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Häid jõule ja aastalõppu!

Head vihulalased!

Võsupere lasteaed-raamatukogu-külakeskuse hoone ehtitustöödega ollakse graafikust ee.
2010. aasta hakkabki läbi
saama. Paras hetk meelde
tuletada, mida olulist tõi see
aasta meie Vihula vallale.
Aasta algas ja paistab, et
ka lõpeb lumerohkelt. Vallale tähendab iga lumelükkamise päev umbes 10
000 kroonist kulu. Kui lumikate peaks püsima näiteks
160 päeva, siis... Vallavalitsuse tahtmisel peaks
meie inimesed kõik saama
liikuma sõltumata ilmaoludest, paraku seab siin
rahaline ja nii lumerohketel
oludel piirid ka masinate ja
meeste võimekus. Loodame
siis, et kangele talvele
järgneb taas tõsine suvi, mis
tõi tänavu rekordpäevadel
Võsu randa 8000 inimest.

Augustitormid tõid lisaks
ehmatusele ja muredele
kaasa ka ootamatuid uusi
vaateid merele ja plaaniväliseid lageraielubasid.
Sügisel algas lõpuks
kaua plaanitud Võsupere
lasteaia ehitus, mis läheb
maksma 8 miljonit krooni
või siis õieti juba 15,6466
korda vähem eurosid. Selle
eest saab aga väga kaasaegse
ja lastele sobiva arenemise
keskkonna. Kui aga neid
lapsi oleks ja tuleks, sest
senini on 2010 vallas sündinuid 7 ja surnuid 18 inimest.
Lihtne rehkendus näitab,
milline saab olema tulevik.
Tulemiste ja minemiste
tagajärjel on valla elanikkond aaastaga vähenenud

2009-lt 1977 elanikuni.
Vallavalitsuses töötab
tänavu 2 inimest vähem kui
mullu ja palgaraha kulutame
umbes 300 000 krooni vähem.
Võsu ranna promenaad
ja Vergi küla on saanud
omale uhked valgustused.
Vallast sõltumata on paljud
eraettevõtjad teinud vägitükke – Võsul hotell-tondilossi lammutamine, Vihula
mõisa ja Palmse metallitööstuse laiendamised, Vergi
elektroonikatööstus on juurde loomas 50 töökohta,
Palmse mõis on investeerinud tänavu 20 miljonit
krooni ja lisaks veel palju
väiksemaid tegusid igas
eluvaldkonnas. Ehk siis elu

edeneb.
Järgneval 2011. aastal on
vallale suurimaks väljakutseks, kas saame ühisveevärgi rajamiseks Võsule,
Käsmu ja Võsuperre KIK-i
rahastamisel 72 miljonit
krooni. See oleks suurim
ühekordne investeering valda ja peaks selguma veebruariks.
Igaühel on muidugi oma
plaan ja eesmärgid uueks
aastaks. Nende kordaminekuks soovime vallavalitsuse poolt jõukohaselt
kaasa aidata.
Häid jõule ja aastalõppu!

seitsmendat korda Haljala
Võsu sõpruskohtumine matemaatikas, kus parimaid
tulemusi saavutasid järgmised õpilased:
Lauri Raudla 4.kl
I koht
Annika Oiso 4.kl
III
Marion Merelaid 5.kl II
Horm Assmann 5.kl II

Joonas Lepik 6.kl
Trine Innos 9.kl
Henri Lepa 8.kl
Martin Promen 9.kl

II
II
III
III

Nädala kokkuvõttes olid
klasside parimad matemaatikud Lauri Raudla,
Horm Assmann, Joonas

Teie maavanem,
Einar Vallbaum

Rene Treial
Vallavanem

Matemaatika nädal
6. – 10. detsembrini toimus
traditsiooniline matemaatika
nädal 4. – 9. kl. õpilastele.
Kõik õpilased katsusid
jõudu aritmeetika ülesannete
lahendamisel, matemaatilise
testi tegemisel ja tikuülesannete lahendamisel.
Neljapäeval toimus juba

Peagi lõppemahakkav 2010. aasta on toonud enamikes
maailma ja Eesti paikades kaasa suuri muudatusi.
Rohkemal või vähemal määral on saanud puudutatud ka
Vihula vald. Hea meel on aga tõdeda, et vaatamata
väliskeskkonna muutustele oskavad vihulalased hoida
ehedat ja oma.
Viru Folk on aastaid kogunud populaarsust ning
kinnistunud eestlaste ja paljude väliskülaliste südameisse. Ürituse järelkajadest võib kuulda veel südatalvelgi ning varakevadel kõneldakse sellega
juba
Velloseoses
Väinsalu
uutest ootustest ja plaanidest. Viru Folk ei ühenda mitte
ainult muusikuid, rahvaansambleid, kultuurihuvilisi ja
eesti algupärandi austajaid, vaid kogu piirkonda ja
elanikkonda.
Kuid on ka mõistetav, et nii sügavate kultuuriliste
juurtega paigas midagi suurt ette võetakse. Meie
vabariigist vanem Võhma Seltsimaja oma 100 aasta
juubeliga suisa kohustab jätkama esivanemate
traditsioone millegi ettevõtmisel ja teoks tegemisel.
Karepa Selts ja Sakussaare külaselts hoiavad Vihula
kultuuri- ja rahvuslippu selles osas kahtlemata kõrgel.
Piirkonnale annavad lisaks looduse erakordsele
lahkusele värvi ja väärtust ka aasta turismiteoks
kuulutatud Käsmu viikingilaeva valmimine ja veeskamine. Vihula valda mitmekesistavad Arma ratsatalu,
Aarne Vaik ja Käsmu Meremuuseum, luues võimalusi
erinevatele harrastajatele ja huvilistele üle Eestimaa ning
ka väljaspoolt riigipiire. Vihula mõis toetab piirkonna
kontseptsiooni hoida kõike esivane-matele kuuluvat ja
väärtuslikku, tehes seda kaasaegses ja stiilses võtmes.
Aasta lõpp on aja mahavõtmise, tagasivaatamise, järelemõtlemise ja tuleviku planeerimise aeg. Vihulalastel on, mida
meenutada ning mille üle heameelt ja uhkust tunda.
Soovin teile rahulikku ja
ilusat jõuluaega!

Lepik, Jürgen Hallimäe,
Henri Lepa, Mare Niilikse.
Sellel aastal osutus kooli
parimaks matemaatikuks
väga pingelise võistluse
tulemusena Horm Assmann.

Iiri Kultuuriklubi andis
Aarne Vaigule auüriku

Marina Tomikas

2010 – lugemisaasta
2. detsembril toimus 1.- 4.
klassis lugemisaasta lõpetamine. Iga laps võis kaasa
võtta oma kodust kõige
toredama raamatu, mida
tutvustati ka teistele. Hiljem
lahendati ristsõnu ja söödi
kommi.
Suur tänu neile, kes leidsid aega ja tahtmist aidata
kaasa lugemisaasta õnnestumisele: Karin Arminen, Kiiri
Kallaste, Eha Veem, Anneli
Pajuri, Taimi Samblik, Anne
Reinhold, Lii Undusk, Annabell Bubnis, Ilona Vilbre,
Marianne Heljas, Inge
Freienthal
Merike Valdma

Iiri kultuuriklubi autasustas Aarne Vaiku auürikuga
märkimisväärsete tegude eest Käsmu Meremuuseumi
arendamisel ja hoidmisel ning viikingite ajaloo
taaselustamisel. “Selle üriku juurde kuulub ka aumõõk,
mis antakse vaid tõelise austuse pälvinutele,” on tähtsal
paberil kirjas. Ürikut ja aumõõka käis üle andmas Iiri
Kultuuriklubi juhatuse liige Robert Kallasmaa.
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Võsu Vabatahtlik Tuletõrjeühing

Arenduskoja LEADER
toetuste projektitaotluste
vastuvõtt 2011. aastal
Kohalik tegevusgrupp MTÜ Arenduskoda võtab vastu
LEADER strateegia meetmete 2011. a toetuste
projektitaotlusi.
Meetme 1.1 „Kohaliku elukeskkonna investeeringutoetus“, meetme 1.2 “Seltsitegevuse, spordi ja
kultuuripärandi väärtustamine läbi omaalgatusliku
tegevuse”, meetme 1.3 „Erinevate elanikegruppide
kaasamise toetus“, meetme 1.4 „Piirkonna maine
kujundamise toetus“,
meetme 2.1 „Ettevõtluse
arendamise toetus“, meetme 2.2 „Ajaloo- ja
kultuuripärandi väärtustamise toetus“ ja meetme 2.3
“Siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö arendamine, et
tõsta piirkonna konkurentsivõimet tootmises ja
teeninduses ” projektitaotlusi võetakse vastu kuni 11.
veebruarini 2011 (kella 17-ni) MTÜ Arenduskoja
kontoris, aadressil Roheline 19, Tapa linn.
Arenduskoja igas liikmesomavalitsuses (Ambla,
Kadrina, Kuusalu, Tapa ja Vihula vald ning Loksa linn)
on määratud LEADER projektitaotluste koostamise
konsulteerimiseks kohalik nõustaja. Taotlejatele on
nõustamine kohustuslik. Arenduskoda korraldab eelpool
nimetatud toetustealased infopäevad 11. jaanuaril kl 16
Tapal arenduskoja ruumides, 12. jaanuaril kl 16
Palmse külastuskeskuses ja 14. jaanuaril kl 16
Kolgaküla rahvamajas. Toetuste ja nõustamise kohta
saab infot, taotlusvorme ning juhendmaterjali MTÜ
Arenduskoja veebilehelt arenduskoda.ee.
Heiki Vuntus
arenduskoja tegevjuht

Pisut enam, kui 10 aastat
tagasi jõudsid siitkandi põlised pritsimehed kindlale arusaamisele, et lisaks äsja
valmis saanud kutselisele
komandole Võsul on tarvis
säilitada ja edasi viia vabatahtlike pritsimeeste tegemisi ja traditsioone. Nii
saidki 13 asutajaliiget kokku
10. septembril 2000. aastal ja
otsustasid asutada mittetulundusühingu juba ajalooliselt tuntud 1912. aastal
asutatud Võsu Vabatahtliku
Tuletõrjeühingu nime ja
traditsioonide jätkajana.
Seega õige pea tähistavad
Võsu pritsimehed oma 100.
aastapäeva.
Võitlus „punase kukega“
on toimunud läbi ajaloo
erinevate valitsuste ajal ja ka
ühing on kandnud erinevaid
nimetusi. Seetõttu koosnebki meie praegune liikmeskond varem tegutsenud
aktiivsetest auliikmetest ja
hetkel tegutsevatest tegevliikmetest – hetkel kokku 50
liiget.
Meie tegevuse pea-eesmärgiks on aidata kaasa
tulekustutus- ja päästetööde
läbiviimisele ning teha elanikkonna hulgas tuleohutusalast selgitustööd. Samuti on
meie jaoks väga oluline
vabatahtlike pritsimeeste
traditsioonide jätkamine ja
külaelu arengut puudutavate
ürituste organiseerimine ja
nendes osalemine koos teiste
ühingutega.
On õnn, et Võsul tegutseb jätkuvalt kutseline tuletõrjekomando ja seetõttu on
ühing saanud suunata oma
tegevuses põhitähelepanu
küla- ja seltsielu eden-

davatele traditsioonilistele
üritustele. Oleme tänulikud
Vihula Vallavalitsuse igakülgsele abile ja toetusele nii
rahalises kui ka tunnustavas
mõttes. Tänu saadud abile
võime jätkuvalt Võsu peatänaval pritsumaja tornist
vaadata õiget kellaaega ja
õhusoojust. Ka Rannaklubi
lavavalgustus sai kõigi meie
heaks korda. Samuti täname
RMK Puhkemajanduse Osa-

aastapäev 2012. aastal.
Kogume huvitavaid ideid ja
mõtteid selle juubeli läbiviimiseks. Samuti oleme
väga avatud teotahtelistele ja

Võsu Vabatahtliku Tuletõrjeühingu poolt korraldataval Oandu-Võsu suusamatkal on jagatav
autasugi pritsumeeste poolt igati kohane – suitsuandur.
konda, kellega ladusas koos- me ära“ koristustalgutel ühingu tegevusest huvitatud
töös kutsume kõiki taas kipub tühje kilekotte ja veo- noortele. Järelkasv on ju
Oandu-Võsu suusamatkale. kärusid nappima, Muinas- meile kõigile väga oluline!
Aga nüüd, kõik suuskaOleme kirjutanud projekte tulede ööl ei suuda ka vihm
Võsu Mere tn pritsikuuri osalejaid heidutada jne. dele! Korralik suusarada
taastamiseks ja nüüd ka Võidupüha pidulikule koh- Võsult Oandule on juba
Võsu matkaraja, jõepurde ja vilauale vanas pritsikuuris novembri lõpust avatud ja nii
teeviitade tegemiseks. Liik- on tulnud ehk tagasihoid- mõnelgi on mõnedkümned
memaks on meil pigem likkusest lähtuvalt vähem sõidukilomeetrid treeningpäevikus kirjas. Kohtusümboolne ja seegi vaid inimesi.
tegevliikmetele. Oleme seda
Sedasi, masu kiuste, miseni Oandu-Võsu suusameelt, et paljutki saab ära püüame jätkata ka järgmisel matkal 2011!
teha nö mitterahaliste vahen- tegevusaastal. Suuremaks
Valdek Kilk
ditega.
tähtsündmuseks kujuneb
Eks muresid on meil ka. kahtlemata meie ühingu 100.

Virumaalased käituvad ohuteadlikumalt
Käesoleva aasta oktoobris AS-i Emor läbi viidud
elanikkonna tuleohutusalast teadlikkust hindava uuringu
kokkuvõttes paranes Lääne-Virumaal elanike teadlikkuse
indeks võrreldes eelmise aastaga ühe hindepunkti võrra,
millise tulemusega ollakse Eesti maakondadest teisel kohal.
Võrreldavaid uuringuid on Päästeameti tellimusel läbi
viidud juba kolm aastat.
Tuleohutusteadlikkuse koondindeksi moodustavad
inimeste teadmised, hoiakud ja ennetav käitumine.
Elanikkonnale esitatavad küsimused puudutavad näiteks
tulekahju arengu kiirust, harjumust kontrollida suitsuanduri
töökorras olekut, kodude varustatust suitsuanduriga,
tulekustuti olemasolu ja oskust seda kasutada, peresisest
vestlemist ohutusest ja käitumisest tulekahju puhkedes,
eluruumides suitsetamist, hädaabinumbri 112 tuntust jms.

Teadlikkuse langus toimus aga suitsuanduri töökorrasoleku kontrollimise osas. Uuringust selgus, et läänevirulaste
seas oli andurit testitud 59% kodudest, mis on 13% vähem
kui eelmisel aastal. Samuti on tulekahjude statistika järgi
sagenenud juhtumid, kus väike elupäästja ei rakendunud
vajalikul hetkel töösse - näiteks kui 2009. aastal leidsid
uurijad mitte-töökorras suitsuanduri vaid viiel protsendil
Eestis aset leidnud tuleõnnetustest, siis tänavu on nende
osakaal tõusnud juba 15 protsendile.
Seetõttu olgu siinkohal meeldetuletuseks nimetatud kolm
lihtsat põhitõde:
• paigalda oma koju suitsuandur
• kontrolli suitsuanduri töökorrasolekut kord nädalas ja
vaheta vajadusel patarei
• puhasta suitsuandur tolmust mõnel korral aastas

Tulekahju areneb kiiresti
Kas teate, kui kaua suudab magav inimene elus püsida, kui
samas ruumis puhkeb tulekahju? Tuleohutusteadlikkuse
uuringust selgus, et vähem kui pooled küsitletud
läänevirulastest teavad, et tulekahju puhkedes muutub
ruumis viibimine juba mõne minutiga eluohtlikuks. Viis
minutit pärast tulekahju algust süttivad ruumi kogunenud
põlemisgaasid ja kogu tuba on maast laeni tuld täis.
On selge, et inimese pääsemine sõltub peamiselt
tulekahju avastamise kiirusest. Valjuhäälselt märku andes
teavitab meie väike abimees põlengust selle algusjärgus, mil
inimeste pääsemine ja tule summutamine on esmaste
tulekustutusvahenditega jõukohane.

Vähenenud on eluhoonetes puhkenud tulekahjud
Käesoleva aasta 11 kuu statistikast selgub, et LääneVirumaal on eluhoonetes puhkenud vähem tulekahjusid kui
eelmisel aastal samal perioodil: käesoleval aastal 53 ja
möödunud aastal 68 tulekahju. Tulekahjudes hukkus kaks
inimest- üks inimene hukkus hooletusest suitsetamisel, teine
hooletusest lahtise tule kasutamisel.
Tulekahju tekkepõhjustest on Lääne-Virumaal
suurenenud lahtise tulega hooletust ümberkäimisest alguse
saanud tulekahjude osakaal.
Et traagilisi õnnetusi ei juhtuks, ole hoolas ja mõtle
ohutusele ka õdusal jõuluajal ja rõõmurohkel aastavahetusel.
Hooli sellel perioodil ka oma lähedastest, naabritest ja
tuttavatest, andes oma panus ka nende kodude
tuleohutumaks muutmisele.
Tulekahju korral või kiirabi kutsumiseks helista
häirekeskuse numbrile 112.
Lihtsamate terviseprobleemide korral saab meditsiinilist
nõu perearsti nõuandetelefonilt 1220.
Päästealast infot saab päästeala infotelefonilt 1524.

Suitsuandur päästab elu ja säästab vara
Tuleohutusteadlikkuse uuringust selgus, et suitsuanduriga
varustatud kodude hulk on Eestis keskmiselt tõusnud 80
protsendini (eelmisel aastal 78%). Lääne-Virumaal on
suitsuanduriga varustatud 83% küsitletud majapidamistest,
suitsuandurit peab aga eluhoones vajalikuks koguni 97% ja
tulekustutit 79% vastanutest.

Loomulikult suurenev tööpuudus, mis on mitmed meie
aktiivsed liikmed sundinud
elukohta vahetama ja meie
ühingust eemalduma. Kahjuks on ka mitmed kunagised
tegusad pritsimehed ja ka
naisrühma naised läinud
taevastele radadele.
Oleme rõõmsad, et meie
korraldatud üritused on leidnud valla rahva poolt head
vastuvõttu ja aktiivset osalemist. Oandu-Võsu suusamatka läbinute nimekiri
pikeneb aasta-aastalt, „Tee-

Ida-Eesti Päästekeskus tänab Virumaa inimesi ohuteadliku käitumise eest ja soovib kõigile turvalisi jõule ja
aastavahetust!
Maido Nõlvak
Ida-Eesti Päästekeskuse koordinatsiooniteenistuse juht

Ohutu jõuluaja kuldreeglid:
•

•

•
•
•

•
•

•

•

•

Kontrolli elektriseadmete ning pistikute korrasolekut. Ülekoormatud ja vigased elektrijuhtmed
põhjustavad jõulurõõmu asemel tulekahju.
Pärast suitsetamist kustuta hoolikalt sigaret
tulekindlasse tuhatoosi või kaminasse. Mitte mingil
juhul ära suitseta voodis või diivanil!
Mõtle tuleohule ka toitu valmistades ja ära unusta
end teleri ette.
Ära hoia küttekollete vahetus läheduses kergesti
süttivaid esemeid.
Ära jäta lahtist tuld hetkekski järelevalveta.
Küünlad aseta tulekindlast materjalist alusele ning
ohutusse kaugusesse kergesti süttivatest esemetest.
Kustuta küünlad, kaminad ning teised lahtise tule
allikad nii magama minnes kui ka kodunt lahkudes.
Ära liialda kütmisega tee seda vastavalt küttekeha
kuumataluvusele. Siiber sulge alles siis, kui sütel ei
ole enam leeke.
Pürotehnika kasutamine eeldab tähelepanelikkust,
ettevaatlikkust ja kõrgendatud ohutaju. Loe alati
läbi tootega kaasas olev ohutusjuhend.
Tea, et õnnetuse korral sõltub Sinu pääsemine
tulekahju avastamise kiirusest. Tee endale ja oma
lähedastele elu päästev jõulukingitus suitsuanduri
näol.
Kontrolli ja hoolda oma väikest elupäästjad
regulaarselt. Õnnetuse korral päästab elu ja
vähendab varakahju vaid töökorras suitsuandur!
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ISTUNG NR 16
09. detsembril 2010 kell 16.00 Käsmus
Istungil osales 9 volikogu liiget: Anneli Alemaa,
T õ n u A m m u s s a a r, M a r e K a l m e , A g e
Kuusemets, Hanno Nõmme, Eha Sirelbu, Aide
Veinjärv, Uno Õunapuu ja Arvi Ööpik.
Istungil ei osalenud Andrus Aasmäe, Piret
Aasmäe, Heli Hainas, Gerly Kaljuvee, Einar
Ohov ja Mati Piirsalu.
Määrusega nr 26 võeti vastu Vihula valla 2010.aasta
lisaeelarve nr 4 kogumahus 356 846 krooni
Määrusega nr 27 võeti vastu Vihula valla 2010 aasta
eelarve muutmine nr 3 kogumahus 392046 krooni
Määrusega nr 28 kehtestati 2011. aasta maamaksumäärad järgmiselt:
(1) Hinnatsoonides H00887001, H00887002,
H00887003, H00887004, H00887005 ja
H00887006 on maamaksumäär 2,5 % maa
maksustamishinnast aastas, välja arvatud
põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel
oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa
puhul;
(2) Hinnatsoonides H00887001, H00887002,
H00887003, H00887004, H00887005 ja
H00887006 põllumajandussaaduste tootmiseks
kasutusel oleval haritava maa ja looduslikul
rohumaa korral on maamaksumäär 2,0% maa
maksustamishinnast aastas.
Määrusega nr 29 kehtestati sotsiaaltransporditeenuse
osutamise kord
Määrusega nr 30 kehtestati Vihula valla ühisveevärgi
ja kanalisatsiooni kasutamise eeskiri
Määrusega nr 31 kehtestati volikogu ning vallavalitsuse liikmetele ja nende komisjonide liikmetele
hüvitise suuruse määramise ja maksmise kord
Määrusega nr 32 muudeti Vihula Vallavolikogu õigusakte seoses euro kasutusele võtmisega
Otsusega nr 86 kehtestati Võsu aleviku spordiväljaku detailplaneering
Otsusega nr 87 kehtestati Võsu aleviku Mere tn 4
detailplaneering
Otsusega nr 86 kehtestati Võsu aleviku Kalevi 13
detailplaneering
Otsusega nr 86 kehtestati Käsmu küla Neeme tee 34
detailplaneering
Toimus Vihula valla 2011. aasta eelarve projekti I
lugemine.
Volikogu poolt vastuvõetud määruste ja otsustega
saab tutvuda valla kantseleis, raamatukogudes ja
valla veebilehel: www.vihula.ee.
Järgmine volikogu istung toimub
13. jaanuaril 2011 algusega kell 16
Võsul, vallamaja saalis (II korrusel)

Vallamaja avatud
23. detsembril 8.00 – 13.00
31. detsembril 8.00 – 12.00

VIHULA VALLA LEHT

23.novembri 2010 istungi nr 40 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. väljastas projekteerimistingimused Võsu alevikus Aia tn
3a asuva suvila rekonstrueerimiseks ja Aasumetsa küla
Muike trafopunkti fiidri F2 rekonstrueerimiseks;
2. algatas detailplaneeringu koostamine Käsmu küla
Merekooli tn 1, Merekooli III ja Merekooli tn 4
maaüksustele ja lähiümbrusele;
3. väljastas kirjaliku nõusoleku Palmse küla Okasmetsa
kinnistu väikeehitise rekonstrueerimiseks;
4. väljastas ehitusload Sagadi mõisapargi välisvalgustuse
rajamiseks ja Palmse 10 kV elektriülekandeliini
Sakussaare küla Kõrve-Kõrtsi maaüksuse osa ehitamiseks;
5. väljastas kasutusload Eru küla Ruudu maaüksuse elamu
kasutamiseks, Annikvere küla Grossi maaüksuse sigala
osa rekonstrueerimise järgseks kasutamiseks ja Karepa
küla Otsa maaüksuse elektriliitumise kasutamiseks;
6. esitas volikogule järgmised eelnõud: „Käsmu küla
Neeme tee 34 maaüksusele koostatud detailplaneeringu
kehtestamine“, „Võsu aleviku spordiväljaku
detailplaneeringu kehtestamine“, „Võsu aleviku Kalevi
tn 13 maaüksusele koostatud detailplaneeringu
kehtestamine“, „Maamaksumäära kehtestamine
2011.aastaks“;
7. andis nõusoleku Eisma külas asuva Liiva katastriüksuse
jagamiseks kaheks iseseisvaks katastriüksuseks ja
määras koha-aadressideks Liiva ning Metsaliiva;
8. korrastas katastriüksuste aadresse vastavalt Maa-ameti
poolt esitatud nimekirjale;
9. nõustus vaba põllumajandusmaa maatüki 68 Karula
külas kasutusvaldusesse andmisega Aide Veinjärve
Mäerahva talu ettevõtjale;
10. kompenseeris õpilaste sõidupiletid vastavalt esitatud
avaldustele summas 722 krooni;
11. Lõpetas eluruumi üürilepingu Vihula Lasteaed-Algkooli
II korrusel asuva eluruumi kasutamise kohta ning sõlmis
üürilepingu Võsupere külas asuvas Saare korteriomandis
korter 6 kasutamise kohta;

30.novembri 2010 istungi nr 41 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. Maksis rehabilitatsioonitoetust kahele eakale inimesele
kokku summas 685 krooni; maksis toetust ühele
vähekindlustatud perele summas 4700 krooni; maksis
toetust kahele töötule kokku summas 2000 krooni;
maksis toetust kolmele eakale inimesele kokku summas
2600.60 krooni; maksis hooldajatoetust 400 krooni kuus;
maksis jõulutoetust paljulapselistele peredele kokku
summas 20 000 krooni; maksis jõulutoetust 80.aastastele ja vanematele vallaelanikele kokku summas
36 600 krooni;
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2. otsustas esitada volikogule järgmised eelnõud:
„Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord“, „Seoses
euro kasutusele võtmisega Vihula Vallavolikogu
õigusaktide muutmine“, „Vihula valla 2011.aasta
eelarve“, „Vihula valla 2010.aasta eelarve muutmine nr
3“, „Vihula valla 2010.aasta lisaeelarve nr 4“;
3. kinnitas Vihula valla munitsipaalkoolide, Võsu
Lasteaed-Põhikool ja Vihula Lasteaed -Algkool
õpilaskoha tegevuskulude arvestuslik maksumus ühe
õpilase kohta 2011. aastal alljärgnevalt: 2260,31 eurot
aastas ja 188,36 eurot kuus ning lapse päevahoid päevas
6,39 eurot;
4. määras Vihula vallas asuvatele kohalikele teedele
nimed järgnevalt: Mustoja külas - Külaotsa tee, Vergi
külas Ankru tee, Eisma külas Nurme-Niidu tee ja
Võsupere külas Sillaotsa tee;
5. kompenseeris õpilaste sõidupiletid kokku summas
1390 krooni;
6. väljastas ehitusloa elamu ehitamiseks Metsaserva
maaüksusele Karepa külas;
7. luges korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks perioodil
06.12.2010 kuni 30.04.2011 OÜ Estgreen Vergi külas
Unistuse ja Naeru kinnistu osas.

07.detsember 2010 istungi nr 42 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. muutis Vihula Vallavalitsuse õigusakte seoses euro
kasutusele võtmisega alates 01.01.2011;
2. määras Uusküla külas asuva majandushoone,
katastriüksuse nimega Kaasikuserva, juurde ehitise
teenindamiseks vajaliku maa ning andis nõusoleku maa
ostueesõigusega erastamiseks;
3. väljastas kasutusloa Võsu 110/10 kV Käsmu 10 kV
elektriülekandeliini II etapi rekonstrueerimisjärgseks
kasutamiseks;
4. väljastas projekteerimistingimused kuuri laiendamise
projekteerimiseks Palmse küla Vahakivi maaüksusel ja
sidekaabelliini projekteerimiseks valla piirist Tidriku
kuni Karepa küla teeristini;
5. luges korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks perioodil
13.12.2010 kuni 30.04.2011 E.Õis Vainupea külas,
M.Põž Võsu alevikus ja E.Palmets Natturi külas;
6. kompenseeris õpilaste sõidupiletid summas 795
krooni;

10.detsember 2010 istungi nr 43 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. väljastas ehitusload äri- ja eluhoone püstitamiseks
Mere tn 4 maaüksusele Võsu alevikus ning abihoone
püstitamiseks Sepa maaüksusele Võhma külas.

Lumetõrje teostajad käesoleval talvel
Esimene kohtumine tõsise lumega on olemas ja talviste
teeoludega oleme loodetavasti harjunud. Lumetõrje osas
avalikult kasutatavatel teedel ja tänavatel suuri muutusi pole
toimunud. Tegijaid on rohkem, mis on igati teretulnud,
suudame kiiremini ja operatiivsemalt tegutseda.
Käsmu ja Võsu tänavaid hooldavad Vahur Randoja ja
Võsu Munitsipaal – Arvi Ööpik (518 2641), nende meeste
hooldada on ka Võsu ja Käsmu ümbruse teed ning Lahe ja
Lobi külad.
Natturi, Pedassaare, Pihlaspea, Vergi ja Altja külade
teid hooldab endiselt Oiva Matikainen.
Vihula, Noonu, Annikvere, Vila, Kakuvälja, Haili,
Tiigi ja Mustoja külade teid hooldab Kaupo Uukivi.
Tõnis Sinila hooldab Adaka, Metsiku, Lauli ja Sagadi
külade teid.
Joandu, Aasumetsa ja Tõugu külade teid hooldab

Rando Nooska.
Tõnu Kuuskla hooldab Sakussaare, Palmse ja
Võsupere külade teid.
Janno Nõmme hooldab Eru ja Korjuse külade teid.
Andres Mülla hooldab rannaäärsete külade teid
Vainupeast Toolseni ja
Peep Tõnisson (5151127) hooldab Uusküla ja Ilumäe
külade teid.
Vallavalitsus on lubanud sel aastal aidata ka eraomanikke
erateede hooldamisel, kes selleks soovi avaldavad. Valla
poolt koordineerib ja juhendab töid abivallavanem Urmas
Osila (5276311).
Rahulikke jõule ja head uut aastat.
Peep Tõnisson
Keskkonnanõunik

Vihula Valla Politsei konstaabel
Konstantin Lepik
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

Täname
Vahur Randojat
kohusetundliku
teehoolduse eest!
Lahe ja Lobi külade
elanikud

Lumetormiga Monika oleme
Vainupea külas tänu tublile
traktoristile Andres Müllale,
Kuidas möödus teie
kes hoiab meie küla- ja
külas lumetorm
sissesõiduteed lahti, hästi
Monika, milliste
hakkama
saanud. Esines ka
probleemidega küla
tuulemurde, mille tõttu olikokku põrkus ja kui
edukalt õnnestus neist me ca poolteist ööpäeva
elektrita. Kuna sellist oluvälja rabeleda?
korda on viimasel ajal tor-

mid meile tihti toonud oleme
sellega juba kohanenud.
Peale lumetormi Monika sai
meie külas
tormituule
murtud puu tõttu kannatada
ka meie küla mehe Mart
Vilu maja katus ja tuulekast.
Lugupidamisega Vainupea
külavanem Tiiu Saavo
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VIHULA VALLA LEHT
Võhma seltsimajas

31.XII kl. 22.11

KROONIKOTTIDE ÄRA SAATMIS PIDU
deviisi all “Oma viimased kroonid kõik Võhmale too ja
ütle mis elul on viga !”
Ära viska oma vana rahakotti prügikasti, vaid kingi
see meile, et saaksime sellest meisterdada krooniaja
mälestusmärgi!
Tantsuks mängib ansambel "HOLLARII" puhvet
Sissepääs 2010 aastal 100 krooni
2011 aastal 7 eurot

AASTAVAHETUSE 2010 / 2011

STIILIMÖLL VÕSUL „SIRENA'S“
Sirena avatakse 31. dets. kell 21:00
oodatud kõikvõimalikes kostüümides
toimub parima kostüümi valimine
Auhinnad, mängud!!!
Broneeri koht lauas kuni 27. detsembrini
Pilet: 150 EEK / 9,60 € (sisaldab shampust ja
praadi), pilet: 50 EEK / 3,20 €

Teata enda tulekust telefonil 5 398 9592 ja peolt koju
saamise soovist (kuni kell 4.00) telefonil 5 662 4264

VÕSU
RANNA_
KLUBI

DETSEMBER 2010

Lisainfo ja reg. tel: 55 62 4444
Võsu, Posti 1, Lääne-Virumaa;
www.sirena.ee

31.detsember Võsu Rannaklubis UUsaasta ÖÖ
pidu! Nurgas mängib grammofon ja avatud on
puhvet! Üllatused ja parimad soovid Võsu
Rannaklubilistelt! Osalemine kõigile pidiulistele
TASUTA!

16.jaanuar kell 19.00 Võsu Rannaklubis
PEOTANTSU KURSUSED!
Õpetaja Revalia tantsukooli võistlustantsu õpetaja
HANNES PREY. Kursuse maksumus 35 € inimese
kohta.

Laupäeval 1.jaanuaril

24.12.2010

ans. Prominent.

Püha
jõuluõhtu
jumalateenistus

Sissepääs tasuta!
info tel 5209156
www.viitna.eu

kell 14.00

Karepa rahvamajas

24. DETSEMBRIL
PÜHA JÕULUÕHTU
JUMALATEENISTUS
ILUMÄE KABELIS
KELL15.00
laulab Võhma Segakoor

31. detsembril

Aastavahetuse pidu
peo teema „Valge ja must“.
Tantsuks mängib ans Törts.
Pilet 60 kr ja lapsed kuni 18 a tasuta.

Töövõimetushüvitised
Haigekassa maksab ajutise töövõimetuse hüvitist kõikidele
töötavatele isikutele, kes omavad ravikindlustust tööandja
kaudu või FIE-na. Hüvitiste
kalendripäeva keskmine tulu on
üldjuhul arvutatud eelmise
kalendriaasta sotsiaalmaksult.
Töövõimetushüvitisi on 4 liiki.
1. Haigushüvitis
Haiguslehe, mille väljastamise
põhjuseks on haigestumine,
olme- või liiklusvigastus esimese kolme päeva eest töötajale
hüvitist ei maksta. 4.-8. päeva
eest maksab hüvitist tööandja
70% töötaja viimase kuue kuu
keskmisest töötasust. Haigekassa hakkab hüvitist maksma
alates 9. päevast 70% päevatulust.
Raseda haigestumise või
vigastuse korral maksab hüvitist
vaid haigekassa, tehes seda 2.

päevast ja määraga 70%.
Tööõnnetuse või kutsehaiguse puhul maksab haigushüvitist samuti haigekassa 2.
päevast 100% kalendripäeva
keskmisest tulust.
2. Sünnitushüvitis
Sünnituslehe alusel maksab
haigekassa hüvitist 140 päeva
eest 100% päevatulust. Kui rase
jääb sünnituspuhkusele hiljem
kui 30 päeva enne eeldatavat
sünnitamise kuupäeva, väheneb
vastavalt sünnituspuhkuse kestus ning hüvitatavate päevade
arv. Kui rase on enne sünnituspuhkusele jäämist olnud haiguslehel kergemale tööle üleviimise
põhjusel, peab ta sünnituspuhkusele jääma vähemalt 70
päeva enne eeldatavat sünnitamise kuupäeva. Hilisem puhkuse algus kahandab vastavalt
ka hüvitatavate päevade arvu.

3. Hooldushüvitis
Hoolduslehe alusel makstava
hüvitise määr on 80% kalendripäeva keskmisest tulust. Alla
12-aastase lapse hooldajal on
õigus saada hüvitist järjest kuni
14 päeva. Haige perekonnaliikme kodus põetamise korral
maksab haigekassa hüvitist kuni
7 järjestikuse päeva eest.
Kui alla 3-aastane või alla
16-aastane puudega laps pole
haige, kuid lapse hooldaja on
haigestunud või talle osutatakse
sünnitusabi, siis on õigust saada
hüvitist kuni 10 päeva. Hoolduslehe võib arst väljastada ka
pikemaks ajaks kui hüvitise
maksmise periood.
4. Lapsendamishüvitis
Alla 10-aastase lapse lapsendajale maksab haigekassa hüvitist 70 päeva ulatuses 100%

kalendripäeva keskmisest tulust.
Töövõimetushüvitise saamiseks tuleb arsti poolt väljastatud
leht esitada tööandjale, kes
edastab selle haigekassasse.
Füüsilisest isikust ettevõtjad
edastavad lehe haigekassasse
ise.
Hüvitis kantakse isiku poolt
märgitud kontole 30 päeva
jooksul alates lehe jõudmisest
haigekassasse.
Kindlustatutel on võimalus
oma töövõimetuslehe laekumist
ja hüvitise maksmise seisu
jälgida riigiportaali
www.eesti.ee kaudu.
Kõikide hüvitiste kohta saab
täpsemat infot internetist
w w w. h a i g e k a s s a . e e v õ i
infotelefonil 16363.
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Eesti Haigekassa

Pangabussi sõiduplaan väljaspool regulaarset
sõidugraafikut jaanuar 2011
Võsu, Mere 63A 12. jaanuaril 2011 kell 15:15-16:45
Erigraafiku ajal saate bussis lisaks tavapärastele
pangatoimingutele:
•
telleri abil oma kontole kanda krooni sularaha
•
automaadist välja võtta euro paberraha
- krooni paberraha kantakse telleri poolt kohe kontole
- kuna krooni müntide lugemine võtab kauem aega, siis
toimub nende kandmine kontole aegviivitusega (2 nädala
jooksul)
Bussis saate jätkuvalt sooritada ka kõiki oma tavapäraseid
pangatoiminguid:
•
abi ja nõu euro küsimustes
•
nõu pangateenuste kohta
•
tellida ja kätte pangakaardi
•
teha makseid ja kasutada internetipanka
•
sõlmida hoiuseid ja erinevaid lepinguid
Tutvuge pangabussi regulaarse sõiduplaani ning finantsteenuste tingimustega www.swedbank.ee, vajadusel konsulteerige pangatöötajaga või küsige lisainfot Swedbank ASi kontakttelefonil 6 310 310.

Ilonal ja Jannol sündis
19.11.2010 poeg
JOHANNES KUPP

Meie hulgast
on lahkunud …

TOOMAS LEPVIIKMANN
21.11.2010

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

