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Võsupere külakeskus-lasteaiahoone sai nurgakivi Vello Väinsalu peatas

Oktoobri keskel paigaldati
Võsupere külakeskus-lasteaiahoonele nurgakivi. Kolm
nädalat kestnud ehitusega oli
jõutud seinte ladumiseni.
Töödega ollakse graafikust
ees, hoone peab valmis
olema järgmise aasta juuliks.
Maja ehitab AS Antaares. Lkujulise maja pikemasse
osasse on planeeritud lasteaiaruumid, lühem osa jääb
raamatukogule ja vallarahvale kooskäimiseks. Lasteaiaruume jätkub kahele
rühmale. Lisaks on suur saal,
mida saab kasutada spordisaalina või pidude pidamiseks. Majja tuleb ka köök.
Kuigi tegemist on külakeskuse, raamatukogu ja
lasteaiaga ühe katuse all,
arvestas arhitekt Taisi Lehtmets maja kujundades selle
kõige väiksemate asukatega.
Lasteaiaruumid on kõik
lõuna pool, õues mängimiseks on avar siseõu, mis
jääb tänavalt vaadatuna
varjatuks. Uus maja lahendab laste ruumikitsikuse ja
teeb lõpu järjekordadele.
Praegu asub lasteaed kortermaja teisel korrusel kolmetoalises korteris ja mängurühmas käib kaksteist last –
rohkem lihtsalt ei mahu.
Võsupere ja Võsu peale on
järjekorras veel viis last.
Nurgakivi pidulikul panekul rõõmustas Lääne-Viru
maavanem Einar Vallbaum,

oma volikogu liikmelisuse

Vello Väinsalu
Vihula vallavolikogu esimees Vello Väinsalu esitas
palve volikogu liikmelisuse peatamiseks kuni järgmise
aasta 1. aprillini.
Väinsalu kogus eelmise aasta kohalike omavalitsuste
valimistel enim hääli – 62.

Vallavolikogu esimeheks
valiti Anneli Alemaa

Võsupere mängurühma lapsed esinesid nurgakivi paigaldamisel lauluga ja aitasid Võsu
kooli direktoril Külli Sooväljal nurgakivi eendisse paigaldada silindrit, kuhu lisaks
muudele tähtsatele paberitele oli lisatud ka laste joonistustöö.
et majanduslikult raskel ajal
suudetakse ehitada hooneid,
mida on vaja kõige nõrgematele meie hulgast. Oluline
on, et nii projekteerijal, arhitektil kui ehitajal on seos
Lääne-Virumaaga. Ka ehitusmaterjal on meie oma
maakonnast. “See on esimest korda, kui kõik on
saadud maakonna piirest ega
ole pidanud midagi mujalt

sisse ostma. Maksumaksja
raha ei ole ära viidud,”
kõneles Vallbaum.
Vajadus uue lasteaiahoone järele tekkis 2007.
aastal, kui SA Virumaa
Muuseumid soovis, et lasteaiarühm vabastaks Palmse
mõisahoones asuvad ruumid, kus lapsed olid seni
olnud. Kortermajja otsustati
lapsed paigutada seetõttu, et

mängurühma uute ruumide
ehitamiseks oli rahataotlusprojekt KOIT-kava raames juba esitatud. Esimeses
voorus lükkas maakonnakomisjon projekti tagasi,
teises voorus peeti projekti
aga edumeelseks. Projekti
kogumaksumus on 9,5 miljonit krooni, millest 85%
katab EAS, ülejäänud on
Vihula valla omaosalus.

Võhma seltsimaja 100 aastane
16. oktoobri õhtul oli Võhma
seltsimaja saalis õhk kiidusõnadest ja tänamistest tüüne. Õnnitlema oli tulnud
Lääne-Viru maavanem Einar Vallbaum, Sven Hõbemägi ja Ello Odraks LääneViru Omavalitsuste Liidust,
Lääne-Viru kultuuritöö
vanemspetsialist Pilvi
Lepiksoo, Ingrid Pärnamäe
Rahvamajade Ühingust, Ene
Kaldamaa Kadrina Rahvamajast, Heili Pihlak Tapa
Kultuurikojast, Arlet Palmiste tõi õnnitlused Tapa
Arenduskojast, Ambla Kultuurimajast ja Sääsküla Huviklubist. Õnnitlemas olid
meie mõttekaaslased oma
valla seltsidest, sõbrad Vihasoo Külaseltsist, Kolgaküla

Seltsist, Läsna külateatrist
Ahjutagune ja pr. Hein Ilumäelt. Õnnitlustantsu tõid
kaasa Loksa Tantsijad ja
rahvatantsuansambel “Kandali”, õnnitluslauluga rõõmustasid Poisid Tumepunased.
Kohapeal tänasime meie,
meile väga tähtsaid ja olulisi
inimesi. Tantsujuhti Ivi
Lehtmetsa ja koorijuhti Elene Altmäed - kui meil poleks
neid häid inimesi poleks ka
selliselt tegutsevat Võhma
seltsimaja.
Samuti näitejuhti ja hääd
meest Urmas Lennukit, kes
meie peale kulutas palju oma
kvaliteetaega. Tänu temale
oli taas lavalaudadel “Ära
kadunud poeg”, U. Lennuki

tõlgendus samanimelisest
näitemängust, mis kanti ette
ka Palmse Valla Priitahlike
Tulekustutajate Seltsi uue
seltsimaja avamispeol 100
aastat tagasi.
Lõpuks ometi avanes
võimalus tänada ka Anti
Puuseppa ja Palmse Mehaanikakoda, kelle toetuseta
oleks paljud meie ettevõtmised unistusteks jäänudki. Tänutundega mõtleme veel Palmse Mõisa ja
Park-Hotell Palmse peale.
Tänamata jäid aga meie
omad seltsiliikmed. Andke
andeks! Ilma teieta – kokkajad ja küpsetajad, lilleseadjad-kaunistajad, ehitajad-parandajad, trükkijad
ja pildistajad, siblijaid, sab-

lijaid, sahkerdajaid poleks
see pidu selline nagu ta sai !
Pidu sai teoks tänu Leader Projekti rahadele ja ühele
kenale noorele mehele, kes
selle reaalse raha laenas.
Tänu Teile kõigile sai
imeilus pidu. Aitäh!
Juhatuse nimel Riina
Kens
PS! Üle pika aja on meil
taas katusekividest põhjust rääkida. Vihula
Vallavalitsus toetas meid
200 kivi ostuga ja Ülle
Visnapuu 12 katusekiviga.

Vihula vallavolikogu valis uueks volikogu esimeheks
Anneli Alemaa, kes varem juhtis noortekomisjoni. Teisi
kandidaate volikogu esimehe kohale ei esitatud. Alemaa
valiti volikogu juhtima kaheksa poolt ja kahe vastuhäälega. Kaks hääletussedelit oli jäetud tühjaks.

Sotsiaaltoetuste, hüvitiste ja
pensionite arvestamise
korrast alates 01. jaanuarist
2011.
Sotsiaalministeerium vastutab selle eest, et alates 01.
jaanuarist 2011 laekuvad inimeste pangakontodele
toetused, hüvitised ja pensionid juba eurodes. Nende
ümberarvutused tehakse detsembris. Ükski pension,
toetus ega hüvitis seeläbi ei vähene. Samuti ei muutu
pensionide, toetuste ja hüvitiste saamise tingimused ja
kord ning rahaline väärtus. Muutub üksnes valuuta
kroonide asemel saab need eurodes. On oluline, et kõik
omavalitsustes elavad pensionite ja peretoetuste saajad
oleksid nendest põhimõtetest teadlikud.
Lisainfot penisonide, toetuste ja hüvitiste kohta saab
alates detsembrist elukohajärgsest pensioniametist või
Sotsiaalkindlustusameti infotelefonidel: 16106; 744
8300; 357 9021; 664 0126 ning e-postilt: ska@ensib.ee.
Tuletame veel meelde, et pangakontol olevad
kroonid vahetuvad eurodeks automaatselt. Sularaha saab
teenustasuta ja üleminekukursiga eurodeks vahetada juba
alates 01. detsembrist 2010. Pangakontorid vahetavad
kroone eurodeks teenustasuta ja kuni 30. juunini 2011.
Eesti Pangas saab kroone ümber vahetada tähtajatult.
Raha saab vahetada ka Eesti Posti kontorites, kuid Eesti
Postil on õigus kehtestada piirang kuni 1000 eurot
inimese kohta päevas.
Kogu teave eurole ülemineku kohta on üleval
internetis aadressil: euro.eesti.ee või tasuta euro
infotelefonil 800 3330.
Vajadusel võib pöörduda kohaliku omavalitsuse
sotsiaaltöötaja poole, kes aitab lahendada eakatel ja
puudega inimestel tekkida võivaid probleeme seoses raha
vahetumisega.
Riho Rahuoja
Sotsiaalala asekantsler

Häirenuputeenus
Meditech Estonia pakub eakatele ja puudega isikutele
HÄIRENUPUTEENUST. Häirenupule vajutades võtab
valvesüsteem ühendust ööpäev läbi töötava Medi
kõnekeskusega. Kõnekeskus suhtleb isikuga valveseadme vahendusel, selgitab välja häire põhjuse ja
seejärel lahendab probleemi kõne käigus, teavitab häire
andja kontaktisikuid (sugulasi, naabreid, hooldustöötajat), vajadusel kutsub välja kiirabi, päästeameti või
politsei. Teenuse maksumus alates 345 kroonist kuus.
Informatsiooni teenuse kohta saab telefonil 661 8181 või
meiliaadressil info@medi.ee
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Võsu Eakate Selts Meelespea

Taas merevood on vabad
ja võimsalt mühavad.
Seal Võsu liivakaldal
ma tahan hõisata ...
Alustasime tegevusega
1993. aastal, eesmärgiks
toetada üksteist, sisustada
vaba aega ja luua suhtlemisvõimalusi. Ametlikult registreerisime seltsi 1994. aastal,
59 liikmega. Seltsil on oma
sümboolika: lipp ja hümn.
Meil ei ole kehtestatud
rangeid vanuse piire, eakate
inimeste kõrval osaleb meie
tegemistes ka noori inimesi.
Tänase päeva seisuga on
meil 31 liiget. Kehtestatud
on liikmemaks – 30 krooni.
Raha kulub meenetele, lilledele, õnnitlustele jne.
Seltsis tegutseb mitmeid
huviringe: tantsuring Rannamemmed (Rannamemmed
on tegutsenud 30 aastat),
estraadi-, näite-, vestlus- ja
tervisering. Seltsitoas on
internetiühendusega arvuti
ja liikmetele on korraldatud
ka arvutiõpet.
Meil on tublid abilised:
Valdek Kilk ja Maire Muruvee; tantsumemmed naaber-

külast Käsmust – Urve ja
Tiiu, Vergist – Mare ja
Luule, Adaku külast Salme
j a Va l k u k ü l a s t I l l a .
Tänusõnad teile!
Viieteistkümne tegevusaasta jooksul oleme esinenud üle Eestimaa 48 korral:
kolmel korral Tallinna
Linnahallis, Salme kultuurimajas, Pronksi tn kultuurihoones, kolmel korral Rocca
al Mare`s, Õpetajate majas,
Memme-Taadi päevadel
vabaõhumuuseumis, Põlvas,
Tartus (kolmel korral), Viljandis, Narvas (kolmel korral), Rakveres, Kundas,
Uhtna hooldekodus, Viru
Särul, Memme-Taadi päevadel Roelas (neljal korral),
Lamba Adas kolmel korral ja
paljudel oma valla üritustel.
Eriliselt on meelde jäänud
üritus Roelast Memmedtaadid lähevad aastal 2050
kosmosesse. Meelespea esinemine tunnistati teise koha
vääriliseks, meie kavas tegi
kaasa ka väike koer, kes
vedas vankrit.
Oleme talletanud oma
tegevuse kroonika albumitesse, mis asuvad meie

Rannamemmed
Meelespea tänab teid:
Laine Tart
– tantsuõpetaja
Merike Teppe – tantsuõpetaja
Taavi Teinbas – lõõtsamees
Ülo Vaidalu
– estraadikunstnik
Eha Sirelbu
– näitleja
Maret Vihman – hümni autor ja laulja
Poisid Tuli(Tume)punased
seltsitoas Rannaklubi keldrikorrusel. Seal on eksponeeritud ka näitus Meie

suurkujud – Georg Ots,
Mikk Mikiver, Kaljo Kiisk.
Seltsi kümnendaks aasta-

päevaks andsime välja
raamatu Võsu Eakate Selts
Meelespea –10.
Meil on sõprussidemed
Soome, Norra ja Saksa
eakatega. Seltsi algusaastatel käisime koos Sõmeru muusikutega Soomes
Sibbo vallas ekskursioonil.
Seltsi tublisid vanaemasid on meeles peetud
Pensionäride Ühingu tänukirja ja kinkekaardiga. Tubli

vanaema tiitli on pälvinud
Illa Kase, Aino Veelmaa,
Tiiu Kübarsepp.
Meie tööd on hinnatud 43
tänukirjaga.
Järgmisel aastal kavatseme külastada MTÜ Puruvanakesed Tallinnas ja käia
loomaaias. Suvel on plaanis
kohtumine Kuusalu eakatega. Külla oleme kutsunud
Tartu Kodukotuse ja Toila
Vokiratta. Kevadisel kontserdil valime seltsi memme
ja taati. Järgmisel aastal
korraldame simmanni Vatkul Niine talus ja Karula küla
Pargi talus. Kaks korda kuus
käime kepikõnnil, tantsuproovid toimuvad kolm
korda kuus. Järgmise aasta
plaanidesse mahub veel
teemaõhtu Kihnu Virve
lauludega “Meri on, meri
jääb”.
Ilusaid päevi ja aktiivset
osavõttu!
Taas algab külapidu,
taas Rannamemmed toeks.
Nii kestku aastasadu,
kuid kes neid aastaid loeb.
Vaike Talpsepp
Selts Meelespea esimees

Kohtumised EV Presidendiga
Saatuse tahtel on juhtunud, et olen kohtunud kõigi Eesti Vabariigi
presidentidega, kahe viimasega saanud ka kätelda ja juttu vesta.
1939. aastal kui Eesti Vabariigi esimene president Konstantin
Päts sõitis vanikutega ehitud autoga minu sünnikohast Toolsest
läbi Karepale, peatas ta auto meie kohal ja lehvitas auto aknast.
Olin toona 9 aastane.
President Arnold Rüütliga kohtusime Sakala Keskuses, kuhu
Pensionäride Liit oli kokku kutsunud eakaid inimesi igast
maakonnast.
1999. aasta juunis kutsus EV President Lennart Meri Kadrioru
lossi parki 250 eakat Eesti inimest, et tunnustada pika elu jooksul
tehtud töö eest. Pargipuude alla olid kaetud lauad suupiste ja
jookidega. Peale ametlikku kõnet tekkis president Meri ümber
vestlusring, kus sain minagi üle anda tervitused meie pensionäride
ühingu ja kodukandi poolt. President surus soojalt kätt ja ütles ka
mõned lahked sõnad.
7. veebruaril 2007.aastal andis president Toomas Hendrik Ilves
Estonia kontsertsaalis mulle üle Eesti Punase Risti V klassi ordeni.
Vaike Talpsepp
Selts Meelespea esimees

Vihula valla avaliku korra eeskiri
(algus septembri lehes)

III AVALIKU ÜRITUSE KORRALDAMISE NÕUDED

§ 8. Avaliku ürituse korraldaja ülesanded

§ 7. Loa andmisest keeldumine

(1) Avaliku ürituse korraldaja on ürituse planeerimisel,
ettevalmistamisel ja läbiviimisel kohustatud;
1) avaliku ürituse toimumisel viima selle läbi vastavalt
esitatud avaliku ürituse loa taotluses märgitud ürituse
vormile, iseloomule ja tingimustele;
2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse
vastavalt kooskõlastatud turvaplaanile, piirates vajadusel
ohtlikud kohad tõketega ning kindlustama parkimiskorralduse vastavalt ürituse iseloomule ja kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile;
3) järgima tervisekaitsenõudeid;
4) täitma politsei ning päästeteenistuse ametnike korraldusi;
5) tagama avaliku korra ja heakorra nõudeid;
6) peale ürituse lõppu hiljemalt 12 tunni jooksul puhastama
ürituse kasutuses olnud ala;
7) täitma avaliku ürituse korraldamise loa kooskõlastanud
ametkondade seatud tingimusi ja ettekirjutusi.

(1) Avaliku ürituse loa andmisest keeldumisest peab
vallavalitsus seitsme tööpäeva jooksul avaliku ürituse
korraldamise loa taotluse vallavalitsusse saabumise päevast
arvates korraldajale teatama, selgitades põhjuse ning viidates
õigusaktidele, mis on loa väljaandmata jätmise aluseks.
(2) Vallavalitsuse motiveeritud korraldusega võib jätta
avaliku ürituse läbiviimiseks loa andmata:
1) kui avaliku ürituse korraldamise loa taotlus ei vasta
esitatud nõuetele või ei ole esitatud õigeaegselt;
2) kui samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on
varem lubatud mõne teise avaliku ürituse või koosoleku
korraldamine;
3) kui avalik üritus on loa taotluses märgitud ajal ja kohas
mittesobilik;
4) kui avaliku ürituse korraldamise loa taotluses toodud
avaliku ürituse läbiviimine ei ole lubatud Eesti Vabariigi
või Vihula valla õigusaktidest tulenevalt;
5) kui korraldaja ei ole nõus täitma avaliku ürituse
korraldamise loa taotluse kooskõlastanud ametkondade
seatud tingimusi ja ettekirjutusi.

§ 9. Loa kehtetuks tunnistamine
(1) Vallavalitsuse motiveeritud korraldusega võib avaliku
ürituse läbiviimiseks antud loa tunnistada kehtetuks, kui;
1) avaliku ürituse korraldaja on esitanud avaliku ürituse

korraldamise loa taotluses ürituse läbiviimise kohta
valeandmeid;
2) avaliku ürituse korraldaja ei täida avaliku ürituse
korraldamisel Eesti Vabariigi ja Vihula valla
õigusaktidest tulenevaid kohustusi või avaliku ürituse
korraldamise loa taotluse kooskõlastanud ametkondade
seatud tingimusi ja ettekirjutusi;
3) loa kehtetuks tunnistamist tingivad asjaolud, mida ei
olnud loa andmisel võimalik ette näha.
IV AVALIKU KOOSOLEKU REGISTREERIMISE
NÕUDED
§ 10. Avalikust koosolekust teatamine ja teadete
registreerimine
(1) Avalikku koosolekut võib korraldada füüsiline isik,
juriidiline isik või juriidiliseks isikuks mitteolev ühendus.
Avalikku koosolekut korraldav füüsiline isik on avaliku
koosoleku korraldaja. Kui avalikku koosolekut korraldab
juriidiline isik või juriidiliseks isikuks mitteolev ühendus,
peab ta määrama avaliku koosoleku korraldaja.
(2) Avaliku koosoleku pidamise kohta, mis nõuab:
1) liikluse ümberkorraldamist ;
2) telgi, lava, tribüüni või muu suuremõõtmelise
järg 3 lk
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ISTUNG NR 13
23. septembril 2010 kell 16.00 Võsul
Istungil osales 13 volikogu liiget: Andrus
Aasmäe, Piret Aasmäe, Anneli Alemaa, Tõnu
Ammussaar, Gerly Kaljuvee, Mare Kalme,
Hanno Nõmme, Einar Ohov, Mati Piirsalu, Eha
Sirelbu, Aide Veinjärv, Uno Õunapuu ja Arvi
Ööpik.
Istungil ei osalenud: Age Kuusemets ja Vello
Väinsalu.
Otsusega nr 73 garanteeriti meetme Kohalike ava-like
teenuste arendamine KOIT kava nimekirja projekti
„Võsu Põhikooli Palmse piirkonna lasteaia ja
külakeskus-raamatukogu hoone rajamine“ omafinantseering kuni 1 400 000 krooni ulatuses valla
eelarvest.
Otsusega nr 74 anti garantii projekti „Võsu Põhikooli
Palmse piirkonna lasteaia ja külakeskus-raamatukogu
hoone rajamine“ tulemusena loodud või soetatud vara
säilimise ja avaliku kasutuse kohta.
ISTUNG NR 14
14.oktoobril 2010 kell 14.00 Võsul
Istungil osales 13 volikogu liiget: Piret Aasmäe,
Anneli Alemaa, Tõnu Ammussaar, Heli Hainas,
Gerly Kaljuvee, Mare Kalme, Age Kuusemets,
Einar Ohov, Mati Piirsalu, Eha Sirelbu, Aide
Veinjärv, Uno Õunapuu ja Arvi Ööpik.
Istungil ei osalenud: Andrus Aasmäe ja Hanno
Nõmme.
Määrusega nr 17 võeti vastu Vihula valla 2010 a
lisaeelarve nr 2 kogumahus 262 041 krooni
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Määrusega nr 18 võeti vastu Vihula valla 2010 a
eelarve muutmine nr 2 kogumahus 68 680 krooni
Määrusega nr 19 pikendati Vihula valla arengukava
aastani 2011 kehtivusaega 2023.aasta lõpuni
Määrusega nr 20 kinnitati Vihula valla ühisveevärgi ja
kanalisatsiooni arengukava ning arengukava korrektuur aastateks 2010 - 2023
Otsusega nr 75
valiti Vihula Vallavolikogu esimeheks Anneli Alemaa
Otsusega nr 76
algatati Vihula valla üldplaneeringu
osa nr 11 „Tiheasustusalad ja detailplaneeringu
kohustusega alad“ punktide nr 11.1 „Ehitamise
printsiibid tiheasustuses“ ja nr 112.2 „Käsmu“
muutmine
Otsusega nr 77 kinnitati Vihula valla haldusterritooriumil vee-ettevõtjaks OÜ Vihula Valla Veevärk
ning kehtestati tegevusiirkonnad: Võsupere küla,
Vihula küla, Vergi küla, Käsmu küla ja Võsu alevik
Otsusega nr 78 anti OÜ Vihula Valla Veevärk juhatuse
liikmele Hanno Nõmme'le volitused taotleda projekti
„Vihula valla Ühtekuuluvusfondi vee- ja kanalisatsioonirajatiste renoveermise ja ehituse projekt“
kaasrahastamist SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
meetmest „.ÜF: Veemajandnuse infrastruktuuri
arendamine III taotlusvoor“. Sama otsusega nõustuti
projekti kogumaksumusega 72,8 miljonit krooni (ilma
käibemaksuta) ning osaühingu poolse osa kaasfinantseerimise määraga 18 928 000 krooni (kuni 26%
projekti kogumaksumuse määrast).
Volikogu ei tunnistanud kehtetuks 16.aprilli 2009
otsust nr 265, millega keelduti OÜ-le Kivikandur
nõusoleku andmisest geoloogilise uuringuloa taotlemiseks Paasi küla Paasi II uuringuruumis.
Volikogu poolt vastuvõetud määruste ja otsustega saab
tutvuda valla kantseleis, raamatukogudes ja valla
veebilehel: www.vihula.ee.

Vihula valla avaliku korra eeskiri
algus 2 lk

konstruktsiooni püstitamist või
3) heli- või valgustusseadmete kasutamist, esitab koosoleku
korraldaja hiljemalt neli tööpäeva enne avaliku
koosoleku läbiviimise päeva vallavalitsuse kantseleisse
avaliku koosoleku teate.
(3) Avaliku koosoleku teates märgitakse avaliku koosoleku;
1) vorm (demonstratsioon, miiting, pikett, religioosne
üritus, rongkäik või muu meeleavaldus;
2) eesmärk;
3) osavõtjate eeldatav arv;
4) läbiviimise koht ning osavõtjate kogunemiskoht;
5) avaliku koosoleku alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg;
6) korraldaja ees- ja perekonnanimi, sünniaasta,
kodakondsus, elukoht Eestis. Kui korraldajaks on
juriidiline isik või juriidiliseks isikuks mitteolev
ühendus, ka selle nimi ja aadress;
7) teave koosolekul kasutatavate heli- või valgustusseadmete kohta;
8) korraldaja kinnitus selle kohta, et ta on teadlik avaliku
koosoleku seaduse nõuetest;
9) korraldajaga sidepidamiseks telefoni- ja faksinumber või
elektronposti aadress (nende olemasolu korral).
(4) Avaliku koosoleku teatele kirjutab alla korraldaja.
(5) Kui avaliku koosoleku läbiviimisega kaasneb vajadus
liikluse korraldamiseks, peab korraldaja lisama loa taotlusele
politseiga kooskõlastatud liiklusskeemi.
(6) Korraldaja annab teate isiklikult koos lisaga
vallavalitsuse kantseleisse, esitades samas isikut ja Eesti
kodakondsust või Eestis alalist elamisluba tõendava
dokumendi.
(7) Kui avaliku koosoleku teade on esitatud vastavalt avaliku
koosoleku seaduses sätestatud nõuetele, võtab vallavalitsuse
ametnik teate vastu ja annab korraldajale kohe teatise
koosoleku teate registreerimisest.
(8) Kui avaliku koosoleku teade ei ole esitatud vastavalt
avaliku koosoleku seadusessätestatud nõuetele või kui samal
ajal ja samas kohas on varem registreeritud mõne teise
avaliku koosoleku või ürituse läbiviimine, on vallavalitsuse
ametnikul (õigus jätta teade registreerimata). Selle kohta
annab ta korraldajale kohe teatise. Avaliku koosoleku
läbiviimine on keelatud, kui avaliku koosoleku teade on
jäetud registreerimata. (avaliku koosoleku seaduse § 8 lg 6
sättes)
(9) Keelatud on korraldada avalikku koosolekut, mis;
1) on suunatud Eesti Vabariigi iseseisvuse ja sõltumatuse
vastu või kehtiva riigikorra vägivaldsele muutmisele;
2) õhutab vägivaldselt rikkuma Eesti Vabariigi territoriaalset

terviklikkust;
3) õhutab vihkamist, vägivalda või diskrimineerimist
rahvuse, rassi, nahavärvuse, soo, keele, päritolu,
usutunnistuse, seksuaalse sättumuse, poliitiliste
veendumuste või varalise või sotsiaalse seisundi tõttu;
4) õhutab rikkuma avalikku korda või riivab kõlblust.
V VASTUTUS
§ 11. Avaliku korra eeskirja rikkumine
(1) Avaliku korra eeskirja rikkumise eest kannavad
süüdlased vastutust karistusseadustiku § 262 ja teiste
seadusandlike aktide alusel.
(2) Avaliku ürituse ettevalmistamise ja läbiviimise eest
vastutab ürituse korraldaja seaduses ettenähtud korras.
Üritusega vallale tekitatud materiaalne kahju kuulub
hüvitamisele avaliku ürituse korraldaja poolt.
(3) Avaliku koosoleku ettevalmistamise ja läbiviimise eest
vastutab koosoleku korraldaja seaduses ettenähtud korras.
§ 12. Kohtuväline menetleja
(1) Avaliku korra eeskirjas sätestatud väärtegude
kohtuvälised menetlejad on väärteomenetluse seadustiku §
52 lõikes 3 nimetatud isikud.
§ 13. Järelevalve
(1) Järelvalvet eeskirja täitmise üle teostavad vastavalt oma
pädevusele vallavalitsus ja politseiasutus.
VI RAKENDUSSÄTTED
§ 14. Määruse kehtetuks tunnistamine
(1) Tunnistada kehtetuks Vihula Vallavolikogu 13.mai 2002
määruse nr 72 „Vihula valla korra eeskiri“ peatükk II
„Avaliku korra eeskiri”.
§ 15. Määruse jõustumine
Määrus jõustub 01.10.2010
Vello Väinsalu
Volikogu esimees
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22. septembri 2010 istungi nr 32 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. väljastas ehitusload Karepa küla Otsa maaüksuse
elektriliitumise rajamiseks ja Vainupea Eisma 10 kV
maakaabelliini rajamiseks;
2. väljastas kasutusload Vatku küla Juhani maaüksuse
loomapidamishoone kasutamiseks ja Käsmu rahvamaja rekonstrueerimisjärgseks kasutamiseks;
3. lõpetas „Võsu Põhikooli Palmse piirkonna lasteaia ja
külakeskuse-raamatukogu hoone sisustuse ostmine“
hankemenetluse kõigi pakkumuste tagasilükkamisega,
kuna kõik pakkumused ületasid hankija reaalseid
võimalusi;
4. kinnitas Vihula valla kriisikomisjoni põhimääruse.
27. septembri 2010 istungi nr 33 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. väljastas ehitusload Kavastu 10 kV telemehhaniseeritud jaotuspunkti paigaldamiseks Salatse külas ja
Uusküla küla Tooma maaüksuse elamu rekonstrueerimiseks;
2. väljastas kirjalikud nõusolekud Vainupea külas
Rannakivi maaüksusele väikeehitise püstitamiseks ja
Toolse külas Koskla maaüksusele reovee kogumiskaevu ja veetrassi rajamiseks;
3. väljastas kasutusload Toolse külas Koskla maaüksusel
asuva puurkaevu ja veetrassi kasutamiseks, Uusküla
külas Kiviste maaüksusel asuva veevarustussüsteemi
kasutamiseks ja Salatse küla komplektalajaama ja
maakaabelliini kasutamiseks;
4. luges korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks perioodil
01.10.2010 kuni 30.04.2011 K. Kukor Rutja külas, K.
Metstak Natturi külas, A. Ool Võsu alevikus, V. ja T.
Palmiste Võsu alevikus, I. Semuranov Võsu alevikus,
R. Rõigas Karepa külas, U. Põllu Vila külas, A. Sild
Natturi külas, H. Pajupuu Koljaku külas ning luges
Mere tn 17 asuva ühise mahutiga liitunuks E. Sander
Võsu alevikus;
5. otsustas esitada volikogule järgmised eelnõud: „Veeettevõtja ja tegevuspiirkonna määramine“, „Halduslepingu sõlmimine“, „Vihula valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava ning Vihula valla
ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava korrektuuri
aastateks 2010 – 2023 kinnitamine“, „Omafinantseeringu garanteerimine projektile „Vihula valla
veemajandusprojekt“;
6. maksis toetusi järgmiselt: rehabilitatsioonitoetust
kolmele puudega inimesele kokku summas 3200
krooni, koolitarvete toetust ühele vähekindlustatud
perele summas 800 krooni, koolitoidu toetust kolmele
õpilasele, toetust ühele vähekindlustatud perele
summas 438 krooni ja toetust viiele eakale inimesele
kokku summas 4563 krooni.
05.oktoobri 2010 istungi nr 34 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. tunnistas kehtetuks Vihula Vallavalitsuse 06.10.2009
korralduse nr 736. Luges korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks A. Herman Käsmu külas 10.10.2010
kuni 30.04.2011;
2. väljastas kirjaliku nõusoleku väikeehitise rajamiseks
Luhakatku maaüksusele Võsupere külas;
3. väljastas ehitusloa joogiveetrassi rajamiseks Väike-Jüri
maaüksusele Kakuvälja külas;
4. algatas detailplaneeringu koostamise Uus-Otsa
maaüksusele Altja külas ja Neeme tee 38 maaüksusele
Käsmu külas;
5. esitas volikogule järgmised eelnõud: „Vihula valla
arengukava aastani 2011 muutmine nr 5“, „Vihula valla
Ühtekuuluvusfondi vee- ja kanalisatsioonirajatiste
renoveerimise ja ehituse projekt“, „Vihula valla
2010.aasta lisaeelarve nr. 2 vastuvõtmine“, „Vihula
valla 2010.aasta eelarve muutmine nr. 2 vastuvõtmine“,
„Seisukoht seoses Kivikandur OÜ kohtuvaidlusega“.
Vallaelanikel on võimalik kord kuus, teisipäeviti (2.
nov; 14. dets) kell 10 - 12 saada õigusalast nõu
vallamajas, Mere 6 Võsul.
Nõu annab ja küsimustele vastab Lääne-Viru
Omavalitsuste Liidu õigusnõunik Margit Halop
(tel 5329 2963, e-mail margit.halop@virol.ee).
17. novembril kell 10.00 -16.00
Lahemaa külastuskeskuses Palmses
PROJEKTIKIRJUTAMISE KOOLITUS
Koolituse viib läbi Tiina Vilu.
Koolitusel osalemine ja lõunasöök TASUTA!
Registreerumine kuni 15. novembrini
meiliaadressil anneli.kivisaar@vihula.ee.
Koolituspäeva toetab EL LEADER programm,
korraldaja MTÜ Arenduskoda.
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Jätkuvad tegevused ja õpitoad käsitööhuvilistele
Kevadel alustatud LEADER projekt „Rahvuslikel traditsioonidel
käsitöö-ja kunsti õpitoad ning käsitöönäitus“ võeti kohaliku rahva
poolt soojalt vastu. Osales kaks korda rohkem käsitööhuvilisi kui
oskasime loota.
Oktoobris - novembris toimuvates õpitubades arendame ideid ja
töid edasi proovisme erinevaid materjale ja tehnikaid. Maalime
rahvuslikke motiive ja mustreid eelnevalt õmmeldud, kootud,
voolitud, volditud või punutud esemetele.
Kuidas kasutavad rahvuslikku pärandit käsitöömeistrid, on kõige
parem näha Tallnnas Eesti Rahvakunsti ja Käsitööseltsi korraldataval
Mardilaadal. Õpperisile said kaasa need, kes oma oskusi ka teistele
näidata maldavad.
Need, kes seni meie tegemistest kõrvale on jäänud, saavad liituda
28. novembril, kui paneme üles käsitöönäituse Võsu Rannaklubis.
Oodatud on kohalikud käsitööhuvilised koos enda valmistatud
töödega. Vajadusel aitame viimistlemisel ja vormistamisel.
Näituse raames toimub avatud töötuba, kus kaasaegseid

hobitarbeid kasutades saab valmistada jõuluteemalisi suveniire ja
kaunistusi.
Samas tutuvustame edaspidiseid tegevusi, mis sisaldusvad
keerulise nimega projektis „ Lahemaa Rakendusliku Loovuskooli
koostöö haridusasutuste ja seltsidega ettevõtlikkuse tõstmisel
arenduskoja tegevuspiirkonnas“
Projekti raames muretsetakse liikuv keraamikatöötuba kõigi
töövahenditega.

ERICH TALPSEPP
Muike küla

87

LAINE TART
Võsu alevik

87

SIGNE KAASIK
Rutja küla

86

ILMA NAAN
Palmse küla

84

AINO VEHIK
Vergi küla

84

81

Lahemaa Rakendusliku Loovuskooli projektis

ENNO PENTSOP
Haili küla

“Rahvuslikel traditsioonidel käsitöö-ja kunsti
õpitoad” osalenud käsitöölistelt ja teistelt
huvilistelt.

AINE KULLAMÄGI
Ilumäe küla

81

LEO LUUS
Võsu alevik

80

VELLO MÄGI
Karula küla

75

ARVI NURMESSOO
Võsu alevik

70

Lisateave jaanioja@gmail.com, mob 56 470 187 või 32 55 159
Janika Saar
projektijuht

Vihula koolimajas 7. novembril kell 14.00 raamatuesitlus
Lembit Anton "Maakorraldajad”
„Maakorraldajad“ käsitleb ja hõlmab Rakvere Linnavalitsust ja LääneViru Maavalitsust Samuti Haljala, Annikvere, Sagadi, Altja, Võsu,
Eisma, Vainupea, Vihula, Karula, Kandle, Palmse, Kunda piirkondi.
Esineb raamatu kirjastaja Tõnu Lember kirjastusest Canopus.
Meelelahutust pakub laulja Boris Lehtlaan ja humorist Tea Tomingas.
Võimalus osta soodushinnaga kõiki Lembit Antoni eelnevaid raamatuid.
Üritus kõigile tasuta!

Mida toob kaasa üleminek eurole?

28. NOVEMBRIL KELL 13.00

Advendiküünla süütamine Võsul
Kommunismiohvrite mälestuskivi juures
Rannaklubis ADVENDITERVITUSED ja
JÕULULAAT

KÕIK ON OODATUD OSALEMA!

•

•

•

•

•

•

Jõulukaardi joonistamise võistlus
Vihula Vallavalitsus kuulutab välja VIHULA VALLA
JÕULUKAARDI joonistamise võistluse.
Ilusaimast kaardist kujundame ametliku valla
jõulukaardi, mida on võimalik saata nii elektroonselt kui
paberil.
Joonistama on oodatud kõik suured ja väikesed
vallaelanikud!
Auhinnafond: I koht 500 krooni; II koht 350 krooni;
III koht 150 krooni
Paberil jõulukaarte ootame kuni 1. detsembrini
aadressil: Mere tn 6, Võsu, 4550 Lääne-Virumaa.

Kaiel ja Tõnisel sündis
29.09.2010 poeg
THOMAS KRUUSMAA

MÜÜA HANED telefon: 5 398 9592

Seltsis On Segasem
Üllatuskülalised
Katrin Karisma ja Tõnu Kilgas
Tantsuks COMPACT
laudade broneerimine tel 529 8681

28. novembril kell 15.00

Advendiküünla süütamine Võhma Seltsimaja jõulukuusel.
Advendikontsert, jõuluetendus lastele, jõulukaunistuste meisterdamine ja
jõululaat.
L
R
R
L
L
L

Kristelil ja Tiidul sündis
10.09.2010 poeg
ATS TÕNISSON

12. novembril
Pilet 50.Võsu Rannaklubis
Algus
kell 20.00

Avatud BAAR

•

Eesti läheb eurole üle 1. jaanuaril 2011. Kroonid vahetatakse eurodeks
ümberarvestuskursiga 1 euro = 15,6466 krooni.
Panka viidud kroonid muutuvad €-päeval (1. jaanuaril 2011) kontodel
automaatselt eurodeks, säilitades eurodes sama väärtuses. Kontod
konverteeritakse ühe eurosendi täpsusega ja lõppsummad ümardatakse
kolmanda koha järgi pärast koma.
€-päevast alates ei saa ülekandeid enam Eesti kroonides teha ning ka
kaardimaksed muutuvad europõhisteks. Kontoraha vahetusel eurodeks
näidatakse kliendile kontoväljavõttes nii kroonikonto lõppsaldot,
vahetuskurssi kui ka eurokonto algsaldot.
Ettesaadetud ja lepingulised maksed konverteerib iga kommertspank ise
eurodesse. Lepingu tingimusi euro tulek ei mõjuta: kõik võetud
kohustused jäävad kehtima ning lepinguid on endiselt võimalik muuta
vaid poolte kokkuleppel.
Alates €-päevast kehtib kahenädalane paralleelkäibe periood, mil euro ja
kroon on sularahas võrdväärsed maksevahendid. Kauplustes saab maksta
nii eurodes kui kroonides, vahetusraha antakse üldjuhul tagasi eurodes.
Pärast paralleelkäibe perioodi on euro ainus seaduslik maksevahend
Eestis.
Euro sularaha on võimalik saada sularaha automaatidest, kauplustes
sularahas makstes ning panga kontorites raha vahetades. Ülekanded ja
kaardimaksed toimuvad ainult eurodes. Sularahaautomaadid on üks
olulisemaid vahendeid euro käibelelaskmisel. Need püütakse ümber
häälestada nii, et kõik automaadid väljastavad ainult euro rahatähti
hiljemalt 48 tunni jooksul alates €-päevast. Kahe nädalase krooni ja euro
paralleelkäibe perioodil võivad pangad sularahaautomaatides kasutada 5, 10-, 20- ja 50- euroseid rahatähti. Täpsema valiku teeb iga pank ise.
Kroone saab eurodeks vahetada üks kuu enne ja kuni pool aastat pärast €päeva kõigis sularahaga tegelevates pangakontorites. Teenustasu selle
eest ei võeta ning raha vahetuskursiks on ametlik ümberarvestuskurss.
Osas pangakontorites saab kroone tasuta eurodeks vahetada terve aasta
jooksul. Eesti Pangas saab kroone eurodeks vahetada tähtajatult,
vahendustasuta ja ametliku kursiga.
Koostöös postipangaga on võimalik neis asulates, kus puudub
pangakontor, vahetada kroone eurodeks. Sularaha vahetus toimub samuti
kahe nädala jooksul alates €-päevast, ehk siis kogu paralleelkäibe
perioodi jooksul. Kroone vahetatakse eurodeks ametliku kursiga ning
teenustasuta. Päevas vahetatakse ühele inimesele kuni 1000 euro
väärtuses sularaha. Postkontorite nimekiri, kus on võimalik kroone
eurodeks vahetada, asub Eesti Posti veebilehel.

SELTSKONNAKLUBI

•

DMITRI MAŠEGIROV 92
Võsu alevik

13.11 PS Troika, pääse
50.26.11 Hellad Velled, pääse
75.10.12 Compact, pääse
30.11.12 Bondband, pääse
30.01.01 Prominent, sissepääs tasuta!
15.01 Paddaway, pääse
50.Algus kell 21.00
Lisainfo telefonil 5209156

Käsmus Laane pansionis avatud

Hoolitsuste tuba
pakume: maniküüri, pediküüri,
massaaži.
Aja kokkuleppimiseks helista
Dagmarile
5 663 9779 (maniküür, pediküür)
või Mari-Liisile 527 9481 (massaaž)
Hinnad sõbralikud!
Laane Pansion Laane tee 7, Käsmu

Meie hulgast
on lahkunud …

Informatsiooni ja kaastööd võib tuua või saata aadressil: Mere tn 6 Võsu 45501 Vihula vallavalitsus “Vihula Valla Leht”
või e-post: v.r@neti.ee iga kuu 15-ndaks päevaks

HUGO NURMESALU
06.10.2010
ADA LAIGU
09.10.2010

