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Ilusaid kohtumisi ja üksteisemõistmist uuel aastal! Võhma külas tänu uutele
laternapostidele palju
valgem

Jõuluaeg on kätte jõudmas. Vorstilõhna ning küünlasära
toad varsti täis. Seda sära ja valgust vajame siin pimedas
talves eriti. Vallavalitsus tuli vastu meie palvele ja Võhma
küla on tänu uutele laternapostidele palju valgem. Suur
tänu selle eest, mis ühele on vahest päris pisku aga teisele
päris suur. Soovime vallavalitsusele ja kõigile valla
inimestele ilusaid ja valgeid jõule.
Võhma küla valgustatud vanad ja noored

Lastemängurühm kolib

Karepa line-tantsijad lõikuspeol.
See aasta on Karepa
rahvamajas üle hulga aja
jälle täistuuridel läinud. Aasta algas suure koogi-joogikonkursiga ja lõpeb Vanaaasta peoga. Sinna vahele
mahtus suurtest pidudest
veel Volbriöö nõiasabat, meremehe teemaline Kodukandipäev, Vihula valla korraldatud Lõikuspidu, Mardipidu ja hulgaliselt väiksemaid ja toredaid koosistumisi ning erinevaid teatrietendusi ja kontserte.
Koogi-joogi pidu koos
naaberseltsidega oli üks suur
ettevõtmine ja tore oli näha,
et häid kooke ja jooke oli pea
igal perel üks või lausa mitu
välja pakkuda. tuleval aastal
on plaanis midagi sellist veel
korraldada.
Toidutegemisega on seotud ka kokanduse õpitubade
sari, mis algab juba uue aasta
jaanuaris. Juhendajaks on
Marje Mülla Kiva külast ja
plaanis on midagi üheskoos
ära õppida ja seejärel ära
süüa – esimeseks teemaks on
võileivatort.
Suurtest pidudest ei saa
mainimata jätta volbriöö
sabatit, mis tänu õhtujuhist

peanõiale ja heale 80ndate
discomuusikale meie kandi
nõidadele väga meeldis.
Nooremad nõiad pidasid
seda ajaloo parimaks peoks.
volbriöö polnud aga aasta
viimane kostüümipidu, nimelt Kodukandipäev oli
seekord meremehe teemaline. Rahvamajast sai suur
sadamakõrts, kuhu igasugu
rahvast kokku oli tulnud.
Lõikuspidu oktoobris tõi
Karepale palju toredaid inimesi tervest Vihula vallast.
Üheskoos sai tantsida, külaseltside etteasteid vaadata ja
üksteisega suhelda. Kahju, et
vallarahvale korraldatud
peost korraldajad ise (peale
kultuurinõuniku Taimi
Sambliku) osa võtta ei
saanud. Aga ehk järgmine
kord läheb paremini.
Peale nende pidude toimub rahvamajas loomulikult
muudki põnevat. Igal kolmapäeval käime koos linetantsus ja esineme juba oma
väiksese grupiga. Line-tants
on hea, sest vaja pole partnerit ja sobib see igale eale.
Algul tundusid tantsud rasked, aga nüüd oleme juba
edasijõudnute tantsusid õp-

Joonistades
Euroopasse
Käesoleva aasta septembris kuulutasid Euroopa Parlamendi Infobüroo ja
ajakiri Täheke juba teist aastat järjest
välja suure laste joonistusvõistluse
“Aastaajad meie Euroopa kodus”,
millest võtsid osa Eestimaa lapsed
vanuses 4-10 aastat. Kokku laekus
joonistuvõistlusele ligi 2500 tööd. Ka
Võsu Põhikooli õpilased osalesid üritusel. Äramärkimist vääris ja kutse
joonistusvõistluse pidulikule lõpetamisele ja näituse avamisele pälvis
Kristjan Kilk joonistusega “Kassid”.
Kristjan on tänulik oma juhendajatele,
sest lisaks oskuste arenemisele ehivad
tema kirjutuslauda nüüd suveniirid
Euroopa Liidu Majast.

pimas ja see on tõsiselt fun
tegevus. Sama lugu on ka
seltskonnatantsuga – tantsimas käis 7 paari. Algajate
grupis oli meid tunduvalt
rohkem, aga eks alles jäävad
ikka need, kes asja vastu
tõsist huvi tunnevad. Ja just
selles mõttes, et ega me ei
taha tantsu kui võistlusspodiga tegeleda. Tants on
ajaviide, hoiab keha füüsiliselt heas vormis ja annab
paarisuhtele palju juurde.
Esmaspäeva õhtud olid
need, mil mees sai oma naise
välja viia ja nad õppisid koos
midagi. Vahel valmistasime
oma treenerile peavalu ja
vahel olime ise enda peale
pahased aga kokkuvõtteks
oli tore näiteks rocki tantsida. Nüüd ootame juba uusi
tantse ja loomulikult võivad
meiega liituda ka uued paarid.
Tegelikult on ju tore, kui
kodu lähedal on selline koht,
kus käia. Tihti kuuleme
inimesi rääkivat, et nende
kandis ei toimu midagi.
Tuleb ise aktiivne olla. Muuta tuleb kõigepealt iseennast
ja mõelda, millega võiks
oma vaba aega sisustada.

Otsida mõttekaaslasi ja nii
pannaksegi tööle maailma
parimad ühised tegevused.
Meil Karepal on ühised
tegevused jätkumas ja uue
aasta märksõnadeks on toidud ja lapsed. Nimelt tahame sisustada ka väikese
tegevusnurga erinevas vanuses lastele.
Oleme väga rõõmsad, et
sellel aastal saime valla poolt
nii kultuuriliste kui ka majanduslike kulude katteks
toetust.
Meie soov päkapikule
oleks, et uuel aastal jätkuks
aega Vallavalitsusel ja volikogul ka Karepa kandi poole
vaadata. Oleme ju ka valimiskampaaniate vahelistel
perioodidel olemas. Rohkem
omavahel suheldes ei tuleks
ebameeldivaid „üllatusi” ja
oleks suurem üksteisemõistmine!
Karepa piirkonna rahvas
soovib kogu vallale rahulikke jõule, ilusaid kohtumisi ja üksteisemõistmist
uuel aastal!
Mare Kalme
Karepa Selts

Aasta läbi kultuuriakna
Aastalõpu tundeid endas kandes räägin täna ainult headest asjadest. Palju
on toimunud erinevaid üritusi, juba ainuüksi Vihula vallavalitsuse korraldatud
üritusi on nimekirjas 33, neile võib juurde liita veel seltside üritused.
Erilise hüppe on tänavu teinudki just seltsielu oma arenguga. Teotahet ja
rõõmsat meelt on jagunud igasse päeva.
Igal seltsil on ette näidata väärikas tegu sellast aastast. Vihula külaselts sai
korda oma endisaegse külaplatsi, kus taastati laululava, ehitati tualett ja
varjualune ning korralik lõkkeplats. Suvisele tööle pandi väärikas punkt
mardipeoga.
Karepa seltsi suuremad ehituslikud katsumused seltsimaja ehitamisega on
möödas. Seltsimajas toimuvad läbi aasta toredad peod ja huvilistel on kaunist
hoonet võimalik rentida nii asutuse kui ka erapeo tarvis. Tänavu jõudis ka
teatepulk Lõikuspeoga Karepale. Karepa seltsi esinaine Mare Kalme peab
aasta kõige paremaks õnnestumiseks ringide töösse rakendamist Karepa
Rahvamajas. Sealtkandi rahval on võimalik teha nii line- kui seltskonnatantsu
ja toimib ka näitering.
Käsmu külaseltsi kõrvalt jälgides jääb mulje, et käib töö ja vile koos –
vahetpidamata. Pidude ja üritustega teenitud tulu eest on soetatud välisvärv
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Palmse lastemängurühm oleks tähistanud järgmisel
sügisel oma viieteistkümnendat tegevusaastat mõisa
valitsejamajas. Vastavalt Vihula valla ja SA Virumaa
Muuseumid kokkuleppele vabastame ruumid ja lahkume
sellest kodusest ning armsaks saanud majast veel sellel
aastal.
Jõulupeoga 20. detsembril lõpetame mängurühma
tegevuse ja meenutame möödunud aastaid.
Südamlik tänu ja parimad jõulusoovid kõigile, kes meid
nende aastate jooksul on toetanud ja aidanud: OÜ Palmse
Mehaanikakoda ja Anti Puuseppa, Parkhotell Palmset,
Palmse kauplust ja OÜ Palms Metal. Tänu nendele on meie
tuba olnud soojem, mänguasju rohkem, väljasõidud
meeldivamad ja pidulikud lõunad hotelli restoranis
meeldejäävad.
Aasta viimaseid tööpäevi kasutame pakkimiseks ja
ümberkolimiseks Võsupere korterelamusse. Uue aasta
esimene nädal kulub uute ruumide sisseseadmiseks ja
mängurühma loodame taas avada 7. jaanuaril 2008.
Teatame kurbusega, et peale pikki ja raskeid
vaidlusi SA Virumaa Muuseumid sulgeb Palmse mõisa
valitsejamajas asuv lastemängurühm 21. detsembril
oma uksed.
Leinavad lapsevanemad

Kavandatavatest
detailplaneeringutest
1. Toolse kindluse maaüksus (88703:003:0154).
Ehitusõiguse määramine, ehituskeeluvööndi vähendamine (võrgukuuride püstitamine). Taotleja on SA Virumaa
Muuseumid ja tegemist on turismiobjekti arendusega.
2. Võsu, Mere tn 64-1 (92201:001:0850) . Kinnistu
jagamine ja eraldatavale osale (ca 1000 m²) ehitusõiguse
seadmine elamule ja abihoonele väikeehitisena.
3. Käsmu küla, Neeme tee 29. ( Eesti Kirjanike Liit).
Taotletakse ehitusõigus krundil asuva sauna ja aida
lammutamiseks ja nende asemele krundil olemasoleva 2korruselise elamuga sarnases mahus teise elamu rajamist.
4. Varju kinnistu Võsul (92201:003:1492). Katastriüksuste piiride sihtotstarvete muutmine nii, et Aasa 7
kõrvale moodustada kaks uut elamukrunti 1200-1400m²
5. Neeme tee, Käsmu (92201:014:0130) . Ehitusõiguse määramine elamu ja abihoone ehitamiseks. (A-264
suvituskrunt).
6. Vergi küla, Pressi (88703:001:2323). Ehitusõiguse määramine elamule ja abihoonele.
7. Võsu, Lepispäe 1 (92201:004:2393). Ehitusõigus
4-5 elamule, kinnistu jagamine.
8. Toolse,Rannakivi maaüksus (88703:003:1661).
Maaüksuse kolmeks jagamine ja kahele uuele krundile
väikeehitise rajamise ehitusõiguse saamine.
9. Eisma, Kivikalda (88703:002:1321) . Ehitusõiguse
saamine tehnosüsteemide (reoveekäitlus ja maaküte)
ehitamiseks. (olemasolevale õuealale)
10. Altja, Mesiaia (88703:001:0120). Elamu ja
abihoone, tehnosüsteemid.
Vihula Vallavalitsus

2

VIHULA VALLA LEHT

DETSEMBER 2007

Jõulud vallas

Vihula valla heakorra ja koormise eeskiri

Jõulud on pühad päevad, mil üks elu on lõppemas ja
algamas uus. On tähtis aeg. Sellest, mida inimene nüüd
teeb või tegemata jätab sõltub tema ja ta majapidamise
käekäik järgmisel aastal.
Nii uskusid meie esivanemad.
Jõulud algavad pööripäevaga ning lõpevad mõni päev
peale uut aastaringi. Jõuludeks on kõik tööd tehtud, on aeg
jõude olla. Ning on paslik ja õige aeg heita pilk sellele,
kuidas kulges lõppev aasta. Nii endale, perele, firmale kui
ka vallale ja vallavolikogule.
Vallavolikogu pidas usinasti, kord kuus või enamgi
oma istungeid, püüdes hoida ja edendada elu-olu vallas.
Tehti otsuseid maa ja inimeste, raha ja vallaametnike
kohta. Viimaseid kohati kiruti ja vahel kiideti. Osad
lahkusid ja tööle võeti uued.
Tehti tähtsaid otsuseid valla lähituleviku suhtes –
ehitada uued hooned Võsule ja Võsuperesse lasteaedadele, koolile ja päevakeskusele ning raamatukogule.
Tugevat rahalist tuge selleks taodeldi eurorahadest, KOIT
kavast.
Korra, eelkõige heakorra, loomiseks vallas kehtestati
uued heakorra eeskirjad koos koormisekohustusega
kinnistute ja hoonete omanikele kehtivusega alates
01.02.2008.a
Võetakse tööle korrakaitseametnik ning korrastamata
teed ja krundid ning tontidena seisvad asustamata hooned
peavad vallast kaduma või saama korrastatud.
Vanarahvas teadis, et jõuludeks tuleb koju tuua kõik
väljalaenatud asjad ning jõulude ajal ei laenata midagi
välja ega tehta uusi laene ja kõik tööriistad tuleb ulualla
viia. Nii ka vallas.
Juba 08. novembril otsustati võtta investeerimislaenu
kuni 6 miljonit krooni tagamaks kavandatavatele ehitistele
omaosaluse kuni 15% tasumise ja antakse tagasi
vallaametnikele liisitud Nissan autod.
Oli ka pahandusi – vald anti vallakodanike poolt
kohtusse ehituslubade, maa ja sellest ilmajäämise pärast.
Mõisteti välja rohkem kui 400 tuhat krooni kümne aasta
taguse valeotsuse pärast.
Maa ja loodus on ja jääb meie elu aluseks. Taas
tekkinud uued maaomanikud peavad otsustama kas
järgida meie esivanemate lugupidavat suhtumist maase ja
loodusesse või rikastuda nende arvelt. Kas raiuda metsa ja
lüüa vai mere- või jõekaldasse sauna ehitamiseks või seda
mitte teha. Igatahes Vihula vald otsustas ühe kuusepuu
ellu jätta ning sättis jõulutuled kasvavale puule.
Tegelikult on ju palju asju, mis on rahast tähtsamad.
Hea läbisaamine looduse, esivanemate ja iseendaga,
säästev suhtumine ümbritsevasse ning heategu kaasinimese suhtes on tähtsamad kui rahaline tulu.
Meie esivanemate väärtushinnangud olid selles suhtes
paigas. Nad said aru, et põliste väärtuste ja tavade
hoidmine aitavad hoida elu. Jõulude aeg sellele
mõtlemiseks on õige aeg.
Soovin kõigile vaikseid valgeid jõule, toredat vana
aasta lõppu ja head uut aastat!

VIHULA VALLAVOLI-KOGU MÄÄRUS
Võsu 13.detsember 2007
nr 65
Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse § 5 lg 2, § 6 lg 1, § 22 lg 1 punktide 4 ja 361, § 36 ning § 662
alusel ja kooskõlas Liiklusseaduse § 4 lg 4, Looduskaitseseaduse §
42 lg 3 ja lg 4 ning § 45, Teeseaduse § 2, § 3 ja § 25 lg 3 ning 7,
Ehitusseaduse § 29 lg 1 punkt 4 ning heakorra tagamiseks vallas.

Ain Välba
Vallavolikogu esimees
Volikogu esimehe ja vallavanema

INFOTUND
16. JAANUARIL 2008 KELL 14.00-15.00
VÕSUL VALLAMAJAS

Vihula Vallavalitsus teatab
detailplaneeringu avaliku
väljapaneku korraldamisest:
Altja külas asuvate Võilille
(88703:001:1117- 2131 m²,
elamumaa), Karukella
(88703:001:1115-3466 m²,
elamumaa ) ja Ristikheina
(88703:001:1116 – 2955 m² ,
elamumaa) avalik väljapanek
toimub 14.01.2008-29.01.2008
Vihula vallamajas, Mere 6 ,
Võsu alevik.
Detailplaneeringu eesmärk on
ehitusõiguse seadmine
üksikelamute ja abihoonete
ehitamiseks.

1. peatükk
Üldsätted
§ 1. Reguleerimisala
(1) Eeskiri kehtestab heakorra nõuded ning koormised
heakorranõuete täitmiseks Vihula valla haldusterritooriumil.
(2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile Vihula valla
territooriumil viibivatele ja tegutsevatele isikutele ning kinnisvõi vallasvara omanikele, samuti omanike poolt asja valdama,
haldama või kasutama volitatud isikutele.
§ 2. Mõisted
Käesolevas heakorraeeskirjas (edaspidi eeskirjas) kasutatakse
mõisteid järgmises tähenduses:
1) omanik – füüsiline või juriidiline isik, kelle omandis on
kinnistu või ehitis vallasasjana, või isik, kelle kasuks on seatud
hoonestusõigus, samuti on omanikuga võrdsustatud isik, kes on
omaniku poolt volitatud asja valdama, haldama ja kasutama;
2) kinnistu mõistega on heakorra nõuete täitmisel võrdsustatud
mõisted: maa-ala, territoorium, maaüksus, katastriüksus, krunt
ja maatüki olulised osad;
3) avalik koht – iga territoorium, rajatis või ruum, mis on antud
üldiseks kasutamiseks või mis on üldkasutatav (tänavad, teed,
pargid, platsid, haljasalad, veekogud, supluskohad, mänguväljakuid, avalikud rannad jms ,mis on antud üldiseks
kasutamiseks või mis on tegelikult üldkasutatavad ja kuhu on
vaba juurdepääs kõigil inimestel);
4) heakorratööd – liiva, tolmu, prahi, okste, lume, jää jms
koristamine ning libedusetõrje, muru ja rohu niitmine, puude
võrade kärpimine;
5) koormis on kohustus, mis kehtestatakse füüsilistele ja
juriidilistele isikutele kohustuslike tööde tegemiseks nende
omandis või valduses oleva kinnisasjaga või muu nende
kasutuses oleva territooriumiga vahetult piirneval üldkasutataval territooriumil (puhastusalal) tagamaks kehtestatud
heakorraeeskirjade täitmist;
6) puhastusala on koormise täitja omandis või valduses oleva
kinnisasja või muu nende kasutuses oleva territooriumiga
külgneva sõidutee ja vastava territooriumi vahel olev kõnnitee,
haljasala või muu ala. Puhastusala piirneb kinnistu või muu
territooriumi piiri, kinnistu või muu territooriumi piiriga risti
tõmmatavate mõtteliste joonte ja sõidutee piiriga. Krundiga
piirneva veekogu kaldaala veesügavuseni 0,5 m. Jalakäijate
tänaval ulatub puhastusala 1,5 meetrini kinnistu või muu
territooriumi piirist;
7) kõnnitee on jalakäijate liiklemiseks ettenähtud teeosa või sama
otstarbega omaette tee.
2. peatükk
Heakorra nõuded
§ 3. Heakorra nõuded
(1) Heakorra tagamiseks vallas on omanikud kohustatud tegema
oma puhastusalal järgmisi heakorratöid:
1) muru või heina niitmine selliselt, et selle kõrgus maapinnast ei
ületaks 15 cm;
2) heki pügamine;
3) kõnniteedel liiklust takistavate ja liikluskorraldusvahendite
nähtavust piiravate puude ja põõsaste okste lõikamine;
4) puudelt ja põõsastelt langenud lehtede riisumine ja
kõrvaldamine;
5) prahi koristamine;
6) talvisel ajal kõnnitee puhastamine lumest ja jääst ning
libeduse tõrjumine;
7) krundil paikneva hoone üldkasutatava territooriumiga
vahetult piirneva katuse või räästa külge kogunenud
varisemisohtliku lume ja jää eemaldamine;
8) kinnistu piirde - aed, hekk jne. korrashoid.
(2) Puhastusalal tuleb heakorratööde tegemine lõpetada hommikul
kella 7.00-ks. Vajadusel peab vastavalt ilmaoludele puhastusala
puhastama ka päeva jooksul, et tagada puhastusalal heakord ja
libeduse tõrje.
(3) kinnistu omanik on kohustatud hoidma korras oma kinnistu,
sealhulgas vähemalt ühe korra aastas niitma rohu ja tegema
võsa tõrjet.
(4) Kinnistu või ehitise omanik peab omama või rentima
prügikonteineri ja omama kehtivat lepingut prügiveo
ettevõttega, välja arvatud veopiirkonda mittekuuluvad
majapidamised.
§ 4. Vallavalitsuse kohustused.
Vallavalitsus on kohustatud tagama:
1) vallale kuuluvate teede ja teeäärte, tänavate, väljakute, parkide,
haljasalade, kalmistute jt. munitsipaalmaaüksuste
heakorratööd;
2) tiheasustusalal tänavanimega siltide olemasolu tänava alguses,
lõpus ja ristmikel;
3) valla teedel asuvate külade tähistamise korraldamise;
4) valla teede korrashoiu ja sõidetavuse.
§ 5. Ehitise omaniku kohustused
Ehitise omanik on lisaks heakorratöödele oma puhastusalal
kohustatud:
1) tagama ehitise ning selle asukoha maaüksuse korrashoiu ja
ohutuse ümbruskonnale ehitamise, remontimise ja ehitise
kasutamise ajal;

2) hoidma korras ehitise fassaadi ja sinna kuuluvad elemendid,
mis peavad olema terved ning vastavuses ehitusprojektiga;
3) remontima või lammutama lagunenud ehitised riigi ja valla
õigusaktidega kehtestatud korras;
4) tagama tiheasustusalal kasutuses mitteoleva ehitise ja kinnistu
heakorra, vältima hoone varisemisohtlikkust, sulgema
sissepääsud hoonesse ja krundile;
5) varustama elamud korrektsete numbrisiltidega;
6) hoidma korras oma maaüksusel asuva tuletõrje veevõtu koha.
§ 6. Müügi- või teeninduspunkti omaniku kohustused
Müügi- või teeninduspunkti omanik on kohustatud varustama
müügi- või teeninduspunkti nõuetele vastava prügikasti või
jäätmekonteineriga ning hoidma pidevalt korras müügi- või
teeninduspunkti ümbruse vähemalt 10 meetri ulatuses.
§ 7. Reostuse koristamine
(1) Maa-ala reostaja või risustaja on kohustatud selle viivitamatult
puhastama. Kui reostamise või risustamise põhjustaja ei ole
teada, peab maa-ala puhastama selle omanik või kasutaja.
(2) Veose või prügi vedaja peab koristama pealelaadimisel, sõidul
või mahalaadimisel mahakukkunud esemed või jäätmed.
(3) Põllumajandustööde tegemisel peab tööde tegija koristama
avalikult kasutatavale teele pudenenud sõnniku, mulla, heina
jms.
(4) Avaliku ürituse korraldaja peab tagama piisava arvu prügikaste
ja tualette ürituse ajaks ning maa-ala, millel üritus toimus,
puhastama hiljemalt 4 tunni jooksul pärast ürituse lõppemist või
loal märgitud tähtajaks ning tagama piirnevate alade
korrasoleku. Samuti kõrvaldama ürituse reklaami 24 tunni
jooksul.
§ 8. Mulla- ja kaevetööde teostamine
(1) Mulla- ja kaevetöid avalikes kohtades tohib teha ainult
vallavalitsuse ja kommunikatsioonide valdaja loal, kahjustamata kommunikatsiooniseadmeid.
(2) Kommunikatsioonide vigastamisel tuleb kohe informeerida
kommunikatsiooni valdajat või vastavat talitust ning asuda
tagajärgede likvideerimisele.
(3) Pärast mulla- või kaevetööde lõpetamist tuleb taastada
haljasala, tänava või kõnnitee ning pinnase-,sõidu- või muu tee
endine seisund esimesel võimalusel või vallavalitsuse poolt
kehtestatud tähtajaks.
(4) Tuleb võtta vallast kirjalik kaeveluba kooskõlastuslehel.
§ 9. Heakorra nõuete täitmist tagavad keelud
(1) Heakorra tagamiseks on valla haldusterritooriumil keelatud:
1) risustada ja reostada territooriumi ja ehitisi, sealhulgas
avalikus kohas sülitada, urineerida ja roojata, loopida prahti,
suitsukonisid, toidujäätmeid jms, määrida ja kritseldada
ehitiste seintele, müürile, piirdeajale, pingile jms või
kahjustada neid muul viisil;
2) kahjustada või lõhkuda pargi-, ranna- või mujale avalikku
kohta paigutatud inventari (prügikasti, lillevaasi, pinki,
valgustit vms);
3) vigastada või omavoliliselt maha võtta kõrghaljastust nii
avalikes kohtades kui ka kinnistu territooriumil (siin v.a
viljapuud ja marjapõõsad), rikkuda murukamarat, teekatet,
kinnitada puude külge tarasid, traate silte jms. Kõrghaljastuse
mahavõtmine võib nii avalikes kohtades kui ka kinnistu
territooriumil (siin v.a viljapuud,marjapõõsad ja hekid)
toimuda vaid kooskõlasdtatult vallavalitsusega;
4) muuta detailplaneeringus ette nähtud haljastust vallavalitsuse
loata;
5) paigaldada avalikesse kohtadesse viitasid, reklaami,
tõkkepuid ilma vallavalitsuse loata;
6) sõita mootorsõidukiga või parkida neid jalgteel, kõnniteel,
hooldus- ja haljasalal, pargis, kalmistul, laste mänguväljakul,
staadionil, mererannas ja teistes kohtades, mis pole selleks ette
nähtud;
7) parkida ja pesta mootorsõidukeid veekogu ääres lähemal kui
20 meetrit vee piirist;
8) hoida küttepuid, ehitusmaterjali ja muud sarnast korralikult
ladustamata kinnistu tänavapoolses küljes ja ladustada neid
vastu kasvavaid puid;
9) ladustada sõnnikut selleks mitteettenähtud kohas;
10) kuhjata soolasegust liiva või lund puude ümber või teeäärsele
haljasalale, paigutada soolasegust puistematerjali või muud
prahti haljasalale, metsa või mujale selleks mitteettenähtud
kohta;
11) panna jäätmeid maha või matta pinnasesse selleks
mitteettenähtud kohta;
12) kasutada libeduse tõrjeks tuhka või kloriide;
13) lasta pinnasesse, veekogudesse, kanalisatsiooni- või sadeveetorustikku õli ja muid määrdeaineid, söövitavaid,
kergestisüttivaid ja terava lõhnaga aineid jms, samuti
sõnnikut ja virtsa või juhtida pinnase kuivendussüsteemidesse mistahes reovett;
14) kasutada mürkaineid, pestitsiide ja väetist Vabariigi Valitsuse
poolt kehtestatud korra vastaselt;
15) tekitada vibratsiooni, tolmu või ülenormatiivset müra kui
sellega rikutakse kaasinimeste rahu;
16) tihehoonestusega aladel pidada põllumajandusloomi ja -lindude ning mesilasi ilma vallavalitsuse vastava kirjaliku
loata;
17) telkida ja/või ööbida haljasaladel, parkides, avalikus rannas;
18) pesta, ujutada ja jalutada loomi üldkasutatavates
supluskohtades ja avalikes randades;
19) põletada ehitusprahti ja muid jäätmeid (lubatud põletada vaid
puulehti ja oksi tiheasustusalal 15.05-31.08).
§ 10 Loomapidamise tingimused
(1) Loomapidamine on lubatud vaid loomapidamiseks sobilikes
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ISTUNG NR 28
13.detsember 2007 kell 15.00 Võsul
Kohal oli 14 volikogu liiget: Piret Aasmäe,
Malle Komp, Sirje Kornel, Arvo Kübar, Leo
Luus, Tarmo Nuija, Arno Pärna, Mare Raja,
Eha Sirelbu, Jüri Teppe, Jaanus Tuusti, Art
Veermäe, Ain Välba, Arvi Ööpik.
Istungil ei osalenud: Andrus Aasmäe.
Volikogu otsustas:
Määrusega nr 63 kinnitati Vihula valla 2007.a
eelarve muutmine nr 3
Määrusega nr 64 loeti toimunuks Vihula valla
2008.a eelarve I lugemine
Määrusega nr 65 kehtestati “Vihula valla heakorra ja
koormise eeskiri”. Määrus jõustub 01.veebruarist
2008.a. Antud määrusega asendatakse Vihula
Vallavolikogu 13.mai 2002 määruse nr 72 “Vihula
valla korra eeskiri” peatükk III “Heakorra eeskiri”,
mis siiski jääb kehtima kuni 01.veebruarini 2008.
Määrusega nr 66 kehtestati 2008.aastaks maamaksumäärad. Määrad jäid samale tasemele
võrreldes käesoleva aastaga
Otsusega nr 146 tunnistati kehtetuks Vihula Vallavolikogu 09.novembri 2006 otsus nr 84 “Ümberkruntimiskava ja seletuskirja kinnitamine”
Otsusega nr 147 määrati moodustatavale Reeoja
katastriüksusele, asukohaga Metsanurga küla
Vihula vald, sihtotstarbeks elamumaa
Otsusega nr 148 määrati moodustatavale Antsu
katastriüksusele, asukohaga Kosta küla Vihula
vald, sihtotstarbeks elamumaa
Otsusega nr 149 määrati moodustatavale Puiestee
katastriüksusele, asukohaga Sagadi küla Vihula
vald, sihtotstarbeks maatulundusmaa
Otsusega nr 150 kehtestati detailplaneering Uustalu
kinnistule Käsmu külas
Otsusega nr 151 algatati üldplaneeringu muutmisettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamine Ilmari maaüksusele Vainupea külas
Otsusega nr 152 algatati keskkonnamõju strateegiline hindamine Vihula vallas Vila külas
Paduritalu ja Paduritalu 1 katastriüksustele
Otsusega nr 153 algatati keskkonnamõju strateegiline hindamine Vihula vallas Kakuvälja külas Sirbi
katastriüksusele
Otsusega nr 154 valiti Vihula valla Aasta Tegija
2007 neljas eri valdkonnas: kultuuri valdkonnas
Villu Jahilo, spordi valdkonnas Priit Randman,
ettevõtluse valdkonnas Henno Pool ja seltsielu
valdkonnas orkester “Poisid Tumepunased”
Otsusega nr 155 kuulutati välja Vihula valla elutööpreemia saaja 2007. Elutööpreemia antakse Laine
Tart'ile.
Aasta Tegija 2007 auhinnad ja elutööpreemia
antakse üle 18. jaanuaril Palmse mõisas toimuval
vastuvõtul.
Otsusega nr 156 lõpetati revisjonikomisjoni liikme
Arno Pärna volitused komisjoni liikmena. Uueks
revisjonikomisjoni liikmeks valiti Jüri Teppe
Otsusega nr 157 lõpetati Uno Õunapuu volitused
volikogu poolse esindajana Võsu Põhikooli hoolekogus. Uueks volikogu poolseks esindajaks valiti
Eha Sirelbu.
Volikogu poolt vastuvõetud määruste ja otsustega
saab tutvuda valla kantseleis, raamatukogudes ja
internetis valla koduleheküljel: www.vihula.ee
Järgmine korraline volikogu istung toimub
10. jaanuaril 2008 kell 15.00
Võsul vallamaja saalis
kohtades ja sellekohast kasutusluba omavates hoonetes nii, et
oleks välistatud reostuse sattumine põhjavette ja veekogudesse.
(2) Karjatatavaid loomi tuleb karjatada karjaku järelvalve all või
aia või elektrikarjusega piiratud alal. Omanik on kohustatud
vältima avalike teede ja kohtade reostamist ning isikute ja
liikluse häirimist loomade poolt.
(3) Igapäevasel karja liikumisel on keelatud kasutada avalikke teid,
välja arvatud vallavalitsusega kirjalikult kooskõlastatud
ülekäigukohad.
(4) Loomapidamisega seotud reostus tuleb likvideerida esimesel
võimalusel, reostamisega tekitatud kahju on kohutatud
korvama reostuse tekitaja või looma omanik.
3. peatükk
Koormise määramine
§ 11. Koormise olemus
Koormis määratakse füüsilistele ja juriidilistele isikutele nende
omandis või valduses oleva kinnistu või muu nende kasutuses oleva
territooriumi ning sellega piirneva üldkasutatava territooriumi
heakorra tagamiseks.
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20.novembri 2007 istungi nr 45 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. väljastas ehitusload Sihtasutusele Virumaa Muuseumid
Palmse mõisa linnaserehe hoone rekonstrueerimiseks,
linnaserehe sauna rekonstrueerimiseks, linnaserehe
abihoone rekonstrueerimiseks, sepikoja kaevu rekonstrueerimiseks, kavaleride maja rekonstrueerimiseks,
kuuri rekonstrueerimiseks saunaks, ja valitsejamaja
rekonstrueerimiseks külalistemajaks;
2. väljastas kirjaliku nõusoleku Viru Teedevalitsusele
piirdeaia püstitamiseks Paadisadama maaüksusel Vainupea külas;
3. määras kompensatsioonid ühistatud vara eest;
4. esitas volikogule eelnõu „Käsmu külas asuva Uustalu
kinnistule detailplaneeringu kehtestamine“;
5. pikendas üürilepingut ühe aasta võrra munitsipaaleluruumi kasutamise kohta Võsupere külas;
6. andis nõusoleku ilutulestiku korraldamiseks Vihula
mõisas 21.11.2007.
27.novembri 2007 istungi nr 46 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
7. väljastas ehitusloa Eswire OÜ-le ehitise laiendamisel
tootmishoone konstruktsiooni ehitamiseks Mereranna
katastriüksusel Vergi külas;
8. võttis vastu üldplaneeringut muutva detailplaneeringu
Vergi tee 11 ja Kalda tn 19 katastriüksuste kohta Võsu
alevikus;
9. nõustus Võsupere külas asuva Aljandi katastriüksuse
jagamisega kaheks eraldi katastriüksuseks;
10. nõustus Metsanurga külas asuva Surnava katastriüksuse
jagamisega kaheks eraldi katastriüksuseks;
11. kinnitas volikogu sotsiaal- ja hariduskomisjoni ettepanekud järgmiselt: maksta rehabilitatsioonitoetust
ühele eakale inimesele summas 60.- krooni; maksta
küttetoetust ühele töötule summas 3000.- krooni; maksta
ühekordset toetust neljale eakale inimesele kokku
summas 2344.- krooni; toetada ühte perekonda
hoolduskulude katmisel turvakodus 2007 aasta II
poolaastal 2315.- krooniga kuus; maksta ühekordset
toetust 80-aastastele ja vanematele eakatele a`100.krooni kokku summas 10 300.- krooni; maksta
ühekordset toetust puudega inimeste hooldajatele kokku
summas 11 500.- krooni; maksta ühekordset toetust
paljulapselistele peredele arvestusega 300.- krooni lapse
kohta kokku summas 28 500.- krooni;
12. kinnitas volikogu kultuuri- ja spordikomisjoni
ettepanekud järgmiselt: rahuldada MTÜ Võhma
Seltsimaja taotlus 8000.- krooni ulatuses jõuluürituse
korraldamiseks; rahuldada MTÜ Käsmu Külaseltsi
taotlus 3000.- krooni ulatuses kadrikarnevali
korraldamiseks; rahuldada MTÜ Vergiranna seltsi
taotlus 2000.- krooni ulatuses jõulupeo korraldamiseks;
rahuldada MTÜ Karepa Külaseltsi taotlus 5000.- krooni
ulatuses aastalõpupeo korraldamiseks; rahuldada FIE
Viivi Voorand`i taotlus 3000.- krooni ulatuses rahvariiete
soetamiseks ja teiste jooksvate kulude katmiseks seoses
Baltica festivali ja pärimuskultuuri lõppüritusega ;
13. eraldas valla reservfondist 39 000.- krooni kahe
õhksoojuspumba ostmiseks kahte munitsipaalkorterisse;
14. esitas volikogule järgmised eelnõud: „Kosta külas
asuvale Antsu katastriüksusele sihtotstarbe määramine“,
„Metsanurga külas asuvale Reeoja katastriüksusele
sihtotstarbe määramine“, „Maamaksumäära kehtestamine 2008.aastaks“;
15. tutvus ja võttis teadmiseks Võsu Põhikooli hoolekogu
töö aruande 2006/2007 õppeaasta kohta;
16. volitas abivallavanem vallavanema ülesannetes Madis
Praks`i sõlmima notariaalse eellepingu Võsupere külas
asuva Sillaotsa katastriüksusest ligikaudu 1 ha suuruse
maatüki ostmiseks;
17. arutas Vihula valla 2008.aasta eelarve projekti.
§ 12. Koormise ulatus
(1) Koormise ulatuseks on määruse § 2 punktis 6 sätestatud
puhastusala.
§ 13. Koormise täitja
(1) Koormise täitjaks on:
1) kinnistu omanik;
2) teine isik, kelle kinnistu omanik palkab oma vahendite arvel
ja tema asemel koormist täitma.
§14. Koormise täitmise üle kontrolli teostamise kord
(1) Koormise täitmist kontrollib Vihula Vallavalitsus.
4. peatükk
Vastutus
§ 15. Vastutus
(1) Heakorraeeskirja rikkumisel või koormise täitmata jätmisel
vastutab isik kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 662
või karistusseadustiku § 261 sätestatud alustel ja korras.
(2) Vallavalitsusel on õigus heakorraeeskirja rakendamiseks
kohaldada asendustäitmise ja sunniraha seadust.
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29.novembri 2007 istungi nr 47 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
18. väljastas projekteerimistingimused Võsu Põhikooli
Palmse piirkonna lasteaia ja külakeskuse hoone
projekteerimiseks aadressil Sillaotsa katastriüksus
Võsupere külas;
19. väljastas projekteerimistingimused Võsu Põhikooli Võsu
lasteaia ja tööõpetusklassi hoone projekteerimiseks
aadressil Kooli tn 1 Võsu alevikus;
20. arutas ja esitas volikogule eelnõu „Vihula valla
2008.aasta eelarve I lugemine“;
21. garanteeris omaosaluse tasumise Euroopa Liidu
„Elukeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse
suuna 4 „Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng“
meetmes „Kohalike avalike teenuste arendamine“
aastatel 2007-2013 programmis osalemiseks.
05.detsembri 2007 istungi nr 48 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
22. kuulas ära Võsu Põhikooli direktori kohusetäitja Tõnu
Ammussaar`e ettekande osalemise kohta Euroopa Liidu
programmi meetmes „Kohalike avalike teenuste
arendamine aastatel 2007-2013“. Projektist taotletakse
raha Palmse piirkonna lasteaia ja külakeskuse ning Võsu
lasteaia ja tööõpetusklassi hoonete ehitamiseks;
23. väljastas kirjaliku nõusoleku väikehoone ehitamiseks
Karina katastriüksusele Karepa külas;
24. võttis vastu Vergi külas asuva Ankru katastriüksusele
koostatud detailplaneeringu;
25. võttis vastu Eisma külas asuvate Niidu ja Nurme
katastriüksustele koostatud detailplaneeringu;
26. kompenseeris õpilaste sõidupiletid kokku summas
1795.- krooni;
27. eraldas reservfondist 55 287.- krooni ja 70 senti Palmse
mängurühma mööbli ostmiseks;
28. esitas volikogule järgmised eelnõud: „Vihula valla
2007.a. eelarve muutmine nr 3“, „Üldplaneeringu
muutmisettepanekut sisaldava detailplaneeringu algatamine Ilmari katastriüksusele Vainupea külas“, „Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine Vila külas
asuvale Paduritalu maaüksusele“ ja „Keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamine Kakuvälja külas
asuvale Sirbi maaüksusele“;
29. väljastas kaks luba ilutulestiku korraldamiseks.
11.detsembri 2007 istungi nr 49 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
30. nõustus Kiva külas asuvate kinnistute Rünka ja
Kivikünka piiride muutmisega;
31. väljastas kasutusloa Mustoja külas Külaotsa I kinnistul
asuvale elamule;
32. väljastas ehitusload Sihtasutusele Virumaa Muuseumid
Palmse mõisas kriketiväljaku, supelmaja esise pargiala ja
pargi regulaarpargiala ehitamiseks;
33. väljastas ehitusloa OÜ-le Jaotusvõrk mastalajaama ja
elektri kaabelliini ehitise püstitamiseks Ojaääre
maaüksusele Karepa külas;
34. moodustas investeerimislaenu võtmiseks väljakuulutatud riigihanke pakkumiste avamiseks komisjoni
koosseisus: Priit Pramann, Reet Sild, Arvi Ööpik, Erik
Keskküla ja Kristi Tomingas;
35. andis loa Ruf Eesti AS-le ilutulestiku korraldamiseks
15.12.2007 Palmse külas Park Hotelli territooriumil;
36. arutas volikogule esitatud elutööpreemia kandidaate ja
esitas oma ettepaneku;
37. edastas volikogu eelarve- ja arengukomisjonile Vihula
piirkonna laste nimel esitatud taotluse, sooviga võimaldada käia Võsu spordihoones treeningutel senise ühe
korra asemel kaks korda nädalas. Vallavalitsus toetas
taotlust kuigi see tähendab lisakulutusi eelarves
(transpordi kulud).
§ 16. Kohtuväline menetleja
Eeskirja rikkumisel on kohtuväline menetleja KOKS § 664
kohaselt vallavalitsus, politseiprefektuur või keskkonnainspektsioon.
§ 17 Eesti Vabariigi seaduste kohaldamine
(1) Käesoleva eeskirjaga reguleerimata juhtudel juhindutakse Eesti
Vabariigi seadusandlikest aktidest.
5. peatükk
Rakendussätted
§ 18. Varasema määruse osaline kehtetuks tunnistamine
Tunnistada kehtetuks Vihula Vallavolikogu 13.mai 2002
määruse nr 72 “Vihula valla korra eeskiri” (muudetud volikogu 11.
detsembri 2002 määrusega nr 2) peatükk III Heakorra eeskiri”.
§ 19. Jõustumine
Määrus jõustub 01.veebruaril 2008.aastal.
Ain Välba
Volikogu esimees
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Aasta läbi kultuuriakna
algus 1. lk

Pilet 50.-

SELTSKONNAKLUBI

rahvamaja tarbeks ja kopsakas summa katuserahagi kõrvale
pandud. Käsmu külaseltsi esinaise Tiina Lauliku sõnul on Käsmu
rahvamaja välisilme korrastamine 2008 aastal prioriteet number
üks, kuna just järgmisel aastal peab Käsmu rahvamaja oma 90.
juubelit. Käesoleval aastal aga on külaseltsi initsiatiivil
korrastatud Käsmu bussijaam ja korda tehtud Käsmu muul.
Vergiranna selts on hakkama saanud erilise meheteoga.
Lisaks iga aastastele võrkpalliüritustele ja üle ilma kuulsust
kogunud Kaluritepäevale on suudetud edukalt korraldada Vergi ja
Pedassaare prügivedu. Rannaalade puhtuse eest hoolitsevad
seltsi liikmed oma jõududega, samas on suudetud kõik sealtkandi
rahvas panna prügiveo lepinguid sõlmima. Küsisin Vergiranna
seltsi esinaise Terje Tomperki käest, et kuidas see küll õnnestus ja
tema vastus läbi naeru oli: “Veenmismeetoditega.” Igatahes
imetlusväärne!
Võhma külaseltsi turgutasid tänavu tormituuled, mis lisasid
veelgi tarmukust toimetustesse. Vahetunud on Võhma külaseltsi
juhatuse koosseis ja külaseltsi esinaise raske koorem pidulikult
antud Riina Kensi kanda. Aasta on nende jaoks olnud toimetusteja üritusterohke. Võhma rahvamajas on edukalt tööle hakanud
koorilaul ja näitering. Rahvatantsuring aga on omaette nähtus –
lõpuks ometi on kokku tulnud noored, kes väärt traditsiooni
valmis edasi kandma. Suure saladuskatte all võin teile öelda, et

11. jaanuaril
Võsu
Rannaklubis

Seltsis

On

Segasem

Uusaastapidu koos kuuskede
põletamisega!
Kõikidele kuusetoojatele auhinnad!
Algus
kell 21.00
ÜLLATUSKÜLALINE! Avatud BAAR
laudade broneerimine tel 525 1127
Tantsuks Svips

Algamas peotantsu
kursused!
Hannes Prey-Revalia Tantsukooli treeneri
juhendamisel seltskonnatantsu põhikursus.
Hind 250.-inimese kohta.
Info ja eelregistreerimine tel 325 8645 või 525
1127.

rahvatantsu seltskond Võhma külaseltsist pürgib ka laulu- ja
tantsupeole.
Võsu külaelu vaimukandja Võsu Vabatahtliku Tuletõrjeühingu esimehe Valdek Kilgi sõnul on aasta olulisim sündmus
nende jaoks Võsu Vabatahtliku Tuletõrjeühingu 95. aastapäeva
tähistamine. Läbi erinevate ürituste Võsu tugikomandos,
pritsukuuris ja Võsu Rannaklubis oli võimalik tutvuda
pritsumeeste eluga Võsul. Pidu rannaklubis kandis endas
pritsumeeste traditsioone – pikk laud ja puhkpilliorkester, sekka
naljakaid vahepalu. Pritsumeestele omaselt tasa ja targu on
korrastatud Vergi teeristis asuvat pritsukuuri. Pritsumeeste
spordilembust kannab endas ürituste valik, mida nad korraldavad. Vastlapäev ja spordivõistlused ning otseloomulikult
ennast kuldsete tähtedega kultuurikalendrisse kirjutanud VõsuOandu suusamatk koostöös RMK-ga. Võsu koolinoorte eduka
esinemise tuletõrjespordi võistlustel saab samuti nende arvele
kirjutada – oldi ju eeltreeningutel ikka nõu ja jõuga abiks.
Sügav kummardus kõigile külavaimu kandjatele! Olge
algaval aastal sama vahvad, abivalmid, sõbralikud ja
ettevõtlikkud! Nagu Karepal toimunud lõikuspeolgi sai välja
öeldud: igaühele meist on kõige parem naaber edukalt toimiv
külaselts!
Jõudu töödesse, tarmukust tegudesse!
Taimi Samblik
Kultuurinõunik

Ohutu aastavahetuse kuldreeglid
• Pärast suitsetamist kustuta hoolikalt sigaret tulekindlasse tuhatoosi
või kaminasse. Mitte mingil juhul ära suitseta voodis või diivanil!
• Kontrolli elektriseadmete ning pistikute korrasolekut. Ülekoormatud ja vigased elektrijuhtmed põhjustavad jõulurõõmu asemel
tulekahju.
• 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.
• Ära liialda kütmisega – tee seda vastavalt küttekeha kuumataluvusele. Siiber sulge alles siis, kui sütel ei ole enam leeke.
• Kustuta küünlad, kaminad ning teised lahtise tule allikad nii
magama minnes kui ka kodunt lahkudes.
• 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.

Elupäästja vajab hooldust
Tuleõnnetustes hukkub Eestis aastas keskmiselt 130 inimest. Eelmisel
aastal hukkus tulekahjudes 164 inimest ning tänavu on tuli võtnud elu
123 inimeselt.
Enim on hukkunud inimesi tulekahjudel, mis leidsid aset öösel.
Statistika järgi on 90% tulekahju ohvritest hukkunud juba enne päästjate
saabumist, sest tulekahju on avastatud liiga hilja. Ka eelmisel aastal
Virumaal tulekahjudes hukkunud 44 (Lääne-Virumaal 20) ja tänavu elu
jätnud 21 (L-V 10) inimesest enamik võinuks veel olla meie seas, kui
neil olnuks oma kodudesse paigaldatud suitsuandurid.
„Kodu tuleohutuks!’’ kampaania raames kevadel läbiviidud küsitlus
näitas, et Eesti elanikud ei pea tulekahju puhkemist oma eluruumides eriti
tõenäoliseks ja et suitsuandur on hinnanguliselt vaid 16% eluruumides.
Argumendid, millega püütakse põhjendada suitsuanduri puudumist või
selle mittevajalikkust, on seotud sellega, et eluruumis pole küttekollet
ega suitsetajaid ning korterelamu kiviseinte vahel on ilma selletagi
turvaline elada. See müüt ei ühti tegelikkusega, sest eelmisel aastal
eluruumides hukkunud 132 inimesest peaaegu pooled - 61 kaotasid oma
elu just korterites aset leidnud põlengutes. Lääne-Virumaal hukkus
korteritulekahjude tagajärjel 11 inimest.
Tuli levib tavatingimustes väga kiiresti, juba kolmandal-neljandal
minutil tulekahju algstaadiumist arvates on ruumis viibimine kõrge
temperatuuri ning mürgiste gaaside kiire leviku tõttu eluohtlik.
Tulekahjustuste vähendamiseks kodustes tingimustes on hädavajalik
omada kolme kodukaitsjat. Need on suitsuandur, mis äratab magaja,
tulekustutustekk, mis kustutab pannil põlema süttinud rasva või muu
väikese tulekolde ja 6 kg pulberkustuti, mis on abimees suurema
tulekolde kustutamisel. Inimestele, kellel on juba kodus suitsuandur,
tuletame meelde, et aeg-ajalt tuleb ka kontrollida selle patareisid ning
puhastada andurit tolmust. Tavaline patarei tagab seadme töö ligikaudu
aasta kuni poolteise vältel ning toiteallika tühjenemisest annab märku
helisignaal. Suitsuanduri töökorras olekut saab kontrollida anduril olevat
kontroll-lülitit vajutades, mispeale korras seade annab häiresignaali.
Andur tuleb välja vahetada iga kümne aasta järel.
Hooldades andurit regulaarselt, teeb väike elupäästja õnnetuse korral
oma töö ning põlengust selle algusjärgus märku andes päästab teie elu
ja vara. Meile teada olevatel andmetel on suitsuandur tänavu Virumaal
päästnud inimeste elu vähemalt kahes tulekahjus.
Turvalisi ja rahulikke jõulupühi ning aastavahetust!
Marika Uussalu
Ida-Eesti Päästekeskuse ennetustöö büroo juhataja.
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Milda PRUUN
Käsmu küla

86

Elma PAJUPUU
Koljaku küla

85

Asta VÄINSALU
Altja küla

84

Vilma VAGERT
Sakussaare küla

84

Aino VALBU
Muike küla

83

Aino LIIVA
Toolse küla

82

Helga TOMIKAS
Aasumetsa küla

81

Harry LASNER
Karula küla

75

Ethe-Regina UUKIVI
Annikvere küla

75

Ilja VÄLI
Vihula küla

70

Ants SUSI
Vihula küla

70

Tiial ja Kalevil sündis
26.novembril tütar
LEILI LII LAIDLA
HEAD UUT AASTAT
VIHULA VALLA ELANIKUD!
OLGU UUEL AASTAL PÄIKE SÄRAVAM,
TERVIS TUGEVAM,
RÕÕMUD HELGEMAD,
MURED KERGEMAD!
EESTI KESKERAKONNA
VÕSU-VIHULA OSAKOND

O KÕRTS
JAANUAR

Algus kell 21.00 v.a 31.12.2007
Pilet 25.- v.a. 31.12.2007
04.01. DJ FELIX
05.01. DJ ANDRES AIA
11.01. DJ IMRE MIHHAILOV
12.01. DJ MARKO
18.01. DJ TANEL
19.01. DJ HEITI SALUMETS
25.01. DJ DOBERMAN
26.01. DJ KALEV LILLEPALU

Tuul puude ladvus tasa kiigub,
me vaikses leinas langetame pea …

HELLA- INGRID ÕIS
Mäletame ja avaldame lähedastele
kaastunnet!
Eesti Keskerakonna
Võsu-Vihula osakond

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

