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Lembit Anton esitles
Vihulas raamatut

Sportlik isadepäev Võsu lasteaias

Vello Väinsalu

Palli mängud ja
võistlused osutusid
väga põnevaks
Sportlikke mängevõistlusi juhendas
õpetaja Anne.
15. novembril sellel aastal toimus juba teist aastat järjest
sportlik isadepäeva tähistamine Võsu Spordihoones.
Üritusele tuldi perekonniti ja see oli tore. Alustasime
muusikalise tervitusega laste poolt. Kaks laulumängu olid
eriti head – lapsed õpetasid neid vanematele, nii saime koos
tantsida. Laulud-tantsud õpetas lastele selgeks õpetaja
Maire. Sportlikke mänge-võistlusi juhendas õpetaja Anne.
Pallimängud ja võistlused osutusid väga põnevaks, eriti
jalgpall ja võrkpall.
Peale võistluste toimus laste abiga inimese näo
meisterdamine (liikumine) kinnisilmi. Järgmisena jagasime

isadele lipsud ja palusime lipsusõlme teha – kes on kõige
osavam ja kiirem.
Lõpuks toimus kommijooks, mis osutus kõige rohkem
elevust tekitavaks, tahtis ju igaüks kommi saada. Ürituse
lõppedes kinkis iga laps oma isale lipsu. Lõpetuseks said
kõik maiustada kommide-küpsiste ja õuntega.
Suur tänu kõikidele asjaosalistele ürituse õnnestumisel
õpetaja Annele, Urvele, Mairele ja Loorele ning direktor
Küllile.

ja mida tutvustati ja õpetati
ka meile. Näiteks, kasvatasid
ühe väikese kooli õpilased
ravimtaimi, teises tegeldi
mesinduse aluste tundmaõppimisega, kolmandas
puuvilja kuivatamisega jne.
Kõikides koolides oli
meil ja meie partneritel
võimalus osa saada kohalikust külalislahkusest ja
tutvustada oma maa loodust,
kultuuri ja keelt. Huvi Eestimaa vastu oli suur, sest
asume teiste partneritega
võrreldes kõige kaugemal ja
seega teati-tunti meid võrdlemisi vähe. Lapsed olid

MTÜ Vihula Selts

Kokkuvõtte isadepäeva üritusest tegi kasvataja Maire

Käsmu Külaseltsil oma
kodulehekülg

Comeniuse projekti koosolek Sloveenias
Võsu kooli 4 õpetajat osalesid 19. – 23. oktoobrini
projekti Rhythms of Nature
(Looduse Rütmid) esimesel
projektikoosolekul Sloveenias koos oma 5 partneriga
(Austria, Inglismaa, Läti,
Ungari, Sloveenia). Projekti
eesmärgiks on partnermaade
looduse ja kultuuri tundmaõppimine läbi aastaaegade
prisma. Meid vastu võtnud
Železniki kool oli näinud
tõsist vaeva suurepäraselt
organiseeritud vastuvõtuga.
Kool on oma õpilaste arvuga
(800) suurimaid Sloveenias,
sest asub piirkonnas, kus
asub ridamisi palju väikesi
külakesi. Kooli peahoone
asub Železnikis, kuid
ümberkaudsetes mägikülades on veel 4 väikest
algkooli ja lasteaed, mis
sama kooli koosseisu kuuluvad ning mille tööga meil oli
võimalus tutvuda. Igal
väikesel koolil on oma
piirkonnast ja looduslikust
asendist lähtuv traditsiooniline tegevusala, mida viljeldakse vastavalt aastaajale

Hingedekuu seitsmendal päeval istus Vihula kooli saalis
tubli 50 inimest, kes olid tulnud kuulama-vaatama Lembit
Antonit. Nimelt esitles eakas raamatukirjutaja oma teost
„Maakorraldajad“. Eriti hea meel oli kirjamehel selle üle,
et sai oma teost esitleda Vihulas – kohas kus algas tema
töömehe elu 1944. aasta sügisel maamõõtjana. Endine
laulja, näitleja ja kunagine spordimees rääkis raamatu
saamisloost ja oma kirevast elust. Üritusel esines ka
raamatu kirjastaja Tõnu Lember kirjastusest Canopus.
Pealelõuna tegid lõbusamaks Boris Lehtlaan oma
nostalgiliste lauludega ja Tea Toomingas humoorikate
vahelugemistega. Toimus ka väike naljaga-pooleks
viktoriin Lembit Antoni elust-olust. Tore koosviibimine
lõppes ühislaulmisega. Kõigil külalistel oli hea võimalus
osta Lembit Antoni raamatuid ja Boris Lehtlaane plaate.

üllatunud, kui kuulsid, et
meil polegi praegu veel õues
pakast paukumas ja meetripaksust lund – nende ettekujutuses elame kaugel
külmal põhjamaal. Naerupahvaka kutsus esile vastus
küsimusele meie kõrgeima
mäe kohta. Gorenjska
piirkond, kus meie Sloveenia partnerite koolid asuvad,
on ümbritsetud igast kandist
üle 1000 m kõrguste mägedega, millest kõrgeim,
Triglav 2864 m on kogu riigi
uhkuseks.
Kohtumise oluliseks
eesmärgiks oli ka projekti-

koosolek, kus arutasime projekti tegevuste ja ülesannete
detailset lahendamist ja
täpsustasime projektitööde
vahetamise vahendeid ning
tähtaegu.
Kõigi eelloetletud tegevuste kõrval jätkus siiski
aega ka Sloveenia imelise
loodusega tutvumiseks –
mäed, orud, karstikoopad,
prooteus... Seegi on otseselt
seotud meie projekti eesmärgiga. Kogu külaskäik
oleks olnud aga kordades
kahvatum ja vaesem, kui
meid poleks ümbritsenud
sloveenlaste äärmine külalislahkus, abivalmidus, huumorimeel.
Järgmisel kevadel maikuus toimuv projektikohtumine leiab aset juba meie
koolis Võsul. Seekord ootame külla lisaks õpetajatele
ka õpilasi.
Mall Ränkson,
Projekti Rhythms of
Nature koordinaator Võsu
koolis

Nüüd on ka Käsmu Külaseltsil oma kodulehekülg
www.kasmu.eu
Lehelt leiab värsket infot küla ja seltsi tegemiste
kohta, infot majutusasutustest ja palju muud huvipakkuvat.

Vallavalitsus teatab
keskkonnamõjude
hindamise algatamata
jätmisest.
Vihula Vallavalitsus teatab keskkonnamõjude hindamise
(edaspidi KMH) algatamata jätmisest Vihula valla
ühisveevärgi –ja kanalisatsiooni arendamise projektis.
Projekti eesmärk on Käsmu, Võsu ja Võsupere
olemasolevate vee-ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimine. Kavandatava projekti kohta on koostanud
keskkonnamõju eelhinnangu AS Pöyry Entec.
Vihula Vallavalitsus jättis KMH algatamata vastavalt
keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seaduse § 6 lõikele 1.
Eelhinnangu ja KMH algatamata jätmise korraldusega
saab tutvuda Vihula vallamajas Võsul, Mere tn 6,
tööaegadel.
Kontaktisik Urmas Osila, 5276311.
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MtÜ Võhma Seltsimaja

Meie selts asub Võhma küla
100 aastases kultuurikantsis.
Selle 100 aasta jooksul on
majas tegutsenud, ühist
eesmärki teeninud aga mitut
erinevat nime kandnud organisatsioonid. Heal lapsel
mitu nime !
Aastatel 1910 – 1945
kuulus maja rajajatele- asutajatele – Palmse Valla
Priitahtlikule Tulekustutajate Seltsile. Seltsis käis koos
segakoor, mis oli esimene
Kadrina kihelkonnas, näitering ja pasunakoor.
1945 – 1995 kandis maja
rahva- ja kultuurimaja nime,
mida väga-väga pikka aega
juhatas legendaarne kultuuritöötaja Malle Komp. Tegutsesid näite- ja rahvatantsuringid.
1995 – 2007 moodustati
kultuuritöötaja koondamise
järel ja maja müüki minemise hirmus Võhma Külanaiste Selts ja naised kandsid
edasi rahvatantsutraditsiooni.
2007. a 14. oktoobril selts
reorganiseeriti ja kannab
nüüd MTÜ Võhma Seltsimaja nime. Taas teeme näitemängu, tegutseb segakoor ja
harjutavad rahvatantsijad.
Pasunakoori veel ei ole aga
Uuskülla on elama asunud
perekond kus pereema mõgutab torupilli valmistamise
kursuste mõtet ja ei usu
mina, et ühtegi pilli meisterdatakse nurka seismiseks!
Mõtet edasi arendades on ju
kena lootus tulevikus taas
pasunakoor moodustada.
Hea küll – asjatundjad, kes
torupilli nimetamisest pasu-

naks turri lähevad, palun
vabandust! Aga torupilliansambli moodustamise
mõtet võib ju hellitada. Nagu
ise olete aru saanud on läbi
sajandi olnud meie kõigi
ühine eesmärk rahvakultuuri
arendamine ja traditsioonide
jätkamine. Nüüd ja praegu
on seltsis liikmeid 66 aga
kõik, kes on samadest asjadest huvitatud on alati meie
seltsi oodatud.
Millest elame?
Seltsi põhiliseks sissetulekuks on liikmemaks ( 250 kr
aastas, pensionäridel 60 kr).
Teine arvestatav sissetulek
on näiteringi etendustest
laekuv piletitulu. Valla aasta-aastalt kahanenud tegevustoetus on küll pisku (sel
aastal 13850 kr) aga nagu
vanarahvas ütleb – abiks
ikka! Suuremateks ettevõtmisteks oleme saanud
toetust KULKA-st, KOP-ist

ja LEADR-ist. Palju on
aidanud meid Palmse Mehhaanikakoda ja Anti Puusepp
isiklikult. Kunagi pole oma
abist keeldunud Park-Hotell
Palmse ja Palmse Mõis.
Rääkimata seltsiliikmetest
endist, kes ükskõik millise
ürituse kordamineku nimel

selle kohta öelda – nii see
peabki olema !
Lõviosa rahast kulub
ringijuhtide töötasu (30
000kr aastas) ja elektri peale.
Mis muret teeb?
Suurim murelaps on meie
vana maja, mille katus

huvitatud ja kõikidele üritustele alati kohale tulnud.
Huvilisi on alati jätkunud.
Ürituste korraldajaid on
kindel tuumik, kes ei oota
kunagi kutset või ettepanekut vaid löövad ise alati
käed külge. Kaasalööjaid
võiks alati rohkem olla. Ärge
oodake kutsumist vaid astuge ligi !

Suurim murelaps – vana maja, mille katus tilgub ja maja igast otsast laguneb.
unustavad oma töötundide ja
raha lugemise. Aga nagu
van(ll)ararahvas armastab

Näitering 2008.a vallapäeval H. Raudsepa “Vedelvorsti”
esitamas.

endiselt tilgub ja maja igast
otsast laguneb. Kõige kurvem on selle juures, et katusekivid seisavad ja ootavad
katusele panekut ja maja
rekonstrueerimisprojekt on
olemas, mida pole on raha, et
ehitama hakata. PRIA-le
esitatud rahataotlust ei rahuldatud põhjendusega, et enam
ei rahastata ehituste I etappi.
Oleme oma põdemised
põdenud ja üritame uuesti
LEADER-i kaudu raha
saada. Kõige piinlikum on
tekkinud olukorra pärast
kõigi nende heade inimeste
ees, kes on ostnud oma
katusekivid ja sellega meid
toetanud. Loodan südamest,
et see tagasilöök ei ole
mõjutanud neid kõiki, kes on
siiani meie tegemistest

Noortekonverents “Lahe Koolipäev 2010”
4. novembril käisid Võsu Kooli õpilased Mare Niilikse, Hedi
Heiberk ja Henri Lepa Tartus Noortekonverentsil “Lahe
Koolipäev 2010”`. Selle aasta teemaks oli “Kes juhib meie
mängu?”
Kui Tartus bussist maha tulime jagati meid gruppidesse ja
läksime läbi linna Raekoja platsile, kus tehti meist grupifoto.
Edasi suundusime Tartu Kaubamaja juurde, kus tuli
moodustada inimtäht, millest pärast pandi kokku mosaiik
“Lahe Koolipäev”. Peale seda läksime Vanemuise Teatrisse,
kus tuli ennast registreerida ja sai ka ennast kosutada.
Kell 10 algas esimene sessioon teemal “Mis on päris?”.
Räägiti teemal, kuidas võib ajakirjandus muuta teksti ja
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kuidas üldse võib ajakirjandus mõjutada noort.
Teine sessioon toimus teemal “Kuidas meid mõjutatakse?” Esinejateks olid Mart Mikk, Peep Vain, Juku-Kalle
Raid ja Urve Palo.
Kolmas sessioon rääkis teemal “Kes juhib meie
mängu?”. Külalisteks olid Rasmus Kaljujärv, Hannes
Kaljujärv ja Leo Võhandu. Rasmus ja Hannes Kaljujärv
rääkisid perekonna tähtsusest elus, Leo Võandu aga
haridusest Eestis.
Peale seda algas Hea Eeskuju auhinnagala. Heaks
Eeskujuks kuulutati Olivia Narits. Ta tegeles HIV/AIDS
koolitustega noortele.

Kokkuvõte LEADER 2010.aasta III taotlusvoorust
esindajate koolitusreis Pyhtää valda summas 125 081 krooni,
taotleja Vihula Vallavalitsus.

4. novembril 2010. a kinnitas MTÜ Arenduskoja juhatus
meetmete 1.2 ja 2.3 taotluste hindamiskomisjonide
hindamistulemused.
Meetmesse 1.2 – Seltsitegevuse, spordi ja kultuuripärandi väärtustamine läbi omaalgatusliku tegevuse – laekus
31 taotlust kokku summas 1 677 850 kr, neist rahastati 15
kokku 716 377 krooni eest.
Vihula vallast oli sellesse meetmesse esitatud kuus
taotlust, millest rahastati kolm:
- Karepa XI kodukandipäev: Rannarahva kalapidu - 18
992 krooni, taotleja Karepa Selts.
- Vergi kaluritepäeva ning sellele eelnevate töötubade
korraldamine - 22 793 krooni, taotleja Vergiranna
Selts.
- Lobimuuseumi 30.aasta juubeli tähistamine - 19 431
krooni, taotleja Lobi Külamuuseum.

Järgmise LEADER taotluste esitamise tähtaeg on
11.veebruar 2011 kell 15.00.

Meetmesse 2.3 - Siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö
arendamine, et tõsta piirkonna konkurentsivõimet tootmises
ja teeninduses - laekus viis taotlust, kokku summas 681
334,30 kr, kõik viis said ka 100% rahastatud.
Muuhulgas rahastati ka Vihula vallast esitatud projekt:
Vihula valla ettevõtjate, avaliku ja kolmanda sektori

Kuna avatud on kõik seitse MTÜ Arenduskoja strateegia
piirkonnas kehtivat meedet, siis palun kõiki huvitatuid oma
ideede ja nõustamisele kuuluvate projektidega pöörduda
nõustaja poole võimalikult aegsasti.
Arenduskoja igas liikmesomavalitsuses on määratud
LEADER projektitaotluste koostamise konsulteerimiseks

Kokku jagas MTÜ Arenduskoda 2010. aasta III
taotlusvoorus LEADER toetust 1 397 711,30 krooni.
Kõikidel taotlejatel tuleb EL poolsele rahale lisada
omaosalus sõltuvalt sellest, kas taotleja puhul on tegemist
omavalitsuse, mittetulundusühingu, seltsingu, sihtasutuse
(kõigi eelnimetatute puhul vähemalt 10%) või ettevõtjaga
(vähemalt 40%).
Ja otse loomulikult toimub arveldamine juba eurodes,
sest kõik projektid viiakse ellu 2011.aastal.

Oleme julgenud suurelt
mõelda
Uhkus ajab upakile, aga eriti
õnnelikud oleme selle üle et,
oleme saanud osaleda Punk , Öö- ja Üldlaulu- ja tantsupeol , Tuhamäe- ja II Meeste
Tantsupeol, Ühtelaulmisel,
et meie näiteringil on õnnestunud iga aastaselt maakonna näitemängu päevalt
mõni näitlejapreemia koju
tuua, et meie Lahemaa
Laululind sai tuule tiibadesse, et meie reis Tšehhimaale ja need väikesed
esinemised seal korda
läksid. Oleme õnnelikud, et
oleme julgenud suurelt
mõelda, tänu sellele oleme
saanud osa suurtest asjadest!
Oleme õnnelikud, et

rahvas armastab meie maja,
meie üritusi ja äkki meid ka !
Mille poole püüdleme?
Suurim eesmärk on maja
korda saada.
Eesmärk omaette on
pääseda rahvatantsurühmaga Eesti I Naistetantsupeole ja segakooriga II Punk
laulupeole, selle nimel
teeme tööd, sest nii ühele kui
teisele pääsevad vaid parimad. Plaanis on ka sel
kevadel korraldada laulukonkurss Lahemaa Laululind.
Näeme oma seltsi paari
aasta pärast suuremana, kus
löövad aktiivselt kaasa ka
meie kandi noored, et maja
ehitus käib ja kangaspuudel
mis meil olemas, on koht
kuhu need üles panna ja
vaibakudumine on meie
kandis popp nii noorte kui
vande hulgas.
Järgmine ettevõtmine on
seltsi üldkoosolek 28.
novembril Võhmal, kus
kõige muu hulgas toimuvad
uue juhatuse (praeguse
juhatuse volitused saavad
läbi) valimised.
Järgmised ülesastumised
kooriga on advendikontserdid 28. novembril Võsul
ja Võhmal, 5. detsembril
Kadrina kirikus, 19. dets.
Palmse Mõisas ja 24. dets.
Ilumäe kirikus.
Järgmine pidu on Võhma seltsimajas 31. detsembril– KROONIKOTTIDE PINSILE
SAATMISE PIDU, deviisi
all: Oma viimased kroonid
kõik võhmale too ja ütle mis
elul on viga!
Kohtumiseni!
Riina Kens

Viimane sessioon toimus teemal “Üksi ei saa!”.
Külalisteks olid Uku Suviste, Tarmo Leinatamm ja H. Elleri
nimelise Muusikakooli orkester.
Henri Lepa
Võsu Kooli 8. klass

Võsu Kool tänab lahkeid annetajaid, tänu kellele
saime pikapäevarühma lastele osta raamatuid ja mänge.
Võsu Kool tänab perekond Kegelit lahke annetuse eest.
kohalik nõustaja. Taotlejatele on nõustamine kohustuslik,
sest ilma nõustajapoolse kirjaliku tagasisideta
Arenduskojas ühtegi taotlust vastu ei võeta.
Nõustamisele saab taotleja end registreerida tel 525 1127
või meiliaadressil anneli.kivisaar@vihula.ee kuni
27.jaanuarini.
Taotlus koos nõustajapoolse kaaskirjaga tuleb taotlejal
isiklikult viia Arenduskotta, Roheline tänav 19,Tapa.
Eelnevalt kindlasti kokku leppida aeg
arenduskoda@arenduskoda.ee või tel 325 8690.
Palun ärge jätke nõustamist ja taotluse esitamist
viimasele nädalale!
Kõikide Leader projektidele esitatavate nõuetega,
Leader määrusega ja Arenduskoja meetmetega saab tutvuda
MTÜ Arenduskoda koduleheküljel www.arenduskoda.ee,
link ka Vihula valla kodulehelt.
Ootame lennukaid ideid, mõistlikke kulusid ja
realistlikke rahanumbreid.
Anneli Kivisaar
Arendusnõunik
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ISTUNG NR 15
11. novembril 2010 kell 16.00 Võsul
Istungil osales 14 volikogu liiget: Andrus
Aasmäe, Piret Aasmäe, Anneli Alemaa, Tõnu
Ammussaar, Heli Hainas, Gerly Kaljuvee, Age
Kuusemets, Hanno Nõmme, Einar Ohov, Mati
Piirsalu, Eha Sirelbu, Aide Veinjärv, Uno
Õunapuu ja Arvi Ööpik.
Istungil ei osalenud: Mare Kalme.
Määrusega nr 21 kehtestati eluruumide alaliste kulude
piirmäärad toimetulekutoetuste määramisel
Määrusega nr 22 muudeti Vihula Vallavolikogu
12.08.2009 määrust nr 101 „Sotsiaaltoetuste
maksmise kord Vihula vallas“ asendades kroonid
eurodega
Määrusega nr 23 võeti vastu Vihula valla 2010.aasta
lisaeelarve nr 3 kogumahus 608 250 krooni
Määrusega nr 24 muudeti Vihula Vallavalitsuse struktuuri alates 01. jaanuarist 2011:
1. keskkonnanõuniku ametikoha suurus 0,5 asendati
ametikoha suurusega 1,0.
2. majanduse struktuuriüksusesse lisati teedespetsialisti ametikoht koha suurusega 0,5.
Määrusega nr 25kehtestati Vihula valla ühisveevärgi ja
kanalisatsiooniga liitumise eeskiri
Otsusega nr 79 määrati volikogu esimehele hüvitis
8 000 krooni kuus
Otsusega nr 80 otsustati Vihula Vallavalitsuse osalemine vabatahtliku merepääste jätkuprojektis
„Vabatahtlikud turvalise Baltimere heaks 2011 –
2013“
Otsusega nr 81 nõustuti Paasi külas asuva Värava kü
omandamiseks loa andmisega AS-le Metsamaahaldus
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19. oktoobri 2010 istungi nr 35 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. eraldas valla reservfondist 30 305.- krooni EELK Ilumäe
Kogudusele omaosaluseks projektile „Ilumäe kabeli
akende restaureerimine“;
2. kompenseeris ühe õpilase sõidukulud summas 523.krooni;
3. andis Kakuvälja külas planeeritavatele liikluspindadele
nimed Kadaka tee ja Pihlaka tee ning nõusoleku Kadaka
katastriüksuse jagamiseks kahekümne kolmeks
iseseisvaks katastriüksuseks ja määras koha-aadressid
ning sihtotstarbed;
4. andis nõusoleku Käsmu külas asuva Laane tee 9a
katastriüksuse jagamiseks neljaks eraldi katastriüksuseks, s.h. kolm elamumaa sihtotstarbega ja üks
transpordimaa sihtotstarbega;
5. muutis Koljaku külas asuvate Metsanurga tn 1 ja
Metsanurga tn 1a aadresse vastavalt Metsa ja Metsanurga
katastriüksus;
6. väljastas projekteerimistingimused puurkaevu ja
veetrasside projekteerimiseks Rannametsa maaüksusele
Karepa külas, puurkaevu projekteerimiseks Paalipere
maaüksusele Villandi külas ja puurkaevu projekteerimiseks Vanakõrtsi maaüksusele Vainupea külas;
7. algatas detailplaneeringu koostamise Lobi küla
Vanahoone maaüksusele;
8. otsustas mitte algatada Vihula valla ühisveevärgi ja
kanalisatsiooni arendamise projektile keskkonnamõju
hindamist, kuna nimetatud projekti elluviimisega
kaasnev tegevus ei ole olulise keskkonnamõjuga ning ei
kahjusta elanikkonna huvisid;
9. luges korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks perioodil
25.10.2010 kuni 30.04.2011 V. Kungur Võsu alevikus,
H. Talalaev Võsu alevikus, K. Linkama Võsu alevikus,
K. Reinberg-Shestakov Vihula külas;
10. sõlmis OÜ-ga Vihula Valla Veevärk vee- ja kanalisatsioonirajatiste opereerimise lepingu;
11. otsustas esitada volikogule eelnõu „Ehitise, Tiigi 19
Võsu alevikus, peremehetuse tuvastamine“.

Konstantin Lepik

27. oktoobri 2010 istungi nr 36 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. otsustas maksta rehabilitatsioonitoetust ühele puudega
inimesele summas 1000 krooni, koolitarvetetoetust
ühele vähekindlustatud perele summas 460 krooni,
toetust ühele vähekindlustatud perele summas 360
krooni ja toetust kaheksale eakale inimesele kokku
summas 5644 krooni;
2. otsustas esitada volikogule järgmised eelnõud:
„Eluruumide alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuste määramisel“, „Seoses euro kasutusele
võtmisega Vihula valla õigusaktide muutmine“,
„Seisukoha andmine kinnisasja omandamiseks“,
„Vallavalitsuse struktuuri muutmine“, „Vihula valla
ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumise eeskiri“,
„Vihula valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni kasutamise
eeskiri“;
3. kompenseeris õpilaste sõidupiletid vastavalt esitatud
avaldustele kokku summas 1122 krooni;
4. väljastas projekteerimistingimused Vainupea küla
Meresihi maaüksuse elektriliitumise projekteerimiseks,
puurkaevu projekteerimiseks Natturi küla Pärnaaia
maaüksusele ja puurkaevu projekteerimiseks Eisma
küla Pohlametsa maaüksusele;
5. väljastas kasutusloa Sakussaare küla Kiviloo II maaüksuse elektriliitumise kasutamiseks;
6. väljastas kirjaliku nõusoleku väikeehitise püstitamiseks
Anni maaüksusele Sakussaare külas;
7. eraldas MTÜ-le Võhma Seltsimaja 5000 krooni Võhma
rahvamaja 100. juubeli puhul ja EELK Ilumäe
kogudusele 2000 krooni novembrikuu vallalehe lisalehe
koostamisega seotud kulude katteks;
8. rahuldas MTÜ Karepa Selts taotlused 5000 krooni
ulatuses valla lõikuspeo korraldamiseks ja 5000 krooni
ulatuses Karepa kandi aastavahetuspeo korraldamiseks;
rahuldas MTÜ Vihula Selts taotluse 4950 krooni
ulatuses Vihula ja Annikvere kandi rahva Tallinna
väljasõidu transpordikulude katteks; rahuldas MTÜ
Võsu Eakate Selts Meelespea taotluse 2000 krooni
ulatuses Jõuluõhtu korraldamiseks Võsu Rannaklubis;
rahuldas MTÜ Nooruse Kaja taotluse 1500 krooni
ulatuses Ambla valla eakatele vastukülaskäigu transpordikulude katteks.

Aadress: Mere 6, Võsu alevik, 45501 Vihula vald,
LÄÄNE-VIRUMAA
E-mail: konstantin.lepik@politsei.ee
Vastuvõtuajad: teisipäeviti 10.00 - 12.00
Mobiiltelefon: 5 664 4251
Telefon: 325 8649

01. novembri 2010 istungi nr 37 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. tunnistas riigihankele (Mudila sisustus) tähtaegselt
pakkumused esitanud pakkujad A & H Aasoja SAB AS,
Inest Market AS, Virelton OÜ, Supra Mööbel OÜ,
Jetstrading Grupp OÜ, Saloni Büroomööbli AS, Branfor

Otsusega nr 82 kohustati vallavalitsust välja selgitama Võsu alevikus Tiigi väikekoht 19 asuva ehitise
peremehetus. Viimane teadaolev omanik oli Oleg
Selov.
Otsusega nr 83 suurendati heakorra- ja korrakaitsekomisjoni koosseisu ühe liikme võrra ja kinnitati
uueks liikmeks Heli Hainas.
Otsusega nr 84 lõpetati volikogu endise esimehe
Vello Väinsalu volitused esindada Vihula valda Eesti
Maaomavalitsuste Liidu Maapäeval
Otsusega nr 85 lõpetati volikogu endise esimehe
Vello Väinsalu volitused esindada Vihula valda
Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu üldkoosolekul.
Uueks esindajaks nimetati volikogu esimees Anneli
Alemaa.
Toimus Vihula valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni
kasutamise eeskirja I lugemine.
Volikogu poolt vastuvõetud määruste ja otsustega
saab tutvuda valla kantseleis, raamatukogudes ja
valla veebilehel: www.vihula.ee.
Järgmine volikogu istung toimub
9. detsembril algusega kell 16.00
Käsmus Laane Pansionis (Laane tee 7)

Vallast saab õigusalast nõu
Vallaelanikel on võimalik kord kuus, teisipäeviti (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).

Vihula Valla Politsei konstaabel
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OÜ ja T & T Mööblilahendused OÜ vastavaks
hanketeates esitatud pakkujate kvalifitseerimise tingimustele. Tunnistada käesolevale riigihankele pakkujate
A & H Aasoja SAB AS, Inest Market AS, Virelton OÜ,
Supra Mööbel OÜ, Jetstrading Grupp OÜ, Saloni
Büroomööbli AS, Branfor OÜ ja T & T Mööblilahendused OÜ esitatud pakkumused vastavaks
kõikidele hankedokumentide punktides 4 ja 5 esitatud
tingimustele. Tunnistada käesoleva riigihanke edukaks
pakkumuseks Saloni Büroomööbli AS poolt esitatud
pakkumus, kui vastavaks tunnistatud pakkumuste
hulgast odavaim pakkumus.
09. novembri 2010 istungi nr 38 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. luges korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks perioodil
15.11.2010 kuni 30.04.2011 I.Wolf-Tamm Eru külas,
M. Pritsik Pedassaare külas ja I. Asmer Annikvere
külas;
2. andis nõusoleku Eisma külas asuva katastriüksuse
Kunnari-Madise jagamiseks kolmeks eraldi katastriüksuseks ja määras koha-aadressid;
3. korrastas Vihula vallas asuvate teede koha-aadresse
vastavalt Maa-ameti esitatud nimekirjale;
4. nõustus Lobi külas asuva maaüksuse, lähiaadressiga
Sagadi metskond 24, jätmisega riigi omandisse;
5. määras riigi omandisse jäetud Noonu, Annikvere ja
Karula külas asuvatele maaüksustele lähiaadressid
Jõmmu, Ruudi, Tuulepealse, Viilu ja Sarviku;
6. täiendas Vihula Vallavalitsuse 08.06.2010 korralduse
nr 252 lisa 2 punktiga 1.2.47 uue aadressiga Männiku
väikekoht 21b;
7. kompenseeris õpilaste sõidupiletid vastavalt esitatud
avaldustele kokku summas 1726 krooni;
8. väljastas projekteerimistingimused Käsmu külas Laane
tee 27 maaüksuse abihoone rekonstrueerimise projekti
koostamiseks, Võsu alevikus Männiku väikekoht 18
suvila rekonstrueerimise projekteerimiseks, Sagadi
metskonna TP fiidri F2 pingeparenduse projekteerimiseks, puurkaevu projekteerimiseks Palmse küla
Muigi maaüksusele ja Võsu alevikus Laine tn 9
maaüksusel asuva elamu rekonstrueerimiseks;
9. väljastas ehitusload Käsmu rahvamaja fassaadide
rekonstrueerimiseks, Annikvere sigala nuumikulauda
söödaliinide ja ventilatsiooniseadmete rekonstrueerimiseks ja lüpsikarjalauda püstitamiseks Vihula küla
Sikkani ja Ausliku maaüksusele;
10. väljastas kirjaliku nõusoleku väikeehitise rekonstrueerimiseks Paadisadama maaüksusel Vainupea külas;
11. väljastas kasutusload Sakussaare küla Alma maaüksuse
elektriliitumise kasutamiseks ja Esku kabeli remondijärgseks kasutamiseks;
12. võttis vastu Võsu aleviku Kalevi tn 13 maaüksusele
koostatud detailplaneeringu ja Karepa küla Rannamänni maaüksusele koostatud detailplaneeringu;
13. otsustas esitada volikogule eelnõu: „Võsu aleviku Mere
tn 4 maaüksusele koostatud detailplaneeringu kehtestamine“.
16. novembri 2010 istungi nr 39 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. toetas ühte hooldatavat hooldekodu kulude tasumisel;
2. luges korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks perioodil
01.12.2010 kuni 30.04.2011 M. Laeks Võsu alevikus ja
M. Orgusaar Aasumetsa külas;
3. muutis Käsmu külas asuvate katastriüksuste Neeme tee
31a ja Neeme tee 2 aadresse vastavalt Neeme tee 33a ja
Neeme tee 2a; Annikvere võitööstuse alajaama,
Kavastu jaotuspunkti, Rutja alajaama, Võsupere
kuivati alajaama ja Võsupere sigala alajaama kohaaadresse nimetades need ümber nimetavas käändes;
Põhja-Uhtju tulepaak, Vergi liitsihi alumise tulepaagi,
Vergi liitsihi ülemise tulepaagi ja Vergi tulepaagi kohaaadresse vastavalt Uhtju tulepaak 42, Vergi päevamärk
85, Vergi päevamärk 86 ja Vergi tulepaak 80;
4. nõustus vabade põllumajandusmaade, maatükkide 73,
72, 75, 74, 76, 53, 49, 48 ja 47 asukohaga Annikvere
küla nimedega Rajajuure, Rajakõrre, Rajakesa,
Rajakünni, Rajaküla, Rajaniidu, Rajakraavi, Rajamadala ja Rajavälja kasutusvaldusesse andmisega
Kaupo Uukivi`le;
5. nõustus Vihula Vallavolikogu kultuuri-ja spordikomisjoni järgnevate ettepanekutega: rahuldada
volikogu Noortekomisjoni taotlused 300 krooni
ulatuses jõululaada raames toidukonkursi korraldamiseks ja 300 krooni ulatuses Kadri- ja Mardipäeva
disko korraldamiseks Võsu koolis; rahuldada MTÜ
karateklubi Wadokan taotlus 3000 krooni ulatuses
karatepäeva korraldamiseks 21.11.2010; rahuldada
MTÜ Käsmu Külaselts taotlus 5000 krooni ulatuses
aastalõpupeo korraldamiseks Käsmu Rahvamajas.
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Kas Sinu suitsuandur on töökorras?
Karmo Lillemets
Ida-Eesti päästekeskuse ennetustöö büroo peaspetsialist

Ainult töökorras suitsuandur päästab tulekahjust õigeaegselt märku
andes Sinu elu!
Alates möödunud aasta 1. juulist peab igas kodus olema
vähemalt üks suitsuandur. Uuringud on näidanud, et tänaseks on
suitsuanduriga varustatud ligi 80 protsenti leibkondadest. Samas on
sagenenud juhtumid, kus väike elupäästja ei rakendu vajalikul
hetkel töösse- näiteks kui 2009. aastal leidsid uurijad mittetöökorras suitsuanduri viiel protsendil Eestis aset leidnud
tuleõnnetustest, siis tänavu on nende osakaal tõusnud juba 15
protsendile.
Millal kontrollisid viimati Sina oma suitsuanduri
töökorrasolekut?
Tee kord nädalas ringkäik kõikidesse tubadesse, kuhu
suitsuandur paigaldatud on ja vajuta anduri testnuppu! Kui
suitsuandur hakkab valjult piiksuma, annab Sinu väike elupäästja
õigeaegselt märku ka puhkenud tulekahjust. Kui peale testnupu
vajutamist andur vaikib, on patarei tühjaks saanud ja siis andur
tulekahjust märku ei anna.
Suitsuandur hoiatab Sind patarei tühjenemisest ka üksikute
piiksatustega, nagu oleks kilk majas. Siis asenda tühi patarei
samalaadse täis patareiga ja Sinu väike elupäästja on jälle töökorras.
Patarei vahetamiseks võta suitsuandur laest alla, eemalda korpus,
võta vana patarei välja ja ühenda uus. Pane suitsuandur lakke tagasi
ja vajuta uuesti testnuppu- kui andur valjult piiksub, kaitseb
suitsuandur Sind ja Sinu peret.
Ära unusta andurit kontrollida ja selle patareid vahetada ka oma
eakate lähedaste kodus.
Kas Sinu suitsuandur annab vahel valehäireid?
Tihtilugu põhjustab valehäire suitsuandurisse sattunud tolm.
Tolmust põhjustatud valehäire vältimiseks puhasta paar korda aastas
suitsuanduri korpus tolmust puhtaks! Selleks ei pea neid isegi laest
maha keerama. Puhasta andur tolmust puhtaks tolmuimeja,
tolmuharja või kergelt niiske lapiga.
Sageli põhjustab valehäireid ka kööki paigaldatud suitsuandur,

mis võib reageerida toiduaurudele ja nii Sinu igapäevast elu häirida.
Kui Sul on avatud köök, siis paigalda suitsuandur toapoolsesse ossa,
kus toiduaurud selleni ei jõua.
Kas Sinu kodus on piisav hulk suitsuandureid?
Seadus ütleb, et kohustuslik on paigaldada elupaika üks
suitsuandur. Samas ei saa väike elupäästja õigel ajal tulekahjust
märku anda, kui põleng saab alguse mõnest teisest ruumist ja uksed
on suletud. Siis, kui suits on lõpuks andurini jõudnud ja viimane
tööle rakendub, ei pruugi väljumistee enam suitsust prii olla.
Seepärast mõtle hoolikalt läbi, kas Sinu elamisse piisab vaid ühest
andurist või läheb mitut vaja. Kas Sinu pere kõik liikmed kuulevad
suitsuanduri heli õigeaegselt ja kas neil on võimalik ohualalt
väljuda?
Kõigepealt paigalda suitsuandur magamistoa ees asuvasse
ruumi, olgu selleks siis esik või elutuba. Just siin avastab suitsuandur
muudest ruumidest alguse saanud tulekahjud ja hoiatab magajaid
enne, kui suits nendeni jõuab. Lisaks paigalda suitsuandur ka
magamistubadesse. Vahel saavad tulekahjud alguse ka
magamistubadest ja nii on võimalik magajat varitsevast ohust
õigeaegselt teavitada.
Kolm lihtsat põhitõde
• Paigalda oma koju suitsuandur
• Kontrolli kord nädalas suitsuanduri töökorrasolekut ja vaheta
vajadusel patarei
• Puhasta suitsuandur paaril korral aastas tolmust
Kust Sa saad infot suitsuanduri kohta?
Kõige täpsema info suitsuandurist saab pakendis olevalt
kasutusjuhendilt.
Lisainfot suitsuanduri soetamise, paigaldamise ja hooldamise
kohta saab küsida pääste infotelefonilt 1524 ja veebilehelt
www.suitsuandurid.ee

Ainult töökorras suitsuandur päästab
Sinu ja Su lähedaste elu!

Vergiranna Seltsi jõulupidu
toimub 11. detsembril kell 18.00 seltsimajas.
Liina 56665081, volterli@hot.ee
VRKY korraldab rannakaluritele 6- tunnilise toiduhügieeni
algtaseme koolituse.
Koolituse viib läbi Rakvere Ametikooli täiendõppeosakond.
Koolitus toimub Lääne- Virumaal Eismas Eisma Külalistemajas 6.
detsembril 2010 kell 10.00.
Eelregistreerimine tel. 53407663 või meiliaadressil
lembo.pikkamae(ät)vrky.ee
Koolitus ühingu liikmetele tasuta (liikmemaks peab olema
tasutud).
Mitteliikmetele osalemistasu 350,00 krooni.

05.12.2010

Advendivalguse süütamine
kell 14.00
Esineb Bonzo

24.12.2010

Püha jõuluõhtu jumalateenistus
kell 14.00

Karepa rahvamajas toimub aastavahetuse pidu
31. detsembril, peo teema „Valge ja must“.

101

MAIMU LOOD
Palmse küla

89

EMMA-MERCEDES
VALTER
Pedassaare küla

86

LAINE VIRULA
Lobi küla

85

ELGA LOEMAA
Lahe küla

82

LAINE RÄNKSON
Pedassaare küla

82

VAIKE TALPSEPP
Võsu alevik

80

ANTS TALPSEPP
Võsu alevik

80

MARTIN RAUDE
Uusküla küla

75

Mari-Liisil ja Ergol sündis
30.10.2010 tütar
HANNA MARII TELVIK

Tantsuks mängib ans Törts. Pilet 60 kr ja lapsed kuni 18 a
tasuta.
Alates jaanuarist 2011 korraldab MTÜ Võsu Rannaklubi

Peotantsu kursused.
Revaalia tantsukooli õpetaja Hannes Prey juhtimisel.
Eelinfo ja registreerimine tel 529 8681
Andke varakult teada!

Jõululaat Käsmus
11.12.2010 kella 11.00-15.00
Mehed ja naised, olete oodatud
enesekaitse treeningutele.
Osaleda võivad kõik, kellel tahtmine
ennast liigutada.
Treeningud toimuvad Võsu spordihoones.
Teeme trenni üks kord nädalas – reedeti kell 19.30-21.00

RICHARD PALM
Palmse küla

Käsmu rahvamajas

Müügil jõulukingitusteks sobivad tooted (vitraaž,
jõulukaunistused, küünlad, kruusid, käsitöö, hoidised,
maiustused).
Avatud kohvik, kus müügil kodused küpsetised ja
piparkoogid.

Kui oled huvitatud ja tahad täpsemat teavet, helista: 533 59207
Kohtade broneerimine ja informatsioon tel 5 650 0505

VERGI SOKKMANN
kasutatud riiete
ODAV MÜÜK
avatud K,N,R,L 10-16
24.25. dets. SULETUD
27.28.29.30.dets.
Avatud 10-14
KOGU KAUP 1 KROON tk.
2011.a. avame 5.jaanuaril.
Alates 15. novembrist, igal reedel
Viitna juuksuris maniküüri teenused,
geelküüned, kulmude ja ripsmete
värvimine. Tel: 5 663 9779 Dagmar
Juuksur avatud E, R 10.00-17.00,
K
14.00-20.00
Tel: 502 8779 Madli
Kullassepatööd.Valmistamine,parandus,hooldus,kuldamine,graveerimine.
Ivar Sipria 5 567 7790
info@kullatibu.ee www.kullatibu.ee

Meie hulgast
on lahkunud …

R
L
L
L

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

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

EVI VIDEVIK
24.10.2010
KOIDU JÕESMA
24.10.2010

