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Regilauluansambel „TinkTingadi“ pidas sünnipäeva
20 aastat tagasi kogunesid Vihula naised Kai, Kaie, Eva,
Imbi, Signe, Heli, Marje, Age, Merle ja Anne, et üheskoos
regilaulu traditsiooni taastada. Esimene regilauluga
ülesastumine oli Karula jaanitulel, millele järgnes esinemine
toona Vihulas toimunud Viru Särul. Aastate jooksul on
esinetud mitmesugustel üritustel üle Eesti, lauldud ka
väljaspool Eesti piire – Leedus, Venemaal, Soomes jm. TinkTingadi on oodatud esineja mitmesugustel valla üritustel ja
Eesti ühe parima regilauluansamblina on temast kujunenud
omamoodi valla vapimärk.
20 aasta jooksul on välja antud kaks heliplaati. Rahvariided on endale ikka ise õmmeldud.
Sünnipäevale olid kogunenud parimad sõbrad – Võhma
seltsimaja isetegevuslased, regilauluansambel Kadri Kadrinast, Lahemaa Rahvamusikud, valla esindajad jt head
sõbrad-tuttavad.

Lahemaa „laululinnud” laulsid võistu

Maikuu esimesel pühapäeval kogunesid taas üle
mitme aasta Võsu Rannaklubisse Lahemaa laululinnud. Registreerunuid oli
lisaks oma Vihula valla
laululastele Kadrina ja Haljala vallast ja pealinna
laululinnud Taisi laulustuudiost. Kokku 29 last, kellest
lavale astus 24. Karmi
korrektuuri nimekirjas olid
teinud petlikud kevadilmad.
Lauldi kahes voorus: klaveri (mõningaste mööndustega) saatel ja ansambliga.
Täname laululinnuonusid ansamblist: Tarmo
Sillaotsa, Peep Pihlakut,
Tarmo Keskülli ja Vallo
Vildakut! Lapsed ja õpetajad
olid vaimustuses suurepära-

selt laabuvast koostööst !
Žürii kuhu kuulusid
lauluõpetaja Lii Hiire, laulja
Eda-Ines Etti ja muusikmetsamees Valdek Kilk kuulutas välja neljas vanuserühmas kolm parimat:
I rühmas
1. Maria Isabel Tedre
Tallinnast õp. Taisi Pettai
2. Henriette Nõmm
Võsult õp. Marge Tombach
3. Heidi Murel
Tallinnast õp. Taisi Pettai
II rühmas
1. Miia Vask Haljalast
õp. Viivi Voorand
2. Hanna Camilla
Kadarik Tallinnast õp. Taisi
Pettai
3. Martina Mardi
Tallinnast õp. Taisi Pettai

III rühmas
1. Karl-Martin Laasberg
Kadrinast õp. Elene Altmäe
2. Bethe-Mai Mardi
Tallinnast õp. Taisi Pettai
3. Katariina Siilak
Haljalast õp. Viivi Voorand
IV rühmas
1. Regina Sundejeva
Kadrinast õp. Elene Altmäe
2. Sven Rannar Haljalast
õp. Viivi Voorand
3.Arabella Strazdin
Haljalast õp. Viivi Voorand
Palju õnne võitjatele!
Suur tänu õpetajatele!
Eriti tahaks ära märkida
õpetaja Kai Tingast, kes oli
väikesed laululapsed SergoKaspar Klaus'i ja Leili Lii

Laidla Vihula valla tillukestest laseaiarühmadest ja
õpetaja Marge Tombach'i
väikesed õpilased Henriette
Nõmm ja Christina Anželika
Meijel Võsu koolist konkursile toonud. Neli vapraimaist
vapraimat nääpsu, keda ei
kohutanud suur publikuhulk
ega ansambli saatel laulmine. Pisarate ja paanikata
sooritasid nad oma elu
esimese suurima etteaste!
Aitäh Taisi Pettaile, kes
kohale tulnuile laulis kuni
žürii otsust tegi ja Inese-le,
kes ekspromt esituseks
valmis oli ja näitas lastele, et
laulja suure algustähega saab
hakkama ka selliste üllatustega.
Tahame südamest tänada
kõiki häid inimesi ja asutusi
kes ettevõtmise edukaks
kordaminekuks oma aega ja
raha kulutasid.
Sügav kummardus Eda
Ines Ettile, Lii Hiirele, Valdek Kilgile, Anti Puusepale,
Küllike Heinsaarele, Katrin
Kuusklale, Marit Õunapuule, Kaja Puhule, Vihula,
Sagadi ja Palmse Mõisale,
Sydamest Sydamele,
KULKAle ja Vihula vallale.
kes kõik oma aega ja vahendeid kulutasid, et Lahemaa
Laululind Võhma seltsimajal õnnestuks!
Tänukummardus kõikidele headele inimestele, tänu
kellele said Lahemaa Laululinnud võistu laulda !
Kohtumiseni!
Riina Kens

Koolide lõpetajatele
Viimane koolikell
See helin tuttav ja armas,
kuid sageli muret ka tõi.
Meist igaüks oli varmas,
kui kell tunni alguses lõi.
Nüüd viimast korda sa palud,
mul tundub, on kutsegi hell.
Need on ju lahkumisvalud kauaks meelde jääb koolikell.
Arvi Rimmel

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!

Suvisest eakate
ekskursioonist
Sellel suvel toimub traditsiooniline suvine reis Valgamaale. Ekskursiooni ajaks on planeeritud kolmapäev,
26.august. Orienteeruv marsruut on Tartu, Otepää,
Pühajärve, Sangaste, Valga/Valka. Tagasi Tõrva, Viljandi
ja Põltsamaa kaudu. Ekskursioonijuhiks tuleb Anne
Kurepalu. Täpsed väljumisajad teatan peale sõita
soovijate registreerumist.
Registreeruda minu telefonil 5 669 4345.
Sotsiaalnõunik Eha Veem
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Tegime jälle ära
Juuni
03.06 kell 17.00 Vihula valla liikumise
kolmapäevak: Kõik etapid algavad Võsu
Spordihoone juurest (Tõusu 4, Võsu).
Osalejad: Osalema ootame igas vanuses
Vihula valla elanikke ja nende külalisi, kellele
meeldib liikuda looduses kas joostes või
kõndides.
Tingimused: Start on avatud 17.00 – 17.30.
Iga osaleja saab esmakordselt starti minnes
personaalse liikumiskaardi, millel fikseeritakse
etapil osalemise kuupäev ja kontrollpunkti
läbimist tähistav märge.Rajad hõlmavad nii
asfalteeritud kui pindamata teekatteid. Rajad
on erinevad. Kontrollpunkt on avatud kuni
18.30-ni. Kontrollpunkti asukoha saavad
osalejad teada etapi alguses. Osaleja vastutab
ise oma tervisliku seisundi eest starti minnes.
Tunnustamine: Kõikidel etappidel (12 etappi)
osalenuid tunnustatakse Võsu Spordihoones
28. oktoobril 2015 a algusega 17.30. Lisaks
loosime välja auhindu nende vahel, kes on
osalenud vähemalt 10-l etapil.
Korralduslik info ja küsimused etappide kohta:
Ivar Abner, ivar.abner@gmail.com
04.06 kell 20.00 Kaunid Kontserdid Käsmus 2015:
MARI JÜRJENS JA RIHO SIBUL
05.06 kell 20.00 Kaunid Kontserdid Käsmus 2015:
DAGÖ
06.06 kell 20.00 Kaunid Kontserdid Käsmus 2015:
C-JAMI PÄIKESELOOJANGU KONTSERT,
07.06 kell 20.00 Kaunid Kontserdid Käsmus 2015:
LENNA & EPLIK
10.06 kell 20.00 Kaunid Kontserdid Käsmus 2015:
VALLATUD VESTID JA KÕRSIKUD
11.06 kell 20.00 Kaunid Kontserdid Käsmus 2015:
CURLY STRINGSI SUVE AVAKONTSERT,
http://kkk.virufolk.ee/2015 , Peep Veedla
peep@virufolk.ee, tel 505 6240
17.06 kell 17.00 Vihula valla liikumise
kolmapäevak
20.06 kell 10.00 VÕSU JAANILAAT,
www.jaanilaat.ee.
LAADAKORRALDUS: Ivica Ednaševsky, tel
5 450 1522 jaanilaat@jaanilaat.ee ja Kristel
Tõnisson, tel 505 7713, kristel@jaanilaat.ee
20.06 kell 21.00 VÕSU JAANIÕHTU, tantsuks
mängivad VILJO TAMM ja AGU
TAMMEORG. Info Andres Truman,
tel 5 805 3482, www.vihula.ee
23.06 KÄSMU JAANITULI, info Virge Ong,
tel 5 553 7828, virgeong@gmail.com
23.06 kell 19.00 PALMSE MÕISA JAANITULI,
peaesineja ans Smilers. Info www.palmse.ee
27.06 kell 12.00 MUINASJUTUPÄEV PALMSE
MÕISAS, info www.palmse.ee

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 ning 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.

Lemuselja perekalmistu enne ja pärast „ärategemist”.
Seekord otsustas kevadvihm
„teemeäralised“ proovile
panna, kuid võta näpust –
lõikas hoopis endale sõrme.
Tulid staažikad osalejad,
kindla tegevusplaaniga ja
esmakordsed osalejad, kenasti vihma vastu kaitstult ja
töövahenditega relvastatult.
Üldine tegevusplaan oli traditsiooniline – Võsu rannaääre koristamine-riisumine,
autobrigaadidega Võsu
ümbruse teeäärte sodist puhastamine. Õnneks jätkus
abiväge ka seekord pisut
erakordse tegevuse teostamiseks. Nimelt lagunes ja oli

õnnetus seisus paljudele
tuttav Lemuselja perekalmistu. Väga omapärase ja
erilise auraga pärandkultuuriobjekt ootas juba ammu
möödakäija abistavat kätt,
kuna selle pere viimane
eakas liige elab kaugel Rootsis.
Nagu ühel hauaplaadil
on kirjas: „Möödakäija, kes
siin peatud, aita siin korda
hoida…“ – nii võttiski seltskond talgulisi kaevata välja
lagunenud betoon-postid ja
asendada need varem ettevalmistatud toekate puidust
postide ja värskelt kooritud

lattidega. Ka meie lugupeetud maavanem Marko
Torm rassis mehiselt ja selg
oli seestpoolt higist ja
väljastpoolt vihmast märg.
Tahaksin veel väga tänada
Jüri Teppet, kelle abiga said
talgupäeval alustatud tööd
lõpuni viidud. Usun, et igaüks, kes RMK matkateel
liikudes satub taas Lemuselja perekalmistule, võib
võtta aja maha ja nautida
selle paiga erilist rahu.
Ka ülejäänud talgulised
trotsisid vapralt vihma. Suur
hulk „varandust“ teede
äärest leidis koha prügi-

Võsu „Teeme ära“
talguliste ja pritsimeeste
nimel – loodusevahtija
Valdek Kilk

Kordaläinud talgupäev Vainupeal
Hoolimata vihmasest ilmast
kogunesid tublid talgulised
2. mail, et traditsiooniliselt
koos ära teha suuremad
koristus- ja korrastustööd
Vainupea külas. „Teeme
ära” talgupäevaks lubas
vihma ning täpselt nii ka
läks. Meie tublisid talgulisi
kehv ilm aga ei heidutanud.
Kella 10st alanud talgutöödest võttis lõpuks osa
ligemale 30 inimest – nii
nooremaid kui ka vanemaid
– kes said ühiselt korrastatud Vainupea kabeli ümbruse, külavahelised teeäärsed, küla rannajoone ja
ka bussipeatuse enda ning
selle ümbruse. Lisaks jõudsid paljud pika nädalavahetuse jooksul oma talude ja
suvilate õued algavaks
Talgupäeva leid rannajoonelt / foto: Mario Luik
suveperioodiks korrastada.
Pärast talgutöid pakuti kõigile toekat talgusuppi, ühiselt laualt maiustamist (kringlit, kooki, keeksi, komme) ja „Teeme ära”
raames AS Terelt saadud tooteid (keefiri, piima, jogurteid, kohukesi). Päev jätkus õhtupoolikul Vainupea küla selts MTÜ
üldkoosolekuga, kus räägiti seltsi vahepealsetest tegemistest ning käesoleva aasta plaanidest. Suured kiidusõnad kõigile, kes
andsid talgupäeva õnnestumiseks oma panuse!
Mario Luik, Vainupea küla selts MTÜ

Mis meil uudist?

JUUNI
14.06 Sadamasild
26.06 Koit Toome - “Jaak Joala 60”
28.06 Tõnis Mägi ja Jarek Kasar
30.06 Trio Romance

Altja jõe ääres Koprarajal on laanesõnajalad avanud oma
lehelehtrid. Taimetarga rajal ja pika Matkatee ääres
õitsevad hilised kevadlilled ühtaegu varaste suviste
metsa- ja niidutaimedega. Linnulauluhooaeg on kõrgpunktis, mine vaid metsa ja kuula!
info@lahemaa.ee, tel 329 5555 – RMK Lahemaa
teabepunkt
oandu.looduskeskus@rmk.ee, tel 676 7010 – RMK
Oandu looduskeskus
www.loodusegakoos.ee

konteinerites ja rannaääred
omandasid sootuks puhtama
näo.
Tublidele talgulistele pakuti seekord tuunikalast talgusalatit, teed, morssi ja
mmm…magusat kringlit.
Lisaks kostitas piimatootja
„Tere“ kõiki talgulisi piima
ja jogurtiga. Lõpuks tänu
kõigile, kes tegid jälle ära ja
eks kae, mis aasta toob.

JUULI
1.07 Alen Veziko „Piirideta“
2.07 VIHULA MÕISA SUVEMUUSIKA
2015 - Kelli Uustani, Margus Vaher ja
Kusti Lemba
5.07 Dave Benton ja Karl Madis
7.07 Marju Länik
8.07 Ott Lepland & liveband
9.07 VIHULA MÕISA SUVEMUUSIKA
2015 – Karl Erik Taukar ja Erich
Kammiste

11.07 Hedvig Hansoni trio uus
kava "ILUS ELU"
13.07 C-JAM kavaga Crazy Cellos
14.07 Indrek Kalda ja Paul Kristjan
Kalda
15.07 Tanel Padar and The Sun
16.07 VIHULA MÕISA
SUVEMUUSIKA 2015 – Kukerpillid
19.07 Jäääär (Jäääär)
20.07 Maarja Liis Ilus ja Koit Toome
23.07 VIHULA MÕISA
SUVEMUUSIKA 2015 – Kõrsikud
26.07 Maria Listra, Sandra Nurmsalu
28.07 Kaunimate aastate
vennaskond
“Siin me oleme“ – laulud elust
ja kinolinalt
30.07 VIHULA MÕISA
SUVEMUUSIKA 2015 – Annel Peebo
ja Jassi Zahharov
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Istung nr 20
Võsul 21. mail 2015 kell 16:00.
Istungil osales osales10 volikogu liiget:
Robert Aasa, Andrus Aasmäe, Anneli
Alemaa, Annika Hallimäe, Jaan Kruus, Hanno
Nõmme, Mati Piirsalu, Aarne Vaik, Aide
Veinjärv ja Uno Õunapuu.
Istungil ei osalenud Urmas Einberg, Gerly
Herm ja Jüri Teppe.
Otsusega nr 76
kehtestati Võsu-Käsmu jalgtee ja
jalgrattatee teemaa detailplaneering
Otsusega nr 77
algatati detailplaneeringu koostamine Vergi küla Tüllikese kinnistule ja lähiümbrusele eesmärgiga kinnistu ümberkruntimine,
elamumaa krundi moodustamine ja ehitusõiguse
määramine elamule ning abihoonetele, tee aluse maa
liitmine Tihase tee teemaaga.
Otsusega nr 78
anti nõusolek Sagadi külas asuva
AmEst Invest OÜ omanduses oleva kinnistu Otsa
omandamiseks AmEst Haldus OÜ-le
Otsusega nr 79
anti MTÜ-le Võsu Vabatahtlik
Tuletõrjeühing tasuta kasutusse kümneks aastaks
vallale kuuluv Võsu alevikus asuv kinnistu Sadama
tn 2
Otsusega nr 80
otsustati müüa avalikul kirjalikul
enampakkumisel valla omandis olev Võsu alevikus
Tiigi väikekoht 19 asuv kinnistu (92201:004:0024,
registriosa nr 5446931) suurusega 1114 m2
alghinnaga alates 16 000 eurot
Volikogu arutas Käsmu sadama detailplaneeringuga seotud küsimusi ja otsustas jätkata detailplaneeringu menetlust vähemalt niikaua, kuni on
saabunud keskkonnamõjude strateegilise hindamise
aruanne, mis annab täpsema ülevaate planeeritava
sadama võimalikust suurusest.
Järgmine korraline volikogu istung
toimub 11. juunil 2015 Võsul.
Volikogu poolt vastuvõetud otsustega saab tutvuda
valla kantseleis, raamatukogudes ja valla veebilehel:
www.vihula.ee.

Alates 2015.a. maikuust haldab
Vihula valla jäätmejaama AS
Epler & Lorenz.
Jäätmejaamas võetakse Vihula valla elanikelt ja Vihula
vallas suvilaid omavatelt isikutelt tasuta vastu alljärgnevaid
jäätmeliike:
· paber ja kartong;
· pakendijäätmed;
· metallijäätmed;
· plastijäätmed;
· töötlemata puit;
· töödeldud puit;
· rõivad, tekstiil, jalatsid;
· mööblijäätmed;
· sanitaartehnika;
· lehtklaas;
· biolagunevad aia- ja haljastusjäätmed;
· ohtlikud jäätmed;
· elektri- ja elektroonikaseadmed – peavad olema
üleandmisel komplekssed;
· vanarehvid.
Jäätmed peavad olema jäätmejaama tuues liigiti
sorditud.
Jäätmete üleandmisel ja paigutamisel juhinduda
jäätmejaama töötaja juhistest.
Vihula valla jäätmejaama lahtiolekuajad ja kontaktid:
Jäätmejaam (Spordi tn 16, Võsu alevik) on AVATUD
reedel ja laupäeval 12.00 – 18.00 (v.a. riiklikud pühad).
Väljaspool jäätmejaama lahtiolekuaegu jäätmeid vastu ei
võeta.
Ülaltoodud loetelus nimetamata jäätmete üleandmiseks
palume pöörduda Lääne-Viru Jäätmekeskusesse või
suuremate jäätmekoguste (näit. ehitus-lammutusjäätmed)
korral tellida jäätmekäitlusettevõttelt vajaliku mahuga
konteiner.
ETTEVÕTETES TEKKIVATE JÄÄTMETE
ÜLEANDMISEKS VÕTTA ÜHENDUST OTSE
VASTAVAT JÄÄTMEKÄITLUSÕIGUST OMAVA
JÄÄTMEKÄITLUSETTEVÕTTEGA.
Jäätmejaama haldaja esindaja kohapeal tel. 518 2641
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21. aprilli 2015 istungi nr 15 kokkuvõte
1. Kooskõlastada Natturi küla Vanaõue kinnistule rajatava
puurkaevu asukoht.
2. Anda luba korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodiliseks vabastuseks H.S. ja erandkorras vabastuseks L.T.
3. Lubada vallavanem Annes Naan puhkusele alates 06. mai
2015 kuni 12. mai 2015 ning määrata asendajaks ehitus- ja
planeerimisnõunik Erik Keskküla. Kaitseliidu Alutaguse
Maleva teatise alusel on vallavanem Annes Naan
kaasatud Kaitseväe suurõppusele „Siil 2015“ 04.mai
2015 kuni 05.mai 2015 ja 15.mai 2015. Nimetatud
perioodil määrata vallavanema asendajaks ehitus- ja
planeerimisnõunik Erik Keskküla. Vallavanema õppuse
ja puhkuseperioodi jäävate vallavalitsuse istungite
juhatajaks määrata vallavalitsuse liige Urmas Osila.
4. Muuta Metsanurga külas asuva katastriüksuse Vanamoorikalda sihtotstarvet, määrates uueks sihtotstarbeks
elamumaa.
5. Anda nõusolek Salatse külas asuva Kaunikadaka katastriüksuse jagamiseks kaheks eraldi katastriüksuseks ja
määrata koha-aadressideks Kaunikadaka ja Väike-Kerala
ning sihtotstarbeks maatulundusmaa.
6. Anda nõusolek Pihlaspea külas asuvate naaberkinnistute
Möldri ja Männiku piiride muutmiseks.
7. Väljastada projekteerimistingimused Käsmu küla Neeme
tee 42 kinnistu abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
Väljastada projekteerimistingimused Vergi sadama
sadamahoone päikesepaneelide paigaldamise ja elektrisüsteemi rekonstrueerimise projekti koostamiseks.
8. Väljastada kasutusluba Võsu aleviku Rakvere mnt,
Spordi tn, Spordi põik tn, Luha tn, Pargi tn, Jõe tn, Mere tn
ja Kalda tn veetorustike kasutamiseks (Vihula valla
veemajandusprojekti Võsu aleviku IV osa). Väljastada
kasutusluba Võsu aleviku Rakvere mnt, Spordi tn, Spordi
põik tn, Luha tn, Pargi tn, Jõe tn, Mere tn ja Kalda tn
kanalisatsioonitorustike kasutamiseks (Vihula valla
veemajandusprojekti Võsu aleviku IV osa). Väljastada
kasutusluba Lahe küla Väi kinnistu elektriliitumise
kasutamiseks.
6. mai 2015 istungi nr 16 kokkuvõte
1. Sotsiaal- ja hariduskomisjoni ettepanekud kinnitati
järgmiselt: maksta küttetoetust kolmele eakale inimesele
kokku summas 480 eurot; maksta küttetoetust ühele
vähekindlustatud perele summas 192 eurot; maksta
küttetoetust ühele puudega inimesele summas 128 eurot;
maksta rehabilitatsioonitoetust ühele puudega inimesele
summas 61,80 eurot; maksta rehabilitatsioonitoetust
ühele eakale inimesele summas 78,52 eurot; maksta
ühekordset toetust kahele eakale inimesele kokku
summas 605,43.
2. Anda Vihula valla tänukiri regilauluansamblile TinkTingadi rahvakultuuri säilitamise ja edendamise eest ning
tunnustada kollektiivi tegevust rahalise toetusega 500
euro ulatuses.
3. Väljastada kirjalik nõusolek Mustoja küla Kalda
kinnistule puurkaevu rajamiseks.
4. Väljastada projekteerimistingimused Võsu aleviku Mere
tn 67 kauplusehoone rekonstrueerimise ja laienduse
projekti koostamiseks.
5. Väljastada ehitusluba Karepa küla Luite kinnistule suvila
püstitamiseks.

Olmejäätmete veost
Meeldetuletuseks
Olmejäätmete veo korraldamise nõue tuleneb jäätmeseaduse
§ 66.
Vihula Vallavolikogu on 12.05.2011 aasta määrusega nr
39 kehtestanud (muudetud 22.12.2011 määrusega nr 51)
Korraldatud jäätmeveo rakendamise korra, mis on aluseks
olmejäätmete korraldatud veo toimimiseks Vihula valla
haldusterritooriumil.
Kuna ikka ja jälle tekib erinevaid olukordi, kus
olmejäätmete vedu kehtestatud tingimustel tekitab küsimusi
on Vihula valla kodulehel www.vihula.ee (Keskkond →
Korraldatud jäätmevedu) pealkirja all „Korduma kippuvad
küsimused” toodud sagedamini tekkivad küsimused ja
toodud neile vastused.
Viimasel kohtumisel (14.05.2015) korraldatud
olmejäätmete veo ainuõigust Vihula valla haldusterritooriumil omava Ragn-Sells AS-ga arutati teemadel, mis
parandaks jäätmeveo toimimist. Alljärgnevas lühikokkuvõte
nendest:
1. Sageli on olukordi, kus jäätmevedaja ei suuda
tuvastada, millisele kinnistule kuulub konteiner (hajaasustuses jäätmekott), mida ta tühjendab. ETTEPANEK:
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6. Väljastada kasutusluba Vergi küla Merekalda kinnistu
tootmishoone laienduse kasutamiseks. Väljastada
kasutusluba Käsmu küla Neeme tee 74 sauna
kasutamiseks. Väljastada kasutusluba Käsmu küla Neeme
tee 74 garaaži kasutamiseks. Väljastada kasutusluba Võsu
aleviku Spordi tn reoveepumpla elektriliitumise
kasutamiseks.
7. Kooskõlastada Natturi külas Vanaõue kinnistule rajatava
puurkaevu asukoht.
8. Mitte nõustuda korraldatud jäätmeveoga liitumisest
erandkorras vabastamisega A.V ja H.E. Nõustuda
perioodilise vabastamisega A.V., H.E. ja M.S.
13. mai 2015 istungi nr 17 kokkuvõte
1. Volikogu kultuuri- ja noorsookomisjoni ettepanekud
kinnitati järgmiselt:
Toetada esitatud taotlusi alljärgnevalt:
•
Käsmu kogudus – kirikukontsert vanamuusikaansamblilt „Tallinn Baroque“ 28. juunil 2016 Käsmu
kirikus: eelarve 150 eurot, toetusena taotletakse vallalt
100%: toetada 150 euroga, taotlejal esitada kuludokumendid.
•
Mall Ränkson – Võsu kooli 7-9.klassi õpilaste 2päevane õppeekskursioon Lõuna-Eestisse: eelarve 900
eurot, taotlus vallalt 300 eurot bussitranspordile: toetada
taotlust 300 euroga, taotlejal esitada kuludokumendid.
Tulevikus arvestada kooli lõpuekskursiooni kulutustega
kooli eelarves.
•
Elmar Põldsalu – osalemine 2015. aasta Klassikalise jõutõstmise MM-il Salos, Soomes: eelarve 740 eurot,
taotletav toetus vallalt 260 eurot (osalustasu, ööbimine):
toetada taotlejat 260 euroga, taotlejal esitada kuludokumendid.
•
Võsu Vabatahtlik Tuletõrjeühing – Võsu rattapäeva
läbiviimine 31.05.2015: eelarve 500 eurot, taotletav
toetus 400 eurot: toetada 400 euroga, taotlejal esitada
kuludokumendid.
•
Mitte toetada Käsmu Külaseltsi jaanipäeva taotlust:
sündmuse eelarve on 350 eurot, toetusena taotletakse
vallalt 100%: mitte toetada, pidude korraldamisega
peavad seltsid toime tulema omavahenditest.
2. Anda luba korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodiliseks vabastuseks V.V; anda luba ühise jäätmemahuti
kasutamiseks R.R; anda luba ühise jäätmemahuti
kasutamiseks L.O., K.O. ja J.U.
3. Väljastada kasutusluba Rutja küla Vainu kinnistu
elektriliitumise kasutamiseks.
4. Väljastada ehitusluba Karepa küla Tammealuse kinnistule
elamu püstitamiseks. Väljastada ehitusluba Võsu aleviku
Piibelehe tn 26 kaitsme nimivoolu suurendamiseks.
5. Väljastada kirjalik nõusolek Võsu aleviku Kooli tn 24
kinnistu liitumiseks ühisveevärgiga ning kanalisatsiooni
kogumismahuti paigaldamiseks.
6. Vallavalitsus otsustas esitada volikogule järgmised
eelnõud: „Vergi küla Tüllikese kinnistu ja lähiümbruse
detailplaneeringu algatamine“, „Võsu-Käsmu kergliiklustee detailplaneeringu kehtestamine“, „Vallavara
võõrandamine (Tiigi väikekoht 19)“, „Vallavara tasuta
kasutusse andmine (Sadama tn 2)“, „Volikogu seisukoht
kinnisasja omandamiseks (Sagadi küla Otsa mü)“.
7. Väljastada TA Orienteerumiskubile avaliku ürituse, RMK
rogainipäev, korraldamise luba. Ürituse aeg: 17. mai, start
kell 12.00, finiš kell 15.00 Oandu looduskeskuse juures.
Konteineril (hajaasustuses jäätmekotil) peaks olema kinnistu
nimi, kuhu konteiner kuulub (näit. maalriteibi riba kinnistu
nimega, konteineril värviga kirje vm).
2.Puude, põõsaste oksad takistavad jäätmeveoki
liikumist. ETTEPANEK: Tee valdaja peab tagama, et
jäätmeveok (sama mure talvel lumelükkajatel) pääseks teel,
sõidukit kahjustamata liikuma.
3.Konteineritele asukoht ei võimalda teenindamist.
ETTEPANEK: Vihula valla jäätmehoolduseeskirja § 9
punkti 10 ja 11 kohaselt peavad käsitsi teisaldatavad kuni 240
l konteinerid olema paigaldatud tühjenduspäeval avalikult
kasutatavale teele võimalikult lähedale, nähtavale kohale,
kuid mitte kaugemale kui 10 m kaugusele avalikult
kasutatavast teest. Suuremad kui 240 l konteinerid peavad
olema tühjenduspäeval kõvakattega alusel, jäätmeveoki
lähimast võimalikust peatuskohast mitte kaugemal kui 4 m.
Suuremad kui 800 l peavad olema kõvakattega alusel, millele
on tagatud jäätmeveoki vahetu juurdepääs.
4.Konteiner peaks olema tõstemehhanismiga
tühjendatav. ETTEPANEK: Üldjuhul kasutatakse selliseid
konteinereid, kuid need, kellel on kasutusel tünnid või vanad
metallist konteinerid peaksid need välja vahetama.
Keskkonnanõunik
Sulev Kiviberg
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Marikal ja Tarvol sündis
20. aprillil poeg
TREVOR AROS
Barbaral ja Tarmol sündis
28. märtsil tütar
ELEANOR ROOS

MAI 2015

ALISE HEINSAAR
Lauli küla

95

ELLEN PERVIK
Pedassaare küla

90

KLAARA HUNT
Võsupere küla

90

ALEKSANDER LORI
Korjuse küla

87

ENNO VAREK
Võsu alevik

85

VILLU JAHILO
Ilumäe küla

85

ENDEL KARTUSOV
Võsu alevik

85

VALTER KASE
Vatku küla

84

KONRAD ALEKSANDER
HEILMANN
Võsu alevik

84

ZOJA TRUUMANN
Võsu alevik

84

VELLI KÜTT
Sagadi küla

81

SILVI TEINBAS
Võsu alevik

81

LEMBIT PLAASMAN
Vainupea küla

75

MAI PABBO
Annikvere küla

75

ELVE HALL
Käsmu küla

75

2. juunil ja 3. juunil
OSUTAB VIHULA VALLAS TEENUST

KORSTNAPÜHKIJA
Aivar Needo
Soovijatel registreerida
telefonil 510 1250
Ostan ehitusliiva, killustikku ja
väikeplokke. Tel 502 0612
Soovin rentida ajavahemikul 12. kuni 19.
august suvila või osa majast koos oma
aiaga. Tel 5 697 741
Suvehooajaks vajatakse Sagadi Käsitöökambrisse müüjat.
Tel. 5 668 2047, 503 0564

Pakume laias värvivalikus trikootaažpaela
nii kangastelgedel vaipade kudumiseks kui
heegeldamiseks.
Valikuga võimalik tutvuda ja osta Sagadi
Käsitöökambris, facebookis: jolleri käsitöö
tel. 5 668 2047

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

