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Külaseltsid kutsusid kokku rahvakoosoleku

Uueks vallavanemaks sai
Raivo Uukkivi
Vihula vallavolikogu valis üheksa
poolthäälega uueks vallavanemaks Raivo Uukkivi. Neli
volikogu liiget hääletasid
vastu ja kaks jäi
erapooletuks.

Reet Sild (paremal) küsib volikogu esimehelt Vello Väinsalult: “Kui te tulite valda valitsema, oli volikogu esimehe hüvitiseks
1000 krooni, nüüd juba 10 000 – kas sellega ei ole vallale kahju tehtud?
Võsu Vabatahtliku Tuletõrjeühingu eestvedaja Valdek Kilgi sõnul oli vajalik
kõik osapooled kokku kutsuda, et inimesed saaksid
teada miks ei saanud senised
vallajuhid oma tööd jätkata.
“Miks aetakse vallas erakondlikku poliitikat? Miks ei
suuda volikogu ja vallajuhid
töötada ühise meeskonnana?” loetles Kilk mõningaid põhjusi.
“Kus on põhjus, et ükski
vallavanem ei ole saanud
oma valitsemisaega lõpuni
olla – kes lastakse lahti
umbusaldusega, kes läheb
ise? Need uued, kes tulevad,
on ikka väga julged inimesed. Miks ei ole üksmeelt,

miks mängitakse väikeses
vallas suurt poliitikat?” küsis
koosolekul Tiiu Kivilo Karepalt.
Neile ja paljudele teistele küsimustele püüdsid selgust tuua vallavanem, nüüd
juba endine, Rene Treial ja
vallavolikogu esimees Vello
Väinsalu.
“Elanikud rõhuvad õigesti sellele, et jätame oma
töö pooleli. Aga kui vallavalitsusel volikogu poolt
tuge ei ole, lähevadki rahad
lörri ning tööd ja projektid
seisavad. Oleme viimase
paari aastaga valda toonud
7,7 miljoni euro eest väljast
tulevat raha. Selle summaga
seotud projektid on kõik

sellises staadiumis, et juhul,
kui volikogu tahab, on kõik
tehtavad. Meie halvustamiseks on näidatud seda,
kuidas neid asju ei ole
võimalik teha. See on meiepoolseks vabanduseks, et ära
läheme – me jalgu ei jää,”
sõnas Rene Treial.
Volikogu esimehe Vello
Väinsalu sõnas: “Praegune
volikogu palkas vallavalitsuse, kes lahkub ja kui
volikogul on kujunenud arusaamine, et see vallavalitsus
ei taha, ei suuda ja ei oska,
siis tulebki uus ametisse
nimetada. Volikogu on olnud
üksmeelne, piirjooned ei
jookse koalitsiooni ja opositsiooni järgi. Ei tahaks väga

nõus olla, et volikogu on
olnud takistavaks teguriks.”
“Volikogu annab küll
vallavalitsusele suunised ja
kontrollib, aga peab ka
aitama ja toetama ja seda ei
näe teie töös.” teeb järelduse
Valdek Kilk. “Nagu raudtee,
mille rööpad jooksevad paralleelselt, aga ei kohtu
kunagi.” võtab olukorra kokku Kai Tingas Vihulast.
Räägiti paljudest probleemidest, sealhulgas ka
võimu vähesest suhtlemisest vallarahvaga, mistõttu
inimesed on infosulus. Meenutati, et kunagi olid vallavanemal ja volikogu esimehel regulaarsed kohtumised inimestega külades.

Raivo Uukkivi
Sündinud Tallinnas, abielus, 3 poja isa, kelledest 2 on
täiskasvanud ja iseseisvad, kolmas üliõpilane. Kolmekordne vanaisa.
Lõpetanud Eesti Põllumajanduse Akadeemia Mehhaniseerimise Teaduskonna mehhaanika inseneri erialal
1987. a. Tudeerinud 2005 jaanuarist kuni 2006 maini
Tallinna Tehnikaülikoolis haldusjuhtimist, omistatud
sotsiaalteaduste magistri kraad.
Aastatel 2004 kuni 2010 töötas Uukkivi Rae
vallavanemana, olles enne vallavanema ametisse
astumist volikogu esimees. Kuulub Rae vallavolikokku
senini.
Raivo Uukkivi on Sotsiaaldemokraatliku Erakonna
liige.

Comeniuse projekti partnerite järjekordne kohtumine toimus Inglismaal
See, et Võsu Kool osaleb
Elukestva õppe programmi
raames kaheaastases Comeniuse projektis, pole enam
uudis. Maikuu keskel pani
iga võsukas kindlasti kooli
ümbruses tähele suuremat
saginat kui tavaliselt, sest nii
väikeses külas juba 54 külalist märkamatuks ei jää.
Kahe aasta sisse mahub
koostöös viie partneriga
hulgaliselt põnevaid uurimustöid, esitlusi, loodusvaatlusi ning otse loomulikult oma kooli, valda, maakonda ja Eestit tutvustavaid
töid.
18.-23. oktoobrini toimus selle projekti partnerite
järjekordne kohtumine ja
vahepealsel perioodil tehtud
tööde läbivaatamine ning
seekord olid võõrustajateks
õpetajad Inglismaalt, Calton
Infant School'ist Gloucesteris.
Gloucesteris veedetud
ajast kulus enamus loomulikult koolis. Tutvusime õpilaste igapäevaste tegevustega, jälgisime tunnitööd ja
saime osa õpilaste loomingust. Õppetundides oli võimalik võrrelda sealsete õpetajate töömeetodeid ja vahendeid meie endi omadega.
Rohkelt oli leitud võimalusi
külaliste ja lastevanemate
suhtlemiseks.

Ülekäik koolimaja juures
Nüüd aga veidi täpsemalt koolist, mille tööst me
kolmel täispikal päeval osa
saime.
Calton Infant School on
meie mõistes lasteaed-algkool. Kooliiga algab Inglismaal viiendast eluaastast
ning kõige pisemate tundide
jälgimine oli väga põnev,
sest meil on ju viieaastased
alles lasteaia osas. Klassides
on alati kaks õpetajat, õpetaja ja assistent, kes tegeleb
nii mahajääjatega kui rahutute lastega. Kogu koolipere
kannab koolivormi. Just nimelt koolipere – sest pea
kõigil õpetajatel olid ka
kooli punased fliisid seljas

ning seetõttu oli neid kerge
märgata. Kooliõpilaste koolivorm koosnes kas tumehallidest või mustadest pikkadest pükstest või seelikutest tüdrukutele, valgest
polosärgist, punasest koolimärgiga fliisist nooremas
astmes ning sinisest fliisist
viiendas ja kuuendas klassis
ja mustades kingadest. Kui
uurisime koolivormi kandmist teistes koolides, siis
kuulsime, et linna kahekümnest koolist on koolivorm
kohustuslik eranditult kõigis. Koolidirektori Sarah
Bunce'I sõnul aitab koolivorm õpilastel tunda end
koolipere liikmena, käituda

distsiplineeritumalt ning kui
pealelõunasel ajal kohata
linnas koolivormis õpilast
saab kohe kindlaks teha,
millisest koolist ta on ning
miks pole ta peale kooli koju
läinud. Caltoni kooli turvameetmed olid hoopis rangemad kui Eesti koolides.
Ühena võib välja tuua ka
vanemate/hooldajate kohustuse iga päev lapsele kooli
järele tulla. Peale viimase
tunni lõppu lähevad lapsed
kooli sisehoovi mängima
ning ootavad, kuni neile
järele tullakse. Laps lubatakse koju vaid kindla inimesega, lihtsalt tuttava või
naabriga laps koju ei saa. Kui

lapsevanem on kolm korda
kokkulepitud ajast hilinenud
lapsele järeletulekuga, hakkab probleemiga tegelema
sotsiaalosakond.
Milliste projektiülesannetega me Inglismaale
oma jälje jätsime? Lisaks
sellele, et koolis pidime
tutvustama oma kooli ja
delegatsiooni olid meil kaasas terve rida projektitöid.
Kevadel alustatud mesilate
elu uurimise projekt sai
jäädvustatud CD-le ning
kõikidele partneritele viisime maitsta Lääne-Virumaa
Taali mesila mett. Õpilaste
koostöös valminud CD meie
endi poolt valitud rahvuslikest tähtpäevadest sai samuti esitlusvalmiks ning
partneritele tutvustatud.
Koolipere, lastevanemate ja partnerite ühisel
õhtul koolimajas pidid kõik
maad tutvustama ja ette
kandma mõne oma maa
rahva- või muinasjutu. Näitlesime “Loo hiire sabast”
ning parimaks tunnustuseks

oli õige mitmel puhul saalist
kostev naer ja tugev aplaus.
Aeg Inglismaal möödus
lennates. Päevad olid sisutihedad – tegevust koolis
jätkus kõigiks kolmeks päevaks. Kahju, et Gloucesteriga tutvumiseks aeg nii
napiks jäi.
Kirsiks tordil oli viimane
päev Londonis. Lisaks turismimagnetitest vaatamisväärsustele lummas Iglismaa pealinn meid kõiki oma
kosmopoliitsuse ja kirju tänavaeluga.
17. novembril korraldasime Võsu Koolis projektireisi ja Inglise kooli üksikasjaliselt tutvustava pärastlõuna. Inglismaal oma kooli
tutvustamas käisid Külli
Sooväli, Jana Ever, Anne
Reinhold, Marina Tomikas
ning Merike Voore.
Kokkuvõtte meie reisist
kirjutas grupi kuues liige,
projekti “Looduse rütmid”
koordinaator Võsu Koolis
Mall Ränkson.
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Tagasivaade vallavalitsusele 2009-2011
Kui Arno isaga koolimajja
jõudis...ehk kui Rene ja
Urmas 2009 sügisel vallamajja tööle jõudsid olid
vallavaolikogu valimised
meie vallas edukalt lõpetatud ja võimuliitki juba
moodustatud. Võitnud erakondade valimislubadused
olid nagu ikka väga progressiivsed ja üpris üldsõnalised.
Konkreetset tegevuskava, et mida, millal ja
kuidas tegema hakata värskele vallavalitsusele ei antud. Meie mõte oli siis, et
tuua valda Euroopa projektide kaudu nii palju lisaraha
kui võimalik. Mida sai ka
tehtud. Suuresti eelmiste
valitsuste ettevalmistatud
Võsupere lasteaia projekt sai
tehtud, Ülle Kajando tõi
esimesena lauda võimaluse
taotleda raha ühisveevärgi
arendamiseks, Hanno Nõmme Virumaa kalurite eesotsas pakkus välja Eisma ja
Võsu sadamate taastamiseks
rahastamise, Anneli Kivisaar algatas Võsu laululava
ja Käsmu kergliiklustee
taotlused. Eisma, Võhma,
Karepa, Käsmu, Võsu ja
teised külaseltsid ja eraisikud taotlesid ja on ka
saanud valla kaasabil erinevaid jõukohaseid projekte
rahastatud nii palju, et headelt naabervaldadelt on
tulnud proteste – miks
Vihula omadele nii palju. No
mis teha, kui on nii palju

Kas kinkida või
pärandada?
Üpris sage küsimus juristile on, kas oleks mõistlikum oma
kinnisasi (või ka mingi muu asi) kinkida või hoopis
pärandada.
Sellele küsimusele vastamine nõuab aga küsija
tegeliku tahte väljaselgitamist. Kinkimine ja pärandamine
on erinevad toimingud, eelkõige õiguslike tagajärjede
saabumise osas. Küsija peab aga sageli silmas hoopis
majanduslikult kasulikumat võimalust. Otsuse tegemisel
aga peaks silmas pidama just tehingu tagajärgi.
Kinkeleping
Kinkeleping on vastavalt võlaõigusseaduse (VÕS) § 259
lõikele 1 selline leping, mille kohaselt kohustub (seaduses
ilmne ebatäpsus "kohustab") kinkelepinguga üks isik
(kinkija) andma tasuta teisele isikule (kingisaaja) üle talle
kuuluva eseme ja tegema võimalikuks omandi ülemineku
kingisaajale või tasuta varalisest õigusest kingisaaja
kasuks loobuma või muul viisil kingisaajat rikastama.
Kinkelepingut iseloomustab seega kinkija ühepoolne
kohustus rikastada kingisaajat ilma vastutasuta. Kui
kinkija kohustub teist poolt rikastama tingimusel, et ta
selle eest ka vastutasu (vastusoorituse) saab, ei ole
tegemist kinkelepinguga.
Siiski võib kinkija kinkelepingus VÕS § 265 lg 1 järgi
kingisaajale ette näha ka koormisi või kohustusi, ilma et
see muudaks kinkelepingu tasuliseks lepinguks. Koormiste või kohustustega kinkeleping erineb tasulisest
lepingust eelkõige sellepoolest, et kinkija kohustub
ühepoolse tahteavaldusega kingisaajat rikastama ning
ühtlasi kohustab kinkija kingisaajat kinkija soovitud
eesmärgi saavutamiseks pärast kinke saamist midagi
tegema või tegemata jätma. Seejuures ei ole kingisaaja
koormised või kohustused ja kinkija kohustus anda
kinkelepingu ese kingisaajale üle vastastikused kohustused ega kujuta endast vastutasu kinke eest. Samuti saab
kohustuste või koormiste täitmist nõuda üldjuhul alles
pärast kinke üleandmist.
Koos kinkelepinguga sõlmitava asjaõiguslepinguga
antakse kingisaajale üle omand kinkijale kuuluvale
esemele. Näiteks kingib ema talle kuuluva korteriomandi
oma täisealisele lapsele. Pärast kinnistusraamatu kande
tegemist saab korteriomandi täieõiguslikuks omanikuks
laps, kes võib korteriomandit vabalt käsutada, sealhulgas
pantida või kinkida või müüa selle edasi kolmandatele
isikutele.
Kui kinkija sooviks on peale kinkelepingu sõlmimist
korterit kindlasti ise kasutada, oleks mõttekas kaaluda
isikliku kasutusõiguse lepingu sõlmimist. Mõistlik oleks
sead teha juba üheaegselt kinkelepingu sõlmimisega.
Isikliku kasutusõiguse näol on tegemist asjaõigusseaduses sätestatud õigusega, mille kohta tehakse kanne
kinnistusraamatusse ning millele tuginedes saab kinkija
korteri edaspidist kasutamist nõuda ka järgnevatelt
omanikelt.
Kui kinkeleping on täidetud, võib kinkija VÕS § 268
lg 1 järgi lepingust taganeda ja kingitud eseme alusetu
rikastumise sätete järgi kingisaajalt välja nõuda VÕS §
267 p-des 1-3 ettenähtud juhtudel, muuhulgas siis, kui
kingisaaja on oma käitumisega näidanud kinkija või tema
lähedase inimese vastu üles jämedat tänamatust või kui

Selle aasta mais toimunud volikogu istungil tõi vallavanem
Rene Treial volikogu ette punktid, millistes soovis volikoguga kokkulepet, et need teemad ei langeks poliitiliste
mängude ohvriks.
häid tegijaid.
Kokku on kahe aastaga
rahastajate poolt otsustatud
projekte käivitatud ja juba
rahastatud Eesti rahas 120
miljoni krooni eest. Samal
ajal on meie valla laenukoormus Lääne-Virumaal
väiksemaid, meie naabervaldadest näiteks 1,5 kuni 2
korda madalam. Nii, et õieti
väga head eeldused. See on
leidnud väljandust ka Siseministeeriumi uuringust, kus
meie valla elanike rahulolu
oma valla valitsemisega on
Eestis 6. kohal 230 omavalitsuse hulgas. Ja positiivsete muutuste kasvu kiiruse poolest 5. kohal. Selles
on oma panus muidugi
kõigil eelmistel vallavalitsustel. Tänane valla töötajate seltskond on kogenud ja

kingisaaja jätab õigustamatult täitmata kinkega seotud
koormise või tingimuse.
Kinkelepingu kui tasuta lepingu eripärast lähtudes võib
kinkija taganeda lepingust ka siis, kui kingisaaja lepingut ei
riku. Kinkijale on VÕS §-de 267 ja 270 järgi jäetud sisuliselt
järelemõtlemisaeg, hindamaks lepinguga soovitud eesmärkide
täitumist, kingisaajale on aga antud n-ö prooviaeg, tõestamaks
kinkijale, et ta on "kingi vääriline". See tähendab, et kui
kingisaaja oma (seadus-likku) õigust kasutades läheb vastuollu
kinkija poolt kinkimisel soovitud eesmärkidega, võib kinkijal
tekkida õigus kinkelepingust taganemiseks. Kingisaaja
iseenesest õiguspärane käitumine võib kinkija seisukohalt
asjaolusid hinnates olla mõistetav jämeda tänamatusena. "Jäme
tänamatus" kui hinnanguline kategooria peab VÕS § 267 p 1
järgi avalduma kingisaaja käitumises kinkija või tema lähedase
suhtes. Käitumise pidamine jämedaks tänama-tuseks on ka
eetiline hinnang. Kohtul tuleb sellise käitu-mise hindamisel
lähtuda kinkelepingu eesmärgist ning arvestada kõiki
konkreetse juhtumi asjaolusid, nii teo objektiivset
hukkamõistetavust kui ka kinkija subjektiiv-set hinnangut.
Taganemine ei tähenda aga automaatselt kingitud eseme
tagasisaamist. Selleks tuleb sõlmida uuesti notariaalne leping ja

töötahteline. Paljude vanade
olijate arvates on vallamajas
valitsev tööõhkkond heatahtlik ja koostöösuutlik.
Kõige eelneva valguses
oli tõsiselt üllatav mitmete
volikogu liikmete vastutegevus mistahes algatustele. Et ühisveevärk on kahtlane ja nagunii ei saa selleks
raha, et kergliiklustee ja
sadam toovad kaasa tulevikus ettenähtamatuid kulutusi, et vallamaja soojustamiseks enne talve laenu
võtta pole mõtet jne. jne.
Ehk siis mõnede rahva
poolt valitud meeste pingeline tegevus selle põhjendamiseks kuidas midagi teha
pole võimalik. Ja seda
imelikum oli see võimuliidu
juhtide poolt. Samal ajal ei
olnud kuulda ka ettepane-

kuid, et mida siis ja kuidas
õieti teha. Mis nende motiivideks on ei oska arvata.
Teatavasti on vallavalitsus
volikogu poolt palgatud ja
volikogu omakorda valitud
valla elanike poolt. Kui
alates 2009. aasta aprillist
volikogu enam vallavalitsuse ettepanekuid ei kinnitanud ja kogu jõud läks
pidurdamisele ei jäänud ka
meil muud üle kui kohad
vabastada, et vallavanker
saaks ikka edasi veereda.
Tegime ka võimuliidule
ettepanekud, et vallajuhid
võiksid tulla tänaste kohalike tegijate hulgast, kellele
saksime poolelioleva sujuvalt üle anda. Paistab, et ei
olnud kõlbulikud ettepanekud meie poolt, kuna uus
vallavanem toodi mujalt ja
ühtegi küsimust pole meile
olnud. Küllap on siis niigi
kõik selge...
Oli tõsiselt õpetlik ilma
eelneva kogemuseta valla
juhtimisel töötada. Lõpuks
on ikka kõige tähtsamad ju
inimsuhted. Nende inimestega, kes tahtsid ja oskasid
valla huvides midagi ära
teha,oli lust koos tegutseda.
Tänud neile ja jõudu jätkajatele!
Vallakodanikena oleme
jätkuvalt avatud ja valmis
kaasa lööma ja aitama valla
arengule.
Rene Treial
Urmas Osila

teha vastav kanne kinnistusraamatus. Tavaliselt ei ole
kingisaaja nõus sellist lepingut vabatahtlikult sõlmima ja
seetõttu peab kinkija oma õigusi nõudma kohtus.
Pärandamine
Pärandamine tähendab korralduste tegemist oma surma
puhuks. Tavapäraselt on tahteavalduse vormiks testament
(võimalik on sõlmida ka pärimisleping). Testamendi
tegemise korral jääb isik kuni surmani oma vara omanikuks.
Testamendi tegemine ei piira kuidagi isiku enda õigust teha
testamendis nimetatud varaga tehinguid. Testamenti on
testaatoril võimalik oma eluajal ka tühistada või muuta.
Testamendist (ja pärimisest üldisemalt) on võimalik lugeda
tänavuaastase maikuu lehe-numbrist.
Kokkuvõtteks isik peaks hoolega läbi mõtlema, kas ta
soovib teisele isikule oma vara äraandmist kohe või soovib
ta, et see isik saaks vara omanikuks pärast tema surma. See
ongi peamine erinevus kinkimise ja pärandamise vahel.
Margit Halop
Õigusnõunik, margit.halop@mail.ee, tel 5 329 2963

MTÜ Arenduskoja uus LEADER taotlusvoor on avatud kõikidele strateegia
meetmetele, taotlusi võetakse vastu 23.-27. jaanuar 2012.
26. oktoobril 2011 kuulutas MTÜ Arenduskoja juhatus välja
2012. aasta LEADER taotluste vastuvõtmise aja:
MTÜ Arenduskojas on taotlusvoor avatud kõikidele
strateegia meetmetele 23.-27. jaanuar 2012.
Enne Arenduskojale taotluste esitamist on kohustuslik
taotluse nõustamine vallas siin saame koos dokumendid üle
vaadata, vajadusel parandada ja täiendada. Ilma
nõustajapoolse kaaskirjata ei võeta taotlust AK-s vastu.
Oma projektiideedega saate aga juba nüüd valda
pöörduda, vaatame meie piirkonna Leader meetmed üle ja nii
on teil võimalik oma asjaajamistega varakult pihta hakata
oodata ei ole ju mõtet, iseäranis investeeringuprojektide
puhul.
Nõustamisaja saab ka aegsasti kokku leppida
(anneli.kivisaar@vihula.ee, tel 525 1127 või 325
8645),taotluste vastuvõtmise nädalal ei ole enam
nõustamisele mõtet tulla, siis on lootusetult hilja!

Kuna 2012. aasta eelarves on 60 % (467 366 €) kogu
eelarve (767 171 eurot) mahust ette nähtud ettevõtluse
toetamiseks, oodatakse taotlusi eriti ettevõtjatelt.

Arenduskoja LEADER 2012. aasta eelarve jaotub
meetmeti järgmiselt:
Kolmanda sektori meetmed:
1.1 Kohaliku elukeskkonna investeeringutoetus - 141 375
€
1.2 Seltsitegevuse, spordi ja kultuuripärandi väärtustamine
läbi omaalgatusliku tegevuse - 49 478 €
1.3 Erinevate elanikegruppide kaasamise toetus - 38 269 €
1.4 Piirkonna maine kujundamise toetus - 70 683 €

Ettevõtluse meetmed:
2.1 Ettevõtluse arendamise toetus - 255 316 €
2.2 Ajaloo- ja kultuuripärandi väärtustamise toetus - 106
025 €
2.3 Siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö arendamine, et
tõsta piirkonna konkurentsivõimet tootmises ja teeninduses
- 106 025 €

Meetmete kirjeldused, tingimused, summad jm info leiate
Arenduskoja koduleht: www.arenduskoda.ee seal info
kogu meie LEADER piirkonna kohta.
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ISTUNG NR 27
03. novembril 2011 kell 16.00 Võsul

18. oktoobri 2011 istungi nr 36 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:

Istungil osales 15 volikogu liiget: Andrus
Aasmäe, Piret Aasmäe, Anneli Alemaa, Tõnu
Ammussaar, Gerly Kaljuvee, Mare Kalme, Age
Kuusemets, Hanno Nõmme, Einar Ohov, Mati
Piirsalu, Eha Sirelbu, Aide Veinjärv, Vello
Väinsalu, Uno Õunapuu ja Arvi Ööpik.

1. korrastas katastriüksuste koha-aadresse vastavalt Maaameti poolt esitatud nimekirjale;
2. kompenseeris õpilaste sõidupiletid vastavalt esitatud
avaldustele kokku summas 58,26 eurot;
3. andis loa FIE-le Silvi Pärn Kadrilaada korraldamiseks
26.11.2011 Võsu Rannaklubis;
4. kinnitas osaliselt 12.10.2011 toimunud vallavara suulise
enampakkumise müügi tulemused ja võõrandas
Võsupere külas asuva Saare korteriomandi korter 7 OÜle Lahe Maamees ja tunnistas nurjunuks Võsupere külas
asuva Lageda korteriomand korter 14 enampakkumine;
5. otsustas esitada volikogule eelnõu „Eisma küla Eisma
sadama maaüksusele ja osale Uuskõrtsi maaüksusele
koostatud detailplaneeringu kehtestamine“;
6. väljastas ehitusload Võsu aleviku Rakvere tee 19
maaüksuse elektriliitumise rajamiseks, Vihula mõisa
moonakate maja nr 1 restaureerimiseks ja rekonstrueerimiseks viinaköögiks, Vihula mõisa moonakate maja nr
1 veevarustuse rajamiseks, Vihula mõisa moonakate
maja nr 1 kanalisatsioonitorustiku rajamiseks ja Vihula
mõisa moonakate maja nr 1 maakütte rajamiseks;
7. algatas detailplaneeringu koostamise Võsu aleviku Jõe tn
6b ning osale Jõe tn 6a kinnistule;
8. väljastas kirjalikud nõusolekud: väikeehitise püstitamiseks Ilumäe küla Jalaka kinnistule, väikeehitise
püstitamiseks Koljaku küla Irvali kinnistule ja puurkaevu rajamiseks Mäerahva kinnistule Karula külas;
9. väljastas kasutusload Vila küla Kraavi kinnistu
puurkaevu kasutamiseks, Käsmu küla Neeme tee 2/
Merekalda ja Neeme tee 2a kinnistu majutushoone
kasutamiseks, Riigimetsa Majandamise Keskuse
järgmiste loodushoiuobjektide kasutamiseks: Altja
õpperada, Eru parkla, Esku puhkekoht, Koljaku
puhkekoht, Koprarada, Kuueristi puhkekoht, Kõrve
puhkekoht, Kõrve tee puhkekoht, Käsmu matka- ja
jalgrattarada, Käsmu õpperada, Mustoja parkla, Mustoja
telkimisala, Oandu loodusmetsa rada, Oandu
telkimisala, Ojaäärse õpperada, Võsu telkimisala, VõsuNõmmeveski matkarada ja Võsu-Oandu matkarada.

Määrusega nr 45 muudeti Vihula Vallavalitsuse
ametiasutuse palgaastmestikku ja palgaastmestikule
vastavaid kuupalgamäärasid lisades palgagruppi nr 7
„Vallavanem“ juurde 2 palgaastet
Otsusega nr 121 vabastati ametist vallavanem Rene
TREIAL
Otsusega nr 122 valiti uueks vallavanemaks Raivo
UUKKIVI ja määrati talle töötasu ning sotsiaalsed
garantiid
Otsusega nr 123 vabastati vallavalitsuse liikme kohustustest Urmas OSILA, Aarne VAIK, Sirje KORNEL
ning Ülle KAJANDO
Otsusega nr 124 kinnitati vallavalitsuse liikmete
arvuks 6 (kuus): vallavanem + viis liiget
Otsusega nr 125 kinnitati vallavalitsuse liikmeteks
Gerly KALJUVEE, Toomas VAREK, Tõnu
VALDMA ning Anneli ALEMAA
Otsusega nr 126 nimetati vallavalitsuse esindajaks
Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu üldkoosolekul Raivo
UUKKIVI ning tema asendajaks Gerly KALJUVEE
Otsusega nr 127 muudeti ja täiendati kohalike
maanteede ja tänavate inventariseerimisnimekirja
Kohalike maanteede ja tänavate inventariseerimisnimekirja muudeti alljärgnevalt:
1. tee nr 8870134 nimega Vergi küla tee I – uus
nimi Ööbiku tee
2. tee nr 8870135 nimega Vergi küla tee II – uus
nimi Kalmu tee
3. tee nr 8870136 nimega Vergi küla tee III – uus
nimi Tihase tee
4. tee nr 8870139 nimega Mustoja küla tee I – uus
nimi Saare teet
5. tee nr 8870140 nimega Mustoja küla tee II –
uus nimi Kuuse tee
6. tee nr 8870151 nimega Vainupea küla tee I –
uus nimi Padaaia tee
7. tee nr 8870152 nimega Vainupea küla tee II –
uus nimi Kalda tee
8. tee nr 8870158 nimega Karepa küla tee I – uus
nimi Neeme tee
9. tee nr 8870159 nimega Karepa küla tee II – uus
nimi Rahvamaja tee
10. tee nr 8870236 nimega Võsu alevik Spordi-I –
uus nimi Spordi põik
11. tee nr 8870237 nimega Võsu alevik Piibelehe2 – uus nimi Lääne põik
12. tee nr 8870248 nimega Käsmu küla Muuli –
uus nimi Ranna tee
ja täiendati alljärgnevalt:
1. tee nr 8870258 – Lootuse tänav, asukoht Võsu
alevik
2. tee nr 8870259 – Allika põik, asukoht Käsmu
küla
3. tee nr 8870164 – Oruveski-Revoja tee –
(1415m) asukoht Palmse küla
4. tee nr 8870165– Rahnu tee – (545m) asukoht
Palmse küla
5. tee nr 8870260 – Metsa tänav – ( 38m) asukoht
Võsu alevik
Otsusega nr 128 kehtestati Eisma küla Eisma sadama
maaüksusele ja osale Uuskõrtsi maaüksusele
koostatud detailplaneering

25.oktoobri 2011 istungi nr 37 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1.

otsustas maksta toetust kahele vähekindlustatud perele
kokku summas 220 eurot, toetust kolmele eakale
inimesele kokku summas 112,99 ja määras raske
puudega inimesele hooldaja ja otsustas maksta
hooldajatoetust;
2. andis nõusoleku erastada kinnisasja, Kaasiku, omanikule
liitmise eesmärgil piirnev maaüksus Kaasikuserva
Uusküla külas;
3. muutis Vihula Vallavalitsuse 27.09.2011 korralduse nr
386 punktis 1.15 nimetatud katastriüksuse Sipa Suvila
Oandu külas lähiaadressi ja määras uueks lähiaadressiks
Sipaõue;
4. määras riigi omandisse jäetud Vihula vallas asuvatele
maaüksustele sihtotstarbed ja lähiaadressid vastavalt
Maa-ameti poolt esitatud taotlusele;
5. kandis ebatõenäoliselt laekuvad nõuded kuludesse
kokku summas 2877,81 eurot;
6. väljastas kirjaliku nõusoleku puurkaevu rajamiseks
Tooma kinnistule Uusküla külas;
7. algatas detailplaneeringu koostamise Käsmu küla
Kanarbiku, Suksu ja Põllu tn 14b kinnistutele;
8. võttis vastu Käsmu küla Neeme tee 72, 74, 76 ja Põhja 11
kinnistute ja lähiümbruse detailplaneeringu;
9. andis nõusoleku vee erikasutuseks Laviku kinnistu
paisjärvel Koljaku külas ja väljastas ehitusloa Palmse
külas Tööstuse kinnistul asuva tootmishoone rekonstrueerimiseks ning laiendamiseks;
10. andis loa korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodiliseks vabastuseks kuni 30.04.2012 järgmistele
jäätmevaldajatele: A. Arro, A. Eiche, A. Gratch, D.

Lumetõrjest erateedel

Otsusega nr 129 kohustati vallavalitsust välja selgitama Annikvere külas Kungla maaüksuse sees jätkuvalt
riigi omandis oleval maal asuva puurkaevu peremehetus

Vallakodanikud, kes soovivad oma erateedel vallapoolset abi
lumetõrjel, palun sellest teada anda hiljemalt 09. detsembriks 2011.

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

Teatada võib telefoni teel (Peep Tõnisson 325 8641, Eha
Veem 325 8644, kantselei 325 8630) või posti teel Mere tn 6
Võsu alevik 45501 või e-kirjaga aadressil vald@vihula.ee

Järgmine vallavolikogu istung toimub
8. detsembril kell 16 vallamajas

Teenuse osutamiseks peab tee olema:
vähemalt 4m lai;
- kuni 3m kõrgusel ei tohi olla takistusi (traktor peab
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Masing, E. Veidrik, E. Nurk, H.R. Pajos, H. Talalaev, I.
Andrejev, L. Piibemaa, L. Pahla, L. Rummo, M.
Malmsten, M. Kask, M. Abel, O. Kamarik ja R. Jõers.
Anda nõusolek ühise jäätmemahuti kasutamiseks
järgmistele jäätmevaldajatele: M. Kask ja H.R. Pajos
ning M. Ööpik`ule Ranna ja Ööpiku kinnistutel ühise
jäätmemahuti kasutamiseks;
11. otsustas esitada volikogule eelnõu „„Vihula Vallavolikogu 14. jaanuari 2004 otsuse nr 178 „Kohalike
maanteede ja tänavate inventariseerimisnimekirja
kinnitamine“ muutmine ja täiendamine““ .
01. novembri 2011 istungi nr 38 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. eraldas valla reservfondist 320 eurot Võsu sadama
planeeringu jaoks topo-geodeetilise alusplaani koostamiseks;
2. väljastas ehitusloa Koljaku küla Laviku koha Vesiveski
kinnistu elektri peakaitsme suurendamiseks;
3. väljastas kirjalikud nõusolekud Vihula mõisa Pumbamaja maaüksusel asuva pumbamaja tehnosüsteemide
muutmiseks ja väikeehitise rekonstrueerimiseks Võsu
aleviku Posti tn 6 maaüksusel;
4. väljastas projekteerimistingimused Natturi küla Liivaku kinnistu elamu tulekahjujärgse taastamise projekteerimiseks;
5. kiitis heaks Katrin Luke volitatud esindaja Hinge
Tedrekin`i esitatud hajaasustuse veeprogrammi
lõpparuande ning teostas lepingujärgse makse; kiitis
heaks Ants Kalamets`a esitatud hajaasustuse veeprogrammi lõpparuande ning teostas lepingujärgsest
maksest osa, arvates maha summa, mille võrra projekt
odavnes; kiitis heaks Kaino Valdre esitatud hajaasustuse veeprogrammi lõpparuande ning teostas
lepingujärgse makse; kiitis heaks Arno Pärna esitatud
hajaasustuse veeprogrammi lõpparuande ning teostas
lepingujärgsest maksest osa, arvates maha summa,
mille võrra projekt odavnes;
6. kinnitas volikogu kultuuri- ja spordikomisjoni
ettepanekud järgmiselt: rahuldada EELK Ilumäe
Koguduse taotlus 100 euro ulatuses Ilumäe kabeli
valgustite remondiks; rahuldada MTÜ Võhma
Seltsimaja taotlus 800 euro ulatuses Vihula valla
lõikuspeo korraldamiseks; mitte rahuldada MTÜ Eesti
Naabrivalve taotlust naabrivalve tegevuse toetamiseks
2012. aastal 650 euro ulatuses, kuna pole esitatud
vastust päringule raha kasutamise kohta; Noortekomisjonil planeerida taotluses nimetatud 2012. aasta
tegevused (lumelinna ehitamine, Valentinipäeva disko,
Lihavõtted, Vihula kaunitari valimine, Lastekaitsepäeva tähistamine, liivaskulptuuride võistlus, Võsu
päeva korraldamine) valla 2012.aasta eelarves.
2011.aasta tegevuste (Kadri- ja Mardipäeva disko ning
Jõululaat) kulutuste kohta esitada eraldi taotlus.
11.novembri 2011 istungi nr 39 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. muutis Toolse külas asuva katastriüksuse Suvila
sihtotstarvet, määrates uueks sihtotstarbeks elamumaa;
2. määras Vihula valla esindajaks MTÜ-s Rakvere Haigla
ja MTÜ-s Lääne-Virumaa Jäätmekeskus alates
14.11.2011 vallavanem Raivo Uukkivi;
3. kompenseeris õpilaste sõidupiletid vastavalt esitatud
avaldustele kokku summas 66,83;
4. andis loa korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodilise vabastuse kuni 30.04.2012 järgmiselt: A.
Varipuu Kakuvälja külas, A. Aavast Käsmu külas, A.
Polt Võsu alevikus, E. Sarnet Eisma külas, I. Kuber
Võsu alevikus, L. Saks Natturi külas, M. Karjus Võsu
alevikus, M. Risti Võsu alevikus, M. Orgusaar
Aasumetsa külas, P. Laos Käsmu külas, R. Maaroos
Natturi külas, T. Saavo Eisma külas, T. Väli Võsu
alevikus, V. Lieholm Võsu alevikus, V. Einmann Toolse
külas, OÜ Vainupea Pansionaat.

-

mahtuma läbi);
pikem kui 50m (üksi elavate eakatega kokkuleppel);
traktorile läbitav (külmumata pinnasest ei vajuks
läbi);
tähistatud.

Avaldusi ootame ka kortermajade elanikelt või majavanematelt.
Sõbralikule koostööle lootes Peep Tõnisson
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TAOTLE UUT ISIKUT TÕENDAVAT DOKUMENTI
AEGSASTI!
MAIMU LOOD
Palmse küla

Aastail 2012-2014 mitmekordistub kodakondsus- ja migratsioonibüroode teenindustes
klientide arv ja pikenevad ootejärjekorrad seoses 5 ja 10 aastase kehtivusega dokumentide
üheaegse aegumise tõttu.

Simmaniõhtud

Palun kontrollige oma dokumentide kehtivusaega ja
esitage taotlus uue dokumendi saamiseks aegsasti.
Dokumendi kättesaamisel tuleb arvestada 30 päevase tähtajaga.
Kui oled 15-aastane või vanem Eesti kodanik, kellele on varem välja antud Eesti
kodaniku pass (pass) või isikutunnistus (ID-kaart), siis esita taotlus uue ID-kaardi
saamiseks posti või e-posti teel.
Dokumendi kättesaamiseks pead pöörduma meie teenindusse.

03.12 PS Troika,
pääse 4€
09.12 Compact, pääse 3€
17.12 Mahe, pääse 4€
Info tel 520 9156
www.viitna.eu

ID-kaardi riigilõiv

"Vergi Sokkmann”
ODAV MÜÜK

Alla 15-aastasele
Eesti vanaduspensioni eas isikule
Keskmise, raske või sügava puudega inimesele

6,39 € (99,98 krooni)

15-aastasele ja vanemale

24,28 € (379,90 krooni)

Eesti kodanik saab ID-kaardiga reisida Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna
liikmesriikides, pass on vajalik eeskätt reisimiseks väljapoole Euroopa Liitu ning seda posti
ega e-posti teel taotleda üldjuhul ei ole võimalik.
Täpsemat infot dokumentide taotlemise (sh taotlemise võimaluste ja taotluse esitamise)
kohta on võimalik saada Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt www.politsei.ee rubriigist
teenused, e-posti aadressil teeninduskeskus@politsei.ee või infotelefonil 612 3000
Politsei- Piirivalveamet

avatud detsembris
12.-17.dets.
19.-23.dets.
27.-30.dets.
kella 10.00-16.00
aastalõpu
TÜHJENDUSMÜÜK
150 l kott Teie poolt
valitud kaupa 10 eurot!
Kauneid jõule ja lõbusat
aastavahetust!
Uute kohtumisteni 4.jaan.
2012. aastal!

Turismiteenust osutav firma Tiina Reisid OÜ otsib koostööpartnereid, kellel
oleks pakkuda huvitavaid majutus-, toitlustus- ja vaba aja veetmise võimalusi.
Koostegemise huvilistel palun võtta ühendust e-posti aadressil
tiina.koster@smail.ee või telefonil 56 483 567.
Ostame metsa ja
metsakinnistuid! Eesti parim hind !
Asjaajamine kiire ja korralik !
Tel: 3 725 894 8735

Vergiranna Seltsi
jõulupidu
toimub 10. detsembril
kell 18 seltsimajas.
Lähemi info 5 666 5081,
volterli@hot.ee Liina

OSTAME!!!
Ostame kokku kõik võimalike plastjäätmeid ( kiled, kastid jne).
Suuremate koguste puhul tuleme ise
järgi.
Tel.: 5 918 4949
E-post: vetsek@hot.ee
24.12.2011

Püha
Jõuluõhtu
jumalateenistus

EMMA-MERCEDES
VALTER
Pedassaare küla

Müüb ja
valmistab tellimisel
Taanis kootud
Jaapani tamiilist
võrgulinadest ja
survepesukindlatest
võrgupaeltest põhjaja ujuvvõrke.
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LAINE RÄNKSON
Pedassaare küla
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ASTA MUROMÄGI
Võsu alevik
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ELGA LOEMAA
Lahe küla
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VAIKE TALPSEPP
Võsu alevik
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ANTS TALPSEPP
Võsu alevik
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AINO ANTONS
Toolse küla
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OLAVI TOOMING
Toolse küla
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KARL-UGAR VAINU
Käsmu küla
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URVE PUSKAR
Võsu alevik
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LAINE PIIBEMAA
Võsu alevik
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Vihula vald
Mustoja
tel. 5046591
kalurivorgud@hot.ee

Talvele vastu
korralike rehvidega
Rehvitööd Palmses.
Uudisena ka tulekustutite kontroll
ja taatlemine.
Helista ette: 5 668 0120 Margus
Canter Kaubaveod
Kullassepatööd
Valmistamine, parandus, hooldus,
kuldamine, graveerimine.
Ivar Sipria 5 567 7790
info@kullatibu.ee www.kullatibu.ee

Meie hulgast
on lahkunud …

MEIDA LOPMAN
22.10.2011
RICHARD PALM
25.10.2011

Täname kauaaegseid lahkeid sponsoreid Bert Silda ja OÜ
Palmse Metall ning Anti Puuseppa ja OÜ Palmse
Mehaanikakoda, kelle abiga on aastaid meie tuba soe olnud ja
lastel piisavalt mänguasju. Erilised tänud meie uude majja
ostetud sporditarvete eest!
Soovime teile ilusat advendiaja algust, kauneid jõule ja
edukat uut majandusaastat!
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LAINE VIRULA
Lobi küla

kell 13.00
Kalurivõrgud OÜ
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JAKOB BERGSTRÖM
13.11.2011

Tulevased tipp- ja rahvasportlased Võsupere Lasteaiast

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

VERNER ÜLLE
23.10.2011
EVI AUG
18.10.2011

