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Külavanemate infopäev

Võsu-Oandu talvematk 2012
3. märtsil toimus järjekordne
– juba 11. – Võsu-Oandu
suusamatk. Korraldajateks
nagu ikka riigimetsa majandajad ja Võsu Vabatahtlik
Tuletõrjeühing.
Kuigi eelmisel päeval
sulas lumi hirmuäratava
kiirusega, oli ilmataat laupäeval matkajatega mestis ja
taevas säras kevadpäike.
Rajameister oli eelmisel
õhtul teinud tublit tööd,
ülejäänu – hea tuju ja
korralikult ajastatud vorm
oli matkajate endi poolt.
Neid, kes ilusat talveilma
just metsaradadel nautida
soovisid kogunes ümbruskonnast ja kaugemaltki.
Lisaks tõi RMK Metsabuss
tänavusest metsapealinnast
Rakverest pealinlasi metsarahvale külla. Kokku matkas
suuskadel ning jalgsi Võsu ja
Oandu metsades 201 inimest, kõige noorem neist oli
4-kuune.
Võsu spordihoone juures
võtsid rahvast vastu ja aitasid sooja teha rebane Jüri ja
jänes Eve. Vihula vallavanem ja meie talvematka
korraldajate raudvara Valdek
Kilk pidasid väikese avakõne, andsid kõigile head
soovid kaasa ja siis võiski
loodusvaht Aavo koos politseieskordiga suusatajad rajale ja jalgsimatkajad teele
saata.
Jalgsimatkajaid ootas
Esku teeristis üllatusena
ainult sel päeval avatud
Rebase Baar, kus kostis
reibast muusikat ning kosu-

Ürituse kõige „magusamaks“ osaks oli hoidiste konkurss „Moosid keldrist välja“
tuseks sai kuuma teed ja loositi välja põnevaid ja nes mitmekesine filmiprogkommi.
kasulikke auhindu – loodus- ramm.
Mitte kõik ei alustanud raamatuid, kindaid, särke,
Ürituse kõige „magusamatkapäeva Võsult, Oandult taimeteesid jne.
maks“ osaks oli hoidistealgas kell 11.00 kaks retke.
Sooja kõhutäie eest hoo- konkurss „Moosid keldrist
Inimesed said valida, kas litsesid Naiskodukaitse supi- välja“. Moosimeistrite toominna Tiinaga Oandu pä- meistrid. Hernesupp oli see- dang maitses kõigile ja
randkultuuri retkele või Rii- kord nii maitsev, et katel matkarahval oli päris keerunaga Koprarajale.
kaabiti läikima ja oleks veel- line 11 hõrgutise seast oma
28. minutit pärast suusa- gi söödud.
lemmikut välja valida. Kõimatka starti oli esimene
Loodusvahid aitasid ge rohkem hääli said lõpuks
suusataja – Kristjan Pärna – matkajatel endale medalit metsmaasika toormoos ja
juba Oandul. Tema päeva meisterdada, sest ega kõike muraka toormoos, mis olid
märgusõnaks oli „kiirus“. ei saa kandikul kätte tuua, mõlemad Maarika Kilgi
Siis hakkasid ka teised üks- peab ikka ise ka vaeva keldrist pärit.
teise järel kohale jõudma, nägema, et endale korralik
Ootame kõiki metsa- ja
pidevalt kostis kiidusõnu hea auhind kaela riputada. Kui matkasõpru uuesti külla 5.
raja kohta. Kõik lõpetajad medalivalmistamise järje- mail, kui Oandul toimub
said kohe tunniskirja raja kord vahepeal liiga pikaks pärandkultuuri päev. Metsaläbimise kohta ja nupu- läks, ei pidanud ootajad pealinlased saavad jälle kotamislehe nelja küsimusega kohapeal tammuma, vaid hale Metsabussiga.
matkaradade ja tuleohutuse said Oandu paisjärve kaldast
kohta metsas. Nuputamis- alla kelgutada. Kogu päeva
Tiina Neljandik
lehtedele vastanute vahel jooksis looduskeskuse hoo-

Streik! Tehtud.
Lõpuks sai see siis tehtud –
taasiseseisvunud Eesti kõige
laiaulatuslikum streik, millest võttis kokku osa üle 17
000 haridustöötaja. Ei jäänud Võsu Koolgi pelgalt
pealtvaatajaks ja vaid sõnas
või kirjas toetajaks. 7. märtsil polnud kooli uksed küll
suletud, sest juba ammu
enne streigiplaane oli algklassidele korraldatud teatrikülastus. Tavapärast õppetööd aga ei toimunud. Tänud
lapsevanematele, kes streigi
toetuseks oma lapsi sel päeval kooli ei saatnud.
Polegi niivõrd oluline, kas
streigiti üks või kolm päeva.
Sõnum oli selgemast selgem: õpetaja peab enda eest
seisma. Haridustöötajate Liit
on üle aasta õpetajate palgatõusu osas läbirääkimisi pidanud, kuid tulemusteta. Nii
halvas seisus võrreldes keskmise palgatasemega oldi
viimati 1998. aastal. Tallinnas toimunud miitingult jäi
paljude päevakohaste loosungite hulgast silma üks
väga tabav sõnum: Leib on
laual, aga vaim on näljas.
Selline väljavaade noori
kooli ei meelita. Nad teavad,

et palka saab õpetaja vaid
selle aja eest, mil ta tahvli ees
seisab, lisaks klassijuhatamine või ringijuhendamine,
kui võimalik. Õpetajatöö
tähendab aga kaugelt enamat
ja venib klassiruumist tihti
öötundideni välja. See hõlmab ühtlasi põhjalikku tundide ettevalmistamist, tööde
parandamist, aine- ja töökavade koostamist (vajadusel
individuaalsed või lihtsustatud õppekavad), järeleaitamistunnid, tublimate ettevalmistamine võistlusteks,
olümpiaadideks ja muudeks
jõukatsumisteks, aruandlused e-koolis, koolitused,
arenguvestlused, suhtlemine
lapsevanematega, projektide
kirjutamine jne. Lisaks veel
mitmeid igapäevatoiminguid, mille võiks ehk liigitada psühholoogi-politseiniku-päästja-näitleja-lapsehoidja-perenõustaja-sotsiaaltöötaja-reisikorraldajameelelahutaja rollideks.
Hea on kuulda ja lugeda,
kui tugevalt kaitseb ja väärtustab õpetajate huvisid
meie oma koolist sirgunud
Altja tüdruk Evelin Tamm,
kõnetades julgelt ja ava-

14.03.2012 toimus järjekordne infopäev külavanematele.
Seekord oli peaesinejateks Maanteeameti Ida Regiooni
direktor Eugen Õis ja AS Ragn Sells esindajad – Ida
regioonijuht Merike Mägi, müügiassistent Maie Sprenk ja
piirkonna transpordijuht Mati Vaagert.
Härra Eugen Õis tutvustas Maanteeameti struktuuri,
rahastamise põhimõtteid ja remondi- ning hooldusplaane.
2012 on kahjuks vaid üks suurem remont Vihula valla
territooriumil asuvatel riigiteedel. Selleks on ohtliku
Söeaugu ristmiku ümberehitus. Lisaks saadi teada, et
plaanis on ka kahe teelõigu pindamine. Pärast ettekannet
vastas hr Õis külavanemate küsimustele, millest paljud
puudutasid aastaajast johtuvalt talihooldust.
AS Ragn Sellsi ettekanne oli seotud asjaoluga, et
Ragn Sells osutus korraldatud jäätmeveo konkursi
võitjaks ja sai sellega õiguse teenuse pakkumiseks
järgmisel kolmel aastal. Algab selle teenuse periood
01.05.2012. Sellega seoses selgitati külavanematele,
millised probleemid on eelneval perioodil tõusetunud,
kuidas neid oleks hea lahendada ja milliste probleemide
lahendamine vajab küla poolset abi.
Viimase teemana vastasid kohalikke teid puudutavatele küsimustele valla esindajad Peep Tõnisson ja Sulev
Kiviberg.
Järgmine infotund toimub aprillis.
Vallavalitsus

Volikogu esimees ja
vallavanem kohtusid Võsu
pensionäridega
01. märtsil 2012. aastal toimus Vihula vallavanema Raivo
Uukkivi ja volikogu esimehe Vello Väinsalu kohtumine
Võsu pensionäridega.
Võsu rahvas sai kinnituse selles, et plaanisolevad
ettevõtmised Võsu-Käsmu kergliiklustee, kalasadama ja
estraadilava ehitamine rannamäele on jätkuvalt
päevakorras. Kergliiklustee puhul tuleb kokku leppida
paari kinnistuomanikuga, kelle huvisid ehitamine
puudutab.
Kalasadam on põhiliselt mõeldud ümbruskonna
kaluritele merel käimiseks ja paatide sadamaks.
Võsu liivarand on hakanud rohtuma, veepiiril on
rohkesti hakanud kasvama osjad ja kõrkjad. Oleks
otstarbekas korraldada talgud ranna koristamiseks, et
saaks käsitsi eemaldada rohi ja osjad koos juurtega.
Sissekündmisel jäävad rohujuured alles ja jätkub ranna
rohtumine.
Rahva arvamus oli, et kui päästeteenistuse tegevus
lõpetatakse, jääks päästeteenistuse hoone valla
omandisse, s.o. kohaliku elanikkonna käsutusse.
Täname meie külalisi, et nad leidsid aega meiega
kohtumiseks ja probleemide arutamiseks.
Võsu pensionäride nimel
Mirjam Paat

Vastel ulkus Vainupääle
meelselt laia avalikkust.
Septembris 2011 oli ta
aktsiooni “Õpetajale vääriline palk” algatajaks ning 5.
septembril toimunud meeleavalduse korraldajaks. Sellele järgnes uus ja ulatuslikum
meeleavaldus juba 25.
oktoobril. (Evelin Tamme
mõtteid haridusteemadel,
streigist – evelintamm.
blogspot.com. Soovitan lugeda ka Virumaa Teatajas
18. jaanuaril ilmunud intervjuud Eveliniga).
Väsimatu järjekindlusega
seisab õpetajate huvide eest
ka minu enda ajaloo- ja
ühiskonnaõpetuse õpetaja
Tallinna 7. Keskkooli (praeguse Inglise Kolledži) päe-

vilt – Sven Rondik, kellest
tänaseks on saanud Haridustöötajate liidu esimees. Tema
sõnul jõudis streigiga edastatud sõnum ilmselt valitsuse
ja riigikoguni. “Kas nad
tahavad sellest järeldusi
teha, see on iseasi,” ütles
Rondik. “Kui uued läbirääkimised ei aita, tuleb midagi
radikaalsemat ette võtta,”
lisas ta.
Me võime olla uhked, et
püüdes väärtustada oma
elukutset ja igapäevast tööd
on meid tugevalt toetamas
nii meie endi õpilased kui
õpetajad.
Mall Ränkson
Õpetaja

Kuigi elame juba kevades,võib mõtetes tagasi minna 18.
veebruari imeilusa talvepäeva juurde, mil Vainupea
külarahvas pidas oma vastlapäeva. Nagu ikka, saime
kokku Suureliiva mäel, kus toimuvad meie liulaskmised.
Seekord panime välja ka väikesed auhinnad. Originaalsema kelgu eest sai tunnustuse Jüri Sikkut, meeskonna töö
eest kelgu taastamisel Kulno ja Siim ning pikima liu ja
terve perega osavõtu eest Monika ja Urmase pere. Ka
nende pere kõige pisem, kaheksakuune Ane-Mai, lasi
koos emaga rõõmsalt mäest alla. Pärast liulaskmist
läksime sadamasse Tiidu ja Virve lapikotta, kus meid
ootas juba Tiiu keedetud hernesupp ja ei puudunud ka soe
tee ja vastlakuklid. Et meie külas on muusikaõpetaja Piret,
ei jäänud meil ühiselt laulmata ka vastlalaul:
Vestelikku, vastelikku
vastel ulkus vainualla Vainupääle
kirjud käpikud käessa .....
Hea tuju oli kõigil ühiselt koosveedetud toredast
päevast!
Reet Markin
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Sihtasutuse Võsu Kuurort
vajadus, saamislugu ja
käivitamine
08.03 volikogu istungil arutles volikogu sihtasutuse Võsu
Kuurort teemadel. Samuti on selleteemalisi arutelusid toimunud
erinevates muudeski seltskondades. Fakt, et arutletakse, on alati
hea, sest arutlemise käigus jõutakse kindlasti lõpuks ka mingi
tõdemuseni. Arutelude käigus on selgunud, et sihtasutuse
asutamise loost, asutamise eesmärkidest, ülesannetest ja muust
sellisest on otsustajatel ja ka tavakodanikel väga erinevad
arusaamad, millest paljud ei vasta ka tegelikkusele, siis
otsustasin selle teema lühidalt kokku võtta ja esitleda ka meie
omas lehes.
Sihtasutuse loomine ja eesmärgid
Asutati sihtasutus Võsu Kuurort Vihula vallavolikogu istungil
17.06.2010.
Põhikirjas on selle sihtasutuse eesmärkideks kirjutatud:
• Sihtasutuse omandisse antud vara, sealhulgas hoonete,
rajatiste, inventari ja territooriumide efektiivne majandamine
ning selleks eraldatud sihtotstarbeliste finantseeringute
vahendamine;
• Vihula vallale oluliste arendusprojektide edendamine ja
piirkonna arendamiseks vajalike lisaressursside kaasamine;
• Vihula valla turismi-, spordi- ja kultuurialase tegevuse
mitmekesistamine
Nende eesmärkide elluviimiseks on põhikirjas fikseeritud
ka selle sihtasutuse põhiülesanded:
• Teadvustada Võsu ja kogu Vihula valla arengu sõlmküsimusi;
• Tellida ja läbi viia Vihula valla jätkusuutliku arengu
kindlustamiseks olulisi uuringuid, analüüse ja ekspertiise;
• Võimaldada sihtasutuse omandis oleva vara kasutamist
avalikes huvides turismi-, spordi- ja kultuuritegevuse läbiviimiseks;
• Arendada ja aidata kaasa puhkamiseks ja vaba aja veetmiseks
sobivate tingimuste loomisele ja avalike teenuste pakkumisele
piirkonnas;
• Teha koostööd koolituse, uuringute ja ettevõtluse valdkondade liidritega ning osaleda rahvusvahelistes arengukoostöö
võrgustikes;
• Arendada koostööd avaliku sektori ja eraõiguslike juriidiliste
isikutega;
• Korraldada koolitusi, teabepäevi ja muid sündmusi piirkonna
arengu soodustamiseks;
• Tegeleda majandustegevusega, mis on vajalik Sihtasutuse
põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks;
Tuleb tunnistada, et eesmärgid on püstitatud üsna laia
ulatusega. Kui lugeda püstitatud eesmärke koos
nende
täitmiseks kirjeldatud ülesannetega võib tekkida lugejal
hämming, et kuidas kõike seda on võimalik ellu viia ja eriti kui
sihtasutusel on esialgu vaid üks töötaja. Õigustatud küsimus, kui
ei arvestata, et põhikirjas antakse teadlikult hästi laiad piirid, et
nende piiride vahele oleks võimalik sättida erinevaid
ettevõtmisi, et iga uue plaani puhul ei peaks põhikirja muutma
asuma. Tegelikult on selle sihtasutuse puhul tegemist
katusorganisatsiooni laadse koordineeriva institutsiooniga,
kelle kohustus on olla partneriks, koordinaatoriks, suunajaks ja
mitte niivõrd ise- ära- tegijaks.
Miks on üldse vaja Vihula vallas pingutada selliste
eesmärkide täitmiseks?
Selline küsimuse tekkimine on üsna loogiline, eriti kui ei osata
mõelda strateegiliselt ja laiemalt kui vaid ise enda ja oma
perekonna heaolu mätta otsast ning lähituleviku (aasta korraga)
kontekstis . Kui analüüsida olukorda perspektiivitundeliselt
(püüda vaadata suurt pilti), siis avaneb sootuks uus pilt. Laiemalt
siinkohal tähendab, et kas me tahame Vihula valla jätkusuutliku
arengut või oleme rahul sellega, et
• see piirkond ääremaastub;
• siin pole töökohti;
• noored liiguvad siit üha enam ära töökohtade juurde;
• valla elanikkond muutub pidevalt vanemaks ja arvult
väiksemaks.
• Tööjõulise elanikkonna lahkumine vähendab kohaliku
omavalitsuse sissetulekuid ja need vähesedki vahendid ei
taga enam elementaarsete avalike teenuste kvaliteeti ja
seeläbi turvalisust, rääkimata meie põhilise magneti rannaala
ja turismiteenuse kvaliteedi tagamisest ja veel vähem selle
tõstmisest.
Näeme, et ega erilisi valikuid polegi - kas piirkonna hääbuda
laskmine või võitlus hääbumise vastu.
Ajaloost
Jälgides valla ajalugu, on täheldatav, et eriti Võsu piirkond on
juba pikka aega atraktiivne sihtpunkt turistidele ja piirkonna elu
edasiviivaks jõuks on olnud (suvitus)turistid ja nende poolt
piirkonda jäetud vahendid.
Tõmbenumbriks on alati olnud Võsu rand. Võsu küla
arengus sai pöördeliseks Palmse mõisa poolt 1866. aastal
alustatud põlistalude päriseks müük ja 1870. aastal alustatud
Võsu männiku krundistamine ja kruntide müük. Sellest ajast
alates hakkasid Võsu arengule tooni andma suvitajad.
Kuni I Maailmasõjani väisasid Võsut turistid põhiliselt
Moskvast ja Peterburist, aga transpordi ühendus oli ka
Tallinnaga, seda nii maad kui ka vett mööda. Võsul oli suvitajaid
3000 ümber.
Pärast I Maailmasõda Võsu suvitajate arv vähenes
märgatavalt. Uuesti elavnes Võsu 30.aastatel. 1937.a. pidas
Võsuga ühendust Tallinn-Võsu laevaliin. Bussiga sai sujuvalt
Eesti keskustesse.
Pärast II Maailmasõda löödi väljakujunenud elukorraldus
küll segi, kuid turismile orienteeritus säilus. Suuremad majad ja
pansionaadid natsionaliseeriti ning nende baasil loodi Võsu
puhkekodu. Võsu puhkekodu ehitati üleliidulisse puhkekodude
võrku. Külastajate arv tõusis kuni 20 000.
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Korraldatud jäätmeveost
Seoses olmejäätmete vedaja,
Ragn Sells AS ja Vihula Vallavalitsuse vahel sõlmitud olmejäätmete veo lepingu lõppemisega on Vihula Vallavalitsus
korraldanud järgnevaks perioodiks (2012 2015) kontsessiooni
olmejäätmete vedaja leidmiseks
valla haldusterritooriumil.
Tähtajaks esitas pakkumuse kaks ettevõtet, AS Veolia
Keskkonnateenused ja Ragn
Sells AS. Soodsama pakkumuse
korraldatud jäätmeveo teenuse
osutamiseks perioodil 2012
kuni 2015 esitas Ragn Sells AS.
Seega omab ettevõte Ragn
Sells AS Vihula valla haldusterritooriumil korraldatud olmejäätmete veo ainuõigust 01

maist 2012 kuni 30 aprillini
2015.
Lähtudes Vihula Vallavolikogu 12.05.2011 määrusest
nr 39 (muudetud 22.12.2011
määrusega nr 51) §6 lg1 on
Vihula valla haldusterritooriumi kõikides piirkondades korraldatud jäätmeveoga liitumine
kohustuslik kõikidele olmejäätmete valdajatele. Ehk teisisõnu,
peavad kõik, kes omavad valla
territooriumil elu- või tootmishooneid, omama olmejäätmete
veo lepingut valla poolt valitud
olmejäätmete vedajaga ( Ragn
Sells AS). Kuna enamikel on
varasemast Ragn Sells AS-ga
jäätmeveo leping sõlmitud, ei
saada vedaja neile uut lepingut,

vaid olemasoleva Lepingu lisa
koos hinnakirja, veograafiku ja
teavituskirjaga. Lepingu lisa,
tuleb allkirjastada ja adressaadile tagasi saata. Need, kellel
on vedajale antud e-posti aadress, saadetakse vastavad materjalid elektrooniliselt.
Kellel puudub seni kehtiv
olmejäätmete veo leping, tuleb
ühendust võtta Ragn Sells AS
klienditeenindusega telefonil
15 155 või meili teel
virumaa@ragnsells.ee.
Ragn-Sells AS esindajatega
on kokku lepitud konsultatsiooni ja lepingute või lepingu
lisade sõlmimise kohad ja ajad
alljärgnevalt:

11 aprill
9.00-11.00 Võsupere
Külakeskus
12.00-18.00 Võsu
Rannaklubi saal
12 aprill
10.00-12.00 Vihula
Raamatukogu
13.00-15.00 Karepa
Raamatukogu
Täiendav info klienditeeninduse telefonil 15 155 või eposti teel virumaa@ragnsells.ee
Sulev Kiviberg
Keskkonnanõunik
Tel. 32 58 643, 5051127
E-post:
sulev.kiviberg@vihula.ee

Jäätmekäitlusteenuse hinnakiri Vihula vallas
Kehtib alates 01.05.2012.a. (hinnad sisaldavad käibemaksu 20%)
Jäätmeliik

Sega
olme
jäätmed

Mahuti tüüp

Kuni 100 l jäätmekott *
Kuni
80 l konteiner
Kuni 140 l
Kuni 240 l
Kuni 370 l
Kuni 660 l
Kuni 800 l
Kuni 1 500 l
Kuni 2 500 l
Kuni 4 500 l

Regulaarne
graafikujärgne
tühjendus
1,17 €
0,94 €
1,64 €
2,82 €
4,35 €
7,76 €
9,40 €
17,64 €
29,40 €
52,92 €

Graafikuväline
tellimusel
tühjendus
1,75 €
1,41 €
2,45 €
4,23 €
6,52 €
11,63 €
14,09 €
26,46 €
44,10 €
79,38 €

Konteineri
rent (kuu)
2,68 €
2,68 €
2,68 €
4,22 €
4,60 €
9,20 €
13,04 €
13,19 €
22,62 €

Konteineri
müük (tk)
46,28 €
63,66 €
78,23 €
138,05 €
230,09 €
268,43 €
536,86 €
659,57 €
828,30 €

* Jäätmekotti on lubatud kasutada ainult hajaasustuses juhul, kui kinnistu ei piirne üldkasutatava teega

Lisateenused (hinnad sisaldavad 20% käibemaksu)
Konteineri paigaldamine või äratoomine; vahetamine teist tüüpi konteineri vastu, kord***
(esmane paigaldus tasuta KOJV alustamisel ja KOJV lõppedes äraviimine tasuta)
Jäätmekoti või ratastel kuni 800-liitrise konteineri käsitransport jäätmeveokini
(10-25m veoki võimalikust peatumiskohast), kord
Jäätmekoti või ratastel kuni 800-liitrise konteineri käsitransport jäätmeveokini
(26-50m veoki võimalikust peatumiskohast), kord
ASSA tabalukk kodeeritud Ragn-Sellsi võtmega, tk*
Kliendi luku (sh värava või tõkkepuu) avamine kliendi võtmega
(Puldiga, kaardiga, mobiiltelefoniga jms) 1 lukk/kuu
Konteineri pesu (kuni 1100-liitrised konteinerid), kord**
Konteineri pesu (1,5-4,5m3 konteinerid), kord**
Vana mittestandardse konteineri äravedu (750-l, metall, ratasteta), konteiner
Äriregistri B-kaardi koopia väljastamine, tk
Jäätmetõendi väljastamine, tk
Lukuaasade paigaldus plastkonteinerile, konteineri kohta
Lukuaasade paigaldus metallkonteinerile, konteineri kohta
Veograafiku väljastamine eritellimusel posti teel, tk
Konteineriväliste, vahetult kogumisvahendi kõrval asuvate pakendatud jäätmete äravedu , m3 ****

Lisatasud
(hinnad sisaldavad 20% käibemaksu)
Rakendatakse klientidele, kes ei täida oma
lepingulisi kohustusi.
Tühisõit objektile, kord
Kordusarve saatmine
tasumata arve kohta, tk
Võlateate saatmine
tasumata arve kohta, tk

Vastavalt miinimumpaketi
hinnale

*
**
***
****

2,30 €
3,83 €

26,84 €
6,39 €
11,50 €
44,55 €
11,50 €
13,00 €
26,00 €
38,35 €
3,83 €
19,17 €
9,75 €
30,68 €
0,97 €
29,25 €

RS võtmega kodeeritud luku ostmisel ei lisandu luku avamise
tasu
lisandub konteineri äratoomise tasu vastavalt hinnakirjale
konteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub
konteineri tühjendustasu ja pesu vastavalt hinnakirjale
Konteinerväliste jäätmete kogumisel hindab Ragn-Sells AS
töötaja jäätmete kogust visuaalselt ja arvestab jäätmete
mahtu (m3) auto kastis hõivatava ruumi järgi.

Info hindade ja käitlusteenuste osutamise tingimuste kohta leiate
ka meie kodulehelt www.ragnsells.ee

Seega ajalooline tõde on, et meie eelkäijad jagasid täpselt ära, et
logistiliste ja looduslike iseärasuste tõttu saab piirkond hästi elada tänu
(suvitus)turismile. Tänane reaalsus on, et ollakse jäädud kuskile
nõukaaja nostalgiasse kinni ja arvatakse, et Võsu on ikka veel kuum
„üleliiduline“ sihtkoht. Samas ei ole mingeid arenguid Võsu
atraktiivsuse tõstmiseks toimunud, veel enam, ka nõukaaegsed suured
majutusasutused on kadunud, seega puudub elementaarne taristu, et
kvaliteetset turismiteenust pakkuda ja konkurentsis püsida.
Turismiga tegelevad ettevõtted tegutsevad enamasti omaette,
olulist koostööd kohalike ettevõtjate vahel ei ole täheldada. Kohalikud
elanikud pigem suruvad maha piirkonna atraktiivsust tõsta soovivad
algatused.
Kurb tõde on, et mõne aasta pärast on kunagine atraktiivne ja oma
kuulsusega kaugele üle Eesti piiride teada-tuntud Võsu rand
hooldamata ja metsik rannaala, sest ka kohalikul omavalitsusel ei jätku
enam selle hooldamiseks jõudu.
Eelnev situatsioonikirjeldus oli teadlikult mustades toonides, kuid
olen seda meelt, et ennast illusioonide loomisega petta pole tark tegu,
hiljem on reaalne tõdemus palju valusam. Kas me saame midagi teha,
et ei käivituks kõige hullemad stsenaariumid? Loomulikult saame ja
sellega on püüdnud tegeleda ka erinevad vallavalitsused erinevatel
aegadel. Näiteks 2008 aastal on koostatud lausa Võsu rannaala
arendamise tasuvus- ja teostatavusanalüüs ja ka 2010 tehtud
sihtasutuse asutamise otsus on samm õiges suunas halbade

stsenaariumide ennetamise teel.
Miks peab asju ajama läbi sihtasutuse?
Ka sellised küsimusi on küsitud. Ikka ja jälle on inimestel kahtlusi,
et ilmselt tahab keegi läbi sellise arengu midagi enda kasuks
kallutada ja kes muu ikka saab „kasusaaja“ olla, kui seltskond, kes
valda juhib. Inimlikud arusaamad, eriti kui kellelegi meeldib neid
võimendada asjassepuutumatute näidete varal.
Isiklikult oman seisukohta, et kui miski jääb segaseks, siis tuleb
küsida. Küsimisel peab esmalt selgeks tegema, et kellelt küsida.
Kas inimene, kellele küsimus suunatakse, on ikka pädev vastama
või on tema vastus vaid tema enda spekulatsioon, mis ei põhine
teadmisele.
Tegelikkus meie sihtasutuse osas on suhteliselt lihtne.
Kohalikule omavalitsusele on antud seadustega ülesanded, mida ta
peab täitma. Nende ülesannete täitmiseks eraldatakse riigi poolt ka
vahendid.
Meie trumbi – rannaala – elavdamiseks tuleb konkurentsis
püsimiseks aga tegeleda palju enamate ülesannetega, kui seadused
kohalikule omavalitsusele kohustuseks panevad. Sealjuures üheks
olulisemaks on leida võimalused piirkonna atraktiivsuse
kasvatamiseks sügis-talvisel perioodil ehk teisisõnu sesoonsusest
sõltumatute tegevuste osakaalu suurendamiseks.

Järg 3lk
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ISTUNG NR 32
08.märtsil 2012 kell 16.00 Võsul
Istungil osales 14 volikogu liiget: Andrus
Aasmäe, Piret Aasmäe, Tõnu Ammussaar, Ülle
Kajando, Mare Kalme, Hanno Nõmme, Einar
Ohov, Mati Piirsalu, Eha Sirelbu, Aarne Vaik,
Aide Veinjärv, Vello Väinsalu, Uno Õunapuu ja
Arvi Ööpik.
Istungil ei osalenud Age Kuusemets.
Määrusega nr 55 kehtestatakse Vihula valla põhimäärus.
Otsusega nr 156 taotletakse munitsipaalomandisse
Annikvere külas
- Kooli katastriüksus suurusega 1,16 ha. Kooli
katastriüksusel asuvad vallale kuuluvad endine
Annikvere kooli hoone koos kõrvalhoonetega,
milleks on koolimaja internaat ja 3 kuuri;
- Käntsakooli katastriüksus suurusega 3,38 ha.
Otsusega nr 157 taotletakse munitsipaalomandisse
Karepa külas
- Muuli maaüksus suurusega 1480 m2;
- Karepa sadama tee maaüksus suurusega 1715 m2.
Otsusega nr 158 taotletakse munitsipaalomandisse
Vergi külas Puhasti maaüksus, suurusega 550 m2.
Otsusega nr 159 lõpetatatakse Vihula Vallavolikogu
14. septembri 2006 otsusega nr 81 algatatud Võsu
ranna ja parkmetsa katastriüksuse detailplaneeringu
menetlus.
Otsusega nr 160 algatatakse detailplaneeringu koostamine Karepa külas osale jätkuvalt riigi omandis
olevale maale Türineemel ning Karepa muulile ja
lähiümbrusele. Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine sadamarajatistele, sadamahoonetele, vajalikule taristule ja juurdepääsudele ning
keskkonnakaitseliste meetmete lahendamine, kruntide moodustamine ja sihtotstarvete määramine.
Otsusega nr 161 jäetakse Sigrid Vinkelbergi vaie
Vihula Vallavolikogu 12.01.2012 otsuse nr 148
„Vihula Vallavolikogu 15.05.2008 otsuse nr 182
kehtetuks tunnistamine ja eluruumi erastamise
jätkamine“ peale täielikult rahuldamata.
Otsusega nr 162 suurendatakse OÜ Vihula Valla
Veevärk osakapitali 63 912 eurot 255 648 euro võrra
mitterahalise sissemaksena järgmiste varade üleandmisega ja kinnitatakse uueks osakapitali suuruseks
319560 eurot.
Volikogu poolt vastuvõetud määruste ja otsustega
saab tutvuda valla kantseleis, raamatukogudes ja valla
veebilehel: www.vihula.ee.
Järgmine volikogu istung toimub
12. aprillil 2012 algusega kell 16:00
Võsul, vallamaja saalis (II korrusel).
Algus 2lk
Asutades sihtasutuse ja andes talle ülesanded tegeleda erinevate
ülesannetega, anname talle ka võimaluse ise teenida. Sihtasutuse
käed on selles osas palju vähem seotud, kui seda on kohaliku
omavalitsuse omad. Loomulikult annab ka kohalik omavalitsus
oma eelarvest vahendeid nende tegevuste rahastamiseks, millised
on kohaliku omavalitsuse kohustuste hulgas (heakord, hoonete
haldamise kulud, valla tellitud avalike ürituste läbiviimiseks jms).
Ülejäänud tegevusteks leiab sihtasutus ise vahendid, kirjutades
projekte, leides sponsoreid ja partnereid, läbi majandustegevuse
vms.
Ja kogu selle tegevuse kontroll on ikkagi omavalitsuse käes,
sest omavalitsus on selle sihtasutuse ainuomanik ning juhib
sihtasutuse tegevust läbi kohaliku kogukonna aktiivsetest
liikmetest koosneva nõukogu.
Seega sihtasutuse Võsu Kuurort eesmärgikohane rakendumine
aitab kaasa piirkonna populaarsuse kasvule, toob piirkonda
kvaliteeti, turvatundest lugupidava jõuka (suvitus)turisti, töökohti
ja seega aitab kaasa noorte huvi tõusule oma tuleviku sidumiseks
Vihula vallaga ning seeläbi ka valla elujõulisuse säilimisele. Mis
kõik kokku tagab pikas perspektiivis võidu võitluses ääremaastumise vastu.
Loodan, et suutsin oma pisukese mõtisklusega defineerida
sihtasutuse vajaduse ja näidata, et:
• 100%-liselt valla kontrolli all oleva sihtasutuse puhul on
võimalik garanteerida tegevused, mida vaja teha piirkonna taas
konkurentsi tõstmiseks, edu saavutamiseks ja edu hoidmiseks;
• sihtasutuse puhul on olematu kartus sihtasutuse kasutamiseks
kellegi põhjuseta rikastumiseks;
• targal käitumisel on võimalik jõukamaks saada kõikidel
piirkonna ettevõtjatel ja tänu sellele tõuseb kasu ka nendele, kes
ise ettevõtjate hulka ei kuulu.
Muidugi on alati ka olemas alternatiiv …., kuid selle
defineerimine jäägu iga lugeja enda teha.
Raivo Uukkivi
Vallavanem

VIHULA VALLA LEHT

14. veebruari 2012 istungi nr 7 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. tunnistas edukaks pakkumuseks OÜ Uett ja Ko
pakkumus Võsu aleviku Spordi tn 16 jäätmejaama
detailplaneeringu koostamiseks;
2. kooskõlastas OÜ Vihula Valla Veevärk poolt esitatud
hinnataotluse vee- ja kanalisatsiooniteenuse kuupmeetri
hinna muutmiseks alates 01.04.2012 järgmiselt: vee hind
1,11 eurot/kuupmeeter ja reovee hind 1,98 eurot/kuupmeeter;
3. väljastas ehitusloa Sagadi küla Järlandi maaüksusel
asuva kuuri täielikuks lammutamiseks;
4. esitas volikogule järgmised eelnõud: „Detailplaneeringu
menetluse lõpetamine (Võsu ranna ja parkmetsa kü)“,
„Maa munitsipaliseerimine (Annikvere kool)“;
5. muutis Oandu külas asuva katastriüksuse Sagadi
metskond 37 sihtotstarvet ja määras uueks sihtotstarbeks
65% maatulundusmaa, 20% ühiskondlike ehitiste maa ja
15% veekogudemaa. Lähiaadressiks määrati Looduskeskuse;
6. määras Vihula vallale kuuluva endise Annikvere kooli
hoonete juurde teenindusmaa suurusega 1,16 ha.
Lähiaadressiks määrati Kooli ja sihtotstarbeks ühiskondlike ehitiste maa;
7. andis korraldatud jäätmeveost perioodilise vabastuse
kuni 30.04.2012 järgmiselt: M. Tänav Võsupere külas, E.
Pleskatševskaja Võsu alevikus. Anda luba ühise
jäätmemahuti kasutamiseks M. Leemets`ale ja MTÜ-le
Vergiranna Selts;
8. tunnistas traktori kasutusrendi lihthankele tähtaegselt
pakkumused esitanud pakkujad AS Mecro, AS Tatoli ja
ITÜ Rebella vastavaks hanketeates esitatud pakkujate
kvalifitseerimise tingimustele. Tunnistada pakkujate AS
Mecro, AS Tatoli ja ITÜ Rebella esitatud pakkumused
vastavaks kõikidele hankedokumendis esitatud tingimustele. Tunnistada käesoleva lihthanke edukaks
pakkumuseks AS Tatoli poolt esitatud pakkumus, kui
vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast odavaim
pakkumus.
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2. volikogule esitatud eelnõud: Vihula Vallavolikogu
12.01.2012 otsuse nr 148 „Vihula Vallavolikogu
15.05.2008 otsuse nr 182 kehtetuks tunnistamine ja
eluruumi erastamise jätkamine“ peale esitati vaie. Kuna
vaidlustatava volikogu otsuse eelnõu esitas vallavalitsus, siis on ka vaide vastuse eelnõu koostaja ja
esitaja vallavalitsus. Eelnõus asutakse seisukohale, et
vaie tuleb jätta rahuldamata.
„OÜ Vihula Valla Veevärk osakapitali suurendamine“ ja „Vahendite üleandmine SA-le Võsu Kuurort ja
halduslepingu sõlmimine“.

06. märtsi 2012 istungi nr 10 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. andis nõusoleku Nõmme Spordiklubile matkalaagri
läbiviimiseks Võsu alevikus Metsa tn 13 ajavahemikul
30.06.-07.07.2012;
2. otsustas müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel
Vihula valla omandis oleva ratastraktori MTZ-82
alghinnaga alates 6 000 eurot. Pakkumised esitada
vallavalitsusele 02. aprilliks 2012 kella 10.00.
Pakkumised avatakse vallavalitsuses 02.aprillil 2012
kell 10.30. Osavõtutasu on 1% alghinnast ja tagatisraha
10% alghinnast;
3. andis MTÜ-le Võsu Lauatenniseklubi otsustuskorras
tasuta üürile tähtajaga 5 aastat Võsu spordihoones
asuva inventariruumi lauatenniselaudade ja lauatenniseinventari hoidmiseks;
4. nõustus volikogu kultuuri- ja spordikomisjoni järgnevate ettepanekutega: rahuldada Võsu Kooli taotlus 100
euro ulatuses transpordikulude katteks õpilaste sõidul
Mõedaku Spordibaasi; rahuldada Ahto Raudla taotlus
128 euro ulatuses Vihula valla noorte võrkpalli
võistkonna osavõtumaksu tasumiseks osalemiseks
Lääne-Viru Maakonna Meeste Rahvaliiga võrkpalli
2012 võistlustel;
5. väljastas kasutusloa SA-le Esku Kabel Tepelvälja külas
asuva kabeli osalise remondi järgseks kasutamiseks
(katuse rekonstrueerimine, avatäidete rekonstrueerimine ja vahetus, lagede restaureerimine).

21.veebruari 2012 istungi nr 8 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. muutis Vihula Vallavalitsuse 12.08.2011 korralduse nr
277 „Vihula Vallavalitsuse Võsu-Käsmu kergliiklustee
projekti elluviimiseks ajutise komisjoni moodustamine“
punkti 3 ja sõnastas selle järgmiselt: Kinnitada Võsu
Käsmu kergliiklustee projekti elluviimiseks komisjoni
koosseis alljärgnevalt: Raivo Uukkivi - komisjoni
esimees, Ingrid Nurmsalu - komisjoni sekretär, Erik
Keskküla - komisjoni liige, Tiina Laulik - komisjoni
liige, Tõnu Ammussaar - komisjoni liige, Maanteeameti
esindaja - komisjoni liige, Riigimetsa Majandamise
Keskuse esindaja - komisjoni liige, Keskkonnaameti
esindaja - komisjoni liige;
2. väljastas projekteerimistingimused Sakussaare küla
Anni maaüksuse elektriliitumise projekti koostamiseks;
3. väljastas ehitusloa EELK Käsmu Kogudusele Käsmu
kiriku rekonstrueerimiseks;
4. muutis Käsmu külas asuva Hundisoo tänava katastriüksuste aadresse;
5. määras Karepa külas vallale kuuluvale muulile teenindusmaa, lähiaadressiks määrati Muuli ja sihtotstarbeks
tootmismaa;
6. määras Vergi külas vallale kuuluvale reoveepuhastile
teenindusmaa, lähiaadressiks määrati Puhasti ja sihtotstarbeks tootmismaa;
7. volikogule otsustati esitada järgmised eelnõud: „Maa
munitsipaliseerimine (Karepa muul ja Vergi reoveepuhasti)”, “Vihula valla koerte ja kasside pidamise
eeskiri”, “Vihula valla heakorra eeskiri”, “Vihula valla
2012. aasta lisaeelarve nr 1” ja “Karepa muuli
detailplaneeringu algatamine“.

28. veebruari 2012 istungi nr 9 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. otsustas maksta toetusi järgmiselt: küttetoetust ühele
eakale inimesele summas 64 eurot, küttetoetust ühele
töötule summas 192 eurot, küttetoetust kahele
vähekindlustatud perele kokku summas 320 eurot,
toetust ühele vähekindlustatud perele summas 100 eurot,
toimetulekutoetuse vahenditest täiendavat sotsiaaltoetust ühele vähekindlustatud perele summas 100 eurot,
toimetulekutoetust ühele inimesele summas 84,05 eurot;

13. märtsi 2012 istungi nr 11 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. vabastas jäätmevaldajad korraldatud jäätmeveoga
liitumisest järgmiselt: A. Isop Võsu alevikus
01.10.2012-30.04.2013, 01.10.2013-30.04.2014,
01.10.2014-30.04.2015; A. Kustola Kakuvälja külas
14.03.2012-30.04.2012, 01.10.2012-30.04.2013; E.
Jõemägi Eisma külas 01.10.2012-30.04.2013,
01.10.2013-30.04.2014; I. Plats Palmse külas
01.10.2012-30.04.2013, 01.10.2013-30.04.2014,
01.10.2014-30.04.2015; N. Krasnodubskaja Võsu
alevikus 14.03.2012-30.04.2012; A. Paal Võsu
alevikus 14.03.2012-30.04.2012; V.-H. Pobbul
Vainupea külas 14.03.2012-30.04.2012; R. Inno Eisma
külas 01.10.2012-30.04.2013, 01.10.2013-30.04.2014,
01.10.2014-30.04.2015; U. Sardis Vergi külas
01.05.2012-01.05.2015; S. Vumba Võsu alevikus
14.03.2012-30.04.2012;
2. tunnistas edukaks „Maakondlik“ programmist toetatava projekti „Ohtlike jäätmete kogumisringid Vihula
vallas 2012“ korraldamiseks Ragn-Sells AS pakkumus;
3. andis nõusoleku Käsmu külas asuva Laane tee 21
katastriüksuse jagamiseks neljaks eraldi katastriüksuseks ja määras koha-aadressideks Hundisoo tn 1,
Hundisoo tn 3, Põllu tn 24 ja Hundisoo tn L2;
4. väljastas projekteerimistingimused Võsu aleviku Jõe tn
9 maaüksuse elektriliitumise projekti koostamiseks ja
Lobi küla Kiviku maaüksuse ehitiste projekti koostamiseks;
5. suurendas OÜ Vihula Valla Veevärk osakapitali 255
648 euro suuruses summas. Uueks osakapitali
suuruseks on 319 560 eurot ja see koosneb 1 (ühest) 319
560 euro suurusest osast. Osakapitali suurendamine
toimub Vihula Vallavalitsuse poolt mitterahalise
sissemaksena. Mitterahalise sissemakse esemeteks on:
Võsu biopuhasti, Männi tn pumbamaja, Pargi tn
pumbamaja, Vabaduse tn pumbamaja, Vihula pumbamaja, Vihula biopuhasti, Mere tn pumbamaja, Vergi
veetrass ja Metsa tn veetrass. Mitterahaline sissemakse
teostatakse ülekursiga 37 987,84 eurot.
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Meeldetuletus kütteseadme kasutajale
Kütteseadmed ei ole
odavad. Kui ehitada, siis
ikka selline, mis annab
sooja, millel on garantii ja
mis kestab aastaid.
Nõudke pottseppadelt ja
korstnapühkijatelt peale
töö teostamist ka seadusega sätestatud dokumentatsiooni.
01.01.2012 a. hakkas kehtima
uus tuleohutusseadus, mis tõi
kaasa olulised muudatused kütteseadme kasutajale ning ehitajale. Üks olulisemaid muudatusi
on see, et kõigil, kes teostavad
majandustegevusena pottsepatöid peab olema Kutsekoja
poolt väljastatud pottsepa kutsetunnistus ning tahkeküttel köetavaid kütteseadmeid (kamin, pliit,
ahi, katel jne.) ning korstnaid
tohib ehitada või paigaldada
kutseline pottsepp. Ühepereelamus, suvilas või väikeehitses
võib enda tarbeks küttesüsteeme ehitada kutsetunnistuseta
isik, kuid pärast võib kasutusloa

taotlemisel tekkida probleeme.
Pottsepp peab väljastama kütteseadme valmimise järel ka
kütteseadme passi, kasutusjuhendi, ohutusjuhendi ja muud
sinna juurde kuuluvad dokumendid. Kütteseadme passis peab
olema ära toodud kõik oluline
kütteseadme kohta, ka kütuse liik
ja kogus, mida tohib selles
kütteseadmes korraga kütta ning
salvestusaeg.
Müüritud kütteseadme välispind ei tohi kütmise ajal ega
kütmise järel ületada 800C . Kui
neid asju järgida on välistatud ka
ülekütmine. Kütteseadme paigaldamisel ja projekteerimisel ei
tohi suitsu juhtimiseks kasutada
ventilatsiooni lõõri. Kasutada
võib üksnes tehniliselt korras,
tervklikku ja ohutut küttesüsteemi. Kui küttesüsteemi
kasutamisel tekib tahma, tuleb
küttesüsteemi puhastada nii nagu
kütteseadme dokumentatsioonis
öeldud. Kui passis ei ole puhastamissagedus ära toodud, tuleb
küttesüsteeme puhastada vähe-

malt üks kord aastas, et ennetada
tahmapõlengu ohtu.
Korstnapühkimist reguleerib
siseministri määrus, mis hakkas
kehtima 01.09.2010.a. Korstnapühkimisteenust võib samuti
majandustegevusena pakkuda
isik, kel on Kutsekoja poolt
väljastatud korstnapühkija kutsetunnisus. Ühepereelamus,
suvilas, väikeehitises võib enda
tarbeks küttesüsteeme puhastada (välja arvatud suitsulõõrides
tahma põletada) ka ilma kutsetunnistuseta isik, järgides kütteseadme puhastamise nõudeid.
Ent ka eramutes ja suvemajades
peab üks kord viie aasta jooksul
laskma kutselisel korstnapühkijal puhastada küttesüsteemid,
kes koostab siis korstnapühkimise akti ja juhib tähelepanu
avastatud puudustele. Seetõttu
soovitangi kutsuda korstnapühkija ikka sagedamini, et
tagada varane puuduste avastamine ning nõnda kokku hoida
korrastamise kulusid.
Toon ühe näite: kui pööningu

Vihula Vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel Vihula valla omandis
oleva traktori MTZ-82 ( väljalaske aasta 1994) alghinnaga alates 6 000 eurot.
Traktor on väga heas korras.
Pakkumised esitada Vihula vallavalitsusele (Mere tn 6 Võsu alevik Vihula vald 45501)
02. aprilliks 2012 kell 10.00. Pakkumised avatakse vallavalitsuses 02.aprillil 2012
kell 10.30. Täpsem info enampakkumise tingimuste kohta www.vihula.ee
.Võõrandatava varaga saab tutvuda Vihula vallavalitsuses, aadressil Võsu alevik Mere
6 Lääne-Virumaa (eelneval kokkuleppel tel. 5182641 haldusspetsialist Arvi Ööpik).

Registreeringu õigsuse kinnitamine
Alates 1. jaanuarist 2005 on ettevõtjal (ka majutusteenust osutav
ettevõtja) kohustus esitada iga aasta 15.aprilliks vallavalitsusele
kinnitus registreeringu õigsuse kohta majandustegevuse registris
(s.t. kinnitus selle kohta, et ettevõtja andmetes ei ole aasta jooksul
muudatusi toimunud). Muudatuste kohta tehakse registreering
majandustegevuse registris ja selle eest riigilõivu ei võeta. Registreeringu õigsuse kinnitamise ja muutmise blankette saab vallavalitsusest
ja veebilehelt: www.mkm.ee/mtr.
Ettevõtjal on võimalus elektroonselt ise taotlusi sisestada ja õigsust
kinnitada!
Ettevõtja esindusõigust omav isik tuvastatakse Äriregistri
andmete alusel sisenemisel portaali X-tee teenused ettevõtjale või
http://www.eesti.ee kaudu.
Kui sisenemine on õnnestunud, siis valida teenus - Sisenemine
MTR-i ettevõtja kasutajana!
Kui ettevõtjal ei ole võimalik kasutada portaali X-tee teenused
ettevõtjale või digiallkirja, siis tuleb edastada taotlus registreeringu
teinud asutusele posti teel või isiklikult.

pinnast korsten pigitab, siis
järelikult on korstna vuukides
praod, korstnaots ja pööningupinnas kivid on veel terved. Ei
ole vaja hakata korstnat lammutama ja uut korstnat laduma, siin
piisab korstna seest poolt ära
krohvimisest.
Väike palve omavalitsuste
ametnikele. Kui näete, et tsentraalküttega maja katusele on
tekkinud mõni korsten või tuleb
suitsu ventilatsiooni korstnast,
koputage uksele ja küsige, kas
kütteseade on seaduspäraselt
ehitatud. Oma territooriumil
ehitusjärelvalve teostamine kuulub kohaliku omavalitsuse pädevusse.
Kasutage ikka küttesüsteemide ehitusel ja hooldusel
kutseliste pottseppade ja korstnapühkijate abi.
Aivar Sekk
korstnapühkija-pottsepp
tel. 5029938

Pakub tööd Karepa
Noortelaagri juhatajale
Töö sisuks laagri igapäevase
töö korraldamine, personali
ja dokumentatsiooni
haldamine, broneeringute
haldamine, laagri korrashoiu
tagamine
Nõudmised kandidaadile:
töökus, kohusetundlikkus,
korrektsus, arvuti kasutamise
oskus. B-kategooria
juhilubade olemasolu, väga
hea eesti keele valdamine.
Asukoht: Lääne-Virumaa,
Vihula vald, Karepa küla
Töö tüüp: täistööaeg,
palgatöötaja.
Töötasu alates 480 eurot
kuus.
CV ja motivatsioonikiri saata
kullo@kullo.ee.
Kontakt: 6646100, rohkem
infot www.kullo.ee.
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Vihula vallavolikogu ja vallavalitsus

Karepa Selts pühendab selleaastase kodukandipäeva metsale ja
jahimeestele. Seoses sellega kuulutab selts välja

veretu jahi fotokonkursi
„Metsa läksin ma...“.

Kevadine rehvivahetus
on Palmses alanud.
Rehvide vahetus ja
tasakaalustamine kuni 22
tolli.
Helista ette ja broneeri aeg.

Osaleja saab esitada kuni 3 fotot A4 formaadis. Fotole lisada ümbrikus
peal-kiri ja kontaktandmed.
Fotod tuua või saata hiljemalt 9. juuliks Karepa raamatukokku aadressil Karepa küla Vihula vald Lääne-Virumaa 45401.
Parimad metsateemalised fotod valitakse välja 14. juulil toimuval
Karepa XII kodukandipäeval osalejate poolt.
Auhindadeks on Kuma Foto kinkekaardid 10, 20 ja 30 € väärtuses.

Pulberkustutite kontroll.
Canter Kaubaveod.
Margus 566 80120
Küttepuud Simunast! Mõõdud 30, 40 ja 50 cm. Okas-, segaja lehtpuu, märg või kuiv. Hinnad alates 29 €/rm tel: 515 7741

Raamatupidamisteenus FIE-dele, osaühingutele,
korteriühistutele. Tel 521 0536 e-post rmt.pidaja@hot

Vihula frantsiisikontori
sulgemine
Kõik on ajas muutuv, nii ka postiteenus. Nõudlus traditsioonilise
postiteenuse järele maapiirkondades väheneb pidevalt ning see
kohustab Eesti Posti ümber vaatama väikeste postiasutuste
töökorraldust.
01. aprillist 2012 korraldab Eesti Post Vihula
frantsiisikontori töö ümber. Selles piirkonnas hakatakse
postiteenuseid pakkuma kirjakandja vahendusel. Kui soovite
saata pakki, täht- või väärtkirja, tellida aja-kirjandust või maksta
arveid, saate tellida koju kirja-kandja. Kirjakandjat saavad
tellida kõik eraisikud ja ettevõtted, kes elavad või asuvad
maapiirkonnas (küla, aleviku või alevi territooriumil) lähimast
postkontorist kaugemal kui 5 km ja teenus on tasuta.

Postisaadetised toimetatakse elanikele postkastidesse ja
kätte endiselt kirjakandja poolt. Soovi korral saab
postisaadetise kättesaamise tellida ka teise, sobivama
asukohaga postiasutusse ning see on üle Eesti tasuta.
Kirjakandjat saab koju tellida Eesti Posti klienditeeninduskeskuse telefonil 1661
E–R 9.0018.00 ja L 9.00–15.00 (v.a riiklikud pühad)
või Eesti Posti kodulehelt www.post.ee/kirjakandja.
Edaspidi on Teile lähim Võsu postkontor, mis on
avatud E, T, N, R 9.00–15.00; K 9.00–17.00;
L 9.00–12.30; P suletud
Eesti Post vabandab võimalike ebamugavuste pärast
postiteenuste osutamisel. Küsimuste korral palume
pöörduda Eesti Posti klienditeeninduskeskusesse
telefonil 1661 või e-kirjaga info@post.ee.

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

