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Oandu-Võsu suusa- ja kepikõnnimatk
saiad, pannkoogid ja soojad
joogid. Nagu ikka, said kõik
osalejad rajalehed, väikesed
küsimustikud, mille täitmise
järel osaleti auhinna loosimises. Auhinnalaud oli sel
aastal rikkalikum tänu lahkele sponsorile Skydda Eesti
OÜ.

Foto Jaak Neljandik

Möödunud aastatuhandel (1999) alguse saanud
traditsiooniline suusamatk
näitas sel aastal oma uusi
väljendusvorme. Kui eelnevatel aastatel õnnestus ilmataadil kahel korral organiseerijate ponnistusi nurjata,
siis sel aastal anti talle
otsustav ninanips. Vähesest
lumest hoolimata suutis
rajameister Jüri Teppe taas
ette valmistada korraliku
matkaraja, kuid mõned päevad enne matka sadanud
vihmad mõjusid rajale laastavalt. Olude sunnil tekkiski
korraldajatel mõte kutsuda
osalema ka suuskadeta matkajaid keppidega ja ilma.
Juba eelmisel aastal said
selle tembuga hakkama mitmed eakad Võsu memmed.
Ja oh rõõmu ja imet
Oandu stardipaika kogunes
mõnusalt kirev ja kaugelt üle
ootuste arvukas seltskond.
Oli julgeid, kes tulid suuskadega, paljudel olid kepid
kaenlas ja ka neljajalgne
sõber sai kaasa võetud.
Kõige tähtsam oli aga hea
tuju, mis peletas mõne
hetkega alla sadanud vihmapiisad.

Kui olid kuulatud meie
kandis kepikõndi edendava
Mirjam Kulla asjakohased
õpetused ning vallavanem
Priit Pramanni innustavad
tervitused, asuti rajameistri
hõbedase tuletõrjepasuna
signaali saatel teele. Kaheksa julgemat suuskadel seadsid suuna otsustavalt suusaraja poole, suurem osa said

Kodu tuleohutuks!
Päästeasutused
panevad üha enam
rõhku ennetustööle
Eelmisel aastal valminud
päästeala ennetustöö strateegia näeb tänavu ette ulatusliku aastaringse tegevusprogrammi, mille keskmes
on projekt “Kodu tuleohutuks!”.
Päästeasutuste analüüs
näitab, et tulekahjud, mille
tagajärjel saavad vigastada
ning hukkuvad inimesed,
leiavad aset valdavalt kodudes ning kodude tuleohutus
on kujunenud peamiseks
valupunktiks.
Projekti “Kodu tuleohutuks!” algatamisel sai
otsustavaks kurb statistiline
tõdemus, et igal aastal hukkub Eestis tuleõnnetuste
tõttu keskmisel 140 inimest.
Läinud aastal oli see arv 164.
Peamised tulekahjude tekke
põhjused on hooletus lahtise
tule kasutamisel, hooletu
suitsetamine, küttekollete
nõuetele mittevastav kasutamine või paigaldus, aga ka
rikkis elektriseadmed.
Tulesurmade põhjuste
taga peituvad mitmetahulised probleemid, mille
lahendamiseks ei piisa ainult
päästeasutuste tegevusest.
Kodude tuleohutumaks
muutmisel ning inimeste elu
ja vara kaitsmisel on päästeasutused alustanud aktiiv-

set koostööd maavalitsuste,
kohalike omavalitsuste,
meedia, vabatahtlike organisatsioonide ja ettevõtjatega.
Täname kõiki oma koostööpartnereid, kes peavad
oluliseks elanike turvalisuse
tõstmist.
Leidmaks võimalusi toetada ja nõustada inimesi
tuleohutust puudutavates
probleemides, on uut laadi
probleemidele lähenemine
päästeala töötajate tehtavad
kodukülastused, mille eesmärk on nõustada inimesi
nende kodus ning individuaalsetest vajadustest lähtuvalt. Kodukülastuste käigus kedagi ei trahvita, vaid
fikseeritakse olukord ja arutatakse lahendusi kodu võimalikult tuleohutumaks
muutmisel.
Igaühel on võimalik
kutsuda oma koju

aga lisaks mõnusale üldfüüsilisele annusele veel
tubli annuse huvitavat teavet, mida jagas võrratu
matkajuht Anne Kurepalu.
Nii põigatigi veel Esku
kabeli ja allikate juurde.
Finišipaigas ootas igas
stiilis matkajaid tuntud headuses Ülle Tamme valmistatud hernesupp, magusad
päästetöötaja, helistades päästeala infotelefonile 1524 või
andes oma soovist
teada kohalike omavalitsuste kaudu
korraldatud suveüritustel, millel osaleb
päästeteenistuse
infotelk.
Kodukülastused
kestavad maikuu lõpust
kuni septembrikuu
lõpuni. Novembris aga
loositakse külastatud
kodude seast välja
auhinnasaajad.
Samuti on päästekeskuste tuleohutusjärelevalve
bürood hakanud lisaks uurimistoimingutele oluliselt
enam tähelepanu pöörama
ka tuleohutusealaste selgituste ja teabematerjalide
jagamisele.
Märtsi lõpus toimub ulatuslik meediakampaania
suitsuanduri tutvustamiseks
ning sügisel on tähelepanu

Vihula Vallavalitsus on projekti “Kodu
tuleohutuks!” Koostööpartner
Projekti raames osteti suitsuandureid puudega inimestele, suurtele peredele ja üksi elavatele vanuritele. Osa
suitsuanduritest on Võsu päästekomando abiga ka
soovijatele juba paigaldatud. Peale tasuta paigaldatavate
suitsuandurite, mille saamiseks on vaja võtta ühendust
sotsiaalnõunik Eha Veemiga (tel 325 8644 või 5669
4345), on vallavalitsusest võimalik ka suitsuandureid
piiratud koguses osta hinnaga 75 krooni. Andureid saab
osta vallavalitsuse kassast esmaspäeviti ja teisipäeviti
kella 9.00-12.30 ja 13.30-16.00.

Rajameister Jüri Teppe saatis matkajad teele hõbedase
tuletõrjepasuna signaaliga.
Riigimetsa Majandamise
Keskus ja Võsu Vabatahtlik
Tuletõrjeühing tänavad kõiki, kes ilmataadile ära tegid
ja oma tervisele, toonusele ja
kodukandi kultuurile plusspunkte tõid. Usume, et sel
aastal üllatuslikult üle 70
osavõtja ületanud nimekiri ei
jää ka järgmisel aastal lühemaks.
Valdek Kilk
keskpunktis küttekollete
tuleohutusega seonduv.
Selle aasta algusest toetab ennetustööd ka päästeala
infotelefon, mille kaudu on
võimalik saada teavet korstnapühkijate ja tuleohutusejärelevalve inspektorite kontaktandmete kohta, samuti
ennetusalaste sündmuste,
ennetustöö korraldajate ja
kohalike päästekomandode
jms. kohta.
Kõiki projektis kavandatavaid tegevusi läbiv sõnum
on, et kahjutuli saab alguse
pisiasjadest ning õnnetusi
võib juhtuda igaühega. Turvalisuse tagab, kui inimestel
on selleks olemas valmisolek. Ettevalmistus aga
tähendab nii teadmisi, oskusi
kui ka vahendeid.
Tagasisidet projekti tulemuslikkusest antakse koostööpartneritele ja meedia
kaudu ka avalikkusele.
Meeldiv on tõdeda, et
algatatud projekti suhtes on
positiivselt reageerinud enamik Ida- ja Lääne-Virumaa
kohalikke omavalitsusi ning
kolmandik neist toetab projekti ka omapoolse materiaalse panusega.
Täpsemat teavet "Kodu
tuleohutuks!" Projekti läbiviimise kohta saab Ida-Eesti
Päästekeskuse Ennetustöö
büroo juhatajalt Marika
Uussalult, tel. 5 342 8860,
e-post:
marika.uussalu@rescue.ee

Külade spordipäev
toimub 31. märtsil
Järjekordne Vihula valla külade spordipäev toimub
31. märtsil Võsu spordihoones. Spordipäev avatakse
pidulikult kell 10.00. Võistlejad saavad end registreerida
alates kella 9.30-st.
Küladevahelist punktiarvestust peetakse neljal alal:
koroona, lauatennis, võrkpall ja noolevise. Koroonas
mängitakse paaris ja iga küla võib välja panna kaks meesja ühe naiskonna. Lauatennises saab igast külavõistkonnas osaleda kolm meest ja kaks naist.
Nooleviskevõistlus on mõeldud külavanematele.
Kui väiksematel küladel tekib probleeme võistkonna
kokku saamisega, võib võistkonna moodustada mitme
küla peale. Nii näiteks võistles eelmisel külaspordipäeval
edukalt Võhma-Palmse-Võsupere võistkond.
Väljaspool punktiarvestust korraldatakse veel
sopsuvõistlus, kus osalejate hulka ei piirata – kes soovb,
see proovib.
Ja nagu eelmiselgi korral on kavas ka võistlusmängud
lastele.
Avatud on puhvet.
Ootame aktiivset osavõttu!

Võsu-Vihasoo bussiliini
teenindavad OÜ
Transtime bussid
Lääne-Viru maavanem tunnistaks edukaks maakonnaliini nr 7, Võsu-Käsmu-Vihasoo, OÜ Transtime
pakkumise. Nimetatud bussiliin hakkas tööle 4. märtsist
ja sõidab kuni käesoleva aasta lõpuni.
(Sõiduplaan 4 lk)

Võitjad selgunud
20.märtsi vallavalitsuse istungil loositi välja enne 19.
märtsi 2007 prügiveolepingu sõlminud ja vallavalitsusele lepingust koopia esitanute vahel välja 10
õnnelikku, kelle eest tasub vallavalitsus prügikonteinerite tühjendamise lepingus kirjas olevale prügiveofirmale aasta jooksul alates 1. aprillist 2007 – 1.
aprillini 2008 1200.- krooni ulatuses.
Õnnelikud võitjad on: Korteriühistu Spordi 19, Aili
Elken , Anne Sambla, Kaja Toming , Astrid Valeng ,
Silvi Eenmaa , OÜ Rannaliiv, Koit Semjonov, MaretHelene Seene ja Helgi Tuisk.
Prügikonteinerite tühjendamise eest tasutakse otse
lepingus olevale prügiveofirmale. Prügikonteinerite
rendi eest tuleb ise maksta.

Vihula vallas kogus enim
hääli Eesti Reformierakond
Riigikogu valimistel kogus Vihula vallas enim hääli
Eesti Reformierakond 322. 223 häält sai Eesti
Keskerakond , Erakond Isamaa ja Res Publica Liit 192,
Sotsiaaldemokraatlik Erakond 113 ja Eestimaa Rahvaliit
78.
Vihula valla elanikeregistrisse kantud kandidaadid
said oma vallast hääli järgmiselt: Robert Antropov 106,
Kristiina Ojuland 102, Priit Pramann 85, Hanno Nõmme
42 ja Ants Leemets 15 . Riigikogusse pääses Kristiina
Ojuland, kelle poolt Lääne-Viru maakonnas hääletas
3516 valijat.
Kandidaatidest kogus kõige rohkem hääli Vihula
vallas IRL-i esinumber Marko Pomerants – 142.
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Vallavolikogu korrastas
palkasid ja vallavalitsuse
koosseisu
Haridust on võimatu üle hinnata ning seejuures
hariduse andja- õpetaja alahindamine oleks täiesti
lubamatu. Mõistmaks seda täiel määral kinnitas
vallavolikogu oma istungil Vihula valla koolijuhtide ja
pedagoogide töötasustamise alused. Juhinduti õppetöö
kvaliteedist – mida tuumakam on õpetajapoolne töö ja
mida kõrgema kvalifikatsiooniga õpetaja seda kõrgem on
palk. Kui noorempedagoogil on palk vähemalt 7800
krooni, pedagoogil 8260 siis vanempedagoogil juba 9440
krooni. Pedagoog-metoodiku palk on 11400 krooni.
Lisaks põhipalgale nähti ette võimalus lisatasude
määramiseks – kuni 25 % pedagoogi kuupalgamäärast
tulemusliku töö või täiendavate tööülesannete täitmise
eest. Koolijuhtidele võib vallavanem edaspidi määrata
palka diferentseeritult olenevalt sellest, kui hästi on kool
juhitud. Nii võib Võsu Põhikooli direktori palk olla 11
tuhandest kroonist kuni 13 tuhandeni.
Palgasüsteem on vaid üks hea õpetajatöö tagamise
vahenditest. Hiljuti vallavolikogu sotsiaal- ja hariduskomisjoni poolt läbi viidud küsitlus valla lastevanemate
seas näitas, et ollakse hästi kursis kodukooli eluga ja
kõigepealt heideti ette vähest kodukoolitunnetust. See on
ilmselt õige, miks muidu enam kui 80 põhikooli last ei pea
tähtsaks just kodukoolis käimist ning kulutavad võõraste
koolide uksi.
Lastevanemad leidsid veel, et Võsu koolis napib
kaasaegseid tehnilisi õppevahendeid, vähe kaasatakse
õppetöösse spetsialiste väljastpoolt kooli, õpetamisprotsess on kohati vananenud ning ei õpetata lapsi
õppima. Kõik nende poolt tehtud tähelepanekud on
väärtuslikud ning peavad valla ja kooli poolt ellu viidud
saama. Kui me ei taasta oma kodukooli nõutavat väärtust
ja õpilaskonda vähemalt üle 100 lapse on kool määratud
hääbumisele – võetakse ära osa õpetajate kohtadest,
üleliigseks osutub õppeala juhataja koht jne.
Vallavalitsuse liikmeks nimetati abivallavanem
Madis Praks, kellel valda kaasa võtta kohaliku
omavalitsuse töö kogemus Loksalt ja Kuusalust. Küllap
selle mehe need kogemused ja muidu tarm kuluvad ära
meie valla välis- ja siseilme parendamisel.
Jõudu tööle Madisele ja meile kõigile!
Lugupidamisega
Ain Välba
Vallavolikogu esimees

Loodusõhtute traditsioon
jätkub
Igakuine Lahemaa loodusõhtu toimus jaanuaris
hoopistükkis mitte õhtul ja ka mitte traditsiooniliselt
neljapäeval, vaid hoopis laupäeval ja terve päev läbi.
“Alguses õppisime põhitõed selgeks, küsisime Arne
Aderi käest küsimusi ning siis siirdusime pildistama.
Kõigepealt Käsmu, pärast Purekkarile...
Ma arvasin esialgu, et Käsmu on nii tavaline koht – ise
ju elan seal, et kas seal üldse midagi pildistada on. Tuli
välja, et päeva parima pildi tegingi Käsmus.
Ka Purekkaril sai valmis klõpsitud hulk toredaid fotosid.
Kui fotosessioonid läbi, läksime uuesti Palmsesse
tagasi, sõime sooja suppi, vahetasime muljeid ning asusime
pilte kommenteerima ja arutama. Tänu sellele saime
täiendavalt selgeks, milline on üks tõeline pilt.
Pärast selle laheda koolituse toimumist vaatangi
loodust enamajaolt läbi kaamerasilma.”
Sellised on koolituses osalenud Linda mälestused
üritusest.
Ürituse tagamõtteks oli välja kuulutada Lahemaa
fotokonkurss. Kui teil on juba kodus olemas ilusaid vaateid
Lahemaast ja Lahemaalt siis võiks need saata kas meili teel
liina.nurk@lk.ee või posti teel Riiklik Looduskaitsekeskus
Järva-Lääne-Viru regioon Palmse, Viitna 45 202 LääneVirumaa. Parimad pildid saavad autasustatud. Aega pilte
saata on järgmise aasta alguseni, et kogu aastaring piltidele
mahuks. Juuni alguses tuleb ka uus fotokoolitus, kus
üritame taimi pildile saada.
Samuti jätkub Loodusõhtute traditsioon. Märtsis
ootame tervislikust eluviisist rääkima Lahemaa
tervisekoolist Alar Krautmani. Samuti tuleb kevade poole
juttu eesti tõugu pudulojustest (lammas, hobune, lehm).
Looduskaitsekuul tuleb puudest ja puudega seotud
loomadest rahva keeles ja meeles rääkima Mall Hiiemäe.
Liina Nurk
Loodushariduse spetsialist
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Vihula vallal on uus
abivallavanem

Naistepäeva pidu
Karepal

1. veebruarist töötab Vihula vallavalitsuses uue abivallavanemana
Kuusalust pärit Madis Praks. 1974.
aastal sündinud Praks on töötanud
aastatel 2000-2005 Loksa vallavanemana ja 2005-2006 Loksa abilinnapeana.

Emakeelepäev – 14. märts
Meil on palju andekaid inimesi,
kes on osanud keelega teha
imesid: kirjanikud, näitlejad,
lauljad.
14. märtsil tähistati ka Võsu
koolis emakeelepäeva. Õpetaja
Maie Laur andis ülevaate emakeelepäeva ajaloost, mis pani
meid kõiki mõtlema eesti keele ja
eestluse seoste üle. Kes me
oleme, kui meil pole keelt? Kas
meie keel säilib? Mida mõtleb
eestlane?
Eelmisel aastal hakkas veerema mõte, et teha ülevaade meie
oma kodukandi kuulsatest elanikest ja suvitajatest ja kes oleks
veel õigemad seda asja teostama,
kui meie oma kooli õpilased.
Mõtteis kujutasin, et saame
ühe toreda raamatu materjali
kokku, aga paraku jäi pisut
puudu.
Kõik lapsed, kes selle keerulise ülesande ette julgesid võtta
on ääretult tublid. Töid oli seinast
seina – lugeda oli neid kõiki

mõnus.
Kolm parimat tööd olid:
Linda Randoja, Maarja Kuuskla
ja Merle Muruvee töö “Kaljo
Kiisk”; Johannes, Kristina ja
Veronika Lepiku töö “Dagmar
Normet” ja Eeva Aasmäe ja
Maris Reintali töö “Georg Ots”.
Veel väärisid tunnustust: Kati
Välimetsa töö “Vello Agori”;
Marko Liiva töö “Riho Lahi” ja
Liina Sinimäe ja Sandra Sulp`i
“Ülo Vinter”
Parimaid aitasid selgitada
Maie Laur ja Luule Aasmäe.
Ülesanne oli huvitav ja silmaringi avardav.
Vihula vallavalitsus tänab
kooli omapoolse panuse eest ja
loodame südamest, et ei lasta
unustuse hõlma vajuda neil
kuulsail, kes andnud Võsule
mõtte ja hinge kasutades keelt.
Taimi Samblik
kultuurinõunik

10. märtsil peeti Karepa rahvamajas nelja
naaberseltsi ühispidu. Peo põhiteemaks oli
konkurss „Külakook ja külajook”. Konkursile
esitati üle ootuste palju kooke ja jooke, kokku 41.
Kõik said maitstes kõhud täis ja jäi veel ülegi.
Maavanem Urmas Tamme poolt juhitud žürii
hindas pakutavat neljas kategoorias. Nii žürii kui
publiku ühiseks lemmikuks tunnistati Marje Mülla
võileivatort.
Karepa Seltsi rahvas oli valmistunud väikeseks
etteasteks. Esitati lõbusat lugu seitsmest vanatüdrukust, mis peoliste poolt hästi vastu võeti.
Tantsu ansambel “Törts” saatel sai keerutada
südaööni.
Ene Loo

Huvi tantsimise vastu
pole kadunud

12. jaanuaril alanud tantsukursused Võsul
jõudsid pidulikult lõpule 14. märtsil.
Tantsukursuste finaalis korraldatud võistlused
võitsid Krista Keedus ja Ardi Nõmme, keskel
tantsukursuste korraldaja Erki Õun.

Rahvakalendri aastaring: Vaikne nädal ja munapühad
Laupäeval, 31. märtsil kell 14.00 on Altja kõrtsis külas
Tartu PärimusKoda.
PärimusKoja perenaine Egle, peretütar Anneli ja
peretüdruk Leila tutvustavad kevadisi tegemisi. Pajatame
olulisematest ja paikkondliku tähtsusega tähtpäevadest.
Kuulame ammu juhtunud lugusid, pillilugusid ja mängime
ringmänge. Paneme usinalt näpud tööle, tehes endale kaunid
meened munapühadeks. Loome meeleolu, mis aitab meil

hoida ja edasi kanda toredaid traditsioone, mida esivanemad
on meile pärandanud.
Pilet 25 krooni, lastele ja koolilastele tasuta.
Olete oodatud kogu perega!
Täpsem info: www.lahemaa.ee, www.altja.ee,
info@lahemaa.ee, tel. 5 332 7893, 329 5555

Politseikroonika – aasta 2006
Kuritegevus: 2006 aastal on Vihula valla territooriumil
toime pandud 93 kuritegu neist 77 peitkuritegu. Vägivalla
kuritegusid on 16 ja varavastaseid kuritegusid 63 neist 61
kuritegu on omandivastased, 2 võõra vara (sõiduki)
omavolilist kasutamist. Konstaabli poolt on alustatud 38 ja
menetletud 48 kriminaalasja. Varavastaste kuritegude
kogukahju on 1 174 863 krooni. Vara-vastaseid kuritegusid
on 22 korral toime pandud eluruumist ja 8 sõidukitest. 3
korral on kuritegu pandud toime lahtise akna kaudu ja 5
korral lukustamata ukse kaudu. Vaba juurdepääsuga on
toime pandud 22 kuritegu ja luku lõhkumise teel 13
kuritegu.
Toime on pandud 3 sõidukivargust, 9 jalgrattavargust, 9
mobiilivargust, 3 metsavargust. Tulirelva ja laskemoonaga
seotud kuritegusid on 2. Avaliku rahu vastaseid kuritegusid
on 6 ja 1 ebaseaduslik majandustegevus.
Käesoleval aastal toimepandud kuritegudest on isik
kindlaks tehtud 36 kuriteo episoodis. Kohalike elanike
poolt on toime pandud 16 kuritegu ja varemkaristatute
poolt 7 kuritegu ning alaealiste poolt 4 kuritegu. 22 korral
on olnud kuriteo toimepanija alkoholijoobes.
Avastamisprotsent Vihula vallas on 39%, aastal 2005
oli 43 %. 1000 elaniku kohta on 2006 aastal Vihula vallas
toime pandud 43 kuritegu (2005 a. 48). Näitaja suurus on
tingitud valla püsielanik-konna arvulisest vähesusest.
Näiteks Rakvere linnas on see arv 28 (2005 a.40).
Enamiku osa kuritegevuses annavad mitte meie valla
elanikud.
Väärteod: 2006 aastal koostati Vihula valla territooriumil
224 väärteo koosseisu, neist alaealiste suhtes 52.
Konstaabli poolt on menetletud 122 väärteokoosseisu.
Alkoholiseaduse vastu eksimisi tuvastati 40 korral,
neist 13 avalikus kohas alkoholi tarbimist ja alkoholijoobes
ilmumist avalikku kohta ning 27 alkoholitarbimist
alaealiste poolt.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse vastu eksiti
8 korral, kõik olid seotud koerte ja kasside pidamise

eeskirjade vastu eksimisega. 2 korral 8 oli tegemist inimese
sattumisega koerte rünnaku ohvriks väljaspool koera
majapidamis-territooriumit.
Avaliku rahu vastaseid süütegusid oli 24 ja
väheväärtusliku asja vastaseid süütegusid 8.
Keskkonnavastaseid süütegusid menetleti 4 korral.
Liiklusseaduse vastu eksiti 127 korral, neist 21 korral
vastava kategooria sõiduki juhtimisel juhtimisõiguseta
isiku poolt ja 27 korral sõiduki joobes juhtimise eest,
konstaabli poolt on tuvastatud 17 joobes juhti ja 10
vastava kategooria juhiloata. 7 joobes juhi vastu on
algatatud korduva rikkumise eest kriminaalmenetlus.
Valla territooriumil määratud rahatrahvide
kogusumma on 384000 krooni neist Liiklusseaduse alusel
342000 krooni.
Vallas on arvel 1 abipolitseinik, kellega koostöös
teostati aastal 2006 valla territooriumil 131 tundi patrulli
liiklusjärelvalve ja avaliku korra kaitseks õhtusel ja öisel
ajal.
2006.a. juuni keskelt augusti alguseni oli Võsu alevikus
koostöös Vihula Vallavalitsuse, Ida Politseiprefektuuri ja
Paikuse Politseikolledžiga võimalik kasutada avaliku
korra kaitsel nelja Politseikadetti, kes teostasid jalgsi,
jalgratta- ja rolleripatrulli. Patrulli põhiülesanne oli
preventiivtöö ja avaliku korra tagamine.
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Istung nr 18
08.märts 2007 kell 15.00 Võsul
Kohal oli 13 volikogu liiget: Andrus Aasmäe,
Piret Aasmäe, Malle Komp, Sirje Kornel,
Arvo Kübar, Leo Luus, Tarmo Nuija, Arno
Pärna, Eha Sirelbu, Jüri Teppe, Jaanus
Tuusti, Ain Välba ja Uno Õunapuu.
Istungil ei osalenud Mare Raja ja Arvi Ööpik.
Volikogu otsustas:
Määrusega nr 44 - kinnitati Vihula valla munitsipaalkoolide juhtide ja pedagoogide töötasustamise
alused.
Otsusega nr 107 - otsustati taotleda Vihula
vallale Käsmu külas asuvad Põhja Piirivalvepiirkonna riigivara volitatud esindaja omandis
olevad hooned: piirikohtumiste maja, elamu,
kasarmu, juurviljahoidja ja garaaž-saun.
Otsusega nr 108 - kehtestati detailplaneering
Lille 16 katastriüksusel Käsmu külas.
Otsusega nr 109 - vabastati vallavalitsuse liikme kohustustest Virko Sirkel.
Otsusega nr 110 - nimetati vallavalitsuse liikmeks abivallavanem Madis Praks.
Volikogu arutas ka Lääne-Viru sotsiaalhoolekande
arengukava. Otsustati arengukava kooskõlastada juhul
kui invatransport jääb maavalitsuse korraldada.
Vallavanem Priit Pramann andis ülevaate kuu aja
jooksul toimunust:
- Võsu ranna-ala detailplaneeringu arutelu käigus
vaadati üle ka varasem planeering, seal oli kõik
vajalik kajastatud. Hiljem selgus, et Võsu
Vallavolikogu on selle planeeringu tühistanud
1996. aastal. Peab uue tegema. Kuna tegemist on
Võsule olulise planeeringuga, siis aeg umbes 11,5 aastat.
- Moodustati põhivarade hindamise komisjoni, kes
hindab valla põhivarad üle.
- Reoveepuhastite rekonstrueerimine on päevakorral. Kolme puhasti korda tegemine läheb
maksma u 1,5 miljonit. Tuleb esitada Keskkonnainvesteeringute Keskusele vastav projektitaotlus.
- Ka sel aastal on esitatud sinilipu taotlus Võsu
rannale.
Priit Pramann on puhkusel alates 12. märtsist
kolm nädalat, teda asendab abivallavanem Madis
Praks.
Volikogu poolt vastuvõetud määruste ja otsustega
saab tutvuda valla kantseleis, raamatukogudes ja
internetis valla koduleheküljel: www.vihula.ee
Järgmine volikogu istung
toimub 12. aprillil 2007 kell 15.00 Võsul,
vallamaja saalis.

Registreeringu õigsuse
kinnitamine
Alates 1. jaanuarist 2005 on ettevõtjal (ka
majutusteenust osutav ettevõtja) kohustus esitada iga aasta
15. aprilliks vallavalitsusele kinnitus registreeringu
õigsuse kohta majandustegevuse registris (s.t. kinnitus selle
kohta, et ettevõtja andmetes ei ole aasta jooksul muudatusi
toimunud). Muudatuste kohta tehakse registreering
majandustegevuse registris ja selle eest riigilõivu ei võeta.
Registreeringu õigsuse kinnitamise ja muutmise blankette
saab valla-valitsusest ja veebilehelt: www.mkm.ee/mtr.
Enna Tiidemann
personalijuht
enna.tiidemann@vihula.ee
325 8632
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14.veebruar 2007
istung nr 7
1. Kinnitati Käsmu külas asuva õigusvastaselt võõrandatud
kinnistu Tamperi A-232 kompenseeritava maa
maksumuse määramise akt ja määrata kompensatsioon
Marie Anton`ile ja Ülle Unt`ile.
2. Määrati Rutja külas asuva riigi omandisse jäetud
maaüksuse nimeks Seljaäärse, sihtotstarbega kaitsealune
maa.
3. Lõpetati igakuulise toetuse maksmine xxxxx-le seoses
elama asumisega hooldekodusse MTÜ Kunda Elulõng.
4. Raske puudega inimesele määrati hooldaja.
5. Kolmele õpilasele kompenseeriti sõidupiletid kokku
summas 1417.- krooni.
6. OÜ-le RK Keila Puurtööd väljastati ehitusluba
puurkaevu rajamiseks Olavi katastriüksusele Lahe külas.
7. Krista Iskar`ile väljastati projekteerimistingimused
elamu projekteerimiseks Otti katastriüksusele Võhma
külas.
8. Kasutusluba väljastati Kersti Lutus`ele kuuluvale
elamule Lepatriinu katastriüksusel Toolse külas.
9. Tunnistati kehtetuks Vihula Vallavalitsuse 30.05.2006
korraldus nr 206 “Detailplaneeringu koostamise
algatamine Vabaduse t.14 katastriüksusele Võsu
alevikus”.
10. MTÜ-le Andi anti nõusolek projektlaagri läbiviimiseks
Vihula Lasteaed-Algkooli ruumides ja territooriumil
ajavahemikus 01.07.-15.08.2007.

20.veebruar 2007
istung nr 8
1. Lõpetati Kaarli 126 osa kinnistu kompenseerimismenetlus, kuna ei ole esitatud nõudeõiguse pärimist
tõendavaid dokumente.
2. Ehitusload väljastati OÜ-le Balrock puurkaevu
rajamiseks Kruusamäe katastriüksusele Sagadi külas ja
Olavi Heinberk`ile elamu rajamiseks Olavi katastriüksusele Lahe külas.
3. Kasutusluba väljastati OÜ-le Jaotusvõrk Tamme
katastriüksuse elektriliitumisele Karepa külas.
4. Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni ettepanekud
kinnitati järgmiselt: rahuldada MTÜ Võsu Vabatahtliku
Tuletõrjeühingu avaldus ja eraldada 1000.- krooni Oandu
matka korraldamiseks; mitte rahuldada MTÜ Võsu
Vabatahtliku Tuletõrjeühingu avaldus 1500.- krooni
eraldamiseks vastlapäevaürituse korraldamiseks, vaid
ürituse finantseerimine teostada kultuuri eelarvest; mitte
rahuldada Jaan Sooniste avaldust Võsu rattapäeva
korraldamiseks, vaid ürituse finantseerimine teostada
kultuuri eelarvest; rahuldada Karepa seltsi taotlus ja
eraldada 1000.- krooni külapeo korraldamiseks; mitte
rahuldada Karepa seltsi taotlust 1300.- krooni
eraldamiseks ringijuhendaja tasu maksmiseks komisjoni
vahenditest; mitte rahuldada Lääne-Viru Maavalitsuse
avaldust 2000.- krooni eraldamiseks liikumisharrastust
propageeriva brožüüri üllitamiseks, kuna maavalitsusel
on oma eelarve ja kasutegur üllitisest Vihula vallale on
olematu; mitte rahuldada Priit Randmann`i taotlust
5000.- krooni eraldamiseks sporditarvete ostmiseks,
kuna taotletud summa ulatuses on kulutused juba tehtud
2006. aastal.
5. Kahele õpilasele kompenseeriti sõidupiletid kokku
summas 542.- krooni.
6. Jagada OÜ-le Estgreen kuuluv kinnistu Leitnandi Vergi
külas seitsmeks katastriüksuseks.

27.veebruar 2007
istung nr 9
1. Vallavolikogu sotsiaal- ja hariduskomisjoni ettepanekud
kinnitati järgmiselt: maksta küttetoetust kahele eakale
inimesele kokku summas 3400.- krooni; maksta
küttetoetust ühele vähekindlustatud perele summas
2500.- krooni; maksta ühele V-Maarja ÕK-is õppivale
lapsele koolitoidutoetust alates veebruarikuust kuni
kooliaasta lõpuni summas 350.- krooni kuus; toetada
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xxxxx-t hoolduskulude tasumisel pansionaadis “Kuldne
Sügis” 1900.- krooniga kuus; maksta ühekordset toetust
kolmele perele kokku summas 1850.- krooni; maksta
seoses tuleõnnetusega eraldatud vahendite arvelt toetust
xxxxx-le 1138.- krooni jaanuarikuu eluasemekulude
katteks ja xxxxx-le 2028.- krooni lapsevankri ostmiseks;
maksta hooldajatoetust xxxxx-le raske puudega inimese
hooldamise eest 240.- krooni kuus.
2. Kirjalikud nõusolekud väljastati Ingrid Biin-Smarzoch`ile suvemaja ehitamiseks Meremaa katastriüksusele Karepa külas, Lembit Murel`ile paadikuuri
rajamiseks Kopli katastriüksusele Vainupea külas ja
Riigimetsa Majandamise Keskusele imbväljaku rajamiseks Ojaäärse katastriüksusele Võsupere külas.
3. Ehitusload väljastati Estgreen OÜ-le elamute rajamiseks
Õnne, Rõõmu, Päiksekiire, Unistuse ja Naeru maaüksustele Vergi külas.
4. Detailplaneeringu koostamised algatati Mere 43
katastriüksusele Võsu alevikus, Rakvere tee 5
katastriüksusele Võsu alevikus ja Mahla katastriüksusele
Pihlaspea külas.

6.märts 2007
istung nr 10
1. Detailplaneeringu koostamised algatati Pihlapuu
katastriüksusele Vainupea külas, Puraviku katastriüksusele Vainupea külas ja Nurme ning Niidu
katastriüksustele Eisma külas.
2. Ehitusluba väljastati Tanel Renser`ile elamu rajamiseks
Kodu maaüksusele Sagadi külas.
3. Nõustuti Ilumäe külas asuva Ilumäe kabeli katastriüksuse maa ostueesõigusega erastamisega EELK Ilumäe
kogudusele.
4. Peatati xxxxx-le hooldajatoetuse maksmine alates
1.märtsist 2007 seoses hooldatava viibimisega
rehabilitatsiooni asutuses järjest üle kahe kuu.
5. Kolmele õpilasele kompenseeriti sõidupiletid kokku
summas 1265.- krooni.
6. OÜ-le Grauberg anti nõusolek projektlaagri läbiviimiseks Käsmu külas Lainela puhkekeskuses ajavahemikul 08.-13.juuli ja 15.-20.juuli 2007.
7. Põhivara ümberhindamise läbiviimiseks moodustati
vallavalitsuse komisjon koosseisus: Priit Pramann,
Madis Praks, Peep Tõnisson, Reet Sild, Enno Tammemäe
ja esindaja volikogu eelarve- ja arenduskomisjonist.
8. Võsu, Vihula ja Vergi heitvee puhastite rekonstrueerimiseks läbiviidava pakkumiste ettevalmistamiseks,
hinnapakkumiste esitamiseks ja parima hinnapakkuja
väljaselgitamiseks moodustati vallavalitsuse komisjon
koosseisus: Madis Praks, Peep Tõnisson, Villu Uett ja
Virko Sirkel. Hanke korraldustoimingu läbiviijaks
kinnitada OÜ Ehitusekspert.

13.märts 2007
istung nr 11
1. Nõustuti Kiva külas asuva Kivikünka katastriüksuse maa
ostueesõigusega erastamisega Tiiu Paulus`ele.
2. Noonu külas asuvale korterelamule määrati ehitusalune
ja hoone teenindamiseks vajalik maa suurus ning määrati
müügihind.
3. Projekteerimistingimused väljastati Eha-Kai Mesipuu`le
elamu rekonstrueerimise projekteerimiseks Laine 7
katastriüksusel Võsu alevikus ja Ain Noormägi`le aida
lammutamiseks ning suvila projekteerimiseks Pihlapuu
katastriüksusel Pihlaspea külas.
4. Kirjalik nõusolek väljastati Aare Bergström`ile abihoone
rekonstrueerimiseks Käbinõmme katastriüksusel Altja
külas.
5. Tunnistati kehtetuks Vihula Vallavalitsuse 14.aprilli
2005 korraldus nr 177 “Ehitusloa väljastamine Sirje
Kornel`ile lauda laiendamiseks Soone maaüksusel Tiigi
külas”.
6. Ehitusluba väljastati Sirje Kornel`ile loomalauda
rajamiseks Soone katastriüksusele Tiigi külas.
7. Võeti vastu Võsu alevikus asuvate Vergi tee 11 ja Kalda 9
katastriüksustele koostatud detailplaneering.
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Puitaedade tegemise
meistrikursus
28. - 29. aprillil 2007. aastal kell 11.00-17.00 toimuvad Altja
külas Toomarahva talus Lahemaa puitaedade tegemise
koolitustalgud.
Kursus on suunatud Lahemaa rahvuspargi elanikele ning
koosneb kahest osast:
1. teoreetiline osa tutvutakse Eestis kasutuses olnud erinevate
puitaedade ajalooga

2. praktiline osa
tehakse ise puitaeda, alates materjali
ettevalmistusest kuni aia valmimiseni (valikus: roigasaed,
põimaed)
Koolitajad on peakonservaator Marike Laht ja puuseppkonservaator Villem Oras Eesti Vabaõhumuuseumist.
Kohtade arv on piiratud. Vajalik eelregistreerimine.
Lisainfo ja eelregistreerimine: www.lahemaa.ee uudisterubriik, tel: 5 332 7893, ave.paulus@lk.ee
Lahemaa puitaedade koolitustalguid toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Annely PORK`il
sündis 12.03.2007 tütar
TRIINU PORK
Karepa Selts õnnitleb oma
asutajaliiget

Valdek Kaasikut
tema 80. juubeli puhul.
Õnnitleme ka

Signet ja Valdekut
nende briljantpulmade puhul.
Oma elutööna olete rajanud Karepale tugeva kultuuripõhja, millel saavad veel
mitmed põlvkonnad edasi
liikuda ja tegutseda.
Südamilkud õnnesoovid,

tugevat tervist ja kuldseid
aastaid soovib Karepa Seltsi
pere.

O KÕRTS

APRILLIKUU 2007.a.

05.04. 21.00 DJ KALEV LILLEPALU
06.04. 21.00 DJ ARGO RALJA
07.04. 21.00 DJ MARGUS TEETSOV

Kahe kuuga on erastamisväärtpaberite hüvitamist taotletud 32,3 miljoni krooni ulatuses

Veebruarikuus esitati sellest, kumb pank varem panga vahendusel. Avalduse
kasutamata jäänud erasta- Teie EVP-arvet teenindas. esitamise eest tuleb pangale
misväärtpaberite (EVP) Praeguseks likvideeritud maksta 50 krooni teenustasu.
13.04. 21.00 DJ ANDRES AIA
hüvitamiseks 1856 avaldust pan-kades asunud arved Hüvitise kandmine mistahes
14.04. 22.00 ÜLLAR JÖRBERG
ja hüvitist taotleti 10,5 mil- viidi samuti üle SEB Eesti Eestis tegutseva panga konPILET 75.- joni krooni ulatuses. Aval- Ühispanka või Hansapanka. tole on tasuta, ülekanne
duste esitamise tempo on Kui Te ei tea, millises neist välismaa pankadesse makoluliselt aeglustunud - jaa- Teie arve asub, tuleks sab olenevalt pangast 30020.04. 21.00 DJ ARGO RALJA
nuaris esitati 3736 kasuta- pankadest küsida. Erandiks 500 krooni.
21.04. 21.00 DJ KALEV LILLEPALU
Pank võtab avalduse
mata jäänud erastamis- on EVEA pangas olnud
väärtpaberite hüvitamise EVP-arved, mis on säilinud vastu, kui EVP-arvel on
27.04. 21.00 DJ RAUNO VIITMAN
avaldust, millega taotleti üksnes erastamisväärtpabe- erastamisväärtpabereid vä28.04. 21.00 DJ ALLAN
21,7 miljoni krooni hüvita- rite keskregistris. Nende hemalt 250 krooni väärtuses
arvete omanikud peavad - väiksemaid arveid riik ei
mist.
AS Rakvere Piim ANNIKVERE
Kokku on kahe kuuga kasutamata jäänud erasta- hüvita. Hüvitised suurusega
JUUSTUTOOTMISE JAOSKOND
Võtab tööle: alalisi tootmistöölisi esitatud 5592 hüvitamise misväärtpaberite eest hüvi- kuni 3000 krooni makstakse
avaldust, mille kohaselt riik tise saamiseks kõigepealt välja selle aasta neljandas
Hooajalisi tootmistöölisi
peab hüvitama 32,3 miljoni avama EVP-arve omal vali- kvartalis, suuremad hüviti(koolilapsed)
krooni väärtuses kasutamata kul kas SEB Eesti Ühis- sed kuni viie aasta jooksul
Vajalik tervisetõend.
jäänud erastamisväärtpabe- pangas või Hansapangas.
iga-aastaste võrdsete makseVõimalus ka ajutist elamispinda
kasutada.
reid. Avaldust kasutamata
“Soovitame kõigil kontrol- tena. Arved suurusega kuni
Info telefonil: 3252770; 53429101
jäänud EVP-de kasuta- lida, kas neil on emmas- 5000 krooni hüvitatakse
miseks saab esitada kuni kummas pangas EVP-arve, kahe aasta jooksul; 5001Ostan asfaltteega piirneva kinnistu
kuhu on mingi jääk jäänud,” 9000 krooni suurused hüvi(vähemalt 4 ha)
Evely 5 664 3306 selle aasta 2. juulini.
EVP-de kasutusaeg lõppes toonitas rahandusminis- tised makstakse välja kolme
NAERUGA NALJAKUUSSE 31. detsembril 2006 ning teeriumi nõunik Uku Hänni. aasta jooksul; 9001- 25 000
enam neid erastamisel kasu- “On tulnud ette päris mit- kroonised hüvitised nelja
Lauad ettetellimisel 56562813
tada ega nendega muid meid juhtumeid, kus inime- aasta jooksul ja üle 25 000
31. Märts 21.00 Võhma
tehinguid teha ei saa. Erasta- sed usuvad, et nende EVP-d krooni suurused hüvitised
rahvamaja ans. MAHE
misväärtpaberite kesk- läksid näiteks Maapanga viie aasta jooksul.
Keskmine EVP-arvel
registri andmetel jäi eelmise pankroti tõttu kaduma. Ka ei
aasta lõpuks kasutamata 398 tea paljud, kelle EVP-arved olev summa on veidi väikmiljoni krooni väärtuses asusid EVEA pangas, et sem kui 5000 krooni ning
4. märtsil toimusid taas RiigiEVP-sid, millest 2,1 miljonit nende arved ootavad taas- kõige rohkem arveid jääb
krooni on alla 250 krooni avamist väärtpaberite kesk- vahemikku 1000-2000 krookogu valimised, mille seekord võitis
suurustel arvetel, mis hüvita- registris. Kõik EVP-arved ni, seega makstakse enamus
Reformierakond. See võit tuli tänu
misele ei kuulu. Seega tuleb on alles ning riik hüvitab hüvitisi välja sel ja järgmisel
valijate usaldusele Reformierariigi poolt kokku hüvitada kasutamata jäänud väärt- aastal. Edasistel aastatel
konna vastu ning võit annab
umbkaudu 396 miljonit paberid kõigile, kelle arvel vähenevad hüvitise saajate
tunnistust sellest, et inimesed
erastamisväärtpaberikrooni. üle 250 krooni väärtuses arvud ja summad kiiresti
peavad oluliseks seatud eesmärke.
Hüvitist
makstakse õige- EVP-sid ning kes esitavad ning 2011. aastaks on jäänud
Sooviksime tänada oma valijaid
maksta 22,93 miljonit krooni
aegse taotlemise korral 84 avalduse enne 2. Juulit.”
antud usalduse eest ning anname
612 EVP-arve omanikule.
Avalduse blanketi ja abi 1635 isikule. 2007. aastaks
endast parima, et antud lubadused
EVP-de hüvitamise taotle- selle täitmiseks leiate panga eraldas valitsus EVPde
saaksid täidetud.
miseks tuleb esitada avaldus kontorist. SEB Eesti Ühis- hüvitamiseks 155 miljonit
Erakonna töös osaleda soovkas SEB Eesti Ühispangale panga kliendid saavad aval- krooni.
ijad saavad lisainfot Uno Õunavõi Hansapangale, olenevalt duse esitada ka internetipuult, telefon 5 664 4490.
Reformierakonna Lahemaa PKO
Erastamisväärtpaberite hüvitamise täpsemate tingimuste kohta saab
infot erastamisväärtpaberite keskregistri infotelefonilt 671 5190 ja EVPde teemaliselt veebilehelt www.fin.ee/evp
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ELFRIEDE PALM
Palmse küla
HEINRICH-JOHANNES
TAMMIK
Võhma küla

93

91

FELITA REEMAN
Ilumäe küla

90

PÄRJA SEEBLUM
Käsmu küla

86

LEONORE OJANG
Toolse küla

83

JAANUS JAHILO
Joandu küla
VALDEK KAASIK
Rutja küla

82
80

ANNA SOKK
Käsmu küla

75

LEO ALLAS
Eisma küla

70

ANTS PANGSEPP
Võsupere küla

70

ASTA AASA
Käsmu küla

70

KÜ Tambi teatab
Vastavalt KÜ juhatuse otsusele on
1.1 Parkimine maja ees on lubatud ainult
konkreetse korteriosaku piires KÜ liikme (või
omanikuga kirjaliku töölepingu sõlminud ja
rahvastikuregistris oma elukohana KÜ Tambi
registreerinud isiku) ühele kuni 5m pikkusele
liiklusregistris ja kehtivat liikluskindlustust
omavale isiklikus kasutuses olevale sõidukile
1.2 Autode paigutamisel peab olema garanteeritud operatiivteenistuse ja majaelanike
vaba kulgemine 3meetri laiusel alal välistrepist
Korteriosaku valdaja on osaku piires vastutav
kõikidest parkimisest tekkinud tagajärgedest ja
kohustatud hoolitsema haljastuse ning puhtuse
säilimise eest vastavalt kehtivale Vihula valla
korra eeskirjale

Meie hulgast
on lahkunud …

VILMA MÄNNIK
28.veebruaril 78 aastaselt
ENNO USK
28.veebruaril 41 aastaselt
ADOLF TIHANE
01.märtsil
79 aastaselt
HELENE POLT
12.märtsil
83 aastaselt
GALINA ZUSSI
12.märtsil
75 aastaselt
TEET PIIBEMAA
15.märtsil
32 aastaselt

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 12-ndaks päevaks

