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Rannaklubi uueneb

Võsu Sadama esimene navigatsiooniperiood
on aastal 2015

Taas on jätkumas Võsu Rannaklubi renoveerimistööd.
Rannaklubi katuse üks saab uue katte ning katlamajja
paigutatakse uus katel, millises saab kütta pelletit. On
teada, et peale kütteperioodi lõppu enam eriotstarbelist
kütust kasutada ei tohi ning see omakorda tooks
vedelkütuse kasutamisel ligi 30 % lisakulu.

Käsmu-Võsu kergliiklus-tee
sai rahastuse
Vallavalitsuse poolt esitatud taotlus Käsmu-Võsu
kergliiklustee ehituse rahastamiseks sai siseministeeriumilt positiivse toetuse summas 400 000 eurot. Omafinantseering on 16,18 %. Kokku toetati 16 projekti ning
reservnimekirja arvati 50 projekti.
Kergliiklustee detailplaneeringu avalik arutelu toimub
24. aprillil.

Võsu spordihoone juhatajaks valiti Ivar Abner
Kadrinas elav Ivar Abner on läbi ja lõhki spordimees.
Aktiivse maadlemise perioodil – 75. aastast kuni 2000-ni
– võitnud 9 Eesti meistrikulda, lisaks veel teist samapalju
muud karva medaleid. Aastast 1995 kuni siiani töötanud
Eesti kaitseväes kehalise kasvatuse instruktorina, viimane
ametinimetus oli spordi ohvitser.

Võsu sadam. Foto Avo Seidelberg

Võsu sadama eeskirjades on
sadama navigatsiooni perioodiks määratud ajavahemik 1. mai kuni 15. september. Kuna sadama I ja II
etappi tööde lõpptähtaeg on
31. mai, siis lükkub sel aastal
navigatsiooniperioodi algus
juuni kuusse.
Volikogu on kinnitanud
sadama operaatoriks MTÜ
Võsu Sadama. Vallavalitsuse ja MTÜ Võsu Sadam
poole on pöördutud küsimusega, kuidas saada oma
alusele sadamas koht.
MtÜ Võsu Sadama üldkoosolekul on otsustatud, et
eelkõige saavad koha rannakalurid ja seejärel on eelistatud need taotlejad, kes on
registreeritud Vihula valla

elanikeregistris. Sadama koha hind on tänaseks määratlemata. Üldkoosolekul arutleti võimaluse üle osadele
kohtadele korraldada enampakkumine. Sadama hinnakirja kinnitab vallavalitsus.
Võsu sadama I ja II
etappi tööde läbiviimiseks
korraldati riigihange ja hankeleping mahus 473 190
eurot sõlmiti osaühinguga
Monoliit. Tänaseks on akteeritud töid 398 501 euro
eest ja ka tasutud osaühingule samas mahus.
PRIA toetab Võsu sadama
ehitust 426 115 euroga.
Hankelepingu mahus on
teostamata/akteerimata veel
järgmised tööd: lõunapoolse
lainemurdja raudkivide tar-

ne ja paigaldus ca 6% ja
põhjapoolse lainemurdja rajamine mahus ca 25%,
põhjapoolse lainemurdja
raudkivide tarne 5%, killustikkattega teede tegemine ja
vendrite paigaldus, millised
vastavalt hankelepingule
peavad olema teostatud
hiljemalt 30-ndaks aprilliks.
Mais tuleb ehitajal esitada
teostusjoonised. Täiendavaid lepinguid lisatöödele
osaühing Monoliidiga sõlmitud ei ole. MTÜ Võsu
Sadam on küll esitanud
tellimuse slippi ehituseks,
kuid tänaseks lepingu sõlmimiseni pole jõutud.
TOP Marine OÜ on
lubanud maikuu jooksul
paigaldada vähemalt ühe

ujuvkai. Ujuvkai ja slippi
jaoks on volikogu eraldanud
raha 2015 aasta eelarvega.
Samuti on tellitud sadamale
ka navigatsiooniprojekt,
millise mõõdistustööd on
tänaseks teostatud.
Eeltoodule toetudes on
MTÜ Võsu Sadama juhatus
lootusrikas ja usub, et Võsu
Sadama esimene navigatsiooniperiood on aastal
2015.
Oma soovist, saada
sadama koht Võsu sadamas,
anna teada
aadressil:
vosu.sadam@vihula.ee
Urmas Osila
MTÜ Võsu Sadam
juhatuse liige

Meelespea meenutas Georg Otsa

Ivar Abner on 52 aastane, abielus. Perekonnas kaks
tütart, üks õpib Tallinna Ülikoolis teine Kadrina keskkooli
seitsmendas klassis.
„Võsu spordihoone on superehitis,“ kiidab Abner
spordihoonet, „võimalused spordiga tegelemiseks
suurepärased.“ Koostöös kohalike majutusasutustega
näeb Abner perspektiivi spordilaagrite korraldamises.
„Mõnevõrra on üllatav, et kohalikud ettevõtted on
spordihoone broneerimisel väga tagasihoidlikud,“
imestab vastne spordihoone juht.
Tulevikuplaanidest spordihoone juhataja esialgu väga
konkreetselt ei räägi aga kavas on hakata korraldama
liikumisüritusi ja taastada külade spordipäeva traditsioon.

Eesti ja USA õhuvägede
ühisõppus eesti õhuruumis

21. märtsil oleks Georg Ots saanud 95 aastaseks. Meelespea Selts on juba aastaid oma pereringis kokku saanud, et meenutada
Võsuga seotud üle aegade kuulsaimat lauljat.
Seekord panime üles teated ja kutsusime ka külarahvast. Muusikalaline pärastlõuna meenutades Georg Otsa toimus
22.märtsil Rannaklubis. Meie tublid perenaised katsid maitsvate suupistetega ja sooja kringliga kohvilaua. Samuti
kaunistasime saali, et luua hubasem meeleolu.
Ka sel aastal oli ürituse läbiviiaks Georg Otsa suur austaja Valdek Kilk, kes üllatab igal aaastal uute ja huvitavate
faktidega. Ta näitas meile 25 minuti pikkust filmi Georg Otsast, mida saalis viibijatest keegi ei olnud näinud. Kuulasime ja
nautisime muusikat. Ka seekord pani Valdek meie teadmised proovile ja tegi viktoriini. Laudkond „10“ ja „Pajutudud“
jagasid esimest kohta.
Koos veedetud pärastlõuna oli meeliliigutav ja südat soojendav.
Suur tänu Valdekule ja kohtumiseni järgmisel aastal.

19. märtsist kuni 17. aprillini toimub Eesti õhuruumis
Eesti ja USA õhuvägede ühisõppus, mis on Eesti ja USA
lähedaste liitlassuhete demonstratsiooniks ning mis annab
olulise panuse meie julgeoleku tugevdamisesse. USA
õhuväe poolt osaleb õppusel 510. hävitajate eskadrill, mis
baseerub alaliselt Aviano lennubaasis Itaalias ja mille 14
hävitajat F-16 on õppuse ajaks asunud ajutiselt Ämari
lennubaasi.
Osa harjutusi toimub mitme kilomeetri kõrgusel Eesti
õhuruumis ja on seega maapealsele vaatlejale
nähtamatud, osa toimub aga madalatel kõrgustel
Kaitseväe Keskpolügooni kohal. Sellega seoses
sooritavad hävitajad mõningates Eesti piirkondades
tavalisest rohkem lende, sealhulgas ka madallende. Eriti
võib lende märgata õhuruumis, mis ulatub Aegviidust
Kiviõlini, ning Tamsalust mereni. Vältimaks korduvaid
ülelende püüab õhuvägi hajutada madallendude
lennumarsruute. Madallennud toimuvad mitte madalamal
kui 152 meetrit (500 jalga) ja eelistatavalt asustatud
punktidest eemal. Madallennu harjutused on kooskõlas
Eesti seadustega ning neid sooritatakse kokkuleppel
Lennuameti ja Lennuliiklusteeninduse AS-ga.
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Häirenuputeenus päästab
inimelu
Tänasel päeval on elu viinud meid sinna kus peamisteks
väärtusteks on tegutsemine – uute teadmiste, kogemuste
omandamine ja läbi nende arenemine paremuse suunas.
Oleme suunanud oma pilgu tõelistele väärtustele- perele,
täpsemalt eakate ja puudega inimese heaolule ning nende
iseseisvuse säilitamisele andes inimesele endale ja
lähedastele turvatunde.
Häirenupu teenused on maailmas kasutusel üle 30
aasta. Eestis toimib üleriiklik Medi häirenuputeenus
alates 2010. aasta kevadest, mida osutatakse kõikides
maakondades ja valdades, isegi väikesaartel. Pea nelja
aasta jooksul on hädasid lahendatud ja abilised koju
saadetud üle 400 korra, sealhulgas üle 15 kiirabi ja isegi
paar politsei väljakutset. Paarikümnel korral on nii
inimese elu päästetud.
Süsteem on väga lihtne ja mugav. Koosneb
häirenupust ja hoolekandetelefonist.Hoolekandetelefon
paigaldatakse kodus kesksele kohale ning häirenupp kas
käele nagu käekell või kaela.Kui tekib ohuolukord siis
pruugib vaid nuppu vajutada ja meie kõnekeskus pöördub
läbi hoolekandetelefoni kliendi poole, et kuidas saab
aidata ja mis juhtus. Abi vajadusel pöördub kuni 3
kontaktisiku poole. Kutsub välja sõltuvalt olukorrast ka
tuletõrje, kiirabi või politsei. Medi häirenupu teenusega
saate alati kindel olla, et häirenupule vajutades on meie
kõnekeskus ööpäevaringselt valmis lahendama abivajajal
tekkinud probleemi.
Oma kogemusest räägib Torma valla sotsiaaltöötaja
Eha Vesikol: „ Meie valla memme, kellel nupp käel, tabas
ühel ööl tõsine terviserike, mis ei lubanud tal isegi
liigutada ega tõusta. Nupule suutis ta ikkagi vajutada ja
operaatoriga suhelda. Kohale kutsuti kiirabi ja
informeeriti ka poega, kes saabus välisust avama. Memm
on tänaseks paranenud ja kodus tagasi. Ta on väga tänulik
ja leiab, et kui tal selline abivahend on, jääb ta ka tulevaks
talveks koju. Mul on tõesti hea meel, et ta sellisel moel abi
sai!”
Alati ei pea olema isegi häirenuppu vajutanud, et
tunda end oma kodus üksinda kindlamalt ja julgemalt.
Selle kohta on tabavalt öelnud Laeva valla hoolealune
Natalja: “Kui oled üksik ja vana, ei oska paremat asja
tahtagi. Mul pole veel nupu abi vaja läinud, aga hoopis
kindlam tunne on küll. Isegi vargaid ei karda enam. Ei
oskagi enam ilma punase nuputa olla. Mobiili ei kanna ju
igal sammul kaasas, nupp on kodus alati käel.” Tema sõnu
kiidab ka Laeva valla sotsiaalnõunik Maire Jõgi: „Medi
häirenuputeenus on kindlasti vajalik ja kergendab
oluliselt sotsiaaltöötajate koormust eakate ja puuetega
inimeste osas. Suurimaks plussiks on turvatunde loomine
ja seda nii hoolealusele, tema lähedastele kui ka
vastutavatele ametnikele. Hindame Medi häirenuputeenust vajalikuks, toimivaks ja kvaliteetseks.
Üldjuhul on teenuse tellijad kohalikud omavalitsused.Kuid üha sagedamini leidub teadlikke
lähedasi, kes oma kallitele vanematele, vanavanemetele
või hoolealustele Medi häirenupu valivad. Selle põhjuse
on ilmekalt välja toonud ise Otepääl elav proua, kelle
eakas ema elab Viljandi külje all: “Kuna ema elab 80 km
kaugusel ja on vana, valutas süda tihtilugu, kui ei
õnnestunud teda telefonitsi kätte saada. Nüüd on Medi
häirenupp juba ligi kaks aastat käe peal olnud ja selle aja
jooksul on ka reaalselt olnud vaja abi kutsuda.“.
Suurimaks tunnustuseks on alati kasutajate ja abi
saanute endi kogemused.
Teine põnev ja Eestis uudne abivahend on automaatne
ravimidosaator.Selle, maailmas laialt kasutatava koduse
lahenduse ülesanne on tagada, et õigel ajal ja õige ravim
manustatud saab. Seade välistab üledoseerimise ja vale
ravimi võtmise. Mitmete haiguste puhul on ju ravimi
õigeaegne võtmine äärmiselt elutähtis.
Eakate ja ka laste iseseisvaks toimetulekuks oma
kodus on meil varuks ka elektripliidi valvur. Mis hoiab ära
tekkida võiva tulekahju ning aitab säästa inimelusid ja
vara. Eriti vajalik on pliidivalvur ühisköökides,
sotsiaalkorterites, -majades ja üksinda elavatel eakatel.
Häirenuputeenus võimaldab elada kauem ja
õnnelikult ning turvalisemalt oma armsas kodus
Pöördu julgelt meie, Medi häirenuputeenuse, poole
telefonil 661 8181, e-postil info@medi.ee või läbi
kodulehe www.medi.ee. Samuti tasub küsida Medi
häirenuputeenust oma linna või valla sotsiaalosakonnast.
Lisainfo: Meditech Estonia / telefon 661 8181 /
info@medi.ee / www.medi.ee / www.häirenupp.ee

Hädaabinumber
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Helistage hädaabinumbrile 112, kui kellegi elu, tervis,
vara või keskkond on ohus või on alust arvata, et midagi
sellist on juhtumas.
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Lahemaa Lauluind tuleb taas
MTÜ Võhma Seltsimaja on korraldanud kahel korral (2010 ja 2011) laste
laulukonkursi Lahemaa Laululind.
Konkursil osalesid laululapsed Vihula, Haljala, Kadrina ja Kuusalu
vallast,Loksa ja Tallinna linnast.
Konkursi eesmärk on koondada Lahemaale, laululindude paradiisi
laululapsi ja anda neile võimalus omavahel mõõtu võtta.
Seekord siis III La-La 2015
3. mail Võsu rannaklubis , algusega 10:00
REGISTREERIMINE toimub aadressil vohma07@gmail.com 01.
aprillini.
Osalejate vanuserühmad:
Kuni 5 aastased
6-8 aastased
9-12 aastased
13-16 aastased
Kokku ootame
maksimaalselt 36 last. Kes ees,
see sees!

Osalejad peavad ette laulma 2 laulu (max 3
min.) üks klaveri saatel ja teine ansambliga.
Ansambel koosneb professionaal-setest
muusikutest Tarmo Sillaotsa juhtimisel.
NOOTE/SEADEID ootame hiljemalt
06. aprilliks tarmosillaots@gmail.com.
PROOVID ANSAMBLIGA 25. - 26.
aprillil Võsu rannaklubis

Osalustasu lapse kohta 5 euri –
sisaldab ka kerget lõunasööki
(supp+kook)
Kohtumiseni 3. mail !
MtÜ Võhma Seltsimaja juhatus

66-aastaselt Eesti meistriks
Endine teenekas raskejõustiklane, Palmse küla mees,
Elmar Põldsalu võttis pool
aastat tagasi taas kangi kätte.
Kuus kuud püsivat treeningut viis vanameistri poodiumile – 7.-8. märtsil Tallinnas
toimunud 36. Eesti meistrivõistlustel jõutõstmises tuli
Põldsalu Eesti meistriks
meeste kergemas kehakaalus

(–59kg) kogusummaga
327,5 kg (kükk 120 kg, selili
surumine 57,5 kg ja jõutõmme 150 kg).
See oli Põldsalule 12.
meistritiitel. Kolm meistritiitlit saavutas ta varem
klassikalises tõstmises üksiktõstetes, jõutõstmises oli
see aga üheksas, kusjuures
vahepeal tegi sportlane 20-

aastase treeningpausi.
Parima tulemuse kehakaalus –60 kg saavutas
Põldsalu 27 aastat tagasi
477,5 (177,5 + 95 + 205 ).
Parimaks tulemuseks kükis
jäi 182,5 kg ja jõutõmbes
210 kg. Need 3 tulemust olid
omal ajal ka NSVL rekordid.
Kokku on Elmar Põldsalu püstitanud 38 Eesti

rekordit, lisaks veel terve
hulk veteranide rekordeid.
Viimase poole aastaga on
lisandunud veel 3 veteranide
rekordit jõutõmbes.
Järgmiseks sihiks on
Põldsalu võtnud juunis
veteranide MM-i klassikalises jõutõstmises.

Üle Eesti hakkas kehtima tuleohtlik aeg
Viimase nädala ajaga väga
kiiresti kasvanud maastikupõlengute arv viitab sellele,
et Eestis on alanud tuleohtlik
aeg. Päästeameti peadirektori käskkirjaga määratakse
tuleohtliku aja alguseks kogu Eesti territooriumil 20.
märts 2015.
Tuleohtlikul ajal võib
looduses tuld teha ainult
selleks ettenähtud kohtades.
Metsas liikujatel on lõkke
tegemisel ja grillimisel soovitav kasutada riigimetsa
majandamise keskuse lõkke-

kohti, nende asukohad leiab
internetilehelt www.rmk.ee.
Päästeameti tuleohutusjärelvalve osakonna juhataja
Rait Puki sõnul on viimase
nädala ajaga hüppeliselt
kasvanud maastikutulekahjude arv suures osas olnud
seotud hooletusega. „Paljudel juhtudel ongi just ulatuslikud maastikupõlengud
alguse saanud hooletust
lõkke tegemisest. Selle tulemusena on kahjuks tulle
jäänud juba ka hooned ja
muu inimeste isiklik vara,

mille hulgas on ka üks
hoovis seisnud laev,“ avaldas Rait Pukk muret.
Avalike lõkkekohtade ja
grillimisplatside asukohti
võib uurida kohalikust omavalitsusest. Lõkke tegemisel
nii metsas, maastikul kui ka
koduaias tuleb järgida tuleohutusnõudeid. Tuld võib
teha vaid vaikse tuulega ja
tähelepanelikult jälgida, et
sädemed ei lendaks põlevmaterjalidele. Lahtist tuld ei
tohi jätta kunagi järelevalveta, vaid tuleb lasta

lõpuni põleda, kustutada
veega või summutada näiteks liivaga. Oluline on
jälgida, et lõkkest ei saaks
alguse kulupõleng. Tuletame
meelde, et igasugune kulupõletamine on Eestis aastaringselt keelatud ja karistatav.
Sel aastal on päästjad
kustutanud juba 326 metsaja maastikutulekahju.
Täpsemat infot tule tegemise ohutusnõuete kohta
saab päästeala infotelefonilt
1524.

2015. aasta hajaasustuse programmist
Väljavõte Lääne-Viru Maavalitsuse infokirjast
2015 aasta hajaasustuse programmist saavad toetust taotleda
kõik hajaasustusega maapiirkondades alaliselt elavad pered,
kes kvalifitseeruvad Hajaasustuse programmi 2015. aasta
programmdokumendis esitatud nõuetele.
Sel aastal toetab riik maaperesid kokku 1,78 miljoni
euroga millele lisandub omavalitsuste osalus vähemalt
samas summas. Toetuse abiga saab välja ehitada veevärgi ja
kanalisatsiooni, teha korda koduõuest suurele teele viiva
juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme. Riigipoolsele ja kohaliku omavalitsuse antavale
toetusele lisab toetuse saaja omaosaluse, 1/3 osas projekti
maksumusest.
Lääne-Viru maavanem kuulutas Lääne-Virumaal
hajaasustuse programmi 2015. aasta vooru avatuks alates 9.
märtsist 2015. a.
Toetust saab taotleda majapidamisele, mis on olnud
rahvastikuregistri andmetel taotleja alaline elukoht vähemalt
taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist kuni toetuslepingu
(sõlmitakse taotleja ja vallavalitsuse vahel peale vallavalitsuse poolt taotluse osas positiivse otsuse andmist)
sõlmimiseni.
Maksimaalne toetus programmist ühele majapidamisele
on 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka
ajavahemiku 2010 – 2014 hajaasustuse elektriprogrammist,
hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa.
Taotlusi võetakse vastu alalise elukoha järgses kohalikus
omavalitsuses. Taotluste esitamise lõpptähtaeg on 11. mai
2015. a.
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.
Hajaasustuse programmi 2015. aasta taotlus-vooru
infopäev toimub Lääne-Viru maavalitsuses 9. aprillil
algusega kell 15:00.
Hajaasustuse programmi 2015 aasta programmdokumendiga saab tutvuda EAS kodulehel
http://www.eas.ee/et/avalikule-jamittetulundussektorile/avalike-teenustearendamine/hajaasutuse-programm/uldist
Vihula valla kodulehel aadressil
http://www.vihula.ee/et/hajaasustuse-programm-2015
Nimetatud aadressidelt on leitavad ka kõik vajalikud
taotlus- ja aruandevormid TAOTLEJALE.
Informatsiooni programmi kohta on ka Lääne - Viru
M a a v a l i t s u s e
k o d u l e h e l
http://laaneviru.maavalitsus.ee/hajaasustuseprogramm;jses
sionid=0E40E8A8176C2727E6A25DC8383F6C65.jvm2
Lisainfo:
Mari Knjazev
programmi maakondlik kontaktisik
Lääne-Viru Maavalitsus
Arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist
Tel: 325 8013
E-post: mari.knjazev@laane-viru.maavalitsus.ee
Vihula Vallavalitsuse kontaktisik:
Sulev Kiviberg
Tel. 3258643; 5051127
E-post. sulev.kiviberg@vihula.ee
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Istung nr 18
Võsul 12. märtsil 2015 kell 16:00.
Istungil osalesid kõik volikogu liikmed:
Robert Aasa, Andrus Aasmäe, Anneli Alemaa,
Urmas Einberg, Annika Hallimäe, Gerly Herm,
Jaan Kruus, Hanno Nõmme, Mati Piirsalu, Jüri
Teppe, Aarne Vaik, Aide Veinjärv ja Uno
Õunapuu.
Määrusega nr 29 kehtestati Vihula valla rahvaraamatukogude kasutamise eeskiri.
Otsusega nr 68
kehtestati Võsu aleviku Metsa tn 3
kinnistule koostatud detailplaneering.
Otsusega nr 69
algatati üldplaneeringut muutva
detailplaneeringu koostamine Võsu aleviku Mere tn
38 kinnistule ning keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamata jätmine.
Otsusega nr 70
taotletakse Vihula valla munitsipaalomandisse Vergi külas Tihase tee L1, L2 ja L3
maaüksused, 100% transpordimaa.
Otsusega nr 71
nõustuti Vainupea külas asuva
kinnistu registriosa numbriga 4719531 (katastritunnusega 88701:001:0295), pindalaga 161m2,
sihtotstarbega 100% transpordimaa Vihula vallale
tasuta üleandmisega
Järgmine korraline volikogu istung
toimub 09. aprillil 2015 kell 16:00 Võsul.
Volikogu poolt vastuvõetud määruste ja otsustega
saab tutvuda valla kantseleis, raamatukogudes ja
valla veebilehel: www.vihula.ee.

Vihula Vallavalitsus võtab tööle

PEARAAMATUPIDAJA
Tööülesanded:
· Vallavalitsuse ja vallavalitsuse hallatavate
asutuste raamatupidamisalase töö
korraldamine, aruannete koostamine ning
raamatupidamisega seonduvate küsimuste
lahendamine
· eelarve, lisaeelarve, eelarve muutmise
projekti koostamine ja esitamine vastava
volikogu määruse eelnõuna
vallavalitsusele
· eelarve täitmise kontroll ja majandusaasta
aruande ning muude õigusaktides
sätestatud finantsaruannete koostamine
· palgaarvestus (ka hallatavate asutuste)
Kandidaadilt eeldame:
· raamatupidamisalane eriharidus
· erialane töökogemus
· arvuti kasutamise oskus (MS Word, Exel,
PMen)
· kohusetundlik suhtumine töösse, täpsus
· eesti keele suuline ja kirjalik oskus
kõrgtasemel
Kasuks tuleb:
· töökogemus riigi- või kohaliku
omavalitsuse asutuse raamatupidamise
valdkonnas
· tööülesannete täitmiseks vajalike
õigusaktide tundmine
· väga hea suhtlemis- ja koostööoskus ning
pingetaluvus
Tööle asumise aeg: kokkuleppel
Kontaktisiku nimi: Annes Naan
Kontaktisiku e-posti aadress:
annes.naan@vihula.ee
Tingimused ja lisainfo:
· sooviavaldus, CV ja motivatsioonikiri koos
palgasooviga saata hiljemalt 15.aprilliks
2015 Vihula Vallavalitsuse aadressil Võsu
alevik Mere 6, 45501 Lääne-Virumaa või
vald@vihula.ee .
Lisainformatsioon tel: 56696186 või 32 58 631
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17. veebruari 2015 istungi nr 6 kokkuvõte
1. Muuta Metsanurga külas asuva katastriüksuse Rägala
lähiaadressi ja määrata uueks lähiaadressiks Vanamoorikalda.
2. Väljastada projekteerimistingimused Metsanurga küla
Rägala katastriüksuse elamu ehitusprojekti koostamiseks.
3. Väljastada kirjalik nõusolek Noonu küla Asuniku kinnistu
sauna täielikuks lammutamiseks. Väljastada kirjalik
nõusolek Noonu küla Asuniku kinnistule grillkoja
püstitamiseks.
4. Väljastada kasutusluba Vergi küla Purje kinnistu
elektriliitumise kasutamiseks. Väljastada kasutusluba
Vainupea küla Piiri kinnistu elektriliitumise kasutamiseks. Väljastada kasutusluba Võsu aleviku Pargi tänava
reoveepumpla KP-5.1 elektriliitumise kasutamiseks.
Väljastada kasutusluba Karula küla Arumetsa kinnistu
puurkaevu kasutamiseks.
5. Väljastada ehitusluba Võsu aleviku Jaanioja tn 10
elektriliitumise rajamiseks. Väljastada ehitusluba Võsu
kooli staadioni rajamiseks aadressil Spordi tn 25.
6. Tunnistada Võsu kooli akende vahetuse hankele
tähtaegselt pakkumused esitanud pakkujad Restaure OÜ,
OTO Ehitus OÜ ja SKM OÜ Ärigrupp kvalifitseerituks
vastavalt hankedokumendis toodud
tingimustele.
Tunnistada käesoleva hanke pakkujate Restaure OÜ,
OTO Ehitus OÜ ja SKM OÜ Ärigrupp esitatud
pakkumused vastavaks hankedokumendis esitatud
tingimustele. Tunnistada käesoleva hanke edukaks
pakkumuseks OTO Ehitus OÜ pakkumus kui vastavaks
tunnistatud pakkumuste hulgast odavaim pakkumus.
7. Kvalifitseerida Vihula valla jäätmejaama haldaja hankele
tähtaegselt esitatud AS Epler & Lorenz, Ragn-Sells AS ja
AS Eesti Keskkonnateenused pakkumused. Tunnistada
pakkujate AS Epler & Lorenz ja Ragn-Sells AS esitatud
pakkumused vastavaks kõikidele hanketeates esitatud
tingimustele. Tunnistada mittevastavaks AS Eesti
Keskkonnateenused lihthanke „Vihula valla jäätmejaama
haldaja leidmine” esitatud pakkumus, kuna pakkuja ei ole
pakkumuses järginud hankija tingimusi hanketeate Lisa 3
Vorm 3 täitmisel, hanketeate punkti 6 lõikest 6.7
tulenevalt. Tunnistada edukaks pakkuja AS Epler &
Lorenz pakkumus kui hankijale soodsama väärtuspunktide summaga pakkumus.
8. Nimetada Vihula valla esindajaks SA Virumaa
Muuseumid nõukogus vallavanem Annes Naan.
25. veebruari 2015 istungi nr 7 kokkuvõte
1. Anda luba korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodiliseks vabastuseks A.-L. Kald`ile.
2. Väljastada ehitusluba Võsu aleviku Kalda tänava
reoveepumpla elektriliitumise rajamiseks.
3. Väljastada kirjalik nõusolek Lobi küla Kivika kinnistule
grillkoja püstitamiseks.
4. Väljastada kasutusluba Oandu küla RMK aida kasutamiseks. Väljastada kasutusluba Eisma küla Pilliroo
kinnistu elektriliitumise kasutamiseks.
5. Volikogu sotsiaal- ja hariduskomisjoni ettepanekute
kinnitamine: maksta küttetoetust kahele puudega
inimesele kokku summas 320 eurot. Maksta küttetoetust
ühele vähekindlustatud perele summas 192 eurot. Maksta
rehabilitatsioonitoetust ühele vähekindlustatud perele
summas 96 eurot. Maksta ühekordset toetust ühele eakale
inimesele summas 131 eurot. Maksta ühekordset toetust
kahele vähekindlustatud perele kokku summas 422,84
eurot. Maksta toimetulekutoetust veebruarikuus ühele
inimesele summas 90 eurot. (Toetada ühte inimest
hooldekodu kulude katmisel.
3. märtsi 2015 istungi nr 8 kokkuvõte
1. Määrata Vihula Vallavalitsuse esindajaks Lahemaa

2.
3.

4.
5.

rahvuspargi arhitektuurinõukogusse Signe Kivi ja
esindaja asendusliikmeks Erik Keskküla.
Väljastada kasutusluba Võsu aleviku Mere tänava ja Mere
tn 6 veetorustiku kasutamiseks.
Vallavalitsus otsustas esitada volikogule järgmised
eelnõud: „Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu
koostamise algatamine Võsu aleviku Mere tn 38
kinnistule ning keskkonnamõju strateegilise hindamise
algatamata jätmine“, „Maa munitsipaliseerimine (Vergi
küla Tihase tee“, „Vainupea külas asuva kinnistu
omandamine (transpordimaa)“, „Võsu aleviku Metsa tn 3
kinnistule koostatud detailplaneeringu kehtestamine“.
Kinnitada Võsu Spordihoone juhatajaks Ivar Abner.
Vallavanemal sõlmida tööleping hiljemalt 10.03.2015).
Eraldada Vihula valla eelarvest Vihula Valla Veevärk OÜle sihtotstarbeliseks kasutamiseks 24 716 eurot Võsu
Rannaklubi katlamaja renoveerimiseks, sealhulgas
graanulkütte katla paigaldamiseks.

10. märtsi 2015 istungi nr 9 kokkuvõte
1. Volikogu kultuuri- ja noorsookomisjoni ettepanekute
kinnitamine: eraldada otsetoetusteks kolmandale
sektorile summas 31 730 eurot järgmiselt: Karepa seltsile
1060 eurot, Võhma seltsimajale 8808 eurot, Võsu
rannaklubile 4650 eurot, Võsu vabatahtlikule tuletõrjeühingule 352 eurot, Ilumäe kogudusele 7000 eurot,
Käsmu kogudusele 3600 eurot, Koguduste ajalehe
väljaandmiseks 300 eurot, MTÜ-le Loomemaja 500
eurot, Vainupea külaseltsile 2000 eurot, MTÜ-le Pailaps
960 eurot, MTÜ-le Rakvere maraton 1500 eurot, Võsu
lauatennise klubile 1000 eurot. Käsmu külaseltsi taotlus
rahvamajja uute laudade ostmiseks lahendada eraldi koos
laudade ostmisega Võsu rannaklubisse. Kultuuri- ja
noorsookomisjonile jääb eelarveaastal jagamiseks 11 270
eurot. Toetada MTÜ Võsu eakate seltsi Meelespea taotlust
tegevustoetuseks 2015 aastal 940 euro ulatuses.
2. Nõustuda tähtajatu ja tasuta isikliku kasutusõiguse
seadmisega Vihula Valla Veevärk OÜ kasuks valla
omandis olevatele järgmistele kinnistutele: Pargi tn 2,
Mere tn 6, Spordi tn 7 ja Võsu rand 2 vee- ja
kanalisatsioonitorustike, reoveepumplate majandamiseks.
3. Nõustuda Karula külas asuva maa, millele lähiaadressiks
määratakse Nurmeoja, ostueesõigusega erastamisega
hoone omanikule.
4. Mitte nõustuda J.R. taotlusega korraldatud jäätmeveoga
liitumisest erandkorras vabastamiseks, nõustuda perioodilise vabastusega.
5. Kehtestada 10.03.-15.04.2015 massipiirang üle 7 tonnise
täismassiga transpordivahendite liiklemisele järgnevatel
valla kohalikel teedel: Mustoja-Haili-Vihula, MetsikuVila-Kakuvälja, Kuueristi-Korjuse-Eru, Võhma-Eru,
Noonu-Annikvere, Tõugu-Joandu.
6. Kooskõlastada Mustoja külas Kalda kinnistule rajatava
puurkaevu asukoht.
7. Väljastada ehitusluba Võsu aleviku Spordi tn reoveepumpla elektriliitumise rajamiseks. Väljastada ehitusluba
EstWin008 ELA104 Ülgase-Kolga-Haljala lõik 4 VihulaVihula Tele2 mikrotorusüsteemi ja fiiberoptilise
sidekaabli paigaldamiseks.
8. Väljastada kirjalik nõusolek Lahe küla Isopi kinnistu
sauna ja kuuri laiendamiseks ning rekonstrueerimiseks.
9. Lõpetada Karepa küla Laikme kinnistule algatatud
detailplaneeringu koostamise menetlus.
10. Algatada detailplaneeringu koostamine Vainupea küla
Salme kinnistu katastriüksusele 88703:002:0031.
11. Anda J.H. üürile Karja tn 10-5 sotsiaalkorterist üks tuba
tähtajaga 1 aasta.
12. Lubada H.A. kasutada eluruumi Mere tn 36-1 kuni
31.03.2016.
13. Maksta ühekordset toetust ühele eakale inimesele
summas 476 eurot.
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Margusel ja Katrinil sündis
7. märtsil poeg
THEODOR ROHT

01.04.

Naljapäev: naljad elust enesest, Võsu rannaklubis.
Info Lii Undusk, tel 53359340, liiundusk@hot.ee
MTÜ Võsu Eakate Selts Meelespea.
02.04. kell 16.00 Sõbralik neljapäevane orienteerumine
Võsul,
MTÜ Pailaps koostöös A.Pritsikuga, info
www.pailaps.eu
07.04. kell 19.00 Sepo Seeman monokomöödias
EESTI MEES JA TEMA POEG
Palmse mõisa härrastemajas.
Piletid 16 eur, sooduspilet 14 eur.
Info ja piletite broneerimine: info@palmse.ee;
3240070
23.04. kell 20.00 Jüriöö jooks Sagadi mõisa pargis.
Võistkondade suurus vabatahtlik – mida rohkem,
seda uhkem. Kaasa võta tõrvik! Võistkondade
registreerumine hiljemalt
13. aprill tel 525 1127 või anneli.kivisaar@vihula.ee
26.04. kell 10.00 Vihula valla lauatennise III seeriavõistluse
2014/2015 7. etapp Võsul. Info Avo Seidelberg,
http://sport.vrkirjastus.ee
30.04 Käsmu volbripidu, info virgeong@gmail.com

Kaks imet ühe nädalaga

FELITA REEMAN
Ilumäe küla

98

JAANUS JAHILO
Joandu küla
ELVE-MARIANNE ERU
Võsu alevik

90

PERENIINA JALLAI
Palmse küla

84

ELLEN URBUS
Mustoja küla

84

ANNA SOKK
Käsmu küla

83

VÄINO TIHANE
Vergi küla

82

ELVI LAAGUS
Võsu alevik

82

VÄINO BASAROV
Joandu küla

80

VANDA MÜLLA
Karepa küla

80

EEVI ERENDI
Võsu alevik

75

ENN KAMARIK
Vergi küla

70

RIIVA ADELBERT
Karula küla

70

ERIKA PUUSEPP
Võsupere küla

70

SILVIA SELI
Võsu alevik
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Virmalised 17.03.2015

Meie hulgast
on lahkunud …
Fotod Avo Seidelberg

ERKI NIILIKSE
1. märts
AINO LEHTOJA
11. märts
AMALIA HERING
19. märts

Osaline päikesevarjutus 20.03.2015
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
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