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Aasta 2007

Vald tunnustas tegijaid

2007. aastal sündis Vihula vallas 12 last, suri
25 elanikku.
Meie valda asus elama 67 inimest, mujale
elama siirdus 76 elanikku.
Seisuga 01.01.2008 on vallas 2051elanikku.

Jõulusöömaajale eelnes
meeleolukas kontsert
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Vallavolikogu esimehe ja
vallavanema traditsioonilisel aastavahetuse vastuvõtul tunnustati tegijaid.
Piltidel:
1 Elutöö preemia 2007 anti
Laine Tart`ile, kes on eluaegne pedagoog ja kultuuritöötaja. Ta on juhendanud
tantsurühmi algklassidest
kuni seeniorideni välja. Peale vanaduspuhkusele jäämist
töötas pikka aega lasteaia
kasvatajana. Selle kõige kõrvalt on Laine Tart olnud hea
abikaasa, ema, vanaema ja
vanavanaema. Tema kodu ja
aed on alati korras ning
olemiselt on ta alati positiivne ja abivalmis. Tõeline maa
sool.

22. detsembriri hommik algas meie koolis üllatusega.
Spordihoone vestibüülis ootas kõiki väike tervituskontsert.
Külla olid kutsutud Vanalinna Hariduskolleegiumi
ansambel “Vanalinna Muusikud”. Kuulasime nende
toredate noorte esituses jazzi ja ka pühalikku vanamuusikat.
Ajal, mil nooremad klassides viibisid, katsid 9. klassi
õpilased kooli saali kauni jõululaua. Pikka lõunalauda
kogunes terve koolipere. Säriseva ja tuld pilduva küünlaga
ehitult tõid poisid saali jõuluprae. Ka ettekandjad ja
kelnerid olid meie lõpuklassi õpilased. Elevus oli suur ning
toit rikkalik ja maitsev.
Kooli kontsert rannaklubis algas näidendiga ja lõppes
traditsiooniliselt – jõuluvana jagas kingikotte ja lubas
järgmisel aastal jälle tagasi tulla.
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Comeniuse projekti
töökoosolek Hollandis

2 Priit Randmanni tunnustati kui tubli noorsportlast: Eesti meistrivõistlustelt orienteerumises 3 kulda,
Metsameeste Euroopa
meistrivõistlustel orienteerumises 1 kuld ja 1 pronks,
Eesti orienteerumisvõistlustelt 6 hõbedat ja 6 pronksi.
Priit õpib Kadrina Keskkooli
11. klassis.
3 Ettevõtluse kategoorias
anti tänukiri Henno
Pool`ile, kes taasavas riskidest hoolimata Palmse piirkonna ainukese kaupluse.
Kaupluses on mitmekülgne
kaubavalik ja külastajad
rahul.
4 Kultuuripreemia pälvis
Villu Jahilo, kes on tuntud
kohaliku koduloo uurija ja
aktivist. Tema initsiatiivil
taastati Ilumäe Vabadussammas. Ajalooliste materjalide kogumist alustas ta
juba 1980.aastate lõpus,
mille tulemusena 2006. Aas-

Ilona Vilbre
Võsu Põhikool

5
tal nägi ilmavalgust metsavendlust Palmse vallas
(praeguses Vihula vallas)
käsitlev mälestusraamat
“Mets on Vend”. Kahe mehe
koostöös valminud raamatut
esitleti Vihula vallas 19.
veebruaril 2007. Raamat on
rahva seas ääretult populaarne ja seetõttu ka poeletilt
ära ostetud.
5 Seltsielu kategoorias tun-

nustati Võsu pillimehi Poisid Tumepunased, kes
kohalviibijaid lauluga tervitasid. Orkestri ajalugu ulatub
aastasse 1948, mil alustati
nime all orkester Võsu. 1967
sai ansambli nimeks Poisid
tulipunased ja 2007 ristiti
poisid tumepunasteks. Bändist on läbi käinud üle 50
muusiku, kuid ansambel ise
on jäänud. Praegune koosseis: Valdek Kilk (laul,

seaded, akordion, klahvpillid), Kaupo Komp (basskitarr, laul), Lembo Pikamäe (mandoliin, el-kitarr,
laul), Kullar Puusepp (laul,
kitarr), Jüri Levo (trummid,
laul). 2007 aastal on ansambel mänginud kõigis
Vihula valla rahvamajades ja
löönud kaasa erinevatel üritustel. Käesoleval aastal
tähistavad Poisid Tumepunased oma 60. juubelit!

Sellest sügisest peale osaleb Võsu kool Comeniuse
projektis üheskoos Hollandi, Saksa ja Prantsusmaa
koolidega. Projekti koordinaatoriks on Saksamaal
Scheeelis asuva põhikooli direktor Uwe Wahlers ning
nende nelja maa projekt kannab nime “Igal asjal on oma
aeg”. Kaks aastat kestva ühistöö eesmärgiks on tutvustada
vastastikku oma maa keelt, kultuuri ja kombeid. Osalemine
projektis rõhutab võõrkeelte omandamise vajalikkust
suhtlemisel teiste maade kaaslastega.
Projekti raames toimunud esimesest töökoosolekust
Hollandis 22.- 25. novembrini võtsid osa Võsu kooli üks
endine ja kaks praegust õpetajat.
Päevad Hollandis olid töörohked. Arutati teemasid ja
töid, mis võimalikult täpselt võiks anda ettekujutuse
erinevate maade õpilaste elust. Külaskäigu programmi oli
lülitatud tutvumine mitme Groningeni ümbruse koolidega
Veendami Mgr. Bekkersschool`iga ja Hoogezandis asuva
kolledžiga.
Kooskõlastasime ka järgmiste selle aasta projektikoosolekute toimumise paigad ja ajad. Eesti asub projekti
rühma kuuluvatest maadest kõige kaugemal, niisiis on
mõistetav ka eriliselt suur huvi just meie koolielu vastu. Nii
leppisimegi kokku,et järgmine ühiskohtumine toimub 15.
mail Võsul. Sügisel oodatakse meid aga Prantsusmaale.
Sinna saame kaasa võtta juba mõned õpilasedki.
Esimese projektitööna valminud fotoalbumid koolist,
õpilaste huvialadest ja väljasõitudest on vahetatud. Valmis
on ka järgmine kogumik õpilaste lemmikretseptidest koos
piltide ja videoga. Kooliõpilaste huvi projektitöödes
osalemise vastu kasvab iga uue ülesandega.
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Mõned mõtted kultuurist
ja spordist
Eelmises lehenumbris tegi kultuurinõunuk Taimi Samblik
põhjaliku ülevaate meie vallas toimunud kultuurisündmustest ja seega ei ole mul plaanis kõike seda üle
korrata. Samas pole kindlasti paljudel vallakodanikel
teavet, millega tegeleb valla kultuuri ja spordikomisjon.
Kui vaadata tagasi möödunud 2007 aastale, võib
kultuuri- ja spordikomisjon oma tööga rahule jääda, kuid
alati saab paremini.
Kultuuri ja spordikomisjoni liikmed esindavad kõige
paremini oma küla, seltsi või sõpruskonna huve ja
seepärast meeldetuletus vallarahvale, kes on meie
komisjoni liikmed: Sirje-Tiiu Kiviloo - Karepa, Valdur
Liiv - Vainopea, Tarmo Nuija - Vergi, Lemme Mäe Võsupere, Tiina Laulik - Käsmu, Valdek Kilk ja Andrus
Aasmäe - Võsu.
Komisjon käis möödunud aastal koos 11 korda, kolmel
korral külastasime seltse – Vihulas, Karepal ja Vergis.
Paraku puudub kõigil seltsidel soe ruum, kus igapäevaselt
koos käia, külalisi vastu võtta, või vallaametnikega
kohtuda.
Kindlasti püüame ka käesoleval aastal vallas ringi
liikuda, et kohalike oludega rohkem kursis olla. 2007.
aastal vaatas komisjon läbi 50 avaldust ja ettepanekut,
arutas igapäevaprobleeme ja tegi vallavalitsusele omapoolseid ettepanekuid. Kultuuriks oleme pidanud ka meie
randade puhtust, prügimajandust ja parkimise korraldust.
Lihtsalt teisiti ei saa, teatud küsimustes tuleb oma sõna
sekka öelda. Kõigile tegutsevatele seltsidele oli broneeritud kindel summa (10000 krooni) oma ürituste
planeerimiseks, aasta lõpus oli võimalus veel lisa saada
jõuluürituste korraldamiseks. Tundub, et seltsid olid antud
korraga rahul ja plaan on samas vaimus ka käesoleval
aastal jätkata. Kindlasti võiks rohkem avaldusi laekuda
spordiürituste korraldamiseks, möödunud aastal oli neid
vaid 5.
Elu Eestimaal on läinud paremaks, mis kajastub ka
seltsitegevuse hoogustumises ja tahtmises midagi koos ära
teha. Külapidudel kipub saal tihti väikseks jääma, olgu see
Karepal, Võhmal või Käsmus. Tehakse näitemängu,
kokku on tulnud oma ansambel „Poisid Tumepunased“.
Tegevust alustab laulukoor ja rahvatantsurühm, kellel
selge eesmärk jõuda laulupeole. Need vaid mõned näited
meie tublidest inimestest, kes on valmis oma rõõmu
teistega jagama.
Elu meie ümber muutub iga päev ja sellega peame
arvestama ka meie. Kas jätkata samas vaimus Võsu
muusikapäevade korraldamist või on muid võimalusi,
kuidas seda ilusat üritust elus hoida. Traditsiooniliselt on
vallapäevad toimunud Vihulas – kas jätkata Vihulas või
tuleks liikuda vallapäevadega mööda valda ringi? Need
kõik on küsimused, mille kohta ootame häid ettepanekuid
teilt, hea vallarahvas.
Samas on mõningaid ohumärke meie karmis
konkurentsiühiskonnas, kus iga liigutus maksab ja
tõestama peab ennast igal sammul. Mida teha, et
traditsioonilisi üritusi ei viidaks meie vallast välja? Nimelt
on kuulda, et „Viru Säru“ on leidnud omale uue koha ja
Käsmu juba traditsiooniks muutunud „Viikingite
päevadel“ on oma koha leidmisega probleeme. Need
üritused ei ole küll otseselt meie valla korraldada, aga
siiski – kas ei ole me loorberitele puhkama jäänud ja
lootnud, et kõik justkui toimib iseenesest? Vaadake või
Lõuna-Eestit, kes müüb ennast igal sammul.
Ka kultuuri- ja spordikomisjon püüab kindlasti
tegutseda, et meie valda tutvustada ja traditsioonilistel
üritustel elu sees hoida. Kindlasti peaks kajastama meie
tegemisi maakonna kultuuri- ja spordikalender.
Meie ilus spordihoone on populaarseks saanud meie
naabrite seas, kes siin oma liigamänge korraldavad ja
kellel endil samal tasemel spordihoone puudub. Et
vallarahvas teed spordisaali ei unustaks, korraldab
kultuuri- ja spordikomisjon kolmanda külade spordipäeva. Seekord keskendume rohkem rahvalikele spordialadele, et võiduvõimalus võrdne oleks nii väikestel kui
suurtel. Loodame seltsidele ja külavanematele, kes oma
küla au kõrgel hoiavad ja võistkonna välja panevad.
Kohtumiseni Võsu spordihoones 8. märtsil.
Andrus Aasmäe
kultuuri- ja spordikomisjoni esimees

14.veebruaril 2008 kell 14.oo toimub Võsu
Rannaklubis

TEABEPÄEV
Teema: korraldatud jäätmevedu,
jäätmete sorteerimine, jne.
Selgitusi annab ja küsimustele vastab: AS-i
Ragn-Sells teenusejuht Anne Jõesaar
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Korraldatud jäätmeveost
Haljala, Kadrina ja Vihula
vallad kuulutasid 2007. a
augustis välja avaliku konkursi korraldatud jäätmeveo ainuõiguse andmiseks
kõigi kolme valla haldusterritooriumidel. Soodsama
pakkumise tegi AS RagnSells, kellele antakse kolmeks aastaks ainuõigus
jäätmete vedamiseks antud
veopiirkonnas. Ainuõiguse
saaja kohustub vedama
olmejäätmeid veopiirkonnas
tema poolt pakutud hindadega ja tingimustel. Jäätmeveo hinda saab vedaja tõsta
üksnes Kadrina, Vihula ja
Haljala Vallavalitsuste ühtse
otsuse alusel, eeldusel, et
ilmnesid asjaolud, mis oluliselt mõjutavad jäätmete käitluskulusid (saastetasu tõus
või kütuse märkimisväärne
kallinemine).
Kõik piirkonnas asuvad
jäätmevaldajad, nii eramajade omanikud, korteriühistud, korteriühisused, suvila,
elu- ja äriruumina kasutatava
ehitise või korteri omanikud
ja ettevõtjad loetakse jäätmeseaduse alusel korraldatud jäätmeveoga liitunuks
alates sellest hetkest kui
ainuõiguse võitnud vedaja
alustab piirkonnas jäätmete
vedamist, st jõustub tema
korraldatud jäätmeveoluba
ning valla ja vedaja vahel on
sõlmitud leping. Kõik ülejäänud jäätmevedajad kaotavad õiguse selles piirkonnas
olmejäätmeid vedada, seega
kaotavad kehtivuse kõik
senised jäätmeveolepingud.
Nende elanike jaoks,
kellel on jäätmeveoleping
olemas ja jäätmete vedu on
ka seni regulaarselt toimunud, korraldatud jäätmevedu
olulist muutust kaasa ei too.
Parimal juhul võib jäätmeveo hind odavamaks muutuda. Eeldatavasti lõpetavad
korraldatud jäätmeveo rakendumisel ka „prügijänesed” oma jäätmete võõrastesse konteineritesse ja metsa alla sokutamise, sest
maksma peab nagunii. Muutus on oluline just nende

jäätmetekitajate jaoks, kellel
tänaseni valla jäätmehoolduseeskirja rikkudes pole
veel jäätmekäitluslepingut
ühegi prügivedajaga sõlmitud. Sellest ka üks korraldatud jäätmeveo eesmärke –
haarata kogu elanikkond
jäätmeveo süsteemi ning
seeläbi tagada jäätmete
regulaarne kogumine.
Piirkonnas ainuõiguse
võitnud jäätmevedaja teavitab jäätmevaldajaid jäätmekäitluslepingu sõlmimise
võimalustest ja kohtadest,
kus saab lepingut sõlmida.
Jäätmekäitluslepingu sõlmimisel saab täpsustada
jäätmemahutite tühjendamise sagedust ja aega,
konteinerite rendi- või ostutingimusi, teenuse eest
maksmise tingimusi, lisateenuseid ja muid jäätmeveoga seonduvaid üksikasju.
Nendele jäätmevaldajatele, kes ei soovi või ei pea
vajalikuks jäätmekäitluslepingu sõlmimist, hakkab
piirkonna vedaja osutama
jäätmeveo teenust vastavalt
korraldatud jäätmeveo rakendamise korras kehtestatud miinimumpaketile.

Eramaja jaoks tähendab see
minimaalselt 100-liitrise
konteineri (jäätmekoti) tühjendamist iga 28 päeva järgi
eeldusel, et konteinerisse ei
panda köögi- või muid kergesti riknevaid ja haisu levitavaid jäätmeid. Kuigi minimaalne mahuti on 100
liitrine prügikott ja konteinerit sel juhul pole tarvis
soetada, tuleb ka prügikoti
kasutamisel sõlmida vedajaga leping. Korterelamute
jaoks on välja töötatud nn
tühjendusmaatriks, milles on
konteinerite arv ja tühjendamissagedus seatud vastavusse korterite arvuga majas. Sellest erineva tühjendussageduse korral tuleb
samuti vedajaga leping sõlmida. Lepingu mittesõlmimisel paigaldatakse ja tühjendatakse jäätmemahu-teid
vastavalt kehtestatud korrale
ning vastavalt miinimumpaketi maksumusele esitab
vedaja jäätmevaldajale ka
arve. Jäätmevaldajad võivad
jäätmete kogumiseks kasutada mitme naaberkinnistu
peale ka ühiseid kogumismahuteid, seejuures peavad
jäätmekäitluslepingus olema
fikseeritud kõik ühist kogumismahutit kasutavad jäätmevaldajad.

Korraldatud jäätmeveo eesmärgid
Liita kogu elanikkond regulaarse jäätmete kogumisega
ning seeläbi ennetada keskkonna prahistamist. Väheneb
looduse prügistamine, sest elanikud peavad oma jäätmete
käitlemise eest maksma niikuinii.
Jäätmeveo piirkonnas ainuõigust omav jäätmevedaja
vastutab oma piirkonnas jäätmemahutite ümbruse
korrashoiu ja puhtuse eest prügivedamisel. Ühes
piirkonnas on üks jäätmevedaja, seega üks vastutaja –
piirkond on puhas.
Jäätmeveo teenuse kvaliteedi parandamine ja teenuse
hinna kontrollimine. Prügiveo hind võib muutuda
soodsamaks jäätmete sorteerimise läbi. Liigiti kogumise
kaudu lihtsustub vanapaberi- ja kartongi ning
biolagunevate jäätmete taaskasutamine ehk toimub
sorteerimine majanduslike hoobade abil.
Kvaliteetsem prügiveoteenus. Vedaja on seotud
pikaajaliste lepingutega vald-vedaja ja vedaja-valdaja,
samuti jäätmehoolduseeskirja ja korraldatud jäätmeveo
rakendamise juhendiga. Nende tingimusi rikkudes riskib
vedaja ainuõiguse kaotamisega. Vald tagab lepingute ja
eeskirjade täitmise range järelevalve ja kontrolliga.

Erandjuhul on võimalik vallavalitsuselt taotleda
korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks lugemist.
Põhjendatud taotlus tähtajaliseks ja erandkorras korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks esitatakse elu- või tegevuskohajärgsele vallavalitsusele.
Mitteliitunuks lugemine/
mittelugemine kinnitatakse
pärast kohapealse olukorra
kontrollimist
vallavalitsuse korraldusega, kus on
märgitud tähtaeg, mille
jooksul jäätmevaldaja on
loetud mitteliitunuks või
jäetakse avaldus rahuldamata. Mitteliitunuks loetud
perioodi kohta peab jäätmevaldaja esitama aruande, kuidas jäätmevaldaja sel perioodil käitles
keskkonnaohutult enda
poolt tekitatud jäätmeid.
Põhjused, mis võivad
õigustada korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemist on näiteks:
• Jäätmevaldaja elab ajutiselt väljaspool korraldatud
jäätmeveo piirkonda;
• jäätmevaldaja soovib ja
suudab ise keskkonnaohutult korraldada oma segaolmejäätmete nõuetekohase
käitluse;
• jäätmevaldajal on keskkonnakompleksluba;
• jäätmeveoki ligipääs kinnistule on halbade teeolude
tõttu ajutiselt takistatud või
raskendatud.
Vallal on õigus lõpetada
jäätmevaldaja korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks
lugemine kui jäätmevaldaja
ei esita õigeaegselt andmeid
oma jäätmete käitlemise
kohta või esitab valeinfot,
samuti kui jäätmevaldaja ei
tule ise oma jäätmete käitlemisega toime. Mitteliitunuks
loetud jäätmevaldajate üle
teostab järelvalvet vallavalitsus.
Vaatamata sellele, et
soodsam prügivedaja on välja selgitatud, võtab paberite
vormistamine veel aega.
Reaalsete tegudeni loodame
siiski jõuda mais.
Peep Tõnisson

Jäätmete liigiti kogumine
PAPP- JA PABERPAKEND
Ajalehed, ajakirjad, kataloogid,
reklaammaterjalid, ümbrikud, ilma kaaneta
raamatud
Töövihikud, paberist ja papist kaustikud, trükiga
ja puhas kirja- ja joonistuspaber
Pappkastid-, karbid, jõupaber, paberkotid jm
puhtad paberpakendid
PLAST-, KLAAS-, METALLPAKEND JA
JOOGIKARTONG
NB! Pakendid peavad olema puhtad ja vajadusel
pestud.
Jogurti- ja võitopsid, õli-, ketsupi- ja
majoneesipudelid
Plastnõud ja -karbid, muud puhtad plastpakendid
(nt sampoonipudelid)
Kilekotid ja pakkekile
Värvitud ja värvilised klaasist pudelid, purgid
(va tagatisraha süsteemi kuuluvad pakendid)
Toidu- ja joogipakendite metallkaaned ning
korgid
Konservpakendid nt konservikarbid
Muud metallpakendid ( va tagatisraha süsteemi
kuuluvad pakendid)
Kartongist piima-, mahla-, veini- ja
jogurtipakendid

BIOLAGUNEVAD AIA-,
HALJALASTUS- JA
KÖÖGIJÄÄTMED
Toidujäätmed
Puuvilja-, juurvilja- ja
munakoored
Kohvi ja teepuru
Majapidamispaber
Oksad, puulehed, rohi, lillemuld
ja taimejäätmed
Keemiliselt töötlemata
(immutamata, vävrimata,
lakkimata) puidu jäätmed
(laastud, saepuru).
OHTLIKUD JÄÄTMED
Vanad õlid, õlifiltrid, õlised
kaltsud
Patareid, akud
Vanad värvid, lahustid, lakid,
liimid jm kemikaalid
Vanad ravimid, putukamürgid
Elavhõbedajäätmed
(kraadiklaasid,
päevavalguslambid)
Printeri tahmakassetid

OLMEJÄÄTMED
Määrdunud papp, paber,
foolium, ehituspaber
Kasutatud pabernõud ja
papptopsid
Kasvuhoonekile
Plastist ja kummist tooted,
vahtplast
Kodukeemia pakendid,
hambapastatuub, mähkmed,
hügieenisidemed
Akna-, leht- ja peegelklaas
Valgustuspirnid
Aerosoolpakendid nt
õhupuhasti või juukselaki
pudelid
Toiduga määrdunud ja
pooleldi täidetud kartong-,
kilepakendid, vorstikile
Lisainformatsioon
www.vihula.ee
või Peep Tõnisson
tel 51 511 27,
peep.tonisson @ vihula.ee
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ISTUNG NR 29
10.jaanuar 2008 kell 15.00 Võsul
Kohal oli 12 volikogu liiget: Andrus Aasmäe,
Piret Aasmäe, Malle Komp, Sirje Kornel, Arvo
Kübar, Leo Luus, Tarmo Nuija, Mare Raja,
Eha Sirelbu, Art Veermäe, Ain Välba, Arvi
Ööpik.
Istungil ei osalenud: Arno Pärna, Jüri Teppe
ja Jaanus Tuusti.
Volikogu otsustas:
Otsusega nr 158 määrati Sillaotsa katastriüksuse
jagamisel moodustatavale Sillaotsa tee katastriüksusele, asukohaga Võsupere küla Vihula vald,
sihtotstarbeks
transpordimaa
Otsusega nr 159 tühistati volikogu 20.09.2007 otsus
nr 134 ja otsustati Võsu Põhikool kujundada ümber
lasteaed-põhikooliks, jättes kehtima kooli endise
nime Võsu Põhikool. Võsu mängurühm kolida
renditavatest ruumidest üle Võsu Põhikooli hoonesse 2008.a või uude hoonesse selle valmimisel.
Volikogu poolt vastuvõetud määruste ja otsustega
saab tutvuda valla kantseleis, raamatukogudes ja
internetis valla koduleheküljel: www.vihula.ee
Järgmine korraline volikogu istung toimub
14. Veebruaril 2008 kell 15.00
Võsul vallamaja saalis

Vihula Vallavalitsus teatab
detailplaneeringu avaliku
väljapaneku korraldamisest:
Tiigi külas asuvate Ülesoone II ja
Ülesoone III (88702:002:0011;
88702:002:0012, 5,3 ja 7,0 ha,
maatulundusmaa) detailplaneeringu
avalik väljapanek toimub
11.02.2008 kuni 26.02.2008 Vihula
vallamajas, Mere 6 , Võsu alevik, töö
ajal.
Detailplaneeringu eesmärk on
ehitusõiguse seadmine üksikelamute
ja abihoonete ehitamiseks.

Hajaasustuse infrastruktuuri veeprogrammi
ettevalmistamine
Möödunud aastal rakendus pilootprojektina Võrumaal
hajaasustuse infrastruktuuri veeprogramm (nn Kaevude
programm), mille elluviimise kogemus tõestas, et
vajadus taoliste tegevuste riigipoolse toetamise järele on
suur. Valitsusliidu programmi alusel koostatud
tegevusprogramm 2007-20011 näeb ette nimetatud
programmi laienemise kõikidesse maakondadesse.
Programmi eesmärk on parandada inimeste puhta
vee kättesaadavust ning seeläbi elukvaliteeti ning aidata
kaasa sotsiaalsele jätkusuutlikkusele.
Pilootprojekti rakendamisel kaevude ja veetrasside
ehitamiseks Võrumaal rakendati finantseerimisel
põhimõtet 1/3 riik, 1/3 omavalitsus, 1/3 elanik. Sama
finantseerimispõhimõtet soovitakse rakendada ka
edaspidi. Siseministeerium plaanib 2008.a. eelarvest
eraldada ligi 2 miljonit krooni igale maakonnale.
Programmi rakendamiseks ka teistes maakondades
palub Siseministeerium Vihula Vallavalitsuselt
vajalikke andmeid, mille kogumiseks pöördub Vihula
vallavalitsus elanike poole:
Palume esitada vallaelanikel avaldus Vihula
Vallavalitsusele sooviga osaleda nimetatud programmis. Avaldus peab sisaldama kaevu ja veetrassi
asukoha skeemi, kontaktandmeid ja nõusolekut katta
kuni 1/3 vajaminevast investeeringust.
Eelistatud on taotlused, mille tulemusel saavad
puhta joogivee mitmed majapidamised või külaosad.
Avalduste esitamise tähtaeg on 15.02.2008.a.

VIHULA VALLA LEHT

20.detsembri 2007 istungi nr 50 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. nõustus Keskkonnaministeeriumi taotlusega Võsu
alevikus asuva maaüksuse AT0711210072 nimega
Metsaääre riigi omandisse jätmisega;
2. nõustus Käsmu külas asuva Männipõllu kinnistu
katastriüksuste nimede muutmisega Laane tee 11 ja
Hundisoo;
3. nõustus Sagadi külas asuva vaba põllumajandusmaa
maatüki nr A75 nimega Puiestee kasutusvaldusesse
andmisega;
4. andis nõusoleku Metsanurga külas asuva Reeoja
maaüksuse ostueesõigusega erastamiseks;
5. väljastas projekteerimistingimused Käsmu külas
Neeme tee 3a ja 3b asuva elamu rekonstrueerimise
projekteerimiseks;
6. väljastas projekteerimistingimused Pihlaspea külas
asuvale Matsu katastriüksusele elamu, külalistemaja,
sauna ja kuuri projekteerimiseks;
7. väljastas projekteerimistingimused Rutja külas asuvale
Allika katastriüksusele elamu projekteerimiseks;
8. väljastas projekteerimistingimused Koljaku külas
asuvale Tiigi katastriüksusele elamu projekteerimiseks;
9. tunnistas korraldatud jäätmeveo konkursi pakkumiskutse dokumentides esitatud tingimustele vastavaks AS
Cleanaway ja Ragn-Sells AS poolt esitatud pakkumised;
10. tunnistas edukaks avalikul konkursil „Ettevõtja leidmine ja ainuõiguse andmine korraldatud jäätmeveoks
Haljala, Kadrina ja Vihula valdade haldusterritooriumidel ühises jäätmeveopiirkonnas“ RagnSells AS pakkumine kui pakkumiskutse dokumentides
esitatud hindamiskriteeriumide suhtes kõige soodsam
pakkumine ja sõlmida leping Ragn-Sells AS-ga
tähtajaga kolm aastat ning volitas vallavanem Priit
Pramann`i sõlmima jäätmeveo lepingu;
11. otsustas maksta kolmele abipolitseinikule preemiat;
12. kompenseeris õpilaste sõidupiletid kokku summas 429.krooni;
13. otsustas maksta toetusi järgmiselt: rehabilitatsioonitoetust kahele puudega inimesele kokku summas
1700.- krooni, koolitarvetetoetust ühele vähekindlustatud perele summas 400.- krooni, ühekordset toetust
kolmele perele kokku summas 2531.- krooni, ühekordset toetust neljale eakale inimesele kokku summas
2163.- krooni;
14. määras kolmele puudega inimesele hooldajad;
15. otsustas maksta hooldajatoetust kolmele hooldajale;
16. otsustas lõpetada ühe hooldajatoetuse maksmise;
17. otsustas lõpetada ühe puudega inimese hooldamise;
18. kinnitas volikogu kultuuri- ja spordikomisjoni
ettepanekud järgmiselt: rahuldada MTÜ Käsmu
Külaseltsi taotlus 7000.- krooni ulatuses aastalõpupeo
korraldamiseks, rahuldada Õie Alt`i taotlus 690.- krooni
ulatuses kursuse „ Kingitused jõuludeks“ läbiviimiseks,
rahuldada MTÜ Vergiranna Seltsi taotlus 5000.- krooni
ulatuses jõulukaunistuste ja seltsimaja sildi ostmiseks,
rahuldada MTÜ Karepa Külaseltsi taotlus 1000.- krooni
ulatuses jõulukaunistuste ostmiseks, rahuldada MTÜ
Võsu eakate seltsi „Meelespea“ taotlus 1000.- krooni
ulatuses jõulupeo korraldamiseks, rahuldada Tarmo
Nuija taotlus 1700.- krooni ulatuses Lääne-Virumaa
meeste 2008.a. võrkpalli meistrivõistluste osavõtumaksu tasumiseks;
19. kinnitas Vihula valla munitsipaalkoolide õpilaskoha
tegevuskulu arvestusliku maksumuse ühe õpilase kohta
2008.aastal ja mängurühma päevahoiu maksumuse;

Meeldetuletus ettevõtjatele
Majandustegevuse register (MTR) asutati majandustegevuse registri seaduse alusel 15. aprillil 2004.
MTR on asutatud erinõuetega tegevusaladel tegutsevate
ettevõtjate, seadusega nimetatud asutuste, sihtasutuste ja
mittetulundusühingute (edaspidi ettevõtja) üle avalikkusele
kättesaadaval viisil arvestuse pidamise ja järelevalve teostamise eesmärgil.
Erinõudega tegevusala käesoleva seaduse tähenduses on
majandustegevuse valdkond, millel tegutsemiseks on
seadusega sätestatud MTR-i registreeringu või tegevusloa
või muu loa olemasolu nõue, mille andmed avalikustatakse
MTR-s.
Käesoleval ajal toimub andmete kandmine MTR-i 28
eriseaduse alusel.
Taotlus esitatakse posti teel või kohaleviimisega või eposti teel (digitaalallkirjastatult) vastavale seadusega
määratud asutusele järgmiselt: Valla- või linnavalitsusele:·
kaubanduse valdkond (jae- ja hulgikaubandus,
toitlustamine, teenindus, kaubanduse korraldamine);·
majutusteenus.
Sotsiaalkindlustusametile aadressil Lembitu 12, 15092
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20. andis nõusoleku ilutulestiku korraldamiseks 22.12.2007
Sagadi mõisa esisel platsil.
08.jaanuari 2008 istungi nr 1 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
21. väljastas ehitusload OÜ-le Põhivõrk Võsu alevikus Aasa
tn 9 asuva alajaama rekonstrueerimiseks ja OÜ-le
Jaotusvõrk elektri maakaabelliini rajamiseks Karli
maaüksusele Karepa külas ning õhukaabelliini
rajamiseks Veski maaüksusele Oandu külas;
22. määras Tidriku külas riigi omandis oleva maaüksuse
nimeks Tihase ja sihtotstarbeks maatulundusmaa;
23. kompenseeris neljale õpilasele sõidupiletid kokku
summas 1732.- krooni;
24. lõpetas Uno Õunapuu volitused Võsu Põhikooli
hoolekogu koosseisus ja kinnitas uueks liikmeks
volikogu esindajana Eha Sirelbu, kuni tema volituste
lõppemiseni volikogus;
25. volitas vallavanemat sõlmima kinnistu müügilepingu ja
asjaõiguslepingu Võsu alevikus Mere 63a kinnistu
ostuks AS-lt Elion Ettevõtted;
26. volitas vallavanemat sõlmima koostöölepingu MTÜ-ga
Jeeriko tähtajaga 01.01.2008 kuni 31.12.2008.
15.jaanuari 2008 istungi nr 2 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
27. andis nõusoleku Võsupere külas asuva Sillaotsa
katastriüksuse jagamiseks kolmeks iseseisvaks
katastriüksuseks ning määras uutele moodustatavatele
katastriüksustele nimedeks Sillaotsa, Sillaotsa tee ja
Mudila;
28. andis Ragn-Sells AS-le ainuõiguse 01.maist 2008 kuni
30.aprillini 2011 teostada Vihula valla haldusterritooriumil korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete vedu;
29. kvalifitseeris AS-i Hansapank pakkujana avatud
hankemenetlusega riigihankel „Investeerimislaenu
võtmine Võsu alevikus kinnistu Mere 63a ostuks ja
renoveerimistööde finantseerimiseks“ ja tunnistas
vastavaks AS Hansapank pakkumuse;
30. andis sotsiaalnõunikule volituse vallavalitsuse esindamiseks Lääne-Viru Maakohtus eestkostja määramise
tsiviilasjas;
31. esitas Lääne-Viru Maavalitsusele kandidaadid kultuuriauhindade konkursile. Maakonnas välja antakse kolm
auhinda kategooriates „Maa Sool“, „Looming“ ja
„Järjepidevus“;
32. otsustas toetada Annikvere ja Noonu küla taotlust
transpordi korraldamiseks ja selle kulude katmiseks
(veebruari-, märtsi- ja aprillikuus) reede õhtuti Võsu
spordihoonesse treeningutele sõitmiseks;
33. esitas Võsu Põhikoolile ning volikogu kultuuri- ja
spordikomisjonile tutvumiseks Lääne-Viru maakonna
spordi arengukava projekti 2008 2015;
34. esitas Võsu Põhikoolile, Vihula Lasteaed-Algkoolile
ning volikogu sotsiaal- ja hariduskomisjonile tutvumiseks Lääne-Viru maakonna noorsootöö arengukava
projekti 2007 - 2015;
35. tunnistas edukaks AS Hansapank pakkumuse avatud
hankemenetlusega riigihankel „Investeerimislaenu
võtmine Võsu alevikus kinnistu Mere 63a ostuks ja
renoveerimistööde finantseerimiseks“;
36. otsustas esitada volikogule eelnõu „Laenu võtmine“;
37. arutas reservfondi käsutamise korra eelnõud.

Tallinn või digitaalallkirjastatult ska@ensib.ee:
·
rehabilitatsiooniteenus.
Sotsiaalministeeriumile aadressil Gonsiori 29, 15027
Tallinn, digitaalallkirjastatud taotlus e-posti aadressil:
info@sm.ee:
tööturuteenus.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile
aadressil Harju 11, 15072 Tallinn või digiallkirjastatud
kinnitus e-posti aadressil: register@mkm.ee.
turism (reisiettevõtjana tegutsemine); ehitus (ehitamine,
projekteerimine, ehitusgeoloogilised ja geodeetilised
uuringud, ehitusprojektide ekspertiiside tegemine, ehitiste
ekspertiiside tegemine, ehitusjuhtimine); tööstus (elektritööd, surveseadmetööd, gaasitööd, gaasipaigaldiste ehitamine, lifti paigaldamine, tõsteseadmetööd, masinatööd,
elektripaigaldiste tehniline kontroll, isiku nõuetele vastavuse hindamine ja tõendamine); vedelkütus ; kaevandamine;
tuleohutus (tuleohutuspaigaldiste ehitamine ja hooldamine,
projekteerimine, kontrollimine ja hooldamine); pürotehnilise toote käitlemine ;·valuutavahetus; kahuritõrje;
osoonikihti kahandavate ainetega tegelemine.
Ettevõtjal on võimalus esitada taotlus X-tee
ettevõtjaportaali (äriregistris registreeritud ettevõtja) või
kodanikuportaali (füüsiline isik) kaudu!

Eesti põllumajandus on
tõusuteel
2007. aasta oli taasiseseisvunud Eesti kõige edukam
põllumajandusaasta. Arvutused näitavad, et põllumees sai kuni kolme
aasta kasumi. Eesti teravilja toodang ulatus 905 000 tonnini 2006. aasta
680 000 tonniga võrreldes. Teravilja kokkuostuhinnad on 60-100%
kõrgemad kui mullu. Ka piima kokkuostu hind on keskmiselt 1 krooni
võrra kõrgem. Kokkuostuhindade reaalkasv ületab inflatsiooni ja selle
põhjuseks on maailma rahvastiku jätkuv suurenemine koos
toidupuudusega kolmandates riikides, üleujutused, ikaldused ja põuad
tööstusriikides ning bioenergia sektori täiendav nõudlus taastuvatele
toormetele. Mõnevõrra keerulisem on olukord sea- ja linnuliha
tootjatel, kes kasutavad teravilja söödaks, sest liha kokkuostuhinnad ei
ole tõusnud.
Rõõmustav on see, et Euroopa põllumajanduspoliitika toob Eesti
põllumajandusse aastatel 2007-2013 ca 30 miljardit krooni abirahasid:
sellest 13,5 miljardit krooni otsetoetusi, 14,4 miljardit krooni maaelu
arengukava (MAK) raames jagatavaid toetusi ja 1,662 miljardit krooni
kalandustoetusi. Põllumajandus ja maaelu on Isamaa ja Res Publica
Liidu üks prioriteete ning seepärast on järgmise aasta eelarves
suurendatud EL-i otsetoetuste kaasfinantseerimist Eesti riigi eelarvest
koguni 250 miljoni krooni võrra - s.o. liitumislepingus lubatud
maksimumini.
Maaelu ja maaettevõtluse mitmekesistamise meetmete raames
jõuab Eesti küladesse järgmisel aastal ca 860 mln krooni MAK-i
toetusi. Koos LEADER programmiga isegi rohkem. Maaelu
Edendamise Sihtasutuse kaudu on lisaks võimalik teenindada
maaettevõtlust kuni 600 miljoni kroonise laenude ja 1,5 miljardi
kroonise riiklike garantiide portfelliga.
Põllumajandusministeeriumi kaasabil loodame järgmisel aastal
saada suuremat selgust ka maareformi lõpetamise osas. Hetkel on
põllumajanduses ligemale 140 000 ha sellist põllumaad, mis on
koormatud kas ajutiste maakasutuslepingute, ajutiste rendilepingute
või kasutusvaldustega.
Novembri lõpus andis Euroopa Komisjon heakskiidu Eesti maaelu
arengukavale, mille rakendamiseks peab põllumajandusministeerium
välja töötama üle kolmekümne erineva määruse. Need meetmed ja
abirahad ei suunata ainult põllumajanduse konkurentsivõime
tõstmiseks vaid on mõeldud kogu maaelu arendamiseks.
Kurtmise ja hädaldamisega loome maaelule negatiivse maine ning
peletame noored maalt eemale. Seepärast on põllumajandusministeerium orienteeritud lahenduste otsimisele ning soovime Eesti
maaelule anda optimistlikuma ja nooruslikuma näo. Olen kindel, et
koostöös põllumeeste ja maarahvaga suudame Eesti maaelu pöörata
tõusuteele. Loodan, et 2007. aasta oli Eesti
põllumajanduse „kuldajastu“ esimene aasta
ning meil on põhjust rõõmustada ka
järgmistel aastatel.
Teguderohket 2008. aastat kõikidele
peredele!

8. veebruaril
Võsu
Rannaklubis

Seltsis

On

Segasem

Algus
kell 21.00
ÜLLATUSKÜLALINE! Avatud BAAR
laudade broneerimine tel 525 1127
Tantsuks TÄITSAMEHED

15.veebruar kell 20.00 Võsu Rannaklubis
Peotantsukursuse esimene tund Revaalia
Tantsukooli treeneri Hannes Prey käe all.
Kursuse maksumus 250.- info ja eelregistreerimine
tel 525 1127

PÕHJALA PUU TÜ
võtab oma ridadesse
KIMMI- JA LAASTUMEISTER
TÖÖÜLESANDED: katuselaastude- ja kimmide
valmistamine
KANDIDAADILT OOTAME: puidutöö tundmist
PAKUME: väljaõpet
TÖÖTASU: 14 000.- bruto pluss tulemustasu
TÖÖÜLESANDED: lLaastu- ja kimmimeistri
abistamine
KANDIDAADILT OOTAME: vanust vähemalt 16
a. Võib olla naine või mees.
TÖÖTASU: 7300.- bruto pluss tulemustasu

Volikogu esimehe ja vallavanema

Saada e-mail: info@katuselaast.ee

INFOTUND
KELL 19.00

JAANUAR 2008

MEISTRIABI

Helir-Valdor Seeder
põllumajandusminister

20. VEEBRUARIL

SELTSKONNAKLUBI

VIHULA VALLA LEHT

Pilet 50.-

4

2008
KAREPA RAHVAMAJAS

Lisainfo telefonidel
3277490
ja 5093177

VÕSU PUDUPOOD saab 5 aastaseks
Sel puhul 11. veebruaril kõik hinnad kuni 20% odavamad

O KÕRTS
VEEBRUAR
Algus kell 21.00

Pilet 25.-

01.02.

DJ ANDRES AIA

02.02.

DJ MARKO

08.02.

DJ ANDRIS

09.02.

DJ RAY

Anni MUIK
Palmse küla

95

Elma VILU
Käsmu küla

87

Lonni PÄRTEL
Karula küla

87

Koidu RISTMÄE
Joandu küla

86

Palme VINT
Võsu alevik

86

Linda RANDMAN
Võsu alevik

85

Elsi LAHI
Sakussaare küla

84

Evald PRUUN
Käsmu küla

83

Elga LEEMET
Metsanurga küla

83

Vilma TAAL
Võsu alevik

82

Maimu OJALA
Vergi küla

81

Hildegard-Benita RANNIK 81
Võsu alevik
Arnold MIKSON
Lahe küla

81

Herbert KIVIARU
Altja küla

80

Voldemar SOKK
Käsmu küla

80

Bertha PÄRNA
Võhma küla

75

Ester AAVE
Võsupere küla

70

Vahur LEHTMETS
Annikvere küla

70

15.02.

DJ KALEV LILLEPALU

16.02.

DJ TANEL

22.02.

DJ MARKO

23.02.

DJ HETII SALUMETS

29.02.

DJ ANDRIS

Meie hulgast
on lahkunud …

MIRALDA HÄIDE
31. detsembril Altja külast

OTU SEPP
3. jaanuaril Paasi külast

HEINAR REINOL
21. detsembril Karula külast

AVO VALME
4. jaanuaril Võsu alevikust

TOOMAS TAMMIST
17. jaanuaril Vihula külast

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

