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Võsu kool tähistas 110. aastapäeva

01. november on tähtaeg esitada "Elutööpreemia" ja "Aasta Tegija" kandidaate. Ootame teie
ettepanekuid!
Ettepanekuid kandidaatide kohta võib teha iga isik ning
iga tegutsev asutus, ettevõte ja mittetulundusühing.
Ettepanekud koos põhjendustega, millest nähtub,
milliste konkreetsete teenete eest isik elutööpreemia
kandidaadiks üles seatakse, esitatakse kirjalikult valla
kantseleisse märgusõna „Elutööpreemia“ või „Vihula
Valla Aasta Tegija“ all hiljemalt 1. novembriks. Tähtajaliselt mittesaabunud ettepanekuid ei arvestata.
Elutööpreemia eesmärk on avaldada avalikku
tunnustust auväärsesse ikka jõudnud isikule, kes pikema
perioodi vältel on oma tööalase või ühiskondliku
tegevusega silma paistnud valla arendamisel, tõstnud
valla mainet ja toonud paikkonnale tuntust. Preemia
antakse vallapoolse erilise austusavaldusena üksikisikule, kelle töö, tegevus ja isiklik eeskuju majanduse,
kultuuri, hariduse, spordi, sotsiaal- või mõnes muus
valdkonnas on olnud eriliselt tulemuslik ja valla arengut
mõjutav, aidanud kaasa valla positiivse maine kujunemisele, parandanud paikkonna majanduslikku olukorda ja väärtustanud valla elukeskkonda.
Elutööpreemiaks on rahaline preemia summas 25 000
EEK.
Aasta Tegija auhinna eesmärk on väärtustada ning
avaldada avalikku tunnustust igal aastal ühele isikule või
ettevõttele, kes on oma valdkonnas tööalase või ühiskondliku tegevusega silma paistnud valla arendamisel,
tõstnud valla mainet ja toonud paikkonnale tuntust.
Auhind antakse tunnustusena üksikisikule või ettevõttele, kelle töö, tegevus ja isiklik eeskuju majanduse,
kultuuri, hariduse, spordi, sotsiaal- või mõnes muus
valdkonnas on aasta jooksul silma paistnud erilise
tulemuslikkusega ja mõjutanud oluliselt Vihula valla
arengut. Isikut või ettevõtet, kellele on Aasta Tegija
auhind omistatud, ei saa auhinna kandidaadiks uuesti
esitada enne kolme aasta möödumist.
Aasta Tegija auhinda antakse välja viies kategoorias:
hariduse, spordi, kultuuri, ettevõtluse (majanduse) ja
seltsielu (külaliikumise) valdkonnas. Aasta Tegija
auhinnaks on rahaline preemia summas 5000 krooni.
Elutööpreemia ja Aasta Tegija auhinnad antakse kätte
Vihula vallale omavalitsusliku staatuse andmise aastapäevale pühendatud pidulikul üritusel.
Vihula valla „Elutööpreemia“ ja „Vihula valla Aasta
Tegija“ statuudid on üleval valla kodulehel
www.vihula.ee

“Jõukamad käivad püramiide kaemas mitme maa ja mere
taga, meie saame aga neid nautida oma koolis”, juhatas
diktori hääl slaidiprorammi ajal sisse Võsu kooli
akrobaatide esinemise.
27. septembril toimus
Võsu koolipere elus
suursündmus – vana
armas kool pühitses
oma 110. aastapäeva.

Kooli vilistlased Marianne
Eljas ja Tõnis Soop kinkisid
koolile maali, mille autoril,
Tõnis Soobil, oli rannaklubi
fuajeesse üles pandud oma
maalinäitus.

Pidustuste heaks kordaminekuks tulid meile appi
paljud vabatahtlikud esinejad. Kontsertaktuse kandvaks ideeks kavandasime
meenutused möödunud aegadest.
Ajast aega on koolielus
olnud põnevaid päevi ning
õppimisega vaheldumisi on
tehtud nii isetegevust kui
sporti, tihti käidud ka rännakutel. Rõõm oli koguda

Võsu kooli uudised
september-oktoober 2008

1995. aastal Võsu kooli lõpetajad tervitasid lustaka lauluga.

Kai Tingas, Vihula kooli juhataja:“Meie tulime kohe kogu
kooliga.”

Ootame ettepanekuid

fotosid teie mälestustega,
armsad kolleegid ja vilistlased. Piltidest koostasime
slaidiprogrammi, mida saatsid humoorikad kommentaarid ja mis ei pretendeerinud ajaloolisele tõele.
Pildid vaheldusid endiste ja
praeguste õpilaste hoolega
valmistatud etteastetega.
Õhtu lõppes vanade sõprade tantsude ja lustiga
Rannaklubis ja 7. taevas.
Kogu koolipere nimel
tänan kõiki vahvaid esinejaid: tantsumemmesid, õpetajate ja vilistlaste tantsurühma, 1995. aastal lõpetanuid oma lustaka lauluga,
meie õpilasi oma rõõmsate
tantsude, laulude ning luule-

tustega.
Seda meeldejäävat üritust aitasid korraldada valla
kultuuri- ja haridusnõunik
Anneli Kivisaar, munitsipaali juhataja Arvi Ööpik,
kõigile tuntud Mäks ehk
Sergei Klaaseni ning kõik
meie kooli õpetajad ja paljud
õpilased . Rõõm on tänada ka
O kõrtsi peret, Palmse kaupluse hoolitsevaid puhvetipidajajd ning 7. taeva kasutamise eest Raudo Oolmad ja
ka meie valla fotograafi Avo
Seidelbergi.
Rõõmu ja taaskohtumisi
soovides Võsu koolipere nimel Ilona Vilbre ja Merike
Valdma (huvijuhid)

9. septembril osalesid Võsu Põhikooli õpilased LääneViru maakonna algklasside kergejõustiku võistlustel
Rakveres, kus üldkokkuvõttes saavutasime põhikoolide
arvestuses 6. koha.
Tublimad olid Annabell Bubnis, kes saavutas 400 m
jooksus II koha ja 60 m jooksus V koha, ning Kristjan
Kaisla, kes saavutas palliviskes 6. koha.
17. septembril toimus Haljalas järjekordne AaspereHaljala jooks, millest võtsid osa ka 8 õpilast Võsu
koolist. Väga tublid olid Ivar Korkma, kes saavutas 5.8. klassi õpilaste arvestuses II koha, ning Kristjan
Tambik, kes saavutas 9.-12. klassi õpilaste arvestuses
VII koha.
3.-4.klassi õpilased läbisid 2 km ja neist oli meie kooli
parim Ingrid Nõmme, kes saavutas tütarlaste arvestuses
III koha. Kiiresti jooksis ka Horm Assmann, kes
finiseeris seitsmendana.
1.-2.klassi õpilaste distants oli 1 km pikkune. Võsu
kooli õpilastest saavutas V koha Annika Oiso, VI koha
Helemeel Assmann, VI koha Marko Kalgre ja VII koha
Oliver Varek.
2. oktoobril külastasid Võsu Põhikooli 1.-4.klassi
õpilased Rakvere Näitustemaja. Seal ootas muuseumiõpetaja Kaja Visnapuu, kes puhus lastega vana aja
koolijuttu – kuidas vanasti koolis käidi, mida ja kuidas
õpiti. Uuriti vanu vihikuid, raamatuid ja muid koolitarbeid. Harjutati ilukirja sule ja tindiga ning prooviti ära
ka krihvliga kirjutamine. Kõigile osalejatele anti
tunnistus kalligraafiaharjutuse sooritamise kohta.

2

VIHULA VALLA LEHT

Nagu kord ja kohus
Nii öeldakse kui tahetakse midagi hästi teha või kui tegu
on hästi välja tulnud. Sarnane juhis volikogu liikmetele
sisaldub Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-s 17
lg 2 : „Volikogu liige juhindub seadusest, valla või linna
õigusaktidest (kord) ning valla- või linnaelanike
vajadustest ja huvidest (kohus).“ Vallavolikogu ja
–valitsus peab otsustama ja korraldama valla elu
küsimusi, tagama igaühe õiguste ja vabaduste kaitse
vallas ning kindlustama seejuures oma tegevuse
avalikkuse. Tegema seda kõike aga järgides seadusi.
Tagamaks oma tegevuse avalikustamise peame koos
vallavanemaga igas kuus valla erinevates paikades infopäevi, sellest ette teatades ja vallaelanikke kohtu-mistele
kutsudes.
Viimasel kohtumisel Eisma külas sain kaela mitu
valjuhäälset etteheidet oma kohustuste mittetäitmise
kohta. Nii sõitvat ma mööda Antsu poe juures alailma
istuvatest inimestest neid tervitamata ja kõnetamata,
takistavat Eisma sadama renoveerimist detailplaneeringu
nõudega ning vald sundivat omatahtsi peale prügivedu.
Seaduses sisalduv kord aga näeb ette võimalikud
käitumismallid.
Antsu poe juures tarbitakse alkoholi – samast ostetud
õlu. Alkoholiseaduse § 2 lg 3 järgi alkohoolne jook on õlu
alkoholisisaldusega üle 0,5 % ja muu joomiseks mõeldud
vedelik alkoholisisaldusega üle 1,2 %. Sama seaduse § 40
lg 2 ei luba alkohoolse joogi jaemüüki kauplusest
kohapeal tarbimiseks. Vihula valla avaliku korra eeskirja
punkt 2.13 keelab alkohoolsete jookide joomise avalikes
kohtades, milleks kindlasti on poe esine plats.
Peatudes Antsu poe juures saaksin rääkida vaid teatud
teemadest – alkoholiseaduse §-st 70, mis näeb ette
alkoholi tarbimise eest avalikus kohas 100 trahviühikut
trahvi või aresti ning poepidajaga §-st 65 lg 2, mis näeb
ette alkoholi jaemüügil kehtestatud piirangute ja keeldude
rikkumise korral poele trahvi kuni 50 tuhat krooni ning §st 36 lg 1 p 3, mis lubab avaliku korra tagamise huvides
alkoholi jaemüügi õiguse peatamist. Kuna olen siiani
poest mööda sõitnud, on mul vaid aimdus ülalnimetatud
seaduserikkumistest, kuid arvestades kõvahäälset etteheidet poepidaja poolt, pean ilmselt poe-eluga lähemalt
tutvuma.
Sadama tähtsust rannakülale on raske üle hinnata.
Sadam võiks olla küla südameks, kus kohalikud kalurid
oma paate hoiavad, kust saab osta värsket kala ja
tegutsevad söögi-, suitsutus- ja majutusasutused.
Sellisesse sadamasse põikaksid sisse ka välisturistid.
Milline on seda ala reguleeriv kord? Sadamaseadus
keelab sadamapassita sadama, sealhulgas ka Eisma
sadama, kasutamise sadamateenuste osutamiseks – see
tähendab, et on keelatud laevade ning harrastuslike
meresõitjate ja kaluritepaatide, kaatrite ja jahtide sadamas
sildumise võimaldamine ning kala vastuvõtmine.
Sadamapassi saamiseks tuleb mõõdistada sadama
akvatoorium, paigaldada navigatsioonimärgid, täita
turvanõuded jne. Seda kõike on raske kui mitte võimatu
teha ilma detailplaneeringuta. Korda mitte järgides saaks
Eisma sadamast järgmine koht, kust mul tuleb kinnisilmi
mööda sõita, et oleks võimalik vaid aimata seaduserikkumisi sadamateenuste osutamisel. Selline möödasõit
oleks aga juba äärmiselt ohtlik arvestades sadamaga
seotud riskidega inimestele ja nende varale.
Prügivedu on ette nähtud jäätmeseadusega. Kõik
jäätmevaldajad – jäätmetekitajad või isikud, kelle
valduses on jäätmed – on seaduse järgi automaatselt
liitunud jäätmeveoga elu- või tegevuskohas. Seega
loetakse jäätmeveoga liitunuteks kõik vallas elavad
isikud, siin kinnisvara omavad või tegutsevad isikud ilma
nendepoolse tahteavalduseta. Vallavalitsus saab vaid
erandkorras ning teatud tähtajaks jäätmevaldaja lugeda
jäätmeveoga mitteliitunuks. Arvestades meie elukohtade
ja looduse suurt prügisust, on korraldatud prügivedu
äärmiselt tähtis.
Soovin, et teie kõikide teod ja mõtted oleksid nagu
kord ja kohus.
Lugupidamisega
Ain Välba
vallavolikogu esimees
VOLIKOGU ESIMEHE JA VALLAVANEMA

INFOTUND
19. novembril 2008
KELL 18.00-19.00
VÕSUPERE RAAMATUKOGUS
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Kuni su küla veel elab...
Seda laulu on meist paljud
kuulnud ja kaasa laulnud.
Külad oma kultuuri ja
isikupäraga on vaieldamatult kõige kvaliteetsem keskkond elamiseks ning kindlasti tuleb küla arengut igati
soodustada. Igal külal on
oma nägu ja tegu ning oma
inimesed, ilma kelleta ei
saaks ju küla eksisteerida.
Iga küla vajab keskust, kus
oleks võimalik inimestel
kohtuda. Paljudel küladel on
selleks kujunenud rahvamajad. Külades, kus sellised
võimalused puuduvad, on
kujunenud omad niinimetatud kooskäimiskohad, olgu
selleks siis külaplats, kauplus või kellegi juures kodus.
Lõpuks saab kõik ikkagi
alguse inimestest ja nende
tahtest oma küla hoida ja
arendada. Pole ju mõtet
investeerida piirkonda, kus
puuduvad inimesed või kus
ei hoolita oma kodukandist.
Võsupere-Palmse
piirkonna detailplaneeringu eskiisi avalik
arutelu toimub 29.
oktoober 2008 Võsu-

peres Lahemaa
Kohvikannus algusega
kell 18.00.
Võsupere-Palmse piirkond on viimastel aastatel
kiirelt arenenud. Kindlasti
on sellel kõige olulisem osa
kohapealsetel suurematel
tööandjatel nagu seda on
Palmse Metall ja Mehaanikoda, Palmse Renditalu ning
Palmse mõis, kes kõik on
omamoodi panustanud just
selle piirkonna jätkusuutlikku arengusse. Suurenenud
on vajadus lasteaia kohtade
järele kaasaegsetes ja avaramates tingimustes, samuti on
Võsupere raamatukogu olnud juba aastaid ääretult
kitsastes tingimustes. Vaja
on ka internetipunkti. Seltsituba kui sellist inimeste
kooskäimiskohana pole Võsupere-Palmse piirkonnas
senini veel eksisteerinud.
Kõigile neile küsimustele
tervikliku lahenduse otsimisega on tegeletud juba
mitmeid aastaid. Kevadeks
sai valmis küll hoone projekt, kuid maakondlikust
“KOIT” kavast rahastata-

Võsul meenutati Mikk Mikiveri

Kauaaegset sõpra ja õpetajat Mikk Mikiveri meenutasid
Võsu rannaklubis muusik Tõnis Mägi (pildil) ja Mikiveri
õpilane lavakunstikateedri neljandast lennust Toivo
Arnover.
Mikk Mikiver oleks sel sügisel tähistanud oma 71.
sünnipäeva.

vate objektide nimekirja
kahjuks me ei pääsenud.
Järgmine rahastamisvoor
peaks avanema veel käesoleva aasta lõpus, otsusest
peaksime teada saama juba
järgmise aasta alguses. Tänaseks on valminud ülalnimetatud piirkonna detailplaneeringu eskiis, mille
avalik arutelu toimub 29.
oktoober 2008 Võsuperes
Lahemaa Kohvikannus algusega kell 18.00. Ootame
arvukat huvi ja osalemist
Mudila detailplaneeringu
avalikul arutelul.
Võsu-Käsmu vahelise
kergliiklustee projekt
on liikuma saanud
Teise positiivse uudisena
on tänaseks saanud liikuma
ka kauaräägitud Võsu-Käsmu vahelise kergliiklustee
(jalakäijate ja jalgratta tee)
projekt. Kahjuks on bürokraatia hambad nürid ning
närivad sedasorti suuremaid
asju aegamisi, mistõttu täna
veel öelda ei saa, millal kopp
maasse lüüakse ja ehitustegevusega alustatakse. Küll

aga on tänaseks valminud
ehitusprojekt, mis on jällegi
samm lähemale lõpplahendusele, mille tulemu-sena
valmib valgustatud ja kõigile
turvalisuse nõuetele vastav
jalakäijate tee.
Vastakate ja keeruliste
majandusolude kiuste on
Vihula vallavalitsus võtnud
suuna samm sammult minna
edasi tööde ja tegevustega, et
paraneks elukeskkond. Arukat investeerimisplaani järgides ning valla edasise hea
käekäigu huvides on iga
pisemgi teostunud projekt
hindamatu väärtusega. Sama
kehtib kõigi vallas teostatud
piirkonna arengule suunatud
tegevuste kohta. Olgu selleks siis töökohtade loomine
või seltsielu edendamine.
Koos suudame paremini,
rohkem ja arukamalt ning
koos asju arutades ja infot
jagades hoiame ära sündroomi, kus parem käsi ei tea
mis vasak teeb.
Priit Pramann
vallavanem

Töö kiidab tegijat!
Vahel teised ka
Meie Küla Töömurdja
pakkus välja 16 küla:
Võsu - Jüri Teppe
Võsupere - Aime Põllu ja
Merike Berklund
Karepa - Andres Mülla
Vainupea - Riina Uukareda
Võhma Endla Pajuste
Vergi - Arvi Öpik
Vihula - Mai Väinsalu ja
Aivar Esko
Tiigi, Kosta - Kätlin ja
Marko Tomband
Karula - Urmas Einberg
Noonu - Tiia Sundla ja
Ahto Laanemägi
Palmse - Anne Kurepalu
ja Ellen Prass
Sagadi - Pille Rauba
Käsmu - Ago Konga
Annikvere - Joosep Uukivi
Altja - Ülle Tamm
Joandu - Küllike ja Vello
Heinsaar

Käsmus valla lõikuspeol
kohalviibinud külade töömurdjate vahel korraldatud
loosiga võitis endale 2009.
aasta Maalehe ja Maakodu
tellimuse Riina Uukareda
Vainupealt. Loodetavasti aitavad need väljaanded Riina
väheseid puhkehetki täita!
Täname kõiki, kes lõikuspeol üles astusid! Aitäh
Teile, Võsu lustakad pruudid
ja muud tegelased, TinkTingadi Kai, Karepa kauboitüdrukud, Käsmu laulumehed, Võhma segakoor ja
vahvad võimlejad! Suur tänu
puhvetipidajale Valerikule ja
Käsmu Seltsi lahkele pererahvale võõrustamise eest!
Täname kõiki peol osalenuid! Uute kohtumisteni!

Tahavad parimat, kuid välja kukub nagu alati…
Jälle on käes sügisene tagasivaatamise aeg. Vihula valla
võimukoalitsioon on arvamusel, et vallal enam paremini minna ei saagi. Kuid
opositsiooni esindajale paistab asi teise nurga alt. Taas
on Vihula valla juhid saanud
hakkama tarbetu siblimisega. No ei tule kohe kuidagi
asjast asja – nagu tuntud
valmis loomade orkestrist.
Valla arendamine ei toimu
vastavalt arengukavale, ega
ka koalitsioonileppele, vaid
nii kuidas kellelgi parajasti
pähe tuleb.
Nii kaotati Võsult “lamavad politseinikud”. Kuigi
otseselt mingit vajadust neid
kiirusepiirajaid kaotada polnud. Kuulujutu tasemel (kirjalikud avaldused puuduvad) on info, et madalapõhjaliste autode omanikel
või bussijuhtidel on olnud
probleeme. Võimalik, et vastus tuleb lugedes koalitsioonilepet, millele Reformi-

erakonna ja Rahvaliidu esindaja allkirjastasid kolm aastat tagasi – „punkt 11:
Muudame Võsul liikluskorralduse ohutumaks (näit.
Vergi teeristil ja mujal).“ Eks
siis see ongi vallajuhtide
nägemus ohutust liiklusest.
Aga nad oskavad oma tegu
õigustada vaid sõnadegaodavalt saadi, sest antud
ajahetkel oli Võsul vastav
tehnika. Ja loomulikult –
„talv on tulemas“. Juulis?!
Odavalt saadi ka sillaremont. Kuigi mõni aasta
tagasi oleks sama raha eest
ehitatud korralik sild. Asja
ettevõtmine aga venis vallavalitsuse suutmatuse tõttu.
Nii tehtigi taas vaid sellised
tööd, milleta oleks pidanud
liikluse sillal üldse keelama.
Praeguseks aga tuleb autojuhte hoiatada – ärge sõitke
sellele sillale, kui te ei taha
avariisse sattuda! Kui vastu
tuleb hooletu autojuht, pole
teil enam kuhugi minna.

Samasse teemasse saab
liigitada räämas maja ostmise uueks vallamajaks- taas
saime odavalt… kui vallal
on käimas läbirääkimised
naabervaldadega ühinemisest? Ning veel keegi ei tea,
mis saab tulevikust? Kas
raha selleks jätkub, et vallale
kuuluvaid kinnisvarasid korda teha? Pole oluline.
Viimasel volikogu istungil võeti vastu jäätmekava
aastateks 2008-2013. Juba
selle lugemine sarnanes
rännuga ajalukku. Kava sisaldab andmeid aastatest
2001. Kas ikka tasub võtta
vastu dokumenti, milles on
juba enne vastuvõtmist aegunud andmed? Ja mille
koostamise eest on vald
maksnud küllaltki kopsaka
summa firmale, kes selle
dokumendi kokku pani. Mitte keegi aga ei vastuta selle
eest – ei andmete esitaja, ega
firma, kes kava koostas. Revisjonikomisjon andis oma

hinnangu, et sellisel kujul on
jäätmekava vastuvõtmine
nende poolt toetuseta. Kuid
seda peeti ebaoluliseks. Eelarve- ja arengukomisjoni
hinnang oli – parem olgu
seegi, kui mitte midagi…
Paigas pole prioriteedid,
kadunud on ka volikogu
liikmete enesekriitika – juba
ammu ei vaadata, milliseid
dokumente volikogu vastu
võtab. Kas nendest vallale ka
tulu tuleb? Hea, kui üldse
kohale tullakse (vaadake
valla kodulehelt volikogu
istungitel osalemise statistikat!). Ja nii on tekkinud olukord, kus vallas kustutakse
juba ammu vaid tulekahjusid, edasiminekuks enam
energiat ega raha ei jätku.
Piret Aasmäe
Eesti Keskerakonna
Võsu-Vihula osakonna
esimees
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ISTUNG NR 40
09.oktoober 2008 kell 15.00 Võsul

23.septembri 2008 istungi nr 40 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:

Kohal oli 11 volikogu liiget: Piret Aasmäe,
Haivo Laulik, Leo Luus, Tarmo Nuija, Arno
Pärna, Mare Raja, Eha Sirelbu, Jüri Teppe, Ain
Välba, Uno Õunapuu ja Arvi Ööpik.
Istungil ei osalenud Andrus Aasmäe, Malle
Komp, Sirje Kornel ja Jaanus Tuusti.

1. andis nõusoleku Villandi külas asuva Kopliotsa katastriüksuse jagamiseks ja määras koha-aadressid ning Karepa
külas asuva Rohna katastriüksuse jagamiseks ja määras
koha-aadressid;
2. algatas detailplaneeringu koostamise Vihula külas
asuvatele Sikkani ja Ausliku katastriüksustele;
3. väljastas projekteerimistingimused Oandu külas Lillemetsa maaüksuse elektriliitumise projekteerimiseks ja
puurkaevu projekteerimiseks Liiva maaüksusele Karepa
külas;
4. väljastas kasutusload Saare maaüksuse suvila elektriliitumisele Sagadi külas, Aasa tn 3 elamu kasutamiseks
Võsu alevikus ja Põllu tn 17 elamu kasutamiseks Käsmu
külas;
5. väljastas ehitusload suvila ehitamiseks Sõnajala 8
kinnistule Eisma külas, heitvete kanalisatsioonitrassi
ehitamiseks Vergi tee 11 ja Kalda tn 19 kinnistutel Võsu
alevikus, veetrassi ehitamiseks Vergi tee 11 ja Kalda tn 19
kinnistutel Võsu alevikus,
suvila ehitamiseks
Greenwaldi kinnistule Koljaku külas, septiku ja
imbväljaku ehitamiseks Karjamõisa kinnistule Oandu
külas, M.Mägi`le elamu rekonstrueerimiseks ja
laiendamiseks Karula külas, elamu ehitamiseks Kalda
maaüksusele Vergi külas, Külaotsa kinnistu elektriliitumise ehitamiseks Mustoja külas, Lillemetsa kinnistu
elektriliitumise ehitamiseks Oandu külas, heitvete
kanalisatsioonitrassi ehitamiseks Vabaduse tn 14 ja
Vabaduse tn 16 kinnistutel Võsu alevikus, veetrassi
ehitamiseks Vabaduse tn 14 ja Vabaduse tn 16 kinnistutel
Võsu alevikus, Posti tn 12a elamu elektriliitumise
ehitamiseks Võsu alevikus, Noonu TP alajaama ja
jaotusseadmete ning õhu- ja maakaabelliini ehitamiseks
Noonu ja Karula külas;
6. kinnitas volikogu kultuuri- ja spordikomisjoni ettepanekud järgmiselt: rahuldada MTÜ Võsu Eakate Selts
„Meelespea“ taotlus 5000.- krooni ulatuses transpordikulude katteks (sõit Ida-Virumaale), rahuldada MTÜ
Võhma Seltsimaja taotlus 4000.- krooni ulatuses stiilipeo
(Kolhoosipidu) korraldamiseks 04.10.2008, ansamblile
„Poisid Tumepunased“ 60. sünnipäeva puhul eraldada
6000.- krooni;
7. eraldas Vihula Lasteaed-Algkooli II korrusel asuvad kaks
eluruumi ja sõlmis üürilepingud.

Volikogu otsustas:
Määrusega nr 76 võeti vastu Vihula Valla jäätmekava
aastateks 2008-2013.
Määrusega nr 77 kinnitati Vihula valla 2008.a eelarve
muutmine nr 1.
Määrusega nr 78 kinnitati Vihula valla 2008.a lisaeelarve nr 1.
Määrusega nr 79 muudeti volikogu 12.04.2006
määrusega nr 20 kinnitatud „Vihula Vallavolikogu
ning Vallavalitsuse liikmetele ja nende komisjonide
liikmetele tasu ning hüvituse suuruse ja maksmise
kord“ § 4 lõiget 2 ja sõnastada see järgmiselt:
„Isiklikus omandis oleva või kasutusõiguse alusel
sõiduauto kasutamise kulud seoses vallavolikogu või
valitsuse ülesannete täitmisega ja istungitel või
komisjoni koosolekul osalemise eest hüvitatakse
vallavolikogu (v.a. volikogu esimees) ja vallavalitsuse
liikmetele ning volikogu ja vallavalitsuse komisjoni
liikmetele vastavalt vallavalitsuse poolt kehtestatud
kilomeetri hinnale“.
Määrusega nr 80 kehtestati ametiautode ja isikliku
sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kord
Otsusega nr 218 algatati üldplaneeringu muutmisettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamine
Võsu aleviku Metsa tn 27 maaüksusele.
Otsusega nr 219 anti nõusolek kaevandamise loa
väljastamiseks Viru Teedevalitsusele Altja-Rutja
maardlasse kavandatava Altpere II liivakarjääris
leiduva maavara kaevandamiseks.
Otsusega nr 220 otsustati müüa kirjalikul enampakkumisel Vihula valla omandis olev kinnistu Mere
tn 34 Võsu alevikus.
Otsusega nr 221 kinnitati Vihula Vallavolikogu eelarve- ja arengukomisjoni liikmeks Haivo Laulik.
Volikogu poolt vastuvõetud määruste ja otsustega saab
tutvuda valla kantseleis, raamatukogudes ja internetis
valla koduleheküljel: www.vihula.ee
Järgmine volikogu istung toimub
13. novembril 2008 kell 15.00
Karepa rahvamajas.

Stardime taas
14. november - SOS!
Eelmisel sügistalvisel hooajal palju rõõmsat elevust
tekitanud SOS klubiürituste sari saab sel hooajal taas
Vihula vallavalitsuse toel hoo sisse. Eelmist hooaega
lõpetades avaldasid ürituse külastajad arvamust, mida
võiks teha paremini ja teisiti. Enim esines sooviavaldus,
milles igatseti stiilipidude järele. Ja siinkohal avaldajatel
tuline õigus – kes see muu ikka pulli teeb kui mitte ise!
Mistõttu kuulutamegi hooaja avatuks stiilipeoga
"Tütarlaps meremeeste kõrtsis..." Stiili toetab kõik
merendusega seotud, nii riietus kui aksessuaarid.
Säravaimad stiilsed saavad säravalt premeeritud!
Suure saladuskatte all võin öelda, et stiili tuleb sel
hooajal kõvasti ja suurem rõhk on külade omavahelises
ühendamises külastades üksteist ja üksteise üritusi.
Jätkuvalt ma ei väsi rõõmustamast, kui tublid ja edukad
on meie külaliikumised vallas. Seetõttu heietan isegi
lootust ja unistust, et ehk saabub see päev ka Võsul, kui
meil on oma toimekas ja tubli külaselts, kelle toel saaks
nii tantsijad, näitlejad, pillimehed ja jututoa rahvas hoida
Rannaklubi väärikana käigus.
Käies klubis koos tõestame, et Võsu ja tema rahvas
vajab Rannaklubi.
Taimi Samblik

30.septembri 2008 istungi nr 41 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
8. esitas volikogule järgmised eelnõud: „Vihula valla 2008
aasta lisaeelarve nr 1 kinnitamine“, „Vihula valla 2008
aasta eelarve muutmise nr 1 kinnitamine“, „Ametiautode
ja isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kord“,
„Üldplaneeringu muutmisettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamise algatamine Metsa tn 27
maaüksusele Võsu alevikus“, „Vallavara võõrandamine“,
„Vihula Vallavolikogu 12.04.2006 määrusega nr 20
kehtestatud „Vihula Vallavolikogu ning Vallavalitsuse
liikmetele ja nende komisjonide liikmetele tasu ning
hüvituse suuruse ja maksmise kord“ § 4 lõike 2
muutmine“, „Nõusoleku andmine maavara kaevandamise
loa väljastamiseks“;
9. maksis toetusi järgmiselt: küttetoetust ühele vähekindlustatud perele, küttetoetust kahele eakale inimesele,
rehabilitatsioonitoetust kahele eakale, koolitarvetetoetust
ühele paljulapselisele perele, koolitoidutoetust ühele
lapsele, ühekordset toetust ühele vähekindlustatud perele,
ühekordset toetust kahele eakale inimesele, haridustoetust kolme Võsu Põhikooli õpilase noortekonverentsist osavõtutasu maksmiseks, hooldajatoetust ühe
raske puudega inimese hooldamise eest, hooldajatoetust
ühe raske puudega inimese hooldamise eest ja määras
hooldaja ühele raske puudega inimesele;
10. väljastas projekteerimistingimused Võsu alevikus
Vambola tn 7 asuva elamu rekonstrueerimise ja
laiendamise projekteerimiseks;
11. väljastas kasutusloa Võsu alevikus asuva Simona silla
kasutamiseks;
12. vaatas läbi Vihula Vallavalitsuse 21.08.2008 ettekirjutuse nr 18-1.3/07 peale esitatud vaide;
13. andis nõusoleku Võsupere külas asuva katastriüksuse
„Sireti“ maa sihtotstarbe muutmiseks.
07.oktoobri 2008 istungi nr 42 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
14. väljastas kasutusloa Võsu alevikus asuva suvila Sääse 7
elektriliitumisele;
15. väljastas ehitusload abihoone püstitamiseks aadressil
Lääne tn 23 Võsu alevik, elektriliitumise ehitamiseks
aadressil Turja maaüksus Vergi küla, elektriliitumise
ehitamiseks aadressil Jõearu maaüksus Karula küla;
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16. väljastas projekteerimistingimused puurkaevu projekteerimiseks aadressil Sali maaüksus Metsiku küla,
puurkaevu projekteerimiseks aadressil Vanapere maaüksus Korjuse küla, puurkaevu projekteerimiseks
aadressil Nooruse tn 4 Käsmu küla, elektriliitumise
rekonstrueerimise projekteerimiseks aadressil Aia tn 3
Võsu alevik, Võsu trafopunkti F3 ja F5 õhuliini
rekonstrueerimise projekteerimiseks, elektrivarustuse
rekonstrueerimise projekteerimiseks aadressil Koopa
maaüksus Vergi küla;
17. algatas detailplaneeringu koostamise Aasa tn 5
maaüksusele Võsu alevikus ja Urbuse maaüksusele Altja
külas;
18. võttis vastu Võsu alevikus asuva Vambola tn 6
maaüksusele koostatud detailplaneeringu;
19. esitas volikogule eelnõu „Üldplaneeringu muutmisettepanekut sisaldava Vila küla Paduritalu maaüksuse
detailplaneeringu menetluse lõpetamine“;
20. kompenseeris õpilaste sõidupiletid;
21. muutis Vihula Vallavalitsuse 18.03.2008 korraldust nr
85 „Maa riigi omandisse jätmine“;
22. vaatas korraldatud jäätmeveo taotlused läbi järgmiselt:
lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks perioodil
01.10.2008 kuni 30.04.2009 A.Ani Mustojal, M.Tohver
Vainupea külas, A.Kaasik Karepa külas, H.Tosin
Võsupere külas, N.Sorokolat Eisma külas, M.Maine
Eisma külas, L.Murel Vainupea külas, M.Ehasoo Võsu
alevikus, M.Oja Võsu alevikus, M.Risti Võsu alevikus,
T.Lep Võsu alevikus, I.Hubert Vihula külas, M.Puusep
Käsmu külas, M.Aavisto Käsmu külas, P.Mihklep ja
S.Alexeeva Lauli külas, H.Koort Käsmu külas, Vainupea
Pansionaat OÜ Vainupea külas, I.Rahu Vergi külas,
S.Ideon-Marks Vergi külas, H.Kesler Eru külas, S.Rent
Rutja külas, L.Rummo Pedassaare külas, G.Nurk Eisma
külas, M.Põldsepp Vainupea külas, T.Lood Eisma külas,
R.Saar Eisma külas, L.Jõks Võhma külas, E.Vaher Võsu
alevikus, L.Teder Võsu alevikus, M.Transtok Vainupea
külas. Anda luba ühise jäätmemahuti kasutamiseks
A.Randoja`le ja A.Kink`ile Vihula külas ning V.Volber`ile
ja H.Einberg`ile Vihula külas.
14.oktoobri 2008 istungi nr 43 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
23. väljastas ehitusload Vihula mõisa peahoone fassaadide
ja põhjatiiva remondiks Vihula külas ning sauna
püstitamiseks Lillemetsa maaüksusele Lauli külas;
24. väljastas kasutusloa Lahe külas Olavi maaüksusel asuva
elamu kasutamiseks;
25. algatas detailplaneeringu koostamise Tooma maaüksusele Altja külas;
26. väljastas projekteerimistingimused Vihula kooli maaüksuse trafopunkti pingeparanduse projekteerimiseks
Vihula külas, Kooli maaüksuse elektri peakaitsme
suurendamise projekteerimiseks Koolimäe külas, Palmse
10 kV õhuliini rekonstrueerimise projekteerimiseks,
Ranna tee 27a asuva majandushoone katusekonstruktsiooni rekonstrueerimise projekteerimiseks
Käsmu külas, Neeme tee 70a mängude maja
rekonstrueerimise projekteerimiseks Käsmu külas ja
Neeme tee 70 maja nr 6 rekonstrueerimise projekteerimiseks Käsmu külas;
27. eraldas reservfondist raha seoses Võsu kooli 110.
aastapäevaga;
28. andis üürile eluruumi Karja 10-5 Võsu alevikus;
29. vaatas läbi korraldatud jäätmeveo taotlused järgmiselt:
lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks perioodil
01.10.2008 kuni 30.04.2009 K.Metstak Natturi külas,
L.Uustalu Mustoja külas, U.Lippus Haili külas, R.Rätsep
Rutja külas, V.-R.Ruus Eisma külas, A.Rosin Eisma külas,
H.-K.Kivilo Toolse külas, V.Linkgreim Vainupea külas,
S.Velling Sagadi külas, A.Tõniste Aasumetsa külas,
T.Eichelmann Vainupea külas, E.Strauss Võhma külas,
A.Korjus Eisma külas, N.Külaots Käsmu külas,
R.Kustola Kakuvälja külas, U.Reidma Karepa külas,
E.Elias Vainupea külas, M.Klink Eru külas, M.Altvee
Vainupea külas, P.Saul Eru külas, K.Järvila Vila külas,
M.Aettik Võsu alevikus, R.Sild Võsu alevikus, A.Kurve
Võsu alevikus, J.Peets Võsu alevikus, H.Lepp Mustoja
külas, S.Pail Võsu alevikus, L.Sepp Eru külas, AS Hallik
Võsu alevikus, A.Smirnov Eisma külas, V.Udu Korjuse
külas, A.Lindam Pedassaare külas, V.Viikholm Eisma
külas, M.Hellam Käsmu külas, A.Himuškin Eisma külas,
U.Põllu Vila külas, H.Niinemäe Kakuvälja külas,
M.Väljas palmse külas, U.-S.Rebane Palmse külas,
V.Pähn Altja külas, V.Safonov Võsu alevikus, A.Polt Võsu
alevikus, H.-P.Luitsalu Käsmu külas, S.Püss Käsmu
külas, T.Transtok Vainupea külas, K.Namm Käsmu külas.
Anda luba ühise jäätmemahuti kasutamiseks R.Kiil`ile ja
H.Kiil`ile Tõugu külas, A.Vassiljev`ile ja R.Kaisla`le
Võsu alevikus, A.Rahkema`le ja V.Pikker`ile Palmse
külas.
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VIHULA VALLA LEHT

OKTOOBER 2008

Tund tervisele
November 2008
8. november kell 18.00

Vergi seltsimaja

Isadepäeva tähistamine
53705969 Terje Tomperk, MTÜ Vergiranna Selts
9. november kell 12.00 Võhma seltsimaja
Sportlik isadepäev
5 398 9592 Riina Kens, MTÜ Võhma Seltsimaja
14. november kell 21.00 Võsu rannaklubi
SOS klubi. Ansambel Täitsamehed. Pääse 50 EEK
529 8681 Taimi Samblik
22. november kell 20.00 Võhma seltsimaja
Mardi-Kadri karneval
5 398 9592 Riina Kens, MTÜ Võhma Seltsimaja
Sagadi looduskool

27. november

Jõulumeisterdamine
676 7405 Tiina Reintal
30. november

Võsu rannaklubi

1.advendi tähistamine, advendiküünla süütamine
525 1127 Vihula vald
30. november kell 17.00 Võsu rannaklubi
G Ernesaksa 100. sünniaastapäeva kontsert
514 3089 Valdek Kilk

Lääne-Viru Maavalitsus kuulutab välja
võistluse „Terve Lääne-Virumaa” Tund
tervisele. Tähelepanu pole siin suunatud
ainult kõndimisele vaid ka teistele energiat kulutavatele tegevustele: tantsule,
pallimängudele või lumerookimisele.
Igaüks saab valida endale meelepärase
viisi. Kulunud energia arvestatakse ümber tervisekilomeetriteks. Osaluskaarte
on võimalik saada internetist LääneVirumaa portaalist spordi ja terviseedenduse valdkonna alt, kuid ka Vihula
Vallavalitsusest sotsiaalnõuniku käest.
Täidetud kaardid võib kuu lõpus samuti
vallavalitsusse tuua, kust need siis kõik
koos maavalitsusse saadetakse.
Tegevus toimub kahes osas/blokis. I
blokk kestab - 1 oktoobrist kuni 31.märtsini. Igas kuus toimub osaluskaartide
ärasaatjate vahel auhinnaloosimine. I
bloki lõpploosimine toimub kevadisel
südamenädalal ja seal osalevad kõik, kes
on oma osaluskaardid 1.oktoobrist31.märtsini ära saatnud. II blokk algab 1.
aprillist 2008 ja kestab kuni 31.detsembrini 2009. Täpsem info Lääne- Viru
Maavalitsusest tel.3258033 (Olga Boitsov) või Rakvere Spordikeskusest tel
3278202
Kutsume üles kõiki valla elanikke
pöörama rohkem tähelepanu oma südame
tervisele!
Vihula Vallavolikogu sotsiaal- ja
hariduskomisjon

DMITRI MAŠEGIROV 90
Võsu alevik
12.oktoobri seisuga on
Võhma Seltsimaja
toetuseks ostetud kivid:
Joosep Treial 20 kivi
perek.Puhu 40 kivi
Küllike Hein 20 kivi
Berta Pärna 20 kivi
Maarja Kens 10 kivi
Eero Link 10 kivi
Merike Kens 4 kivi
Martin Linnupõld 4
kivi
Merle&Märt Kens 2
kivi
SUUR TÄNU!
Kõigile neile,kes veel
tahaksid meie ehitust
toetada.
Avatud on ehitusfondi
a/a 221042815977
Kivi hind on endiselt
25.-tk.
Ette tänades, MTÜ
Võhma Seltsimaja
seltsilised.

Keskkonnamõju hindamine
Kaitseministeerium teatab valdkonna
arendusprogrammi „Õhutõrje ja suurtükiväe (merele
orienteeritud) laskmisvõimaluste ning mereväe
väljaõppe läbiviimiseks võimalike asukohtade
selgitamine” (edaspidi ÕSMAAP) keskkonnamõju
strateegilise hindamise (edaspidi KSH) aruande
avalikustamisest. ÕSMAAP-i ja vastava KSH algatas
kaitseminister 23. mai 2007 käskkirjaga nr 213.

ÕSMAAP-i ja KSH osapooled:
1) ÕSMAAP-i koostamise korraldaja ja kinnitaja on
Kaitseministeerium (kontaktisik Nele Loorents,
Nele.loorents@kmin.ee, tel 7170129, Sakala 1, Tallinn 15094).
2) Keskkonnamõju hindab TTÜ Meresüsteemide Instituut
(kontaktisik Liis Sipelgas, liis@sea.ee, tel 532 67 509, Akadeemia
tee 21, Tallinn 12618)
3) KSH järelevalvaja on Keskkonnaministeerium (kontaktisik
Timo-Mati Pall, timomati@envir.ee, tel 626 2972, Narva mnt. 7a,
ÕSMAAP-i põhieesmärgiks on analüüsida õhutõrje ja Tallinn 15172).
suurtükiväe merele orienteeritud laskmisvõimalusi ning
ÕSMAAP-i tööversiooni ning KSH aruandega on võimalik
võimalikke asukohti mereväe väljaõppeks. Arendusprogrammiga määratakse piirkonnad, kus on merele orien- tutvuda ajavahemikul 20.10-18.11.2008 Kaitseministeeriumi
teeritud õppused võimalikud ning tingimused, mis on kodulehel: www.kmin.ee alajaotus: kaitseinvesteeringud →
ehitus-, kinnisvara- ja keskkonnaalased tegevused → ÕSMAAP
kohustuslikud järgida õppuste eel ja ajal.
ning tööpäeviti Kaitseministeeriumi valvelauas (Sakala 1, Tallinn).
KSH eesmärgid on:
1) Hinnata ÕSMAAP-i rakendamisega eeldatavalt kaasnevat Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi KSH aruande kohta saab
keskkonnamõju, sh Natura 2000 võrgustiku sidususele ning anda kirjalikult esitada kuni 18. novembrini 2008 keskkonnamõju
hindajale ja Kaitseministeeriumile ülaltoodud aadressidel. KSH
soovitusi negatiivse keskkonnamõju vähendamiseks;
2) Teha ettepanekuid ÕSMAAP-i rakendamisega kaasneva aruande avalik arutelu toimub 19. novembril 2008 kell 14.00
võimaliku keskkonnakahju leevendamiseks ning sotsiaalse Kaitseministeeriumi suures saalis (sissepääsuks on vajalik fotoga
isikut tõendav dokument). Eelnevalt, 11. novembril kell 14.00
turvalisuse tagamiseks;
3) Tutvustada ÕSMAAP-i tulemusi huvipooltele ning saada toimub ÕSMAAP-i ja KSH aruande tutvustamine Hiiumaal
neilt tagasisidet, mida omakorda arvestada KSH lõpparuande Kõrgessaare Vaba Aja Keskuses (Tööstuse 25, Kõrgessaare) ning
13. novembril kell 15.00 Karepa rahvamajas Vihula vallas.
koostamisel.

LAINE TART
Võsu alevik

85

ERICH TALPSEPP
Muike küla

85

SIGNE KAASIK
Rutja küla

84

ILMA NAAN
Palmse küla

82

AINO VEHIK
Vergi küla

82

LUULE PUHU
Võhma küla

81

LEMBIT LIIKANE
Lobi küla
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TAAVI TEINBAS
Võsu alevik
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HUGO PALMAR
Lahe küla
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EVI ARNEK
Sagadi küla
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Haljalas, vallamaja ruumides on avatud

APTEEK
Lahtiolekuajad
E-R kell 9.00-17.00

Müüa kinnistu SAKULA – registriosa
number 4554731, katastritunnus
88701:002:0002, 100% maatulundusmaa,
suurus 12,14 ha, asukoht: Sakussaare küla
Vihula vald Lääne-Virumaa. Kinnistu
koosseisus on 12,14 ha metsamaad ning
kinnistu ei ole koormatud.
Kinnistu alghind on 85 000 krooni.
Info tel. 504 6694

Talveks küttekolded korda!
Seoses kütteperioodi algusega tuletab päästeteenistus inimestele meelde, et tuleks üle
kontrollida kütteseadmed ning pühkida korstnad. Korrast ära kütteseadmed, nende vääriti
kasutamine, hooldamata ja järelevalveta jätmine jms. tuleohutusnõuete rikkumine võib
põhjustada raskeid tuleõnnetusi. Jälgima peab, et hoone korsten ja suitsulõõrid on
pragudeta ja puhtad. Kütteseadme ostmisel tuleb veenduda selle kasutamisjuhendi
olemasolus ning selle puudumisel seda müüjalt nõuda.
Pliiti, maja- ja/või saunaahju tuleb kütta mõõdukalt, vastavalt kasutajajuhendile. Kütteja soojendusseadmeid ei tohi jätta järelevalveta. Küttekollete läheduses ei tohi hoida
küttematerjali ega muid kergestisüttivaid materjale. Kütteseadmeid tuleb hooldada
regulaarselt, sest puhastamata korstnates/lõõrides koguneb tahm ja nõgi, mis süttides
võivad põhjustada tulekahju.
Ida-Eesti Päästekeskuse tegevuspiirkonnas on käesoleval aastal hooletusest
kütteseadmete kasutamisel puhkenud 12 tulekahju. Hukkus üks, vigastada sai kaks ning
vigastusteta päästeti üks inimene. Rikkis kütteseadmed on põhjustanud 15 tulekahju.
Nõgi süttis suitsulõõris üheksal korral.
Täiendavat infot korstnapühkimise kohta saab
päästeala infotelefonilt 1524 ja veebileheküljelt:
http://www.korsten.ee
Turvalist kütteperioodi!
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Saksa Koka
Hõrgutised !!
Palmse, Vihula vald 45405, L ääne-Virumaa, Estonia
Tel: 32 34 148 E-Mail: kohvikann@gmx.net Mobil: 539 11 473

Meie hulgast
on lahkunud …

VLADIMIR RAUDLA
2. oktoober

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
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