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Vallavõim pidas Karepa kandi rahvaga nõu

3. mai koristuspäevast
Selle aasta kevad on üllatavalt varane ja kindlasti on paljud
kevadised koristustöö oma õuedes ja ühiskondlike
hoonete ümbruses tehtud. Kolmandaks maiks välja
kuulutatud Teeme ära kampaania on sellegipoolest hea
võimalus mõnusa seltskonnaga ette võtta külade,
teeäärsete ja ranna-alade koristamine ja hiljem üheskoos
talgupäevale talgusupi või -grilli juures joon alla tõmmata
ja edasisi plaane teha.
Nüüd pisut sellest, mis kogutud prügiga edasi teha,
kuhu panna või kuhu viia.
Riigimaanteede äärte koristamine suunal Võsu-VergiSöeaugu-Karula-Vainupea-Eisma-Toolse on kokkulepe
ASiga Eesti Teed, et sellel marsruudil tee äärde kottidesse
kogutud prügi korjatakse ära 5. mail päeva jooksul.
Randade koristamisel oleks hea, kui puit ja muu prügi
kogutakse eraldi, et puit hiljem kas maituld tehes või
jaanitules põletada ja muud jäätmed jäätmevedajale
üleandmiseks kokku koguda või toimetada jäätmejaama
Võsul Spordi tn 16. Kuna jäätmete eraldi kogumine nende
taaskasutusse andmiseks on üha olulisem, siis mida
rohkem on eri liiki jäätmeid jäätmejaama toomisel
võimalik eraldi kottidesse panna, seda parem.
Kokku kogutud prügi ei maksa jätta lihtsalt kuhugi
vedelema, heas usus, et küll keegi ära korjab – kui
koristada, siis peaks korraldajatel olema plaan, mis
kogutud prügist edasi saab.
Ühe suurema konteineri tellime olmeprügi kogumiseks Spordi tn 16 jäätmejaama, et kellel vähegi võimalik ja
kaugus mõistlik, toimetaks prügi jäätmejaama.
Jäätmejaam (Spordi tn 16, Võsu) on 03. mail avatud
kella 10.00 kuni 18.00.
Jõudu soovides

Külakoosolek Karepa rahvamajas, vasakul vallavanem Annes Naan.
Jüripäeval kogunes Karepa kandi rahvas, et arutada ühiselt
piirkonna tegemisi. Päevale kohaselt juhatas arutelu Jüri
Sikkut. Avasõnad ütles vallavanem Annes Naan ja samas
osutas ka piirkonna olulisematele teemadele, millisteks
pidas teede olukorda, sadama piirkonna arendamist,
rannaala korrastamist ja pikemas perspektiivis võimaliku
raamatukogu kolimist rahvamajja. Arutelud olid
arvamusterohked ja kohati ka emotsionaalsed. Osavõtjad
said vastata ka küsitluslehtedele, millised tulevikus abiks
vallavalitsusele piirkonna tegemiste korraldamisel.
Koosolekul esines ka sotsiaalnõunik Eha Veem, kes
andis põhjaliku üleevaate sotsiaaltööst vallast.
Ehitusnõunik Erik Keskküla
tutvustab kirgi kütnud Karepa
sadama planeeringuga seotud
asjaajamiste käiku.

Sulev Kiviberg
Keskkonnanõunik

Einar Vallbaum, sedapuhku
sadamaehitamist planeeriva
mittetulundusühingu
esindajana.

Võsu kool ootab uut
direktorit
Esimesest aprillist on Võsu kooli direktori kohusetäitjaks
Tõnu Valdma. Osaliselt täidavad endise direktori
tööülesandeid ka Anneli Pajuri ja Anneli Alemaa. Endise
direktoriga Aivar Lankeiga mindi lahku poolte kokkuleppel. Vallavanema sõnul ei leidnud endine direktor
küllaldast väljakutset kooli juhtimisel ja samas ei täitnud
ka kõiki vallapoolseid ootusi oma tegemistes.

Valikorienteerumine Võsul
Rakvere Teater suvitab Lahemaal
Kui eelmisel suvel kolis
Rakvere Teater puhkuste ajaks Võsule, siis
sellel suvel pesitseb
teater Lahemaal. Juba
mais esietendub Palmse mõisa moonakatemajas koguperelavastus „Mina olin veel
väikene“, millele annab
pillimängu ja lauluga
hoogu juurde ansambel
Kõrsikud. Juunis
muutub Uuskülas asuv
Tooma talu Iiri
ääremaaks, kus mängitakse Martin
McDonagh' näidendit
„Üks pealuu
Connemaras“.
Soome autori Sakari Pälsi
lustakaid lugusid on võrrel-

dud meie „Kevadega”. Lugude peategelasteks on külapoisid Sakari ja Arvo, kelle
vempude ja trikkide kaudu
avaneb vaatajatele Soome
sajanditagusest külaelu. Ivo
Eensalu lavastuses kehastavad väikseid võrukaelu
Rakvere Teatri näitlejad Saara Kadak ja Marin MägiEfert, emana näeme Liisa
Aibelit. Teistes rollides astuvad üles Bonzo, Alari Piispea ja Jaan Pehk ehk ansambel Kõrsikud, kelle
kanda on lavastuse muusikaline osa. Enne ja pärast
etendust pakuvad põnevat
uudistamist moonakatemaja
juurde välja pandud vanaaegsed põllutööriistad ning
koduloomad ja -linnud.
„Mina olin veel väikene“

etendub Palmses 15. maist
28. juunini kell 13.
Alates 13. juunist pakub
Palmse lähedal Uuskülas
asuv Tooma talu teatrikülastajatele salapära, koomikat
ja kõhedust, kui seal esietendub Martin McDonagh'
Eestis seni veel lavas-tamata
näidend „Üks pealuu Connemaras“. Igal sügisel teeb
väikese Iiri külakese hauakaevaja Mick Dowd kohalikul surnuaial tavapärasele
täpselt vastupidist tööd. Ta
peab vanad haua lahti kaevama ning lahkunute luud
kokku korjama, et uutele
haudadele ruumi teha. Kui
järg jõuab Micki aastaid
tagasi surnud naise hauani,
tõstavad külakeses taas pead

kuulujutud sellest, et Mick
on ise oma naise surmale
kaasa aidanud.
„Üks pealuu Connemaras“ on McDonagh' üks
mustemaid ja humoorikamaid näidendeid, mis viib
vaatajad rännakule sellel
veidral ja realistlikul Iirimaal, millega Rakvere Teatri
külastajad on varem kohtunud lavastustes „Connemara. Üksildane lääs“ ning
„Leenane'i kaunitar“. Üllar
Saaremäe lavastuses mängib
peaosa Hannes Kaljujärv
Vanemuisest, teistes osades
teevad kaasa Ines Aru, Velvo
Väli ja Imre Õunapuu. „Üks
pealuu Connemaras“ etendub Tooma talus kolmeteistkümnel suveõhtul 13. juunist
13. juulini.

Võistluse peakorraldaja Aleksander Pritsik jagas
võistlejatele kaardid kätte ja instrueeris enne rajale
minekut.
17. aprillil toimus Võsu koolis valikorienteerumise
võistlus, milles osalesid õpilased, õpetajad ja lapsevanemad. Võsule oli peidetud 21 punkti, mis tuli kaardi ja
kompassi abil üles leida. Igas punktist ootas võistlejaid
piirkonda puudutav küsimus. Kõik punktid suutsid üles
leida võistkonnad „Kalgu” ja „Ükskord me võidame nii
kui nii” Kokkuvõtteks suurima punktisumma kogus „JN
Sport”. Määravaks said vastused küsimustele.
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Euroopa Parlamendi
valimised 2014
Hääletamisinfo
Hääleõigust omavad vähemalt 18-aastased Eesti ja
Euroopa Liidu kodanikud, kes elavad alaliselt Eestis.
Hääletada ei saa teovõimetuse või vanglakaristuse
kandmise korral. Valija peab olema kantud 25. aprilli
seisuga valijate nimekirja registrijärgse elukohaga selles
omavalitsuses, kus hääletatakse.
Hääletamisviise on Eestis mitmeid: valimispäeval
hääletamine, eelhääletamine ja elektrooniline
hääletamine. Maakonnakeskuses saab elukohast
sõltumatult eelhääletada neljapäevast, 15. maist kuni
pühapäeva, 18. maini.
Elukohajärgses jaoskonnas saab eelhääletada 19.-21.
maini. Igas vallas või linnas on sel perioodil avatud ka
vähemalt üks valimisjaoskond, kus saab hääletada
väljaspool elukohta.
Kui valija ei viibi hääletamise ajal elukohas näiteks
terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse korral, siis
on võimalik taotleda hääletamist asukohas (näiteks
haiglas, hooldekodus, velukohas, mis ei ole tema
rahvastikuregistri järgne elukoht). Selliselt hääletada on
võimalik valimispäevale eelse nädala esmaspäevast
kolmapäevani. Hääletamise soovist tuleb eelnevalt
kirjalikult teada anda lähimale jaoskonnakomisjonile või
valla- ja linnavalitsusele.
Valimispäeval saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisjaoskonnas. Terviseseisundi või mõne muu
mõjuva põhjuse korral on võimalik taotleda hääletamist
ka kodus. Kodus hääletamise taotlust saab esitada nii
kirjaliku avalduse kui ka telefoni teel. Telefoni teel saab
hääletamiskasti koju tellida ainult valimispäeval kella 9-st
kuni kella 14-ni.
Hääletada saab ka elektrooniliselt, sõltumata valija
asukohast. Elektrooniline hääletamine algab 15. mail kell
9 ja lõpeb 21. mail kell 18. Elektrooniliselt saab hääletada
üksnes ID-kaardi või mobiili-ID ja interneti ühendusega
arvuti olemasolul. E-häält on võimalik muuta, hääletades
eelhääletamise ajal uuesti elektrooniliselt või minnes
eelhääletamise ajal valimisjaoskonda sedeliga hääletama.
Kui elektrooniliselt hääletanu muudab oma häält
valimisjaoskonnas, siis läheb arvesse seal antud
paberhääl.

Valimisjaoskonnad Vihula
vallas
Valimisjaoskond nr 1
HÄÄLETAMISE KOHT VALIMISPÄEVAL: Karepa
Raamatukogu, Karepa küla, Lääne-Virumaa 45401
SIDEVAHENDID: 322 1821
PIIRID:Toolse, Karepa, Tidriku, Andi, Rutja, Eisma,
Kiva, Vainupea ja Pajuveski külad
EELHÄÄLETAMISE INFO:19., 20. ja 21.mail kell
12-20 Karepa Raamatukogu, Karepa küla, LääneVirumaa 45401
Valimisjaoskond nr 2
HÄÄLETAMISE KOHT VALIMISPÄEVAL: Vihula
Lasteaed-Raamatukogu, Vihula küla, Lääne-Virumaa
45402
SIDEVAHENDID: 5291092
PIIRID:Karula, Noonu, Annikvere, Salatse, Metsiku,
Adaka, Paasi, Tiigi, Vihula, Haili, Mustoja, Oandu,
Lauli, Tepelvälja, Vila, Kakuvälja, Sagadi, Kosta ja
Villandi külad
EELHÄÄLETAMISE INFO:19., 20. ja 21.mail kell
12-20 Vihula Lasteaed-Raamatukogu, Vihula küla,
Lääne-Virumaa 45402
Valimisjaoskond nr 3
HÄÄLETAMISE KOHT VALIMISPÄEVAL: Võsu
Rannaklubi, Võsu alevik, Mere 6, Lääne-Virumaa
45501SIDEVAHENDID: 5 669 4345
PIIRID:Pedassaare, Pihlaspea, Natturi, Koolimäe,
Lahe, Lobi, Käsmu, Eru, Koljaku, Korjuse, Metsanurga,
Sakussaare, Võsupere, Palmse, Muike, Ilumäe, Uusküla,
Aasumetsa, Joandu, Võhma, Vatku, Vergi, Altja ja
Tõugu külad ning Võsu alevik
EELHÄÄLETAMISE INFO: 19., 20. ja 21. mail kell
12-20 Võsu Rannaklubi, Võsu alevik, 45501, Mere 6
Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda
Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha
andmed on Rahvastikuregistrisse kantud valla
või linna täpsusega
VALIMISPÄEVAL, 25. mail ALGAB
HÄÄLETAMINE KELL 9.00 JA LÕPEB KELL
20.00

VIHULA VALLA LEHT
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Parima klubi karikas ja neli Eesti meistrit
Lõppemas on kooliaasta ja
ka meil võistluste ning
treeninghooaeg. Kokkuvõtet
tehes, võiks öelda, et lapsed
käisid pühendunult treeningutes ning olid väga tublid.
Treeningutes ülesnäidatud
sihikindlus ja tahe viisid
võidule.
Lõppesid terve aasta
kestnud Eesti Iaido Liidu
poolt korraldatud karikasarja etapid Sport kobujutsus.
12. aprillil kolmandal ja
ühtlasi viimasel etapil pärjati Eesti meistrid ja kätte
anti medalid kui ka karikad
karikasarja võitjatele.
VK Wadokan oma õpilaste hiilgava tulemuse eest
pälvis kuue klubi hulgast
tiitli „Parim klubi“ ja suure
karika.
Saime klubisse neli uut

Lis Marii Undusk (vasakul) ja Johanna Kegel
Eesti meistrit. Tõime võistlustelt kaasa kakskümmend
neli medalit ja üksteist karikat.
Karikasarja kokkuvõttes
pälvis Vihula valla lastest
Lis Marii Undusk etapi kuldmedali ja karikasarja kokku-

võttes esikoha karika ning
veel kuldmedali Eesti meistritiitli eest. Kuldar Pedak
etapi pronksmedali, kuid
etappide kokkuvõttes siiski
karikasarja suure karika ja
esikoha. Viimasel etapi tulil
hõbemedalile Johanna Ke-

gel, kokkuvõttes saavutas
teise koha ja karika.
VKWadokan klubile tuli
kolmandalt etapilt neli võitu
ehk neli kuldmedalit, neli
hõbemedalit ja neli pronksmedalit.
Karikasarja võitjateks
tuli klubis neli võistlejat, neli
said hõbemedali ja kaks
pronksmedali.
Suur tänu teile ja ka
teistele trenni lastele ning
laste vanematele: Olete kõik
super tublid, sest karikas
„Parim klubi“ kuulub meile
kõigile – meie võitsime.
VK Wadokan klubi tänab
kogu südamest ettevõtteid
RR „Lektus“ ja „Palmse
Traiter“, kes toetasid lapsi
ning ka klubi tegevust.
VK WADOKAN
juhatus

Riik aitab parandada maaperede elutingimusi
Lääne-Viru maavanem kuulutab alates 1. aprillist 2014. a
avatuks hajaasustuse programmi 2014. aasta vooru.
Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades
elavatele lastega peredele tagada head elutingimused ning
seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega
maapiirkondades.
Lääne-Viru maakonnas saavad taotlusi esitada Haljala,
Kadrina, Laekvere, Rakke, Rakvere, Rägavere, Sõmeru,
Tamsalu, Tapa, Vinni, Vihula, Viru-Nigula ja Väike-Maarja
valdade hajaasustuses asuvate majapidamiste alalised
elanikud. Taotleja elukoht rahvastikuregistri alusel peab
olema sama majapidamine, millele toetust taotletakse ja
registrikanne ei saa olla hilisem kui 01.01.2014. Samuti peab
taotleja leibkonda kuuluma taotluse esitamise hetkel
vähemalt üks kuni 18-aastane (k.a) isik või kuni 35-aastane
(k.a) määratud puudega isik, kelle alaline elukoht
rahvastikuregistri alusel on majapidamine, millele toetust
taotletakse ja registrikanne ei saa olla hilisem kui 01.01.2014
(või alates sünnist, kui see on hilisem). Taotlusel võivad olla
kaastaotlejad oma majapidamistega, kellele ei laiene kuni
18-aastase või kuni 35-aastase (k.a) määratud puudega isiku
leibkonda kuulumise nõue.
Programmist toetatakse järgmisi valdkondi :
· veesüsteemid
· kanalisatsioonisüsteemid
· juurdepääsuteed
· autonoomsed elektrisüsteemid

Hajaasustuse programmi rahastatakse Eesti riigi- ja
kohalike omavalitsusüksuste eelarvetest. Toetuse summast,
mis on maksimaalselt 66,67% abikõlblikest kuludest, tuleb
50% riigilt ja 50% kohalikelt omavalitsustelt. Toetuse
maksimaalne suurus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta.
Taotleja ja kaastaotleja rahaline oma- ja kaasfinantseering
abikõlblike kulude osas peab olema vähemalt 33,33% ning
toetus ei saa olla suurem kui 2/3 projekti üldmaksumusest,
seega taotleja peab arvestama vähemalt 1/3 osas oma rahalise
panusega.
Maksimaalse toetuse summa arvutamisel võetakse
arvesse ka aastatel 2008-2012 hajaasustuse veeprogrammist
saadud toetuse summa.
Taotlusi võetakse vastu alalise elukoha järgses kohalikus
omavalitsuses. Taotluste esitamise lõpptähtaeg on 2. juuni
2014. a.
Täpsem informatsioon toetatavate tegevuste ja
abikõlblike kulude kohta Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse
kodulehel.
Maakondlik programmi kontaktisik on Lääne-Viru
Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist
Mari Koppel, tel 325 8013, e-post mari.koppel@laaneviru.maavalitsus.ee.
Hajaasustuse programmi 2014. aasta vooru infopäev
toimub 10. aprillil 2014. a.algusega kell 15.00 Lääne-Viru
maavalitsuses.

Vee hinnast nii ja naa
Alates 1. maist tuleb Vihula
Valla Veevärk OÜ kliendil
maksta vee- ja kanalisatsiooniteenuse eest oluliselt
kallimat hinda kui varem.
Veeteenuste hinna korrigeerimine on olnud 2010. aastal
loodud vee-ettevõttele üheks
raskemaks väljakutseks.
Vastavalt Ühisveevärgi ja kanalisatsiooniseadusele
peab vee hind olema kulupõhine st. vee hind peab
kujunema vastavalt veemajandusele tehtavatele
põhjendatud kulutustele.
Vee-ettevõtte nõukogu ja
valla volikogu on hoidnud
küll veemajanduse kulusid
range kontrolli all, kuid nii
vee-ettevõte kui vallavalitsus on tänulikud ettepanekute eest vee-ettevõtte kulutuste vähendamiseks.
Kui vaadata Vihula valla
veemajanduse ajalugu, siis
2007. aastal maksis vald
veemajandusele peale ca`
174 000 eurot. Sealt alates on
kulud veemajandusele vähenenud ja tulud kasvanud (vt.
lisatud joonist). Tulude kasv
ei ole tekkinud vaid abonenttasu tõusust 2011. aastal ja
vee- ja kanali hinnatõusust
2012. aastal, vaid ka kogu
kliendibaasi korrastamisest
ja vee tarbimise üle kontrolli

kehtestamisest vee-ettevõtte
poolt alates 2011. aastast.
Valla eelarvest veemajanduse kulude katmine ei ole
aga õiglane teiste valla
elanike suhtes, kes ühisveevärgi vett ei kasuta.
Kui Eesti Vee-ettevõtete
Liidu poolt kaks korda aastas
teostatavad vee hinna võrdlused näitavad Vihula valla
kõrget vee hinda, siis tuleb
siin arvestada, et meie vee
hind sõltub „tänu“ abonenttasule oluliselt vee tarbimisest. Näiteks majapidamises, kus kasutatakse 10
m3 vett kuus, lisandub vee
hinnale vaid 0,32 eurot,
samas tarbija, kes kasutab
vett vaid 10 m3 aastas,
maksab kuupmeetri hinnale
lisaks 3,84 eurot. Sellest
lähtuvalt ka meie kõrge

keskmine keskmine vee
kuupmeetri hind. Suhteliselt
kõrge vee hind tuleneb aga
meie veevärgi omapärast –
meil peaaegu puuduvad suured tarbijad: korrusmajad,
olulise vee tarbimisega ettevõtted, meie ühe kliendi
kohta tuleb kordades rohkem
trassimeetreid kui enamikes
teistes veevärkides.
Vee hinna kujunemine
on ära näidatud ka Vihula
valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavas, mis
kinnitati valla volikogu poolt
2013. aasta augustis. Vihula
valla veemajandusprojekti,
mille reaalsed ehitustööd
algasid selle aasta aprillis,
finants-majandusanalüüs
nägi samuti ette hinnatõusu
vajalikkust, mitte niivõrd
projektiks võetava laenu

tagasimaksete teostamiseks,
kuivõrd eelpoolmainitud vee
hinna kulupõhisuse tingimusele vastamiseks.
Lisaks veemajandusprojekti käivitumisele toimub praegu ka Vergi ja
Vihula külade puurkaevudele joogivee puhastusseadmete paigaldamine.
Veebruaris esitati Keskkonnaprogrammi taotlus
Võsupere ÜVK väljaehitamiseks – taotluse vastust on
oodata maikuus. Valmistatakse ette taotlust Käsmu
külale Keskkonnaprogrammist raha saamiseks.
Annes Naan
vallavanem
Andrus Kruusi
Vihula Valla Veevärk
OÜ juhatuse liige
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Istung nr 8
Võsul
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16.aprillil kell 16:00.

Istungil osales 9 volikogu liiget: Andrus
Aasmäe, Anneli Alemaa, Annika Hallimäe, Gerly
Herm, Jaan Kruus, Hanno Nõmme, Mati Piirsalu,
Aide Veinjärv ja Uno Õunapuu.
Istungil ei osalenud Robert Aasa, Urmas
Einberg, Jüri Teppe ja Aarne Vaik.
Määrusega nr 10 kinnitati Vihula valla 2014.aasta
lisaeelarve nr 1
Otsusega nr 43 kehtestati Koljaku küla Ligedama
kinnistule koostatud detailplaneering
Otsusega nr 44 loeti üle vaadatuks valla üldplaneering koos põhilahenduste muudatustega vastavalt
Kakuvälja küla Kadaka mü, Karepa küla Karepa
Piilkonnamaja mü ja Toolse k Mere mü detailplaneeringule ning Lääne-Virumaa maakonnaplaneeringule „Lääne-Viru maakonna rannikuala“
Otsusega nr 45 kinnitati isikute nimekiri kes on kohustatud esitama huvide deklaratsiooni:
1. SA Võsu Kuurort juhatuse liige
2. OÜ Vihula Valla Veevärk juhatuse liige
Otsusega nr 46 moodustati Euroopa Parlamendi valimisteks jaoskonnakomisjonid järgmistes koosseisudes:
1. valimisjaoskond nr 1 (asukoht Karepa
Raamatukogu, Karepa küla)
Esimees - Ene Loo. Liikmed: Sirje-Tiiu Kivilo,
Kalle Loo, Jaan Känna ja Maarja Veskila.
Asendusliikmed: Riina Uukareda ja Sigrid Heinlo
2. valimisjaoskond nr 2 (asukoht Vihula
Lasteaed-Raamatukogu, Vihula küla)
Esimees - Marika Sundla. Liikmed: Kaie
Juhanson, Urmas Einberg, Kai Tingas ja Priidu Mülla.
Asendusliikmed: Tiina Tälli ja Age Muttika.
3. valimisjaoskond nr 3 (asukoht Võsu
Rannaklubi, Võsu alevik Mere 6)
Esimees - Heete Sederholm. Liimed Eha Veem,
Anneli Alemaa, Heino Muruvee, Kaja Toming ja
Merikene Teppe. Asendusliikmed: Ülle Sinimäe ja
Mirjam Kulla.
Otsusega nr 47 valiti revisjonikomisjoni liikmeks
Mati Piirsalu.
Järgmine volikogu istung toimub
15. mail algusega kell 16:00
vallamajas, Võsul.
Volikogu poolt vastuvõetud määruste ja otsustega saab
tutvuda valla kantseleis, raamatukogudes ja valla
veebilehel: www.vihula.ee.

OÜ Kesto kogub laupäeval, 28.
juunil Vihula vallas ohtlike jäätmeid
ja koduelektroonikat
Ohtlike jäätmete nimekiri, mida vastu võetakse:
Pliiakud; patareid; värvijäätmed; õlijäätmed; õlifiltrid;
ohtlike ainete jääke sisaldavad pakendid;
luminestsentslambid; elavhõbe; vanad ravimid;
kemikaalid; taimekaitsevahendid; happed; komplektsed
elektroonikaseadmed ja külmikud.
Muid jäätmeid (nt rehvid, eterniit, ehitusjäätmed,
vana mööbel) vastu ei võeta!
NB! Kellaajad võivad nihkuda, seega peaks varuma
veidike aega ja kannatust.
Palume kogumisringil jäätmed isiklikult üle anda, mitte
varem kogumiskohta kokku viia!

Peatuskohad kogumisringil
10.00-10.15
10.30-10.45
10.55-11.10
11.20-11.35

Karepa (rahvamaja)
Eisma (sadama teerist)
Vainupea (bussipeatus)
Karula (parkla Karula-Vainupea
ristmikul)
11.45-12.00 Vihula (kauplus)
12.10-12.25 Sikkani (bussipeatus)
12.35-12.50 Sagadi (kaupluse parkla)
13.05-13.20 Võsupere (kohvik „Kohvikann“ parkla)
Kogumisringi korraldaja MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus
Täiendav info: OÜ Kesto,
projektijuht, Mihkel Krusberg, tel. 5 818 8629

18. märtsi 2014 istungi nr 11 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. andis loa MTÜ-le Free Flow Studio projektlaagri
läbiviimiseks Männisalu Puhkekeskuses Võsul ajavahemikul 14.07.-20.07.2014 ja 21.07.-27.07.2014;
2. kompenseeris õpilaste sõidupiletid vastavalt esitatud
avaldustele kokku summas 39,80 eurot;
3. otsustas võõrandada avalikul kirjalikul enampakkumisel
vallale kuuluv kinnistu Mere tn 63a Võsu alevikus
alghinnaga alates 65 000 eurot. Pakkumuste esitamise
tähtaeg on 28. aprill 2014 kell 13.00;
4. väljastas kasutusload Käsmu küla Laane tee 7 sauna
kasutamiseks, Käsmu küla Laane tee 7 abihoone
kasutamiseks ja Käsmu küla Seljaku tn 1 elamu
kasutamiseks;
5. väljastas projekteerimistingimused siderajatise ehitusprojekti koostamiseks;
6. otsustas esitada volikogule järgmised eelnõud: „Koljaku
küla Ligedama kinnistule koostatud detailplaneeringu
kehtestamine“ ja „Vihula valla haldusterritooriumil
kehtiva üldplaneeringu üle vaatamine“.
25. märtsi 2014 istungi nr 12 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. muutis Toolse külas asuva Kiviallika katastriüksuse
sihtotstarvet maatulundusmaast elamumaaks;
2. tunnistas kehtetuks Vihula Vallavalitsuse 04.03.2014
korralduse nr 90 ja andis nõusolek kinnistu Eisma sadam
piiride muutmiseks;
3. asendas Vihula Vallavalitsuse 6. augusti 2002 määruse nr
1 “Valimisjaoskondade moodustamine” paragrahvi 1
punkti 2 lause „Valimisjaoskond asub Vihula LasteaedAlgkoolis Vihula külas“ lausega „Valimisjaoskond asub
Vihula lasteaed-raamatukogu hoones Vihula külas“;
4. väljastas kasutusload Käsmu küla Ranna tee 10 kinnistu
elektriliitumise kasutamiseks ja Võsu aleviku UueLepispea kinnistu elamu kasutamiseks;
5. väljastas projekteerimistingimused Käsmu küla Ranna
tee 25 kinnistu abihoone rekonstrueerimiseks, osaliseks
lammutamiseks ja laiendamiseks. Väljastas projekteerimistingimused Võsu aleviku Sambla väikekoht 24
kinnistu suvila rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks;
6. kinnitas volikogu sotsiaal- ja hariduskomisjoni ettepanekud järgmiselt: maksta rehabilitatsioonitoetust
kahele eakale inimesele kokku summas 221,38 eurot;
maksta küttetoetust kolmele eakale inimesele kokku
summas 384 eurot; maksta toimetulekutoetust ühele
inimesele summas 90 eurot; maksta toetust ühele
vähekindlustatud perele summas 199,15 eurot; maksta
ühekordset toetust ühele puudega inimesele summas 90
eurot.
01. aprilli 2014 istungi nr 13 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. lubas Krautmani Massaaži ja Terviseakadeemial
kasutada Võsu Kooli ruume ja inventari ajavahemikul 2.11.juuli 2014;
2. kinnitas volikogu kultuuri- ja noorsookomisjoni ettepanekud järgmiselt: eraldada MTÜ-le Karepa Selts
transpordikulude kompenseerimiseks 216 euro ulatuses.
Toetuse kasutamise eesmärk: seltsi rahva ekskursioon
Lennusadamasse. Eraldada Priit Randmanile 350 eurot
seoses Venemaal Tjumenis toimuvate suusaorienteerumise Euroopa meistrivõistlustel osalemisega, kus P.
Randman on arvatud Eesti A-koondisse. Esindaja
omaosalus on 700 eurot, mille eest kaeti lennupiletite,
toitlustuse ja ööbimise kulud. Eraldada MTÜ-le
Pedassaare-Natturi-Koolimäe külaselts 250 eurot seoses
Natturi küla 550. aastapäeva tähistamisega. Seltsi
taotluse üldsumma on 1150 eurot, omaosalus 250 eurot.
Toetus on sihtotstarbeline ja eraldatakse küla esmamainimise auks paigaldatava kivi sepistatud kirja
valmistamiseks. Toetused makstakse välja kuludokumentide alusel;
3. kooskõlastas Pedassaare külas Jaagu-Loritse kinnistule
rajatava puurkaevu asukoha vastavalt esitatud taotlusele;
4. andis loa korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastuseks P. Kroosile. Mitte rahuldada L.
Langemetsa taotlust erandkorras vabastuseks vaid anda
luba korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodiliseks
vabastuseks;
5. otsustas esitada volikogule eelnõu „Ametiisikute määramine kes on kohustatud esitama huvide deklaratsiooni“;
6. väljastas kasutusloa Oandu küla Oandu-Möldri kinnistu
elamu kasutamiseks;
7. väljastas projekteerimistingimused Vergi küla Anete
kinnistu sauna ehitusprojekti koostamiseks Keskkonnaameti esitatud tingimustel;
8. väljastas kirjaliku nõusoleku Vergi küla Uue-Liiva
kinnistu sauna rekonstrueerimiseks, terrassi ning
piirdeaia rajamiseks Keskkonnaameti poolt esitatud
tingimustel;
9. väljastas ehitusloa Võsu aleviku Aasa-Oja piirkonna
ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniehitiste rajamiseks.
04. aprilli 2014 istungi nr 14 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. ei rahuldanud M. Palmi taotlust korraldatud jäätmeveoga
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7.

liitumisest erandkorras vabastamiseks vaid andis
perioodilise vabastuse;
kooskõlastas Eisma külas Ranna väikekoht 17 kinnistule
rajatava puurkaevu asukoha vastavalt esitatud taotlusele;
tühistas Vihula Vallavalitsuse 25.02.2014 korraldus nr
82. Jätta kvalifitseerimata pakkuja AS Antaares ja lükata
tema pakkumus tagasi korralduses toodud põhjustel.
Kvalifitseerida pakkujad Insenerehituse AS ja OÜ
Monoliit. Tunnistada hankedokumentides esitatud
tingimustele vastavaks Insenerehituse AS ja OÜ
Monoliit pakkumused. Tunnistada edukaks pakkuja OÜ
Monoliit pakkumus kui võrreldavatest pakkumustest
pakkumuste hindamise kriteeriumi „madalaim maksumus“ suhtes soodsaim pakkumus hinnaga 893 050,00
millele lisandub käibemaks. Kuna edukaks tunnistatud
pakkumus ületab hanketeates toodud hankelepingu
eeldatavat maksumust, siis lähtuvalt hankedokumendist
sõlmida edukaks tunnistatud pakkumuse esitajaga
töövõtuleping osalisele hankemahule kogusummas 473
190,00 eurot jättes hankest välja korralduses loetletud
tööd;
otsustas esitada volikogule eelnõu „Vihula valla
2014.aasta lisaeelarve nr 1 kinnitamine“;
väljastas kaevetööde loa Võsu aleviku Aasa tn, Muru tn ja
Oja tn piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniehitustööde teostamiseks ning Võsu aleviku Aia tn
piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniehitustööde
teostamiseks;
otsustas jätta algatamata keskkonna mõjude hindamise
Vihula valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise
projekti käigus Võsu aleviku ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooniehitiste taotletavate ehituslubade menetlemisel;
väljastada ehitusloa Võsu aleviku ühisveevärgi ja –
kanalisatsiooniehitiste 2.osa, Aia tn piirkond, rajamiseks.

15. aprilli 2014 istungi nr 15 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. määras Vihula valla esindajaks ja juhatuse liikmeks
MTÜ-s Lääne-Viru Jäätmekeskus vallavanem Annes
Naan`i;
2. andis loa korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodiliseks vabastuseks A. Bergströmile, A. Koppelile, K.
Kõrvekile, L. Nuutrele, R. Haavelile, R. Keinile, R.
Arpole, V. Hassinenile ja erandkorras vabastamiseks A.
Einastele;
3. kompenseeris ühe õpilase sõidukulud III veerandil
summas 130 eurot;
4. muutis katastriüksuste Piiri tn 2, Liiva tn 15, Liiva tn 17,
Aasa, Tiigi suvila, Väikeküla-Hansu 2, Reino 2, Suurekivi I ja Puusepa I lähiaadresse;
5. jagas katastriüksuse „Võsu rand“ neljaks iseseisvaks
katastriüksuseks ning määras koha-aadressideks Sadama
tn 1, Vabaduse tn 18, Võsu rand 1 ja Võsu rand 2;
6. väljastas ehitusload Karepa küla Nõmmeste kinnistu
puhkebaasi hoone laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks
elamuks, joogiveetorustiku rajamiseks Võsu aleviku
Piiri tn 4 kinnistule, Kalda tn survekanalisatsiooni
rajamiseks Võsu aleviku Piiri tn 4 reoveepuhasti
ehitustööde ulatuses, Võsu sadama survekanalisatsiooni
rajamiseks Võsu aleviku Piiri tn 4 reoveepuhasti
ehitustööde mahu ulatuses, Spordi tn survekanalisatsiooni rajamiseks Võsu aleviku Piiri tn 4 reoveepuhasti ehitustööde ulatuses, reoveepuhasti
rajamiseks Võsu aleviku Piiri tn 4 kinnistule, reovee
purgimissõlme rajamiseks Võsu aleviku Piiri tn 4
kinnistule, Annikvere küla Veikari kinnistu elamu
rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks;
7. väljastas kasutusloa Võsu aleviku Jaanioja tn 10
maakaabelliini kasutamiseks;
8. väljastas kirjaliku nõusoleku Võsu aleviku Oja tn 1 suvila
terrassi rajamiseks ja Vatku küla Jaagu-Hansu kinnistule
aida püstitamiseks;
9. väljastas projekteerimistingimused Tõugu küla Hansurahva kinnistu elamu katusekonstruktsioonide rekonstrueerimise projekti koostamiseks ja Pedassaare küla
Liiva kinnistule sauna ehitusprojekti koostamiseks;
10. tunnistas kehtetuks Vihula Vallavalitsuse 10.12.2013
korralduse nr 473 „Ehitusloa väljastamine“;
11. väljastas kaevetööde loa ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
ehitustööde teostamiseks Võsu aleviku Piiri tn 4
kinnistul;
12. kuulutas välja konkursi Võsu Kooli direktori ametikoha
täitmiseks. Avalduste esitamise tähtaeg kandideerimiseks on 15. mai 2014;
13. väljastas avaliku ürituse korraldamise loa MTÜ-le Arma
Hipoteraapia- ja Ratsakeskus 27.04.2014 toimuva
avaliku ürituse „Arma kestvusratsutamine“ korraldamiseks;
14. nõustus elektrivõrgu rajamisega ning tähtajatu ja tasuta
isikliku kasutusõiguse seadmisega Elektrilevi OÜ
kasuks Vihula valla omandis olevale kinnistule „Võsu
rand“;
15. volitas vallavanem Annes Naan`i sõlmima OÜ-ga
Monoliit töövõtulepingu osalisele hankemahule kogusummas 473 190 eurot.

VIHULA VALLA LEHT

SOS

pidu
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Võsu Rannaklubis
Pilet 3 eurot

APRILL 2014

3. mail kell 20.00
Avatud puhvet
Heidil ja Martinil

Vihula Vallavalitsus korraldab avaliku
konkursi

sündis 17. märtsil tütar
MIA-LOTTA TEEDLA

Võsu Kooli (liik lasteaed-põhikool) direktori vaba
ametikoha täitmiseks.
Konkursil valituks osutunud isik
asub tööle hiljemalt 15. augustil
2014 (võimalusel varem).
Konkursil kandideerimiseks peavad isikul olema täidetud haridus- ja
teadusministri 29. augusti 2013 määruse nr.30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetaja ja tugispetsialistide
kvalifikatsiooninõuded“ § 2 sätestatud õppeasutuse juhtide kvalifikatsiooninõuded.
Kandidaadil peavad olema:
1) teadmised eelarvelise asutuse
majandustegevuse põhimõtetest;
2) eesti keele oskus kõrgtasemel;
3) inglise ja vene keele oskus
vähemalt suhtlustasandil;
4) arvuti kasutamisoskus;
5) koolis töötamise kogemus.

Konkursil osalemiseks tuleb
esitada:
1) sooviavaldus;
2) elulookirjeldus;
3) kvalifikatsiooninõuete täitmist
tõendavate dokumentide koopiad;
4) muud dokumendid, mida
kandidaat peab oluliseks.
Dokumendid tuleb esitada hiljemalt 15. maiks 2014 Vihula Vallavalitsusele aadressi Mere 6, Võsu,
Vihula vald, Lääne-Virumaa 45501
või e-posti aadressile vald@vihula.ee
Täiendavat informatsiooni täidetava ametikoha kohta saab
telefonil 3 258 644; 5 669 4345.

Pakume lähisuhte vägivalla ohvriks langenud
naistele järgnevaid tasuta teenuseid:
-

Juhtumipõhine nõustamine

-

Õigusabi

-

Psühholoogiline nõustamine

-

Turvakodu teenus

Tagame naisele konfidentsiaalsuse.
Helista 24/7 telefonil 5 629 7745 või kirjuta
virunaistekeskus@gmail.com.
Vägivallast on väljapääs. Aitame sul seda
leida.
www.virunaistetugi.ee

20.maist kuni 23. maini ja
26.maist kuni 30. maini
OSUTAB VIHULA VALLAS
TEENUST

KORSTNAPÜHKIJA
19.10 VÕHMA SELTSIMAJAS 19:10
VALIMISPIDU
Ootame kõiki kandidaate vestlusringi arutlema
Vihula valla tuleviku üle
Tantsuks mängib ansambel COMPACT
PUHVET
PÄÄSE 3 eurot

Aivar Needo
Soovijatel registreerida
telefonil 510 1250

KÜL AVANEMATE KOOSOLEK
8. mail algusega kell 16:00 vallamajas, Mere tn 6
Võsul. Arutusele tulevad 2014 suvine
teede hooldus ja muud küsimused

Paemurru talus
3. mail 2014
Teeme ära talgupäeva
ei toimu!
Vallamaja 2. mail suletud.

ELMAR KILK
Koljaku küla
AGNES-LUDMILLA
KALJURAND
Villandi küla
ENDEL KURU
Võsu alevik
EVI ADAMAS
Toolse küla
ELSA-ELFRIEDE SANDER
Võsu alevik
AGNES MAAS
Käsmu küla
HILJA REIMETS
Noonu küla
HELGI MANNOV
Käsmu küla
JÜRI NOORLIND
Pajuveski küla
EINO KIVIBERG
Käsmu küla
VELLO FREIBERG
Võsupere küla
MAIE MEI
Vergi küla
AIME JÕEÄÄR
Eisma küla
ERKI NIILIKSE
Eru küla
ANDRES PEDAK
Võsu alevik

86

86
85
85
85
83
83
80
75
75
75
75
75
70
70

OÜ Silmarõõmu silmaarst võtab vastu
Võsul vallamaja I korrusel sotsiaalnõuniku
kabinetis
kolmapäeval 14. mail kella 10.00-st kuni
soovijaid jätkub.
·
Silmade kontroll
·
Silmarõhu mõõtmine
·
Prillide müük
·
Prillide pisiremont
·
Optilised päikeseprillid
Kindlasti on vajalik ennast registreerida
sotsiaalnõuniku telefonil 325 8644 või
5 669 4345

Palmse mõis võtab tööle: kohusetundliku
ja tööka aiatöölise mai kuust kuni oktoobri
lõpuni ja ehitus-remonditöölise.
Info tel.5 308 9801 või meili teel
aed@palmse.ee
Soovin üürida elamispinna pikemaks ajaks
Võsuperes või Vihula vallas.
Tel. 502 2291 Toomas

Meie hulgast
on lahkunud …

FERDINAND MARTÕNETS
12. aprill
GUSTAV KASKMAN
7. aprill
AARE KULBACH
9. aprill
BERTHA PÄRNA
9. aprill

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

