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Tegime ka seekord ära

Aastad lendavad, kuid õnneks mõned traditsioonid jäävad. Nii ka sel aastal kogunesid määratud ajal ja kohta inimesed, kel avali meeled ja soov midagi ära teha.
Kindlasti on ka vald eesotsas oma tegusate ettevõtmistega positiivselt meelestanud meist paljusid. Just selliste töiste meeleoludega jagasime ligi 40 osalejat erinevatesse töölõikudesse:
lisasime möödunudaastasele veepäästestendile lisaks ühe sadamapoolsele rannaalale ja teise Käsmu Vana-Jüri kivide juurde aktiivset kasutust leidnud rannale. Siinkohal tänud jällegi kõva
eeltöö teinud Jüri Teppele. Peagi valmivast Võsu-Käsmu kergliiklusteest rõõmu tundes saime ka väikese osa anda seda puhastades ja ääri koristades-siludes. Heatahtlikku kõpitsemist,
värvimist ja riisumist jätkus ka Võsu sadamas. Loomulikult said läbi käidud Võsu ümbruse teeääred ja prügikotte kuhjus koormasse tavapärases koguses.
Mõnus kevadine ilm soosis igati meie ettevõtmist ja usun, et maitsev supp ja tükike kringlit suutsid pisutki kompenseerida tehtud tööd ja nähtud vaeva. Tahaksin ka tänada kõiki
„ärategijaid“ ja usun, et igaüks mõistab ühiselt tehtu väärtust ja enda rolli ühiskonnas.
Võsu pritsimeeste nimel Valdek Kilk

Mis Võhmal uudist?
Väike saal sai valmis! Raha saime Leader
programmist ca 50 000 eurot, juurde oli vaja
veel 27700, millest 7700 oli seltsil olemas,
ülejäänud osas toetas Vihula vald. Täname
kõiki kaasaelajaid, teie tuge oli igati tunda!
Kui nüüd veel majja vee ka sisse saaks, siis
teeme igatahes VEEPEO! Kõik on oodatud,
eks anname varakult teada, mis kuupäeval
külla tulla saate.
Teine hea uudis on see, et küsisime
(küsija suu peale ju ei lööda!) kohaliku
omaalgatuse programmist toetust, et saaks
hakata rahvamajja leivaahju ehitama. Saime
ka, lausa 2000 eurot! Nüüd vaja veel
ülejäänud samapalju leida, et ahi tõepoolest
valmis saaks. Tegijagi olemas, kes asja kohe
valmis ette võtma. Ja vot siis hakkab Võhmal
üks suuremat sorti leivaküpsetamine või saia
või liha, sinna ahju peaks kõik sobima. Kuna
Võhma külas oma leivameister olemas, tuleb
äkki aeg-ajalt mõni huvitav koolituski
plaani, eks jälgige tähelepanelikult me
tegemisi!
Küttepuid saime ka heade inimeste
abiga. Seltsi liikmed Arno ja Diana Pärna
on nimelt kõvasti vaeva näinud oma
lihaveistele karjamaade puhastamisega. Ja
eks sealt seda puumaterjali tuli – seltsimaja
küttepuude varu sai olulise lisa.

Noh, ja siis meil käisid veel soomlased
külas, Päijänne-Leader tegevusgrupist.
Jaanuaris tulid piiluma, et mis meil siin
toimub. Vist meeldis, sest lubasid kevadel
tagasi tulla, appi talgutele. Kirjutasid, et
võtavad vasarad ja kirved kaasa. Et ära hoida
suuremat kahju, töötasime kähku välja
plaani, mis nende talgulistega ette võtta:
kuivad puud kuurist tassida rahvamaja tühja
kõrvalruumi – sealt hea vajadusel otse saali
viia; värske puukraam saagida, lõhkuda ja

kuuri laduda. Ja küll need 18 soomlast siis
tuuseldasid, meil ei jäänud muud üle kui aga
tööjärg kätte näidata! Tööd sai vihutud
peaaegu 5 tundi jutti ja tulemus on lihtsalt
puhkus silmadele.
Silmale pai teeb ka trepp, mis lava tagant
taidlejaid ja muid tegijaid „büünele“ (just nii
on nimetatud lava Võhma maja ehitusjoonisel millalgi aastal 1907) aitab.
Ehitusfirma mehed, naljatilgad, tahtsid
meile sinna kolmeastmelise redeli niker-

dada. No kuda sa hing redelit mööda ikka
lavale lähed, imelik ju… Appi tulid kohalikud mehed (pildil) Ago Reiska, Rein Tauts
ja Andrus Kivisaar, kes töötasid kolm pikka
päeva ja tegid meile ilusa trepi, mida lausa
kõne-puldina võib kasutada.. Kahju ainult, et
ta nii nurga taha jääb. Kui külla tulete,
näitame igatahes ette!
Köögimööblist räägin ka. Meie vana
kööginurk oli ikka väga väsinud ja ega uude
ruumi lagunenud asja pane! Kaja ja Urmas
Puhu võtsid ette ja tellisid meile uue
köögimööbli, millest suurema osa maksid ise
kinni. Seltsi liikmete seas tegime väikese
korjanduse ka ja nüüd kuulub igaühele
killuke köögikapist ja segistist. Kraanikausi
kasutamise korda veel paika pandud ei ole,
aga selle juures saab toimetada ilmselt ainult
Heino Kens, kes kausi juba ära ostis. Oleks
vaid majas vesi!
Ja siis on meil veel kontrabass, mis
jaanuarikuistel talgutel laka pealt leiti,
poollagunenud olekus ja väga kehvas seisus
ja mille Rein Tauts nii ilusaks tegi, et kahju
kellelegi kätte anda! Selle paneme vist klaasi
taha.. Ühe korra laseme mängida ka, aga
ainult ERSO kontrabassirühma eesmängijal
Kaupo Oldil, tänu kellele pill keeled ja
ilusasti häälde sai.
Vartsi-varsti kõiki külla oodates,
Võhma seltsi rahvas
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Valimisliit VABA VALLAKODANIK jätkab
02.-08.06 kell 20.00 Käsmu kaunid kontsertid
02.06 Lenna ja Vennaskond
03.06 Meisterjaan ja sõbrad
04.06 Smilers
06.06 "Laula mu laulu - parimad palad" vol 1
(Koit Toome, Laura, Jaagup Kreem jt)
07.06 Mahavok 35
08.06 "Laula mu laulu - parimad palad" vol 2
(Tanel Padar, Genka, Ines jt)
03.06 kell 13.00 Võsu Rannahooaja avamine
Võsu Rannalaval.
Lastele tegevused, avatud on puhvet.
Muusikat mängib Muusikapatrull
04.06 kell 10.00 Võsu Rattapäev
Võsu Rannaklubi juures lastele erinevates
vanusegruppides rattasõidu võistlused,
täiskasvanute distants - ca 25km
05-09.06 kell 10-20 Käsmu kirikus näitus
Reformatsioon 500.
09.06 kell 19.00-21.00 Kirikute Öö 2017: Vainupea
kabel
09.06 kell 18.00 Kirikute öö sündmused Käsmu
kirikus.
09.06 kell 19.00 Käsmu kirikus Tallinna Jaani
koguduse naiskoori kontsert nimega
“Jumal, Sinu väest”.
13.06 Lastekoor Ellerhein kontsert.
Karepa Rahvamajas
16.06. kell 18.00 Rutja rannalüla muusika
Duo Mänd/Krüsban
2017. aasta parim pärimusmuusikabänd
Rannapre kodukohvikus
20.06 Jahitrofeede näituse avamine. Sagadi
metsamuuseum
22.06 19.00 Vihula valla jaanituli
Võsu Rannalaval esineb Boris Lehtlaan.
Mängud suurtele ja väikestele
23.06 kell 10.00-15.00 Jaanlilaat
Võsu Rannaklubi
23.06 kell 21.00 Käsmu jaanituli Meremuuseumi
juures.
Tantsuks Meelis Band ja avatud puhvet.
23.06 kell 19.00 Vihula Mõisa jaanipäev - Kihnu
Poisid. Pilet 9 €, kuni 6 aastased lapsed tasuta!
27.06 Stig Rästa ”15 aastat rännakut”
Vihula mõisas.

Volbriöö Karepal

Järjekordsel valimisliidu
liikmeskonna kogunemisel
olid peateemadeks valimisliidu tulevik ja omavalitsusreform.
Üksmeelselt otsustati valimisliidu jätkamine ka järgmisel valimisperioodil. Valimisliit lähtub oma tegevussuundade kujundamisel kehtivast ühinemislepingust Vihula ja Haljala valdade vahel. Valimisliit koos Reformierakonnaga on suutnud
tagada stabiilse vallitsemise
– valda on juhtinud esmakordselt Vihula valla ajaloos
üks ja sama volikogu esimees ning vallavanem.
Oluliseks peetakse sotsiaalvaldkonna ja hariduse
olukorrale tähelepanu pööramist, kus on tähtis, et
olemasolevad toetused ja
haridusele suunatud vahendid küll ühtlustuksid, kuid ei
oleks väiksemad, kui praegu
Vihula vallas. Ka ühisvallas
peaksid kõik spordirajatised
olema vallaelanikele tasuta.
Valimisliit peab
tähtsaks
kehtestada Käsmu
sadama
detailplaneering

Valimisliit koos Reformierakonnaga on suutnud tagada stabiilse vallitsemise – valda on
juhtinud esmakordselt Vihula valla ajaloos üks ja sama volikogu esimees ning vallavanem.
Pildil vallavolikogu esimees Aide Veinjärv ja Vallavanem Annes Naan.
Valimisliit peab tähtsaks
kehtestada Käsmu sadama
detailplaneering, alustada
Käsmu reoveekogumisalal
vee ja kanalisatsiooni projekteerimist ja esitada raha
taotlus tööde teostamiseks.
Jätkama Võsupere veemajanduse rekonstrueerimist. Samuti peame oluliseks kruusateede tolmuvabaks ehitamise jätkamist
ja kergliiklusteede võrgu
arendamist.
Valdade ühendamisel on
tähtis ühtse kogukonna
loomine ja selleks parimaks
lahenduseks peab valimisliit

ühise kultuuritegevuse toetamist. Haljala kultuurimajast peab saama ühisvalla, kuid miks ka mitte
Virumaa kultuurikeskus.
Endiselt peab valimisliit
Vaba Vallakodanik otsuste
tegemisel määravaks kogukondade arvamusega arvestamist ja toetab külavanemate initsiatiivi.
Valimisliidu jätkamine
annab võimaluse erakonna
väliselt kaasata inimesi, kes
tahavad osaleda järgmise
nelja aasta jooksul kohaliku
elu otsuste langetamises
ning ka nende teostamisel.
Me ei otsi põhjusi, miks

Endiselt peab
valimisliit Vaba
Vallakodanik
otsuste tegemisel
määravaks kogukondade arvamusega arvestamist ja
toetab külavanemate initsiatiivi.
midagi teha ei saa, vaid
püüame leida lahendusi.
Valimisliit Vaba Vallakodanik ootab uusi tegusaid
inimesi endaga liituma.
Urmas Osila
Valimisliit
Vaba Vallakodanik

Käsmu rahvas saab
vett veetöötlusjaamast

Eakate ekskursioonist IdaVirumaale 24. augustil 2017

Käsmu veetöötlusjaam alustas tööd ja nüüdsest
saavad Käsmu elanikud veetõõtlusjaamas puhastatud joogivett, milline vastab kõikidele kehtivatele
normidele. Seega on Vihula Valla Veevärk OÜ
kolme aasta jooksul rajanud joogivee eeltöötluse
lisaks Käsmu külale ka Vergi ja Vihula külale ning
Võsule. Valminud on ka Võsupere veetöötlusjaama
ja torustike renoveerimise projekt, milline annab
võimaluse lähiaegadel korraldada hange ja seejärel
alustada ehitustöödega. Töid rahastab KIK ja
omaosaluse garanteerib Vihula vald.

Suvine ekskursioon viib meid sel aastal Ida-Virumaale. Alustame
24. augustil kell 8.00 Võsu bussijaamast. Edasi sõidame VõhmaPalmse kaudu Sagadisse ja sealt mööda rannateed Aserisse.
Esimene peatus oleks Purtses, kus saame peale kindluse tutvuda ka
sealse uue pruulikojaga (pilet 2.50). Sealt suundume Toila-Oru parki
ja edasi Sillamäele. Sillamäel saab külastada restaureeritud
kultuurimaja (pilet 1 euro), mida viimati nägime ainult väljast.
Sillamäel Randevuu baaris on lõuna (ca 8 eurot) Viimasteks
objektideks jäävad kaks kloostrit Vasknarva ja Kuremäe. Peale seda
võtame suuna juba kodu poole. Kui on aega ja ilm ilus, võib teha
peatuse supluseks Peipsi põhjakaldal.
Meiega tuleb kaasa Anne Kurepalu. Info ja registreerimine
telefonil 5 669 4345.
Eha Veem, sotsiaalnõunik

Urmas Osila, Vihula Valla Veevärk OÜ
nõukogu esimees

Kevadrõõmude pidu tõi Võsule kauaoodatud kevade

29. aprilli õhtul said nõiad Karepa rahvamajas kokku, et
üks korralik pidu maha pidada. See, et välimuse järgi kõiki
nõiaks pidada ei saanud, ei omanud tähtsust. Natuke nõida
on igaühes sees.
Mida kõike tervitusjoogiks kokku segatud oli, kes seda
teab, aga maitses hästi. Sisse sai lunaraha eest, erand tehti
ainult vähe praktiseerinud noortele nõidadele. See-eest oli
lunaraha loovutajal võimalus õnneloosis Fortuuna poolt
väljavalituks saada. Ja Fortuuna oli helde. Nõiateadmiste
kontroll näitas, et meie nõiad on tasemel. Kolm esikohta
läksid kõik jagamisele. Mis pidu see ilma nalja ja naeruta
on? Ja nalja ei saa, kui ise ei tee. Selle eest kandsid hoolt
erinevad mängud. Kõige nõiamad nõiad kostüümide järgi
said ka välja valitud. Kogu nõiatralli pani liikuma
ansambel Mahe. Kõige vintskemad pidulised said koju
alles vastu hommikut.

Koolide lõpetajatele
Tuletame Teile meelde, kallid põhikoolide, põhikooli
baasil ameti- või kutsekoolide ja gümnaasiumide
lõpetajad, et koolilõputoetuse saamiseks tuleb täita
vormikohane avaldus, mille leiate valla kodulehelt
www.vihula.ee või vallavalitsusest. Avalduse võite
vallavalitsusse esitada juba varakult. Toetus 80 eurot
kantakse avaldaja arvelduskontole peale kooli lõpetamist.
Põhikooli lõpetajatele taotleb toetust lapsevanem. Ametija kutsekoolide ning gümnaasiumide lõpetajad saavad
selleks avalduse esitada ise.
Kõikidele õppuritele edukat kooliaasta lõppu!

Kui 29. aprill meenutas
pigem ühte väga tuulist
talvepäeva, siis järgmiseks
päevaks oli tuul vaibunud ja
lumi sulanud. Kui mõnel
pool Eestis sai veel mai
alguses lund näha, siis Võsul
oli juba mõnusalt kevadine.
Andsime üheskoos talvele
märku, et aeg on taanduda.
Tulla tagasi siis, kui on õige
aeg talverõõme nautida, et
suusad-kelgud-uisud ei
peaks niisama tolmu koguma. Aga täna, Ilmataat,
palume Sinult ühte mõnusalt
sooja ja päikeselist suve!
Kokkuvõtvalt, mõnus
pidu oli Võsul. Rannaklubi
saal, nagu viimasel ajal
tavaks on saanud, oli jälle
rahvast täis. Pika staažiga
muusik Mait Maltis oskab
tantsupõrandale meelitada
ka need, kes erilised tantsulõvid just ei ole. Teistest
rääkimata. Kõik igihaljad
hitid said ettemängitud ja
tuju pidulistel oli hea. Lisaks
tekitas lustakat elevust teiste
armastatud artistide ülesastumine, seekord Võsu
kohalike kehastuses. Uno
Loobi (Eha Sirelbu) "Mis

värvi on armastus?" on
kahtlemata Eesti üks tuntumaid armastuslaule. Samuti
Marju Läniku (Kristel
Geine) "Karikakar", mida
Marju esitas esmakordselt
33 aastat tagasi. Kahe šarmantse meesartisti Erich
Kriegeri (Lana Järv) "Naised on hullud" ja Üllar
Jörbergi (Lis Marii Undusk) "Kutse tantsule" refrään on igal eestlasel peas.
"Seelikuküttidest" ei ole
ammu midagi kuulda olnud,
kuid Võsul olid nad täies
koosseisus kohal (lisaks
teistele, Lii Undusk, Kaie
Talpsepp) ja laul Robertist,
kes tööd ei tahtnud teha, tuli
rahvale jälle kenasti meelde.
Lii ja Kaie jäid arvatavasti
rahvale meelde ka Uno
Loobi sensuaalsete tantsutüdrukutena, kes oma nõtkete liigutustega ja ajastutruudes kleidikestes nii
mõnegi nostalgiaradadele
viis.
Hästi võeti vastu ka Võsu
Rahvateatri poolt esitatud
"Tüüpiline peretüli", milles
tegi säravad rollid Lii Undusk ja Eha Sirelbu. Ehal

on tulnud viimasel ajal,
meesnäitlejate puudumisel,
kehastuda ümber rohkem
erinevateks meesteks. Nii ka
seekord, sest ta lihtsalt oskab
seda meist kõige paremini.
Õnneks oli vähemalt üks
julge mees – Pedro Leemets, kes nõustus abivalmis
naabrit mängima. Pedro
julgus ja asjalik suhtumine
oma ülesandesse on eeskujuks teistele Võsu kandi
meestele. Lapse rollis oli 5aastane Marleen Desiree
Geine, kes tantsijana on
esinenud juba ka suurematel
lavadel. Tugev aplaus ja
hilisemad kiiduavaldused
andsid üheselt mõista, et
kõigile see sketš väga meeldis.
Prantsuse keelt peetakse
ikka armastuse keeleks ja
kevadet armastusega seotud
aastaajaks. Siinkohal mõni
ehk vaidleks vastu, kuid las
see jääb. Kuna prantsuse
keelt ei kuule Võsul just iga
päev, siis kaunikõlaline
prantsuse keelne luuletus
koolitüdruk Rachel Karolin
Kunda esituses oli just see
täpp i-l.

Volbriöö eel oli soov
kutsuda Võsule ka üks päris
nõid. Kui paljud meist üldse
on päris nõida elus näinud?
Võsu inimestele toodi Eesti
„Selgeltnägijate tuleproovi”
I hooaja võitja nõid Nastjaga kohtumine nö koju
kätte. Selgus, et Nastja on
päriselus pisike, habras ja
väga vaikse häälega naisterahvas. Tema ettekanne
armastusest ja erinevate
kivimite mõjust sellele oli
küll väga huvitav, kuid oleks
väiksemas ruumis kergemini
jälgitav olnud. Tunnustus
meestele, kes oleks eelistanud kuulata ettekannet
einevatest mootoritest ja
kalapüügi võtetest, kuid
suutsite siiski vapralt vastu
pidada. Seda kõike parema
pereõnne huvides. Tõsistel
huvilistel oli võimalik pärast
Nastjalt nõu küsida ja loodetavasti ostetud amulettide
mõju avaldub peagi, mis
toob endaga kaasa palju
õnne, armastust ja erinevaid
rikkusi.
Uute vahvate pidudeni!
Teie Rannaklubi.
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Istung nr 44
Võsul, 4. mail 2017 kell 16:00.
Istungil osales 12 volikogu liiget: Robert
Aasa, Andrus Aasmäe, Anneli Alemaa, Annika
Hallimäe, Gerly Herm, Jaan Kruus, Hanno
Nõmme, Jüri Teppe, Kristel Tõnisson, Aarne
Vaik, Aide Veinjärv ja Uno Õunapuu.
Istungil ei osalenud Urmas Einberg.
Otsusega nr 174 kinnitati Haljala valla, Rakvere valla,
Sõmeru valla ja Vihula valla ühinemise osas 21.
aprillil 2017 ja 23. aprillil 2017 toimunud elanike
arvamuse väljaselgitamise tulemused järgmiselt:
küsitluses osalejate nimekirja kantud vähemalt 16aastastest elanikest, kokku 1735 elanikku, osales
küsitluses 589 ja küsimusele „Kas olete nõus
Haljala valla, Rakvere valla, Sõmeru valla ja
Vihula valla ühinemisega üheks omavalitsusüksuseks?“ vastas „JAH“ 49 ja „EI“ 540 elanikku.
Otsusega nr 175 kinnitati Vihula valla poolt OÜ-le
Vihula Valla Veevärk teostatava mitterahalise
sissemakse esemete rahaline väärtus kokku 32 035
eurot ja anti vee-ettevõttele üle järgmised
kinnistud: Vabaduse 18 ja Laine 12 a Võsul, Puhasti
mü ja Rüütuse mü Vergi külas ning Pumbamaja mü
Võsupere külas.
Otsusega nr 176 garanteeritakse MTÜ-le Võsu Sadam
lühiajalise investeerimislaenu võtmine kuni 60 000
eurot tagastamistähtajaga kuni 1 aasta Võsu
sadamahoone ehitamiseks.
Istung nr 45
Võsul, 11. mail 2017 kell 16:00.
Istungil osales 10 volikogu liiget: Andrus
Aasmäe, Anneli Alemaa, Urmas Einberg,
Annika Hallimäe, Gerly Herm, Hanno Nõmme,
Jüri Teppe, Kristel Tõnisson, Aide Veinjärv ja
Uno Õunapuu.
Istungil ei osalenud Robert Aasa, Jaan Kruus
ja Aarne Vaik.
Otsusega nr 177 ei nõustuta 15. veebruaril 2017
Haljala Vallavolikogule, Rakvere Vallavolikogule,
Sõmeru Vallavolikogule ja Vihula Vallavolikogule
esitatud Vabariigi Valitsuse ettepanekuga, vaid
taotletakse haldusterritoriaalse korralduse muutmise menetluse lõpetamist ja Vabariigi Valitsuse
31.01.2017 määruse nr 41, millega ta kinnitas
Haljala valla ja Vihula valla ühinemise, tühistamata
jätmist.
Otsusega nr 178 nõustuti Keskkonnaameti eelnõuga
maavara kaevandamise loa andmisest keeldumise
kohta Kivikandur OÜ-le Paasi lubjakivikarjääri
mäeeraldisele.
Otsusega nr 179 valiti revisjonikomisjoni esimeheks
Kristel Tõnisson.
Volikogu poolt vastuvõetud otsustega saab tutvuda
valla kantseleis, raamatukogudes ja valla veebilehel:
www.vihula.ee.

KIRJAKAST

Saadan mône pildi- vôiks mône lehte panna – kindlasti
reostaja tunneb oma käteteo ära ja vast hakkab häbi ja
hakkab ka môtlema, mis kahju see teeb metsale,
loomadele, kus ta ka ise kindlasti tahab edaspidi marjul
ja seenel käia! Kuna nüüd paljud naasevad oma Vôsu
suvekodusesse vôib neid hunnikuid kenasti veel Lahemaa
Rahvusparki tekkida – tuletaks in.meelde,et Vôsul on
avatud 3päeva - jäätmejaam - TASUTA!
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25. aprilli 2017 istungi nr 18 kokkuvõte
1. Kultuuri- ja noorsookomisjoni ettepanekud: Toetada
esitatud taotlusi järgnevalt: MTÜ Käsmu Külaselts –
Volbripeo korraldamiseks 200 eurot; MTÜ Käsmu
Külaselts – Käsmu jaanitule korraldamiseks 200 eurot;
MTÜ Karepa Selts – Volbripeo korraldamiseks 200
eurot; MTÜ Võsu Eakate Selts Meelespea – osalemine
maakondlikul eakate kohtumisel 300 eurot.
2. Kvalifitseerida ja tunnistada Eesti Keskkonnateenused
AS ja Ragn-Sells AS esitatud pakkumused vastavaks.
Tunnistada edukaks Eesti Keskkonnateenused AS poolt
esitatud pakkumus.
3. Anda nõusolek Pedassaare külas asuva katastriüksuse
Kaugi jagamiseks kaheks iseseisvaks katastriüksuseks
ning määrata koha-aadressideks Kaugi ja Uue-Kaugi.
4. Kompenseerida õpilaste sõidupiletid vastavalt esitatud
avaldustele summas 60,70 eurot.
5. Algatada detailplaneeringu koostamine Käsmu küla
Lainela maaüksusele. Detailplaneeringu eesmärk on
planeeringuala 2-3 elamukrundiks jagamine, kruntide
ehitusõiguse ja hoonestusala määramine ning
juurdepääsude, tehnovõrkude ja –rajatiste määramine.
6. Vallavalitsus otsustas esitada volikogule järgmised
eelnõud: „Rahvaküsitluse tulemuste kinnitamine“,
„MTÜ Võsu Sadam lühiajalise investeerimislaenu
garanteerimine“ ja „Kinnistu jagamine ja OÜ Vihula
Valla Veevärk osakapitali suurendamine mitterahalise
sissemaksega“.
7. Sotsiaal- ja hariduskomisjoni ettepanekud: maksta
ühekordset toetust ühele puudega inimesele summas
162,45 eurot; maksta ühekordset toetust ühele perele
summas 212,80 eurot; maksta rehabilitatsioonitoetust
kolmele eakale inimesele kokku summas 188,01 eurot;
maksta küttetoetust kolmele eakale inimesele kokku
summas 384 eurot.
3. mai 2017 istungi nr 19 kokkuvõte
1. Maksta küttetoetust ühele puudega inimesele summas
160 eurot.
2. Volitada Lääne-Viru Omavalitsuste Liitu esindama
Vihula valda sotsiaaltranspordi teenuse ühist korraldamist puudutavates küsimustes suhetes operaatoriteenuse osutaja, vedajate ja teiste asjaomaste partneritega. Määrata Vihula valla otsustusõiguslikuks
esindajaks sotsiaaltranspordi teenuse ühist korraldamist
juhtival ühiskoosolekul sotsiaalnõunik Eha Veem.
3. Pikendada OÜ Rossilord ja Vihula Vallavalitsuse vahel
15.05.2017 sõlmitud äriruumi üürilepingut nr 21.3-8.3/7
kuni 31.12.2017.
4. Väljastada ehitusluba Vihula lasteaia hoone ümberehitamiseks. Väljastada ehitusluba Käsmu küla Merekooli tn 4 kinnistu elamu ümberehitamiseks. Väljastada
ehitusluba Rutja küla Arma kinnistu laut-aida ümberehitamiseks taluköögiks. Väljastada ehitusluba Altja

Jäätmejaama info
Jäätmejaam avatud
Reedel
09:00 - 18:00
Laupäeval
09:00 - 18:00
Esmaspäeval 09:00 - 15:00
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küla Linda kinnistule elamu püstitamiseks.
5. Väljastada projekteerimistingimused Palmse küla
Reiska kinnistu elamu laiendamise ehitusprojekti
koostamiseks.
6. Määrata riigi omandisse jäetud maaüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed järgmiselt: Karula külas
Ussisoo maatulundusmaa, Villandi külas Kiilumetsa ja
Varamu maatulundusmaa ning Tidriku külas Murrumetsa maatulundusmaa.
7. Anda luba Rakvere Spordikoolile projektlaagri läbiviimiseks 7.-20.08.2017 Võsul Metsa hostelis.
9. mai 2017 istungi nr 20 kokkuvõte
1. Kultuuri- ja noorsookomisjoni ettepanekud: Toetada
MTÜ Jooksuklubi RUNNING 100K taotlust maastikuja ultrajooksu üritust „Lahemaa Challenge 2017“ 200
euroga.
2. Kooskõlastada Rutja külas Tannu kinnistule puurkaevu
rajamine vastavalt puurkaevu asukoha kooskõlastamise
taotlusele. Kooskõlastada Võhma külas Seltsimaja
kinnistule puurkaevu rajamine vastavalt puurkaevu
asukoha kooskõlastamise taotlusele.
3. Lubada paigaldada Cramo konteiner koos selle ette
paigaldatava ajutise puitterrassiga surfivarustuse laenutamiseks ja koolitusteenuse osutamiseks aadressil Võsu
ranna katastriüksus vahetult Sadama katastriüksusega
piirnevale maa-alale suurusega 4000 m2 vallavalitsuse
poolt määratud tingimustel. Maa kasutuse leping
sõlmitakse pärast Keskkonnaameti kooskõlastuse
saamist.
16. mai 2017 istungi nr 21 kokkuvõte
1. Nõustuda Koljaku külas Vesiveski kinnistul Laviku
paisul hüdroenergia tootmiseks vee erikasutusloa
väljastamisega.
2. Määrata riigi omandisse jäävatele Vihula vallas
asuvatele maaüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed
järgmiselt: Karula külas asuvatele maaüksustele
lähiaadressiks Laopõllu ja Arupõllu ning sihtotstarbeks
maatulundusmaa, Tepelvälja
külas asuvale maaüksusele lähiaadressiks Teevahe ja sihtotstarbeks maatulundusmaa, Võsu alevikus asuvale maaüksusele
lähiaadressiks Rakvere tee 6 ja sihtotstarbeks elamumaa.
3. Vallavalitsus otsustas esitada volikogule järgmised
eelnõud: „Eisma külas asuva puurkaevu peremehetuse
tuvastamine“, „Sagadi külas asuva elamu peremehetuse
tuvastamine“ ja „Arvamuse andmine kinnisasja omandamiseks“.
4. Väljastada ehitusluba Eisma küla Liivakünka kinnistule
seminarikoja püstitamiseks.
5. Väljastada kasutusluba Koolimäe küla Kooli kinnistu
puhkemaja kasutamiseks.

Vastu võetakse pakendeid, mööblit, sanitaartehnikat, rõivaid, jalanõusid, tekstiili,
töödeldud- ja töötlemata puitu, plasti, metalli, lehtklaasi, vanarehve, aia- ja
haljastusjäätmeid, elektri- ja elektroonikaseadmeid ning ohtlikke jäätmeid.
Jäätmejaam ei võta jäätmeid, mida ei ole nimetatud ülaltoodud nimistus sh eterniiti,
olmejäätmeid ja ehitusjäätmeid. Nende vastuvõtmine on korraldatud Lääne – Viru
Jäätmekeskuses (info tel. 6226048)

Jäätmejaama tuleks tuua jäätmeid eelnevalt sorteeritult,
see lihtsustab oluliselt nende üleandmist ja paigutamist
eraldi konteineritesse.
Nõu jäätmete liigiti sorteerimiseks saab küsida
jäätmejaama töötajalt, tema juhendab ja aitab ka jäätmete
paigutamisel jäätmejaamas.
Lisainfot jäätmete vastuvõtutingimuste kohta saab
jäätmejaama lahtiolekuaegadel telefonil 5049924.
Olmejäätmete veost
Iga viie aasta järel korraldatakse seadusest tulenevalt uus
hange olmejäätmete vedaja leidmiseks valla territooriumil.
Kuna praeguse vedajaga lõppes korraldatud olmejäätmete
veo leping enne kui hanke võitnud vedaja (Eesti
Keskkonnateenused AS) saab jäätmeloaga õiguse veo
alustamiseks, jätkab senine vedaja Ragn - Sells AS vedu
kuni 30 juulini 2017.a. Eesti Keskkonnateenused AS
jäätmeloa saamine võtab Keskkonnaametis aega kolm kuud,
mistõttu on mõistlik jätkata kuni 30 juulini 2017 praeguse
vedajaga. Selle paari kuu jooksul kus Ragn-Sells AS
olmejäätmete vedu jätkab, saadab uus vedaja (Eesti
Keskkonnateenused AS) kõigile majapidamistele teenuse
lepingud (kellel on praegusele vedajale antud ee-posti
aadress, siis e-posti teel, kellel e-posti ei ole, neile posti teel).
Nii oli see ka siis kui alustas Ragn-Sells AS.
Juuli lõpuks on uuel vedajal veo alustamise õigus ja
selleks ajaks on ka seni kasutatud jäätmeregistri andmed
vedajale üle antud. Praegu on soovitus jätkata Ragn – Sells
AS teenuse kasutamist, et ei tekiks kahe kuu (juuni, juuli.)
jooksul tühja auku jäätmete veol. Sellist olukorda, kus

loobutakse Ragn –Sells AS pakutavast teenusest ja
poetatakse prügi kuni uue vedaja alustamiseni kuhu juhtub,
ei tohiks keegi lubada.
Veo graafikutest – need, kellel on toimunud kogu suhtlus
jäätmevedajaga e-posti teel on saanud veograafiku kuni
30.07.2017 oma e-posti. Kellel on arved ja teavitused seni
tulnud kirja teel, neile kirjaga veograafikut ei saadetud.
JÄRGMIST TÜHJENDUST saab vaadata Ragn – Sells AS
k o d u l e h e l t w w w . r a g n s e l l s . e e
(Graafikud→piirkond→Vihula KOJV→Aadress (kinnistu
nimi)
Seega praegu ei ole vaja midagi teha, vedu toimub edasi,
ainult teenuse hind on need kaks kuud mõnevõrra kõrgem
kuna teenust osutatakse vabaturu hindadega. Kui on vaja
informatsiooni veo või veograafiku kohta, siis Ragn-Sells AS
Virumaa esinduse klienditeeninduse tel. 3374920 või
lühinumber 15155. Muud korralduslikud küsimused Vihula
Vallavalitsuse tel 3258643 (Sulev Kiviberg) või e-posti teel
sulev.kiviberg@vihula.ee või vald@vihula.ee
Lääne – Viru Jäätmekeskuse info

www.lvjk.ee
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VIHULA VALLA LEHT

Hoiame
kinnistutega
piirnevad tänavad
korras
Vallavalitsus annab teda, et valla tänavakoristajad hooldavad vaid vallale kuuluvaid kinnistuid. Kõik kinnistuomanikud on vastavalt Vihula valla heakorra
eeskirjale kohustatud hoidma kinnistuga
piirneva puhastusala puhtana. Nii suudame luua veel kaunima elukeskkonna enda
ümber.

Lõbus orienteerumisneljapäev
Elame metsas ja mere ääres. Oskus maastikul kaardiga hakkama saada kulub meile kõigile
ära – metsarahvas, nagu me endast arvame. MTÜ Pailaps on alates 2014. aastast korraldanud
kevadel, kui juba päike särab sõbralikku võistkondlikku orienteerumisüritust meie valla
lastele. Orienteerumine on võistkondlik, annab hea meeskonnatöö kogemuse. Osalenud on
alati ka tublimad õpetajad ja on rajal nähtud koos lastega liikumas ka lapsevanemaid. Igal
aastal Läbi nende aastate on meie hea rajameister olnud ikka oma ala parim, muudele
suurepäraste sportlikele tulemustele lisaks ka maailmameistri tiitli omanik, Võsu Kooli
vilistlane Aleksander Pritsik. Rada on olnud jõukohane kõigile, pakkudes alati tillukesi
avatusmomente ka oma kodukandis. Kui sport tehtud, on MTÜ Pailapse teine hea sõber,
Rakvere pagaritööstus Päts pannud lauale maisvad kringlid ja leivad – lastel läheb ju joostes
kiiresti kõht tühjaks. Nagu igal aastal nii ka tänavu oli meeleolu rõõmus ja ühine tegevus
heaks liimiks kogu kooliperele. Täname Pritsiku Sassi ja Pätsi ja spordihoonet ja kooli
kokkasid ning loomulikult kogu Võsu Kooliperet – tore on teha toredat asja toredate
inimestega!
MTÜ Pailaps/ Kristel Tõnisson

KORSTNAPÜHKIJA
OSUTAB VIHULA VALLAS TEENUST
5. juuni – 9. juuni
19. juuni – 22. juuni
24. juuli – 27. juuli
Aivar Needo (Kepsel OÜ)
Soovijatel registreerida telefonil
510 1250

Kasutatud sõiduautode, pakiautode, kaubikute ost.
Sobivusel raha kohe kätte. Tee julgesti oma pakkumine
telefonil 536 12258 või saada e-mail aadressile ou.erikk@gmail.
com. Erikk OÜ
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70

KAJA LEEMETS

Võsu alevik

70

Ära anda kassipojad!
Talvel tuli meile Oandule ilus pikakarvaline
hallitriibuline kass. Algul oli veidi arglik, kuid
söömas käis ikka. Nüüd tõi ta "tänutäheks"
lakka neli poega. Kuna meil endal oli juba enne
tedagi kass olemas, otsime kassipoegadele uut
kodu.
Helemeel Assmann, tel: 5 822 7931
e-mail: helemeel.assmann@gmail.com

Kui oled loodusainete spetsialist ja Sulle meeldib
töö noortega, siis tule Võsu Kooli õpetajaks. Sul
on võimalus põhikooli vanema astme õpilastega
jagada oma teadmisi keemiast, bioloogiast,
geograafiast ja füüsikast ning ise õppida ja
katsetada. Meie väikestes klassides saab tõeliselt
hea individuaalse arengu toetamise praktika.
Kandideerimiseks saada avaldus, motivatsioonikiri
ja CV 16. juuniks 2017 Võsu Kooli e-maili aadressile
vosu.kool@vihula.ee. Küsimuste korral helista
julgelt Võsu Kooli direktorile telefonil 5 649 5863.

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

