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Rahvas ütles Sõmeru, Rakvere, Haljala ja Vihula valla
ühendamisele ei
21–23. aprillini toimus neljas vallas – Sõmeru,
Rakvere, Haljala ja Vihula – rahvaküsitlus. Vastata
tuli küsimusele „Kas olete nõus Rakvere valla ja
Sõmeru valla ühendamisega Haljala valla ja
Vihula vallaga?”. Vastusevariandid on „JAH” ja
„EI”.
Vihula valla haldusterritooriumil küsitluses
osalejate nimekirja kantud vähemalt 16-aastaste
elanike arv 1735.
Küsitluses osales 589 Vihula valla elanikku.
Küsimusele „Kas olete nõus Haljala valla,
Rakvere valla, Sõmeru valla ja Vihula valla
ühinemisega üheks omavalitsusüksuseks?“ oli
„JAH“ vastanute arv 49 ja „EI“ vastanute arv 540.
Kõrvalasuvalt pildilt on näha ka Haljala,
Rakvere ja Sõmeru valla valimistulemused. Kõige
kindlama ei ütles Sõmeru valla rahvas – 98%
vastanuist, enim pooldajaid oli Haljala vallas aga
sedagi vaid 18%. Kõige aktiivsemalt osales
küsitluses Vihula valla valijaskond – 33,95%.
Eelmises vallalehes kutsus endine õiguskantsler Allar Jõks üles valla elanikke hääletusel
osalema, öeldes, et mitteosalemine näitab
ükskõiksust, mitte seisukohta. Seega andis
hääletusprotsess kindlalt teada nelja valla hooliva
viiendiku seisukoha – 92% neist ei soovi nelja
valla ühine-mist. 15. maiks peab vald valitsuse
ettepanekule moodustada Sõmeru, Rakvere,
Haljala ja Vihula valla baasil uus omavalitsusüksus teada andma oma seisukoha, kus ühe
argumendina saab kasutada hääletustulemust.
Seepeale otsustab valitsus kas Sõmeru ja Rakvere
vald saavad vastavalt nendevahelisele kokkuleppele moodus-tada ühe valla või peavad
alustama omavahel ühise vallana jätkamises
kokku leppinud Vihula ja Haljala vallaga
järjekordseid ühinemisläbirääkisi.
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Õhutõrjepataljoni laskeharjutus Rutjal
6. – 12. mail toimub Rutja rannikulal
õhutõrjepataljoni laskeharjutus, millest
võtab osa ligi 100 vormikandjat.
Laskmistel kasutatakse ülilühimaa
raketisüsteemi Mistral, õhutõrjekahurit
ZU 23-2 ja raskekuulipildujat.
Laskmisi on võimalik pealt
vaadata 10. mail, mil kell 10.00 algavad
lahinglaskmised ülilühimaa raketisüsteemist Mistral. Selleks tuleb tulla
lennuväljale viiva tee otsa, kus
kaitseväelased annavad edasised juhised
parkimise ja liikumise kohta. Sissepääs
külaliste alale, kus on võimalik tutvuda
ka Mistral raketisüsteemiga, on lubatud Ajutise julgeolekuala piirid 10.-12. mai
kl 9.30st.
Lahinglaskmistega võib 10.-12. mail kaasneda müra, mistõttu palume omanikel
hoolitseda koduloomade turvalisuse eest.
Harjutusala on kõrvalistele isikutele suletud 6.05. kl 13.00 kuni 12.05. kella 21.00ni.
Kaitsevägi loodab elanikkonna mõistlikule suhtumisele ning vabandab võimalike
ebamugavuste pärast.
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Eesti Vabariik 100 kingitus „Lööme külad
lille“
Lahemaa rahvuspargi, Kuusalu ja Vihula valdade külade värvikampaania
Korraldajad: Kuusalu Vallavalitsus, Vihula Vallavalitsus, Keskkonnaamet, MTÜ
Kolgaküla Selts
Värvikampaania raames kutsume üles kõiki Vihula ja Kuusalu valdade elanikke oma kodusid
kauniks värvima. Soovime muuta külad kaunimaks ning tõsta piirkonna elanike teadlikkust
piirkonnale omastest värvilahendustest ja keskkonnahoiust. Et elanik teeks teadliku valiku,
kuidas ja millega oma maja värvida, on kampaanias osalemiseks vajalik tasuta värvikoolituse
läbimine. Koolitust toetavad Kuusalu ja Vihula Vallavalitsused ning SA
Keskkonnainvesteeringute Keskus. Koolituse lõpus saab tunnistuse, mis on eeliseks värvi
ostmise sooduskampaanias osalemisel.
Koolituspäevad toimuvad:
27. mail kell 10-17 Võsul
28. mail kell 10-17 Kolgakülas
3. juunil kell 10-17 Kuusalus
4. juunil toimub teadmiste kinnistamiseks Lahemaa värvikoolituse praktika ühes
Lahemaa kultuuriväärtuslikus talukompleksis.
Koolituspäevade teemad:
·
Värvide ajalugu ja erinevad värvitüübid.
·
Eesti erinevate piirkondade sondaažid ja värvused, värviuuringute võimalused
Eestis.
·
Traditsioonilised värvid: tõrvavärvid, liimvärvid (sh keeduvärv), linaõlivärvid,
mineraalsed värvid (lubivärvid) ja nende kasutus. Värvide pigmendid ja erinevad
värvused. Palgi, hööveldatud laudise, saelaudise, peahoonete, kõrvalhoonete,
avatäidete värvimine.
·
Värvimistehnikad. Aluspind ja selle ettevalmistamine, värvimine ja hooldus.
·
Ajaloolise hoonestuse värvimise enamlevinud probleemid.
·
Praktilised näited ja praktikad erinevate värvide näitel.
Koolitajad: Tarmo-Andre Elvisto (Säästva Renoveerimise Infokeskus), Diana Haapsal
(Eesti Kunstiakadeemia), Ave Paulus (Keskkonnaamet); Aili Grünberg, Raul Vaiksoo või
Anni Martin.
Koolitustele vajalik eelnev registreerimine järgmise veebivormeli kaudu:
https://goo.gl/forms/cAKS6RWHbjf5IcNj2
Kontakt ja lisainfo:
Kaisa Linno (Kolgaküla selts) 523 9239
Madis Praks (Kuusalu vald) 5 330 7301

Anneli Kivisaar (Vihula vald) 525 1127
Ave Paulus (Keskkonnaamet) 5 332 7893
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Jüriööjooksu kiireim oli Sakussaare võistkond
07.05 Emadepäeva lõuna restoranis koos
muusikaga. Sagadi mõisa restoran.
Lisainfo www.sagadi.ee, tel 676 7888,
sagadimk.ee, korraldaja RMK
Sagadi metsakeskus
20.05 Muuseumiöö “ Öös on mänge”
Vihula mõisas
Info: 53423781
Email: dina.kivi@uhotelsgroup.com
www.vihulamanor.com
21.05 kell 12.00 Pulmamess. Kui olete
pulmadest unistamas või juba tõsiseid
plaane
pidamas, siis Sagadi mõisa pulmamess on
ideede kogumiseks just õige
koht! Sagadi mõis, tasuta
Lisainfo www.sagadi.ee, tel 676 7888,
sagadimk.ee, korraldaja RMK
Sagadi metsakeskus

Peeter Hussari poolt lastud stardipaugu peale pani 21. aprilli õhtul toimunud traditsioonilises Jüriöö teatejooksus ümber
Sagadi mõisa tiigi plagama viis võistkonda. Sakussaare võiskond (pildil) tegi esimese ringiga selge vahe sisse ja hoidis
oma positsiooni kuni lõpuni. Järgmiste kohtade peale käinud tihedas rebimises jäi peale eelmise aasta võitja Palmse
võistkond, napilt kolmandaks jäi Vergi, neljandaks Võsu nooruslik võistkond. Eraldi äramärkimist väärib viiendale
kohale jõudnud võistkond Oravad, kelle kaks liiget Uno Õunapuu ja Jüri Teppe olid väiksemaarvulise võistkonna tõttu
sunnitud läbima ühe ringi asemel kaks. Järgmise aasta Jüriööjooks toimub 20. aprillil, ikka Sagadi mõisa pargis.

RMK Lahemaa teabepunkt Palmses ja Oandu looduskeskus kutsuvad!
Mis meil uudist?
Kutsume kevadistele loodusradadele!
Järgmine Metsasõbra sündmus Lahemaal on 20. mail,
mil Oandu looduskeskuses ootavad ees kevadmatkad ja
Muuseumiöö tegemised deviisi all „Metsamängud
Oandul“. Kavas veel töötoad, maastikumäng ja
mängutuba, avatud on ka kõik püsinäitused, mis radadel
nähtavat sisse juhatavad ja lahti mõtestavad. Tänavu on
eriti päevakajaline teema vanade metsade kaitse, millele
Oandu loodusmetsaraja põhjal saab pilgu heita näitusel
„Rada põlismetsa“. Päeva lõpetab videvikumatk, mis
algab kell 21.00
Loodusrajad Lahemaal ja kaugemalgi ootavad
külastajaid. Soovitame info, kaartide ja voldikute
saamiseks teabepunktist läbi astuda. Lisaks pakume
võimalust külastada näitusi, vaadata Lahemaa
slaidiprogrammi 6 keeles, Oandul ka loodusfilme ja vanu
kroonikafilme.
Meie keskuste külastus on tasuta. Oleme alates 15.09
avatud iga päev. Palmses 9-17 ning Oandul E-R 9-17 ja
L,P 10-18
lahemaa.teabepunkt@rmk.ee , tel 3295555 – RMK
Lahemaa teabepunkt
oandu.looduskeskus@rmk.ee, tel 6767010 – RMK
Oandu looduskeskus
www.loodusegakoos.ee

Võsu Rannaklubi kohvikteater kutsub kõiki:
20.05. kell 20.00 Rannaklubis, külas
näitleja Margus Tabor "Lood elust
enesest, ka Mammast"
Tallinna Linnateatri näitleja Margus Tabor
tutvustamist ei vaja. Tema kontol on üle saja
erineva osatäitmise Eesti teatrites. Lisaks
mitmed vahvad rollid filmides, teleseriaalides ja -saadetes. Väga vähe on neid
näitlejaid, kes teevad ühtviisi hästi nii nalja
kui mõjuvad usutavalt tõsistemates tükkides.
Margus Taborile sobivad mõlemad. Lisaks
on ta üks Eesti parimaid jutuvestjaid. Teist
nii andekat ja kaasahaaravat jutustajat annab
otsida. Lavakoolis oli tema kurususe
juhendajaks Mikk Mikiver. Samuti Võsuga
seotud armastatud teatritegija. „Koolis
õpetati meid detaile märkama ja Mikk
Mikiver pidas väga tähtsaks, et me oskaks
väärtustada seda, kust me tuleme ja ei
kaotaks selle kohaga sidet,” on Margus
õpetaja kohta öelnud.
Juba kolmandat suve esineb Margus
Tabor Hiiumaal etendusega oma vanaemast.
"Mamma lood ehk hiiu elu vilusuuhvia" on
niivõrd populaarne, et väärib läbi aegade
parima Hiiumaa turundusteo tiitlit. Sellist
hiiu keelt nagu Tabor oskab, täna naljalt
enam kahjuks ei kuule. Inimesed sõidavad
ekstra Hiiumaale, et lugusid Mammast

kuulata. Kümme etendust sellel suvel toimub
ja eelmüügi piletid on ammu müüdud.
Ainuke võimalus on nüüd see teekond ette
võtta ja sabas seista. Kõik, kes näinud, on
kiitnud: „Ei ole ammu nii südamest naerda
saanud!”. See on suur tunnustus, sest tihti
jääb suuri naljategijaid vaadates tunne, et kus
see nali nüüd siis oli?
Kadedaks teeb, et meil Lahemaal sellist
mamma lugude vestjat ei ole. Marguse
vanaema ehk Sängi Ella sarnaseid kangeid
naisi on ka meil olnud. „Peaaegu kõigi elus
on olnud oma Mamma”. Kindel naine, kes
kasvatanud üles karja lapsi, tulnud rinnaga
läbi tulest, veest ja nõukogude võimust ning
hoolimata joodikust mehest ja kõigist teistest
elu tagasilöökidest säilitanud kärkimise
kõrval loomuomase ja sügava hoolitsuse
kõigi ümbritsevate olevuste suhtes,” on
Tabor tabavalt öelnud. „Mamma teab, kuidas
on õige, kuidas hoida kord majas ja kogu
suguvõsa joone peal. Mamma on karm, aga
alati õiglane. Ta võib Sind maa põhja kiruda,
aga võõraste ees kaitseb surmatunnini”.
Margus Tabori juured on küll Hiiumaal,
kuid ta on ka Võsuga tihedalt seotud. Siin on
tema pere suvekodu ja küllap olete isegi teda
Võsu vahel ringi liikumas näinud. Nüüd on
meil kõigil võimalik temaga lähemalt tutvust
teha.

Olete kõik oodatud 20. mail kell 20 Võsu
Rannaklubisse kuulama jutte elus enesest:
lapsepõlvest, näitlemisest, kirest reisime
vastu ja kindlasti ei jää tulemata Eesti
kuulsaima Mamma lood . Julgelt võib
esitada ka küsimusi ehk ise sellel õhtul
sündivas etenduses osaline olla! Tule kohale
ja me lubame, et saab 1,5 tundi südamest
naerda. Naer teatavasi pikendama eluigaelame rõõmsamalt edasi!

Pärast etendust avatud muusikaliste
üllatustega kohvik-baar! Meil saab lõbus
olema!
Piletiinfo: 53 359 340 Lii
Eelmüügist: 8 EUR
Kohapeal: 12 EUR
Laste mängutuba: 3 EUR
NB! Pileti ostjale tasuta kohv ja
koogitükk.
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Istung nr 43
Võsul, 20. aprillil 2017 kell 16:00.
Istungil osales 7 volikogu liiget: Andrus
Aasmäe, Anneli Alemaa, Annika Hallimäe,
Hanno Nõmme, Kristel Tõnisson, Aarne Vaik
ja Aide Veinjärv.
Istungil ei osalenud 6 volikogu liiget: Robert
Aasa, Urmas Einberg, Gerly Herm, Jaan
Kruus, Jüri Teppe ja Uno Õunapuu.
Otsusega nr 168
kehtestati Vainupea külas Salme
kinnistu detailplaneering.
Otsusega nr 169
pikendati MTÜ-le Võsu Rannaklubi rannaklubi hoone klubi poolse osa otsustuskorras tasuta kasutusse andmise tähtaega kuni 1.
aprillini 2027.
Otsusega nr 170
pikendati MTÜ-le Vergiranna
Selts Vergi külas Lasteaia kinnistul asuva endise
Algkooli hoone otsustuskorras tasuta kasutusse
andmise tähtaega kuni 1. aprillini 2027.
Otsusega nr 171
otsustati taotleda riigi omandisse
kuuluva vara, Altja küla Kureallika kinnistu tasuta
võõrandamist vallale.
Otsusega nr 172
otsustati võõrandada otsustuskorras Sakussaare külas asuv Pihlaka kinnistu,
pindala 4652 m2 sihtotstarve – elamumaa) hinnaga
2000 eurot.
Otsusega nr 173
otsustati mitte nõustuda kompromisslepingu sõlmimisega Viru Maakohtu Rakvere
kohtumaja menetluses olevas tsiviilasjas nr 2-166160 Vihula valla ja OÜ Monoliit vahel 50 000
(viiskümmend tuhat) euro tasumiseks OÜ-le
Monoliit.
Järgmine vallavolikogu istung toimub
4. mail 2017 algusega kell 16:00 vallamajas.
Volikogu poolt vastuvõetud otsustega saab tutvuda
valla kantseleis, raamatukogudes ja valla veebilehel:
www.vihula.ee.

Olmejäätmete veost
perioodil 01.05 – 30.07.2017
Enamik valla majapidamistest sai aprilli alguses
jäätmevedajalt järgmise kirja:
Head Vihula valla elanikud!
Viimasel viiel aastal, mil Ragn-Sells Vihulas teenindanud on
kasvanud kütuseaktsiisid, jäätmete käitlustasud kui ka
tööjõukulud, seoses sellega muutuvad alates 2. maist 2017
olmejäätmete konteinerite tühjendushinnad. Konteinerite
rendihinnad jäävad samaks. Siit saate tutvuda uue
hinnakirjaga.
1. maist saate ise valida teenusepakkuja
1. maist lõpeb Vihula Vallas korraldatud jäätmeveo periood.
See tähendab, et Vihula valla elanikel ja ettevõtetel on kuni
uue korraldatud jäätmeveo rakendumiseni (eel-datavalt
01.08.2017) võimalus ise endale valida teenusepakkuja.
Ragn-Sells on valmis kõiki kliente edasi teenindama.
Lepingu jätkumiseks meid eraldi teavitama ei pea.
Selgituseks: Iga viie aasta järel tuleb korraldada uus
hange olmejäätmete vedaja leidmiseks valla territooriumil.
Kuna praeguse vedajaga korraldatud olmejäätmete veo
leping lõpeb enne kui järgmine vedaja (Eesti Keskkonnateenused AS) saab jäätmeloaga õiguse veo alustamiseks,
jätkab praegune vedaja Ragn-Sells AS vedu kuni 30. juulini
2017. Kuna uue vedaja jäätmeloa taotlemine võtab
Keskkonnaametis kolm kuud aega, siis saab uus prügiveo
teenuse osutaja Eesti Keskkonnateenused AS alustada vedu
31. juulist 2017. a. Selle kolme kuu jooksul kus Ragn-Sells
AS olmejäätmete vedu jätkab, saadab uus vedaja (Eesti
Keskkonnateenused AS) kõigile majapidamistele lepingud
(kellel on praegusele vedajale antud e-posti aadress, siis eposti teel, kellel e-posti ei ole, neile posti teel). Nii oli see ka
siis kui alustas Ragn-Sells AS.
Praegu on soovitus jätkata Ragn-Sells AS teenuse
kasutamist, et ei tekiks tühja auku jäätmete veol selle kolme
kuu (01. mai – 30. juuli.) ulatuses. Juuli lõpuks on uuel
vedajal veo alustamise õigus ja selleks ajaks on jäätmevedu
puudutava registri andmed vedajale üle antud ja tehtud veo
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21. märtsi 2017 istungi nr 12 kokkuvõte
1. Eraldada MTÜ-le Võsu Sadam valla 2017. aasta eelarves
ettenähtud 33 000 eurot, millest 11 000 on tegevustoetuseks ja 22 000 põhivara soetamiseks ning võtta
investeerimislaenu summas 80 000 eurot sadamahoone
ehitamiseks.
2. Väljastada projekteerimistingimused Palmse mõisakompleksi fiiberoptilise kaabli ehitusprojekti koostamiseks. Väljastada projekteerimistingimused Võhma
küla Kanguste-Tennukeste kinnistu suvila laiendamise
ehitusprojekti koostamiseks.
3. Vallavalitsus esitab volikogule eelnõu „Kinnistu jagamine ja OÜ Vihula Valla Veevärk osakapitali suurendamine mitterahalise sissemaksega“ pärast üleantavate
kinnistute väärtuste täpsustamist.
4. Kinnitada 08.03.2017 ja 15.03.2017 koostatud Karepa
raamatukogu raamatute kustutusaktid nr 17001 ja 17002
ning anda nõusolek raamatukogust 1598 eksemplari
kustutamise kohta vastavalt esitatud nimekirjale.
28. märtsi 2017 istungi nr 13 kokkuvõte
1. Eraldada MTÜ-le Rakvere Maraton 1500 eurot Viking
Line Südasuve Maraton 2017 korraldamiseks. Eraldada
MTÜ-le Võsu Jazz 2500 eurot Võsu Jazzi Aiakontserdid
korraldamiseks.
2. Nõustuda vaba põllumajandusmaa maatüki nr 54
Annikvere külas kasutusvaldusesse andmisega. Nõustuda vaba põllumajandusmaa maatüki nr 57 Annikvere
külas kasutusvaldusesse andmisega.
3. Sõlmida tähtajatu üürileping Võsupere külas asuva
Lehtmetsa kinnistu kasutamiseks. Sõlmida tähtajaline,
1.05.2017 kuni 30.09.2017, üürileping eluruumi Saare 3
Võsupere külas kasutamiseks.
4. Algatada detailplaneeringu koostamine Võsu alevikus
Kalda tn 16 maaüksusele eesmärgiga kinnistu kaheks
elamukrundiks jagamine, kruntide ehitusõiguse ja
hoonestusala määramine ning tehnovõrkude ja –rajatiste
määramine.
5. Keelduda ehitusteatise väljastamisest Metsiku küla
Ohvandi-Jaani kinnistule grillinurga püstitamiseks.
6. Toetada T.A. hooldekodu kohamaksu tasumisel. Maksta
küttetoetust ühele puudega inimesele summas 128 eurot.
Maksta rehabilitatsioonitoetust kolmele puudega
inimesele kokku summas 492,09 eurot. Maksta
küttetoetust neljale eakale inimesele kokku summas 512
eurot. Maksta küttetoetust ühele töötule summas 300
eurot. Maksta ühekordset toetust ühele vähekindlustatud
perele summas 121,36 eurot. Maksta küttetoetust ühele
vähekindlustatud perele summas 300 eurot. (Maksta
rehabilitatsioonitoetust ühele eakale inimesele summas
138,49 eurot.
7. Vallavalitsus otsustas esitada volikogule järgmised
eelnõud: Kinnistu jagamine ja OÜ Vihula Valla Veevärk
osakapitali suurendamine mitterahalise sissemaksega
ning Vihula Vallavolikogu 15.05.2008 otsuse nr 181
„Vara tasuta kasutusse andmine“ muutmine (Vergi
algkooli hoone Vergiranna seltsile).
8. Kinnitada katastriüksuse pindala ja piirid vastavalt
asendiplaanile. Koha-aadressiks kinnitada Sakussaare
küla Kõrvekõrtsi tee ja sihtotstarbeks transpordimaa.
Kinnitada katastriüksuse pindala ja piirid vastavalt
asendiplaanile. Koha-aadressiks kinnitada Sakussaare
küla Sakumetsa tee ja sihtotstarbeks transpordimaa.
4. aprilli 2017 istungi nr 14 kokkuvõte
1. Väljastada OÜ-le SKY Management luba avaliku
ürituse, Võsu Rannafestival 2017, korraldamiseks Võsu
rannas 29.juulil.
2. Kinnitada Vihula valla 2017.a hankeplaan.
3. Väljastada ehitusluba Pedassaare küla Neeme kinnistule
soojuspuuraukude rajamiseks. Väljastada ehitusluba
Käsmu küla Põllu tn 29 kinnistule elamu püstitamiseks.
4. Väljastada kaevetööde luba AS-le Terrat Võsu-Käsmu
jalg- ja jalgrattatee II-le osale kergliiklustee ja
tänavavalgustuse rajamiseks.
5. Vallavalitsus otsustas esitada volikogule järgmised
eelnõud: „Riigivara munitsipaalomandisse taotlemine“
alustamiseks vajalikud toimingud. Sellist olukorda, kus
loobutakse Ragn-Sells AS pakutavast teenusest ja
poetatakse prügi kuni uue vedaja alustamiseni kuhu juhtub,
ei tohiks keegi lubada.
Seega praegu ei ole vaja midagi teha, vedu toimub edasi,
ainult teenuse hind on need kolm kuud mõnevõrra kõrgem
kuna teenust osutatakse vabaturu hindadega. Kui on vaja
informatsiooni veo kohta, siis Ragn-Sells AS Virumaa
esinduse klienditeeninduse tel. 3374920 või lühinumber
15155. Muud korralduslikud küsimused Vihula Vallavalitsuse tel 325 8643 (Sulev Kiviberg) või e-posti teel
sulev.kiviberg@vihula.ee või vald@vihula.ee
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(Altja küla Kureallika kinnistu); „Sakussaare külas asuva
kinnistu Pihlaka otsustuskorras võõrandamine/või
enapakkumise korras“ Vallavalitsus toetab kinnistu
Pihlaka võõrandamist otsustuskorras.
6. Muuta Vihula Vallavalitsuse 02.03.2017 korralduse nr 62
„Katastriüksuse jagamine ja koha-aadresside määramine“ punkti 1.1 ja sõnastada see järgmiselt: VõsuperePalmse tee L3 katastriüksus, asukohaga Palmse küla,
Vihula vald, sihtotstarbega 100 % transpordimaa.
6. aprilli 2017 istungi nr 15 kokkuvõte
1. Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva
elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldada Vihula
valla haldusterritooriumil küsitlused 21. ja 23.aprillil
2017 kell 10 – 18 järgmistes küsitluspunktides: Karepa
külas raamatukogus; Vihula külas lasteaias; Võsu
alevikus rannaklubis; Võsupere külas külakeskuses;
Käsmu külas rahvamajas. Elektrooniliselt korraldatakse
küsitlus veebikeskkonnas VOLIS, kuhu saab siseneda
Vihula valla veebilehelt www.vihula.ee, 21.aprillil 2017
alates kell 08.00 kuni kell 20.00. Küsitluse korraldamiseks moodustada komisjon.
11. aprilli 2017 istungi nr 16 kokkuvõte
1. Väljastada luba avaliku ürituse „Võsu suve avamine
2017“ korraldamiseks 3.juunil algusega kell 20:00
kinnistul Mere tn 14 – 7.Taevas.
2. Vallavanema puhkuse ajaks 17.04.-30.04.2017 määrata
asendajaks arendusnõunik Anneli Kivisaar.
3. Nõustuda Metsiku külas asuva vaba põllumajandusmaa
maatüki 60 kasutusvaldusesse andmisega. Maaüksuse
nimeks määrata Nurmenuku. Nõustuda Metsiku külas
asuva vaba põllumajandusmaa maatüki 59 kasutusvaldusesse andmisega. Maaüksuse nimeks määrata
Rukkilille.
4. Moodustada 2017. a hajaasustuse programmi ajutine
komisjon koosseisus: vallavanem Annes Naan – komisjoni esimees ja komisjoni liikmed vallasekretär Enna
Tiidemann, ehitus- ja keskkonnatalituse juhataja Ivar
Lilleberg, arendusnõunik Anneli Kivisaar, keskkonnaspetsialist Sulev Kiviberg.
5. Kiita heaks 2016. aasta hajaasustuse programmi projekti
„Kooli talu veesüsteemi rajamine“ aruanne esitatud
kujul.
6. Väljastada projekteerimistingimused Salatse küla
Mäerahva kinnistule elamu püstitamise ehitusprojekti
koostamiseks. Väljastada projekteerimistingimused
Noonu küla Kase kinnistu sauna laiendamise ehitusprojekti koostamiseks. Väljastada projekteerimistingimused Võhma küla Kanguste-Tennukeste kinnistu
laut-küüni laiendamise ehitusprojekti koostamiseks.
Väljastada projekteerimistingimused Pihlaspea küla
Tooma kinnistule elamu ja kõrvalhoone püstitamise
ehitusprojekti koostamiseks. Väljastada projekteerimistingimused Metsanurga küla Vanamoorikalda kinnistule
elamu püstitamise ehitusprojekti koostamiseks.
7. Võõrandada otsustuskorras auto GAZ 53 korvtõstuk
hinnaga 500 eurot)
18. aprilli 2017 istungi nr 17 kokkuvõte
1. Määrata riigi omandisse jäävatele Lääne-Viru maakonnas Vihula vallas asuvatele maaüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: Villandi külas
asuvale maaüksusele (AT040422142) lähiaadressiks
Krooni ja sihtotstarbeks maatulundusmaa;
Võsu alevikus asuvale maaüksusele (AT0610260083)
lähiaadressiks Spordi tn 7, Võsu alevik ja sihtotstarbeks
maatulundusmaa.
2. Väljastada ehitusluba Eisma külas Härgliiva kinnistule
puurkaevu rajamiseks.
3. Tunnistada kehtetuks Vihula Vallavalitsuse 21.07.2016
korraldusega nr 281 väljastatud ehitusluba Vainupea
külas Salme tee kinnistule avalikkusele juurdepääsetava
eratee rajamiseks.
4. Tunnistada kehtetuks Vihula Vallavalitsuse 21.07.2016
korraldusega nr 280 väljastatud ehitusluba Vainupea
külas Pumbamaja kinnistule puurkaevu rajamiseks.
5. Väljastada tähtajaline tegevusluba MTÜ-le Free Flow
Studio projektlaagri läbiviimiseks ajavahemikul 2. juuli 8. juuli 2017, laagri läbiviimise koht: Männisalu
Puhkekeskus Võsul.
Korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodilisest
vabastamisest: Tulenevalt vedaja vahetumisest menetleme
perioodilise vabastuse taotlusi juuni-september, et need
uuele vedajale järk-järgult üle anda ja saaksid 01 oktoobrist
kehtima hakata. Nii, et perioodilise vabastuse taotlused
võib esitada rahulikult alates juunist. Perioodilist vabastust on võimalik taotleda juhul kui talveperioodil kinnistul
ei elata ega kinnistut ei kasutata. Perioodilist vabastust on
võimalik taotleda kuni viieks aastaks so 2017–2022 ja max.
perioodiks 01.10 – 30.04.
Sulev Kiviberg, keskkonnaspetsialist
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VIHULA VALLA LEHT
Silmaarsti vastuvõtt Võsul vallamaja I korrusel
sotsiaalnõuniku kabinetis toimub
esmaspäeval 15.mail kella 10.00-st kuni soovijaid
jätkub.
·
Nägemiskontroll
·
Silmarõhu mõõtmine
·
Kuiva silma mõõtmine
·
Prillide müük
·
Prillide pisiremont
·
Optilised päikeseprillid
Silmade kontroll maksab 15 eurot. Prillitellijale 8 eurot.
Kindlasti on vajalik ennast registreerida sotsiaalnõuniku
telefonil 32 58 644 või 56694345

Võsu Pähkli 07.04.2017 tulemused:
Küsimusi oli 31 maksimumpunktid 44.
Punktid jagunesid:
1. Krõtake - 32p. 1. koht
2. Võsu Viis - 29p. 2. koht
3. Priitahtlikud Pähklipurejad - 28p 3. koht
4. Pea meeles 24,5p.
5. Võsu sadam 24p
6. Vaatlejad 23p.
7. Metslased 23p.
8. Vaprad ja ilusad 18p.
Võistkond Peoleo tänab kõiki osalejaid ja publikut!

Tasuta õigusnõustamise teenuse osutamine LääneVirumaa Puuetega Inimeste Kojas Rakveres Lille tn.8
toimub 3. mail ja 7. juunil kell 9.00.
Õigusnõustamiseks on vajalik eelregistreerimine SA
Õigusteenuste Büroo telefonidel: 601 5122 või
5 385 0005 (SMS).
Vajadusel on võimalus kasutada nõustamisprotsessis viipekeeletõlki.
Teenus on sihtgrupi jaoks tasuta.
Nõustaja: Hille Raud
Õigusnõustamise teenust rahastab Justiitsministeerium.
Müüa ilmastikukindel Siberi lehise II sordi höövel- ja
saematerjal männi hinnaga.
Ostad lehise, hoiad kokku – lehist ei pea värvima,
immutama ega hooldama.
Voodri- ja terrassilaud al. 6 eur /m2, Liistud, reikad,
prussid al. 290eur /m3
Tel: 5 661 5666; ove@wellmax.ee; www.wellmax.ee

Üürile anda pikemaks ajaks 2 toaline ahjuküttega
korter. Korter vabaneb suveks. Info: 5 807 0423

Vihula Mõisa haldusosakond võtab
suveperioodiks tööle tööka abilise.
Töös sisuks on erinevad abitööd remonttöödel ja aias.
Soovituslik vanus alates 17a.

Talvil ja Andresel sündis
17. märtsil poeg
Johan Veermäe
Kristiinal ja Jonasel sündis
4. aprillil poeg
Oskar Leego
Karinil ja Indrekul sündis
10. aprillil poeg
Robin Arula

ELMAR KILK
Koljaku küla
AGNES-LUDMILLA
KALJURAND
Villandi küla
ENDEL KURU
Võsu alevik

89

89
88

ELSA-ELFRIEDE SANDER 88
Võsu alevik
AGNES MAAS
Käsmu küla

86

HILJA REIMETS
Noonu küla

86

HELGI MANNOV
Käsmu küla

83

TIIU KÜBARSEPP
Käsmu küla

82

EVI LUMISTE
Eisma küla

81

VILLU PAAT
Võsu alevik

80

HANNES MÄNNIK
Käsmu küla

75

TOIVO ARNOVER
Kakuvälja küla

70

KAAREL EINPALU
Eisma küla

70

TÕNU MÄNNIK
Vergi küla

70

Meie hulgast
on lahkunud …

AIVE SAARMA
26. märts

Kui tunned, et just sina võiksid kuuluda Vihula Mõisa
professionaalsesse ja töökasse meeskonda, siis
kandideeri järgmistele ametikohtadele:
Ettevõte pakub
ööbimisvõimalust Vihulas hotelliketisiseseid
soodustusi huvitavat ja vaheldusrikast tööd
kaasaegseid töötingimusi
Tööhuvi või lisaküsimuste tekkimisel kirjuta:
haldus.vihula@uhotelsgroup.com
või helista 5 450 2240 Harri
www.uhotelsgroup.com

APRILL 2017

ARVI-RAIVO PUKAR
12. aprill
DMITRI MAŠEGIROV
15. aprill
Rendin rohu- ja põllumaad. Rein tel: 501 3902

EMMA-MERCEDES VALTER
23. aprill

Ostame toyota marki sõidukeid,võib ka pakkuda muid
marki sõidukeid. Tel: 5 567 8016

Informatsiooni ja kaastööd võib tuua või saata aadressil: Mere tn 6 Võsu 45501 Vihula vallavalitsus “Vihula Valla Leht”
või e-post: avo@vrkirjastus.ee iga kuu 15-ndaks päevaks

ANNA SOKK
23. aprill

