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Üleskutse – NOORTESUVI
2010: “Teeme ise oma suve!”

Tegime ära

Fotomeenutus “ärategemise” päevast
aastal 2008 Vainupeal.

“Teeme ära” üle-eestilisest talgupäevast 1. mail võttis osa
ka Vainupea küla. Oma külatalgutega saime puhtaks
teeääred, korjasime rannast viis suurt kotitäit sügisest
jäänud prügi, riisusime puhtaks kiriku ümbruse ja
harvendasime sirelihekki. On ju Vainupea kirik meie küla
tähtsaim vaatamisväärsus ning juba aastaid oleme püüdnud
külarahvaga kiriku ümbruse korras hoida. Rõõm oli ilusast
kordaläinud päevast, tore oli koos jälle midagi kasulikku ära
teha. Talgupäeva lõpetasime omatehtud kookide,
suupistetega ning sooja joogiga ja pidasime plaane
edaspidiseks.
Suur tänu kõigile neile 21 inimesele, kes leidsid aega
oma koduste tööde ja tegemiste kõrvalt ühineda meie
talgupäevaga. Vainupea küla ja rand on puhtad suvitajate ja
külaliste tulekuks.
Reet Markin

“Ära tehti” veel Lahe külas – korrastati Koltsi-Võsu rannaäärt, Vergis – korrastati seltsimaja ümbrust, Palmse mõisa pargis –
Võhma Rahvamaja selts kogus koristamise käigus rahvamajale talveks küttepuid, Pedassaare külas – korrastati randa ja
külateid, Vihulas – koristati mõisaparki, Eru külas – koristati randa, Karepal – rahvamaja ümbrust ja paljud vallaelanikud
korrastasid oma koduümbrust.

Suur lumi andis kogemusi, Võsu randa suveks veebikaamera
Nüüd on see möödas. Viiendal mail esitas keskkonnanõunik viimase arve lumetõrje kohta. Arvamusi on
erinevaid, kuid minu hinnang on – nad tulid selle
suure lumega hästi toime.
Tublid mehed – Tõnis Sinila,
Kaupo Uukkivi, Tõnu
Kuuskla, Andres Mülla,
Oiva Matikainen, Vahur
Randoja, Janno Nõmme ja
Vihula Munitsipaali töötajad. Samas see suur lumi
andis ka kogemusi, milliseid
kindlasti tuleb arvestada
järgmise aasta tegemistes.
Külm talv vaid kinnitas
veelkord vajadust uue veevärgi ja kanalisatsiooni järele. Avariide arv oli suur ja
seda peamiselt vananenud ja
ebapädevalt ehitatud veevärgi pärast. Seda just suve-

kodudes, millised kohandatud ka talvel elamiseks.
Taotlusdokumentide koostamine KIK-i ühtekuuluvusfondist rahataotlemiseks on
teostamisel. Loodame, et
meie võimekus lubab ehitada Käsmu uue veevärgi koos
pumbamaja ja veepuhastusjaamaga. Rekonstrueerida
Võsu veevärgi ja kanalisatsiooni ning ka laiendada
ühiskanalisatsiooni. Sarnased plaanid on ka Võsuperes.

Täpsem tööde maht selgub
septembriks kui oma töö on
lõpetanud konsultatsioonifirma EL Konsult OÜ.
Talvel tulime teedega
toime ja küll tuleme toime ka
suvel. See ei ole kerge –
vahendeid napib ja pole
teada, kas riik annab täiendavalt raha teedehooldusele.
Ühistaotlus omavalitsustelt
on esitatud. Aga teed tuleb
korras hoida ja tore on, et
külavanemad on siin toeks

olnud.
Tulemas on suvi ja suvitajad ning ikka teretulnud
– need, kes heatahtlikud.
See, kes nädalavahetusel
välikempsu ümber lükkas –
ega temalegi saa keelata
tulemist – aga ära enam nii
tee. Teised kasutavad seda
hoonekest muul otstarbel.
Loodan, et leiate eest
Võsu ranna taas oma endises
headuses. Lisaks on sellel
suvel rannas ka Wifi ja
veebikaamera, millise link
saab olema ka valla veebilehel.
Toimetamist on palju ja
kõik heatahtlikud vallakodanikud ja külalised on kutsutud osa võtma.
Urmas Osila
abivallavanem

Erki Nool kohtus Võsul noortega
Olümpiavõitja ja praegune
poliitik, Riigikogu IRL
fraktsiooni liige Erki Nool
kohtus 12. mail Vihula valla
noortega. Nool rääkis oma
sportlase karjäärist ning tunnetest, mis valdab sportlast,
kui teda ümberringi võistlusareenil vaatab ja elab kaasa
üle saja tuhande spordihuvilise. Ta rõhutas noortele, kui
tähtis on tippspordis distsipliin. Tippsportlasel tuleb
isiklikus elus paljuski loobuda, et segamatult eesmärgi
poole ennast treenida. Nii
nagu sportlastel spordis,
tuleb ka noortel endale
varakult eesmärgid seada,

mille poole püüelda. “Unistada ei ole kellelegi keelatud
– paraku sellest ei piisa, et
olümpiavõitjaks tulla” lausus Erki Nool.
Omaette teemana käsitles Nool ka üha kasvavat
liikumisvaegust noorte hulgas. Kahjuks ei teadvustata
noortele piisavalt, milliste
tagajärgedega tervises paarikümmne aasta pärast neil
võidelda tuleb. Eesti riigi
rahvas on Euroopas esirinnas südame ja veresoonkonna haigustesse haigestumise osas. Tegemist on selge
märgiga sellest, et enda
tervise eest hoolt ei kanta.

Regulaarse liikumisharrastusega suudaksime maandada rida terviseriske. “Toasussid tuleb jalast võtta ja
regulaarselt välja sportima”

ütles Nool lõpetuseks noortele.
Kert Karus

Alates 4. juunist ootan kõiki Vihula valla lapsi ja noori
Võsule Mängudemajja, kus hakkame igal reedel ja
laupäeval kogunema, et koos muuta suvi teguderohkeks
ning huvitavaks.
Koos korraldame matku, orienteerumismänge,
telkimisi ning vihmaste ilmadega disko- ja filmiõhtud.
Suve lõpetuseks on kavas suur pidu noortebändide
kontserdiga. Kiirematele huvilistele annan ka kitarri
algõpetust.
Täpsemat infot esimese kogunemise ja tegevuskava
kohta leiate peatselt valla infotahvlitelt.
Mina ise olen noor ja teotahteline ning mulle meeldib
ette võtta uusi ja huvitavaid väljakutseid. Varasemalt olen
töötanud koolis huvijuhina ning tegelen ka noortebändidele kontsertite korraldamisega. Kuulun MTÜ
Virumaa Noortestuudio juhatusse, mille eesmärk on
arendada noori muusikuid ja anda neile võimalus oma
loomingu esitamiseks erinevatel üritustel.
Huvitavatest mõtetest ja ettepanekutest võiksite teada
anda meiliaadressil andres.truman@gmail.com
Andres Truman

Hajaasustuspiirkondade
majapidamistes kaevude ja
joogiveetorustike ehitamiseks
ning vajalike tehniliste seadmetega varustamiseks saab
taodelda toetust
Lääne-Viru maavanem kinnitas oma korraldusega 05.
maist hajaasustuse veeprogrammi 2010 aasta jaotuse
Lääne-Viru maakonnas.
Taotluste esitamise tähtpäevaks on 16. august 2010.
Programmi eesmärgiks on tagada hajaasustuspiirkondade majapidamiste jaoks kvaliteetse joogivee
kättesaadavus või selle kvaliteedi parendamine. Taodelda
saab toetust kaevude ja joogiveetorustike ehitamiseks
ning vajalike tehniliste seadmetega varustamiseks.
Toetust saavad taotleda majapidamiste omanikud ja
kasutajad ning valla mittetulundusühingud ning
sihtasutused. Toetuse ülemmääraks on 100 000 krooni
ning toetus ei saa olla suurem kui 2/3 projekti
üldmaksumusest.
Täpsemat informatsiooni saab maavalitsuse veebilehelt, Vihula valla veebilehelt ja abivallavanemalt
telefonil 527 6311.

Koolide lõpetajatele
Viimane koolikell
See helin tuttav ja armas,
kuid sageli muret ka tõi.
Meist igaüks oli varmas,
kui kell tunni alguses lõi.
Nüüd viimast korda sa palud,
mul tundub, on kutsegi hell.
Need on ju lahkumisvalud kauaks meelde jääb koolikell.
Arvi Rimmel
Peagi hakkavad koolikellad taas helisema, kuulutades
järjekordse kooliaasta lõppu. Tuletame Teile meelde,
kallid põhikoolide ja gümnaasiumide lõpetajad, et
koolilõputoetuse saamiseks tuleb täita vormikohane
avaldus, mille leiate valla kodulehelt www.vihula.ee või
vallavalitsusest. Avalduse võite vallavalitsusse esitada
juba varakult, toetus kantakse avaldaja arvelduskontole
peale kooli lõpetamist. Põhikooli lõpetajatele taotleb
toetust lapsevanem. Abituriendid saavad selleks avalduse
esitada ise.
Kõigile õppuritele edukat kooliaasta lõppu ja
lõpetajatele põrumist eksamitel!
Võsu Põhikooli LÕPUAKTUS toimub 20. juunil kell
13.00 Rannaklubis.
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VIHULA VALLA LEHT

Ilumäe koguduses
JUUNI
8

20.00 KAUNID KONTSERDID KÄSMUS:
Marko Matvere ja “Mustlasvanker”
Ingmani Merelava MTÜ VIRU FOLK
Täpsem info: http://kkk.virufolk.ee
www.virufolk.ee
9
20.00 KAUNID KONTSERDID KÄSMUS:
Jaak Joala 60. juubelikontsert
Ingmani Merelava MTÜ VIRU FOLK
Täpsem info: http://kkk.virufolk.ee
www.virufolk.ee
10
20.00 KAUNID KONTSERDID KÄSMUS:
Tõnis Mägi ja Chalice
Ingmani Merelava MTÜ VIRU FOLK
Täpsem info: http://kkk.virufolk.ee
www.virufolk.ee
11
20.00 KAUNID KONTSERDID KÄSMUS:
Ultima Thule ja Jäääär
Ingmani Merelava MTÜ VIRU FOLK
Täpsem info: http://kkk.virufolk.ee
www.virufolk.ee
12
11.00 VÕSU JALGRATTAPÄEV
Registreerimise algus kell 12 Seitsmenda
Taeva juures. VÕSU keskus spordisõbrad
Jaan Sooniste 53444783
12
20.00 KAUNID KONTSERDID KÄSMUS:
Birgit Õigemeel, Uku Suviste ja Noorkuu
Ingmani Merelava MTÜ VIRU FOLK
Täpsem info: http://kkk.virufolk.ee
www.virufolk.ee
13
20.00 KAUNID KONTSERDID KÄSMUS:
L. Saatpalu, P. Rebane ja R. Tafenau
“Sa oled hea”, Ingmani Merelava
MTÜ VIRU FOLK Täpsem info:
http://kkk.virufolk.ee www.virufolk.ee
14
20,00 KAUNID KONTSERDID KÄSMUS:
Rannap ja Maarja
Ingmani Merelava MTÜ VIRU FOLK
Täpsem info: http://kkk.virufolk.ee
www.virufolk.ee
15
20,00 KAUNID KONTSERDID KÄSMUS:
Eesti filmimuusika õhtu
Ingmani Merelava MTÜ VIRU FOLK
Täpsem info: http://kkk.virufolk.ee
www.virufolk.ee
18
19,00 ESIETENDUS Võhma Seltsimaja
näiteringilt: KÕIK ARMASTAVAD ROOSIT.
Lavastaja ARLET PALMISTE, peaosas
Anneli Kanarik. Pileti hind 40 krooni
VÕHMA SELTSIMAJA 53989592, Riina
Kens www.vohmaseltsimaja.ee;
www.vohma07@gmail.com
23
20.00 VÕSU JAANITULI: rahvalikud
mängud, tantsuks mängib ans Rekontra
Võsu lõkkeplats
Võsu seltsid, Valdek Kilk 5143089
vosuvtu@gmail.com
23
19.00 PALMSE MÕISA JAANITULI
SA VIRUMAA MUUSEUMID
55599977
www.palmse.ee
23
19.00 ALTJA JAANISIMMAN
Lastele batuut, näomaalingud. Pilakaup,
rahvalikud mängud. Tantsuks mängib ans
Visiit.
ALTJA KÕRTS 520 9156
www.altja.ee; altja@neti.ee
23
SAKUSSAARE JAANITULI
SAKUSSAARE SAKUSSAARE
KÜLASELTS 56603550, Margus Jamsja
margusjamsja@hot.ee
30.06-05.07
LAHEMAA TERVISEKOOLI
MASSAAžIPÄEVAD: erinevad massaažid,
lühikursused, tasuta võimlemine jm. VÕSU
PÕHIKOOL LAHEMAA TERVISEKOOL
www.lahemaatervisekool.ee

„See ei sünni väe ega
võimu läbi, vaid minu
Vaimu läbi, ütleb vägede
Issand.“ / Sk 4:6/
Koos kevadega saabusid ka
Ilumäe kabeli remondi jätkamiseks soojemad tuuled.
Suure ja pikaajalise remondi
põhjuseks on ulatuslikud
seenkahjustused paljudes
kabeli ehituskonstruktsioonides. Seenkahjustused on
ka aknadetailides ja aknaid
ümbritsevates seintes.
Leader programmi 2.2.1
meetmele koostatud rahataotlus Ilumäe kabeli akende
restaureerimiseks sai MTÜ
Arenduskoda ekspertide
hinnangul 6,50 punkti ja oli
antud pingereas teine projekt
millele raha eraldati.
Taotlus koostati kabeli
kümne akna restaureerimiseks, kuid eraldatud 272745
kroonist jätkub kuue saaliakna restaureerimiseks. Vastavalt juhendile tuleb taotlejal ise finantseerida 10%

eraldatud summast. Seega
on antud projekti omafinantseeringu summa 30305
krooni, mille kokku saamiseks palub kogudus kõigi
lahkete inimeste abi. Annetusi saab teha koguduse
arveldusarvele
10502001277003 SEB
Pangas, juurde tuleb
kirjutada, milleks annetus on
mõeldud – remont või toetus
kogudusele. Sularaha annetusi võtavad vastu Anne
Sambla ja Õie Alt.
Mitmete hinnapakkujate
seast valis Ilumäe koguduse
juhatus välja Rändmeister
OÜ. Sellel firmal on pikaajalised kogemused pühakodade restaureerimisel ning
tellijad on olnud tehtud
töödega väga rahul.
OÜ Rändmeister töömehed võtavad juunikuu
algul maha prooviakna, et
täpsustada tegelik kahjustuste ulatus. Huvilistel on
võimalik kohale tulla ja
restaureerijatele küsimusi

29. mail
Aianduskoolitus:
Rooside kasvatamine koduaias

laupäeval, 12. juunil 23. juunil
Palmse mõisa kõrtsis SUUR
KÕRTSIPIDU
JAANITULI
tantsuks ans SVIPS
PALMSE MÕISAS

esitada. Täpsema info leiab
kabeli juurest teadetetahvlilt
ja telefoni teel Õie Aldilt.
OÜ Rändmeister spetsialistid viisid läbi kabeli lae ja
katuse ülevaatuse, mille käigus selgus mitmeid tõsiseid
puudusi ja vajakajäämisi.
Tööde nõuetekohaseks lõpetamiseks tuleb koostada
muinsuskaitse eritingimusi
arvestav restaureerimisprojekt.
Kogudus jätkab rahastajate ja tööde teostajate otsimist, milles on suur ja kindel
osa lahketel annetajatel.
Loodame, et 2013. aastaks, kui tähistame Ilumäe
kabeli 170. aastapäeva, on
kõik suuremad ehitus- ja
restaureerimistööd lõpetatud.
2010. aastal on Ilumäe
kabeli remondi heaks annetanud R. Palmar, V. Heinsaar, A. Kullamägi, K.
Klaus, E. Kruusamäe, S.
Kodanipork, P. Pello., L.
Traks ja L. Vain. Täname
lahkeid annetajaid.
Siinkohal tuletame meel-

de kõigile koguduse liikmetele, et liikmeannetusi saab
teha nii sularahas kui ka
elektrooniliselt koguduse
a r v e l d u s a r v e l e
10502001277003 SEB
Pangas.
Ka tänavu tunnustab
Eesti Evangeelne Luterlik
Kirik oma tublisid ja ustavaid töötegijaid. Ilumäe
kogudusest pälvisid EELK
tänukirjad koguduse kauaaegne töötegija Richard
Palm, koguduse kauaaegne
esimees Villu Jahilo, koguduse aktiivne töötegija Anne
Sambla ja kirikuteenija
Aine Kullamägi. Ilumäe
kogudus tänab oma aktiivseid liikmeid ja soovib neile
rohkeid Jumala õnnistusi.
Informatsiooni koguduse
tegemiste ja kabeli remondi
kohta jagavad koguduse
juhatuse esimees Õie Alt tel.
58091356 ja koguduse hooldaja õpetaja Meelis-Lauri
Erikson tel. 53458594
Ilumäe koguduse juhatus

Vihula vallas Laulis alustas tööd uus digilevi saatja
Telekanalite edastamise eest vastutav AS Levira rajas uue
digilevi saatja Lääne-Virumaale Laulisse, et parandada
tavaantenniga vastuvõetava digitelevisiooni levi Vihula
vallas.
Uus telesaatja parandab digikanalite levikvaliteeti PõhjaEestis Lauli, Altja, Mustoja ja Vihula piirkondades. Lisaks
töötavad Lääne-Virumaal digilevi abisaatjad veel Eismal,
Koljakul ja Pehkas ning maakonda ulatub digisignaal ka
Kohtla-Nõmme, Koeru ja Tallinna Teletorni peasaatjatelt.
Levira juhatuse liikme Indrek Lepa selgitusel on uus
Lauli telesaatja horisontaalse polarisatsiooniga, mis
tähendab, mis tähendab, et ka vastuvõtuantenni elemendid
peavad olema maapinnaga paralleelselt. „Antennile õige
suuna ja kõrguse leidmiseks tuleb digiboks või digiteler
lülitada mõnele kodumaisele kanalile ning kuvada menüüst
teleriekraanile signaali tugevuse ja kvaliteedi näitajad,“
kirjeldas Lepp. „Seejärel tuleb antenni pöörata aeglaselt seni,
kuni leitakse asend, kus signaali kvaliteedinäitaja on kõige
parem. Selles asendis tulebki antenn tugevalt fikseerida.“
Enne antennile parima suuna ja kõrguse otsimist tuleb
veenduda, et nii antenn ise kui ka kaablid-ühendused on
korras. Kui kaabel on aastakümneid kasutusel olnud, tuleks
see uuesti antenni külge ühendada või uus kaabel vedada.
Samuti tuleks üle kontrollida antennipistik. Digilevi

Leader projektid 2009-2010
Algus eelmise kuu lehes.

Meetme 1.3 (Erinevate elanikegruppide kaasamise
toetus) raames kinnitati toetuse taotlused summas 303 720
kr, sellest Vihula valda 50 000:
• Noorte vabatahtlike töö- ja puhkelaager festivalil Viru
Folk 2010 perioodil 5-9.08.2010
MTÜ Viru Folk - 50 000
Meetme 1.4 (Piirkonna maine kujundamise toetus) raames
kinnitati toetuse taotlused summas 342 630 kr, sellest Vihula
valda 99 900
• Turismivaldkonna mainekujundus Lahemaal ja selle
mõjuala valdades
MTÜ Lääne-Viru Turismiklubi - 99 900*
Kokku jagati 2010.aasta I taotlusvoorus toetust 6 545
711 kr, sellest tuli Vihula valda 1 656 269 krooni.
II TAOTLUSVOOR 2010

laupäeval 29. mail
Hooaja avamine
kogu mõis avatud
kõigile tasuta

MAI 2010

Meetme 2.1 (Ettevõtluse arendamise toetus) raames
kinnitati toetuse taotlused summas 2 314 346 kr, Vihulasse
327 120 kr:
• Ettevõtluse arendamine läbi Lahemaa giidide-reisisaatjatekoolituse korraldamise
MTÜ Lääne-Viru Turismiklubi - 117 360*´
• Lahemaa Rakendusliku Loovuskooli koostöö haridusasutuste ja seltsidega ettevõtlikkuse tõstmiseks
arenduskoja tegevuspiirkonnas
MTÜ Lahemaa Rakenduslik Loovuskool - 99 855
• Maastikusõiduki (Suzuki lta750xi) ja suusaraja tallaja
koos klassika raja freesiga (SKY TRACK 1) ostmine
Nõugaste talu - 109 905

komisjon soovitab kasutada tugeva ehitusega ridaantenni,
telesaatjale lähemal sobivad ka nn kuusepuud ehk
logoantennid. Kui kusagil kasutatakse täna veel nn poola
restantenni, siis tuleks see esimesel võimalusel välja
vahetada.
2010. aasta 1. juulil lõpetavad kõik Eesti telesaatjad
analoogtelevisiooni edastamise ning teleprogramme näeb
tavaantenni kaudu ainult digitaalsena. Selleks hetkeks
peavad kõik need, kes vaatavad täna vaid kolme Eesti
telekanalit, soetama endale digiboksi või soovi korral uue
digiteleri. Tingimata tuleks eelistada Eesti Digilevi märgiga
seadmeid, sest nende sobivust siinse digilevi võrguga on
põhjalikult kontrollitud.
Tasuta Eesti telekanalite (ETV, Kanal 2, TV3, ETV2,
Kanal 11) digitaalseks vastuvõtuks ei ole vaja liituda ühegi
teenusepakkujaga. Kui soovitakse lisaks vaadata
rahvusvahelisi ja kodumaiseid tasulisi kanaleid, võib liituda
sama katuseantenni kaudu vastuvõetava tasulise digilevi
paketi või mõne kaabel- või satelliittelevisiooni teenusega.
Praeguseks juba mõne teenusepakkujaga liitunud
televaatajaid Eesti üleminek digilevile tehnilises mõttes ei
puuduta.
Digilevile ülemineku kohta saab lisainfot veebilehelt
www.digilevi.ee ja teenustasuta infotelefonilt 17101.

Meetme 2.2 (Ajaloo- ja kultuuripärandi väärtustamise toetus) raames kinnitati toetuse taotlused summas
950 000 kr, sellest Vihula valda 522 745 kr:
• MTÜ Käsmu Meremuuseum viikingilaeva ostmine
MTÜ Käsmu Meremuuseum - 250 000
• Ilumäe kabeli akende restaureerimine
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Ilumäe kogudus 272 745
Meetme 2.3 (Siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö
arendamine, et tõsta piirkonna konkurentsivõimet
tootmises ja teeninduses) raames kinnitati toetuse taotlused
summas
599 912,25 kr, sellest Vihula valda 246 938
krooni:
• Merepääste ja esmaabi õppused Vaindloo saarel
MTÜ Käsmu Vabatahtlik Merepääste - 50 828
• Säästva turismi Koostöövõrgustiku Ehedad Elamused
Lahemaal jätkusuutlikkuse tugevdamine ja kandepinna
laiendamine Lahemaa piirkonnas
MTÜ Koostöövõrgustik Ehedad Elamused Lahemaal 93 510*
• Rahvusvahelise koostöö arendamine Eesti Karavani
turismitoote konkurentsivõime tõstmiseks
MTÜ Klubi Eesti Karavan - 102 600
Kokku jagati toetust 2010.aasta II taotlusvoorus 3 864
258 kr, sellest tuli Vihula valda 1 096 803 krooni.
2010.aasta taotlusvoorudes on seni jagatud 10 409 969
kr, sellest Vihulasse tulnud 2 753 072
KOKKU 1,5 aastaga on LEADER jaganud 21 449 918
krooni, sellest Vihulasse 4 456 693 krooni
*

üle-Lahemaalised projektid (ettevõtjaidpartnereid on ka Kadrina ja Kuusalu vallast)
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ISTUNG NR 8
13. mai 2010 kell 16.00 Võsul
Istungil osales 14 volikogu liiget: Andrus
Aasmäe, Piret Aasmäe, Anneli Alemaa, Tõnu
Ammussaar, Gerly Kaljuvee, Mare Kalme, Age
Kuusemets, Einar Ohov, Mati Piirsalu, Eha
Sirelbu, Aide Veinjärv, Vello Väinsalu, Uno
Õunapuu ja Arvi Ööpik.
Istungil ei osalenud: Hanno Nõmme.
Määrusega nr 9 kinnitati Vihula valla 2009. aasta
majandusaasta aruanne
Määrusega nr 10 võeti vastu Vihula valla 2010. aasta
lisaeelarve nr 1 kogumahus 65 561 krooni
Määrusega nr 11 võeti vastu Vihula valla 2010. aasta
eelarve muutmine nr 1 kogumahus 817 580 krooni
Otsusega nr 56 tunnistati peremehetuks varaks järgmised ehitised:
1. Käsmu külas asuv Käsmu tuletorn, mille
viimase teadaoleva kasutaja kohta andmed puuduvad;
2. Eisma külas asuv endise suvilakooperatiivi AÜ
Laine väliselektrivõrk, mille viimane teadaolev
kasutaja oli AÜ Laine;
3. Eisma külas asuv endise suvilakooperatiivi AÜ
Ranna väliselektrivõrk, mille viimane teadaolev
kasutaja oli AÜ Ranna;
4. Võsu alevikus asuv endise suvilakooperatiivi
Sooserva väliselektrivõrk, mille viimane teadaolev
kasutaja oli suvilakooperatiiv Sooserva;
5.Võsu alevikus asuv endise suvilakooperatiivi
Võpsiku väliselektrivõrk, mille viimane teadaolev
kasutaja oli suvilakooperatiiv Võpsiku.
Otsusega nr 57 kehtestati Kakuvälja küla Kadaka
maaüksuse üldplaneeringut muutev
detailplaneering
Otsusega nr 58 kehtestati Vihula küla Sikkani ja
Ausliku maaüksustele detailplaneering
Otsusega nr 59 kehtestati Võsu aleviku Mere tn 1
maaüksusele detailplaneering
Otsusega nr 60 kehtestati Võsu aleviku Mere tn 7
maaüksusele detailplaneering
Otsusega nr 61 kehtestati Võsu aleviku Rakvere tee
17/Varju maaüksusele detailplaneering
Otsusega nr 62 taotletakse riigi omandisse kuuluvate
Käsmu külas asuvate kinnistute Merekooli tn 4 ja
Merekooli III tasuta võõrandamist vallale. Kinnistu
kasutamise eesmärk – Käsmu küla väikesadama
arenduseks vajalik maa
Otsusega nr 63 taotletakse riigi omandisse kuuluva
vara Käsmu küla Laane tee 21 tasuta võõrandamist
vallale. Kinnistu kasutamise eesmärk – Käsmu küla
puurkaevu ja veepuhastusjaama rajamiseks vajalik
maa.
Otsusega nr 64 algatati Vihula valla arengukava 2011
– 2020 ning tegevuskava 2011 – 2014 koostamine.
Valla arengukava koostamise eestvedajaks kinnitati
Vihula Vallavolikogu eelarve- ja arengukomisjon.
Arengu-kava 2011 – 2020 avalikustamise tähtajaks on
10. september 2010.
Otsusega nr 65 nimetati Vihula valla esindaja asendajaks Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu üldkoosolekul
Urmas Osila.
Volikogu menetluses on veel Vihula valla eelarvest
kultuuri-, noorsoo- ja spordiprogrammide, elukeskkonna
arendamise ja kohaliku omaalgatuse toetuste taotlemise,
andmise ja kasutamise korra eelnõu ning Vihula valla
avaliku korra eeskirja eelnõu.
Volikogu poolt vastuvõetud määruste ja otsustega saab
tutvuda valla kantseleis, raamatukogudes ja valla
veebilehel: www.vihula.ee.
Järgmine volikogu istung toimub
10. juunil 2010 algusega kell 16.00
Võsul, vallamaja saalis (II korrusel).

VIHULA VALLA LEHT

20.aprilli 2010 istungi nr 14 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. koostas ettekirjutuse Võsu alevikus Rakvere tee 5 asuva
kinnistu omanikule kinnistul asuva Võsu jõe ehituskeeluvööndisse omavoliliselt püstitatud ehitise likvideerimiseks tähtajaga 01.07.2010;
2. väljastas OÜ-le Viitna Kõrts avaliku ürituse „Jaanisimman“ korraldamise loa Altja kõrtsi kiigeplatsil
23.06.2010;
3. andis nõusoleku Vergi külas asuva Ankru kinnistu
jagamiseks viieks eraldiseisvaks katastriüksuseks ja
määras koha-aadressid;
4. luges korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks 2010/2011
talve perioodiks I. Biin-Smarzoch Karepa külas, V.
Vorsman Lauli külas, O. Hmelovskaja Võsu alevikus, H.
Kõrvek Toolse külas, A. Turetski Oandu külas ning Andis
loa ühise jäätmemahuti kasutamiseks I. Soomann`ile ja
M. Välkmann`ile Käsmu külas ning T. Sinila`le ja E.
Bauman`ile Adaka külas;
5. väljastas projekteerimistingimused Võhma küla VanaRünga maaüksusel asuva endise moonakamaja elamuks
rekonstrueerimise projekteerimiseks ja Vergi küla Ojala
maaüksuse elamu ja abihoonete rekonstrueerimise
projekteerimiseks;
6. väljastas kirjaliku nõusoleku sidekaabli rajamiseks
Vainupea küla Männimäe maaüksuse sideliitumiseks ja
kuur-garaaži püstitamiseks Karula küla Lepiku
maaüksusele;
7. väljastas ehitusloa endise pumbamaja rekonstrueerimiseks elamuks Vergi küla Metsatuka maaüksusel;
8. otsustas tasustada Vihula valla terviseprofiili koostamise
komisjoni liikmeid;
9. otsustas esitada volikogule järgmised eelnõud: „Vihula
valla 2010. aasta eelarve muutmine nr 1“, „Vihula valla
2010. aasta lisaeelarve nr 1“, „Vihula valla uue
arengukava koostamise algatamine“, „Külaseltside
toetamise uue korra kehtestamine“.
27.aprilli 2010 istungi nr 15 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. otsustas maksta sotsiaaltoetusi järgmiselt: rehabilitatsioonitoetust kahele eakale inimesele kokku summas
800 krooni, küttetoetust neljale eakale inimesele kokku
summas 3200 krooni, küttetoetust ühele vähekindlustatud perele summas 1200 krooni, ühekordset toetust
ühele vähekindlustatud perele summas 1000 krooni,
toetust kahele töötule kokku summas 550 krooni,
ühekordset toetust eakatele kokku summas 33131
krooni, toimetulekutoetust aprillikuus summas 6025
krooni, hooldajatoetust ja määras raske puudega
inimesele hooldaja;
2. nõustus Vihula Vallavolikogu kultuuri-ja spordikomisjoni alljärgnevate ettepanekutega: rahuldada Jaan
Sooniste taotlus 2500 krooni ulatuses Võsu rattapäeva
korraldamiseks 12.juunil 2010; rahuldada MTÜ Võsu
Vabatahtliku Tuletõrjeühingu taotlus 1500 krooni
ulatuses emadepäeva kontserdi korraldamiseks Võsu
rannaklubis 9. mail 2010; rahuldada MTÜ Nooruse Kaja
taotlus 2000 krooni Ubja ja Ambla pensionäride
vastuvõtu korraldamiseks 15. mail 2010 rannaklubis;
rahuldada Noortekomisjoni taotlus 850 krooni ulatuses
noorte disko korraldamiseks;
3. otsustas toetada külaseltside tegevust 80000 krooni
ulatuses vastavalt külaseltside toetamise korrale;
4. kompenseeris õpilaste sõidupiletid vastavalt esitatud
avaldustele kokku summas 1229 krooni;
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5. algatas detailplaneeringu koostamise Võsu aleviku
Jaanioja 10 maaüksusele;
6. väljastas ehitusloa puurkaevu rajamiseks Männimäe
maaüksusele Vainupea külas;
7. väljastas projekteerimistingimused puurkaevu projekteerimiseks Toolse küla Koskla maaüksusele; elamu,
sauna ja kuuri projekteerimiseks Joandu küla Hiie
maaüksusele; suvila rekonstrueerimise projekteerimiseks Neeme tee 64 Käsmu külas;
8. otsustas esitada volikogule järgmised eelnõud:“Vihula
valla 2009.aasta majandusaasta aruande kinnitamine“,
„Võsu aleviku Mere tn 1 maaüksusele koostatud
detailplaneeringu kehtestamine“, „Kakuvälja küla
Kadaka maaüksusele koostatud üldplaneeringut muutva
detailplaneeringu kehtestamine.
05.mai 2010 istungi nr 16 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. andis nõusoleku Tapa Vene Gümnaasiumile projektlaagri
läbiviimiseks Lainela Puhkekompleksis Käsmu külas
27.06.-02.07.2010 ja MTÜ-le Tapa Lastekaitse Ühing
projektlaagri läbiviimiseks Lainela Puhkekompleksis
Käsmu külas 22.08.-28.08.2010;
2. väljastas kirjaliku nõusoleku väikeehitise püstitamiseks
Pihlaspea küla Kaasiku maaüksuse õuealale Keskkonnaameti poolt esitatud tingimustel;
3. väljastas projekteerimistingimused hoonete projekteerimiseks Sakussaare küla Anni maaüksusele ja elamu
rekonstrueerimise projekteerimiseks Kosta küla Teppe
maaüksusel;
4. väljastas ehitusloa puurkaevu rajamiseks Eisma küla
Neeme maaüksusele;
5. otsustas esitada volikogule järgmised eelnõud: „Vihula
Vallavolikogu 09.11.2009 otsuse nr 14 „Esindajate ja
nende asendajate nimetamine Lääne-Viru Omavalitsuste
Liidu üldkoosolekule“ muutmine“, „Riigi omandisse
kuuluvate kinnistute Merekooli tn 4 ja Merekooli III
Käsmu külas Vihula valla omandisse taotlemine“, „Riigi
omandisse kuuluva kinnistu Laane tee 21 Käsmu külas
Vihula valla omandisse taotlemine“, „Vihula valla
avaliku korra eeskirja kinnitamine“;
6. luges korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks kuni
30.04.2011 Kadrina Vald Vainupea külas ja M. Abel Vila
külas; luges korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks
01.10.2010 kuni 30.04.2011 H.-V. Luik Eisma külas, R.
Valmra Eisma külas, T. Riive Võsu alevikus, H.-P.
Luitsalu Käsmu külas, K. Kuuse Eru külas, H. Kull
Käsmu külas;
7. muutis Vihula Vallavalitsuse 31.03.2010 korralduse nr
151 „Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni
ettepaneku kinnitamine“ punkti 1.6. ja sõnastas selle
järgmiselt: „Rahuldada MTÜ Palermo Spordiklubi
taotlus 10 258 krooni ulatuses projekti „Lohesurfingu
ABC algkoolitus “kaasfinantseerimiseks“.
13.mai 2010 istungi nr 17 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. kompenseeris õpilaste sõidupiletid vastavalt esitatud
avaldustele kokku summas 2269 krooni;
2. muutis Käsmu külas asuva katastriüksuse Ranna tee 1a
aadressi ja määras uueks aadressiks Neeme tee 20c;
3. väljastas ehitusload Altja küla Linda maaüksuse sauna
rekonstrueerimiseks ja Uusküla küla Kaasiku maaüksuse
elektriliitumise rajamiseks.

Tunne ennast ja veekogu!
Eestis uppus möödunud aastal 63 inimest, neist neli
Lääne-Virumaal ja kaheksa Ida-Virumaal. Peamiseks
riskikohaks osutus kodude lähedal paiknev tiik, seda 14
juhul.
Lähenev suvi tähendab paljudele vaba aja veetmist
looduses, vee ääres puhates. Kuidas veekogu ääres
turvaliselt aega veeta?
Leia sobiv koht
Ujuma mine alles siis, kui vee temperatuur on vähemalt
19-20° C mõõtes ühe meetri sügavuselt. Ujumiskoha põhi
peab olema liivane, tasane ja aeglaselt sügavaks minev.
Jõgedes sobivad ujumiseks madalad, aeglase vooluga
kohad.
Ujumine karjäärides, kanalites, mudase vajuva põhjaga
järvedes, kiirevoolulistes jõgedes, tiikides ja kohtades, kus
vohavad vesikasvud, on ohtlik.
Valva lapsi! Ole lapse kõrval isegi siis, kui ta on vees
ujumisrõnga või madratsiga.
Tea oma võimeid
Hea ujuja suudab peatuseta ujuda umbes kilomeetri. Kui
Sa ei ole nii hea ujuja, siis on targem ujuda kalda poole või
piki kallast. Vali nii sügav vesi, et seistes ulatuksid jalad
põhja.
Väldi ujumist alkoholijoobes
Alkoholi tarvitanuna ei suuda Sa ujuma minnes oma
võimeid objektiivselt hinnata - oled endas kindel, et suudad

sel hetkel ujuda sama hästi kui kainena. Ujumisel on kindel
rütm, kuidas käed ja jalad koos töötavad ja mis hetkel sissevälja hingad. Purjus inimese liikumises pole mingit rütmi Sinu liigutused ei ole kontrollitavad, koordinatsioonihäirete
tõttu võib vesi sattuda hingamisteedesse ja satud paanikasse.
Vette mine, ära hüppa
Tihtipeale satuvad suplejad haiglasse, kuna said trauma
vette hüppamise tagajärjel. Tundmatus kohas vette
hüppamisel ei tea keegi, mis võib põhjas olla. Tumedas vees
võivad märkamatuks jääda teravad kivid, kännud ja augud.
Samuti ei teata vee sügavust ja põhja reljeefi ja hüpatakse
peaga põhja, mille tagajärjel vigastatakse lülisammast.
Vigastuse võib saada ka vales asendis vette maandumisel.
Veeõnnetuse korral hüüa appi
Kui oled sattunud vees hätta, siis alati hüüa APPI!
Kui oled väsinud ja tunned, et ei jõua enam kaldale ujuda,
siis hüüa appi nii kõva häälega kui suudad. Jää rahulikuks,
rabeledes kulutad asjatult energiat ja väsid veelgi rohkem.
Puhka vees rahulikult hõljudes, kui kallas on lähedal, siis
proovi selleni ujuda.
Ohutut veekogude ääres viibimist!
Karmo Lillemets,
Ida-Eesti Päästekeskuse ennetustöö büroo peaspetsialist
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23. juuni Võsu lõkkeplatsil

VÕSU JAAN
Kell 9.00 jaanilaat
Mängud lastele ja
grillplats külarahvale.
kell 21.00 tule
süütamine ja simman
Tantsuks REKONTRA
Lisainfo ja laadakohtade
broneerimine tel 529 8681

VIHULA VALLA LEHT
Vihula Munitsipaal otsib suve
hooajaks Võsu randa koristajat.
Info tel. 527 6311 Urmas Osila.
OÜ Allika MP
Luha 2, Võsu
Alates 20. juulist saab 3-4
õmblejat tööd, võib ka väljaõppega kohapeal. Tel: 504 0338
08.-11.juuni OSUTAB
VIHULA VALLAS TEENUST
KORSTNAPÜHKIJA
Aivar Needo
Soovijatel registreerida telefonil
510 1250

Elanikele teadmiseks olulisemad
abi- ja infonumbrid:
Hädaabinumber (kiirabi, pääste)
lisainfo: http://www.rescue.ee/182
Päästeala infotelefon
lisainfo: http://www.rescue.ee/229
Politsei (juhtimiskeskus)
lisainfo: http://www.rescue.ee/299
Perearsti nõuandetelefon
Lisainfo:

Vajatakse suvehooajaks Sagadi suveniirikäsitööpoodi müüjat
Tel. 503 0564
5 668 2047
Ostame Teie seisma jäänud
või mittetöötava firma.
Info tel. 5 800 9939
ALATES JUUNIST
TAASAVATUD
LILLEPOOD
VÕSUL Mere 27
Käsitöötegijatel
võimalus anda müüki
oma tooteid
Ühendust võtta või tulla
kohapeale
(tel 53515873 Tiia Laht)

Puit- ja kivimajade
värvimine, survepesutööd
tel: 5 813 3444
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Ohtlike jäätmete ja elektroonikaromude kogumisring
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MARTA RÄÄK
Vihula küla

93

SALME PERKO
Võsu alevik

92

ALISE HEINSAAR
Lauli küla

90

AINU-ELVINE
LUKMANN
Võsupere küla

88

EVI VIDEVIK
Käsmu küla

88

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.

HELGA KASS
Mustoja küla

87

ALIINE MERILA
Vergi küla

87

KLAARA HUNT
Võsupere küla

85

ELLEN PERVIK
Pedassaare küla

85

GUSTAV KASKMAN
Rutja küla

84

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.

ALEKSANDER LORI
Võsu alevik

82

ENDEL KARTUSOV
Võsu alevik

80

VILLU JAHILO
Ilumäe küla

80

ENNO VAREK
Võsu alevik

80

ELVE HALL
Käsmu küla

70

LEMBIT PLAASMAN
Vainupea küla

70

06. juunil 2010
1220

http://www.haigekassa.ee/kindlustatule/perearstid/1220/

Mürgistusteabeliin
16662
lisainfo: http://www.16662.ee/
Lasteabi nõuandetelefon
116111
lisainfo: http://www.lasteabi.ee/
Uimastinõustamistelefon
1707
lisainfo: http://www.narko.ee/nou-ja-abi
Usaldustelefon
126
(vältimatu psühholoogiline abi)
127
lisainfo: http://www.rescue.ee/1494
Keskkonnainspektsioon
1313
lisainfo: http://www.kki.ee/?id=1123
Eesti Energia rikketelefon
1343
lisainfo: http://www.rescue.ee/310
Maanteeinfokeskus
1510
lisainfo: http://www.rescue.ee/1492
Lukuabi ja puksiirabi
1880
- 24 h tasuline teenus
Lisainfo: http://www.puksiirabi.ee/
Ida-Eesti Päästekeskuse kontaktandmed:
Ida- Eesti Päästekeskus
Lai 7, 30328 Kohtla-Järve
tel. 339 1900, faks 339 1939
E-post ida@rescue.ee
http://www.iepk.ee
* Kõik Ida-Eesti Päästekeskuse teenistujate ja
päästekomandode kontaktandmed
on avaldatud siin: http://www.rescue.ee/ida/kontakt
Ohutusteemaliste veebilehtede lingid:
* Eesti turvalisuspoliitika põhisuunad aastani 2015:
Http://www.siseministeerium.ee/turvalisuspoliitika-2010/
* Käitumisjuhised/nõuanded elanikele ohuolukordades:
Http://www.rescue.ee/669
* Veeohutus: http://www.veeohutus.ee/
* Kustuti/päästerõngas: http://www.kustuti.ee/
* Suitsuandurid: http://www.suitsuandurid.ee/
* Tulekustuti: http://www.tulekustuti.ee/
* Ohutusõpe: http://www.ohutusope.ee/index.php
* Kodu tuleohutuks: http://www.kodutuleohutuks.ee/

Täpsem informatsioon Peep Tõnisson 515 1127
Kullassepatööd: Valmistamine, parandus,
hooldus, graveerimine, kuldamine, ketid,
sõrmused, kõrvarõngad, ripatsid.
Võta ühendust ja teeme sulle just sobiva
ehte.
OÜ Kullatibu, www.kullatibu.ee
Info@kullatibu.ee
Ivar Sipria +372 5567 7790

Lahemaa Kohvikann
Café & Restoran

Restoran avatud iga päev!
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

Surnuaiapüha
Ilumäe kalmistul
4. juulil kell 13.00
Käsmu kalmistul
11. juulil kell 15.00
teenib õpetaja Meelis-Lauri Erikson

Meie hulgast
on lahkunud …

REIN KRUUSAMÄE
02.05.2010

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

