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Tink-Tingadi rahvusvahelisel Folkloorifestivalil „INTERFOLK in Russia“ Sankt-Peterburis

Võsu
Tink-Tingadi ja Kadrina Kadrid koos siberlastega
10. novembri hommikul asusid Rakvere
vaksalist Sankt-Peterburi poole teele LääneVirumaa kaks regilauluansamblit: Tink-Tingadi
ja Kadrina Kadrid. Ees
ootamas kuue päeva
jagu laulmist ja kaasa
löömist rahvusvahelisel üritusel „INTERFOLK in Russia“.
Miks just Venemaale?
Aga seal pole me veel laulmas käinud. Ja kevadel tegid
Kadrina Kadrid Tink-Tingadile ettepaneku oma 10.
tegutsemisaastapäeva just
seesuguse ettevõtmisega tähistada. Loomulikult ei olnud Vihula rahvas sellele
vastu, sest ausalt öeldes on
möödunud terve igavik ajast,
mil Venemaad sai külastatud.
Mida see „INTERFOLK
in Russia“ endast
kujutab?
See on Sankt-Peterburi kultuurikomitee ja rahvusvahelise koostöökeskuse Inter
Aspekt ellu kutsutud folkloorifestival, mida peeti juba
viiendat korda. Sellest toredast rahvusvahelisest festivalist võivad osa võtta kõik
kollektiivid, kes tegelevad
rahvakunstiga. Kontserdid
toimuvad nii Peterburis kui
ka väljaspool linna. Samuti
on ette nähtud ekskursioonid
linnaga tutvumiseks ja peamine on muidugi konkurss,
millest võivad esinejad osa
võtta.
Kust kandist siis esinejaid kokku oli tulnud?
Esinejaid oli väga mitmetest
maadest: Poolast, Prantsusmaalt, Hollandist, Iisraelist,
Bulgaariast, Kreekast, Hispaaniast, Itaaliast ja muidugi

Eestist. Lisaks meie ansamblitele oli Eestit esindamas ka
Kundast pärit slaavi seltsi
„Istoki“ naiskoor „Zarjanka“ ja tantsukollektiiv „Svetozara“. Ja Venemaa avarustest oli kohale tuldud Abhaasiast, Tõva Vabariigist, Murmanskist, Tatarstanist, Burjaatiast, Dagestanist, Moskvast, Irkutskist, Tšeljabinskist, Novosibirskist, Arhangelskist, Sverdlovskist ja
Novoaltaiski linnast. Üldse
oli esinejaid üle viiekümne
kollektiivi ja lisaks veel
solistid.
Kas Tink-Tingadi ja
Kadrina Kadrid
osalesid konkursil?
Ikka! Kui võtad ette nii pika
reisi ja sahkerdad ära tuhanded sahkerdamised, mis
seotud piiri ületamisega,
raha otsimisega ning töökohast vabaks saamisega,
siis tuleb ikka täiega peale
minna ja mõnuga asja teha.

Samas pole ju ka miskit
kaotada, kui just auhinnalist
kohta ei saa.
Ja kuidas läks?
Väga-väga hästi! Saime oma
kategoorias (see on folkloorne laul) hõbediplomi
ning esimesest voorust pääsesime teise vooru, kus selgitati välja ka peavõitja.
Selleks osutus Kreekast pärit
tantsuansambel. Lisaks konkursi žüriile moodustati koha peal teise vooru mitte
pääsenud kollektiivide juhtidest žürii, kellele anti õigus
oma peavõitja välja kuulutada. Pole just raske arvata,
et rõõm oli ikka eriti suur, kui
meid selle tiitli väärilistena
välja kuulutati. Tulemus on
ju ikka väga hea, sest
võistlejate kollektiivid olid
ikka äärmiselt erinevad. Ja
kui suuta silma paista selle
virr-varri seast, siis on ju
vahva!

Mis enim meelde jäi?
Vast need ühised bussisõidud koos teiste kollektiividega. Nagu oleks sattunud
mingisse lõbusasse filmi:
bussi akna taga mööduvad
kasetukad, bussis mängib
karmoška ja baabad laulavad
südamlikke ballaade. Nad
teevad seda nii ennastunustavalt, et on kahju – ise
kaasa laulda ei oska. Ja
lapsed! Need kõige väiksemad võisid olla vast viieaastased. Nende silmad särasid, nende kogu olemus oli
pühendunud laulule ja tantsule. Ja nad tegid seda äärmiselt meisterlikult!
Millal ja kuhu
järgmisena kihutate?
Kihutama ei hakka praegu
kohe kindlasti mitte. Nüüd
vaja natuke asjade üle mõelda, raha koguda ning igapäevaste toimetustega tegeleda. Aga saime festivalilt
toredad sõbrad Siberist Novoaltaiski linnast. Nemad
kutsusid meid endi juurde
folkloori festivalile. Samuti
saime kutse Bulgaariasse.
Eks aeg näitab, millal ja
kuhu sõidame.
Ah jaa! Täname Vihula
valla kultuurikomisjoni ja
Civitani klubi. Nemad aitasid meid rahadega paremini
hakkama saada.
P.S. Kahjuks on esinemisest pilte vähe. Õigemini
pole üldse. Aga mõne aja
pärast on pilte Internetis
kindlasti üleval. Minge
järgmisel aadressil
w w w. i n t e r f e s t p l u s . r u .
Tegelikult on sealt uhke
lugeda: Vihula ja TinkTingadi. Me oleme kaardil!
Küsis ja vastas
Kai Tingas

Regilauluansamblid Kadrina Kadrid ja Tink-Tingadi
viimasel Viru Särul Jänedal

SOS klubiürituste 6 hooaeg –
Võsu Rannaklubi kutsub!
Segased ajad sünnitavad hulle mõtteid ja tegevusetus
mõjub tervisele. Rahvas on alati tahtnud tsirkust ja leiba.
Eks see leivanatuke tule raske tööga endal lauale vedada,
kuid tsirkuse tegemisel lööme seljad kokku. Kes see muu
ikka nalja teeb, kui mitte ise. 7. detsembril toimub Võsu
Rannaklubis SOS 2012/2013 hooaja avaüritus. Pean
tõdema, soliidses eas kodanikule kohaselt, et need aastad
lähevad ikka kiirelt... Seekord siis juba kuuendat hooaega
järjest lööme tantsulood lahti ja vaatame, kust otsast seda
va õhukest elukest veelgi naljaga pigistada kannatab.
Nagu ikka SOS pidudel kombeks, proovime siia
juurde pookida ka midagi huvitavat. Luua nn “lisandväärtust” nagu tänapäeval moodsas keeles ikka öelda
armastatakse. Traditsiooniks on saanud meie oma Võsu
Rahva Teatri etteasted, üllatused ja trikiga nipid, mis üsna
tihti leiavad ainest päevakajalisest. Kui Võsu Rahvateatri
seltskond seekord kokku sai, oli arstide streik just
lõppenud. Nii otsustatigi seekord peo teema siduda
meditsiiniga. Trupi etendatavas minitükis võib peokülalisi seekord tabada äratundmisrõõm ja ehk ka
kahetsus ravimatute patoloogiliste jaburuste pärast.
Teemakohane riietus alates pidzaamadest lõpetades
arstivormiga on soovitatav. Parimad leiavad kindlasti
äramärkimist ja erilubasid voodireziimile jäämiseks
väljastab meie puhvet. Kitlit sahistada saab nagu ikka,
parima tantsumuusika saatel. Kellel vähegi tervist, on
peole oodatud!
Saame kokku sest - Seltsis On Segasem!
Taimi Samblik
MTÜ Võsu Rannaklubi juhatuse liige

Põlva vallavalitsuse ja
külavanemate esindus
külastas Vihula valda
22.-23.novembril külastas Vihula valda Põlva
vallavalitsuse ja külavanemate esindus eesotsas
vallavanem Mati Meelistega. Külalised käisid Karepa
rahvamajas, kus kohtuti vallavane Raivo Uukkiviga,
Karepa seltsi rahvaga ning Noonu küla tegemisi tutvustas
külavanem Art Veermäe. Edasi mindi Käsmu meremuuseumisse, kus vastuvõtjaks oli Aarne Vaik ning
Käsmu rahvamajja, mida tutvustas külaseltsi esinaine
Tiina Laulik. Külalised põikasid läbi ka vallavalitsusest,
Võsu raamatukogust ja rannaklubi saalist. Reedel, 23.
novembril külastati Sagadi mõisa ja metsamuuseumi ning
Vergiranna seltsi uut ja vana seltsimaja.

Vergiranna seltsis pakuti põlvakatele kalasuppi.
Vasakul Põlva vallavanem Mati Meeliste
Põlva vald asub rõngasvallana ümber Põlva linna,
territooriumi suurus on 228 km2 ja elanike arv 4080
inimest ehk ruumi on vähem, kui meil, aga rahvast kaks
korda rohkem. Valla territooriumil on 27 küla, neist
väikseimas elab ca 40 inimest, suuremates 600-700.
Vallas on 3 kooli, 5 raamatukogu-külakeskust, 68 erinevat
MTÜ-d, Mammaste Tervisespordikeskus ja palju muud
huvitavat.
Külaskäik toimus Põlva Valla Külavanemate Seltsi
initsiatiivil, järgmisel suvel oodatakse Vihula valla
esindajate vastuvisiiti.
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Tehnovõrkude valdajad
taotlevad riigilt ühtseid
aluseid talumistasude
arvestamiseks
Tehnovõrkude ja -rajatiste valdajad esitasid eile
ühispöördumise, millega taotlevad riigilt uue
talumistasude arvestamise regulatsiooni
väljatöötamist.
Kaheksa taristuettevõtet ja organisatsiooni esitasid
ühispöördumise Justiitsministeeriumile, Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumile, Õiguskantslerile,
Riigikogu Põhiseaduskomisjonile, Õiguskomisjonile ja
Konkurentsiametile. Pöördumise ajendas olukord, kus
Riigikohtu 17. aprilli otsusega on tunnistatud kehtetuks
asjaõigusseaduse ja selle rakendamise seaduse sätted, mille
alusel arvutati talumistasude suurust, kuid samal ajal on jõus
tehnorajatise taluja õigus tasu nõuda.
Lüngad õigusruumis asetavad tehnovõrkude valdajad
keerulisse olukorda, kus iga rajatise omanik peaks igal
konkreetsel juhul kinnistu omanikuga läbi rääkima ja
jõudma kokkuleppeni talumise tasu õiglases suuruses. Et
ühiskondlikult tähtsad elektri-, vee-, gaasi- ja sidevõrgud
puudutavad sadu tuhandeid kinnistuomanikke, tähendaks
ühekaupa kokkuleppimine suuri kulutusi ja kanduks lõpuks
tarbija rahakotti. Samuti ei tagaks selline lähenemine ühtseid
põhimõtteid ega maaomanike võrdset kohtlemist, mis aga on
oluline ühiskondliku õiglustunde seisukohalt. Seetõttu on ka
Riigikohus andnud seadusandjale soovitused töötada välja
ühtne talumistasu arvutamise metoodika, mis arvestaks maa
sihtotstarvet, avalikku huvi ja tehnorajatise tegelikku mõju
kinnisasjale.
Ühispöördumise esitanud taristuettevõtted taotlevad
ühtsetel ja läbimõeldud alustel uue talumistasude
regulatsiooni loomist ning on valmis selle väljatöötamisel
osalema. Seni tuleb igal tehnovõrgu omanikul oma parima
äranägemise järgi otsustada, kas tasude maksmine kuni uue
regulatsiooni jõustumiseni edasi lükata või kasutada nende
arvestamisel metoodikat, mis ei ole riiklikult kehtestatud.
Ühispöördumisele on alla kirjutanud Elektrilevi OÜ,
Elering AS, OÜ VKG Elektrivõrgud, Imatra Elekter AS,
Elion Ettevõtted AS, Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus, AS
Starman ja AS EG Võrguteenus.

Arenduskoja LEADER
toetuste projektitaotluste
vastuvõtt 21.–25. jaanuar
2013.
Kohalik LEADER tegevusgrupp MTÜ Arenduskoda
võtab vastu LEADER strateegia meetmete 2013. a
toetuste projektitaotlusi.
Meetme 1.2 „Seltsitegevuse, spordi ja
kultuuripärandi väärtustamine läbi omaalgatusliku
tegevuse“ ja meetme 2.1 „Ettevõtluse arendamise
toetus projektitaotlusi võetakse vastu 21. kuni 25.
jaanuarini 2013 (kella 17-ni) MTÜ Arenduskoja
kontoris, aadressil Roheline 19, Tapa linn.
Arenduskoja igas liikmesomavalitsuses (Ambla,
Kadrina, Kuusalu, Tapa ja Vihula vald ning Loksa linn)
on määratud LEADER projektitaotluste koostamise
konsulteerimiseks kohalik nõustaja. Taotlejatele on
nõustamine kohustuslik.
Arenduskoda korraldab eelpool nimetatud
toetustealased infopäevad:
11. detsembril 2012 kell 16 Kadrina vallamajas
Kadrina piirkonna taotlejatele;
12. detsembril 2012 kell 16 Tapal arenduskojas Tapa ja
Ambla piirkonna taotlejatele;
13. detsembril kell 17 Kolgküla rahvamajas Kuusalu,
Loksa ja Vihula piirkonna taotlejatele.
Toetuste ja nõustamise kohta saab infot, taotlusvorme
ning juhendmaterjali MTÜ Arenduskoja veebilehelt
arenduskoda.ee.

VIHULA VALLA LEHT
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Elektrituru avanemise infopäev Võsul
Teatavasti avaneb Eestis
elektriturg 1. jaanuarist 2013
ja 10. detsembriks peame
endale valima, kellelt edaspidi hakkame elektrit ostma
ning milliste paketiga.
Mitmed Vihula valla inimesed avaldasid soovi saada
rohkem teada elektrimüügi
uuest korrast. Praegu on
teada 7 elektrimüügi firmat,
võtsime nendega ühendust ja
2 elektrimüüjat, Eesti Energia ja VKG Elektrivõrgud
OÜ ning Rannar Vassiljev
Riigikogu SDE fraktsioonist, tulid 20.11.12 meie
infopäevale olukorda selgitama.
Elekter puudutab meid
kõiki. Vett võid oma kaevust
võtta, aga neid hakkajaid,
kellel on oma elektrit tootev
tuulik või päikesepaneelid,
on meil ainult mõned. Kui
tuult on vähe või ilm on väga
külm, võib omatoodetud
elektrist väheks jääda ja siis
on samuti vaja elektrit juurde
osta.
Põhiline mure on ikkagi
elektri hind. Erinevatel hinnangutel võib hind tõusta 20,
aga kui ka võrguteenused
kallinevad, kuni 60%. Elektriarve, mille me saame,
koosneb kolmest osast:
elektrihind, elektrivõrgu ülekande hind ja riiklikud
maksud (taastuvenergia ja
elektriaktsiis). Börsile läheb
ainult elekter. Samas võib
tõusta ka võrguteenuste
hind, mida Konkurentsiamet
küll kontrollib, et hinnatõus
jääks “põhjendatud piiridesse”, aga selgeid piire pole
kahjuks kokku lepitud.
Eesti Energia esindaja

Liina Are andis põhjaliku
ülevaate elektrituru avanemisest ja nende pakkumistest. Eesti Energial on praegu
ligi 500 000 klienti ja nemad
saavad kliente ainult kaotada, samas kui teised pakkujad saavad kliente ainult
juurde võita. See ongi EL
poolt nõutud turu avanemise
eesmärk, et konkurents
hoiaks hinnad stabiilsed.
Minu ettepanekul tutvustati
ka Põhjamaade kogemusi,
sest neil on elektriturg varem
avatud. Norras, Rootsis ja
Soomes on hind muidugi
kõrgem, aga hinnad nendega
väga palju ei erine, mida ei
saa küll öelda meie ja nende
palgavahede kohta. Kes 10
detsembriks lepingut ei tee,
jääb nn “üldteenusega”
elektrit edasi saama, aga see
on meil veidi kallim, kuigi
Soomes pidi 80% kasutama
üldteenust ja ainult 20% on
lepingutega. Eesti Energia
paketti valides saadetakse
ainult üks arve, sest pakutakse ka võrguteenust.
VKG Elektrivõrgud OÜ

Marek Tull ja Paul Lettens
juhatuse liige Marek Tull,
kelle suguvõsa elab Eismal
ja ise on kohaliku eluga
tuttav, tutvustas oma firmat.
VKG omab ca` 35 000
klienti ja tegutseb Narva
ning Sillamäe piirkonnas.
Marek Tull, kes on hariduselt energeetik, tunnistas, et
nende hinnad on veidi kõrgemad, aga hinnad on pidevas
muutumises ja kliendile on
tähtis ka firma töökindlus
ning võime operatiivselt
tehnilisi probleeme lahendada. Väiksema ettevõttena
on nemad tänaseks jõudnud
60 protsenti oma tarbijaist
varustada kaugloetavate arvestitega, mis annab inimestele võimaluse tarbida elektrit tunnitäpsusega ning
tõepoolest mängida oma
elektritarbimisega ööpäeva
lõikes. Üle Eesti on plaanis
sellised mõõdikud asendada
aastaks 2017.
Rannar Vassiljev selgitas
oma ettekandes elektriarve
kujunemist ning kirjeldas
riigi võimalusi elektrit puudutavaid makse reguleerida.

Hetkel on elektri vabaturu toodete ja hindadega Eestis turule tulnud kõik pakkujad, sel
aastal uusi tulijaid vaevalt et lisandub.
Loetud nädalad on jäänud 10.detsembrini, et omada elektrilepingut 1. jaanuaril 2013.
Seega ei ole kliendile jäänud enam eriti pikka aega kaalumiseks ja ootamiseks.
Igati mõistlik on võtta aeg koheselt nõu saamiseks ja otsuse tegemiseks ning
pöörduda postkontorisse, kus saab sõlmida Eesti Energia elektrilepingu paketti KINDEL
või võtta vastav pakkumine.
Lähim postkontor, kus võimalik lepinguid sõlmida:

Riigil oleks võimalik vähendada elektri aktsiisimaksu
ning taastuvenergia tasu.
Viimane ka uuest aastast
väheneb, kuid mitte märkimisväärselt, ainult 1%.
Aktsiis on Eestis kõrgem kui
enamikus ELi riikides, näiteks 4.7 korda kõrgem kui
Lätis ja Leedus, jäädes siiski
palju alla Hollandile ja
Taanile. Loomulikult tähendaks aktsiisimäära vähendamine seda, et riigieelarvesse
tuleks raha mujalt leida.
Belgias näiteks saavad raskelt haiged ja madalapalgalised osaliselt tasuta
elektrit. Õiguskantsler Indrek Teder on öelnud, et Eesti
on elektrituru avanud rabistades tarbijakaitseküsimusi
sügavalt kaalumata ning et
tõhusa konkurentsi toimimiseks on vaja häid rahvusvahelisi ühendusi, mis Tederi hinnangul on praegu
Eestis veel problemaatilised.
Meil on võimalus valida
fikseeritud või börsihinnaga
paketi vahel. Küsisin esinejatelt, millise paketi nad ise
valisid. Eesti Energia esindaja, kellel on kaks erinevat
korterit, valis ühes fikseeritud ja teises börsihinna
ning VKG esindaja valis
börsihinnaga paketi, seega
mingit ühest soovitust siin
pole. Elektrihinna vahe erinevatel pakettidel pole eriti
suur ja lepinguid saab kuuajalise etteteatamisega vahetada, nii et tuleb teha hetke
parim valik ja jälgida hinna
kujunemist.
Paul Lettens
Vallavalitsuse liige
Võsu postkontor
Mere 63, Võsu

E,T,N,R 9:00-15:00
K 9:00-17:00
L 9:00-12:30
P suletud

Mida teha enne ja pärast orkaani või suurtormi?
Vastab TTÜ energeetikateaduskonna dekaan,
professor Arvi Hamburg.
Mida võiks teha orkaaniks valmistudes?
Soetada isiklik elektrigeneraator, tuulegeneraator, grillahi?
Kui oled hankinud kena
mereäärse koha elamiseks,
on tore – vaatad silmapiiri,
unistad suurelt, südantsoojendavad maalilised päikeseloojangud – elu nagu
muinasjutus. Kuid üsna tihti
ja just kõige ilusamal hetkel
ilmub muinasjuttu kuri nõid,
lõhub kõik ilusa ja teeb elu
põrguks. Seda ohtu peame
mereveeres alati tunnetama,
ilu ja valu on tasakaalus.
Maismaal katsub maru
jõudu meie kätetööna valminud ehitistega, teeb karmi
kvaliteedikontrolli, nõrgemad sõlmed ja tervikud, sh
ka praagi lennutab laiali ja
laastab looduslikku kooslust. Kuid ikkagi saame end
kaitsta, optimeerime laastamistöö võimalikke tagajärgi,
kasutame vastupidavamaid
materjale, suurendame tugevusvaru, infrastruktuuri peidame ehk üldse maa sisse.

Kui tormtuul toob ka vee
kaasa, siis pole pääsu. Siin ei
aita kallimaid ja tugevamaid
ehitised. Üsna keeruline on
ette kujutada elamiskõlbulikku laevmaja, või veelgi
hullem, allveelaev maja.
Vettpidavad hooned ja ehitised oleksid ka üsna kentsakad.
Siit ka energiavarustuse
hädad. Kui tuul ei murra
maha looduse meelevallas
elektriõhuliine ja -seadmeid,
siis vesi neutraliseerib isolatsiooni. Tekivad lühised,
tulekahjud, töötavad kaitseseadmed, elekter lülitub
välja. Elektrivarustuse taastamine eeldab kahjustunud
seadmete remonti või vahetamist ja isolatsiooni kuivamist, isoleerivate omaduste
taastumist. Mõistagi võtab
see kõik aega.
Kuidas end kaitsta?
Oma elektrigeneraator keldris võib küll mõni aeg majale
elektrit anda, kuid kokkupuutes veega on see tõsiseks
ohuks teie elule. Seega kui
maja pole just vesiehitus ja
veekindel, ei tasuks hetke
heaolu nimel eluga riskida.
Ka oma tuulik ei aita. Kui

marutuul teda sootuks minema ei vii, siis tugeva tuulega
tuulik ei saa töötada. Jääb üle
vaid taskulambi patareidele
või paremal juhul akulambi
valgusele loota ja söögivalmistamiseks sobib hea
puuküttega pliit. Aitab ka
grillahi, saab suupoolist ja
valguskuma. Inimene pole
kõikvõimas, loodust me üle
ei kavalda ja piisavat kaitset
stiihia vastu pole me suutelised ehitama.
Mis on kõige olulisem
teha või tegemata jätta
pärast orkaani lahkumist? Näiteks pärast
orkaani Sandy taandumist USA idarannikult?
Esmane on vee ärajuhtimine
ja purustuste kõrvaldamine –
seda igaüks oma pädevuse ja
kohustuste piires. Koduomanikul tuleks ette võtta
oma majapidamises juhtmete ja torude ülevaatamine,
hoonete tuulutamine ning
kuivatamine. Mahalangenud
elektrijuhtmeid, liinidele
langenud puid või oksi ei
tasuks ise kõrvaldama hakata. Kui liinijuhtmed on pinge
all, on elektrilöögi saamise
tõenäosus suur, sealt ka oht

elule. Avaliku võrgu elektrivarustuse taastamise kiirendamisele aitab kaasa kahjustatud hoonete elektriseadmete eraldamine elektrivõrgust. Kõik need õpetused kehtivad ka meie kallis
kodukandis võimalike ekstreemsete loodusnähtuste
järgsel toimetamisel.
Mis on suurim kahju,
mida üks orkaan
energeetiku arvates
võib korda saata?
Kõige suurem kahju on
loomulikult oht inimelule,
kuid majanduse ja tehnoloogia vallas suurima kahju
tekitab energiakatkestus,
sest:
• hulk tooteid ja teenuseid
jääb andmata,
• juhtimissüsteemide tõrgetest tekkivad korratused,
• elektritranspordi mittetoimimisest tekkiv kaos,
• rikneb või rikutakse
tehnoloogilist protsessi,
• tavapärase elurütmi taastamine on aeganõudev
protsess.
Krõõt Nõges,
TTÜ pressiesindaja
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ISTUNG NR 39
08. novembril 2012 kell 16.00 Võsul
Istungi osales kokku 14 volikogu liiget: Andrus
Aasmäe, Piret Aasmäe, 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 Mare Kalme.

Otsusega nr 196 vähendati Karepa sadama detailplaneeringu ala ning otsustati jätkata planeeringu koostamist Karepa muuli maaüksusele üldplaneeringu
muutmisettepanekut mitte sisaldava detailplaneeringuna.
Otsusega nr 197 seatakse pärast Karepa sadama detailplaneeringu kehtestamist hoonestusõigus Vihula vallas
Karepa külas asuvale vallale kuuluvale Muuli katastriüksusele MTÜ Karepa Kalasadam kasuks. Hoonestusõiguse seadmise põhitingimused:
- olemasolevad ja rajatavad ehitised muutuvad
hoonestusõiguse oluliseks osaks;
- hoonestusõigus ei ulatu kolmandatele isikutele
kuuluvatele kinnisasjal paiknevatele ja seda läbivatele
liinidele, trassidele ja muudele kommunikatsioonidele;
- hoonestusõiguse tähtaeg on 20 aastat.
Hoonestaja on kohustatud kasutama kinnistut
üldkasutatava sadama rajamiseks ning püstitama 2 aasta
jooksul alates hoonestusõiguse seadmisest, kuid mitte
hiljem kui 2015 aasta 31.detsember, sadamateenuse
osutamiseks vajalikud ehitised. Hoonestaja peab tagama
Vihula valla rannakaluritele sadama sihtotstarbelise
kasutamise võimaluse kogu hoonestusõiguse kehtivuse
ajal.
Volikogu kinnitas valla 2013. aasta eelarve I lugemise.
Võeti menetlusse ning suunati alalistesse komisjonidesse
arvamuse saamiseks ja ettepanekute tegemiseks järgmised
eelnõud:
- “Vihula valla heakorrakonkursi “Kaunis Kodu”
statuut“;
- „Vihula valla tunnustuse avaldamise kord“.

Volikogu poolt vastuvõetud määruste ja otsustega saab
tutvuda valla kantseleis, raamatukogudes ja valla
veebilehel: www.vihula.ee.

Järgmine korraline volikogu istung
toimub 13. detsembril 2012
kell 16.00
Võsul, vallamaja saalis (II korrusel)

VIHULA VALLA LEHT

23. oktoobri 2012 istungi nr 42 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. andis loa korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodiliseks vabastamiseks ja ühise jäätmemahuti kasutamiseks vastavalt esitatud avaldustele järgmistele
jäätmevaldajatele: I. Nikitina, K. Kreitzberg, K.
Zingerman, R. Vidder, S. Kodanipork, S. Kiviberg, S.
Kornel ja Liisupiim OÜ;
2. tunnistas talihoolduse hankele tähtaegselt pakkumuse
esitanud pakkujad Fie Oiva Matikainen, Fie Tõnis
Sinila, OÜ Merisiil, Fie Kaupo Uukivi Raja talu, Fie
Andres Mülla, Fie Peep Tõnisson, Fie Robert Ilves ja
Sikkan OÜ vastavaks hanketeates esitatud pakkujate
kvalifitseerimise tingimustele. Tunnistas pakkujate Fie
Oiva Matikainen, Fie Tõnis Sinila, OÜ Merisiil, Fie
Kaupo Uukivi Raja Talu, Fie Andres Mülla, Fie Peep
Tõnisson, Fie Robert Ilves ja Sikkani OÜ esitatud
pakkumused vastavaks kõikidele hankedokumendis
esitatud tingimustele. Tunnistas käesoleva lihthanke
edukaks pakkumuseks piirkonnas nr 6 Fie Oiva
Matikainen, piirkonnas nr 7 Fie Tõnis Sinila, piirkonnas
nr 9 OÜ Merisiil, piirkonnas nr 1 Fie Kaupo Uukivi Raja
Talu, piirkonnas nr 8 Fie Andres Mülla, piirkonnas nr 3
Fie Peep Tõnisson, piirkonnas nr 2 Fie Robert Ilves ja
piirkonnas nr 4 Sikkani OÜ poolt esitatud pakkumus, kui
vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast odavai-mad
pakkumused;
3. nõustus Tiit Kornel´i ja Kätlin Tomband´i 12.10.2012
avalduse alusel Vihula Vallavalitsuse 08. septembri 2011
korralduse nr 313 „Hajaasustuse veeprogrammi taotluste
rahastamine“ muutmisega. Muuta toetuse saaja Tiit
Kornel´i asemel toetuse saajaks kinnistu praeguse
omaniku TBB Liisingu AS volikirja alusel Kätlin
Tomband;
4. tunnistas tähtaegselt esitanud Adepte Ekspert OÜ ja
Infragate Eesti AS pakkumused vastavaks hanketeates
esitatud pakkujate kvalifitseerimise tingimustele.
Tunnistas pakkujate Adepte Ekspert OÜ ja Infragate
Eesti AS esitatud pakkumused vastavaks kõikidele
hankedokumendis esitatud tingimustele. Tuginedes HD
punkti 7 lõike 7.1 alalõikele 7.1.2 lükata tagasi Adepte
Ekspert OÜ ja Infragate Eesti AS pakkumused
kaalutlusel, et hankele „Vihula valla, Palmse küla, Siiri
kinnistu Keskkonnamõju strateegilise hindamise
eelhinnangu koostaja leidmine” laekunud pakkumused
ületavad Hankija vahendeid ja pakkumused ei ole selle
maksumusega Hankijale otstarbekad;
5. tunnistas jäätmejaama hankele tähtaegselt esitanud Ragn
Sells AS pakkumus vastavaks hanketeates esitatud
pakkujate kvalifitseerimise tingimustele. Tunnistas
pakkuja Ragn Sells AS esitatud pakkumus vastavaks
kõikidele hankedokumendis esitatud tingimustele.
Tunnistas edukaks ainsana pakkumuse esitanud Ragn
Sells AS pakkumus;
6. väljastas ehitusloa Võsupere külas Mehaanikakoja
kinnistul asuva tootmishoone laiendamiseks;
7. väljastas kirjaliku nõusoleku puurkaevu rajamiseks
Vihula küla Kurepesa kinnistule;
8. väljastas projekteerimistingimused Vainupea küla Saare
kinnistul asuva suvila elamuks rekonstrueerimise ja
laiendamise projekti koostamiseks;
9. andis nõusoleku Käsmu külas asuvate naaberkinnistute
Kanarbiku, Suksu ja Põllu tn 14b piiride muutmiseks
ning kinnitas uute kinnistute pindalad ja aadressideks
määras Põllu tn 14 ja Põllu tn 14a.
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30. oktoobri 2012 istungi nr 43 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. saatis täiendatud eelarve seletuskirja volikogu eelarve- ja
majanduskomisjonile ja esitas volikogule eelnõu „Hoonestusõiguse seadmine MTÜ Karepa Kalasadam
kasuks“;
2. kinnitas volikogu sotsiaal- ja hariduskomisjoni ettepanekud järgmiselt: toetada 2012/2013 õppeaasta I poolaastal
ühe õpilase õpinguid Loksa Muusikakoolis 54 euroga,
lõpetada ühe raske puudega inimese hooldamine seoses
tema asumisega hooldekodusse, toetada hoolduskulude
katmisel vastavalt kehtestatud kohamaksu suurusele,
maksta rehabilitatsioonitoetust kahele eakale inimesele
kokku summas 174,39 eurot, maksta küttetoetust
kolmele eakale inimesele kokku summas 256 eurot,
maksta ühekordset toetust kahele perele kokku summas
410 eurot, maksta toetust ühele puudega inimesele
summas 36 eurot, maksta toetust ühele töötule summas
100 eurot, maksta toetust kuuele eakale inimesele kokku
summas 352,66;
3. andis nõusoleku Paasi külas asuva Roda katastriüksuse
jagamiseks kaheks eraldi katastriüksuseks ja määrata
koha-aadressideks Roda ja Roopa;
4. kehtestas Võsu Kooli ruumide ja inventari üürile
andmisel haridusasutustele ja suvelaagrite korraldajatele
järgneva hinnakirja: õpilane-15 EUR/ööpäev, täiskasvanu-25 EUR/ööpäev, toitlustamine-12 EUR/3
toidukorda;
5. väljastas kasutusloa Palmse 10 kV elektriülekandeliini
Sakussaare - Palmse lõigu kasutamiseks;
6. võttis vastu Vainupea küla Kingu kinnistu detailplaneeringu ja korraldas planeeringu avaliku väljapaneku;
7. väljastas ehitusload Sikkani komplektalajaama paigaldamiseks ning kaabelliinide rekonstrueerimiseks ja Eru
küla Pedaja kinnistule saun-suveköögi püstitamiseks;
8. väljastas projekteerimistingimused Koljaku küla Laviku
kinnistu ehitiste rekonstrueerimise, laiendamise, lammutamise ning teisaldamise projektide koostamiseks; Altja
ja Mustoja küla elektrivõrgu rekonstrueerimisprojekti
koostamiseks; Võsu aleviku Mere tn 42 kinnistul asuva
elamu rekonstrueerimise ja laiendamise projekti
koostamiseks;
9. algatas detailplaneeringu koostamise Vainupea küla
Kasteheina kinnistule, Võsu aleviku Metsa tn 27
kinnistule ja Palmse küla Siiri kinnistule;
10. otsustas müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel
Vihula valla omandis oleva MTZ lumesaha alghinnaga
alates 3 000 eurot;
11. andis nõusoleku jäätmeloa väljastamiseks Eesti
Keskkonnateenused AS-le olme- ja ohtlike jäätmete
kogumiseks ja veoks Lääne-Viru maakonnas ning
tavajäätmete hulka liigituvate jäätmete sorteerimiseks,
vaheladustamiseks, ümberpakkimiseks ja laadimiseks
Rakvere linnas Rägavere tee 42 asuvas ümberlaadimisjaamas. Andis nõusoleku ohtlike jäätmete käitluslitsentsi
uuendamiseks Ragn-Sells AS-le seoses tegevuse
laiendamisega ning ohtlike jäätmete kogumispunkti
haldamisega aadressil Võsu alevik Spordi tn 16;
12. andis loa korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodiliseks vabastamiseks ja ühise jäätmemahuti kasutamiseks vastavalt esitatud avaldustele järgmistele
jäätmevaldajatele: A. Lille, K. Linkama, R. Vain, V. Ong,
A. Pärna ja B. Pärna.
13. novembri 2012 istungi nr 44 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. andis nõusoleku Vatku külas asuva Jaagu-Hansu
katastriüksuse jagamiseks kaheks eraldi katastriüksuseks
ja määras lähi-aadressideks Jaagu-Hansu ja Mäe-Hansu;
2. muutis Vihula Vallavalitsuse 07.08.2012 korralduse nr
818 punkte 1.1-1.4 sihtotstarvete osas määrates
katastriüksuste Mihklirahva, Metsa, Kraavi ja Tipu
sihtotstarveteks elamumaa;
3. andis loa korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodiliseks ja erandkorras vabastamiseks vastavalt esitatud
avaldustele järgmistele jäätmevaldajatele: A. Aavast, H.
Talalaev, I. Linholm, U. Eik, AS Seitsmes Taevas;
4. muutis Vihula Vallavalitsuse ja M.H. vahel 26.07.2012
sõlmitud toetuslepingu nr 6-11/20 punkti 1.5. määrates
projekti lõpptähtajaks 15.11.2012;
5. väljastas projekteerimistingimused Karepa küla Nõmmeste kinnistul asuva garaaži suvilaks rekonstrueerimise
projekti koostamiseks;
6. väljastas kirjaliku nõusoleku puurkaevu rajamiseks
Ilumäe küla Soo kinnistule;
7. kandis ebatõenäoliselt laekuvad 52 nõuet kuludesse
kokku summas 5397,64;
8. andis nõusoleku MTÜ-le Viitna Jahindusühistu siseministri 25.03.2002 määrusega nr 56 kinnitatud nõuetele
vastava 12 000 m2 suuruse laskepaiga rajamiseks
Sakussaare külas asuvale Jäägri maaüksusele;
9. maksis Vihula valla 2012.aasta Lõikuspeo küpsetiste
konkursi võitjatele auhinnaraha järgnevalt: I koht 50 € Kaja Puhu, II koht 30 € - Maret Helene Seene, III koht
20 € - Helju Arak.
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8. detsembril 2012
kell 11-18.00
VÕSU RANNAKLUBIS

Jõululaat
Registreerumine ja lähem
info Epp - tel 511 3948

VIHULA VALLA LEHT

NOVEMBER
BER 2012

7. detsembril kell 20.00 Võsu rannaklubis
SOS stiilipidu
"Arstid ja haiged"
Tantsuks ansambel Pitser-T.
Üllatusi pakub Võsu Rahva Teater
Pilet 5 € Avatud puhvet
Eelinfo ja kohtade registreerimine
tel 529 8681 Taimi Samblik

Jõulukontsert
22. detsember Võsu Rannaklubis
algusega kell 19.00.
Esinevad Di Santo Duo
(Peep Pihlak kitarr ja Toomas Rannu
mandoliin)

Esimese advendi
jumalateenistus
Esku kabelis toimub
2. detsembril kell 13.00.

Ülllatuskülaline
Laudade broneerimne tel. 5 805 3482
(Andres Truman )
või 525 1127 vosu.kuurort@vihula.ee
(Anneli Kivisaar)
Pilet 3 eurot.
Korraldajad: Vihula vallavalitsus, SA
Võsu Kuurort ja MTÜ Virumaa
Noortestuudio

Toidukartul Simunast!
Erinevad sordid. 515 7741

Vihula valla lauatennise
seeriavõistluse kolm etappi
edukalt läbitud
Okoobris toimunud Vihula valla lauatennise seeriavõistluse
II etapi võitis Jüri Kalninš Aserist. Teise koha saavutas Janek
Seidelberg Sõmerult ja kolmas koht kuulus Arkadi
Mašegirovile Võsult. Parim naismängija oli Ülle Vilba, kes
üldarvestuses saavutas neljanda koha. Parim noormängija
tiitel läks järjekordselt Sten Vahtrasele, parim veteran oli
Kunnar Vahtras.
Kolmanda etapi, mis toimus novembris, võitis Janek
Seidelberg, teise koha saavutas Ülle Vilba ja kolmandaks jäi
Janno Malm Rakverest. Parim veteran oli Arkadi Mašegirov
ja noormängija Sten Vahtras.
Enne neljandat etappi on seeriavõistluse liider Janek
Seidelberg, talle järgnevad Ülle Vilba, Arkadi Mašegirov, Janno Malm, Avo Seidelberg ja Kunnar Vahtras.
Seeriavõistlus jätkub uuel aastal jaanuaris. Kokku on seitse
etappi ja sarja viimasel
seitsmendal etapil mängitakse Võsu karikale.
Võsu LTK

II etapi võitis Jüri Kalninš

Tarbijakaitseameti pühade-eelne meeldetuletus
Ees ootav pühadeaeg suurendab inimeste kulutusi, mida osa püüab
katta laenurahaga. Hoogustub krediitkaartide kasutamine, järelmaksu võtmine ning samuti elavneb kiirlaenuturg. Tarbijakaitseamet annab seetõttu inimestele nõu, millele krediidilepingute
sõlmimise puhul tähelepanu pöörata.
• Mõtle põhjalikult läbi, kas ost, mille jaoks laenuraha vajad, on ikka
hädavajalik ja kas krediitkaardi kasutamine, järelmaksu või
laenu võtmine on ostu finantseerimiseks kõige mõistlikum. Ehk
kannatab ostuga oodata nii kaua, kuni oled vajaliku summa oma
sissetulekutest kõrvale pannud.
• Kui oled otsustanud laenuraha kasutamise kasuks, võiksid
kaaluda erinevate krediidiandjate pakkumisi (võta enne otsuse
tegemist pakkumine 2-3 erinevalt firmalt).
• Tingimuste võrdlemiseks küsi koos pakkumisega tarbijakrediidi
teabelehte, kus on lühidalt kirjas Sinu jaoks olulisemad
lepingutingimused.
• Teabelehel peab kirjas olema: o laenusumma suurus,
- aastane intressimäär,
- krediidi kulukuse määr
- kuumakse suurus,
- viivised,

•

•
•

•

- kõikvõimalikud muud võlgnevusega lisanduvad tasud,
- lepingust taganemise võimalused.
Kui soovid, peab krediidiandja lisaks teabelehele Sulle andma
ka lepinguprojekti koopia, et sellega põhjalikult enne
allkirjastamist tutvuda.
Pärast lepingu sõlmimist on Sul taganemiseks aega 14 päeva.
Kui taganed lepingust 14 päeva jooksul, ei pea Sa
krediidiandjale esitama põhjendusi, kuid oled siiski kohustatud
tasuma intressi perioodi eest, mil Sa krediiti kasutasid.
Kui soovid raha lepingus ettenähtud ajast varem tagasi maksta,
pead arvestama leppetrahvi maksmisega.

Rohkem infot saab veebilehelt laenatargalt.ee ja tarbijakaitseameti
kodulehelt tarbijakaitseamet.ee/raha. Samuti võid helistada
tarbijakaitseameti nõustamistelefonile 1330 / 6 201 707.

MAIMU LOOD
Palmse küla
EMMA-MERCEDES
VALTER
Pedassaare küla
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LAINE VIRULA
Lobi küla
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LAINE RÄNKSON
Pedassaare küla
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ELGA LOEMAA
Lahe küla

84

ANTS TALPSEPP
Võsu alevik

82

VAIKE TALPSEPP
Võsu alevik
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AINO ANTONS
Toolse küla

81

ANATOLI ŠEREMET
Altja küla

75

MARGUS LEEMETS
Lahe küla

75

MARET-HELENE SEENE75
Võsu alevik
VAIKE PEETERMANN 75
Vihula küla
MATI VIHURI
Käsmu küla

Tarbijakaitseamet
Rahukohtu 2
10130 Tallinn EESTI Telefon: 6 201 700
Infotelefon: 6 201 707 Faks: 6 201 701
Info@tarbijakaitseamet.ee
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Liisal ja Silvaril sündis
24. oktoobril poeg
SANDER VÄINSALU

Kollektsionäär ostab münte,
märke, marke, medaleid,
kiivreid, postkaarte, maale,
erinevat vanavara jne.
Sobivad ka
nõukogudeaegsed esemed.
Kojukutsed tasuta, korrektne
ja viisakas asjaajamine, hea
hind, raha kohe!
Tel: 5 665 5551
Mootorsaagide remont. Saeketid kõikidele saemudelitele.
Laada 20 Rakvere (Säästumarketi kõrval)
Tel 325 5332
www.aiatehnika.eu
Torpan Tehnika

91

Gerlyl ja Ivol sündis
17. novembril poeg
REVO HERM

Täname südamest kõiki, kes te meie
kalli LAINE TART`i
kaotusvalus kaasa tundsite ning
kalmu rohkete lilledega kaunistasite
Omaksed

ENN ELKEN
26. oktoober
ARMIN KIVISSAAR
2. november
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

TÕNU LILBOK
11. november

