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Tahame tähistada “Võsu mändi”

Teeme Eestimaa puhtaks!
Päikselise kevadega on koos konnade ja sinililledega
lume alt ärganud ka prügihunnikud. Ja neil on omadus
talve jooksul kasvada ning paljuneda. Üks selline
isehakanud prügimägi laiutab Muike karjääris. Võhma
Seltsimaja koos sõpradega on sellele hunnikule sõja
kuulutanud. Oleme endid registreerinud 3. mail toimuvas
üle-eestilises prügisõjas "Teeme ära 2008". Tule meile
appi, üksi või koos perega, parem veel kui ka autokäruga.
Meiega liitumiseks helista telefonile 5 645 5898 või
saada meil aadressile sepa@hot.ee
Arno Pärna

TEEME ÜHESKOOS HUNNIKULE ÄRA!

Vihula Postipank sai
elektroonilise sisu

Võsu mänd.
Vanemad Võsu elanikud ja
Võsuga seotud inimesed
mäletavad ehk omapärast
mändi Mere, Kalda ja Sadama tänava käänul, mida peeti
Võsu sümboliks. Pikki aastaid oli seesama, praeguseks
juba aastakümneid kadunud
mänd, turistide huviobjektiks. Võsu Mänd ei jäänud
vist küll ühelegi Võsut külastanud inimesele märkamatuks. See jändrik mänd,
mis oletatavasti enam kui
100 aastat eksisteeris, kuivas
lõplikult 70-ndate keskpaigaks.
Kuigi algset mändi enam
pole, on ta meil meeles ja
hinges. Fotosid on sellest ju
palju alles.
Nüüd on meil idee, et
kodukanti kaunistada ja seda

armsat mändi meenutada.
Tahame tähistada sellesama Võsu kunagise rannamänni algse asukoha sümboolse puuskulptuuriga Mere tänava käänul.
Människulptuurile heisatakse puri, mis jääks masti
ülesse aastaringselt. Purje
kinnituseks kasutatakse selleks ette nähtud ja purjenduses üldlevinuid kinnitusvahendeid. Purje peale on
joonistatud Võsu kunagise
jändriku männi kujutis. Aluseks on võetud vanad fotod
ning eeldatavasti ka A. Jegorovi maal. Andrei Jegorov oli Repini õpilane ja
Võsul pikki aastaid suvitanud vene kunstnik. Människulptuur on töödeldud vastavate puiduvahenditega

tagamaks võimalikult kauaaegne säilimine.
Projekti idee autoriks on
Talvi Trull-Luther ja projekti
skulptoriks Hallan Kivisaar.
Tegemist on omaalgatusliku
projektiga. Hallan Kivisaar
on Palmses puuskultorina
tegutsenud 8 aastat, osalenud igal aastal Varbola
Puupäevadel. Suurimate ja
olulisimate projektitööde
hulka kuuluvad osalemine
Eesti Maajumalate Pargi
loomisel ja Tartu Suusamaratoniraja väravate tegemine raja äärde.
Loodame, et see meie
meelest tore idee kodukanti
kaunistada ja mändi meenutada, positiivset tagasisidet
leiab. Niisiis kutsume üles
avaldama arvamusi Võsu

Människulptuuri kohta, mis
hakkaks asetsema tema kunagises asukohas Kalda,
Mere ja Sadama tänava
käänul, ajaloolise Võsu
Rannahoone läheduses. Me
rõõmustaksime Teie arvamuste üle. Saatke need
postiga 10. maiks 2008
aadressil: Vihula vallavalitsus, Mere tn 6, Võsu
alevik, 45501
LääneVirumaa või e-posti teel
vald@vihula.ee või
v.r@neti.ee.
Avaldage kindlasti arvamust kõik, kes te olete
Võsuga seotud, sest teie
arvamus loeb.
Talvi Trull-Luther
Hallan Kivisaar
Taimi Samblik

Emakeelepäev meie koolis
Eestimaal on kena komme
tähistada 14. märtsil emakeelepäeva.
Meie oleme seda päeva
tähistanud juba mitu aastat.
Alati on toimunud midagi
uut ja huvitavat: oleme
lahendanud ristsõnu, korraldanud viktoriine, nuputanud, lugenud omaloomingulisi jutukesi ja luuletusi.
Eelmisel aastal kõnelesime
Heljo Männist, kes sai 80.
aastaseks.
Sel aastal kuulasime
muinasjuttu „Kuidas hunt
jääaugust kala püüdis“, mille
järel jaotas õpetaja meid
klasside järgi rühmadesse.

Iga klass sai endale ülesande
kuulatud muinasjutu põhjal:
I- II klassi õpilased hakkasid
joonistama, III- IV klassi
õpilased hakkasid luuletusi
välja mõtlema ning V klass
pidi esitama lühinäidendi.
Kui pooletunnine etteval-

mistusaeg läbi sai, hakkasime esinema.
Kõigepealt vaatasime
näidendit. Prügikastist sai
ruttu jääauk, kapuutsi karvane äär sobis hundile sabaks,
rebane uhkeldas neoonroosas mütsis ja sallis. Natuke

Mida arvasid esinejad ise?
Olin rebane ja meeldis, sest oli lõbus.
Oli naljakas ja lõbus, olin eit.
Meeldis, kuna oli väga huvitav. Olin
külanaine.
Henri: Meeldis küll, olin jutustaja.
Indrek: Ei meeldinud hundi osa, sest see oli igav.
Margus: Ei meeldinud, sest ei viitsinud taadi osa pähe
tuupida.
Nils:
Anneli:
Marit:

harjutamist ja lustakas näidend saigi valmis.
Siis said sõna luuletuste
esitajad. Ka luuletused tulid
hästi välja. Mõni oli eriti
naljakas ja hästi õnnestunud.
Luuletusi said ka teised
koolikaaslased lugeda.
Lisaks luuletustele sai
vaadata joonistusi I- II
klassi õpilastelt.
Üritus meeldis kõigile.
Arvame, et emakeelepäeva peab tähistama. Meie
emakeel on kaunis keel.
Hedi Heinberk IV klass
Võsu Põhikool

Peaaegu igas Eestimaa suuremas või väiksemas paigas
on meil kõigil võimalus minna igamehe panka
Postipanka. Nagu nimigi ütleb, on Postipanga puhul
tegemist nii postkontori kui ka pangaga, kusjuures
teenuste valik on pea sama lai kui päris pangas.
Postiasutusi on Eestis ligi 500 samapalju on ka
Postipanku. Neist 149 on elektroonilised, teised esialgu
mitte. Erinevus on selles, et elektroonilises Postipangas
saab tehinguid teha kõikide pankade pangakaartidega,
teistes kaarditehinguid teha ei saa. Väliselt tunneb
elektroonilise Postipanga ära Postipanga kaubamärgi
kujundusega valguskasti järgi (uutel avatavatel
elektroonilistel postipankadel võib esialgu valguskast
puududa, kuid see paigaldatakse lähemal ajal).
Alates 25. märtsist töötab ka Vihulas elektrooniline
Postipank. Seega kõik, kellel on vaja arveid maksta, raha
välja võtta või pangalepinguid sõlmida, saavad oma aega
ja sõiduraha kokku hoida ega pea minema Rakverre SEB
pangakontorisse. Reaalajas pangateenuseid saab
kasutada siinsamas, Vihula postkontoris.
Eesti Posti ja SEB koostöös sündinud Postipanga
eesmärgiks ongi pakkuda igale inimesele pangateenuseid
just temale kõige lähemal asuvas postkontoris. Seda on
üheskoos edukalt tehtud juba kümme aastat.
Igaüks, sõltumata kodupangast, saab Postipanka
kasutada oma igapäevaste finantstehingute tegemiseks.
Ja kui rahaasju ajada pole, saab Postipanga klienditeenindajaga lihtsalt juttu ajada õiget teeotsa küsida,
ajalehte osta või niisama kaeda, mis asi see Postipank on.
Tavaliselt asuvad postkontorid just keskustes, olgu see
siis suurem või väiksem koht.
Elektroonilistes Postipankades saavad sularahatehinguid ja sularahata arveldusi teha kõikide pankade
kliendid. Siiski tasub avada Postipangas SEB
arvelduskonto ja võtta deebetkaart, sest SEB klientidele
on sularaha väljavõtt ja oma kontole sissemaks tasuta.
SEB arvelduskonto omanikud saavad Postipangas tasuta
sõlmida ka Internetipanga, otse- ja püsikorralduse ning
telefonipanga lepinguid.
Arvelduskonto avamine koos deebetkaardiga on
Postipangas tasuta. Soovi korral on võimalik vormistada
Postipanga kaart, mille saab kohe kätte. Postipanga kaart
on tavaline deebetkaart, millel on küll mõningal määral
vähem funktsioone (kaupluses ei saa ostude eest maksta),
kuid see-eest puudub kaardil kuuhooldustasu.
Postipanga teenuseid ei saa kasutada ajal, mil
postkontor on suletud. Seega on vajalik teada postkontori
lahtioleku aega. Vihula postkontor pakub Postipanga
teenuseid esmaspäevast reedeni kella 9.00-14.00 ja
laupäeval 9.30-12.30.
Veel saab Postipanga
teenuste kohta lugeda
SEB ja Eesti Posti
kodulehekülgedelt:
www.seb.ee ja
www.post.ee
Meeldivate kohtumisteni Vihula Postipangas!
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Volikogus räägiti ka
usalduse võimalikkusest
Vallavolikogu pidas selle koosseisu 33 istungi. Vaagiti
ja otsustati nagu ikka vallarahvale vajalikke küsimusi.
Kohendati korraldatud jäätmeveo rakendamise korda.
Kui aasta tagasi kinnitatud valla korraldatud jäätmeveo
rakendamise kord nägi ette ühepereelamu juurest
jäätmemahuti tühjendamise minimaalseks sageduseks
vähemalt iga 28 päeva järel, siis nüüd otsustati, et
hajaasustusalal võib seda teha vähemalt iga 84 päeva järel.
Põhjuseks vallaelanike põhjendatud taotlused – maakohas
on kinnistud suuremad ning on võimalik komposteerimine, kevadperioodil on raskete prügiautode sõitmine
kõrvalteedel keelatud. Tähtajad jäid endiseks tiheasustusaladel – Võsul, Käsmus, Vergis jm.
Suurendati vähekindlustatud pere sissetuleku piiri
toetuste taotlejatele.
Arvestades suuri hinnatõuse elektrile, küttele, veele ja
kanalisatsioonile ning aktsiisimaksude olulist tõstmist
leidis volikogu hädavajaliku olevat tõsta vähekindlustatud
pere sissetuleku piir Vihula vallas üksi elavale isikule
3800 kroonini (seni 3100 krooni) ning teise ja järgneva
pereliikme sissetuleku piir on 70% esimese pereliikme
sissetuleku piirist. Nii on see 2-liikmelisele perele 6460, 3liikmelisele perele 9120 krooni jne.
Anti vallavalitsusele roheline tee uue ametniku –
korrakaitseametniku tööle rakendamiseks, kelle ülesandeks jääb heakorraeeskirjade täitmise järelevalve ja nende
rikkujate vastutusele võtmine vallas. Siin on tõesti tööpõld
lai – alates korratutest ehitistest ja kinnistutest kuni prahti
salamahti maha sokutavate tegelasteni.
Arutati Haljala Vallavolikogu ettepanekut meie ja
Kadrina vallale algatada läbirääkimised valdada ühendamiseks üheks vallaks. Otsustati algatada see protsess et
teha kindlaks sellise ühinemise mõju valdadele ja viia läbi
vastavad sotsiaalsed uuringud ning korraldada kõigi
vallaelanike arvamuse väljaselgitamine. Töö korraldamiseks moodustatakse valdade ühiskomisjon. Sellise
ühinemise otsustamine saaks toimuda mitte varem kui
2010 aastal. Protsess käivitati, et mitte võtta järgmise
koosseisu vallavolikogult, milline valitakse 2009. aastal,
võimalust asi läbiviidud uuringute tulemuste ja rahva tahte
kohaselt otsustada.
Istungil räägiti ka usaldusest seoses minu vastu
opositsiooni 4 liikme poolt esitatud umbusaldusega.
Umbusaldajad jäid oma tahtmisega üksi ning tundus, et
enamus volikogust võttis nende ettevõtmist umbusuga.
Menetlusõigused volikogus peavad olema tervikuna
sisustatud selliselt, et opositsioonil oleks võimalus
volikogu töös võrdõiguslikel alustel osaleda ja demokraatlike menetluste teel ning raames tehtavaid otsustusi
mõjutada oma seisukohtadest lähtuvalt. See oma
seisukoht peab aga tulenema valla elanike vajadustest ja
huvidest. Ning menetlused peavad olema lubatud ja
demokraatlikud. Opositsioon need asjad unustas.
Volikogu liikme usaldatavus tuleneb tema valijatest.
Järgmisel aastal saab jälle valida, keda usaldada ja keda
mitte. Usaldatavust tuleb aga eelnevalt valijatele tõendada. Oma tegudega täna.
Tegusat kevadet soovides
Ain Välba
vallavolikogu esimees

Konflikt!
Aga ... Kuidas edasi?
Olgu tegemist väikeste arusaamatustega või
tõsiste riidudega – konfliktid on meie elus
paratamatud. Riidlevad suured ja riidlevad
väikesed, riidlevad suured väikestega ja väikesed
suurtega. Riieldakse tööl ja kodus, koolis ja
lasteaias.
Vahel võib tühisest möödarääkimisest plahvatada suur tüli ja mõni tõsisem konflikt lõppeda
suhete katkestamisega. Teoreetiliselt ja ka reaalselt
oleks alati võimalik „ebakõla“ rahumeelselt
lõpetada, praktikas aga näivad asjad sootuks
vastupidi olevat.
Miks me ei suuda kokkuleppele jõuda? Miks
tajume teise poole sõnumis rünnakut? Mis on
varjatud rünnak? Kuidas anda oma sõnum edasi
süüdistust esitamata? Kas ka konfliktis kehtib ütlus:
targem annab järele? Aga ... kuidas edasi, kui teine
pool üldse ei kuula ega tahagi kuulata?
Kõigest sellest ja muust arusaamatusetega,
möödarääkimistega ja konfliktidega seonduvast
räägib psühholoogiline nõustaja Marika Lahe 12.
mail kell 18.00 Võsu Põhikoolis.
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Kulu panin, maja läks ...
Alates 12. märtsist
kehtib üle Eesti
tuleohtlik aeg ning kulu
põletamine on kõikjal
rangelt keelatud.
Tuleohtlikul ajal on
metsa ja muu
taimestikuga kaetud
aladel keelatud ka
lõkke tegemine ja
suitsetamine. Kevadise
prahi (põhk, oksad,
lehed jms.) põletamisel
lõkkes tuleb järgida
kohalike omavalitsuste
õigusakte ja
tuleohutusnõudeid.
Kulu põletamine on
kõikjal Eestis
keelatud!
Soojad kevadpäevad on
sulatanud lume ning toonud
nähtavale kuivanud rohu,
ahvatledes inimesi seda põletama. Igal kevadel saavad
päästjad hulgaliselt väljakutseid kontrolli alt väljunud
kulu- ja prahipõlengutele,
mis on alguse saanud tuleohutusnõuete eiramisest.
Eelmisel aastal registreeriti Eestis ligi 2000 kulupõlengut, mille tagajärjel
hukkus üks inimene ning
süttis 40 hoonet. Põlengutega kaasnenud kahjud
ulatuvad kümnetesse miljonitesse kroonidesse. Virumaa regioonis leidis aset 536
metsa/maastikupõlengut,
neist 431 Ida- ja 105 LääneVirumaal. Tuli lõõmas kokku enam kui 400 hektaril.
Õnneks meie regioonis inimohvreid ei olnud, kuid rohkem kui viie hektari suuruseid metsa/maastikupõlenguid registreeriti Ida-Virumaal kokku 14.
Kõige laiaulatuslikum
kulupõleng leidis möödunud

aastal aset 10. aprillil IdaVirumaal Narva-Jõesuus,
kui tuli haaras 25 hektari
suuruse maa-ala, tuleroaks
langes ka 1,5 hektarit erametsa. Tulekuradiga võitlemiseks kulus operatiivkorrapidajal ja päästjatel koos
nelja päästeautoga viis tundi.
Lääne-Virumaal mullu
õnneks tõsisemaid põlenguid ei olnud, suuremalt
osalt jäid need ühe hektari
piiridesse. Kõige suurem
metsa/maastiku-põleng oli
9. augustil Rakvere vallas,
kus Karivärava külas viljapõllul oli põlenguala suurus
4,5 hektarit. 27. märtsil põles
Tapal Paide mnt. kulu 2,5
hektaril ja 6. juunil Kadrina
vallas Läsna külas oli tules
sama suures ulatuses männimetsaalune pinnas.
Tänavu 14. aprilli seisuga on päästjad Virumaal
kustutanud juba 56 kulutulekahju.
Kulu põletamise kahjulikkus on ilmselge – kahju
keskkonnale, oht inimestele
ja nende varale on peamised
põhjused, mis peaksid inimesi enne tikutõmbamist või
hõõguva suitsukoni hooletut
äraviskamist panema mõtlema võimalikele tagajärgedele. Tulekahjujärgne pilt
näeb välja üsna trööstitu ja
seda nii hoonetes kui ka
looduses aset leidnud põlengute korral. Tuli hävitab oma
teel kõik elusorganismid.
Tuleb arvestada, et kulupõlengutega kaasneb ka
hädaabikutsete arvu suurenemine, mille tulemusel
häirekeskusesse helistajate
jaoks pikeneb kõne ooteaeg,
raskendades sellega nii
päästjate kui ka kiirabi kohale kutsumist.
Samuti peab iga inimene

teadma, et kulupõletamise
keelust üleastujaid ootab ees
rahaline trahv kuni 18 000
krooni ning lisaks tuleb
tasuda ka keskkonnale tekitatud kahju.
Päästeteenistuse hinnangul on parim lahendus, kui
maaomanik suudab oma
maad niimoodi hooldada ja
harida, et ohtlik kulupõletamine ei oleks üks tema
kevadtöödest.
Lõkke tegemisel
tuleb järgida
kohalike
omavalitsuste
õigusakte ja
tuleohutusnõudeid
Igakevadine probleem
on ka prahi ning okste
põletamine lõkkes, mis võib
tuleohutusnõudeid eirates
põhjustada ohtu hoonetele ja
metsale. Samuti võib lõkkest
alguse saada kulupõleng,
mis levib soodsa tuule korral
väga kiiresti ning vahel ka
mitmes suunas, kiiresti kontrolli alt väljudes.
Tuleohtlikul ajal on metsa ja muu maastikuga kaetud
aladel lõkke tegemine ja
suitsetamine keelatud (välja
arvatud selleks ettenähtud
lõkkekohad, näit. RMK puhkekohtadel). Kui kohaliku
omavalitsuse heakorraeeskirjades toodud sätted seda
lubavad, siis võib lõket teha
vaid oma maja krundi piires
juhul, kui on tagatud ohutud
vahemaad ehitistest ning
metsast.
Minimaalne lõkke kaugus ehitistest on 15 ja
metsast 30 meetrit. Lõkke
tegemisel tuleb arvestada
tuule kiirust (ohutuks peetakse kuni 1,5 m/sek) ja
suunda, samuti tuleb lõkke

alus puhastada põlevast
taimestikust ning ümbritseda mittesüttiva pinnasega
(muld, liiv, savi jms.). Arvestama peab ka lõkkest lenduda võivate sädemetega.
Enne tule süütamist
veendu, et tekkiv suits ei
segaks liiklust ega kaaskodanikke. Võib juhtuda, et
häiritud kaaskodanikud võivad hinnata ohtu valesti ning
teatada sellest häirekeskusesse ja päästekorraldaja
saadab välja päästeautod.
Häirekeskuse (tel. 112)
või muu päästeasutuse teavitamine või loa küsimine ei
anna õigust tuleohtlikul ajal
kulu- või prahipõletamiseks.
Samuti koormab selline teavitamine põhjendamatult
Häirekeskuse telefoniliine ja
töötajaid, kes tegelevad
õnnetusteadete vastuvõtmise ja abi saatmisega sündmuskohale.
Põlevat lõket ei tohi
hetkeksi jätta järelevalveta.
Käeulatusse tuleb varuda
tulekustuti või vähemalt ämber veega ja esmased tulekustutusvahendid (näit. labidas, kustutusluuad, märjad oksad jne.). Pärast
põletamist tuleb lõkkease
hoolikalt kustutada vältimaks hilisemat uuesti süttimise võimalust.
Ida-Eesti Päästekeskus
kutsub kõiki inimesi üles
ettevaatlikkusele, vältimaks
tulest tekkivaid ohte ning
kergendamaks päästjate
tööd. Võib juhtuda, et kulupõlengut kustutavad päästjad ei jõua seetõttu õigel ajal
tegelike abivajajateni.
Maido Nõlvak,
Ida-Eesti Päästekeskuse
koordinatsiooniteenistuse
juht

Ei saa mitte vaiki olla … “umbsest umbusaldusest“
Kas inimene õpib, kuni
sureb?
Vastus: mitte kõik. Igatahes
Vihula Vallavolikogu esimees Ain Välba seda küll ei
tee. Tema valetab, laimab ja
võltsib täiesti süüdimatult,
võtmata millestki õppust, ka
seni küll veel alles kahtlustatavaks sattumisest tema
vastu algatatud kriminaalasjas.
Vale on tema artiklis
kogu lõik „Pakkumise tegi
..“. Tegelikult on volikogu
10.01.08 istungi protokollis:
„Leo Luus teeb ettepaneku
otsusesse tähtaega mitte
panna ja hetkel saata eelnõu
vallavalitsusele läbivaatamiseks.“ Jah, see oleks olnud
kõige õigem samm, sest saatuse irooniana oli Välba esitanud otsuse eelnõuks just
sellesama vaidlustatud otsuse (!?) ja omapoolse valedest
kubiseva seletuskirja, mille
kohta vallasekretär andis
08.01.08 oma hävitava juriidilise hinnangu. Volikogu
istungi päevaks oli saabunud
ka maavanema kiri ettepanekuga viia otsus nr 134 15

päeva jooksul seadusega
kooskõlla. Volikogu leidis
olevat vajaliku vastu võtta
uus otsus (nr 159) ja tunnistada kehtetuks 20.09.07 otsus
nr 134. Nii Ain Välba kui ka
mina hääle-tasime selle uue
otsuse poolt, kuid kuna ma ei
saanud nõustuda ainult sellise
eelnõu ja seletuskirja jäämisega volikogu dokumentide juurde, saatsin ma
12.01.08 vallavolikogule
vastava selgituse, paludes see
jätta volikogu istungi materjalide hulka.
Kas vale võib muutuda
elunormiks?
Melu volikogu otsuste nr 134
ja 159 ümber näitab kindlalt,
et Ain Välba puhul on tema
poolt kasutatav lausvale,
paragrahvide väänamine ja
igasugused muud alatud võtted muutunud tõesti tema
elunormiks ehk stiiliks. Ma ei
usu, et ta lihtsalt ei oska teha
vahet võltsimise ja oma
seaduslike õiguste vahel, eriti
kui arvesse võtta tema suurepärast „elutööd“, töötamist
aastakümneid nõukogude-

aegse prokuratuuri ideeliste
võitlejate kindlameelsetes
esiridades.
Kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse (§ 23 lg 3)
ja Vihula Valla põhimääruse (§ 11 lg 2) kohaselt
volikogu otsus jõustub selle
teatavakstegemisest nii on ka
selles otsuses märgitud.
Kõigile volikogu 20.09.08
istungil viibinutele jõustus
see otsus (nr 134) hetkest, mil
Ain Välba teatas hääletamise
tulemustest ja sõnadega:
“Otsus on vastu võetud!“ lõi
haamriga selle alusele. Pärast
seda hetke puudub ükskõik
kellel peale volikogu enese
õigus teha otsusesse parandusi (v.a. kirjavead ja muud
ebatäpsused, mis ei mõjuta
haldusakti sisu). Täiesti alusetu on Ain Välba väide, et
otsus jõustub alles siis, kui
tema on selle allkirjastanud
see on ju volikogu, aga mitte
tema ainuisikuline otsus!
Võiksin veel palju näiteid
tuua, mil volikogu esimees on
volikogule või selle liikmetele ette kandnud seadusesätteid, mis ei vasta tegelikkusele ehk on juba isegi 15

aastat tagasi tunnistatud hoopis kehtetuteks, aga küllap ta
teab neist isegi, sest tema
jaoks on ainu- ja esmatähtis,
et tema koalitsioonikaaslased
vaataksid talle andunult otsa
ja tõstaksid kätt tema toetamiseks ega mõtleks üldse
sellele, kas asi on seaduslik
või ei ole. Selleks lihtsalt ei
vaevuta … no milleks hakata
veel iseseisvalt mõtlema?
Mis paneb mõistuse
pähe?
Volikogu esimehe provokatiivsed katsed panna minu
stoiline erapooletus ja mingisugune väljamõeldud „huvitatus“ Võsu laste mängurühma praeguse hoone omaniku kasuks kahtluse alla ei
too talle mõistust pähe ega
lisa ka autoriteeti. Kõige
õigem oleks tal silmad tõsta
taeva poole, tunnistada kõiki
oma vigu ja nii püüda edasi
elada, mõeldes oma kriminaalasja uurimise võimalikule lõpptulemusele.
Leo Luus
Vihula valla kodanik
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VIHULA VALLA LEHT

ISTUNG NR 33
10.aprill 2008 kell 15.00 Võsul

18.märtsi 2008 istungi nr 12 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1.

Kohal olid kõik 15 volikogu liiget:
Raul Aak, Andrus Aasmäe, Piret Aasmäe,
Malle Komp, Sirje Kornel, Arvo Kübar, Tarmo
Nuija, Arno Pärna, Mare Raja, Eha Sirelbu, Jüri
Teppe, Jaanus Tuusti, Art Veermäe, Ain Välba
ja Arvi Ööpik.

2.
3.
4.

Volikogu otsustas:
Määrusega nr 70 muudeti Vihula Vallavolikogu
12.04.2007 määruse nr 45 “Korraldatud jäätmeveo
rakendamise korra” § 5 lõiget 2 ja sõnastati see
järgmiselt: “Ühepereelamu juurest peab jäätmemahuti tühjendamine toimuma tiheasustusalal
vähemalt iga 28 päeva järel ja hajaasustusalal
vähemalt iga 84 päeva järel ning minimaalne
jäätmemahuti arvestuslik maht on 100 liitrit.
Juriidilistel isikutel (sealhulgas füüsilisest isikust
ettevõtjad), nende asukohast olenemata, peab
jäätmemahuti tühjendussagedus olema mitte harvem
kui iga 28 päeva järel ja kasutatav jäätmemahuti peab
olema vähemalt 140 liitrine konteiner“.
Määrusega nr 71 kinnitati Vihula vallas vähekindlustatud pere sissetuleku piiriks üksi elavale
isikule 3800 krooni. Pere teise ja iga järgneva liikme
sissetuleku piiriks kinnitati 70 % pere esimese liikme
sissetuleku piirist.
Määrusega nr 72 täiendati Vihula Vallavolikogu
09.02.2006 määruse nr 9 „Vihula Vallavalitsuse
ametiasutuse struktuuri, teenistujate koosseisu,
palgaastmete, palgaastmestikule vastavate kuupalgamäärade, palgakorralduse aluste kinnitamine“
lisa 1, lisades majanduse struktuuriüksusesse
korrakaitseametniku ametikoht 1,0 kohaga ja
palgagrupiga 4.
Otsusega nr 172 algatati üldplaneeringu muutmisettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamine
ja keskkonnamõju strateegiline hindamine Sagadi
küla Kadaka maaüksusele.
Otsusega nr 173 kehtestati detailplaneering Võsu
aleviku Mere tn 43 maaüksusele.
Otsusega nr 174 kehtestati detailplaneering Toolse
küla Lepatriinu ja Kivikadaka maaüksustele.
Otsusega nr 175 nõustuti Haljala Vallavolikogu ettepanekuga algatada läbirääkimised Vihula valla,
Kadrina valla ja Haljala valla ühinemiseks olemasolevates piirides. Ühiskomisjoni määrati järgmised
Vihula valla esindajad: volikogu esimees Ain Välba,
vallavanem Priit Pramann ja pearaamatupidaja Reet
Sild.
Volikogu poolt vastuvõetud määruste ja otsustega
saab tutvuda valla kantseleis, raamatukogudes ja
internetis valla koduleheküljel: www.vihula.ee

Järgmine korraline volikogu istung toimub
15. mail 2008 kell 15.00
Vergis OÜ ESWIRE ruumides
(endine kalatööstus)

VOLIKOGU ESIMEHE JA
VALLAVANEMA

INFOTUND
21.mail 2008
KELL 19.00-20.00

VÕHMA RAHVAMAJAS
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5.
6.

andis abivallavanemale volituse notariaalse kinnistu
müügilepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimiseks
Võsupere külas asuva Mudila katastriüksuse ostmiseks;
nõustus Keskkonnaministeeriumi taotlusega ja jättis
riigi omandisse Paasi külas asuva maaüksuse Paasi;
andis nõusoleku Võsupere külas asuva Vahetustee
maaüksuse erastamiseks OÜ-le Palms Metal;
nõustus Käsmu külas asuvate Laane tee 7a, Laane tee 9,
Põllu tn 12 ja Põllu tn 12a katastriüksuste piiride
muutmisega;
otsustas paigaldada Vergi teeristi (Pagariäri juurde)
liiklusmärgi „Massi piirang 8t“ lisatahvliga 100 m ja
sama liiklusmärgi ilma lisatahvlita Simona silla juurde;
valis välja ja kinnitas parima esitatud pakkumuse Võsu
Simona silla renoveerimistööde teostamiseks.

ja „Korraldatud jäätmeveo rakendamise korra
muutmine“;
20. kompenseeris õpilaste sõidupiletid vastavalt esitatud
avaldustele;
21. kinnitas volikogu kultuuri- ja spordikomisjoni
ettepanekud järgmiselt:rahuldada MTÜ Võhma
Seltsimaja taotlused 700.- krooni ulatuses kütusekulu
katmiseks Aravete kultuurimajas toimuva
harrastusteatrite päeval osalemiseks ja 4000.- krooni
ulatuses naljakuu tähistamise peo korraldamiseks; mitte
rahuldada Eesti Õigusvastaselt Represseeritute liidu
„Memento“ Rakvere ühingu avaldust maksta ühingule
tegevustoetust, kuna avalduses pole märgitud
taotletavat summat ja ei ole viidatud Vihula valla
kodanike kaasamise kohta ühingu tegevuses;
22. eraldas valla reservfondist 2400.- krooni Karepa
raamatukogu juhataja töölähetuse kuludeks Peterburgi.
08.aprilli 2008 istungi nr 15 kokkuvõte

25.märtsi 2008 istungi nr 13 kokkuvõte

Vihula Vallavalitsus:

Vihula Vallavalitsus:

23. andis nõusoleku Kosta külas asuva Antsu maaüksuse
maa ostueesõigusega erastamiseks ehitiste omanikule;
24. muutis Vihula Vallavalitsuse 12.02.2008 korralduse nr
44 „Kinnistu Uustalu, registriosa 180131 katastritunnus
92201:001:0193 Käsmu külas, jagamine“ punkti 1.5
Põllu tn 37 katastriüksuse pindala osas;
25. nõustus Siseministeeriumi taotlusega ja jättis riigi
omandisse Karepa külas asuv maaüksus Karepa
piilkonnamaja, sihtotstarbega riigikaitsemaa;
26. väljastas ehitusloa elamu laiendamiseks Nõmmeliiva
maaüksusel Vergi külas;
27. väljastas projekteerimistingimused elamu Rakvere tee 2
Võsu alevikus laiendamise projekteerimiseks ;
28. väljastas projekteerimistingimused elamu laiendamise,
sauna ja abihoone külalistemajaks rekonstrueerimise,
töökoja ja majandushoone ehituse projekteerimiseks
Kiviloo maaüksusel Sakussaare külas;
29. väljastas kasutusloa Riigimetsa Majandamise Keskuse
elektriliitumise kasutamiseks Sagadi külas;
30. võttis vastu Võsu alevikus asuva Spordi tn 6 kinnistu
kohta koostatud detailplaneeringu;
31. kompenseeris õpilaste sõidupiletid vastavalt esitatud
avaldustele;
32. esitas volikogule otsuse eelnõu „Palmse külas asuvale
Reiska katastriüksusele sihtotstarbe määramine“;
33. lubas ühise jäätmemahuti kasutamist tühjendussagedusega iga 28 päeva järel kuuel kinnistu omanikul.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.

määras toetusi vastavalt volikogu sotsiaal- ja
hariduskomisjoni poolt tehtud ettepanekutele;
esitas volikogule eelnõu „Vähekindlustatud pere
sissetuleku piiri muutmine“;
kinnitas Vihula Vallavalitsuse 04.04.2006 määruse nr 3
„Vihula Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate
koosseisud, palgaastmed ja palgamäärad“ lisa 2 uue
redaktsiooni;
arutas avaliku ürituse „Viru Folk“ korraldamise taotlust;
kompenseeris õpilaste sõidupiletid vastavalt
avaldustele;
väljastas kasutusload OÜ-le Vihula Mõis Vihula mõisa
hoonete kasutamiseks;
väljastas ehitusload Loob Projekt OÜ-le elamu
rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks Palmse külas
ning Oleg Grossi Talu OÜ-le Annikvere sigala osaliseks
rekonstrueerimiseks;
kinnitas Vihula Lasteaed-Algkooli juhataja palgamäära.

01.aprilli 2008 istungi nr 14 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
15. väljastas projekteerimistingimused Palmse mõisa
õlleköögi ja palmimaja rekonstrueerimiseks, Võsu
fiiberoptilise sidekaabli projekteerimiseks, Vana-Rünga
maaüksuse elektriliitumise projekteerimiseks Võhma
külas, Matsu maaüksuse elektriliitumise projekteerimiseks Pihlaspea külas, Mustja maaüksuse
elektriliitumise projekteerimiseks Mustoja külas,
Võpsiku 21 suvila elektriliitumise projekteerimiseks
Võsu alevikus, Kivikalju maaüksuse elektriliitumise
projekteerimiseks Joandu külas, elamu ja sauna
projekteerimiseks Lillemetsa maaüksusele Lauli külas,
elamu projekteerimiseks Peetri maaüksusele Eisma
külas ja saun-puhkemaja projekteerimiseks Kalme
maaüksusele Rutja külas;
16. väljastas kirjalikud nõusolekud väikeehitiste püstitamiseks Allika maaüksusele Rutja külas, Tammepõllu
maaüksusele Karepa külas ja Lillemäe maaüksusele
Lobi külas;
17. väljastas kasutusloa Karula TP F-2 elektri kaabelliini ja
alajaama kasutamiseks;
18. väljastas ehitusload suvila püstitamiseks Pihlapuu
maaüksusele Pihlaspea külas ja elamu püstitamiseks
Allika maaüksusele Rutja külas;
19. esitas volikogule järgmised eelnõud: „Üldplaneeringu
muutmisettepanekut sisaldava detailplaneeringu
koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
algatamine Kadaka maaüksusele Sagadi külas“, „Võsu
alevikus asuva Mere tn 43 maaüksuse detailplaneeringu
kehtestamine“, „Toolse külas asuvate Lepatriinu ja
Kivikadaka maaüksuste detailplaneeringu kehtestamine“, „Vihula Vallavolikogu 09.02.2006 määruse nr
9 „Vihula Vallavalitsuse ametiasutuse struktuuri,
teenistujate koosseisu, palgaastmete, palgaastmestikule
vastavate kuupalgamäärade, palgakorraldusaluste
kinnitamine“ muutmine“, „Seisukoha andmine Haljala
Vallavolikogu ette-panekule valdade ühinemise kohta“

VIHULA
VALLAVALITSUS
ANNAB TEADA

15.aprilli 2008 istungi nr 16 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
34. andis nõusoleku Eisma külas asuvate Nurme ja Niidu
katastriüksuste jagamiseks;
35. väljastas projekteerimistingimused AS-le Elpec Võsu
110/10kV-Käsmu 10kV õhuliini rekonstrueerimiseks,
Võsu aleviku Spordi alajaama F-2 fiidri rekonstrueerimiseks ja Noonu trafopunkti pingeparenduse
projekteerimiseks;
36. väljastas projekteerimistingimused Eisma külas
Toominga 16 katastriüksusel majandushoone rekonstrueerimiseks;
37. väljastas ehitusload OÜ-le Jaotusvõrk Mustja maaüksuse elektriliitumise ehitamiseks Mustoja külas,
Saare maaüksuse suvila elektriliitumise ehitamiseks
Sagadi külas ja Matsu maaüksuse elektriliitumise
ehitamiseks Pihlaspea külas;
38. väljastas ehitusload elamu püstitamiseks Tiigi maaüksusele Koljaku külas, abihoone püstitamiseks Põllu tn
16A maaüksusele Käsmu külas ja ehitise lammutamiseks Künka maaüksusel Palmse külas;
39. väljastas kasutusload Käsmu külas Neeme tee 16 asuva
elamu kasutamiseks ja Palmse külas Künka maaüksusel
asuva elamu kasutamiseks;
40. algatas detailplaneeringu koostamise Põllu tn 16
maaüksusele Käsmu külas;
41. võttis vastu Vergi külas asuvate Antoni ja Kaasiku
katastriüksustele koostatud detailplaneeringu;
42. kinnitas esindaja loomaaia tegevusloa taotluse
menetlemise ja tegevusloa väljastamise komisjoni.

Korraldatud olmejäätmeveo lepingute sõlmimine toimub
29. aprillil 2008 kell 9.30-17.30 Mere tn 6 Võsul vallamaja
ruumides
Lisainformatsioon telef. 3258641; 5151127 või
e-post peep.tonisson@vihula.ee
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Muutusid maakonnaliini nr 7
Võsu-Vihasoo väljumisajad
Alates tänasest, 19.märtsist 2008 muutusid maakonnaliini
nr 7 Võsu-Vihasoo väljumisajad. Nimetatud bussiliin väljub
esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti Võsult kell 18.19 ja jõuab
Kotkasse 18.49. Kotkast väljub sama buss kell 18.50 ja jõuab
Võsule tagasi kell 19.20.

APRILL 2008

12.-16.maini OSUTAB
VIHULA VALLAS TEENUST

KORSTNAPÜHKIJA

Ellen KLINK
Eisma küla

88

Sama bussiliin teeb iga kuu esimesel kolmapäeval (s.o
2.aprillil, 7.mail jne) lisaotsa Altjale väljumisega Altjalt kell
18.04 ja saabumisega Altjale kell 19.35.

Erika MAHKVEI
Võsu alevik

84

Pühapäevane väljumine Vihasoole toimub endise
sõiduplaani kohaselt ehk väljumisega Võsult kell 18.55 ja
saabumisega Vihasoole kell 19.19 ja Vihasoolt tagasi kell 19.20
saabumisega Võsule kell 19.45.

Ferdinand MARTÕNETS
Vainupea küla

82

Aliide AAVAST
Käsmu küla

82

Herta ESPERK
Karepa küla

82

Võsu kooli köögipere tänab kooli direktori kt Irena
Reidlat, kes oma koolijuhtimise ja õppealajuhataja
töö kõrvalt võttis tõsiselt meie muret.

Elmar KILK
Koljaku küla

80

Nimelt ei ole kooliköögi ventilatsioon peale köögi
ümberehitamist päriselt töökorras olnudki, mis
põhjustas ühele koolikokkadest pöördumatu
tervisekahjustuse. Direktorid koos vallaametnikega
ei suutnud probleemi lahendada. Lahendus aga oli
olemas, sest julge pealehakkamine on VÕIT.

Aksel URBUS
Mustoja küla

80

Soovijatel võimalik registreerida vallamaja kantselei
Telefonil 32 58 632

Liini teenindab OÜ Tapa Autobussipark.
Väljumisaegade muutumine tagab nimetatud tööpäevadel
sõitjate ümberistumise võimaluse Tallinn-Loksa bussiliinile
242A ja pühapäeval Tallinn-Vihasoo bussiliinile 242a.

Agnes-Ludmilla
KALJURAND
Adaka küla

Tänud ka hr Arvi Ööpikule ja tema töömeestele,
sest nüüd ventilatsioon töötab ja me ei pea enam
auruses köögis müttama.
Võsul on võimalus korraldada B-kategooria
autojuhikursus. Kursuse täituvuseks on 15 inimest.
Kursus toimub õhtusel ajal. Asjast huvitatutel palun võtta
ühendust telefonil 529 8792 kuni 7. maini.

Sõiduautode rehvitööd Palmses.

Info: 5 668 0120

Ahoi, loomasõber!

80

Johannes KUUL
Vainupea küla

75

Salme MERELAID
Villandi küla

70

Margus
Meie hulgast
on lahkunud …

Soovin üürida suveks korraliku suvila või maja
(saunaga) mere ääres.
529 4246 või roonjake@hot.ee

AELMA PAJUPUU
Perekond võtab üürile juuni keskelt kuni juulini suvila või
majaosa Võsul. Nõutav pesemisvõimalus ja kööginurga
kasutus.

TOOMAS PIIBEMAA

Telefon 510 7555, Sigrid
Õpetaja soovib üürida kaheks kuuks saunaga suvila või
maja mere äärde.
Telefon 5 394 7416

4 imetoredat suuremat sorti õuekoera 2,5-kuust kutsikat
ootavad armastavat uut kodu. 2 tüdrukut ja 2 poissi. 2 pikema
karvaga ja 2 traditsioonilist. Sünd. vastlapäeval ja kogu aeg
elanud taluõues. Samas ka 4,5- kuune isane segavereline
kutsikas teisest peskonnast (saksalambakoera välimus) ootab
sõbralikku peremeest. Sümboolse tasu eest headesse
peredesse.
Vihula vald, Joandu k. 3252937, 56468908

MAI
02.05 DJ ANDRES AIA
03.05. DJ RINGO SAAR
09.05. DJ KALEV LILLEPALU
10.05. DJ ANDRIS
16.05. DJ IMRE MIHHAILOV
17.05. DJ MARKO PILLE
23.05. DJ RINGO SAAR
24.05. DJ ANDRIS
30.05. DJ ANDRES AIA
31.05. DJ FELIX

Otsime Eru külasse

aednikku ja abitöölist
(ehitus- ning heakorrastustöödele).
Silmaarst võtab vastu Võsul vallamaja I korrusel
29. mail kell 10.00-17.00
Registreerida sotsiaalnõuniku telefonil 32 58 644 või
56694345

Pakume täistööajaga tööd ja korralikku palka
kuni septembri lõpuni.
Palume helistada tööpäevadel 09.00 – 18.00
telefonil 5 302 0008

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

