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Sõpruskoorid Ilumäel

Aeg esitada Aasta Tegija ja
Elutööpreemia kandidaate
Taas on aeg niikaugel, et ootame ettepanekuid Vihula valla
tublide tegijate tunnustamiseks.

Kontserdi kõige ülevamaks looks oli kindlasti Gustav Ernesaksa „Mu isamaa on minu arm“, mida mõlemad koorid
esitasid koos. Sellel laulul on nimelt lätlaste koorirepertuaaris auväärne koht.
23. augustil toimus Ilumäe
kirikus südamlik kontsert,
mis oli pühendatud kommunismi-ja natsismiohvrite mälestuspäevale ning MRP aastapäevale.
Tervitava sõnavõtuga
esines ERSP asutajaliige
Lagle Parek, kontserdil astus
üles kaks segakoori – lätlaste
Vaivari Jurmalast (üks viiest
Jurmala segakoorist) ja
vastuvõtjatena MTÜ Võhma
Seltsimaja segakoor (meie
kandis ainuke). Lauldi nii
lätlaste, leedulaste kui eestlaste isamaalisi laule, kontserdi kõige ülevamaks looks
oli kindlasti Gustav Ernesaksa „Mu isamaa on minu
arm“, mida mõlemad koorid
esitasid koos. Sellel laulul on
nimelt lätlaste koorirepertuaaris auväärne koht.
Võhma lauljad tänavad
südamest kõiki kontserdikülastajaid! Usume, et saite
tõeliselt ilusa elamuse osaliseks!
Kontserdijärgsel paaritunnisel koosviibimisel
Võhma seltsimajas saime
lätlastega lähemalt tuttavaks, tutvustasime oma
tegemisi, rääkisime plaani-

dest, laulsime, mängisime
ringmänge! ja suhtlesime
niisama. Lõunanaabrite kiirvisiit päädis sellega, et saime
kutse osaleda järgmise aasta
juunis Jurmalas segakooride
ühisel peol.
Lätlaste poolt tagasiside
järgmine: „... Suur-suur aitäh
teie võrratu külalislahkuse,
südantsoojendava vastuvõtu
ja suurepärase muusikalise,

kultuurilise ja emotsionaalse
kogemuse eest, mille me
saime külastades teie kaunist
kodukanti! Paremat viisi nii
olulise päeva, nagu 23.
august tähistamiseks, oleks
olnud raske ette kujutada...
Me oleme õnnelikud, et
saime teiega tuttavaks, just
teie näitasite meile tõelist
Eestit. Teie aitasite meil
meenutada, mis on elus

kõige tähtsam – uhkus oma
kodumaa üle, kodumaaarmastus ja lihtne siirus
suhtumisel ümbritsevatesse
inimestesse...“
Nii ilusaid sõnu lugedes
ei oskagi enam midagi
lisada.
Ehk veel seda, et Võhma
segakoor koos dirigent Elene Altmäega tänab südamest Anne Kurepalu, kes
meid lätlaste kooriga kokku
viis; Valdek Kilki, kes
seltsimajas tantse-mänge
juhendas; Vihula valda, kes
ettevõtmist rahaliselt toetas;
Ilumäe kogudust, kes meie
ettepaneku selline kontsert
korraldada kohe heaks kiitis;
Lagle Parekut, kellel oli
kindlasti kümneid kutseid
palju olulisemates kohtades
toimuvatele mälestusüritustele – tema tuli ikkagi Ilumäele ja lõpetuseks kõiki
meie koorilauljaid-(ja nende emasid!) keetjaid-küpsetajaid tänu kellele oli meil
külalistele head-paremat
lauale panna!

VIHULA VALLA AASTA TEGIJA
,,Aasta Tegija" auhind antakse füüsilisele ja/või juriidilisele
isikule, kes oma töö ja tegevusega on silma paistnud valla
arendamisel, tõstnud valla mainet ja toonud paikkonnale
tuntust.
Ühel aastal antakse välja kuni kolm ,,AastaTegija"
auhinda.
,,AastaTegija” auhinna andmise ettepanekud koos
põhjendustega esitatakse kirjalikult valla kantseleisse
vallavolikogu esimehe nimele märksõnaga „Aasta Tegija
auhind” hiljemalt iga aasta l. novembriks.
Ettepanekus esitatakse füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi, sünnipäev, -kuu ja -aasta, elukoht, elukutse või
amet, töö- või teenistuskoht ning teenete kirjeldus.
Juriidilise isiku korral esitatakse tema täpne nimi, tema
esindusõigusliku isiku nimi ja kontaktandmed ning
osutatud teenete kirjeldus. Lisaks märgitakse ettepaneku
esitaja nimi, kontaktandmed, allkiri ja ettepaneku esitamise
kuupäev.
Põhjendatud juhul võib vallavolikogu jätta ,,Aasta
Tegija" auhinna välja andmata.
,,Aasta Tegija" auhinna juurde kuulub tunnistus ja
kaasneb ühekordne rahaline tunnustus, mis on 320
(kolmsada kakskümmend) eurot.
VIHULA VALLA ELUTÖÖPREEMIA
Elutööpreemia antakse auväärsesse ikka jõudnud
füüsisilisele isikule, kes on pikema perioodi jooksul oma
töö ja tegevusega edendanud Vihula valla arengut, aidanud
kaasa valla positiivse maine kujunemisele, väärtustanud
valla elukeskkonda ning toonud vallale tuntust.
Aastas antakse välja üks elutööpreemia.
Elutööpreemia kandidaate võivad esitada kõik
füüsilised ja juriidilised isikud.
Elutööpreemia andmise ettepanekud koos põhjendustega esitatakse kirjalikult valla kantseleisse vallavolikogu esimehe nimele märksõnaga ,,Elutööpreemia“
hiljemalt iga aasta 1. novembriks. Elutööpreemia saaja
ettepaneku tegija ei saa üles seada enda ning volikogu ja
vallavalitsuse liikme kandidatuuri.
Ettepanekus esitatakse isiku ees- ja perekonnanimi,
sünnipäev, -kuu ja -aasta, elukoht, elukutse või amet, töövõi teenistuskoht ning teenete kirjeldus. Lisaks märgitakse
ettepaneku esitaja nimi, kontaktandmed, allkiri ja
ettepaneku esitamise kuupäev.
Põhjendatud juhul võib vallavolikogu jätta elutööpreemia välja andmata.
Elutööpreemia juurde kuulub tunnistus ja kaasneb
ühekordne rahaline tunnustus, mis on 1600 (tuhat
kuussada) eurot.

Edukat koolitee algust!

Anneli Kivisaar
Lagle Parek

Võsu kooli esimene klass avaaktusel

Publikut oli rohkem kui istekohti

Vihula vallast alustas 1. septembril kooliteed 11 last.
Võsu Kooli esimeses klassis õpib 8 õpilast: Kätlin
Aasmets, Christina Anzelika Meijel, Henriette Nõmm,
Joosep Lehtmets, Filip Lepik, Marcus Napritson, Kuldar
Pedak ja Henry Sild.
Haljala Gümnaasiumis hakkasid õppima Tristan Jahi,
Heiko Einberg ja Veiko Semjonov.
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Vainupea külapäeva ja
muinastulede öö
tähistamine
30. augustil tuli Vainupea külarahvas kokku kalmistu
kõrvale platsile, et alustada ühiselt külapäeva tähistamist
pisipõnnidele mõeldud võistlustega. Poisid ja tüdrukud
võtsid omavahel mõõtu nii palliviskes, kaugushüppes kui
ka jooksus. Kõigile osalejatele jagati soorituse eest
preemiaks välja medaleid, karikaid ning maiustamiseks
komme. Lapsevanematest treenereid premeeriti
Vitamineral tervisejookidega A. Le Coq`ilt, mille valikut
pakuti kõigile janu kustutamiseks terve päeva jooksul.

Karepa ravimtaimeaia näitus Katrin Luke eestvedamisel
Päev jätkus Karepa ravimtaimeaia eestvedaja Katrin
Luke poolt üles seatud ravimtaimede näitusega. Katrin
rääkis huvilistele erinevatest ravimtaimedest, tutvustas
kohalikke taimi ja nende kasutusvõimalusi ning vastas
küsimustele. Kohapeal sai osta teed, erinevaid salve ja
karulauguvõiet. Pärast harivat, kuid väga meeleolukat
vahepala said külapäeval osalejad võimaluse kaasa lüüa
esimeses Vainupeal korraldatud traditsioonilises bingos.
Loositud pallid sobisid lõpuks kõigile ning mitmedki said
läbi auhindadeks välja jagatud lotopiletite rahalise võidu
omanikuks. Samal ajal nii lastevõistluste, ravimtaimede
näituse kui ka bingoga sai külarahvas kasutada erinevaid
parukaid, mütse ja muud atribuutikat, et oma meeleolu
jäädvustada "Hea tuju" fotonurgas. Antud ettevõtmine
kujunes kõigi jaoks väga humoorikaks.
Külapäeva korraldamine andis seltsilistele hea
võimaluse taas kokku saada ja mõtteid vahetada. Nii
viidigi kabelis pärast vabas õhus toimunud tegevusi läbi
Vainupea küla selts MTÜ 3. üldkoosolek, mille käigus
arutati seltsi suviseid tegemisi, informeeriti inimesi
Vainupea kabeli remondi- ja renoveerimistöödest ja
tutvustati edasiseid plaane. Õhtu saabudes koguneti
Vainupea kabeli kõrval asuvate pinkide ja laua juurde, et
vastu võtta muinastulede öö. Koosviibimine algas valgete
veinide degustatsiooniga. Ühiselt kaetud laualt sai
seejärel maitsta erinevaid suupisteid ning kooke. Päeva
kulminatsiooniks kujunes paljudele kohale tulnutele
sümboolse lõkke süütamine.
Külapäeva ja muinastulede öö tähistamise
korraldajad tänavad omalt poolt kõiki, kes ühistest
tegemistest osa võtsid ja päeva õnnestumiseks panuse
andsid. Samuti Katrin Luket väga toreda ravimtaimi
tutvustanud näituse eest. Taaskohtumiseni!
Mario Luik

Võsu sadam

Võsu sadama ehitaja Monoliit OÜ projektijuhi Jaak
Reinmetsa kinnitusel on Võsu sadama akvatoorium
rajatud. Tegemisel on veel slipp ja järgmisel kevadel
rajatakse osa kaidest. Esimese ja teise etappi tööde
lõpetamise tähtaeg on 31. mai 2015 aasta.
Vallavalitsuse poolt on tellitud sadamaala planeering.
Vallavalitsus ja volikogu on arutanud võimalust anda
sadama opereerimine MTÜ-le Võsu Sadam.
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Lääne-Virumaa tegusad naised kogunesid Võsule leiba
küpsetama
Neljapäeva, 18. septembri
õhtupoolikul võis Võsu peal
tavalisest enam kauneid ja
tegusaid naisterahvaid ringi
liikumas näha. Keskerakonna naiskogu KENA Lääne-Virumaa klubi tuli kokku,
et üheskoos iidset traditsiooni - leivategu selgeks
õppida.
Koolitajaks oli
tunnustatud leivaküpsetaja
Annely Maksan, kelle küpsetisi Haldjaleiva nime all
mitmest Tallinna kauplusest
leida võib.
Õhtu jooksul anti nõu,
milliseid lisandeid leiva sisse sobib panna ning õpiti
tegema erinevaid leivakatteid. Lisaks traditsioonilisele munavõile osutus üleüldiseks lemmikuks leivamääre, mis koosnes keedetud kartulist, suitsulihast,
hakitud sibulast-küüslaaugust, majoneesist ja võist.
Imehästi maitses puuviljaleivaga või, mille hulka oli
segatud suhkur, ohtralt kaneeli ning noaotsatäis tšillit.
Mmm, küll olid head need
lõhnad, mis köögist lõpuks
tulema hakkasid. Ei läinudki
palju aega, kui kandikul oli
kolme aurava leiva asemel
vaid veidi puru.
Iga päev meie elus, mil
oleme õppinud midagi uut,
võib julgelt kordaläinuks
lugeda. Oskus teha midagi
oma kätega on väärtus
omaette. Kõik osalejaid said
kaasa karbi juuretisega, et
ise kodus leivaküpsetamist

praktiseerida. Selleks ei ole
vaja ei spetsiaalseid nõusid
ega erilist ahju. Kõik on
hoopis lihtsam, kui muidu
võib tunduda.
KENA klubile on tavaks
saanud, et klubiõhtutele
kutsutakse erinevaid huvitavaid külalisi. Naiste sooviks
oli, et seekord räägiks oma
töödest ja tegemistest Riigikogus KENA klubikaaslane
Siret Kotka. Kuigi Sireti
tegemised on viinud teda
pealinna, peab ta LääneVirumaad oma kodukandiks.
Tema sõnul püüab ta hea
seista, et inimestel poleks
põhjust põgeneda Tallinnasse ja elu maal oleks
inimväärne. Et ei kaoks
postkontorid, maakoolid,
külapoed, politsei- ja päästeteenistused ning veel palju
muud, mis inimestel igapäevaelus tarvis võib minna.

Siret rõhutas kuivõrd tähtis
on süüa Eestimaal kasvatatud toiduaineid.
Kui muidu on Võsu
pärast puhkajate lahkumist
selline vaikne kena paigake,
kus harva midagi sügistalvisel perioodil toimub,
siis tegelikult olid kohalikud
naised väga tänulikud, et
selline üritus toimus. Nende
sõnul võiks sarnaseid üritusi
olla tihedamini ja sellistest
kooskäimistest tuntakse
suurt puudust. Kohvilauas
maitsvat õunakooki süües
sai kokku lepitud, et tulevikus hakataksegi tihedamini
koos käima. Asju, mida
võiks oma kätega teha ja
tarkusi, mida siin ilmas
koguda on lõpmata palju.
Kui mõni alguses ütleski,
et tema ei hakka iialgi ühegi
organisatsiooni liikmeks astuma, siis KENA klubi sai

sellel õhtul päris mitme uue
liikme võrra rikkamaks. Astujateks olid valdavalt need,
kes alguses asjasse skeptiliselt suhtusid. Seda oli ka
kohapeal näha, et naiste
silmad särasid ja tunda, et
nad seda õdusat õhtupoolikut nautisid.
Kui keegi nüüd tunneb,
et sooviks ka ise KENA
Lääne-Virumaa klubi tegemistes kaasa lüüa, siis kõik
naised on oodatud. Telefoninumber, kust saab täpsemat
infot on 513 1554.
Tere tulemast KENA
klubisse!
Maire Muruvee
Võsu lasteaia õpetaja,
Lääne-Virumaa KENA
klubi liige, Eesti
Keskerakonna VõsuVihula osakonna
esinaine

Võhmakate retsept kuidas sombust
sügist ja talvepakast trotsida
Selle suve tippsündmused –
troopilised suvepäevad ja
meeliülendav laulu- ja tantsupidu on möödanik ...
punetavad pihlamarjad teede
ääres ja seenekübarad metsa
all annavad selge signaali –
sügis on käes. Kaugel pole
enam aeg kui päevavalgust
on nukraks tegevalt vähe ja
taas tuleb hakata end soojalt
riidesse pakkima...
Mida ette võtta, et sombune sügis ja talvepakane talutavaks muuta?
Proovi võhmakate retsepti:
tantsi, laula või näitle oma
vabaaeg tihedalt täis, et ei
jääks aega virisemiseks asjade üle mida me muuta ei saa !
OOTAME TAAS UUSI
L A U L J A I D ,
TA N T S I J A I D J A
NÄITLEJAID OMA
RIDADESSE !
Tantsijaid nii nais- kui
segarühma.
Paare segarühma kohe
väga-väga, tahaks viie aasta
pärast tantsupeol päris oma
rühmaga platsil keerutada.
Tantsuoskus pole määrav
(Tiiu paneb ka karud tantsima) tähtis on rütmitunne ja
tegemiselust.
Tantsijad valmistuvad
sel hooajal tantsufestivaliks
Itaalias, mehed lisaks sellele

ka Meeste Tantsupeoks Rakveres.
Koori ootame eriti sopraneid ja mehi aga kui oled
alt ja ilma laulmata ikka olla

ei saa, siis tule kohale, aldid
võtavad lihtsalt kahte ritta ja
üritavad vaiksemalt laulda.
Koori selle hooaja plaanis on osavõtt juba kolman-

Laulupeo rongkäik

dast Punklaulupeost ja koorifestivalist Jurmalas.
Näitering annab märku,
et on ka koomast ärkamas ja
ootab sügisest enda sekka
noori ja edevaid inimesi. Kui
sa polegi enam väga noor
aga piisavalt edev ja tahtmisest näitemängus kaasa lüüa
puudust ei tule, oled oodatud!
Jälgi Võhma kodulehte
www.vohmaseltsimaja.ee
anname seal teada mis
päeviti, mis kell ja kus koos
käima hakkame.
Kohtumiseni sügisel!
Riina Kens
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istung nr 12
Võsul 18.septembril 2014 kell 16:00.
Istungil osales 10 volikogu liiget: Andrus
Aasmäe, Anneli Alemaa, Annika Hallimäe,
Jaan Kruus, Hanno Nõmme, Mati Piirsalu,
Jüri Teppe, Aarne Vaik, Aide Veinjärv ja Uno
Õunapuu.
Istungil ei osalenud 3 volikogu liiget: Robert
Aasa, Urmas Einberg ja Gerly Herm.
Määrusega nr 16 kinnitati Vihula valla lisaeelarve nr
3: tulude osa 29 050 eurot, kulude osa 14 855 eurot
ja investeerimistegevuse osa 107 040 eurot ning
finantseerimistegevuse osa 92 845 eurot.
Määrusega nr 17 muudeti Vihula valla tunnustuse
avaldamise korda. Muudatus sisaldab Elutööpreemia saaja ettepanekute tegemist. Ettepaneku
võib teha igaüks, kuid ettepaneku tegija ei või üles
seada enda kandidatuuri.
Otsusega nr 53 algatati üldplaneeringu muutmisettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamine
Võsu aleviku Mere tn 16 a kinnistule eesmärgiga
kinnistu sihtotstarbe muutmine elamumaaks,
ehitusõiguse seadmine elamule ja abihoonetele,
parkimise, liikluskorralduse ja tehnovõrkude
lahendamine, looduskaitseliste kitsenduste ning
vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Otsusega nr 54 garanteeritakse projekti „Käsmu küla
veetootmise rekonstrueerimine“ elluviimisel
omaosaluse finantseerimiseks laenu võtmine
summas kuni 60 000 eurot OÜ Vihula Valla Veevärk
poolt vastavalt SA Keskkonnainvesteeringute
Keskus poolt taotluse menetlemisel tehtud otsusele.
Järgmine korraline volikogu istung
toimub 09.oktoobril 2014
Võsul, vallamaja II korruse saalis.
Volikogu poolt vastuvõetud määruste ja otsustega
saab tutvuda valla kantseleis, raamatukogudes ja
valla veebilehel: www.vihula.ee.

Lumelükkamise avalduste
esitamise tähtaeg on
15. oktoober
Erateede omanikud, kes soovivad eeloleval talvel vallalt
oma alalise elukohani Vihula vallas viival erateel
lumetõrjet tellida, PEAVAD ESITAMA (toonud, saatnud
postiga või saatnud e-kirjaga vald@vihula.ee)
HILJEMALT 15. oktoobriks 2014.a A V A L D U S E
VIHULA VALLAVALITSUSE KANTSELEISSE
(avalduse vormi leiate Vihula valla kodulehelt
http://www.vihula.ee/blanketid , trükitult Vihula
Vallavalitsuse kantseleist või Karepa, Vergi, Vihula, Võsu
ja Võsupere raamatukogudest).
Lumetõrjet erateedel korraldab Vihula vald „Vihula
valla erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord”
alusel.
Täiendav info tel. 325 8641; 515 1127 (Peep Tõnisson)

Vihula valla erateedel tasuta
lumetõrje teostamise kord
Vastu võetud 09.02.2012 nr 54
§ 1. Reguleerimisala
(1) Määrusega kehtestatakse avalikuks kasutamiseks määramata
ning hajaasustusalal asuvatel erateedel tasuta lumetõrje teostamise
tingimused ja kord.
(2) Hajaasustusala käesoleva määruse mõistes on maa-ala, mis ei
ole valla üldplaneeringuga määratud tiheasustusalaks.
§ 2. Tasuta lumetõrje teostamine
(1) Tasuta lumetõrjet teostatakse erateedel, mis viivad
hajaasustuses asuvate aastaringselt alalise elukohana kasutatavate
vallakodanike majapidamisteni.
(2) Tasuta lumetõrjet alustatakse kuni 12 tunni jooksul peale tuisu
või lumesaju lõppemist ning juhul kui värskelt sadanud lumekihi
paksus sõiduteel ületab 15 cm.
(3) Tasuta lumetõrje teostamiseks esitatakse vallavalitsusele
vormikohane taotlus.
(4) Tasuta lumetõrjet ei teostata:
1) erateel, mis viib majapidamiseni, kus alaliselt ei elata;
2) erateel, kui kinnistul asuv elamu asub avalikust teest vähem
kui 50m kaugusel;
3) õuealal;
4) kui see ei ole tehniliselt võimalik;
5) kui see seab ohtu taotleja, teeomaniku või kolmandate isikute
vara või rikub muul viisil puudutatud isikute õigused.
(5) Tasuta lumetõrjet võidakse erandina teostada ka selleks
mittekvalifitseeruvate teede osas, kui selleks on mõjuvad põhjused.
Mõjuvate põhjuste all peetakse eelkõige silmas taotleja või tema
leibkonna halba tervislikku seisundit, kõrget iga, sotsiaalset
olukorda või muid sarnaseid olukordi.
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19. august 2014 istungi nr 29 kokkuvõte
1. Anda luba korraldatud jäätmeveoga liitumisest erand-korras
vabastuseks M. Liivamets`ale.
2. Nõustuda Maa-ameti taotlusega ning määrata riigi
omandisse jäetavatele maaüksustele sihtotstarbed ja
lähiaadressid vastavalt esitatud nimekirjale.
3. Väljastada ehitusluba Käsmu küla veevarustuse puurkaevu
rajamiseks Hundisoo 3 maaüksusele.
4. Esitada volikogule eelnõud: „Üldplaneeringut muutva
detailplaneeringu koostamise algatamine Võsu aleviku Mere
tn 16a kinnistule“ ja „Vihula valla eelarvestrateegia aastateks
2015-2018“.
5. Väljastada avaliku ürituse korraldamise luba „Jõu-korvpalli
Võsu Etapp“ korraldamiseks 23.augustil 2014 Võsu rannas.
26. august 2014 istungi nr 30 kokkuvõte
1. Anda nõusolek korraldatud jäätmeveoga liitumisest
erandkorras vabastamiseks M. Joller`ile.
2. Lõpetada raske puudega inimese hooldamine vastavalt
esitatud avaldusele.
3. Väljastada kasutusluba Vergi küla Uue-Liiva kinnistu
elektriliitumise kasutamiseks.
4. Väljastada ehitusluba Võsu aleviku Piibelehe tn 26 suvila
rekonstrueerimiseks. Väljastada ehitusluba ELA072
koostööprojekti Huawei Võsupere küla aktiivkappide
ehitustöödeks.
28. august 2014 istungi nr 31 kokkuvõte
1. Väljastada ehitusluba Võsu aleviku Pargi tänava puurkaevpumpla püstitamiseks. Väljastada ehitusluba Võsu veetöötlusjaama püstitamiseks aadressil Võsu alevik Vabaduse tn 18
kinnistule vastavalt OÜ Valge Projekt tööle nr A 083-2014.
2. Väljastada kirjalik nõusolek Võsu aleviku Mere tn 38
kinnistule kuuri püstitamiseks OÜ Kriips Punkt töö nr 02,
15.08.2014 lahenduse kohaselt.
3. Väljastada kaevetööde luba Võsu veetöötlusjaama torustike,
puurkaevu torustike ja imbväljaku ehitustööde teostamiseks.
03. september 2014 istungi nr 32 kokkuvõte
1. Väljastada ehitusluba Pedassaare küla Küti kinnistule sauna
püstitamiseks. Väljastada ehitusluba Pihlaspea küla Kadaka
kinnistu suvila katusekatte konstruktsioonide rekonstrueerimiseks. Väljastada ehitusluba Võsu aleviku Männiku
väikekoht 27 kinnistu suvila laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks. Väljastada ehitusluba Sagadi küla Nurme
kinnistule sauna püstitamiseks. Väljastada ehitusluba Võsu
110/10kV alajaama Käsmu fiidri rekonstrueerimiseks lõigul
Tõugu SL-Palmse TP. Väljastada ehitusluba Võsu aleviku
biopuhasti, Piiri tn 4 elektriliitumise rajamiseks.
2. Väljastada projekteerimistingimused Võsu aleviku Metsa tn
34 kinnistu abihoone laiendamise ja rekonstrueerimise
ehitusprojekti koostamiseks Keskkonnaameti poolt esitatud
tingimustel. Väljastada projekteerimistingimused Võsupere
küla Huawei kapptelefonijaama elektriliitumise projekti
koostamiseks.
3. Anda nõusolek Rutja külas asuva katastriüksuse Ustavi
jagamiseks kaheks iseseisvaks katastriüksuseks ja määrata
koha-aadressideks Ustavi ja Ohakapõllu.
4. Muuta Vihula Vallavalitsuse 20.05.2014 korralduse nr 219
punkti 1.5 ja sõnastada see järgmiselt: Kaevu katastriüksus
pindalaga 898 m2, asukohaga Vainupea küla Vihula vald,
sihtotstarbega 100% tootmismaa. Tunnistada kehtetuks
Vihula Vallavalitsuse 05.08.2014 korraldus nr 318.
5. Maksta ranitsatoetust à 80 eurot I klassi minevatele Vihula
valla lastele.
6. Volikogu kultuuri- ja noorsookomisjoni ettepanekud kinnitati järgmiselt: Toetada SA Käsmu Meremuuseumi taotlust
450 euroga lastelaagri Noor Kalur III vahetuse korraldamiseks. Eraldada MTÜ-le Võhma Seltsimaja toetust 250
euro ulatuses MRP aastapäeva tähistamiseks Ilumäe kabelis
ja Läti külaliste (Jurmala segakoor Vaivari) vastuvõtmiseks
Võhma seltsimajas. Eraldada EELK Ilumäe Kogudusele
toetust 300 euro ulatuses vallas tegutsevate koguduste
(Ilumäe, Käsmu, Haljala (Esku kabel), Sakussaare ja
§ 3. Taotluse esitamine
(1) Vormikohane taotlus esitatakse vallavalitsusele igal aastal
hiljemalt 15.oktoobriks.
(2) Enne taotluse esitamist korraldab taotleja erateel lumetõrje
teostamist võimaldava kooskõlastuse lumetõrjetöödest puudutatud
naaberkinnistute omanikega.
(3) Käesoleva määruse § 2 lg 5 korras erandi tegemise taotlemiseks
tuleb taotlejal esitada lisaks vormikohasele taotlusele ka vabas
vormis kirjalik põhjendus.
§ 4. Nõuded taotlejale
Taotlejaks võib olla kinnistu omanik, kaasomanik või kinnistul
asuvat majapidamist alalise elukohana kasutav isik kelle elukoht on
rahvastikuregistri kohaselt registreeritud taotluses märgitud
kinnisasjale:
1) kelle elukohaks on vähemalt üheksa kuud enne taotluse
esitamist rahvastikuregistri andmete kohaselt märgitud
Vihula vald;
2) kellel puudub taotlemisele eelnenud kolme kuu jooksul
tähtaja ületanud võlgnevus Vihula valla ees.
§ 5. Erateele esitatavad nõuded
(1) Tasuta lumetõrjet teostatakse erateedel, mis vastavad
järgmistele tingimustele:
1) eratee servad peavad olema takistustest puhastatud ja eratee
servades olevad takistused (nt. ilupõõsad, istikud,
truubiotsad, kivid jne) peavad olema märgistatud viisil, mis
tagab nende nähtavuse pimeda ajal ja lumekihi paksusest
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Vainupea) ajalehtede lõikustänupuha ja jõulunumbri
väljaandmiseks.
7. Vihula valla tunnustuse avaldamise korra muutmise eelnõu
on esitanud volikogu kultuuri- ja noorsoo-komisjon.
Muutmise eelnõuga tehakse ettepanek jätta välja § 5 lõikest 4
lause: „Elutööpreemia saaja ettepaneku tegija ei saa üles
seada enda ning volikogu ja vallavalitsuse liikme kandidatuuri“. Vallavalitsus toetas ettepanekut.
8. Kooskõlastada Vihula külas Poe kinnistule puuraugu rajamine maasoojusel põhineva küttelahenduse väljaarendamiseks.
09. september 2014 istungi nr 33 kokkuvõte
1. Väljastada kasutusluba Käsmu küla Neeme tee 38 elamu
kasutamiseks.
2. Väljastada projekteerimistingimused Võsu aleviku Pargi tn
reovee pumpla elektriliitumise projekti koostamiseks.
Väljastada projekteerimistingimused Võsu aleviku Metsa tn
reovee pumpla elektriliitumise projekti koostamiseks.
Väljastada projekteerimistingimused Võsu aleviku Kalda tn
reovee pumpla elektriliitumise projekti koostamiseks.
Väljastada projekteerimistingimused Võsu aleviku Spordi tn
reovee pumpla elektriliitumise projekti koostamiseks.
3. Anda nõusolek Vihula vallas Võsu alevikus asuvate
kinnistute Rakvere tee 1/Kingo, Piibelehe tn 5 kinnistu,
Piibelehe tn 7 kinnistu, Piibelehe tn 9 kinnistu, Piibelehe tn
11 kinnistu piiride muutmiseks.
4. Volikogule eelnõude esitamine:
Vihula valla jäätmekava 2014-2020 eelnõu esitab vallavalitsus volikogu oktoobrikuu istungile, kuna Keskkonnaametist
ei ole veel tulnud jäätmekava kooskõlastust.
Vihula valla arengukava 2015-2025 ja eelarvestrateegia
2015-2018 esitatakse volikogule I-le lugemisele. Arengukavasse ja eelarvestrateegiasse lisatakse juurde Võsu lasteaia ja
munitsipaalmaja ehitus.
Vallavalitsus parandas lisaeelarve nr 3 määrust ja esitab selle
volikogule kinnitamiseks.
MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus saatis valda ettepaneku
(lisatud ka volikogu otsuse eelnõu ja seletuskiri) esitada
ühiselt Lääne-Virumaa valdadega Riigikohtule taotlus
tunnistada kehtetuks Riigikogus 19.06.2014 vastu võetud ja
01.10.2014 jõustuva jäätmeseaduse muutmise seaduse § 1 p
1, millega tunnistati kehtetuks jäätmeseaduse § 66 lõige 11
vastuolu tõttu kohaliku omavalitsuse põhiseaduslike tagatistega otsuse seletuskirjas toodud põhjendustel. Vallavalitsus kohtusse pöördumist ei toeta aga otsuse peab tegema
volikogu.
Vallavalitsus esitab volikogule otsuse eelnõu, et garanteerida
OÜ Vihula Valla Veevärk poolt võetavat laenu Käsmu
veetootmise rekonstrueerimise projekti omaosaluse finantseerimiseks.
16. september 2014 istungi nr 34 kokkuvõte
1. Väljastada ehitusluba Võsu aleviku Liiva tn 23 kinnistu
sauna laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks suvilaks.
Väljastada ehitusluba Vatku küla Porgaste kinnistu küünlauda laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks garaaž-kuurtöökojaks.
2. Väljastada kasutusluba Vihula küla Mõisaoja kinnistu
korterelamu kasutamiseks. Väljastada kasutusluba Vihula
küla Mõisaõue kinnistu hotelli kasutamiseks.
3. Väljastada kirjalik nõusolek Koljaku küla Ligedama
kinnistule sauna püstitamiseks. Väljastada kirjalik nõusolek
Koljaku küla Ligedama kinnistule suvemaja püstitamiseks.
4. Väljastada projekteerimistingimused Võsu aleviku Jaanioja
tn 10 kinnistu elektriliitumise projekti koostamiseks.
Väljastada projekteerimistingimused Võsu aleviku Piibelehe
tn 26 kinnistu elektriliitumise projekti koostamiseks.
5. Lubada vallavanem Annes Naan ja arendusnõunik Anneli
Kivisaar välislähetusse 22.-28. september 2014 LEADERtegevusgrupp MTÜ Arenduskoda poolt korraldatavale õppeja kogemuste vahetus reisile Lõuna-Saksamaale. Maksta
päevaraha, muuta vallavanema puhkuse ajakava ning
määrata vallavanema asendajaks ehitus- ja planeerimisnõunik Erik Keskküla.
hoolimata. Tähistamiseks on soovituslik kasutada puidust,
vähemalt 1,5 meetri kõrguseid, helkurribaga teibaid;
2) eratee kohalt peavad olema eemaldatud puude oksad
minimaalselt 4 meetri kõrguselt ja tee laiusest laiemalt
vähemalt ühe meetri ulatuses mõlemal poolt teed;
3) eratee kõrval peab olema ruumi, kuhu lund lükata. Lume
äravedu ega ladustamist ei teostata;
4) eratee laius ja teekurvid peavad võimaldama lumetõrjetehnika liikumist ja lumetõrje teostamist.
(2) Eratee tasuta lumetõrje teostamise võimalikkuse üle otsustab
vajadusel vallavalitsuse keskkonnanõunik ja teedespetsialist.
(3) Eratee vastavuse eest käesolevas paragrahvis sätestatud
nõuetele vastutab taotleja ja tee omanik. Nõuetele mittevastavusest
tulenevad kahjud hüvitamisele ei kuulu.
(4) Eratee osalise mittevastavuse korral sätestatud nõuetele
teostatakse lumetõrjet vaid nõuetele vastava teelõigu osas kui see on
tehniliselt võimalik.
§ 6. Taotluse läbivaatamise kord
(1) Tähtajaks esitatud taotlused vaadatakse läbi määruse § 3 lõikes 1
märgitud tähtajast arvates ühe kuu jooksul.
(2) Taotluse mitterahuldamisest teavitatakse taotlejat kirjalikult ühe
kuu jooksul peale taotluse kättesaamist.
§ 7. Rakendussätted
(1) Tasuta lumetõrje teenuse saamiseks vajaliku taotluse vormi
kinnitab Vallavalitsus.
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Lauatennise hooaeg algas hoogsalt
Medalisadu septembris
Septembri esimesel nädalavahetusel alanud Lehtse
Pinksipühapäeva esimese
etapi võitis Kunnar Vahtras,
kolmanda koha saavutas Avo
Seidelberg. Viru-Nigula
Lauatennise seeriavõistluse
esimese etapi teise koha
naiste arvestuses tõi ära Ülle
Vilba, Kunnar Vahtras oli
veteranide hulgas kolmas.
Rahvapinksi esimesel etapi
Tallinnas võitis Allar Raudla Käsmust.
Võsu III karikavõistluse
I etapp plastikpallidega
Juba mõned aastad on lauatennise üldsust ärevil hoidnud uute plastikpallide ootus. Nüüd on nad siis kohal –
juba peetakse ka rahvusvahelisi võistlusi uute pallidega. Ametlikult on Eesti
Lauatennise Liit vastu võtnud otsuse, et uus pall on
ELTL-i korraldatud võistlustel kasutusel alates 1. jaa-

nuarist 2015.
Pidasime
õigeks üleminekut kohe hooaja alguses mitte poole pealt.
Võsu karikavõistluse
Tops punni! esimesele etapile kogunes 28 võistlejat.
Finaali jõudsid Anatoli Lans
Maardust (reitingu tabelis
42) ja Johannes Kant
Tallinnast (60). Ülipingelises mängus jäid peale
veteranmängija Johannes
Kanti kogemused, teiseks jäi
Anatoli Lans. Kolmanda ja
neljanda koha mängus olid
vastamisi Janno Malm Rakverest ja Andres Lofitski
Maardust, võitis Andres Lofitski. Meie meeste parimana
oli Kunnar Vahtras kaheksas, olles ühtlasi veteranide
parim. Parim naismängija oli
jätkuvalt Ülle Vilba (üldarvestuses 9. koht), parim
noor Vitali Osmuškin Maardust. Vihula valla parimaks
tunnistati Arkadi Mašegirov
(10.)
Seeriavõistluse järgmine
etapp toimub 26. oktoobril.

Coramy OÜ Rändkauplus
NB! Buss võib hilineda, kui mõnes peatuses on
ostjaid tavapärasest enam.
TEISIPÄEV
KOLMAPÄEV
Annikvere 15:15
Palmse
15:45
Noonu
15:30
Oruveski
16:15
Karula
15:45
Käsmu
17:00
Vihula
16:15
Lahe
17:30
Pajuveski
16:45
Koolimäe
17:45
Vainupea
17:00
Pedassaare 18:00
Eisma
17:30
Pihlaspea
18:15
Rutja
18:00
Vergi
18:30
Karepa 1. 18:30
Altja
18:50
Karepa 2. 18:45
Oandu
19:15
Sagadi
19.30

Rahvapinksi esimesel etapi Tallinnas võitis Allar Raudla Käsmust
Foto Tõnis Sang
Treeningud jätkuvad
Nagu juba tavaks on saanud
toimuvad lauatennise sügistalvised treeningud Võsu
spordihoones igal teispäeval
ja neljapäeval alates kella

seitsmest õhtul. Oodatud on kõik
huvilised – nii algajad kui edasijõudnud. Kehtib ka õpilaste kohta.
Võsu LTK

MTÜ LÄÄNE-VIRU JÄÄTMEKESKUS
JÄÄTMETE VASTUVÕTUHINNAD
ALATES 01.06.2014 a
Nimetus

Kood

Oksad, risu
17 02 01-1
Puidu töötlemisel
tekkinud jäätmed 03 01 05
Puit
(eelsorteeritud) 17 02 01-2
Töötlemata
tekstiil
20 01 11
Töödeldud
tekstiil
20 01 10
Plastijäätmed
07 02 13
Koldetuhk, räbu
ja katlatolm
19 01
Mustmetallid
16 01 17
Raud ja teras
17 04 05
Puhtad ja eelsorteeritud
pakendid
15 01-1
Määrdunud
pakendid
15 01-2
Vanarehvid
(olmeprügist)
16 01 03
Autolammutuspraht
16 01 18
Klaas
20 01 02
Plast, kile
17 02 03
Kattepinnas
17 05 04
Kivid, betoonitükid
kuni 0,5m
17 01 01
Kipsipõhised
ehitusmaterjalid 17 08 02
Ehitus- ja
lammutuspraht
17 09 04
Papp, paber,
kartong
20 01 01
Biolagunevad aia- ja
haljastusjäätmed 20 02 01
Olmejäätmed
20 03 01
Suurjäätmed
(mööbel)
20 03 07
Muud jäätmed
20 03 99
Asbesti sisaldavad
ehitusmaterjalid 17 06 05*
Pliiakud, patareid 16 06*
Elektri- ja elektroonikaseadmed
20 01 35-1
Elektri- ja elektroonikaseadmed (mittekomplektsed)
20 01 35-2
Kaalumisteenus**

Ühik
tonn

Hind
k/m-ta
0,00

Hind
k/m-ga
0,00

tonn

28,00

33,60

tonn

0,00

0,00

tonn

55,00

66,00

tonn
tonn

55,00
55,00

66,00
66,00

tonn
tonn
tonn

70,00
70,00
0,00

84,00
84,00
0,00

tonn

0,00

0,00

tonn

55,00

66,00

tonn

75,00

90,00

tonn
tonn
tonn
tonn

55,00
55,00
55,00
15,00

66,00
66,00
66,00
18,00

tonn

27,00

32,40

tonn

55,00

66,00

tonn

55,00

66,00

tonn

0,00

0,00

tonn
tonn

25,00
55,00

30,00
66,00

tonn
tonn

55,00
80,00

66,00
96,00

tonn
tonn

55,00
0,00

66,00
0,00

tonn

0,00

0,00

tonn

80,00
5,00

96,00
6,00

INNA HARMANTS
Vihula küla

90

LAINE KASK
Võsu alevik

90

MARTIN ILVES
Võsu alevik

87

INNA VÄLKMANN
Käsmu küla

87

AINO LEHTOJA
Võsu alevik

86

LIIDIA SANG
Võsu alevik

84

AINO TAMM
Eru küla

83

ARNOLD TOMMULA
Vergi küla

81

VIRVE RANDOJA
Lobi küla

80

IRENE SUSI
Vihula küla

80

ELDUR TIKKERBÄR
Võsu alevik

75

FRED KAASIK
Rutja küla

70

REET KÜTT
Pedassaare küla

70

Meie hulgast
on lahkunud …

** ei lisandu jäätmete toomisel
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

PETRAS KIVI
21. august
ÜLO VAIDALU
17. september

