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Naabrid nii suvel kui talvel võtsid Võsu sadamas mõõtu
19. juunil toimus Võsu sadamas ETV
saate Suvenaabrid lindistus, kus
omavahel võtsid mõõtu Haljala ja
Vihula valla laulukoorid.
Vihula valda esinda saate lindistusel
Võhma segakoor, Haljala valda kaks ja
pool kuud tagasi spetsiaalselt telesaateks
kokku kutsutud Haljala segakoor. Saadet
juhtis Gerli Padar, külalisesinejaks oli
Anne Veski.
Kes mõõduvõtmisel naabrist parem
oli saab näha ETV-s 6. augustil.
Peale saate salvestust kella 19 ajal
süüdati sadama jaanituli ja esines
ansambel Moisekatsi.

KIK toetab Võsupere ja Palmse ühisveevärgi ja
kanalisatsiooniprojekti
22. juunil toimunud Vihula Valla Veevärgi OÜ
nõukogu koosolekul oli juhatuse liikmel, Andrus
Kruusil, nõukogu liikmetele teatada kauaoodatud
KIK-i otsus, millega eraldati 530 454.- eurot toetust
projektile „Võsupere ja Palmse külade ühisveevärgi
ja kanalisatsioonisüsteemide rajamine“ Projekti
kogumaksumus on 624 076.- eurot. Kord juba
rahastatud ja siis toetusest loobutud projekt, mis
nüüd taas pärast mitmeid taotlusi leidis rahastuse,
annab võimaluse rekonstrueerida Võsupere
veetrassid, rajada veetöötlusjaam ja kanalisatsioonitrassid ning ehitada reoveepuhasti.
Selle projekti realiseerumisel on Vihula Valla
Veevärk OÜ suutnud teostada kolme aasta jooksul

kõige pakilisemad rekontrueerimis- ja ehitustööd.
Eelkõige tuleks nimetada Võsu veetöötlusjaama, reoveepuhastit, rekonstrueeritud ning
ehitatud vee- ja kanalisatsioonitrasse. Vihula ja
Vergi veepuhastusseadmeid.
Rajamisel on Käsmu veehaare ja veetöötlusjaam ning magistraaltorustikud.
Nõukogu arutas ka Vihula Valla Veevärgi OÜle kuuluva kinnistu, Vabaduse 9a, võõrandamist.
Nõukogu otsustas kinnistu võõrandada enampakkumise korras alghinnaga 15 000 eurot.
Urmas Osila
Vihula Valla Veevärk OÜ nõukogu esimees

Eakate ekskursioonist Noarootsi 14.
juulil
Täpsustus 14. juuli eakate ekskursiooni kohta. Alustame kell 7.15
Rutjalt. Väljumine Võsult kell 8.00, kust suundume Viitna kaudu
Tallinna poole. Teel Noarootsi külastame Keila-Joa lossi (pilet 5 eurot)
ja Paldiski Amandus Adamsoni majamuuseumi (pilet 1 euro). Paldiskis
Peetri Tollis sööme lõunat (lõunasöök 8 eurot). Edasi suundume
Noarootsi, kus külastame ka Haava talu koduaeda (pilet 4 eurot). Seega
on vaja kaasa võtta minimaalselt 18 eurot sularaha. Meiega tuleb kaasa
Anne Kurepalu. Info telefonil 5 669 4345.
Sotsiaalnõunik Eha Veem

Veevärk tõstab abonenttasu
Seoses KIK-i poolt rahastatavate projektidega tõstab Vihula Valla
Veevärk OÜ vee ja kanalisatsiooni abonomenttasusid.
Alates 01 augustist on vee tarbijatele abonomenttasu 5.75 ja vee ning
kanalisatsiooni tarbijatele on abonomenttasu 6.90. Hinnad sisaldavad
käibemaksu

Koolide lõpetajad 2016
Õnnitleme kõiki lõpetajaid ja soovime edukat õpingute jätku!

Gümnaasiumide lõpetajad

Põhikoolide lõpetajad

Haljala Gümnaasium
Anette Reiu

Haljala Gümnaasium
Maigrit Arnek
Targo Rätsep

Rakvere Reaalgümnaasium
Annabell Bubnis
Jürgen Hallimäe
Valdo Kaasik
Karl Mülla
Tallinna 32 KK
Hedi Heinberk
Tallinna Kuristiku Gümnaasium
Gloria Pärnaste




Kadrina Keskkool
Triinu-Linnu Kalman
Mari Kuusk
Loksa Ühisgümnaasium
Kristian Krautman
Porkuni Kool
Kristjan Luhamäe

Võsu Põhikooli lõpetajad kooli lõpuaktusel.
Võsu Põhikool: Marko Kalgre, Aleksander Lepik, Helena Nõmm, Annika Oiso ja Lauri Raudla
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Võsu Rattapäev 2016
JUULI
01.07 kell 16.00 konverents Haljala
kihelkond 775 (AD 1241) Käsmu
kirikus kl 16-18.
02.-03.07 kell 11.00-17.00
Surfi FUN II etapp Käsmu lahes.
02.07 kell 12.00-13.00 „Lahemaa
Rahvuspark 45“ mõttetalgud
teemal „Kirik keset küla“ Käsmu
kirikus.
02.07 kell 17.00 Karepa XVI
kodukandipäev.
03.07 100 kostüümi päev Sagadi
mõisas.
03.07 kell 14.30 Kalmistupüha
Käsmu kirikus.
03.07 kell 17.00 Tütarlastekoor
„Ellerhein“ kontsert
Karepa rahvamajas
06.07 Kell 20.00 Öömuuseum.
Sagadi mõisahäärberis.
07.07 kell 19.00 Vihula Mõisa
Suvemuusika kontserdid.
07.07 kell 11.00-16.00 Looduskooli
perepäevad Sagadi looduskoolis.
09.07. kell 11.00 Vergi Kaluritepäev.
10.07 Georg Otsa festival Võsu
Rannaklubi pargis.
10.07 kell 14.30 Käsmu Kirikus
Sõnajumalateenistusel teenib Tia
Vene
13.07 Kell 20.00 Öömuuseum. Sagadi
mõisahäärberis.
14.07 kell 19.00 Vihula Mõisa
Suvemuusika kontserdid.
16.07-17.07 Võsu jazz/Võsu
International Jazz Festival
16.07 Heinatöö talgud Oandul.
17.07 kell 14.30 Leeripüha Käsmu
kirikus, leeriõnnistuse viib läbi
piiskop Einar Soone
20.07 Kell 20.00 Öömuuseum. Sagadi
mõisahäärberis.
20.07-24.07 Võsu Muusikapäevad
21.07 kell 11.00-16.00 Looduskooli
perepäevad. Sagadi looduskoolis.
21.07 kell 19.00 Vihula Mõisa
Suvemuusika kontserdid.
23.07 8.00-15.30 Viking Line
Südasuve Maraton.
24.07 kell 11.00 Liivaskulptuuride
meisterdamine Võsu rannas.
27.07 kell 20.00 Öömuuseum.
Sagadi mõisahäärberis.
28.07 kell 19.00 Vihula Mõisa
Suvemuusika kontserdid.
29.07 Kolme mõisa öömatk.
Jalgsimatk Sagadist Vihulasse
lõpeb mõnusa öökontserdiga.
29.07 kell 18.00 Külliki Lauluaed,
Pariisi ja Londoni väliseesti laste
kontsert. Karepa rahvamajas
30.07 12.00-02.00 Võsu Rannafestival.

Selle kevade soe ja päikseline maikuu
meelitas juba varakult sadulasse istuma ja
teada-tuntud traditsioonilise Võsu Rattapäeva eel treeninguks kilomeetreid koguma
või pisemate puhul sõiduoskust harjutama.
Igal juhul planeeritud päeval, 5. juunil,
leebusid öised kurjad vihmapilved ja
taganesid hommikuste sõiduhimuliste ees.
Võsu Rannaklubi ette kogunes hulganisti
väikseid kiivritega rattureid, kes vanemate
julgestamiste toel nimed kirja panid ja
sõiduvahendile numbri kinnitasid. Noorte
võistlejate distantsiks oli vastavalt vanusele
erinev arv ringe klubi ees koos slaalomitõketega. Rada julgestasid politsei ja kohalikud pritsumehed.
Kõige rohkem osavõtjaid ja tihedam
konkurents oli eelkooliealiste hulgas.

3-4 a. – kiireim tüdruk Marleen Desiree
Geine ja poiss Ken Robert Kerm
5-6 a. – kiireim tüdruk Helena Lüll ja
poiss Ats Tõnisson
7-8 a. – kiireim tüdruk Laura Taggo ja
poiss Albert Halliväli
9-10 a. – kiireim tüdruk Christina
Anželika Meijel ja poiss Hans Kristjan
11-12 a. – kiireim tüdruk Susan Laidvee
ja poiss Rasmus Valk
Pisut vanemad tütarlapsed otsustasid
osaleda täiskasvanute distantsil, mis seekord
oli ca 30 km pikkune ja lookles ümbruskonna
teedel. Naistest oli ülekaalukalt kiireim Õie
Malberg ja meestest Madis Ojaliiv. Väga
tublilt läbisid täiskasvanute raja ka võrdne
noorte tütarlaste paar Helena Nõmm ja
Helemeel Assmann.

Võsu priitahtlike pritsumeeste nimel
Valdek Kilk

Liivaskulptuuride võistlus tuleb taas!
Meil on rõõm teatada, et pühapäeval, 24.
juulil kell 11 toimub Võsu rannas taaskord
suur liivaskulptuuride võistlus. Kõik väiksed
ja suured meisterdamishuvilised on kutsutud
oma oskusi proovile panema!
Teemat me ette ei anna, et igaüks saaks
julgelt lasta oma fantaasial lennata. Küll
võiks liivakuju iseloomustamiseks välja
mõelda mõne vahva loo või selgituse. Liiv
materjalina on üpris pretensioonikas ja alati
ei pruugi kõik välja tulla nii nagu tahaks.
Meie žürii, eesotsas Rakvere linnakunstnik
Teet Suurega, on hinnanud kõrgemalt
eelkõige vahvat ja uudset ideed. Ootame
rohket osavõttu!
Võsu ranna liivaskulptuuride võistlus on
teada-tuntud selle poolest, et ükski osaleja
auhinnast ilma ei jää. Meil on mitmeid häid

KIRJA
KAST

koostööpartnereid, kes ka sellel aastal meid
toetamas. Jagamisele lähevad perepääsmed
meie kaunitesse mõisatesse: Palmse (3 tk),
Sagadi (3 tk) ja Vihulas minigolfi mäng koos
golfiauto kasutamisega (1 tk). Perepääsmeid
on auhindadeks andnud veel Politseimuuseum (5 tk) Rakveres ja Eesti Vabaõhumuuseum Tallinnas (3 tk). Üks pere saab minna
veeprotseduure nautima Aqva SPA-sse.
Lugemist ja mõistatamist pakuvad Egmont
Estonia poolt välja antud koomiksid ja
nuputamisraamatud. Võsu Keskuse kaupluse poolt on maiustused ja Premia AS andis
jagamiseks kasti jäätist. Grossi pagarid on
osalejatele valmis küpsetanud maitsva
kringli, mida morsi kõrvale nosida, kui kõvas
tööhoos kipub kõht tühjaks minema. Suveniirkingitustega on meid aidanud Rakvere

Põhjakeskus, lisaks rida Võsu kohalikke
aktiivseid ja ettevõtlikke inimesi: Aleksander Pritsik (OÜ Baseilo), Kirke Laht (Oma
Põrsas OÜ) ja Raudo Oolma (Eswire OÜ).
Tundub, et ükski Võsul toimuv üritus ei saa
ilma Võsu Vabatahtliku Tuletõrjeühingu
abita hakkama. Nii ka meie. Nende meeste
peale saab alati loota. OIeme tänulikud ka
Vihula vallale, kes meie tegemistesse on
toetavalt suhtunud. Aitäh teile kõigile!
Osalejatel palume ise kaasa võtta vajalikud abivahendid: kühvlid, labidad, ämbrid
ja rehad. Rõõmus tuju on kohustuslik!
Lastele korraldame veel lisaks erinevaid
võistlusmänge. Sellest tuleb üks tore ja
meeldejääv päev!
Kohtumiseni Võsu rannas!
Korraldajad

Võiksime rohkem huvi tunda millega meie poolt valitud
saadikud volikogus tegelevad

20. juunil toimus Vihulas kohaliku külaseltsi
eestvõtmisel rahvakoosolek. Selle tingis
olukord valla volikogus, kus 9. juunil esitati
umbusaldusavaldus volikogu esimehele
Aide Veinjärvele. Samuti on selle dokumendi valguses hakanud inimesi rohkem
huvitama haldusreformi teema. Kokku
tulid inimesed nii Vihula kui ka Karepa
piirkonnast. Paluti selgitusi volikogu liikmetelt Jaan Kruusilt ning Urmas Einbergilt, kes
umbusaldusavaldusele alla on kirjutanud.
Einbergi seletus oli väga lakooniline ja
poliitiliselt korrektne. Jaan Kruus püüdis
piltlikumat ülevaadet anda, aga inimestele

jäi siiski palju arusaamatuks. Lisaks selgus
ka, et maakonnalehes avaldatud sellekohane
kirjatükk on ebatäpne. Väga meeldis Urmas
Osila välja öeldud mõte: „Kes teeb, sel
juhtub. Millal hakatakse umbusaldama neid
inimesi, kes midagi ei tee?“
Ühinemise oletatavatest headest ja
halbadest külgedest andsid ülevaate Annes
Naan ja Urmas Osila. Nende esitusest jäi
kõlama, et nii ühinedes või mitteühinedes on
väga palju segast ning arusaamatut. Samuti
väikesed kohad ja külad ei võida nii ega
teistpidi midagi. Ka pole teada, kuidas neis
olukordades reformijärgselt riiklik rahastus

hakkab toimima. Loomulikult pole tänaseks
veel kellelgi nn „õiget käitumiskava“ ette
anda, kuid üks on selge: rahvaküsitlus tuleb.
Ja vallakodanikud võiksid sellest osa võtta
ning eelnevalt kokku saada ning arutada neil
teemadel, et endile mingit selgust luua.
Koosoleku lõpus otsustati Aide Veinjärvele omapoolselt toetust avaldada, et ta
jätkaks tööd vallavolikogu esimehena. Kuigi
see otsus ei suuda muuta volikogu liikmete
tegevust, võiksime siiski rohkem huvi tunda
selle vastu, millega meie poolt valitud
rahvasaadikud volikogus tegelevad.

Vainupeal vaatame tulevikku
2016. aasta toimetused algasid Vainupeal
sarnaselt eelnevatele aastatele. Jooksvalt
oleme tegelenud kabeli broneeringutega
laulatusteks ja abielude registreerimisteks,
mida on sellel suvel kokku rohkem kui 20.
Mai alguses sai külarahva ühisel panusel läbi
viidud kevadine talgupäev koos külaseltsi
üldkoosolekuga.
Juuni alguses toimus
mitmete oluliste otsuste langetamiseks
järjekordne koosolek, kus kinnitati ka
Vainupea küla arengukava aastateks 2016-

2020. Lisaks leppisime taas kokku hiljemalt
sügise alguseks teostatavad Vainupea kabeli
remondi- ja renoveerimistööd.
Arengukava sõnastamise ja vastuvõtmisega on saanud küla endale kogukonna
liikmete ühiste huvide eest seisva koonddokumendi, millest lähtuvalt saadakse oma
tegemistes juhinduda. Näiteks on üheks
tähtsaks teemaks Vainupeale omase rannaküla miljöö säilitamine. Annetuste ja Vihula
Vallavalitsuse poolse toetuse abil on kavas

RMK Lahemaa teabepunkt Palmses ja Oandu looduskeskus kutsuvad!
Meie keskuste külastus on
tasuta. 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 kaugemalgi.
Soovitame info, kaartide ja
voldikute saamiseks
teabepunktist läbi astuda.

Parimad said kena medali ja auhinnaks
kosutava puuviljakotikese. Kõigile osavõtjatele diplom, maiustust, magusat kringlit ja
morssi.
Täname politseikonstaablit Konstantin
Lepikut koos lastega kenasti tegelenud
naiskolleegiga, Vihula Vallavalitsust,
MTÜ Pailaps, Lepispea Caravan&Campingut, Võsu vabatahtlike pritsumehi ja
kõiki teisi abilisi.
Nüüd aga ei muud kui kähku ratta selga
ja järgmiseks aastaks võhma ja oskusi
koguma!

Mis meil uudist? Uus näitus „Rada põlismetsa“ Oandu looduskeskuses
pakub nii põnevat avastamist kui asjalikku infot vana loodusmetsa ja
selle elanike kohta. Otse näituselt saab minna Oandu
loodusmetsarajale, samamoodi on seotud näitus Kopra aastaring ja
Koprarada, Mereranna õpituba ja Altja loodusrada, Kuidas käbist saadi
puu ja Pärandkultuuri rada ning näitus Metsa apteek ja Taimetarga rada.
Kui vihmase ilmaga mets ja mererand väga ei kutsu siis saab Oandul
näitusemajade katuste all aega huvitavalt sisustada ja Lahemaa radade
looduse ning pärandkultuuriga tutvust teha
lahemaa.teabepunkt@rmk.ee, tel 329 5555
RMK Lahemaa teabepunkt
oandu.looduskeskus@rmk.ee, tel 676 7010
RMK Oandu looduskeskus
www.loodusegakoos.ee.

korrastada kabeli uks ning paigaldada uksele
täiendavalt sepistatud metallvärav. Kabelisse on kavas üles seada ka valvesüsteem.
Mai lõpus varastati kabelist purjeka mudel,
mis näitab, et kahjuks ei ole isegi pühakodade vara kaitstud. Eesmärgiks on tagada
kabelisse aastaringne turvalisem sissepääs
ning hoida huvilistele kabeli uksi suvel
rohkem avatuna.
Mario Luik
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Istung nr 33
Võsul, 09. juunil 2016 kell 16:00.
Istungil osales 12 volikogu liiget: Andrus
Aasmäe, Anneli Alemaa, Urmas Einberg, Annika
Hallimäe, Gerly Herm, Jaan Kruus, Hanno
Nõmme, Mati Piirsalu, Jüri Teppe, Aarne Vaik,
Aide Veinjärv ja Uno Õunapuu.
Istungil ei osalenud Robert Aasa.
Määrusega nr 47 kinnitati Vihula valla 2016. aasta
lisaeelarve nr 2
Otsusega nr 125 tunnistati Võsupere külas endisel
Lehtmetsa talukohal asuvad elamu ja kuur peremehetuks varaks
Otsusega nr 126 nõustuti Käsmu külas asuva kinnistu
(Põllu tänav 180331) tasuta omandamisega
Otsusega nr 127 nõustuti Käsmu külas asuva kinnistu
(Põllu tänav 3622331) tasu eest omandamisega
Otsusega nr 128 taotletakse Vergi külas asuv maaüksus
suurusega 3000 m2 sotsiaalmaana munitsipaalomandisse
Otsusega nr 129 taotletakse Võhma külas asuva
kaupluse, ehitisregistrikoodiga 120758998,
teenindusmaa suurusega 875 m2 munitsipaalomandisse
Otsusega nr 130 taotletakse Sakussaare külas asuva
elamu ehitisregistrikoodiga 120766331 teenindusmaa,
suurusega 4600 m2 munitsipaalomandisse
Otsusega nr 131 taotletakse Võsupere külas asuvate
elamu ehitisregistrikoodiga 120713244 ja kuuri
ehitisregistrikoodiga 120715990 teenindusmaa,
suurusega 7000 m2 munitsipaalomandisse
Otsusega nr 132 muudeti Aia tänava nr 8870230 ja
Eisma tee nr 8870166 ruumikuju
Otsusega nr 133 taotletakse Vihula vallas asuvad
Eisma tee, Suve tee ja Lootuse tänav sihtotstarbega
transpordimaa (007;L) munitsipaalomandisse
Otsusega nr 134 kinnitati Vihula valla 2015. aasta
majandusaasta aruanne
Otsusega nr 135 anti vallavalitsusele luba võtta vajaduse korral investeerimislaenu summas kuni 36 000
eurot Lahepõhjas jalgteelt mere suunas ja mere äärde
planeeritava paadikujulise puhkekoha väljaehitamiseks
Otsusega nr 136 jäeti Urmas Lehtsalu vaie Vihula
Vallavolikogu 10.03.2016 otsuse nr 112 kehtetuks
tunnistamise nõudes rahuldamata
Otsusega nr 137 jäeti Merike Rink'i vaie Vihula
Vallavolikogu 10.03.2016 otsuse nr 112 kehtetuks
tunnistamise nõudes rahuldamata
Otsusega nr 138 jäeti Kadi Ummik, Epp Landberg, Jüri
Landberg, MTÜ Vainupea küla selts, Katrin Ummik,
Tiit Kolde ja Tanel Liiv ühine vaie Vihula Vallavolikogu
10.03.2016 otsuse nr 112 kehtetuks tunnistamise nõudes
rahuldamata
Volikogu poolt vastuvõetud otsustega saab tutvuda valla
kantseleis, raamatukogudes ja valla veebilehel:
www.vihula.ee.

Võsu Spordihoone võtab
tööle koristaja
alates 25. juulist 2016.
Info tel: 502 0612
5 650 0505
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24. mai 2016 istungi nr 21 kokkuvõte
1. Volikogu sotsiaal- ja hariduskomisjoni ettepanekud
kinnitati järgmiselt: maksta rehabilitatsioonitoetust
kahele eakale inimesele kokku summas 155,10; maksta
küttetoetust ühele vähekindlustatud perele summas 300
eurot; maksta rehabilitatsioonitoetust kolmele puudega
inimesele kokku summas 455,24 eurot, maksta
küttetoetust ühele eakale inimesele summas 128 eurot.
2. Kiita heaks Pajuveski küla Sooneotsa kinnistu omaniku
poolt esitatud hajaasustuse programmi projekti „Sooneotsa kinnistul, Pajuveski külas, Vihula vallas biopuhasti
komplekti paigaldus, kanalisatsioonitrassi rajamine“
aruanne esitatud kujul.
3. Väljastada ehitusluba Toolse külas Eero kinnistule
puurkaevu rajamiseks.
4. Vallavalitsus otsustas esitada volikogule eelnõu
„Võsupere külas (endine Lehtmetsa talukoht) asuvate
ehitiste peremehetuks varaks tunnistamine“.
5. Mitte algatada keskkonnamõju hindamist Koljaku külas
Greenwaldi kinnistul veskihoone taastamiseks olemasolevatele veskimüüridele.
31. mai 2016 istungi nr 22 kokkuvõte
1. Tunnistada riigihanke „Õpilaste vedu Vihula valla 4
liinil“ edukaks pakkumuseks Transtime OÜ õpilasliinidele nr 1, 2 ja 3 esitatud pakkumus. Liini nr 4 osas
tunnistada hange nurjunuks.
2. Maksta ühekordset toetust eestkostega seotud kulude
katteks.
3. Volikogu kultuuri- ja noorsookomisjoni ettepanekud
kinnitati järgmiselt:
Toetada esitatud taotlusi alljärgnevalt:
MTÜ Võsu
Rannaklubi – Kohvikteater. Kogumaksumus 400 €,
taotleja omafinantseering 150 €, toetus vallalt 250 €.
Eesmärk: Kuusalu Rahvateatri esinemistasu ja toitlustus.
Toetada taotlejat 200 € ulatuses. Toetus makstakse välja
kuludokumentide alusel. MTÜ Võsu Rannaklubi – Võsu
Pähkel. Kogumaksumus 350 €, toetus vallalt 350 €.
Eesmärk: Mälumängu Võsu Pähkli korraldamise kulude
katmine teisel hooajal. Toetada taotlejat 350 € ulatuses.
Toetus makstakse välja kuludokumentide alusel. Võsu
Jazz. Kogumaksumus 3800 €, kaasfinantseering muudest
allikatest 1800 €, toetus vallalt 2000 €. Eesmärk: Tegemist
on Vihula valla traditsioonilise ürituse taaselustamisega.
Toetada taotlejat 2000 € ulatuses. Toetus makstakse välja
kuludokumentide alusel. MTÜ Võsu Vabatahtlik
Tuletõrjeühing – Jalgrattapäeva korraldamine. Kogumaksumus 500 €, taotleja omafinantseering 100 €, toetus
vallalt 400 €. Toetada taotlejat 400 € ulatuses. Toetus
makstakse välja kuludokumentide alusel)
4. Anda nõusolek Adaka külas asuva Kivistiku katastriüksuse jagamiseks kaheks iseseisvaks katastriüksuseks
ning määrata moodustatavatele katastriüksustele kohaaadressideks Kivistiku ja Kivistikupõllu.
5. Anda nõusolek erastada Karula külas asuva kinnisasja
Kolmepäeva omanikule kinnisasjaga liitmise eesmärgil
piirnev maaüksus Kolmnurga suurusega 75m2. Anda
nõusolek erastada Karula külas asuva kinnisasja
Pühapäeva omanikule kinnisasjaga liitmise eesmärgil
piirnev maaüksus Päevatee suurusega 2534m2. Anda
nõusolek erastada Karula külas asuva kinnisasja Kooli
omanikule kinnisasjaga liitmise eesmärgil piirnev
maaüksus Kooliõue suurusega 1073m2.
6. Vallavalitsus otsustas esitada volikogule järgmised
eelnõud:
„Kinnisasjaga piirneva maa erastamine-Karula küla
Kolmnurga kinnistu, Karula küla Päevatee kinnistu,
Karula küla Kooliõue kinnistu“, „Käsmu külas asuva
kinnistu (180331) tasuta omandamine“, „Käsmu külas
asuva kinnistu (3622331) tasu eest omandamine“, „Maa
munitsipaliseerimine (Sakussaare küla Pihlaka)“, „Maa
munitsipaliseerimine (Võsupere küla Lehtmetsa)“,
„Kohalike maanteede inventariseerimise nimekirja muutmine (Aia tänav ja Eisma tee)“, „Maa munitsipaliseerimine (Eisma tee, Suve tee ja Lootuse tänav)“, „Vihula
valla 2016.aasta lisaeelarve nr 2 kinnitamine“, „Vihula
valla 2015.aasta majandusaasta aruande kinnitamine“,
„Investeerimislaenu võtmine“, „Vaideotsused (Vainupea
küla Salme DP)“.

Vallavalitsus kuulas ära vallavanema ettekande Vihula
valla 2015. aasta majandusaasta aruande kohta, kiitis selle
heaks ja otsustas esitada majandusaasta aruande volikogule kinnitamiseks.
Vallavanem tutvustab vaideid ja juristi poolt koostatud
vaiete analüüsi. Vaidemenetluses saab isik oma õigusi
kaitsta vaid siis, kui rikutakse tema enda subjektiivseid
õigusi. Muul juhul on tegemist populaarkaebusega, kus on
õigus kaebus esitada halduskohtusse. Ainuke oma õiguste
puutumus on üksnes M. Rinkil kui naaberkinnisasja
omanikul seoses põhjavee küsimusega, kuid see teema sai
menetluse käigus lahendatud ja detailplaneeringusse viidi
muudatus sisse, reovete kogumiseks imbväljak asendati
septikuga. Vaietes on välja toodud menetlusnormide
rikkumist kuid ei ole selgitatud, kuidas selle tagajärjel
detailplaneeringu kehtestamine rikub vaiete esitajate
subjektiivseid õigusi. Ühisvaie on avalikes huvides ja
populaarkaebus. Vallavalitsuse ettepanek on jätta vaided
rahuldamata.
7. Väljastada ehitusluba Võsu alevikus Piiri tn 6 kinnistule
sadamahoone püstitamiseks.
8. Väljastada luba avaliku ürituse „Kaunid kontserdid
Käsmus“ korraldamiseks ajavahemikul 02.06.09.06.2016.
9. Väljastada projekteerimistingimused Võsu alevikus
Vabaduse tn 13 kinnistule majutus-toitlustushoone ja
abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
07. juuni 2016 istungi nr 23 kokkuvõte
1. Kompenseerida ühe õpilase sõidukulud summas 18 eurot.
2. Muuta Adaka külas asuva katastriüksuse Ravessaare
lähiaadressi ja määrata uueks lähiaadressiks Mõisavahe.
3. Kinnitada Käsmu küla katastriüksuse Ranna tee pindala ja
piirid, koha-aadressiks määrata Ranna tee ning sihtotstarbeks transpordimaa. Kinnitada Käsmu küla katastriüksuse Laane tee pindala ja piirid, koha-aadressideks
määrata Laane tee L1 ja Laane tee L2 ning sihtotstarbeks
transpordimaa. Kinnitada Käsmu küla katastriüksuse
Kajaka tänav pindala ja piirid, koha-aadressiks määrata
Kajaka tänav ning sihtotstarbeks transpordimaa.
4. Väljastada luba avaliku ürituse, jooksuvõistlus „Lahemaa
Challenge 2016“, korraldamiseks 27.augustil 2016.
5. Suurendada OÜ Vihula Valla Veevärk osakapitali 16 000
euro suuruses summas.
15. juuni 2016 istungi nr 24 kokkuvõte
1. Anda nõusolek Muike külas asuva katastriüksuse
Kalkmäe jagamiseks neljaks iseseisvaks katastriüksuseks
ning määrata moodustatavatele katastriüksustele kohaaadressideks Kalkmäe, Imarapõllu, Imaraoja ja Kalkmetsa ning sihtotstarbeks määrata maatulundusmaa.
2. Kinnitada Käsmu külas asuva katastriüksuse Põhja tänav
pindala ja piirid, koha-aadressiks määrata Põhja tänav
ning sihtotstarbeks transpordimaa. Kinnitada Käsmu
külas asuva katastriüksuse Nooruse tänav pindala ja
piirid, koha-aadressiks määrata Nooruse tänav ning
sihtotstarbeks transpordimaa. Kinnitada Käsmu külas
asuva katastriüksuse Salu tänav pindala ja piirid, kohaaadressiks määrata Salu tänav ning sihtotstarbeks
transpordimaa. Kinnitada Käsmu külas asuva katastriüksuse Lille tänav pindala ja piirid, koha-aadressiks
määrata Lille tänav ning sihtotstarbeks transpordimaa.
3. Anda üürile vallale kuuluv eluruum aadressil Mere tn 341 kuni 31.08.2016.
4. Mitte rahuldada P. Pretz avaldust korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamiseks. Anda
luba korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodiliseks
vabastuseks: H. Oll, R. Karus, V. Preiss, K. Sild, G. Preiss
ja P. Pretz.
5. Seoses Võsu-Käsmu jalg- ja jalgrattatee ehitusega
kuulutada välja riigihange investeerimislaenu võtmiseks
ja moodustada komisjon hanke pakkumuste hindamiseks.
6. Väljastada kaevetööde luba Võsu alevikus Mere tn 64a ja
Viru tn 6 isevoolse kanalisatsioonitrassi rajamiseks.
7. Algatada detailplaneeringu koostamine Eisma külas
Valteri kinnistule eesmärgiga krundi ehitusõiguse ja
hoonestusala määramine ning tehnovõrkude ja –rajatiste
määramine, juurdepääsu tagamine.

Tervise Tugi OÜ kutsub kõiki huvilisi veresooni kontrollima!
Kas Teil on kõrge vererõhk?
Kas Teil on kõrge kolesteroolitase?
Kas Teil on perekonnas esinenud südameveresoonkonna haigusi?
Kui jah, siis on Teil kõrgenenud risk
haigestuda jala arterite ateroskleroosi.
Jala arterite ja vererõhu kontrollimine
toimub reedel,
8. juulil alates 10.00 Võsu Rannaklubi
(Mere 6, Võsu) külatoas

Vastuvõtule tuleb end eelnevalt kirja panna
Registreerimine toimub tööpäevadel
kell 9-12 tel 5 698 5633

Protseduur maksab 9 eurot
Eriti on oodatud inimesed, kellel esineb
sageli säärelihastes valu ja krambihooge

Hooli endast ja tule kontrolli
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9. juulil toimub Vergi külaplatsil

Kaluritepäev

Kärdil ja Tarmol
sündis 6. juunil poeg

Kava:
11.00

Avamine
Jalgpalliturniiri ja paarisvõrkpalliturniiri algus
12.00 Laste jalgpall
13.00-st alates paadisõidud
16.00 Kontsert ja tantsud „Lõõtspillipoistega“
19.00 Erkki Otsman „Merelaulude kabaree“
Päeva jooksul tegevused kogu perele, fotonäitus „Kalamees
ja meri“, savitööd, väike laat, õnneloos, kehakinnitussuupisted, batuudid.
Info: Liina 5 666 5081

AINO PAJUSTE
Võhma küla

90

Õhtul pidu sadamas: 80-ndate disko koos Hovery Covery ja
Märt Rannamäega

JOOSEP UUKIVI
Annikvere küla

86

JUTA SUNDLA
Noonu küla

86

ASTRID AASMÄE
Korjuse küla

83

Kaluritepäeva tantsud “Lõõtspillipoistega”

5.-17. juulil on Käsmu
rahvamajas
TASUTA riiete
andmine.
Rahvamaja avatud
10.00-19.00.
Meie poolt
sorteerimata riideid
palun mitte tuua.
Info 511 3948.

OÜ Tidriku Talu teostab saekaatriteenust nii lint-kui
ketassaekaater hind alates 25.- tihu. Tel: 5 385 4412

OOLE Toomla

VEERA-MIRALDA MIKSON 83
Lahe küla
MILVI SEPPO
Võsu alevik

83

EINART RAHKEMA
Mustoja küla

82

ASTRID VALENG
Võsu alevik

82

SILVIA KOND
Annikvere küla

82

ELMA MEIKAR
Vatku küla

82

HELGI REIU
Annikvere küla

81

MILVI ELURI
Tiigi küla

81

OSKAR RATASEPP
Koljaku küla

80

JAAN SAAR
Võsu küla

75

OLAVI KAMARIK
Pedassaare küla

75

VELLO METSAM
Rutja küla

75

EVI RANDMAA
Pajuveski küla

75

HUGO KÜTT
Tiigi küla

70

MARE ROSEN
Vergi küla

70

Müüa saetud ja lõhutud küttepuid, koos
kohaletoomisega. Tel: 514 3328
Kui Jumal lubab, toimub
Esku surnuaiapüha 3. juulil
algusega kell 12.00.

Ostan mesilasvaha hinnaga 6,5.-/kg. 53854412

Lugupeetud kliendid
Alates 01. juulist 2016 lõpetame nõustajateenuse
pakkumise Võsul klientide vähenenud huvi tõttu.
Lähim Swedbanki kontor :
RAKVERE KONTOR
Rakvere, Laada 27
E-R 09.00-17.00
Sularaha väljamakseautomaat asub Keskuse
poes, aadressil Mere 67, Võsu
Lisainfot panga teenuste kohta saate
ööpäevaringselt nõustamiskeskuse telefonilt
6310 310.

Teie Swedbank

Meie hulgast
on lahkunud …

FELITA REEMAN
25. mai
AARE NAAN
1. juuni
12., 13. ja 14. juulil OSUTAB VIHULA VALLAS
TEENUST

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

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

HANS ERILAID
14. juuni
VELLO AART
19. juuni

