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Esku kabel saab aastapäevaks uue katuse

Pildid käesolevast kevadest
näitavad, et Esku kabel saab
oma valmimise 155. aastapäevaks uue katuse. Aasta
tagasi, täpsemalt 28. mail
2009. aastal, kui asutati
Sihtasutus Esku Kabel, sai
see soov välja öeldud. Silmas sai peetud 28. oktoobrit
2010. aastal, mil täitub 155
aastat päevast, kui Haljala
koguduse õpetaja Thomas
Ferdinand Striedter kabeli
pühitses. Lootust selleks
annab Sihtasutuse ja OÜ
Rändmeister vahel 19. veebruaril k.a. sõlmitud töövõtuleping. Lepingu kohaselt ja tegijate kinnitusel
saab mahukas katuse ja
katusetarindite restaureerimine valmis hiljemalt jaanipäevaks. Kuna tegemist ei
ole lihtsalt uue katuse ehitusega, vaid vana restaureerimisega, säilitades maksimaalselt algseid konstruktsioone ja sõlmi, siis ei olnud
lepingu sõlmimisel võimalik
täpset mahtu ja ajakulu
prognoosida, kuid praegu,
kui kogu vana katusekate on
eemaldatud ja kõik sõlmed ja
konstruktsioonid nähtavad,
võivad restauraatorid väita,

et vaid väga ebasobivad
ilmastikuolud võivad segada
jaanipäevaks valmimist.
Suhteliselt kiiret asjade
senist kulgu on toetanud
asjaolu, et katuse restaureerimiseks oli projekt juba
varasemalt olemas. Hoone
ülejäänud osade – fassaad,
tornikiiver, sisetööd – teostamiseks alles projekteerimine käib ja kogu selle
protsessi läbimine kuni nendeks töödeks ehitusloa saamiseni võib veel aega võtta.
Seega kogu kabeli restaureerimise lõpptähtajaks varasemat aega, kui 2011.
aasta, praegu pakkuda ei saa.
Küll aga ei saa see olla
takistuseks kabeli tavapäraseks toimimiseks, seda muidugi pärast seda, kui katusetööd on tehtud, kuna nende
tööde tegemise ajaks on
kabel suletud.
Alates käesoleva aasta
veebruarist on Esku kabeli
kinnistu omanikuks EELK
Haljala Püha Mauritiuse
Kogudus. 17. veebruaril k.a.
sõlmiti EELK Haljala Koguduse ja Sihtasutus Esku
Kabel vahel hoonestusõiguse seadmise leping,

mille kohaselt SA Esku
Kabel võttis endale kohustuse parendada ja restaureerida omal kulul kinnistul
paikneva kabeli. Hoonestusõiguse leping on sõlmitud 25
aastaks. See oli ka aluseks
järgnevaks restaureerimistööde lepingu sõlmimiseks
ja kõigeks järgnevaks igapäevaseks majandamiseks,
mille hulka kuulus ka kalmistuvahi võtmine Sihtasutuse palgale varasemalt
oli kalmistuvahi tööandjaks
vald.
Sisuliselt tähendab hoonestusõiguse lepingu seadmine seda, et kabeli ja
kalmistu restaureerimise,
korrashoiuga ja igapäevase
majandamisega tegeleb sihtasutus ning vaimulikke talitusi viib läbi kogudus.
Sellest tingituna veelkordseks ülekordamiseks isikud,
kellede poole ja millistes
küsimustes pöörduda. Kabeli ja kalmistu korrashoiu ja
majandamisega seonduvalt
on jätkuvalt mõistlik pöörduda kalmistuvahi poole,
telefoni number on 5 663
0904, või Sihtasutuse juhataja Vello Väinsalu poole,

telefoni number 504 7916 epost vello@esku.ee. Kõigis
vaimulikes küsimustes, aga
õpetaja Margit Nirgi poole,
telefoni number 5 344 8822,
e-post margit@esku.ee.
Sihtasutusel on käivitamisel ka kodulehekülg,
www.esku.ee, kus on samuti
üleval vajalikku informatsiooni, nii teateid ja kui ka
pilte toimunust ning kus on
võimalik liituda ka Sihtasutuse uudistelistiga.
Kõigi seniste restaureerimisega seotud tööde teostamiseks on seni kasutatud
vaid vabatahtlikke annetusi,
mida on olnud siiani meeldivalt palju. Annetusi saab
teha Sihtasutus Esku Kabel
arvele nr. 221046039021
Swedbankis. Suured tänud ja
tunnustus kõigile toetajatele.
See näitab veelkord, et see
paik puudutab paljusid inimesi ja ka paljud on valmis
tehtavaid töid isiklikult toetama.
Vello Väinsalu
Sihtasutuse Esku Kabel
juhataja

Kel sügavam huvi ajaloo
ja vanade esemete vastu,
võib lisaks loodusrajal jalutamisele lasta mõtetel-silmadel uidata võsukate poolt
kogutud kohaliku elu-oluga
seotud esemetel ja fotonäitusel.
Ka need, keda hing rohkem mere äärde kisub, ei pea
pettuma: loodame ja peame
kõik pöialt, et tuleb korralik
suveilm, sest plaanis on
sportlik rannanädal rannaaeroobika, sumomaadlemise, karateshow' ja veel mõne
põneva meeltlahutava ettevõtmisega.
Pisikestele võsukatele tahame pakkuda rõõmu joonistamisest ja liivalosside

Mais on lähenemas erametsaomanikele toetuse taotlemise
võimalus looduskaitsealadel olevale metsamaale.
Looduskaitsealal olevad metsad on reeglina Natura 2000
toetusõiguslikud. Alates 2. maist saab metsaomanik
esitada Erametsakeskusse Tallinnas Mustamäe tee 50
Natura 2000 taotlusi. Taotlust aitavad tasuta täita ka
Rakveres Kunderi 6 asuvas Rakvere Metsaühistus
metsakonsulendid Kalev Jaanson ( telefon 522 6485 ) ja
Hanno Nõmme (telefon 5 663 1281; 5341 0642 ) maikuu
esimesel ja teisel nädalal, muul ajal vastavalt
kokkuleppele. Taotluse saab esitada ka interneti teel
www.pria.ee
Lääne-Viru Maakonnas on looduskaitsealadel
erametsa 9756 ha, sealhulgas sihtkaitsevööndis
(hoiumetsas) 423 ha ja piiranguvööndis (kaitsemetsas)
9332 ha; kokku üle 2000 erametsaga maaüksuse
looduskaitsealadel. 2009. aastal esitati maakonna
metsaomanike poolt 172 taotlust piiranguvööndites 2834
ha ja sihtkaitsevööndites 184 ha erametsa peale Natura
toetuse saamiseks. Toetuse suurus on 940 kr/ha
piiranguvööndis ja 1720 kr/ha sihtkaitsevööndis. Toetuse
taotlemiseks on vajalik esitada taotlus ja kaardile
märgitud toetusõiguslikud alad, mille vormid on saadaval
www.eramets.ee või Rakvere Metsaühistu kontorist
Kunderi 6. Taotlejal ei tohi olla võlga Maksuameti ees või
siis peab võlg olema ajatatud. Toetatava metsamaa
piirimärgid peavad looduses olema tähistatud ja
metsamaa kantud keskkonnaregistrisse. Toetuse saab
kätte umbes aasta pärast taotluse esitamist.
Lauri Salumäe
Lääne-Virumaa erametsanduse tugiisik

Avatud arveldusarve raha
kogumiseks Võsu kooli
pikapäevarühmale
Paljud meie valla pered on seotud Võsu kooliga. Kes on
seal ise õppinud kellel käivad seal lapsed või lapselapsed.
Koolis veedavad lapsed suure osa oma ajast, nii tundides
ringides, kui ka pärast tunde pikapäevarühmas bussi
oodates, puhates ja õppides.
Meie pikapäevarühma klassid on hetkel üsna armetus
seisus. Soe tuba on ja koolipink on aga see on ka
üldjoontes kõik. Kutsun kooli hoolekogu nimel nii Võsu
kooli vilistlasi, lapsevanemaid kui ka kõiki teisi, kes
tunnevad, et tahaks aidata laste päevi paremaks muuta,
annetama raha
Vihula Vallavalitsuse poolt on avatud sihtotstarbega
arveldusarvele nr. 10502017539007.
Saadud raha eest ostetakse pikapävarühmale pehmet
mööblit, lauamänge jms.
Kristel Tõnisson
Võsu kooli hoolekogu esimees

Võsu 500 juubelinädal....
... on kirev ja vaheldusrikas
justnagu Võsu ajalugu!
Juubelinädalasse 12-18.
juulil mahub näitemängu
võsukatelt, näeb vingeid
vanamehi, kuuleb kauneid
naishääli ja sumedaid suupilliviise ning poisse, kelle
lood suveõhtuses tumepunases leitsakus (loodetavasti) jalad reipalt tantsu
lööma panevad!
Muusikaelamusi peaks
jaguma küllaga, sest lisaks
oma valla tantsijatele-lauljatele, tuleb teisi busside kaupa nii Kundast, Kadrinast,
Haljalast kui Tallinnast.
Laulda saab ja lahingut pidada saab ka – mis õige pidu
see ilma viimaseta ikka on...

Looduskaitse toetus
erametsaomanikele

„Lahemaa Kohvikann“
kostitas telemeeskonda
Saksamaalt
ehitamisest, vähe vanematele noortebändide nautimist, mõned põlvkonnad
veel vanematele aga tuleb
külla üks kuulsamaid Võsu
suveelanikke ise... Seda küll
peaaegu öösel ja ainult kinolinal, aga kahjuks teda
muudmoodi enam kohale ei
saa...
Niisiis – jääge suveks
Võsule ning kutsuge oma
sõbrad-tuttavad ja niisama
toredad inimesed külla!

Kindlasti peaks just sel
nädalal üle kogu Võsu hõljuma suitsukala, koduküpsetatud leiva-saia, värskete
oma-aia-kaupade ja kõige
muu hea-parema lõhnasegu!
Ehk – kõik, kes soovivad
oma koduaias Võsu külalistele head-paremat pakkuda,
palun andke sellest vallavalitsusele aegsasti märku!
Anneli Kivisaar
Arendusnõunik

Aprilli keskpaiku külastas grupp Põhja-Saksa telemehi
restoran-kohvikut „Lahemaa Kohvikann“ Palmses, kes
olid ringkäigul Eestis. Eestit külastanud televaatajate
hulgas läbi viidud küsitluse põhjal oli restoran „Lahemaa
Kohvikann“ kõige armastatumaks kulinaarseks lähtepunktiks siinmail.
Hannoveri ajakirjandusteaduskonna meediaprofessori Michael Sutori, kes on tuntud loodusteemaliste
filmide autor, juhtimisel tehti reportaaž restoranist ja selle
maitsvatest roogadest. Restorani sakslasest omanik Dieter
Hölscher esitles kaamerameeskonnale mitmeid roogasid,
eriti oma kalavalmistamiskunsti.
Ülesvõetud materjali võib näha kanalil NDR III üsna
peatselt .
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Lahemaa laululinnu esimene muna
MAI
01.05. TEEME ÄRA 2010.
Vihula vallas tehakse ära vähemalt kolmes
kohas: 1.Koltsi-Võsu rannaääre koristamine
2. Vergi Seltsimaja ümbruse korrastamine
3.Palmse mõisa parkmetsa korrastamine
1.Koltsi-Võsu rannaäär 2.Vergi Seltsimaja
ümbrus 3.Palmse mõisa parkmets TEEME
ÄRA 2010 osalejatel KINDLASTI
registreeruda www.teemeara.ee kodulehel
www.teemeara.ee
09.05. 15.00 EMADEPÄEVA KONTSERT
Võsu rannaklubi MTÜ Võsu Vabatahtlik
Tuletõrjeühing Valdek Kilk 5143089
vosuvtu@gmail.com
15.05. Lahtiste uste päev
OANDU LOODUSKESKUSES Oandu
Looduskeskus, Oandu ümbruse loodusrajad
Oandu Looduskeskus 6767397, 5099397
Tiina Neljandik www.rmk.ee
15.05. 12 - 15.00
TEEMAPÄEV PALMSE MÕISA PARGIS:
Püsilillede kasvatamine.Ürdiaed ja selle
rajamine – lektorid Piret Kaskema, Katrin
Luke: loengud, kohvipaus, pargiekskursioon.
Võimalus osta istikuid, seemneid,
ravimtaimeteed. Teemapäev on tasuta.
Palmse mõisa linnaserehi (koolituskeskus)
SA Virumaa Muuseumid, Palmse mõis
55599977 aed@palmse.ee
15.05. 11.00 Ambla ja Ubja pensionäride
külaskäik Vihula valda. Piduõhtu
rannaklubis Võsu rannaklubi Vallavalitsus
5251127
15-16.05.
10-19.00
VIHULA VALLA MERELAAT. Osalema
oodatud kõik kohalikud ja kaugemad
ettevõtjad, talunikud, eraisikud.
Meelelahutusprogramm, maitsavad road
sadamakõrtsis ja palju muud. Tasuta!
Vergi sadam Vergi sadam 5 556 7372
vergi@helter.ee
15.mai-30.september
Näitus: KUIDAS KÄBIST SAADI PUU
Oandu Looduskeskus Oandu Looduskeskus
6767397, 5099397 Tiina Neljandik
www.rmk.ee

Leader projektid 2009-2010
Toimunud on 5 vooru:
2009. aastal kolm (2 kevadel ja 1 sügisel) ning 2010.aastal kaks
vooru (mõlemad kevadel).
Kokku on kuue MTÜ Arenduskoda piirkonnas oleva valla
vahel jagatud toetusi järgnevalt:
I TAOTLUSVOOR 2009
Meetme 1.1 (Kohaliku elukeskkonna investeeringutoetus )
raames kinnitati toetuse taotlused summas 5 877 929 kr, sellest
tuli Vihula valda 806 411 krooni:
• Karepa rahvamaja lavatekstiilide teostus ja paigaldus; MTÜ
Karepa selts - 237 141
• Võhma seltsimaja renoveerimise projekteerimine
MTÜ Võhma seltsimaja - 109 386
• Rannaklubi hoone kultuurimaja poolse osa katuse
renoveerimine; MTÜ Võsu rannaklubi - 322 372
• Rannaklubi hoone kultuurimaja poolse osa tualettruumi ja
dušširuumi renoveerimine; MTÜ Võsu rannaklubi - 137 512
Meetme 1.2 (Seltsitegevuse, spordi ja kultuuripärandi
väärtustamine läbi omaalgatusliku tegevuse) raames kinnitati
toetuse taotlused summas 962 515 kr, Vihula valda 61 646 kr:
• IX kodukandipäev Karepal; MTÜ Karepa selts - 11 646
• Võsu muusikapäevad; MM Peoteenindus OÜ - 50 000
II TAOTLUSVOOR 2009
Meetme 2.1 (Ettevõtluse arendamise toetus) raames kinnitati
toetuse taotlused summas 2 368 223 krooni sellest Vihula valda
435 253:
• Külalistemaja “Rannaliiv” kaasajastamine ja
konkurentsivõime tõstmine; OÜ Rannaliiv - 333 061
• Säästev küttelahendus Arma puhkemajja; FIE Mare Kalme
Arma Ratsatalu - 102 192
Meetme 2.3 (Siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö arendamine) raames kinnitati toetuse taotlused summas 574 365 kr,
sellest meie valda 200 000:
• MTÜ Võhma Seltsimaja liikmete õppe-tutvumisreis Tšehhi
Vabariiki 3. 12. august 2009
• MTÜ Võhma Seltsimaja - 200 000

3. aprillil munes Võhma
seltsimaja oma esimese Laululinnumuna – selle päris
esimese muna, Võsu Rannaklubisse. Miks kägu võõrasse pessa muneb meie ei
tea, teame küll miks seda tegi
Võhma seltsimaja – vana
rahvamaja Võhmal, mida
selts kasutab, on nii kehvas
seisukorras, et neid viitteistkümmet toredat laululast ja nende juhendajaid
Loksa linnast, Vihula, Haljala, ja Kadrina vallast, rääkimata arvukast publikust,
kes Lahemaa Laululinnule
kogunes oleks olnud piinlik
sinna paluda.
Laulukonkurss LAHEMAA LAULULIND sai
peetud. Žürii koosseisus:
lauljatar Gerly Padar, üheksa-ametimees Arlet Palmiste ja Joosep Trumm
Tartu Heino Elleri nimelisest
Muusikakoolist, valisid iga
vanusegrupi kolm paremat:
I vanusegrupp (3 - 7 a.)
Elissa Kaarmann, Pärle
Maria Linnupõld ja Katariina Siilak.
II vanusegrupp (8 - 10 a. )
Arabella Strazdin, Pille
Riin Erikson ja Taali Aus.
III vanusegrupp (11-13
a.) Sven Rannar, Elis
Emma Ranne ja Siim Aksel
Amer.
Laulukarusselli maakondlikusse vooru pääses
edasi Taali Aus, Võsu PK I
klassist.

Täname kõiki toredaid
inimesi, tänu kellele ettevõtmine korda läks:
Merike Kens'i, kes tulihingeliselt asja vedas ja
kordagi laulukonkursi vajalikkuses ei kahelnud;
ansamblit „Poisid Tume-

punased“ ja nende juhti
Valdek Kilk'i, tänu neile
said lapsed ansambliga laulmise kogemuse;
kokatädi Kaja Puhu't, kes
hoolitses, et keegi pika
päeva tõttu tühja kõhtu ei
kannataks;
Gerli Padar, žürii liige: Mul
on väga hea meel, et “Lahemaa Laululinnu” võistlus
korraldati. Väikeses kohas
korraldada lauluvõistlus, kus
iga osaleja saab endale toreda auhinna ning laval saadab
lauljat live bänd, on päris
keeruline ettevõtmine. Loodan, et sellest, praegu veel
väikesest “Laululinnust”,
saab ühel päeval uhke ning
kõlava häälega lind.

Jüri Unduski't, laulukonkurssi imekena logo eest.
Eriline tänu kuulub sponsoritele: Eesti Kultuurkapitalile, Vihula vallale,
Rahvusooperile „Estonia“,
OÜ Palmse Mehhaanikakojale, käsitööpoele „Täpiline Tuba“ ,Tartu Kontserdimajale, Palmse Mõisale,
Infokaitsesüsteemide
OÜ'le, Sydamest Sydamele
ja Vello Väinsalule.
Tänu neile sündis Lahemaa Laululind. Aitäh !
Loodame südamest, et
see ei jäänud esimeseks ja
viimaseks Lahemaa Laululinnuks, vaid ikka kevadeti
endast uuesti märku annab.
MTÜ Võhma Seltsimaja
nimel Riina Kens

Valiti Vihula kaunitar
9. aprillil toimus Võsu rannaklubis lõbus koolinoorte
sündmus – valiti Vihula
kaunitar ja toimus noorte
disco. Vihula kaunitari
valimise eestvedja Anneli
Alemaa sõnul soovitakse
hoog sisse anda noortele
mõeldud erinevatele üritustele. “Ürituse korralduse au
on ennekõike koolinoortel
endil,” kiitis ta Võsu kooli
õpilasi. Vihula Kaunitari
valimisel osales 6 tüdrukut,
Maarja Nõmme, Marion
Merelaid, Gloria Pärnaste,
Kristina Kask, Sirli Sambla
ja Ingrid Nõmme. Kaunitaridele oli võrdse koosseisuga
vastu seatud 6 liikmeline
zürii: Anneli Pajuri, Mare
Niilikse, Külli Sooväli, Tai-

mi Samblik, Anneli Alemaa
ja Ivar Korkma.
Vihula kaunitariks pärjati
Gloria Pärnaste. I
printsessi tiitli sai Kristina
Kask ja II printsessiks pärjati
Maarja Nõmme.
Gloria Pärnaste on 12aastane Võsu kooli tüdruk,
kelle lemmikteemad koolis
on loodusõpetus ja tööõpetus. Oma tulevikku näeb
ta moekunstnikuna. Gloria ei
välista, et tema tulevik võiks
olla Võsul: “selleks aga peab
siin olema kodu” oli Gloria
kindel.
Noorte ürituste osas arvab tüdruk, et neid võiks olla
kindlasti rohkem ja erinevaid. “Tänane üritus võiks
saada iga-aastaseks tradit-

siooniks ja osalejaid võiks
olla rohkem,” arvas ta.
Kui küsisin Gloria käest,
mida tahaks ta öelda kõigile
inimestele, siis tema sõnad
olid: “Inimesed võiks hoida
oma ilu ja puhtust. Enne-

kõike peaksid nad aga lugu
pidama iseendast.”
Mõelgem selle üle.
Taimi Samblik
Noortekomisjoni liige

III TAOTLUSVOOR 2009 (sügisvoor)
Meetme 1.2 (Seltsitegevuse, spordi ja kultuuripärandi
väärtustamine läbi omaalgatusliku tegevuse) raames kinnitati
toetuse taotlused summas 656 249 kr, sellest Vihulasse 105 982:
• Rahvuslikel traditsioonidel käsitöö-ja kunsti õpitoad ja
käsitöönäitus; MTÜ Lahemaa Rakenduslik Loovuskool - 18 490
• Külaelu jäädvustamine helis ja pildis; MTÜ Vihula Selts - 17
300
• Võsu 500 juubelinädala tähistamine 12-18.juuli 2010; Vihula
vallavalitsus - 50 000
• Vergi kalurielu; MTÜ Vergiranna Selts - 20 192

• Võsu ajaloolis-kultuurilise loodusraja taastamine, infoviidad
ja Võsu 500 infotahvlid; MTÜ Võsu Vabathtlik Tuletõrjeühing 50 274
• Rannaklubi hoone kultuurimaja poolse osa lae soojustamine;
MTÜ Võsu Rannaklubi - 171 267
• Rannaklubi hoone kultuurimaja poolse osa väliste avatäidete
vahetus; MTÜ Võsu Rannaklubi - 282 751
• Lahemaa Rakendusliku Loovuskooli Käsitöökeskuse rajamine, I etapp MTÜ Lahemaa Rakenduslik Loovuskool - 322 293
• Vergi küla seltsimaja katuse ehitus; MTÜ Vergi Rand - 350
000

Meetme 2.3 (Siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö arendamine) raames kinnitati toetuse taotlused summas 600 668 kr,
sellest Vihulasse 94 329:
• Säästva turismi koostöövõrgustiku Ehedad Elamused Lahemaal ühisturunduse ja koostöövõrgustiku arendus Lahemaa piirkonnas ja koostöö käivitamine Soome Kymenlaakso piirkonnaga;
MtÜ Koostöövõrgustik Ehedad Elamused Lahemaal - 94 329*
Kokku jagati 2009.aastal Leader Arenduskoja piirkonnas
raha 11 039 949 krooni, millest Vihula valda tuli 1 703 621
krooni.

Meetme 1.2 (Seltsitegevuse, spordi ja kultuuripärandi
väärtustamine läbi omaalgatusliku tegevuse) raames kinnitati
toetuse taotlused summas 1 499 361 kr, sellest Vihula valda
329 784:
• 100 aastat Võhma Seltsimaja; MTÜ Võhma Seltsimaja - 53
467
• Karepa X kodukandipäev; MTÜ Karepa Selts - 30 152
• Traditisioonilise taluarhitektuuri koolitused; MTÜ Kaarli
Talumuuseum - 67 860
• Lohesurfingu ABC algkoolitus; MTÜ Palermo Spordiklubi 92 322
• XVIII Võsu muusikapäevad; MM Peoteenindus OÜ - 62 465
• Võsu 500 sportlik rannanädal; Vihula vallavalitsus - 23 518

I TAOTLUSVOOR 2010
Meetme 1.1 (Kohaliku elukeskkonna arendamise investeeringutoetus) raames kinnitati toetuse taotlused summas 4 400 000
kr, sellest Vihula valda 1 176 585:

Jätkub järgmises numbris.
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Järgmine volikogu istung toimub
13. mail 2010 algusega kell 16
Võsul, vallamaja saalis (II korrusel)

Ohtlike jäätmete ja elektroonikaromude kogumisring
06. juunil 2010
Auto peatuskohad ja kellaajad:
Võsupere
8.05- 8.15
Võhma
8.25- 8.35
Vatku
8.45- 8.55
Käsmu
9.15- 9.30
Võsu kpl
9.40-10.00
Pedassaare
10.10-10.20
Vergi
10.30-10.40
Sagadi kpl parkla
11.15-11.25
Altja kõrts
10.50-11.00
Adaka
11.35-11.45
Annikvere
12.00-12.15
Vihula kpl
12.35-12.50
Karula
12.55-13.05
Vainupea
13.15-13.25
Eisma
13.30-13.40
Karepa
13.50-14.00
Toolse
14.10-14.20
Peatuskohaks on bussipeatus.
Elektroonikaromud:
külmikud, pesumasinad, elektripliidid, el.radiaatorid,
kliimaseadmed, tolmuimejad, õmblusmasinad, kellad,
arvutid, telefonid, raadiod, elektrilised tööriistad ja
mänguasjad, seire ja valveseadmed jne.
Ohtlikud jäätmed:
vananenud ravimid, farmaatsiatooted, akud ja patareid,
sõiduauto rehvid, värvid, lahustid, puhastusained, õlid ja
õlifiltrid, päevavalguslambid ja säästupirnid, olmekeemia, kraadiklaasid, putuka-ja rotimürgid, taimekaitsevahendid, kemikaalid jne.
Jäätmete äraandmine on vallakodanikele ja suvilaomanikele tasuta, kui on kehtiv olmeprügiveo leping
vallas korraldatud jäätmeveo teostaja Ragn-Sells`iga.
Äraantavad elektroonikaromud peavad olema komplektsed ilma suuremate purustusteta ja mitte ülemäära
määrdunud, ei pea olema töökorras. Vastu võetakse
kodumajapidamises kasutusel olnud elektroonikaromud, mitte tööstuslikud. Kogumisringi peatuskohtades peaks omanik isiklikult üle andma oma jäätmed
või leidma inimese, kes on nõus jäätmeid üle andma.
Vallavalitsus on esitanud Sihtasutusele Keskkonnainvesteeringute Keskus projektitaotluse. Taotluste
rahuldamine otsustatakse juunis. Juhul, kui Vihula valla
taotlus saab positiivse vastuse, toimub sel aastal veel üks
ohtlike jäätmete kogumise ring 28.augustil. Täpsemalt
sellest juulikuu valla lehes.
Täpsem informatsioon Peep Tõnisson 5151127

22.märtsi 2010 istungi nr 10 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. andis nõusoleku Sakussaare külas asuva Heidike
katastriüksuse jagamiseks kaheks eraldi katastriüksuseks ja määras koha-aadressid;
2. määras riigi omandisse jäetud Vihula vallas asuvatele
maaüksustele lähiaadressid;
3. andis loa ühise jäätmemahutiga liitumiseks M. Lood`ile
Palmse külas. Luges korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks aprillis 2010 ja 01.10.2010 kuni 30.04.2011 J.
Roosipuu Eru külas, R. Mikkov Lobi külas, K. Pärtma
Mustoja külas, L. Lukas Võsu alevikus ja L. Nõggo Altja
külas;
4. kompenseeris õpilaste sõidupiletid vastavalt esitatud
avaldustele kokku summas 1903 krooni;
5. tunnistas nurjunuks vallavalitsuse 23.02.2010 korraldusega nr 102 välja kuulutatud hanke raamatupidamisteenuse ja finantsjuhtimisteenuse sisseostmiseks tähtajaks pakkumuste mittelaekumise tõttu;
6. otsustas maksta rehabilitatsioonitoetust kahele puudega
inimesele kokku summas 1237 krooni, rehabilitatsioonitoetust ühele vähekindlustatud perele summas 500
krooni, küttetoetust neljale eakale inimesele kokku
summas 7100 krooni, toetust kolmele vähekindlustatud
perele kokku summas 4562 krooni, toetust üheksateistkümnele eakale inimesele kokku summas 11371
krooni, toimetulekutoetust märtsikuus seitsmele inimesele kokku summas 7025 krooni;
7. väljastas ehitusloa Võsu Rannaklubi avatäidete vahetuseks ja lae soojustamiseks;
8. otsustas esitada volikogule eelnõu „Vihula küla Sikkani
ja Ausliku osa maaüksusele koostatud detailplaneeringu
kehtestamine“
9. kinnitas kirjaliku enampakkumise müügi tulemused ja
otsustas müüa Vihula valla omandis oleva sõiduauto
Chrysler Grand Voyager hinnaga 43 200.
31.märtsi 2010 istungi nr 11 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. nõustus Vihula Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni alljärgnevate ettepanekutega: rahuldada
Marike Kens`i taotlus 3000 krooni ulatuses Reni Raudla
osalustasu maksmiseks Itaalias tantsufestivalil osalemiseks; rahuldada Ahto Raudla taotlus 2000 krooni
ulatuses Lääne-Virumaa meeste võrkpalli 2010. aasta
meistrivõistluste Vihula valla võistkonna osavõtumaksu
tasumiseks; rahuldada Vihula Vallavolikogu noortekomisjoni taotlus 650 krooni ulatuses noorteürituse
korraldamiseks koostöös Võsu kooliga 9. oktoobril
2010; rahuldada Võhma Seltsimaja MTÜ taotlus 3000
krooni ulatuses laste lauluvõistluse LAHEMAA
LAULULIND läbiviimiseks Võsu rannaklubis 3.aprillil
2010; mitte rahuldada Eesti Memento Liidu taotlust
tegevustoetuse eraldamiseks 1000 krooni ulatuses; mitte
rahuldada Palermo Spordiklubi taotlust 10258 krooni
eraldamiseks Lohesurfingu koolituse kaasfinantseerimiseks;
2. luges korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks aprillis
2010 ja talveperioodil 2010/2011 E. Puusemp Palmse
külas ja R. Seppa Eisma külas;
3. määras Vihula vallas ehitise teenindamiseks vajaliku
maa suuruse ja ostueesõigusega erastatava maa suuruse
ja piiride määrajaks, maa ja vara kompensatsiooni
määrajaks vastavalt Eesti Vabariigi omandireformi
aluste seadusele ja maa maksustamishinna määramise

Tuleohtlikul ajal on kulu põletamine keelatud!
Soojad kevadpäevad sulatavad lume ning toovad nähtavale
kuivanud rohu, ahvatledes inimesi seda põletama. Igal kevadel
saavad päästjad hulgaliselt väljakutseid kontrolli alt väljunud kuluja prahipõlengutele, mis on alguse saanud tuleohutusnõuete
eiramisest.
Eelmisel aastal registreeriti Virumaal kokku 645
metsa/maastikupõlengut, neist 566 Ida- Virumaal ja 79 LääneVirumaal. Kulupõlengu tagajärjel süttis Ida-Virus üheksa
aiamajakest, Lääne-Virus sai kulu põletamise tõttu kahjustada kaks
kõrvalhoonet.
Kulu põletamise kahjulikkus on ilmselge kahju keskkonnale,
oht inimestele ja nende varale on peamised põhjused, mis peaksid
inimesi enne tikutõmbamist või hõõguva suitsukoni hooletut
äraviskamist panema mõtlema võimalikele tagajärgedele.
Tulekahjujärgne pilt näeb välja üsna trööstitu ja seda nii hoonetes
kui ka looduses aset leidnud põlengute korral. Tuli hävitab oma teel
kõik elusorganismid- putukad, konnad, sisalikud, aga ka
pisiimetajad.
Tuleb arvestada, et kulupõlengutega kaasneb ka hädaabikutsete
arvu suurenemine, mille tulemusel häirekeskusesse helistajate
jaoks pikeneb kõne ooteaeg, raskendades sellega nii päästjate kui ka
kiirabi kohale kutsumist.
Samuti peab iga inimene teadma, et kulupõletamise keelust
üleastujaid ootab ees rahaline trahv kuni 18 000 krooni ning lisaks
tuleb tasuda ka keskkonnale tekitatud kahju. Üle viie hektari
suuruse kulupõlengu või üle ühe hektari metsatulekahju korral
algatatakse kriminaalmenetlus.
Tuleohtlikul ajal korraldab päästekeskus koostöös politsei ja
keskkonnainspektsiooniga kontrollreide.

Päästekeskuse hinnangul on parim lahendus, kui maaomanik
suudab oma maad niimoodi hooldada ja harida, et ohtlik
kulupõletamine ei oleks üks tema kevadtöödest.
Lõkke tegemisel tuleb järgida tuleohutusnõudeid ja kohalike
omavalitsuste õigusakte
Igakevadine probleem on ka prahi ning okste põletamine
lõkkes, mis võib tuleohutusnõudeid eirates põhjustada ohtu
hoonetele ja metsale. Samuti võib lõkkest alguse saada kulupõleng,
mis levib soodsa tuule korral väga kiiresti ning vahel ka mitmes
suunas, kiiresti kontrolli alt väljudes.
Kui kohaliku omavalitsuse heakorraeeskirjades toodud sätted
seda lubavad, siis võib lõket teha vaid oma maja krundi piires juhul,
kui kõik tuleohutusnõuded on täidetud. Väljaspool oma krundi piire
tohib lõket teha ainult maaomaniku poolt eelnevalt ette valmistatud
ja tähistatud lõkkeplatsil, näiteks RMK lõkkekohtades.
Enne tule süütamist veendu, et tekkiv suits ei segaks liiklust ega
kaaskodanikke. Võib juhtuda, et häiritud kaaskodanikud võivad
hinnata ohtu valesti ning teatada sellest häirekeskusesse ja
päästekorraldaja saadab välja päästeautod.
Päästeasutused tule tegemiseks lube ei väljasta
Häirekeskuse (tel 112) või mõne muu päästeasutuse
teavitamine või loa küsimine ei anna õigust tuleohtlikul ajal kuluja/või prahipõletamiseks. Samuti koormab selline teavitamine
põhjendamatult häirekeskuse telefoniliine ja töötajaid, kes
tegelevad õnnetusteadete vastuvõtmise ja abi saatmisega
sündmuskohale.
Ida-Eesti Päästekeskus kutsub kõiki inimesi üles käituma
ohuteadlikult ja järgima tuleohutusnõudeid, samuti palume
lapsevanematel rääkida lastele tikkudega mängimise ohtudest.
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aktide koostajaks registripidaja Ingrid Nurmsalu;
4. muutis katastriüksuse Veebeli sihtotstarvet riigikaitsemaast elamumaaks;
5. määras kohanime Vainupea külas asuvale väikekohale:
Okteti väikekoht ja määras kohanimed Eisma külas
asuvatele väikekohtadele järgmiselt: Eisma väikekoht,
Kajaka väikekoht, Laine väikekoht, Mere väikekoht,
Ranna väikekoht, Sõnajala väikekoht, Toominga
väikekoht;
6. võttis vastu Vergi küla Mereranna maaüksusele koostatud detailplaneeringu;
7. väljastas projekteerimistingimused Käsmu rahvamaja
rekonstrueerimise projekteerimiseks;
8. algatas detailplaneeringu koostamise Vergi küla Tülli II
maaüksusele ja Käsmu küla Lainela puhkeala ja
lähiümbruse maaüksustele;
9. väljastas ehitusload Palmse 10 kV elektri ülekandeliini
rajamiseks lõigul Sakussaare
Võsupere ja sauna
ehitamiseks Ilumäe küla Soone maaüksusele;
10. võttis arvele Käsmu tuletorni, Eisma külas endiste
suvilakooperatiivide AÜ Laine, AÜ Ranna, Võsu
alevikus endiste suvilakooperatiivide Sooserva ja
Võpsiku väliselektrivõrgud kui peremehetu vara hinnaga
a`1000 krooni;
11. otsustas esitada volikogule eelnõu „Ehitiste peremehetuks varaks tunnistamine“
12. volitas vallavanem Rene Treial`it sõlmima lepingu
sõiduauto rentimiseks lepingu summaga kuni 6400
krooni;
13. sõlmis raamatupidamisteenuse ja finantsjuhtimisteenuse
lepingu FIE-ga Katrin Kapper tähtajaga 14 kuud alates
01.04.2010 kuni 31.05.2011.
06.aprilli 2010 istungi nr 12 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. andis nõusoleku Rutja külas asuvate naaberkinnistute
Varamu ja Tooma piiride muutmiseks;
2. otsustas sõlmida lepingu OÜ-ga EL Konsult Vihula valla
ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamiseks;
3. eraldas valla reservfondist 116 000 krooni, millele
lisandub käibemaks, Vihula valla ühisveevärgi ja
kanalisatsiooni arendamise lepingu ettemaksuks.
13.aprilli 2010 istungi nr 13 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. väljastas projekteerimistingimused Karepa küla Otsa
maaüksuse elektriliitumise projekteerimiseks;
2. väljastas ehitusload Natturi küla Vanaõue maaüksuse
elektriliitumise rajamiseks ja Võsupere küla Tööstuse
maaüksuse metallitöökoja rekonstrueerimiseks;
3. väljastas kirjaliku nõusoleku väikeehitise püstitamiseks
Võsu aleviku Jaanioja 2 maaüksusele;
4. andis nõusoleku Kunda metskond 5 katastriüksuse
jagamiseks kaheks eraldi katastriüksuseks kohaaadressidega: Pajuveski töökoda katastriüksus ja Kunda
metskond 5 katastriüksus Pajuveski küla;
5. muutis Sakussaare külas asuva Kõrvenõmme katastriüksuse lähiaadressi ja määras uueks aadressiks
Männikõrve;
6. kompenseeris õpilaste sõidupiletid vastavalt esitatud
avaldustele kokku summas 2229 krooni;
7. väljastas MTÜ-le Viru Folk avaliku ürituse korraldamise
loa järgmiste ürituste läbiviimiseks Käsmu külas: 08.06.
15.06.2010 kontsertsari „Kaunid kontserdid Käsmus“ ja
06.08. 08.08.2010 festival „Viru Folk“.
Päästealaga seotud küsimustele vastuste saamiseks võib helistada
ööpäevaringselt töötavale infotelefonile 1524.
Maario Kupp,
Ida-Eesti Päästekeskuse menetlusbüroo juhataja

Tuleohutusnõuded lõkete põletamisel
Lõkete tegemisel tuleb lähtuda küttekoldevälise tule tegemise
tuleohutusnõuetest, millest peamised on:
* Lõket tohib teha ehitistest (majad, kuurid jne.) ja põlevmaterjali
hoiukohtadest (puuriidad, lauavirnad jne.) vähemalt 15 meetri
kaugusel ja metsast 30 meetri kaugusel.
* Põlevat lõket ei tohi hetkekski jätta järelevalveta ning käeulatusse
tuleb varuda kaks 6-kg tulekustutit, mida võivad asendada
veeämbrid (vähemalt 20 l vett).
* Lõket võib teha tuulevaikse ilmaga (kuni 1,5 m/s), arvestades ka
tuule suunda.
* Lõkke võib teha mineraalsele pinnasele (muld, liiv, savi, ...) ning
tuleb ka ümbritseda mittesüttiva pinnasega. Samuti peab jälgima, et
lõkkest lenduda võivatest sädemetest ei tekiks kulupõleng ning ei
süttiks hoone ...
* Peale põletamist tuleb lõkkease uuesti süttimise vältimiseks
hoolikalt kustutada.
* Lõkete tegemisel tuleb kindlasti järgida ka kohaliku omavalitsuse
õigusakte, näit. on mõnedes linnades jt. tiheasustustes lõkete
tegemine täiesti keelatud, mõnel pool võib seda teha 15. maini jne.
* Grillimisseadeldis peab olema mistahes hoonest või
põlevmaterjalist vähemalt viie meetri kaugusel ning pideva
järelevalve all.
* Avaliku lõkke tegemine tuleb kooskõlastada kohaliku
päästeasutusega ning sellele kehtivad eraldi tuleohutusnõuded.
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VIHULA VALLA LEHT

15. mail kell 19.00 Vihula Rahvamajas

"Külaelu jäädvustamine
helis ja pildis”
Filmide esitlus:
1985-1989 Viru kolhoosi
põllumajandus, haridus-ja kultuurielu.
2004 -Jõulumaa Vihula mõisas
2005 -Vihula mõisapäev

Silmaarst võtab vastu Võsul
vallamaja I korrusel
13. mail kell 10.00-17.00
Registreerida sotsiaalnõuniku
telefonil 325 8644 või 5 669 4345

10.-14.mai ja 17.-18.mai
OSUTAB
VIHULA VALLAS
TEENUST
KORSTNAPÜHKIJA
Aivar Needo
Soovijatel registreerida telefonil
510 1250

Ootame kõiki filmihuvilisi ligidalt ja
kaugelt.
Üritus on tasuta.
MTÜ Vihula Selts

Armastus on see...
Mängivad: Aleksander Pritsik, Lii
Undusk, Tõnu Ammussaar, Taimi
Samblik, Eha Sirelbu, Anneli Alemaa.
Pilet 40.-

Mehed ja naised, olete
oodatud enesekaitse
kursustele.
Treeningud toimuvad Võsu
spordihoones
E,R
õpilastele
17.00-18.00
E,R
täiskasvanuile 18.00-19.30
Info: 533 59207

Aprillis lisandus Võhma
seltsimaja toetajate nimekirja
TORMI PRITSIK - ostes
20 katusekivi
Katusekivi hind endiselt 25 kr.
tk
Ehitusfondi arveldusarve
endiselt 221042815977
Suur tänu toetajatele!

Firma OÜ Ecolines Estonia alustas liini nr. 431 marsruudil
Tallinn-Loksa-Võsu teenindamist alates 01.04.2010.
Väljumine
IGA PÄEV
06:10 21:30
07:10 22:30
07:30 22:50

Saabumine
TALLINNA Bussijaam
Loksa Bussijaam
VÕSU

Saabumine

06:00 12:40
05:00 11:40
04:40 11:20
Väljumine
IGA PÄEV

Rahvusvaheline liin nr 420 LOKSA-VÕSU- St. PETERBURG
Väljumine
IGA PÄEV
07:00 22:30
07:20 22:50
14:00 06:00
14:20 06:20
Saabumine

ERIKA MAHKVEI
Võsu alevik

86

ALIIDE AAVAST
Käsmu küla

84

FERDINAND
MARTÕNETS
Vainupea küla
Taas võtame vastu kooliõpilasi karate
treeningutele.

30. aprill kell 19.00 Võsu Rannaklubis
Võsu Rahva teater
ESIETENDUS

APRILL 2010

Saabumine
LOKSA Bussijaam
VÕSU
St. Peterburg Vitebski AV
St. Peterburg Autobussijaam

04:30 13:00
04:00 12:40
22:30 08:00
22:00 07:30
Väljumine
IGA PÄEV

Veokorraldaja: Ecolines Estonia

Oleme väga tänulikud Lääne-Virumaa Päästeteenistuse Võsu tugikomando päästetöötajatele Olev
Pähklamäele ja Enn Toomingale, kes 08.aprilli
öösel väga asjatundlikult päästsid meie kodu ja elektri
peakilbiruumi lähedalasuvast soost kiirelt pealetungiva liigvee eest. Vaatamata öö-tundidele pumpasid
mehed mitme tunni jooksul kilbiruumist vett välja ja
püüdsid tõkestada sulavee pealevoolu.
Tänu meeste sellisele kohuse- ja asjatundlikule
tegevusele jäi meie kodu rikkumata ja elektrisüsteem
alles.
Veelkord suur tänu.
Perekond Piirsalu Palmsest
Täname kõiki klubiüritustel
osalejaid 2009/2010 hooajal.
Rõõmsate kohtumisteni sügisel!
Jälgi infot valla kodulehel ja valla
lehes. Info ja ettepanekud tel
5298681 ja rannaklubi@gmail.com

HERTA ESPERK
Karepa küla
AGNES-LUDMILLA
KALJURAND
Villandi küla

84

84

82

ELMAR KILK
Koljaku küla

82

AKSEL URBUS
Mustoja küla

82

EVI ADAMAS
Toolse küla

81

ELSA-ELFRIEDE SANDER 81
Võsu alevik
ENDEL KURU
Võsu alevik

81

HELVI KURU
Võsu alevik

80

EVI KARUS
Vergi küla

80

TIIU KÜBARSEPP
Käsmu küla

75

08. mail kell 11.00
Käsmu rahvamajas kevadlaat
Müügil kasutatud riided,
vanakraam, aiatarbed,
lilleseemned- ja sibulad,
käsitöö.
Kohtade broneerimiseks
helistada 56500505.
Müügikohad tasuta.
Kohvikus müügil kodused
küpsetised.

Lahemaa Kohvikann
Café & Restoran
Meie hulgast
on lahkunud …

MEELIS MALVA
18.03.2010
Palmse, Vihula vald,45405 Lääne-Virumaa
Tel: 323 4148
E-post: kohvikann@gmx.net
www. kohvikann.ee
Mobil: 539 11 473
Avatud iga päev kell 12:00

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

ELLEN USK
12.04.2010

