.
Koerad näitasid oma oskusi

lapse metsast otsimisel ja
jälje ajamisel. Saime teada,
et päästekoeraks sobib igasugust tõugu, ka tavaline
krants, oluline on koeraga
tehtav töö. Päästmine ja
otsimine on koerale nagu
põnev mäng, tasuks maiuspala või karjajuhi- peremehe
visatud nuts (mänguasi).
Külalistele esitati palju
küsimusi koera pidamisest ja
treenimisest. Kõik koerad
olid energilised ja sõbralikud
ning iga laps sai neid silitada.
Päev oli tõeliselt lahe ja
mitmed osalejad leidsid, et
selliseid üritusi võiks rohkemgi olla. Suured tänud
kõigile osalejatele ja külalistele päästekoerte ühingust!
Mare Kalme

Käisime tutvumas Sõmeru valla noortekeskustega
Vihula valla noored koos
kooli huvijuhi Andres Trumaniga käisid tutvumas
Sõmeru valla noortekeskustega Sõmerul, Roodeväljal, Ubjas ja Uhtnas.
Sissejuhatuseks tänan
kohe Sõmeru vallavanemat,
kes leidis aega tutvustamaks
meile valla noortekeskusi ja
valla kaasaegset multifunktsionaalset vallamaja.
Sõmeru noortekeskuses
on jõusaal, spordisaal, piljardituba, puhke- ja mängutuba, meisterdamistuba,
mängukonsoolid, arvuti- ja
internetikasutusvõimalus.
Arvestatud on ka võimalusega, et noored ei pruugi
alati kõige rahulikumad olla

12-etapilisel võistlusel rannakuninga tiitlile osales 35
meest. Tiitli võitis 126 punktiga Enn Toming. Talle
järgnesid Jaan Malmberg 118, Aivar Parfojev 118 ja Tarmo
Talv 115 punktiga.
Kokku toimus Võsu rannaväljakutel sel hooajal 18
võistlust. Sisehooaeg jätkub Rakveres.
Aarne Innos
Võsu Volle
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Sõmeru noortekeskuses

ja osa mööblist, lauad ja
toolid, on tehtud sedavõrd
raskest materjalist, et neid on
võimatu paigalt nihutada.
Ruumid on kujundatud
rõõmsates toonides ja kohati
on seintele ja lakke maalitud
lõbusaid isendeid. Iga väiksemgi detail on läbimõeldud
ja tegevust on noortele seinast seina. Ohutuse mõttes
on jõusaalile seatud vanusepiirang, kuid spordisaali said
kasutada kõik ja tasuta.
Sõmeru valla ühes külas
üllatas meid leidlik ja otstarbekas alternatiiv noortekeskusele – vabaõhu jõusaal.
Tasuta jõusaal õues, kus pole
kellaajalist ega vanuselist
piirangut, raskusteks oma
kehakaal. Väga kaasahaarav
ja geniaalne leiutis, mida
kasutavad nii noored kui ka
vanad treeninguteks ja vaba
aja veetmiseks.
Käisime veel kolmes Sõmeru valla külas, kus olid
noortetoad. Ubja külakeskuse, mille esimesel korrusel
on muuseum ja sepikoda,
kõrvalhoones käsitöökoda,
kus ka keraamikaahi, teisel
korrusel asub noortetuba.
Külakeskuse hoovil on võrkpalliplats ja skatepark.

Näpil oli noortetoa ehitus
pooleli. Noortel oli võimalus
osaleda seinte ja kappide
värvimisel ning kaunistamisel.

Vabaõhu jõusaalis

Ubja noortetoas
Roodevälja noortetoas
tegeldi meie kohale jõudes
parasjagu savikellade meisterdamisega. See oli noorte
endi poolt valitud tegevus
oma vaba aja sisustamiseks.
Säärane toetus valla
poolt ning koostöö aktiivsete
laste ja vabatahtlikega tagamaks noortele paremat ja
põnevamat keskkonda on
kadestusväärne ning tulemus suurepärane.
Usun, et kui Vihula vallal
oleks kasvõi kümnendik
taolistest harivatest ja turvalistest noortekeskusestest,
siis oleksime sammukese
võrra lähemal võimalusele,
et need noored kellele iga
aasta koolilõpuaktusel toonitatakse tulevikus tagasi
tulemist oma lastega ehk ka
tuleksid.
Trine Innos,
endine Võsu kooli
õpilane
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ISTUNG NR 36
23. augustil 2012 kell 16.00 Võsul
Istungil osales 14 volikogu liiget: Andrus
Aasmäe, Piret Aasmäe, Tõnu Ammussaar, Ülle
Kajando, Mare Kalme, Hanno Nõmme, Einar
Ohov, Mati Piirsalu, Eha Sirelbu, Aarne Vaik,
Aide Veinjärv, Vello Väinsalu, Uno Õunapuu ja
Arvi Ööpik.
Istungil ei osalenud Age Kuusemets.
Otsusega nr 186 volitati Vihula Valla Veevärk OÜ-d
teostama kontrolli Vihula valla haldusterritooriumil
asuvate kinnistute veevärgi ja kanalisatsiooni
korrasoleku üle. Volitus on antud edasivolitamise
õigusega.
Otsusega nr 187 taotletakse riigi omandisse kuuluva
vara, osa Võsu alevikus asuvast Sadama katastriüksusest (riigi kinnisvara registri objekti kood
KV134558M1, katastritunnusega 92201:001:0160)
suurusega 1546 m², tasuta võõrandamist Vihula vallale
eesmärgiga kõnnitee rajamine vabaõhulavale juurdepääsu tagamiseks.
Otsusega nr 188 kehtestati Käsmu küla Põllu tn 14 b,
Suksu ja Kanarbiku kinnistutele koostatud detailplaneering.
Otsusega nr 189 kehtestati Võsu aleviku Kalda tn 13 a
maaüksusele koostatud Võsu sadama detailplaneering.
Volikogu arutas OÜ Megonar poolt Tartu Halduskohtule esitatud kaebust Vihula Vallavolikogu 10.05.2012
otsuse nr 173 „Arvamuse andmine „Geoloogilise uuringu
loa taotlemine Noonu uuringuruumis“ kohta“ tühistamiseks. Otsustati jätta volikogu otsus jõusse.
ISTUNG NR 37
13. septembril 2012 kell 16.00 Võsul
Istungi osales kokku 12 volikogu liiget: Tõnu
Ammussaar, Gerly Herm, Age Kuusemets,
Hanno Nõmme, Einar Ohov, Mati Piirsalu, Eha
Sirelbu, Aarne Vaik, Aide Veinjärv, Vello
Väinsalu, Uno Õunapuu ja Arvi Ööpik.
Istungil ei osalenud Andrus Aasmäe, Piret
Aasmäe ja Mare Kalme.
Määrusega nr 63 kinnitati Vihula valla 2012.aasta
lisaeelarve nr 2
Otsusega nr 190 vabastati Gerly Herm vallavalitsuse
liikme kohustest ja kinnitati uueks vallavalitsuse
liikmeks Paul Lettens
Otsusega nr 191 suurendati keskkonna- ja majanduskomisjoni koosseisu ühe liikme võrra ja kinnitati uueks
komisjoni liikmeks Uno Õunapuu ning Gerly Hermi
asemel kinnitati komisjoni liikmeks Ülle Kajando
Volikogu poolt vastuvõetud määruste ja otsustega saab
tutvuda valla kantseleis, raamatukogudes ja valla
veebilehel: www.vihula.ee.
Järgmine korraline volikogu istung
toimub 11. oktoobril 2012 kell 16.00 Võsul,
vallamaja saalis (II korrusel).

Palume kontrollida oma
elukoha andmeid!
Rahvastikuregistri seaduse § 391 lõike 1 kohaselt on
isikul kohustus hoolitseda enda ja oma alaealiste laste
ning eestkostetavate elukoha aadressi õigsuse eest
rahvastikuregistris.
Paljud aadressid on rahvastikuregistris vaid küla
täpsusega (s.t. puudub kinnistu nimi).
Palun kontrollida oma elukoha andmeid riigiportaalis
www.eesti.ee (rahvastikuregister).
Kellel ei ole võimalik riigiportaali kasutada andmete
kontrollimiseks, palun võtta ühendust vallasekretär Enna
Tiidemann`iga, tel. 3258636, enna.tiidemann@vihula.ee
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21.august 2012 istungi nr 34 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. nõustus Riigimetsa Majandamise Keskusele vee
erikasutusloa taotluse alusel vee erikasutusloa
väljastamisega Palmse külas, Vihula vallas, LääneVirumaal Reooja järvel Pikapõllu oja paisutamiseks,
kahekambrilise kaevuregulaatori ja paisuks oleva
kohaliku maantee tammimulde abil;
2. andis loa korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodiliseks vabastamiseks M.Linnartile ja erandkorras
vabastamiseks Roolid Kinnisvara OÜ-le;
3. volitas õigusnõunik Margit Halop'it esindama Vihula
Vallavalitsust arbitraažiasjas nr 04-1-1-2012 (Vihula
Vallavalitsuse hagi Saloni Büroomööbel AS vastu
lepingulise kohustuse täitmiseks.
28.august 2012 istungi nr 35 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. kiitis heaks Aide Veinjärve hajaasustuse veeprogrammi
projekti „Mäerahva puurkaevu rajamine“ lõpparuande
esitatud kujul ja maksis välja toetuslepingu järgse
summa;
2. andis loa korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodiliseks vabastamiseks järgmistele jäätmevaldajatele I.
Hubert, A. Grach, A. Polt, K. Mihkelson, A. Berg;
3. väljastas projekteerimistingimused Riigimetsa Majandamise Keskusele Oruveski paisjärve regulaatori ja
Oruveski-Revoja teetammi rekonstrueerimise projekti
koostamiseks ja Muike paisjärve kaevuregulaatori ja
Muike karjääri teetammi rekonstrueerimise projekti
koostamiseks;
4. väljastas kirjaliku nõusoleku Kakuvälja küla MardiTooma kinnistu väikeehitise rekonstrueerimiseks ja
laiendamiseks suvilaks;
5. väljastas ehitusload Võsu aleviku Piibelehe 20 suvila
rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks, Karepa küla
Karukella kinnistule suvila püstitamiseks, Võsu aleviku
Jõe 9 kinnistu elektriliitumise rajamiseks, elektriautode
laadimispunkti rajamiseks Võsu aleviku Mere tn 6
kinnistule, Vergi küla Laeva kinnistule kahe abihoone
püstitamiseks ja Vergi küla Purje kinnistule kahe
abihoone püstitamiseks;
6. maksis toetust kahele vähekindlustatud perele kokku
summas 550,77 eurot ja ühekordset toetust kahele
eakale inimesele kokku summas 127,82 eurot;
7. volitas sotsiaalnõunik Eha Veem`i täitma hooldusõiguse üleandmisest tulenevaid kohustusi kuni eestkostja määramiseni.
04.september 2012 istungi nr 36 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. andis loa korraldatud jäätmeveoga liitumisest
perioodiliseks vabastamiseks ja ühise jäätmemahuti
kasutamiseks vastavalt esitatud avaldustele järgmistele
jäätmevaldajatele: E. Jõgi, K. Trööp, P. Pobbul, E.
Karzubova. Luba ei antud erandkorras vabastamiseks I.
Tobias`ele;
2. kiitis heaks Eda Avaste hajaasustuse veeprogrammi
projekti „Muigi puurkaevu rajamine“ lõpparuande
esitatud kujul ja maksis välja lepingujärgse toetussumma;
3. andis nõusoleku Kiva külas asuva Palli katastriüksuse
jagamiseks kaheks iseseisvaks katastriüksuseks ja
määras koha-aadressideks Palli ja Pallimetsa. Andis
nõusoleku Vihula külas asuva Teeristi katastriüksuse
jagamiseks kaheks iseseisvaks katastriüksuseks ja
määras koha-aadressideks Teeristi ja 17181 VõsuVergi-Söeaugu tee. Andis nõusoleku Vihula külas asuva
Kehi katastriüksuse jagamiseks kaheks iseseisvaks
katastriüksuseks ja määras koha-aadressideks Kehi ja
17181 Võsu-Vergi-Söeaugu tee;
4. muutis Vihula Vallavalitsuse 28.12.2010 korralduse nr
553 „Vaba põllumajandusmaa nr 40 kasutusvaldusesse
andmisest“ punkti 1 pindala osas ja punkti 4
maksustamishinna osas;
5. nõustus Vihula Vallavolikogu kultuuri-ja spordikomisjoni alljärgnevate ettepanekutega: MTÜ VIRUMAA NOORTESTUUDIO taotlus suvelõpukontserdi
korraldamiseks rahuldada 100 euro ulatuses; MTÜ
TINK-TINGADI taotlus osalemiseks Peterburgis
rahvusvahelisel folkloorifestivalil rahuldada 300 euro
ulatuses; VÕSU VABATAHTLIKU TULETÕRJEÜHINGU taotlus ühingu 100.aastapäeva tähistamiseks
25.augustil 2012 rahuldada 500 euro ulatuses;
rahuldada MTÜ VIHULA SELTS taotlus 2012.aastal
taotletud eelarvevahendite ümbertõstmiseks eelarve
lõikes. Seoses Võsu Vabatahtliku Tuletõrjeühingu
100.aastapäevaga teha valla poolt seltsile kingitus 250
euro väärtuses;
6. väljastas kasutusloa Karula küla Mäerahva kinnistu
puurkaevu kasutamiseks ja Palmse küla Külastus-
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keskuse kinnistu külastuskeskuse hoone kasutamiseks;
7. väljastas kirjaliku nõusoleku Käsmu küla Ranna tee 17a
kinnistule väikeehitise püstitamiseks Keskkonnaameti
poolt 28.08.2012 esitatud tingimustel;
8. väljastas ehitusloa Käsmu küla Neeme tee 42 suvila
laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks elamuks;
9. väljastas projekteerimistingimused kuni 15 majutuskohaga puhkemaja projekteerimiseks Toolse küla
Kaldapealse maaüksusele ja Võsu-Loksa 110 kV õhuliini
L-063 rekonstrueerimisprojekti koostamiseks;
10.maksis ranitsatoetust à 64 eurot Vihula valla I klassi
lastele;
11. otsustas esitada volikogule eelnõu „Vihula valla 2012
aasta lisaeelarve nr 2“ ja komisjonidele valla 2013 aasta
eelarve seletuskirja.
12.otsustas alustada läbirääkimisi Vihula valla õpilasliini nr
4 käivitamiseks ajavahemikul september 2012 kuni juuni
2013 (kokku 175 õppepäeva) 2 korda päevas (kooli
maršruudil Vainupea-Karula-Kulli-Karula-Haljala ja
koolist koju maršruudil Haljala-Vainupea-KarulaVihula-Sikkani-Paasi) valla õpilasliine teenindava
ettevõttega Tapa Autobussipark OÜ ja Transtime OÜ-ga.
11.september 2012 istungi nr 37 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. lõpetas Võsu aleviku Laine tn 13 kinnistule vallavalitsuse korraldusega 02.jaanuar 2004 nr 2 ja korraldusega
25.veebruar 2005 nr 77 algatatud detailplaneeringu
koostamise menetluse;
2. algatas detailplaneeringu koostamise Võsu aleviku Laine
tn 13 kinnistule ja lähiümbrusele eesmärgiga kinnistu
jagamine, ehitusõiguse määramine elamule ja abihoonele, parkimise, liikluskorralduse ja tehnosüsteemide lahendamine ning vajalike kitsenduste ja
servituutide määramine;
3. väljastas kirjaliku nõusoleku puurkaevu rajamiseks
Vihula küla Kurepesa kinnistule;
4. väljastas kasutusload Käsmu küla Salu tn 1b kinnistu
elektriliitumise kasutamiseks, Sagadi küla Mõisa
kinnistu koolitus-administratiivhoone rekonstrueerimise
järgseks kasutamiseks, Palmse küla Muigi kinnistu
puurkaevu kasutamiseks, Rutja küla Hundipea kinnistu
suvila kasutamiseks ja Sakussaare küla Anni kinnistu
elektriliitumise kasutamiseks;
5. andis nõusoleku Eru külas asuvate Talve ja Kuuse
kinnistute piiride muutmiseks vastavalt kinnistu omanike
avaldusele;
6. andis nõusoleku Uusküla külas asuva Uudekülli
katastriüksuse jagamiseks kaheks iseseisvaks katastriüksuseks ja määras koha-aadressideks Uudekülli ja Aru;
7. lubas MTÜ-l Karepa Kalasadam ajutiselt kasutada
vallale kuuluvast Lõuna katastriüksusest Karepa külas
korralduse lisaks oleval plaanil märgitud ala ehitusmaterjalide ladustamise platsina sadama ehituse ajaks.
Maakasutuse hinnaks on 20 eurot/kuus;
8. kinnitas 05.09.2012 koostatud Võsupere raamatukogu
raamatute kustutusakti nr 9 ning andis nõusoleku
raamatukogust 184 eksemplari mahakandmiseks kokku
summas 220,19 vastavalt esitatud nimekirjale;
9. tunnistas tähtaegselt pakkumused esitanud pakkujad
Latestoil OÜ ja Jetoil AS vastavaks hanketeates esitatud
pakkujate kvalifitseerimise tingimustele. Tunnistas
pakkujate Latestoil OÜ ja Jetoil AS esitatud pakkumused
vastavaks kõikidele hankedokumendis esitatud
tingimustele. Tunnistas edukaks pakkumuseks Latestoil
OÜ esitatud pakkumus, kui vastavaks tunnistatud
pakkumuste hulgast odavaim pakkumus.
10.otsustas korraldada lihtmenetlusega riigihange Vihula
valla haldusterritooriumil avalikuks kasutuseks määratud
teedel, tänavatel, erateedel ja platsidel lumetõrjetööde
teostajate leidmiseks perioodiks 15.oktoober 2012 kuni
31. aprill 2013. Hanke koosseisus on üheksa piirkonda.
Pakkujatel esitada pakkumus oma äranägemisel ühele või
mitmele piirkonnale või teedele eraldi. Kinnitada
väljastatavad hankedokumendid. Kinnitada eduka
pakkumuse hindamise kriteeriumiks majanduslikult
soodsam pakkumus. Majanduslikult soodsam pakkumus
selgitatakse välja teenuse 1 tunni maksumuse, teenuse 1
teekilomeetri maksumuse ja töömaale kohalesõidu
maksumuse summeeritud keskmisena;
11. andis loa korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodiliseks vabastamiseks 01.10.-30.04. 2012 kuni 2015
aasta järgmistele jäätmevaldajatele: A.Vahtra, P.Rüütel,
M. Pajuste, M. Aavisto, K. Tammehoid, H. Schmidt, H.
Koort, E. Liigand, A.-M. Tombak;
12.kiitis heaks Lii Jeerland´i esitatud hajaasustuse veeprogrammi projekti „Mädasilla talule puurkaevu
rajamine koos veetõsteseadmetega“ lõpparuande esitatud
kujul ja maksis välja Lii Jeerland´ile toetuslepingu järgse
summa;
13.otsustas korraldada lihtmenetlusega hanke eelhinnangu
koostaja leidmiseks „Vihula valla, Palmse küla, Siiri
kinnistu keskkonnamõju strateegilise hindamise vajaduse tuvastamiseks.
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Vihula valla erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord
Määrus kehtestatakse Kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse § 3 punkti
1, § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.
§ 1. Reguleerimisala
(1) Määrusega kehtestatakse avalikuks
kasutamiseks määramata ning hajaasustusalal asuvatel erateedel tasuta lumetõrje
teostamise tingimused ja kord.
(2) Hajaasustusala käesoleva määruse
mõistes on maa-ala, mis ei ole valla üldplaneeringuga määratud tiheasustusalaks.
§ 2. Tasuta lumetõrje teostamine
(1) Tasuta lumetõrjet teostatakse erateedel,
mis viivad hajaasustuses asuvate aastaringselt alalise elukohana kasutatavate vallakodanike majapidamisteni.
(2) Tasuta lumetõrjet alustatakse kuni 12
tunni jooksul peale tuisu või lumesaju
lõppemist ning juhul kui värskelt sadanud
lumekihi paksus sõiduteel ületab 15 cm.
(3) Tasuta lumetõrje teostamiseks esitatakse
vallavalitsusele vormikohane taotlus.
(4) Tasuta lumetõrjet ei teostata:
1) erateel, mis viib majapidamiseni, kus
alaliselt ei elata;
2) erateel, kui kinnistul asuv elamu asub
avalikust teest vähem kui 50m kaugusel;
3) õuealal;
4) kui see ei ole tehniliselt võimalik;
5) kui see seab ohtu taotleja, teeomaniku
või kolmandate isikute vara või rikub
muul viisil puudutatud isikute õigused.
(5) Tasuta lumetõrjet võidakse erandina
teostada ka selleks mittekvalifitseeruvate
teede osas, kui selleks on mõjuvad põhjused.
Mõjuvate põhjuste all peetakse eelkõige
silmas taotleja või tema leibkonna halba

tervislikku seisundit, kõrget iga, sotsiaalset
olukorda või muid sarnaseid olukordi.
§ 3. Taotluse esitamine
(1) Vormikohane taotlus esitatakse vallavalitsusele igal aastal hiljemalt 15. oktoobriks.
(2) Enne taotluse esitamist korraldab
taotleja erateel lumetõrje teostamist võimaldava kooskõlastuse lumetõrjetöödest puudutatud naaberkinnistute omanikega.
(3) Käesoleva määruse § 2 lg 5 korras erandi
tegemise taotlemiseks tuleb taotlejal esitada
lisaks vormikohasele taotlusele ka vabas
vormis kirjalik põhjendus.
§ 4. Nõuded taotlejale
(1) Taotlejaks võib olla kinnistu omanik,
kaasomanik või kinnistul asuvat majapidamist alalise elukohana kasutav isik kelle
elukoht on rahvastikuregistri kohaselt registreeritud taotluses märgitud kinnisasjale
1) kelle elukohaks on vähemalt üheksa
kuud enne taotluse esitamist rahvastikuregistri andmete kohaselt märgitud Vihula
vald;
2) kellel puudub taotlemisele eelnenud
kolme kuu jooksul tähtaja ületanud võlgnevus Vihula valla ees.
§ 5. Erateele esitatavad nõuded
(1) Tasuta lumetõrjet teostatakse erateedel,
mis vastavad järgmistele tingimustele:
1) eratee servad peavad olema takistustest puhastatud ja eratee servades
olevad takistused (nt. ilupõõsad,
istikud, truubiotsad, kivid jne) peavad
olema märgistatud viisil, mis tagab
nende nähtavuse pimeda ajal ja
lumekihi paksusest hoolimata. Tähistamiseks on soovituslik kasutada
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puidust, vähemalt 1,5 meetri kõrguseid, helkurribaga teibaid;
2) eratee kohalt peavad olema eemaldatud puude oksad minimaalselt 4 meetri
kõrguselt ja tee laiusest laiemalt
vähemalt ühe meetri ulatuses mõlemal
poolt teed;
3) eratee kõrval peab olema ruumi, kuhu
lund lükata. Lume äravedu ega
ladustamist ei teostata;
4) eratee laius ja teekurvid peavad
võimaldama lumetõrjetehnika liikumist ja lumetõrje teostamist;
(2) Eratee tasuta lumetõrje teostamise
võimalikkuse üle otsustab vajadusel vallavalitsuse keskkonnanõunik ja teedespetsialist.
(3) Eratee vastavuse eest käesolevas paragrahvis sätestatud nõuetele vastutab taotleja
ja tee omanik. Nõuetele mittevastavusest
tulenevad kahjud hüvitamisele ei kuulu.
(4) Eratee osalise mittevastavuse korral
sätestatud nõuetele teostatakse lumetõrjet
vaid nõuetele vastava teelõigu osas kui see on
tehniliselt võimalik.

INNA HARMANTS
Vihula küla

88

LAINE KASK
Võsu alevik

88

ADA VÄINSALU
Lahe küla

88

MARTIN ILVES
Võsu alevik

85

INNA VÄLKMANN
Käsmu küla

85

AINO LEHTOJA
Võsu alevik

84

§ 6. Taotluse läbivaatamise kord
(1) Tähtajaks esitatud taotlused vaadatakse
läbi määruse § 3 lõikes 1 märgitud tähtajast
arvates ühe kuu jooksul.
(2) Taotluse mitterahuldamisest teavitatakse
taotlejat kirjalikult ühe kuu jooksul peale
taotluse kättesaamist.

MARTA SARAP
Võsu alevik

84

LIIDIA SANG
Võsu alevik

82

§ 7. Rakendussätted
(1) Tasuta lumetõrje teenuse saamiseks
vajaliku taotluse vormi kinnitab Vallavalitsus.
(2) Avaldada käesolev määrus ajalehes
Vihula Valla Leht ja valla veebilehel.
(3) Määrus jõustus 14. veebruaril 2012.

ERNST KÜTT
Sagadi küla

81

AINO TAMM
Eru küla

81

SAIMA PAAT
Võsu alevik

75

ANNE OJANG
Rutja küla

70

Vihula Vallavalitsus on välja kuulutanud lihtmenetlusega riigihanke lumetõrjetööde teostaja leidmiseks.
Pakkumused esitada Vallavalitsusele Võsu Mere tn 6 hiljemalt 10.10.2012, kell 15.00, kinnises ümbrikus
märgusõnaga „Lumetõrjetööde pakkumine 2012/2013.
Informatsioon Peep Tõnisson telef.5151127, e-kiri peep.tonisson@vihula.ee

Tänuavaldus Võsu Vabatahtlike Tuletõrjeühingule
ning teistele vabatahtlikele

Ostame kasvavat võsa ja väheväärtuslikku puud. Teostame
erinevaid raideid.
RSG Invest OÜ tel. 5 688 1135
Ostame: tehnilist hõbedat, lauahõbedat, nõukaaegseid
kontaktoreid, automaat kaitselüliteid, trükkplaate, militaarset
elektroonikat, ning kullatud detaile.
Tel: 5 458 3370

Kui 19. juuli õhtul Võsul, Metsa tänaval, tulekahju puhkes
ning laastkatus põlema süttis, olid Metsa tänaval majast
möödujatest ja naabritest kohal abivalmid inimesed, kes appi
tõttasid. Selle õnnetuse tagajärjed oleksid võtnud nii kodu,
kus elada kui ka koha, kus suvitada.
Majaomanike nimel täname kõiki neid inimesi, kes aitasid
kaasa kiirel reageerimisel ja teatamisel vastavatele
institutsioonidele. Täname autojuhti, kes autosignaali lasi,
kes avastas tulekahju. Täname kiire abi osutamise eest ühe
naise ja tema tütre poolt, kes aitasid vett majaomanikel
pangedesse täita maja krundil, keda me ei tunne, kuid , kes
olid alguses kohe otsustaval hetkel abis, et majaomanikele
abiks olla. Eriline südamlik tänu Olev ja Priit Pähklamäele.
Aitäh Marika ja Aarne Innosele.
Ja lõpetuseks kõige südamlikum tänu Võsu Vabatahtlike
Tuletõrjeühingu professionaalsetele meestele – eelkõige
Andrus Aasmäele. Tänud, et olemas olete. Säilis elumaja ehk
kodu. Tänu kõigile, keda ei nimetanud, kuid kes aitasid kaasa!
Selliseid õppinud mehi Võsu Vabatahtlike Tuletõrjeühingust
ning kõiki Võsu vabatahtlikke inimesi tuleb hoida. Suur tänu
teile, et olemas olete!

KUTSUME OSALEMA
03.10.2012 kell 9.20 16.30 Rakvere
Rahvamajas ( Kreutzwaldi 2, Rakvere)
Lääne-Virumaa ettevõtluspäev
Sel aastal on ürituse kandvaks sõnumiks
äriideede genereerimine ja enesekindluse
ning motivatsiooni leidmine ettevõtlusega alustamiseks ja tegutsemiseks.
02.10.2012 kell 10.00-11.30 toimub
ettevõtluspäeva raames tutvumine Aru
Grupp AS-iga (Hulja, Lääne-Virumaa)
04.10.2012 kell 13.00-14.30 toimub
ettevõtluspäeva raames tutvumine Viru
Õlu AS-iga (Haljala, Lääne-Virumaa)
11. 10. 2012 kell 10.00- 16.10 Hotellis
Wesenbergh (Tallinna 25, Rakvere)
Koolitus „MTÜ finantside juhtimine
ja teenuste arendamine“.
3. 25. 10. 2012 kell 10.00-16.10 Hotellis
Weisenbergh (Tallinna 25, Rakvere)
Koolitus “Vabaühendused ja
Äriregister”.
Täpsem info ja registreerumine
www.arenduskeskus.ee
või e-mail: mty@arenduskeskus.ee,
margit@arenduskeskus.ee

JÜRI LAIGU
23.08.2012
Meie hulgast
on lahkunud …

Metsa tn. 20 majaelanikud

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

TOIVO TRAKS
13.09.2012

