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Tunne oma kodukohta ehk ringsõit mööda valda
Vihula valla volikogu, volikogu komisjonide, vallavalitsuse liikmete, ametnike ja
muude tegelaste ringsõit valla läänepoolses
osas leidis aset 19.mail.
Sõitsime ringi ja vaatasime, mis tehtud,
teoksil, plaanitav.
Külastasime Vatku külas asuvat Meelis
ja Lia Sillajõe lambakasvatust, oma
tegemistest rääkisid lihaveiste kasvatajad
Diana ja Arno Pärna Võhma külast. MTÜ
Võhma Seltsimaja rahvas tutvustas seltsi
tegemisi ja plaane hoone renoveerimise osas.
Peab mainima, et kõige suuremat elevust
tekitas Palmse Mehaanikakoja külastus, kus
toodetakse metsatõstukeid ja haagiseid.
Ettevõtte tänapäevast ja plaanidest rääkis
Anti Puusepp. Järgmisena külastasime
Võsupere lasteaeda, raamatukogu ja külatuba, kus vastuvõtjad olid Võsu kooli
direktor Liis Reier, raamatukogu juhataja
Aili Raudla ja külatoa perenaine Mari-Liis
Naan. Lõunasupi sõime Võsuperes asuvas
Lahemaa Kohvikannus, mille omanikud
Julia ja Dieter Hölscher rääkisid sellest,
kuidas nad siia jõudsid, kuidas on kohanenud
ja miks neile siin väga meeldib.
Edasi viis sõit Sakussaare külla, kus
vallavanem Annes Naan tutvustas Sakussaare õppe-ja treeningkeskuse detailplaneeringu ala ja selle võimalikke arenguid.
Valla edelaosas asub Viitna jahiseltsile
kuuluv Sakussaare jahimaja, mille tegemisi
tutvustasid jahiseltsi liikmed Mati Mets ja
Heiki Peetermann. Pikk ja huvitav päev
lõppes Oandu Looduskeskuses, kus vastuvõtjaks oli Tiina Neljandik.
Sõidul osalejad tänavad kõiki vastuvõtjaid väga meeldiva vastuvõtu eest! On
ainult rõõm, et meie vallas on nii palju
tublisid tegijaid ja nii palju ilusaid kohti,
mida enesel hea vaadata ja uhke külalistele
näidata!

Anti Puusepp
Mati Mets

Meelis Sillajõe

Koolide lõpetajatele
Peagi hakkavad koolikellad taas helisema, kuulutades
järjekordse kooliaasta lõppu. 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.
Ameti- ja kutsekoolide ning gümnaasiumide lõpetajad
saavad selleks avalduse esitada ise.
Kõikidele õppuritele edukat kooliaasta lõppu ja
lõpetajatele põrumist eksamitel!

Info Vihula valla
turismiettevõtjale
Vihula Vallavalitsus on asunud uuendama infot vallas tegutsevate
turismiettevõtete kohta.
Andmete põhjal koostatakse valla kaardiga infovoldik, kuhu
on kantud erinevaid turismiteenuseid pakkuvad ettevõtted –
majutus, toitlustus, kaubandus, samuti loodusrajad,
vaatamisväärsused jm.
Palume kõigil ettevõtjatel, kes soovivad oma teenuste
kajastamist infovoldikus, saata oma andmed (nimi, aadress,
kontakt (telefon, e-mail, koduleht), teenus) e-mailile
anneli.kivisaar@vihula.ee hiljemalt 4.juuniks 2016.
Arendusnõunik Anneli Kivisaar

Julia ja Dieter Hölscher

Suvisest eakate
ekskursioonist
Noarootsi
Algab registreerimine suvisele eakate ekskursioonile,
mille sihtpunktiks on Noarootsi. Ekskursioon toimub
sellel aastal veidi varem, neljapäeval, 14.juulil.
Alustame orienteeruvalt kell 7.15 Rutjalt. Väljumine
Võsult kell 8.00. Väljasõidu kellaajad täpsustame, kui
osavõtjad on selgunud. Teel Noarootsi külastame
Keila-Joa lossi ja Paldiski linna. Meiega tuleb kaasa
Anne Kurepalu. Osavõtu soovist palun teatada
telefonil 5 669 4345.
Sotsiaalnõunik Eha Veem

RMK Lahemaa teabepunkt Palmses ja Oandu looduskeskus kutsuvad!
Oleme avatud iga päev.
Palmses 9-17 ja
Oandul E-R 9-17 ja L,P 10-18
Pakume võimalust külastada näitusi,
vaadata Lahemaa slaidiprogrammi 6
keeles, Oandul ka loodusfilme ja vanu
kroonikafilme. Kutsume meie
loodusradadele Lahemaal ja soovitame
info, kaartide ja voldikute saamiseks
teabepunktist läbi astuda. Meie keskuste
külastus on tasuta.

Mis meil uudist?
Värskelt remonditud Oandu
loodusmetsarajal saab ka mahalangenud
puude rägastikus soises, sammaldunud
metsas mõnusalt jalutada ja looduse
saladusi avastada. 18. juunil,
Põlismetsapäeval avame näituse „Rada
põlismetsa“ ja teeme koos juhendajatega
põlismetsaretki.

lahemaa.teabepunkt@rmk.ee
tel 3295555 – RMK Lahemaa
teabepunkt
oandu.looduskeskus@rmk.ee
tel 6767010 – RMK Oandu
looduskeskus
www.loodusegakoos.ee
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Tegime jällegi üht-teist ära
JUUNI
04.06 Metsalillede päev – lille- ja
linnuretk Viitna radadel. Kell
11.00 Pikkjärve vastas olevas
parklas
10.06. kell 18.00-00.00 Kirikute Öö
2016 Vainupea kabelis.
10.06 kell 18.00-00.00 Kirikute öö
Käsmu kirikus.
11.06 kell 17.00 Haljala kultuuri
invasioon Karepa rahvamajja,
esinevad Haljala rahvamaja
näitering, tantsurühm Segapidi.
Tantsuks mängib ansambel.
14.06 kell 14.00 Leinapäev – filmi
vaatamine Võsu Rannaklubis
18.06 Põlismetsapäev Oandul.
Näituse „Rada põlismetsa“
avamine RMK Oandu
looduskeskuses.
19.06 Käsmu kirikus Ristija
Johannese sündimise püha missa
19.06 kell 16.00 Võsu sadamas ETV
saate Suvenaabrid lindistus, kus
omavahel võtavad mõõtu Haljala
ja Vihula valla laulukoorid.
Külalisesinejaks on ANNE VESKI.
Saatejuhid on Gerli Padar ja Jüri
Aarma.
22.06 kell 21.00 Vihula valla
jaanituli. Lõkke süütamine
Jaanimängud suurtele ja
väikestele.
Võsu rannalaval esineb Raul
Sepper.
Lastele batuudid.
26.06 Käsmu kirikus Apostlite
pühapäeva sõnajumalateenistus,
teenib jutlustaja Tia Vene

Kergliiklustee

Teadagi oli seekordne „Teeme ära“ kampaania seostatud merekultuuri aastaga ja
veepääste teemaga. Võsule sobis see muidugi eriti hästi. Nii koguneski „Võsu ranna
veeohutuse ja koristustalgutele“ pisut üle 40
osaleja. Üllatavalt palju oli neid, kes sootuks
kaugelt interneti teel meie tegevusele
registreerusid. Rohkem oleksime oodanud
oma kandi rahvast.
Tegevust planeerisime neljas lõigus:
veepäästestendi ehitamine ja püstitamine
Võsu randa, sadama ja laudtee ümbruse
koristamine talvisest prahist, Võsu ümbruse
teeäärte koristamine, Võsu rannaala puhastamine prahist. Abivalmis talgulisi jätkus
sobivalt igasse töölõiku ja paari tunni pärast
oligi stend püsti, hulganisti prügikotte
päästekomando hoovi toodud ja sadamal ja
Võsu rannal sootuks puhtam nägu.
Tublisid talgulisi ootas traditsiooniliselt
maitsev talgusupp, kringel ja morss, soovi-

jatel oli võimalus ka oma keha dushi all
värskendada.
Tänusõnad kõigile, kes kaunil kevadpäeval leidsid aega ja motivatsiooni midagi
konkreetselt ära teha, ühist olemist ja puhast
loodust nautida. Siinkohal eraldi tänusõnad

Võsu Noorteklubile mõnusa seltskondliku
osalemise eest. Olge te tänatud ja ikka terved
ka!
Võsu vabatahtlike pritsumeeste nimel
Valdek Kilk

Võsu sadamas toimub ETV saate Suvenaabrid lindistus
Pühapäeval, 19. juunil algusega kell
16.00 toimub Võsu sadamas ETV
saate Suvenaabrid lindistus, kus
omavahel võtavad mõõtu Haljala ja
Vihula valla laulukoorid.
Külalisesinejaks on Anne Veski.

Saatejuhid on Gerli Padar ja Jüri
Aarma, sündmuse programmijuht Reet
Linna ja saateansambel koosseisus Andrus
Rannaääre, Kalle ja Indrek Tetsmann ja
Toomas Vanem.
Päeva sisukamaks muutmiseks soovime

korraldada laada, kus aukohal kohalik söök,
jook, käsitöö...
Täpsem info laada kohta ja registreerumine andres.truman@vihula.ee
Tule sinagi!
Kaamerad käivituvad iga ilmaga!

Info KODUKOHVIKUTE pidajaile
Viimasel ajal on palju uuritud, millistel
tingimustel võib eraisik oma koduõuel avada
kodukohviku. Siin tuleb eristada kahte
võimalust:
1) toidu käitlemine eraelamus regulaarse
turuleviimise eesmärgil (so müügi eesmärgil), s.t. sesoonne, igapäevane, pikem
periood. Eraelamus toidu käitlemise kohta
tuleb esitada majandustegevusteade enne
käitlemise alustamist.
Nõuded eraelamus toidu käitlemisele on
leitavad Veterinaar- ja Toiduameti veebilehelt www.vet.agri.ee → Toit → Eraelamus
toidu käitlemine → Info- ja juhendmaterjalid
→ Juhend käitlejale – Eraelamus toidu
valmistamine turule viimise eesmärgil.
2) toidu juhuslik käitlemine, valmistamine, ladustamine ja pakkumine eraisikute
poolt, s.t. tegemist juhusliku, ühepäevase
tegevusega, nt kodukohvikute päev, laat või
muu taoline sündmus ehk majandustegevusteadet ei pea esitama juhul, kui
toimub toidu juhuslik käitlemine, valmis-

tamine, ladustamine ja pakkumine eraisikute poolt.
Kedagi, kes käitleb, valmistab, ladustab,
pakub toitu juhuslikult ja väikeses koguses
(näiteks kiriku-, kooli- või külalaadal või
muudel sarnastel üritustel, näiteks eraisikutest vabatahtlike korraldatud heategevusüritustel, kus mõnikord valmistatakse toitu),
ei saa pidada „ettevõtjaks” ning seega ei
kohaldata tema suhtes hügieeni käsitlevate
ühenduse õigusaktide nõudeid (so määruse
852/2004 nõudeid).
Kodukohvikute päev kuulub külalaatade
tüüpi ürituste alla. See on eraisikute poolt
korraldatud heategevuslik üritus, mille
eesmärgiks on ühte kogukonda kuuluvatel
inimestel kokku saada ja jagada ühisürituse
tegemise rõõmu. Eesmärgiks ei ole tulu
saamine. Siia alla kuulub ka kodus või
koduaias juhuslik ja ühekordne toidu
valmistamine eraisikute poolt, seega tegemist ei ole nende eraisikutega või juriidiliste
isikutega, kellel on selline toidu valmista-

mine tavapärane (näiteks kodukohvikus
regulaarne toidu valmistaja või eraelamus
toidu valmistaja).
Juhul kui on tegemist sellise ettevõttega,
mille kontseptsioon viitab tegevuste teatavale jätkuvusele ning teatavale organiseerituse tasemele, siis peab isik Veterinaar- ja
Toiduametit oma tegevusest teavitama,
esitades majandustegevusteate või tegevusloa taotluse.
Toidu valmistaja või pakkuja peab
meeles pidama, et toidu valmistamisel ning
pakkumisel tuleb alati järgida toiduohutuse
põhimõtteid. Ei ole vahet, kas toitu valmistab
eraisik heategevusliku ürituse jaoks või
toidu valmistamine toimub toidukäitleja
äritegevuse raames.
Refereeritud Veterinaar- ja Toiduameti
Lääne-Virumaa Veterinaarkeskuse juhataja
Jüri Gustavsoni kirjast.
Anneli Kivisaar
Arendusnõunik

Ühisveevärk, arengukava ning pilliroog

Mai alguses sai paljude soovunelm teoks,
alustati Käsmu Võsu kergliiklustee rajamist.
Teed ehitab AS Terrat. Esimeses etapis
valmib tee Käsmust Käsmu teeristini.
Kergliiklustee teise etapi, mlline lõpeb Võsu
sadamas, lõplik rahastustaotlus on esitatud
EAS-i ning otsust on oodata südasuvel.

Maikuu volikogus esitleti valla ühisveevärgi
ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks
2016–2027, millises on käsitletud hetkeolukorda ja planeeritavaid tegevusi.
Mõistetamatu oli ühe volikogu liikme,
Aarne Vaigu, vastuseis Käsmu ühiskanalisatsiooni väljaehitamisel, esinedes Käsmu
kogukonna nimel ning hääletades arengukava vastu. WC asemel võiks olla pilliroog –
võimalik, aga mitte kõige otstarbekam
lahendus.
Kuid kas on ikka mõistmatu selline
vastuseis, kui meenutada vastuseisu kergliiklusteele ning Käsmu ... (Võsu sadama 56st kohast on enamus täidetud). Vahel ongi
kergem vastu olla, aga kas ka mõistlikum?

Volikogu istungil esitas informatsiooni
ka Vihula Valla Veevärgi juhataja, Andrus
Kruusi, kes tõi esile vajaduse tõsta vee hinda
tulenevalt arengukava finants-majanduslikust analüüsist ja veeprojektide rahastaja
KIK-i nõudmistest.
VVV nõukogu on arutanud võimaliku
hinnatõusu ning leidnud, et otstarbekam on
tõsta abonenttasu ja seda suurusjärgus kuni
80%. Selline hinnatõus on vajalik, et saada
rahastust tulevastele projektidele. Samas on
arutatud vallavalitsuse istungitel ja majanduskomisjonis võimaliku hinnatõusu kompenseerimist 50 % osas valla elanikele.
Hetkel on rajamisel Käsmu veehaare ja
Laane tänava veetorustik. Põllu tänava

Kuidas algas näitemänguharrastus Haljala kihelkonnas
Näitemänguharrastusele Haljala kihelkonnas pandi alus 19. sajandi 80. aastatel
kihelkonna ärksamas piirkonnas, samaaegselt Metsikul, Liigustes ja Salatsel.
Kohalikud initsiaatorid olid indu saanud
Tartust, kus käidi Eesti Kirjameeste Seltsi
koosolekutel. Kaugemalt tulnuid viidi ka
Tartu seltsieluga tutvuma ning näitemänge
vaatama. Tagasi tuldi mõtetega ka oma
kodukandis midagi sarnast teha. Metsiku
küla Aaviku talu peremees Tanel Pruul,
lisaks sellele, et asutas esimene raamatukogu, oli innukas rahvaluulekoguja, hakkas
korraldama oma talus ka näitemängude

esitamist. Rehetoa otsa juurde ehitatud kahe
kambri vahelt eraldas ta seina, et kujundada
kõik nii nagu Tartus nähtud. Eeskambrisse
paigutati pingid pealtvaatajate jaoks,
tagakambrist sai püüne. Näitemängudega
kogutud raha läks laieneva raamatukogu
jaoks. Liiguste küla mehe Läntsu Jakobi (ta
oli ka üks Liiguste kooli asuajatest) eestvõttel hakati teatrit tegema tema oma Veski
talu rehetoas. Hiljem ehitas ta spetsiaalse
pidumaja, kus vaheseinad puudusid – seda
nimetati „Liiguste“Vanemuiseks““. Esimeseks etenduseks uues pidumajas olevat olnud
1885. aastal Kunderi „Kroonu onu“.

Etenduste sissetulek läks Liiguste kooli
toetuseks. Jakob Länts oli boheemlane, talupoeg ja maaharija oli ta vaid olude sunnil.
Põllutöödega olevat ta alati külas viimane
olnud, mistõttu teda veidrikuks peeti. 1885.
aastal Rakverest Salatsesse toodud „Kalevipoja“ seltsi koolimajas etendati Tanel
Valteri juhendamisel näitemänge, algaastail
peamiselt ühevaatuselisi jante, kuid alates
1891. aastast hakati mängima ka eesti klassikat.
Kirjanduse põhjal koostas
Lemmi Karmin

veetorustiku rajamise oleme sunnitud
peatama maaomaniku vastuseisu tõttu.
Otsime lahendusi kogukonna huvidega
rohkem arvestavate maaomanikega. Ehitamisele läheb Käsmu veetöötlusjaam. Otsime
vahendeid Neeme tänava alguse veetrasside
rekonstrueerimiseks.
Oleme esitanud järjekordse toetustaotluse
Võsupere vee ja kanalisatsiooni rekonstrueerimiseks ning biopuhasti ehitamiseks. On märke,
et seekord saame enne jaanipäeva Võsupere
rahvale häid uudiseid edastada.
Urmas Osila
Vihula Valla Veevärk OÜ
Nõukogu esimees
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Istung nr 32
Võsul, 12. mail 2016 kell 16:00.

19. aprilli 2016 istungi nr 16 kokkuvõte

Istungil osales 8 volikogu liiget: Andrus Aasmäe,
Annika Hallimäe, Jaan Kruus, Hanno Nõmme,
Mati Piirsalu, Jüri Teppe, Aarne Vaik ja Aide
Veinjärv.
Istungil ei osalenud Robert Aasa, Anneli Alemaa,
Urmas Einberg, Gerly Herm ja Uno Õunapuu.

1. Kinnitada 19.02.2016 ja 29.03.2016 koostatud Vergi
raamatukogu raamatute kustutusaktid ning anda nõusolek
raamatukogust 265 eksemplari mahakandmise kohta.
2. Kinnitada 14.04.2016 koostatud Võsupere raamatukogu
raamatute kustutusakt ning anda nõusolek raamatukogust
198 eksemplari mahakandmise kohta.
3. Kinnitada Võsu aleviku Lääne tänava pindala ja piirid,
koha-aadressiks määrata Lääne tänav ja sihtotstarbeks
transpordimaa.
4. Kinnitada Võsu aleviku Lääne põik pindala ja piirid,
koha-aadressiks määrata Lääne põik ja sihtotstarbeks
transpordimaa.
5. Anda nõusolek Vainupea külas asuva Salme katastriüksuse jagamiseks viieks iseseisvaks katastriüksuseks
ning määrata moodustatavatele katastriüksustele kohaaadressideks Salmerahva, Salmekivi, Salmeaia, Pumbamaja ning Salme tee. Anda nõusolek Eru külas asuva
Roopa katastriüksuse jagamiseks kaheks iseseisvaks
katastriüksuseks ning määrata moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressideks Roopapõllu ja Roopametsa.
Anda nõusolek Eru külas asuva Pärna 3 katastriüksuse
jagamiseks kolmeks iseseisvaks katastriüksuseks ning
määrata moodustatavatele katastriüksustele kohaaadressideks Pärnametsa, Pärnapõllu ja Pärnatuka. Anda
nõusolek Pihlaspea külas asuva Jakobi katastriüksuse
jagamiseks kaheks iseseisvaks katastriüksuseks ning
määrata moodustatavatele katastriüksustele kohaaadressideks Jakobi ja Jakobimetsa.
6. Väljastada projekteerimistingimused Vatku külas LoksaVihasoo ja Võsu-Käsmu 10 kV fiidrite ühendamise
ehitusprojekti koostamiseks.
7. Väljastada kasutusluba Uusküla külas Tooma kinnistul
asuva elamu kasutamiseks.

Määrusega nr 46 kinnitati Vihula valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2027
Otsusega nr 122 tunnistati Sakussaare külas Pihlaka
maaüksusel asuv elamu peremehetuks varaks
Otsusega nr 123 täiendati
kohalike maanteede ja
tänavate nimekirja Eisma külas asuva teega nr 8870166
Eisma tee ja Võsu alevikus asuva teega nr 8870167
Suve tee
Otsusega nr 124 otsustati alustada Kadrina Vallavolikoguga läbirääkimisi haldusterritoriaalse korralduse
muutmise eesmärgil pärast vastavate seaduste vastuvõtmist Riigikogus
Järgmine vallavolikogu istung toimub 09. juunil
2016 algusega kell 16.00 Võsul.
Volikogu poolt vastuvõetud otsustega saab tutvuda valla
kantseleis, raamatukogudes ja valla veebilehel:
www.vihula.ee.

Kas suudame seakatku
farmidest eemal hoida?
Hetkel on käes aeg mil paljud maainimesed mõlgutavad mõtteid
omale põrsaste võtmisest. Kindlasti peaks arvestama sellega, et
Sigade Aafrika katk (SAK) ei ole Eestimaalt ja Lääne-Virumaalt
kuhugi kadunud.
2015. aasta teisel poolel oli Lääne-Virumaal kõrge metssigade
SAK haigestumine. SAK diagnoositi 91 metsseal. SAK-ist ei
jäänud puutumata ka meie maakonna üks väikemajapidamine.
Haigestunud 2 siga tuli likvideerida. 2016. a on SAK-i metssigadel
diagnoositud juba 95 korral. SAK on diagnoositud metssigadel
Rakke, Väike-Maarja, Tamsalu, Tapa, Kadrina, Laekvere,Vinni ja
Rägavere vallas.
Ilmade soojenemisega toimub ka viiruse aktiveerumine. Seda
näitasid ka möödunud aastal kodusigade haigestumisjuhud juulist –
septembri lõpuni.
Bioohutusmeetmed ja nõuded, mida kõik seapidajad peaks
järgima:
· sigade õuespidamine on keelatud, sigade väljapääsemine
loomakasvatushoonest ja kokkupuude muude loomadega peab
olema välistatud;
· veovahendite ja inimeste sissepääs loomakasvatushoone
territooriumile peab toimuma üksnes desobarjääri kaudu;
· loomakasvatushoone territoorium peab olema tarastatud
selliselt, et on välistatud muude loomade ligipääs ettevõttes
kasutatavale inventarile, söödale, allapanule, veele ning sõnniku ja
läga ladestuskohtadele;
· loomakasvatushoonesse sisenemisel ja sealt väljumisel tuleb
vahetada üleriided ja jalatsid ning pesta ja desinfitseerida käed ja
jalatsid;
· kõigile loomapidamises osalevatele inimestele tuleb selgitada
rakendatavaid bioohutusmeetmeid ning nõuda kõigilt töötajailt või
pereliikmeilt täiendavate bioohutusnõuete järgimist pärast metsas
viibimist;
· inventari, sööta ja allapanu on keelatud viia ühelt loomakasvatushoone territooriumilt teise;
· haljassööda toomine loomakasvatushoone territooriumile on
keelatud;
· sigade sööt peab olema eelnevalt kuumtöödeldud või vähemalt
30 päeva enne sigadele andmist hoiustatud nii, et on välistatud
mistahes loomade või võimalikku nakkust edasi kandvate isikute
juurdepääs söödale;
· sigade allapanu peab olema vähemalt 90 päeva enne kasutamist
hoiustatud nii, et on välistatud mistahes loomade või võimalikku
nakkust edasi kandvate isikute juurdepääs allapanule;
· kütitud või surnuna leitud metssigade toomine loomakasvatushoone territooriumile on keelatud.
· Kõik seakasvatajad on kohustatud enda poolt rakendatavate
bioohutusmeetmete ja abinõude kohta koostama bioohutuskava
ning dokumenteerima nende meetmete rakendamist.
(Allikas: Maaeluministeerium www.seakatk.ee )
Bioohutusmeetmeid ja sigade pidamise nõudeid tuleb täita
täpselt ja järjepidevalt.
Kompensatsiooni võimaliku taudipuhangu korral farmis, on
võimalik taotleda vaid nendel seakasvatajatel, kes on kõiki
bioohutusnõudeid täitnud.
Kui eespool kirjas olevaid nõudeid ei suudeta täita, siis sigu
pidada ei tohi ja seapidamine tuleb kiiresti lõpetada.
Loomapidaja peab seitsme päeva jooksul peale sea toomist
registreerima PRIA-s oma farmis peetavaks loomaliigiks „siga“.
Samuti kehtib seapidajatel kohustus teavitada PRIA-t igal aastal 15.
maiks oma farmis peetavate sigade arv 1. mai seisuga.
Seoses kodusigade SAK leiuga möödunud aastal kehtestati
seapidajatele rangemad nõuded. Üheainsa kodusea nakatumine
võib põhjustada piirangute kaotamise edasilükkumise ning tuua
kaasa majanduslikku kahju kõigile meie maakonnas ja Eestis
tegutsevatele seakasvatajatele.
Oleme tähelepanelikud ja väldime kodusigade haigestumise.
Jüri Gustavson, Lääne-Virumaa Veterinaarkeskus

26. aprilli 2016 istungi nr 17 kokkuvõte
1. Väljastada luba avaliku ürituse „Võsu suve avamine
2016“ korraldamiseks Võsul Mere 14 kinnistul 3.06. kella
20:00 kuni 4.06. kella 02:00.
2. Maksta rehabilitatsioonitoetust kahele eakale inimesele
kokku summas 119,62 eurot. Maksta küttetoetust
kümnele eakale inimesele kokku summas 1472 eurot.
3. Kinnitada katastriüksuse Mere tänav L1 pindala ja piirid,
koha-aadressiks määrata Mere tänav L1 ning sihtotstarbeks transpordimaa. Kinnitada katastriüksuse Vergi
tee pindala ja piirid, koha-aadressiks määrata Vergi tee
ning sihtotstarbeks transpordimaa. Kinnitada katastriüksuste Liiva tänav L1 ja Liiva tänav L2 pindala ja piirid,
koha-aadressideks määrata Liiva tänav L1 ja Liiva tänav
L2 ning sihtotstarbeks transpordimaa.
4. Tunnistada kehtetuks vallavalitsuse 08.05.2012 korraldusega nr 391 antud korraldatud jäätmeveoga liitumisest
perioodiline vabastus kinnistu Kooli tn 24 osas alates
27.04.2016. Anda luba korraldatud jäätmeveoga
liitumisest perioodiliseks vabastuseks E. Villikule.
3. mai 2016 istungi nr 18 kokkuvõte
1. Mitte rahuldada V. Taltoni taotlust korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamiseks.
2. Nõustuda tähtajatu ja tasuta isikliku kasutusõiguse
seadmisega Elektrilevi OÜ kasuks vallale kuuluvatele
kinnistutele Võsu alevikus Mere tn 61a ja Mere tn 61b.
3. Anda nõusolek Võsupere külas asuva katastriüksuse
Ojaäärse jagamiseks kaheks iseseisvaks katastriüksuseks
ning määrata moodustatavatele katastriüksustele kohaaadressideks Ojaäärse ja Ojaäärse paisjärv sihtotstarvetega maatulundusmaa.
4. Kinnitada katastriüksuse Ööbiku tee Vergi külas pindala
ja piirid, määrata koha-aadressiks Ööbiku tee
sihtotstarbega transpordimaa) nr 179 (Kinnitada katastriüksuse Kooli tee Vergi külas pindala ja piirid, määrata
koha-aadressideks Kooli tee L1, Kooli tee L2 ja Kooli tee
L3 sihtotstarvetega transpordimaa.
5. Väljastada tähtajaline tegevusluba MTÜ-le Free Flow
Studio projektlaagri läbiviimiseks ajavahemikul 27.06.01.07.2016; 02.07.-08.07.2016; 09.07.-15.07.2016
Männisalu Puhkekeskuses.
6. Lõpetada Võsu aleviku Vabaduse tn 13 kinnistule
18.01.2011 algatatud detailplaneeringu koostamise
menetlus.
7. Väljastada kaevetööde luba AS-le Terrat Võsu-Käsmu
jalg- ja jalgrattatee ning valgustuse rajamiseks) nr 183
(Väljastada kaevetööde luba AS-le Terrat Käsmu küla
Laane tee, Hundisoo tn ja Lille tn piirkonna ühisveevärgi
torustiku rajamiseks.
8. Väljastada ehitusluba Sagadi küla Ormi kinnistule
puurkaevu rajamiseks. Väljastada ehitusluba Rutja küla
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Kõrgemäe kinnistule hobuste treeningväljaku rajamiseks.
Väljastada ehitusluba Oandu küla Sipa suvila kinnistule
puurkaevu rajamiseks. Väljastada ehitusluba Käsmu küla
Laane tee, Hundisoo tn ja Lille tn piirkonna veetöötlusjaama teenindavate torustike rajamiseks.
9. Väljastada projekteerimistingimused Tõugu küla
Varemete kinnistu elamu taastamise ehitusprojekti
koostamiseks. Väljastada projekteerimistingimused Vergi
küla Tälli kinnistu sauna ümberehitamise ehitusprojekti
koostamiseks. Väljastada projektee-rimistingimused
Võsu aleviku Vambola tn 6 kinnistu rannapaviljoni
ümberehitamise ehitusprojekti koosta-miseks.
10. Vallavalitsus otsustas esitada volikogule järgmised
eelnõud: „Peremehetuks varaks tunnistamine (Sakussaare küla Pihlaka elamu)“, „Vihula valla ühisveevärgi ja
–kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2016-2027“,
„Kohalike teede inventariseerimisnimekirja muutmine“
ja „Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamise algatamine Võsu aleviku Kalda tn 3 kinnistule“.
10. mai 2016 istungi nr 19 kokkuvõte
1. Toetada ühte inimest hoolduskulude tasumisel hooldekodus kehtestatud kohamaksu ulatuses, millest on maha
arvatud 85% hooldatava pensionist.
2. Kompenseerida ühe õpilase sõidupiletid vastavalt
esitatud avaldusele ja piletitele summas 116,85 eurot.
3. Anda nõusolek korraldatud jäätmeveoga liitumisest
perioodiliseks vabastuseks M. Neemele ja S. Leissonile.
4. Nõustuda isikliku kasutusõiguse seadmisega Elektrilevi
OÜ kasuks valla omandis olevale kinnistule Hundisoo
tänav L2 Käsmu külas.
5. Kinnitada katastriüksuse Piiri tänav pindala ja piirid,
määrata koha-aadressiks Piiri tänav ja sihtotstarbeks
transpordimaa. Kinnitada katastriüksuse Piibelehe tänav
pindala ja piirid, määrata koha-aadressiks Piibelehe tänav
ja sihtotstarbeks transpordimaa. Kinnitada katastriüksuse
Suvila tee pindala ja piirid, määrata koha-aadressideks
Suvila tee L1, Suvila tee L2 ja Suvila tee L3 ning
sihtotstarbeks transpordimaa.
6. Algatada detailplaneeringu koostamine Võsu aleviku
Kalda tn 3 kinnistule eesmärgiga maa sihtotstarbe
muutmine.
7. Väljastada ehitusluba Võsu alevikus Mere tn 38 kinnistu
elamu ümberehitamiseks majutushoone-kohvikuks.
Väljastada ehitusluba Kakuvälja külas Vanakupja
kinnistule puurkaevu rajamiseks. Väljastada ehitusluba
Võsu alevikus Männiku vkt 18 kinnistu suvila
ümberehitamiseks ja laiendamiseks.
17. mai 2016 istungi nr 20 kokkuvõte
1. Määrata Võsupere külas asuvale elamule teenindusmaa ja
katastriüksuse lähiaadressiks kinnitada Lehtmetsa.
2. Kinnitada Käsmu küla katastriüksuse Põllu tänav L1
pindala, koha-aadressiks määrata Põllu tänav L1 ja
sihtotstarbeks transpordimaa. Kinnitada Käsmu küla
katastriüksuste Allika tänav L1 ja Allika tänav L2
pindalad, koha-aadressideks määrata Allika tänav L1 ja
Allika tänav L2 ning sihtotstarbeks transpordimaa.
Kinnitada Käsmu küla katastriüksuse Seljaku tänav
pindala, koha-aadressiks määrata Seljaku tänav ja
sihtotstarbeks transpordimaa.
3. Vallavalitsus otsustas esitada volikogule järgmised
eelnõud: „Maa munitsipaliseerimine-Võhma pood“ ja
„Maa munitsipaliseerimine-Vergi küla Vergirahva
kinnistu“.
4. Väljastada avaliku ürituse korraldamise luba „Georg Otsa
Festival ja vabaõhukontsert“ korraldamiseks, mis toimub
10.juulil 2016 kell 17.00 kuni 22.00 Võsu rannaklubi
esisel alal.
5. Kinnitada Vihula Vallavalitsuse hallatava asutuse „Võsu
Raamatukogu“ direktoriks Anneli Alemaa alates
01.06.2016.
6. Väljastada ehitusluba Käsmu külas Merekooli tn 3
kinnistul asuva sauna laiendamiseks ja ümberehitamiseks.
7. Väljastada projekteerimistingimused Pihlaspea küla
Jakobi kinnistule elamu ja abihoone ehitusprojekti
koostamiseks. Väljastada projekteerimistingimused Võsu
alevikus Vabaduse tn 13 kinnistule majutustoitlustushoone ehitusprojekti koostamiseks.
8. Lubada AS-l Landvald temale kuuluva Eisma külas asuva
majutusasutuse „Eisma Külalistemaja“ territooriumil
mängida muusikat perioodil 04.juuni kuni 05.september
vastavalt külalistemaja broneeringutele, eelkõige asutuste
suvepäevade ja tähtpäevade (sünnipäevad, pulmad jne)
tähistamise korral järgmiselt: neljapäev kuni kella 00.00ni ning reedel ja laupäeval kuni kella 02.00-ni.
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NÄGEMISKONTROLL
•
•
•
•
•

SILMARÕHU MÕÕTMINE
KUIVASILMA TEST
PRILLIDE MÜÜK
PRILLIDE PISIREMONT
OPTILISED PÄIKESEPRILLID

Keitil ja Jürjol
sündis 19. aprillil tütar
MIA LISANDRA Undusk

6.06.2016. a. kella 10.00-st Vihula-Võsu vallamajas
Silmade kontroll maksab 15- eur. Prillitellijale on kontroll 8eur. Vastuvõtule vajalik etteregistreerimine.
INFO ja etteregistreerimine telefonil 325 8644, 5 669 4345

Surnuaiapüha Vainupea kalmistul
toimub 26. juunil kell 12.

TEADE
23. juunil kell 21.00

Käsmu jaanituli
Käsmu sadamas meremuuseumi juures.
Tantsuks mängib ansambel Tomus.
Avatud kohvik, toimub köievedu ja
saapaviskamise võistlus.
Sissepääs tasuta, info 511 3948

1., 2. ja 3. juunil, 12., 13. ja 14. juulil
OSUTAB VIHULA VALLAS TEENUST

KORSTNAPÜHKIJA
Aivar Needo (Kepsel OÜ)
Soovijatel registreerida telefonil 510 1250

ELLEN PERVIK
Pedassaare küla

91

KLAARA HUNT
Võsupere küla

91

ALEKSANDER LORI
Korjuse küla

88

ENNO VAREK
Võsu alevik

86

VILLU JAHILO
Ilumäe küla

86

ENDEL KARTUSOV
Võsu alevik

86

VALTER KASE
Vatku küla

85

ZOJA TRUUMANN
Võsu alevik

85

VELLI KÜTT
Sagadi küla

82

SILVI TEINBAS
Võsu alevik

82

ERKKI KALEVI SUONIO
Võsupere küla

80

LAILY KARINE
Eisma küla

80

ELMAR KALJUSALU
Lobi küla

75

ARTUR NORMA
Villandi küla

75

KOIDU KRUUTMANN
Metsiku küla

75

MAI KINK
Vihula küla

75

LEHTI KULL
Eru küla

75

MAIE NIILIKSE
Eru küla

70

OÜ Tidriku Talu teostab saekaatriteenust nii lint-kui
ketassaekaater hind alates 25.- tihu. Tel: 5 385 4412
Müüa saetud ja lõhutud küttepuid, koos
kohaletoomisega. Tel: 514 3328
Ostan sülemeid, ühe sülemi hind 25.-. Tel: 5 385 4412

Meie hulgast
on lahkunud …

OTU ISMAEL
24. aprill

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

