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Võsu postkontor jätkab

Valla elanike arv väheneb
jätkuvalt
Seisuga 02.01.2015 on elanikeregistris Vihula vallas 1910
elanikku.
Eelmisel aastal sündis valda 8 last, suri 31 inimest.
Vallast lahkus mujale 85 ja valda asus elama 66
kodanikku.
Vallasiseselt vahetas elukohta 8 inimest.
Vihula valla elanike arv külade kaupa aastal
2005 ja 2015 jaanuari seisuga

Eelmise aasta detsembris
jõudis vallakodanikele teade
plaanist sulgeda Võsu postkontor. Lühikese ajaga koguti Võsu elaniku Maire
Muruvee algatusel ligi 700
allkirja postkontori sulgemise vastu. Kiri koos allkirjadega saadeti Omniva(AS Eesti Post) nõukogu
esimehele ja juhatuse esimehele, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumisse, konkurentsiametile,
õiguskantslerile, Lääne-Viru
maavanemale,Vihula vallavanemale.
Tänaseks on saadud
kirjadele ka vastused – Võsu
postkontorit ei suleta.
Maire Muruvee tänab
kõiki kaasamõtlejaid ja
toetusallkirjade andjaid.

AS Eesti Post-i vastus Võsu postkontori osas

AASUMETSA
ADAKA
ALTJA
ANDI
ANNIKVERE
EISMA
ERU
HAILI
ILUMÄE
JOANDU
KAKUVÄLJA
KAREPA
KARULA
KIVA
KOLJAKU
KOOLIMÄE
KORJUSE
KOSTA
KÄSMU
LAHE
LAULI
LOBI
METSANURGA
METSIKU
MUIKE
MUSTOJA
NATTURI
NOONU
OANDU
PAASI
PAJUVESKI
PALMSE
PEDASSAARE
PIHLASPEA
RUTJA
SAGADI
SAKUSSAARE
SALATSE
TEPELVÄLJA
TIDRIKU
TIIGI
TOOLSE
TÕUGU
UUSKÜLA
VAINUPEA
VATKU
VERGI
VIHULA
VILA
VILLANDI
VÕHMA
VÕSU ALEVIK
VÕSUPERE
KOKKU

2005
7
34
29
87
53
26
8
37
14
20
37
90
12
48
3
12
112
22
5
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8
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13
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25
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7
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6
2
44
507
151
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2015
4
16
29
76
48
17
6
24
18
13
41
66
11
32
6
12
5
147
23
6
14
24
20
21
12
4
14
16
22
16
71
10
12
30
44
26
12
19
2
29
26
11
18
38
16
88
89
7
10
38
417
128
1910

2

VIHULA VALLA LEHT

Valimisjaoskonnad Vihula
vallas
Valimisjaoskond nr 1
HÄÄLETAMISE KOHT VALIMISPÄEVAL:
Karepa Raamatukogu, Karepa küla,
Lääne-Virumaa 45401
PIIRID:Toolse, Karepa, Tidriku, Andi, Rutja, Eisma,
Kiva, Vainupea ja Pajuveski külad
EELHÄÄLETAMISE INFO: 23., 24. ja 25.veebruaril
kell 12-20 Karepa Raamatukogu, Karepa küla, LääneVirumaa 45401

Valimisjaoskond nr 2
HÄÄLETAMISE KOHT VALIMISPÄEVAL:
Vihula Lasteaed-Raamatukogu, Vihula küla,
Lääne-Virumaa 45402
PIIRID:Karula, Noonu, Annikvere, Salatse, Metsiku,
Adaka, Paasi, Tiigi, Vihula, Haili, Mustoja, Oandu,
Lauli, Tepelvälja, Vila, Kakuvälja, Sagadi, Kosta ja
Villandi külad
EELHÄÄLETAMISE INFO: 23., 24. ja 25.veebruaril
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 45501
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: 23., 24. ja 25.veebruaril
kell 12-20 Võsu Rannaklubi, Mere 6, Võsu alevik,
Lääne-Virumaa 45501
VALIMISPÄEVAL, 1. märtsil
ALGAB HÄÄLETAMINE KELL 9.00
JA LÕPEB KELL 20.00

Lambaid pügatakse,
kodanikud otsustavad!
Sinu valik!
Üleskutse kõigile Eesti kohalikele
omavalitsustele
20. jaanuaril algab lamba-aasta ja aeg on tegudeks! Vigala
vald esitab kõigile Eesti kohalikele omavalitsustele
üleskutse osalemiseks kodanikuaktiivsuse võistlusel
“Lambaid pügatakse, kodanikud otsustavad! Sinu valik!”
(Üleskutse kirjelduse koos täpsete tingimustega leiate
manuses).
Vigala vald on 1. märtsil 2015 toimuvate Riigikogu
valimiste kõige kõrgema kodanike valimisaktiivsusega
omavalitsusele välja pannud auhinna – aukirja koos
mälestusesemega ning haruldase võimaluse külastada üht
erakordselt põnevat ajaloolist kohta asjatundliku giidiajaloolase juhendamisel.
Et tõsta teadlikkust kodanike isikliku vastutuse ja
aktiivsuse olulisusest kogu ühiskonna jaoks, loosib Vigala
vald
välja ka üllatusauhinna, milleks on giidiga
ekskursioon Okupatsioonide Muuseumis Tallinnas.
Üllatusauhind loositakse välja kodanikuaktiivsuse
võistlusele registreerunud omavalitsuste, mittetulundusühingute ja valimisliitude vahel. Loosimiseks tuleb saata
kinnituskiri e-postiga kodanikud@vigala.ee hiljemalt
20.02.2015.a. NB! Auhinnad ei sisalda kohalesõitu
ekskursioonipaika.
Selgituseks:
Vigalast algab Eesti omavalitsuste ajalugu, kui aastal
1789 kehtestati „Vigala õigus“ , millest sai alguse
vallaametnikega valdade loomine Eestis. Tuginedes
ajaloolisele eeskujule panustada ise oma elu paremaks
muutmisse ja võtta vastutus Eesti riigi tuleviku ees
kutsume meie, Vigala vallavanem Priit Kärsna ja Vigala
vallavolikogu esimees Martin Andreller, järgima meie
eeskuju ja algatatud kodanikuaktiivsuse võistluse
üleskutset. Valimistel mitteosalemist ei pea me protestiks,
vaid mõttelaiskuseks.
Kutsume lisaks omavalitsustele ka Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liitu ning Eesti Külaliikumist
Kodukant üleskutset oma liikmetele levitama, et
saabuvatel valimistel kodanikud mõistaksid oma sõna
kaalu, läheksid valima ja kasutaksid oma hääleõigust
arukalt.
Priit Kärsna, Vigala vallavanem
Martin Andreller, Vigala vallavolikogu esimees
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Lääne-Viru rääkivad numbrid
On ütlematagi selge, et planeerides oma tegevust, tuginedes pelgalt kuuldul ja
nähtul, ei ole jätkusuutlik
lähenemisviis. Milline on
meie elanike rahulolu kohalike avalike teenustega,
annab ülevaate Siseministeeriumi tellitud ja uuringufirma Saar Poll poolt läbiviidud uurimus „Elanike
rahulolu kohalike avalike
teenustega“.
Lääne-Virumaal hinnatakse olukorda paari aastataguse perioodiga võrreldes
teistest valdkondadest enam
paranenuks järgmistes valdkondades: kergliiklusteed,
sportimisvõimalused, noorte
huviringid- ja huviharidus.
Kergliiklusteede olukorra
paranemist tunnetasid muide
esimese valikuna üheksa
maakonda viieteistkümnest.
Liikumisharrastajana on mul
hea meel näha, et meie
inimesed hindavad kergliiklusteede rajamist, mis
võimaldavad turvalisemat
liiklemist ning laiendavad
sportimis- ja vaba aja veetmise võimalusi.
Halvenenuks peetakse
meil olukorda sõiduteede,
pangateenuse ja ühistranspordi osas. Mujal maakondades rohkelt kajastust leidnud eriarstiabiga seotud
probleemid Lääne-Virumaal
sedavõrd teravat esiletoomist ei leidnud. Pangateenuse kättesaadavus ja mure
sektori arengute pärast, saab
tõenäoliselt põhjendada mitmel pool kajastust leidnud
pangakontorite sulgemisega.
Sarnaseid arenguid ja
kulude kärpimist esineb ka
muudes meile olulistes valdkondades, sh postiteenus.
Kontorite sulgemised ei ole
enam erakordne sündmus
kusagil kaugel, vaid puudutab juba ka meid. Panga-

kontor Tapal on paljudel veel
värskelt meeles. Võsu postkontori jätkamiseks praegusel moel on panustanud nii
kohalikud elanikud, Vihula
vald kui ka Maavalitsus.
Koostöö on kandnud vilja ja
Maavalitsuseni on jõudnud
teave sellest, et postkontori
üleviimine postipunktiks
jääb ära. Jätkatakse kõikide
seniste teenustega. Tänan
siinkohal kõiki, kes sellesse
protsessi on panustanud.
Ühest küljest on need
teemad mõistetavad – inimesi jääb vähemaks. Teisalt,
piirkonna elujõu säilitamine
ja konkurentsivõime tõstmine muutub strateegiliste
teenuste kadumisel veelgi
keerulisemaks.

na arengufaktoriks saab
eeloleval perioodil jätkuv
panustamine haridusvaldkonda, Euroopa Liidu finantseerimisvahendite oskuslik ja piirkonna vajadusi
arvestav kasutamine ja turismi ning tootmissektorite
arendamine. Just tootmises
on võimalused kõige ulatuslikumad ja tööstuspiirkondade arendamine enamustel omavalitsustel seatud
prioriteediks. Arvestama
peab aga tõsiasjaga, et selles
valdkonnas on piirkondade
konkurents tihe. Uusi investeeringuid vaagitakse tõsiselt ning kvalifitseeritud töökäte mure on meiegi puhul
reaalsuseks. Siinkohal on
seega suuremas konku-

Võsu postkontori jätkamiseks
praegusel moel on panustanud nii
kohalikud elanikud, Vihula vald
kui ka Maavalitsus.
Mul on heameel, et vaatamata parendust vajavatele
valdkondadele teame me
kohapeal selgelt, mida
maakonnana vajame. See
teadmine jõuab meieni meie
enda inimestelt, töövõtjatelt,
ettevõtjatelt, kultuuritöötajatelt, sporditegelastelt, tootmissektorist ja teenindussfäärist. Vabaühendustest ja
kogenud omavalitsusjuhtidelt.
Lääne-Virumaa on jätkuvalt Eesti suuruselt viies
maakond ja siin elab üle 60
000 inimese. Meie maakonnakeskuseks on kõige
paremas mõttes kreisilinn,
arengutele suunatud ja väge
täis Rakvere. Suurepärased
ühendused pealinnaga, kuurortpiirkonna olemasolu ja
kindlatel jalgadel põllumajandus on vaid osad meie
maakonna tugevustest.
Üheks oluliseks piirkon-

rentsis tõenäoliselt tööstusarendused, mis asuvad kas
suuremate linnade ja ühenduste läheduses või on tegemist juba olemasolevate ja
toimivate tööstusparkide
arendamisega. Lääne-Virumaa puhul on kindlasti
mõningane eelis Rakverel,
Kundal, Tapal ja Sõmerul.
Paradoksaalne on see, et
kuigi kohalikud elanikud
näevad enim arengut kergliiklusteede vallas, siis samuti nähakse uuringu põhjal
seal ka suurimat parendusvajadust ehk soovitakse
veelgi enam võimalusi kergliiklusteede kasutamiseks.
Tean, et sellega on arvestanud ka meie omavalitsuste juhid, kes näevad kergliiklusteid jätkuvalt ühena
piirkonna jaoks olulistest
mugavustest, turvalisusmeetmetest ja elukeskkonda
ilmestavatest teguritest. Ei

ole ebaolulisi asju – kõik on
maakonnas oluline, kuid
kergliiklusteede olemasolu
iseenesest töökohti juurde ei
tekita. Peapõhjuseks, miks
inimene valib piirkonna oma
koduks on siiski eeskätt
tasuv töökoht, pere traditsioonid, piirkonna tasakaalustatud areng, teenuste
kõrge kvaliteet, hea ja turvaline elukeskkond ning
muu piirkonna elukvaliteeti
puudutav.
Juba lähema aja jooksul
esitab Lääne-Viru Maavalitsus kooskõlastatult kõikide maakonna omavalitsusjuhtidega taotluse LääneViru maakonna arendamiseks mõeldud projektide rahastamiseks Euroopa Liidu
„Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ meetmest. Tuge taotletakse nii
ühenduste, turismiobjektide, tööstusalade kui linnakeskkonna arendamiseks.
Põhisuunaga lisandväärtuse
tekkeks, sh töökohtade loomiseks või selleks sobilike
eelduste tekkeks LääneVirumaal.
Kokkuvõtvalt saab öelda, et meie inimesed on
enamike omavalitsuse poolt
pakutavate teenustega pigem rahul ning hindavad
praegust olukorda kas sama
heaks või paremaks kui
mõned aastad tagasi. Väärtustame seda kohapealset,
kus iga positiivne inimene,
ettevõtmine või tegu laieneb
tema enda pereringist või
koduvallast kaugemale,
puudutades ka ümberkaudseid ning inspireerides ja
innustades teisi. Toredad
inimesed, nende ettevõtlikkus, abivalmidus ja vahvad
teod muudavad paremaks
meid kõiki, ka numbreid.
Marko Torm
Lääne-Viru maavanem

Jõulutunneli projekti kaudu toetatakse sel aastal laste
huvitegevust
Eelmise aasta lõpus eetris
olnud Jõulutunneli abil koguti annetusi abi vajavate
laste huvitegevuse toetamiseks. MTÜ Lastekaitse
Liit vahendusel jõuab televaatajate toetus lasteni,
kellel veel ei ole olnud
võimalust huvitegevuses
osaleda või kes vajavad
selleks lisatoetust. Eelkõige
soovitakse toetada lapsi,
keda kasvatavad vanavanemad või kes on pärit lasterikastest peredest või on

muul moel ebavõrdses olukorras. Annetused aitavad
tasuda huviringi tasu või
hankida tegevusteks vajalikke vahendeid.
MtÜ Lastekaitse Liit soovib, et toetusest saaksid osa
Eestimaa kõigi piirkondade
lapsed. Parim viis viia kogutud toetus lasteni on teha seda
kohalike omavalitsuste kaudu. Esitatud taotluste põhjal
koostab Lastekaitse Liidu
üldkomisjon, kuhu kuuluvad
muuhulgas Eesti Rahvus-

ringhääling, Eesti Linnade
Liit, Eesti Maaomavalitsuste
Liit ja Eesti Noorsootöö
Keskus, üle-eestilise nimekirja. Selle alusel sõlmitakse
kohalike omavalit-sustega
stipendiumilepingud. Sihttoetus kantakse kohaliku
omavalitsuse arveldusarvele.
KOV ostab vajalikud vahendid või tasub teenuse eest.
Taolise annetuste jaotusskeemi on heaks kiitnud ka
Eesti Linnade Liit ja Eesti
Maaomavalitsuste Liit.

Projekti kohta käiv informatsioon on saadaval Lastekaitse Liidu kodulehel
w w w. l a s t e k a i t s e l i i t . e e
märksõnaga „Jõulutunnel“.
Taotlusi toetuse saamiseks
saab esitada Vihula Vallavalitsusele kuni 20. veebruarini 2015. a. Taotluse
vormi leiate valla kodulehelt.
Helen Karu
Jõulutunneli projektijuht
MTÜ Lastekaitse Liit

Töötukassa tunnustas eelmise aasta parimaid
koostööpartnereid
Töötukassa tunnustas reedel, 23. jaanuaril juba kolmandat
korda tööandjaid, kohalikke omavalitsusi ja koostööpartnereid, kellega nad on teinud tõhusat koostööd inimeste
tööleaitamisel. Parimate partnerite nimetamisel said kaasa
rääkida kõik töötukassa maakondlikud osakonnad.
Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel sõnas:
„Inimeste tööleaitamine on töö, mis õnnestub kõige paremini
võimalikult paljude asjaga seotud osapoolte koostöös.
Oleme väga tänulikud kõigile meie koostöö-partneritele –

tööandjatele, kohalikele omavalitsustele ja asutusteleettevõtetele, kes aitavad meil pakkuda erinevaid teenuseid
tööd otsivatele inimestele. Töötukassa aitas 2014. aastal
tööotsingutel 82 191 inimest. Tööandjad usaldasid meile
sarnaselt eelmise aastaga vahendada pea 50 000
tööpakkumist.“
Lääne-Virumaalt leidsid tunnustamist aasta tööandjana
Sushi Tiger Rakverest, aasta koostööpartnerina Keerub OÜ
ja aasta kohaliku omavalitsusena Vihula vald.
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Istung nr 16
Võsul, 22. jaanuaril 2015 kell 16:00.
Istungil osales 12 volikogu liiget: Robert Aasa,
Andrus Aasmäe, Anneli Alemaa, Urmas
Einberg, Gerly Herm, Jaan Kruus, Hanno
Nõmme, Mati Piirsalu, Jüri Teppe, Aarne Vaik,
Aide Veinjärv ja Uno Õunapuu .
Istungil ei osalenud Annika Hallimäe.
Määrusega nr 26 moodustati Vihula Vallavalitsuse
hallatav asutus Võsu Spordihoone. 01. märtsist 2015
on spordihoone toodud Võsu Kooli alluvusest valla
otse alluvusse.
Määrusega nr 27 muudeti Vihula valla tunnustuse
avaldamise korda.
Edaspidi saab Aasta Tegija ja elutööpreemia
kandidaate esitada 30.detsembrini (seni oli tähtaeg
1. november) ja volikogu kultuuri- ja noorsookomisjon teeb vallavolikogu alalistelt komisjonidelt ja
vallavalitsuselt saabunud ettepanekute alusel kokkuvõtte ning esitab Aasta Tegija auhinna ja
elutööpreemia saaja nominendid vallavolikogule
otsustamiseks. Seni kehtinud korras oli lõpliku
otsuse tegemise õigus vallavolikogu kultuuri-ja
noorsookomisjonil, kes esitas nominendid volikogule kinnitamiseks.
Otsusega nr 61
moodustati Riigikogu valimisteks
jaoskonnakomisjonid järgmistes koosseisudes:
1. valimisjaoskond nr 1 (asukoht Karepa
Raamatukogu, Karepa küla)
Esimees: Ene Loo
Liikmed: Sirje-Tiiu Kivilo, Kalle Loo, Jaan Känna,
Maarja Veskila
Asendusliikmed: Riina Uukareda, Sigrid Heinlo
2. valimisjaoskond nr 2 (asukoht Vihula LasteaedRaamatukogu, Vihula küla)
Esimees: Kai Tingas
Liikmed: Anneli Kivisaar, Urmas Einberg, Kaie
Juhanson, Priidu Mülla
Asendusliikmed: Tiina Tälli, Age Muttika
3. valimisjaoskond nr 3 (asukoht Võsu Rannaklubi,
Võsu alevik Mere 6)
Esimees: Heete Sederholm
Liikmed: Eha Veem, Anneli Alemaa, Heino
Muruvee, Linda Hinrikus, Merikene Teppe
Asendusliikmed: Ülle Sinimäe, Mirjam Kulla
Otsusega nr 62
otsustati heade töötulemuste eest
2014. aastal maksta vallavanem Annes Naan`ile
preemiat summas 250 eurot (neto).
Järgmine korraline volikogu istung
toimub 12.veebruaril 2015
kell 16:00 Võsul.
Volikogu poolt vastuvõetud määruste ja otsustega
saab tutvuda valla kantseleis, raamatukogudes ja
valla veebilehel: www.vihula.ee.

Jäätmejaama tegevusest
Vihula valla jäätmejaam asub aadressil Spordi tn 16, Võsu
alevik
Jäätmejaam avatud:
Reede 12.00 – 18.00
Laupäev 12.00 – 18.00
• Vihula valla elanikelt võetakse tasuta vastu järgmisi
jäätmeid: pakendid, paber ja kartong,
plastid,
suurjäätmed, metall, töödeldud ja immutatud puit,
töötlemata puit, lehtklaas, biolagunevad aia-ja
pargijäätmed,
rõivad, tekstiil, jalatsid, elektri- ja
elektroonikaseadmed, akud, patareid, luminestsentslambid, elavhõbedajäätmed, olmekemikaalid, pestitsiidid, reostunud pakendid, reostunud materjalid, ravimid, vanaõli, õlifiltrid, värvi-, laki- ja liimijäätmed, vanarehvid.
• Jäätmejaamas ei võeta vastu segaolmejäätmeid.
Segaolmejäätmete (prügi) äravedu kinnistutelt toimub
korraldatud jäätmeveo raames, millega on liidetud kõik
Vihula valla hoonestatud kinnistud. Olmejäätmete
üleandmine tiheasustusega alal Käsmu, Võsu, Vergi
toimub vähemalt iga 28 päeva järel (kasutada on lubatud
ainult jäätmekonteinerid), hajaasustusega piirkondades
vähemalt iga 84 päeva järel (lubatud on ka jäätmekotid kui
kinnistu ei piirne avalikult kasutatava teega ning selle
valdaja tagab kahjustamata (lindude-, loomade või
kaaskodanike poolt või muul põhjusel rikkumata).
• Juriidilisi isikuid (ettevõtted) jäätmejaam ei teeninda.
• Jäätmeid võetakse vastu sorteeritult. Eri liiki jäätmed
tuleb üleandmiseks eelnevalt sorteerida (eri liiki jäätmed
eraldi), kuna jäätmejaamas ladustatakse need eraldi
konteinerites.
· Täiendav info Vihula valla veebilehel
Sulev Kiviberg
Keskkonnanõunik
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16. detsembri 2014 istungi nr 46 kokkuvõte
1. Väljastada ehitusluba Käsmu küla Neeme tee 80 kinnistu
puhkekodu rekonstrueerimiseks elamuks. Väljastada
ehitusluba Käsmu küla Neeme tee 80 kinnistu sauna
rekonstrueerimiseks. Väljastada ehitusluba Käsmu küla
Neeme tee 80 kuur-garaaži rekonstrueerimiseks.
2. Määrata Aasumetsa külas asuvate ehitiste ja rajatiste –
elamu ehitisregistrikoodiga 108033099, laut-küün
ehitisregistrikoodiga 108033100, vundament ehitisregistrikoodiga 220519659 ja kaev ehitisregistrikoodiga
220519658 juurde ehitiste teenindamiseks vajalik maa
suurusega ca 9000 m2.. Määrata moodustatavale
katastriüksusele lähiaadressiks Paemetsa. Määrata
Paemetsa katastriüksuse sihtotstarbeks elamumaa (001;
E).
3. Nõustuda Karula külas Pargi kinnistul asuva
paisutusrajatise baasil Karula oja vooluvee tõkestamisega
kinnistu omaniku esitatud taotluse alusel.
4. Anda luba korraldatud jäätmeveoga liitumisest
perioodiliseks vabastuseks E.Urbusele ja erandkorras
vabastuseks L.Küttile.
22. detsembri 2014 istungi nr 47 kokkuvõte
1. Korraldada lihtmenetlusega hange Vihula valla
jäätmejaama haldaja leidmiseks perioodiks 1. mai 2015
kuni 30. aprill 2019.
2. Anda luba korraldatud jäätmeveoga liitumisest
erandkorras vabastus A. Kukk`ele, OÜ-le ETS Logisties
ja L. Õunapuu`le.
3. Väljastada ehitusluba Vergi küla Ranna kinnistu elamu
rekonstrueerimiseks. Väljastada ehitusluba Vergi küla
Purje kinnistu elektriliitumise rajamiseks. Väljastada
ehitusluba Eru küla Kadaka kinnistule suvila püstitamiseks.
4. Väljastada projekteerimistingimused siderajatiste
ehitusprojekti koostamiseks EstWin008 ELA104 raames
Vihula valla haldusterritooriumil, Väike-Lamsa, KarulaVihula-Sagadi tee. Väljastada projekteerimistingimused
Lahe küla Väi kinnistu elektriliitumise rekonstrueerimiseks.
5. Võtta vastu Võsu aleviku Metsa tn 27 kinnistu
detailplaneering ja korraldada detailplaneeringu avalik
väljapanek.
6. Väljastada kasutusluba Võsu aleviku Aia tn ühisveevärgija kanalisatsioonitorustike kasutamiseks. Väljastada
kasutusluba Võsu aleviku Metsa tn ühisveevärgi- ja
kanalisatsioonitorustike kasutamiseks.
7. Maksta rehabilitatsioonitoetust kahele eakale inimesele
kokku summas 107,70 eurot. Maksta ühekordset toetust
ühele puudega inimesele summas 50 eurot. Maksta
toimetulekutoetust detsembrikuus ühele inimesele
summas 90 eurot. Maksta küttetoetust kahele eakale
inimesele kokku summas 128 eurot. Maksta ühekordset
toetust kahele perele kokku summas 300 eurot. Toetada
ühe lapse osavõttu Ungaris toimuvatest spordivõistlustest
160 euroga. Osutada perekond H-le eluaseme-teenuseid

Olmejäätmete
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summas 589,57 eurot elektrienergia võlgnevuse
tasumiseks ja koostada omaosaluse tasumise
maksegraafik alates jaanuarikuust 2015 arvestusega 45
eurot kuus.
13. jaanuari 2015 istungi nr 1 kokkuvõte
1. Maksta tasu abipolitseinikule 2014 aasta II poolaasta
töötundide alusel summas 103,68 eurot.
2. Muuta Vihula Vallavalitsuse 30.09.2014 korralduse nr 369
punkti 1.20 sõnastust ning sõnastada see järgmiselt:
„Lauli küla AT040625066 lähiaadress Sagadi metskond
156, pindala 37,39 ha, sihtotstarve maatulundusmaa
(011;M)“.
3. Nõustuda Ragn-Sells AS taotlusega jäätmekäitluslitsentsi
väljastamiseks ohtlike jäätmete kogumiseks ja veoks ning
käitlemiseks Ragn-Sells AS tegevuskohtades.
4. Anda nõusolek korraldatud jäätmeveoga liitumisest
erandkorras ja perioodiliseks vabastamiseks H.Laanarule,
L.Lillepeale, I.Siirakule, M.Saarele, V.Katlasepale ja
V.Vorsmanile.
5. Väljastada ehitusluba Käsmu küla Salu tn 4 kinnistule
elamu püstitamiseks. Väljastada ehitusluba Võsu aleviku
Pargi tn reoveepumpla KP-5.1 elektriliitumise rajamiseks. Väljastada ehitusluba Vainupea küla Männiku
kinnistu elamu täielikuks lammutamiseks. Väljastada
ehitusluba Vainupea küla Metsanurga kinnistule sauna
püstitamiseks.
6. Väljastada projekteerimistingimused Võsu aleviku
Männiku vkt 18 suvila rekonstrueerimise ja laiendamise
projekti koostamiseks Keskkonnaameti poolt esitatud
tingimustel. Väljastada projekteerimistingimused Käsmu
küla Neeme tee 68 kinnistu sauna ehitusprojekti
koostamiseks Keskkonnaameti poolt esitatud tingimustel.
Väljastada projekteerimistingimused Oandu küla Pääri
kinnistu elamu ehitusprojekti koostamiseks Keskkonnaameti poolt esitatud tingimustel.
7. Väljastada kirjalik nõusolek Võhma küla Saare kinnistule
veetrassi rajamiseks. Väljastada kirjalik nõusolek
Koljaku küla Ligedama kinnistule varjualuse püstitamiseks. Väljastada kirjalik nõusolek Vainupea küla
Männiku kinnistu kuuri (1) lammutamiseks. Väljastada
kirjalik nõusolek Vainupea küla Männiku kinnistu kuuri
(2) lammutamiseks.
8. Väljastada kasutusluba Võhma küla Saare kinnistu
puurkaevu kasutamiseks. Väljastada kasutusluba Võsu
aleviku Piiri tn 4 reoveepuhasti kasutamiseks. Väljastada
kasutusluba Võsu aleviku Piiri tn 4 veetorustike
kasutamiseks. Väljastada kasutusluba Võsu aleviku Piiri
tn 4 kanalisatsioonitorustike kasutamiseks.
9. Vallavalitsus vaatas läbi valla 2015. aasta eelarve projekti,
sellesse tehtud parandused ja otsustas esitada eelnõu
volikogule. Vallavalitsuse menetluses on eelnõu Võsu
Spordihoone asutamise ja põhimääruse kinnitamise
kohta.
Detsembrikuu 2014 volikogu istungile otsustati
eelnõud mitte esitada. Vallavalitsus vaatas veelkord
eelnõu läbi, tegi parandusi ja suunab selle volikogule.

veost

Vihula Vallavalitsus ja Ragn-Sells pikendasid, poolte
kokkuleppel, korraldatud jäätmeveo lepingut Vihula valla
haldusterritooriumil seni kehtinud tingimustel, kuni
30.04.2017. Lepingu kehtivuse pikendamine jäätmevaldajatele jäätmeveo toimumise osas muutusi kaasa ei too.
TEADMISEKS:
• Jäätmevaldajate (kinnistu omanikud) ja Ragn-Sells AS
vahel sõlmitud jäätmeveo lepingud kehtivad kuni
30.04.2017.
• Konteinerite tühjendussagedused ei muutu, kui
jäätmevaldaja selleks soovi ei avalda. Tühjendusgraafikuga
saate tutvuda www.ragnsells.ee/graafikud
või
i s e t e e n i n d u s e s t w w w. r a g n s e l l s . e e / i s e t e e n i n d u s .
Tühjendusgraafik on võimalik tellida ka posti teel koju,
helistades tel. 15155. Sel juhul lisab Ragn-Sells AS
tühjendusgraafiku saatmisega kaasnenud postikulu
jäätmevaldaja järgmisele teenuse arvele eraldi reaga.
• Kõik Vihula Vallavalitsuse poolt antud korraldused,
korraldatud jäätmeveoga perioodilise vabastuse kohta, mille
tähtaeg lõpeb 2015 aasta 30 aprillil, pikenevad automaatselt
perioodideks 01.10.2015 – 30.04.2016 ja 01.10.2016 –
30.04.2017. Nende pikendamist ei pea eraldi Vihula
Vallavalitsuselt taotlema.

• Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras
vabastatud kinnistu omanikud peavad eelmise vabastuse
tähtaja lõppemisel, esitama soovi korral Vihula
Vallavalitsusele uus taotluse erandkorras vabastuse
saamiseks järgmiseks perioodiks. Kui kinnistu omanik on
olnud korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras
vabastatud eelmisel aastal, peab kinnistu omanik esitama
Vihula Vallavalitsusele Jäätmeseaduse kohase kinnistuse
selle kohta, et eelmisel vabastuse perioodil ei ole seda
kinnistut kasutatud.
• Need Vihula valla haldusterritooriumil elavad ja/või
hoonestatud kinnistuid omavad isikud, kellel ei ole veel
sõlmitud olmejäätmete veo lepingut, palume koheselt
ühendust võtta Ragn-Sells´i klienditeenindusega.
E-arve tellimiseks teavitage Ragn-Sellsi klienditeenindust
telefonitsi 15155 või saatke e-mail:
virumaa@ragnsells.ee
Iseteeninduses saate jälgida nii arveinfot kui ka
veograafikuid: www.ragnsells.ee/iseteenindus
Tellige e-arve ja kasutage Ragn-Sellsi iseteenindust
Keskkonnasõbralikult
Ragn-Sells
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14.02 kell 16.30 Forest Kämp`i kontsert Vainupea
kabelis (www.vainupea.ee, +3 725 559
8316, marioluik@gmail.com)
14.02 kell 19.00 Sõbrapäeva õhtu koos elava
muusikaga Sagadi mõisa restoranis
(www.sagadi.ee)
20.02 kell 15.00 Võsu rannaklubis Vabariigi 97.
aastapäeva tähistamine, kontsertaktus. Valla aasta tegijate
tunnustamine ja elutööpreemia
kätteandmine (www.vihula.ee)
22.02 kell 10.00 Vihula valla lauatennise III
seeriavõistluse 2014/2015 5. etapp
Võsul. Info Avo Seidelberg,
http://sport.vrkirjastus.ee/
28.02 kell 11.00 Võsu-Oandu suusamatk, tavapärane
bussiring alustab Võsult kell 10.00

Vihula Vallavalitsus kuulutab välja
KONKURSI Võsu Spordihoone juhataja
ametikohale.
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Tööleasumise aeg on alates 02.märtsist 2015.
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Sobiv kandidaat on optimistlik sporti armastav meeskonnatöötaja, kel on majanduslik mõtlemine, valmisolek
huvitavaks ja mitmekülgseks tegevuseks, varasem juhtimiskogemus spordivaldkonnas, hea suhtlemisoskus, pingetaluvus ja koostöövalmidus.
Kasuks
tuleb erialane kõrgharidus ja
Võsupere
lasteaia
võõrkeelte oskus. suured ja väikesed!

Dokumendid palume esitada hiljemalt 16.veebruariks
2015 aadressil: Vihula Vallavalitsus, Mere tn 6 Võsu, 45501
Lääne-Virumaa või e-posti aadressil vald@vihula.ee.
Lähem info telefonil 56696186 (Annes Naan, vallavanem)

Andke tublidele Eesti õpilastele
võimalus ennast rahvusvahelises
keskkonnas mitmekülgselt arendada
United World Colleges Eesti Ühing kuulutab välja 2015. aasta
stipendiumikonkursi keskhariduse omandamiseks IB diplomiga
rahvusvahelistes UWC kolledžites. Sellel aastal antakse välja
täisstipendium UWC South East Asia kolledžisse, 90%
stipendium UWC Changshu Hiina kolledžisse ning
stipendium UWC Adriatic Itaalia kolledžisse (rahastus
täpsustamisel). Konkurss on avatud 10. ja 11. klassi õpilastele.
Täpsem info koos konkursitingimustega on kätte saadav
meie koduleheküljel: http://www.uwc.ee/stipendiumikonkurss.
Soovitame kandidaatidel enne avalduse saatmist tutvuda
põhjalikult UWC liikumisega. Dokumentide esitamise
tähtaeg on 15. veebruar 2015.
Lisainformatsiooni United World Colleges liikumisest saab
ühingu kodulehelt: www.uwc.ee. E-mailile on lisatud ka
stipendiumikonkurssi tutvustav poster (manuses), mida palume
võimalusel huvigruppidega jagada.
Kõike head soovides,
Kairi Värv, UWC Eesti Ühingu juhatuse liige
info@uwc.ee

KIRJAKAST
„Maha lasta mitte, ellu jätta."
Kes meist poleks kuulnud seda tsaariaegset mõtte-edastamist?
Aga mõtte formuleeringust sõltub... Paljugi mis.
Nüüd Sa, lp. Lugeja, küsid, et mis mõtted siis minul on, et ma
nendega ajaleheveergudele trügin? Õigustatud küsimus.
Vana-aasta viimases vallalehes meenutas vallavalitsus hea
sõnaga paljusid aktiivseid-ettevõtlikke vallakodanikke, kellede
panustamine aitas kahtlemata kaasa Vihula valla Eesti
edukaimaks väikevallaks kujunemisel. Samas ei unustanud
vallavalitsus ka neid, kes teevad alles elu esimesi hingetõmbeid
või kes ei jaksa enam ühiskonnaelus aktiivselt kaasa lüüa ja oma
panust anda. Häid soove, tervitusi, meelespidamisi jagus kõigile
vallakodanikele. Kedagi ei unustatud. Samas kutsuti üles
loobuma ebatervest kriitikast. Siinjuures tahaksingi lisada, et
loobugem ka oma mõtete-seisukohtade kaksipidisest
edastamisest, mis samuti toob kaasa ebaterve kriitika.
Üks vanarahva tarkusi ütleb, et „Kui ei saa kuskilt abi, siis
saab ikka viinast abi”. Seda tarkust tänapäevaseks kohendades
ütleksin: ajalehest saab ikka ka abi. Just ajakirjandus teeb ära
selle tänuväärse töö, et kriitika korral otsib üles ja annab ka
vastaspoolele võimaluse oma seisukohtade põhjendamiseks.
Tänu vabale ajakirjandusele tulevadki ilmsiks nn.
kommunikatsioonihäired. Et lõpp hea - kõik hea!? Aga igasuguste nn. kommunikatsioonihäirete lahendamiseks
kulutatud närve ja aega võiks edukalt kulutada elu
edasiviivamate probleemide lahendamisele.
Nii, et ärgem edastagem oma mõtteid kaksipidiselt, stiilis:
„...ellu jätta.” või „...mitte ellu jätta.” Ja edastagem oma
mõtted eelkõige ka objektiivselt. Ka see on üks viis väärtustada
inimesi, k.a. ametnikke enda ümber.
Palju armastust, rõõmu ja häid mõtteid kõigile uueks
aastaks! Lamba-aastaks. Muide - häid lambaid pidavat palju
ühte lauta mahtuma.

OÜ Estest PR ostab metsa- ja põllumaad.
Tel 504 5215, 514 5215, info@est-land.ee

Kurbuses mälestame toredat, ettevõtlikku
ja alati heatujulist naabrit

Tarmo Kinkar'it
Südamlik kaastunne Kristale perega.
Naabrid Metsa tänavalt

Meie hulgast
on lahkunud …

HELE-MALL GALIN
4. jaanuar

Lugupidamisega Elsa Masing

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

AARE MULLA
18.jaanuar

