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Supluskultuuri teemaline näitus „Meri on puhkus” jõudis
Käsmu ja Võsule

ÜVK tööd lõpetatud
Eelmisel aastal Võsul alanud vee- ja kanalisatsiooni
rekonstrueerimistööde projekt on edukalt teostatud.
Projekti raames rajati uusi ja rekonstrueeriti vanu
kanalisatsioonitrasse üle viie kilomeetri ja veetrasse üle
kuue kilomeetri. Ehitati seitse uut ülepumplat ja rekonstrueeriti kaks ülepumplat ning rajati 19 uut tuletõrjehüdranti.
Samuti sai Võsu alevik nimetatud projekti raames
uue veetöötlusjaama ja reoveepuhasti. Vihula valla
ühisveevärgi ja kanalisatsiooni rekonstrueerimistööd
jätkuvad – ootame KIK-i poolseid rahastustoetusi
Võsupere vee- ja kanalisatsiooniprojektile ning Käsmu
veetöötlusjaamale koos peatrasside rajamisega.
Andrus Kruusi
Vihula Valla Veevärk OÜ juhatuse liige

Eesti Meremuuseum koostas
üle-eestilise supluskultuuri
teemalise näituse „Meri on
puhkus”, kasutades selleks
rannakabiinide seinu.
Kuueteistkümnele
rannakabiinile paigutatud
näitus on osa Eesti
Meremuuseumi 80.
juubeliaasta programmist.
Et kogu näitusest ülevaade
saada peaks lisaks Võsule ja
Käsmule läbi käima veel
Narva-Jõesuu, Toila, Valkla,
Pirita, Stroomi, Väänajõesuu, Laulasmaa, Nõva,
Vormsi, Kärdla, Paralepa,
Kuressaare, Pärnu ja Kabli
mererannad.

Vainupeal on suvi alanud
tegusalt

Võsu sadama projekteerimis- ja ehitustööde II etapp teostatud

Võsu sadam

Võsu sadama ehitaja, OÜ
Monoliit kinnitas, et kõik
projektsed tööd on teostatud
ja riigihankelised mahud
täidetud
Vallavalitsuse poolt
moodustatud vastuvõtukomisjon tutvus riigihanke
järgsete töödega Võsu sadamas ning otsustas allkirjastada teostatud tööde üleandmis-vastuvõtmise akti.
Alates 19. juunist on
sadamas MTÜ Võsu Sadama
poolt korraldatud
öine
valve.
Võsu sadama e-posti
aadress :
vosu.sadam@vihula.ee ja
telefon 505 8145

Möödunud aastal alustas külaselts annetajate abiga
esimest etappi Vainupea kabeli remondi- ja renoveerimistöödest. Tänaseks on plaanitust varem õnnestunud juba ka
teine etapp läbida – juuni keskpaigaks korrastati suures
osas väsinud kabeli põrand, värskendati osaliselt
kobrutava värviga seinad ning parendati täiendavalt
katust läänepoolse seina veekahjustuste vältimiseks.
Tööd viis seegi kord läbi Oto Ehitus OÜ ning omanikujärelvalvet teostas Reiska PA OÜ. Vainupea küla selts
tänab koostööpartnereid ja oma panuse andnud seltsi
liikmeid suurepärase – operatiivse, kaasamõtleva,
vastutuleliku – koostöö eest! Projekti rahastati kabelile
tehtud sihtotstarbeliste annetuste ning Vihula Vallavalitsuse poolt 2015. aastaks eraldatud investeeringutoetuse abil.
Taas värskema ilmega kabelit on kõigil huvilistel
võimalik uudistama tulla juba pühapäeval 5. juulil, kui
algusega kell 14.00 annab rannakabelis tasuta kontserdi
Kadrina Segakoor. Lisaks on käesoleva aasta juulis ja
augustis Vainupea kabelis Teeliste Kirikud 2015 raames
pühapäeviti kell 12.00-15.00 avatud uste päevad ning
mitmed teisedki artistid lähikuudel üles astumas. Lisainfo
leiab: www.vainupea.ee.
Pühakoja renoveerimise ja selle kasutuses hoidmise
kõrval tegeleme muuhulgas aktiivselt ka külas heakorra
tagamisega. Turvalisema ümbruskonna ja omavahel
aktiivsemalt läviva kogukonna huvides on Vainupeal
alustatud Vainupea Naabrivalve Sektori loomist. 30. mail
käis Eesti Naabrivalve MTÜ tegevjuht Marek Väljari
Vainupea kabelis külarahvale naabrivalve liikumist
tutvustamas. Seeläbi saadi teada olulistest naabrivalvet
puudutavatest nüanssidest ja selle tõhususest. Samuti
täiendavat innustust – hiljemalt suve lõpuks on eesmärk
naabrivalve sektor Vainupeal välja kuulutada ja vastavalt
tähistada.
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Käsmu rannakalurid toetavad sadama rajamist
Juuli
01.07 kell 17.00 Vihula valla liikumise kolmapäevak
01.07 kell 17.00 Karepa rahvamajas lastekoori Ellerhein
kontsert. Korraldaja Karepa Selts, info Ene Loo, tel
5 381 1500
01.07 kell 20.00 Alen Veziko. Vihula mõisas. Piletid
müügil
http://www.piletilevi.ee/est/meelelahutus/saalid/vihulamois-1835/ ja Vihula Mõisas koha peal
01.07 SAGADI ÖÖMUUSEUM, www.sagadi.ee
02.07 kell 19.00 VIHULA MÕISA SUVEMUUSIKA
2015 - Kelli Uustani, Margus Vaher ja Kusti Lemba.
Piletid müügil
http://www.piletilevi.ee/est/piletid/festival/muusika/
vihula-moisa-suvemuusika-2015-36718/ ja Vihula
Mõisas koha peal
04.07 kell 20.00 SUVEPIDU VÕSU RANNAKLUBIS,
info Lii Undusk, tel 53359340, liiundusk@hot.ee
05.07 kell 19.00 Dave Benton ja Karl Madis Vihula
mõisas.
07.07 Marju Länik. Vihula mõisas.
08.07 kell 20.00 Ott Lepland & liveband Vihula mõisas.
08.07 SAGADI ÖÖMUUSEUM, www.sagadi.ee
09.07 kell 19.00 VIHULA MÕISA SUVEMUUSIKA
2015 – Karl Erik Taukar ja Erich Kammiste.
11.07 VÕSU MARATON.
http://sydasuve.eestimaraton.ee
11.07 kell 17.00 KAREPA XV KODUKANDIPÄEV
www.karepa.ee karepaselts@hot.ee
11.07 kell 20.00 Hedvig Hansoni trio uus kava "ILUS
ELU" Vihula mõisas.
12.07 kell 12.00 TSIRKUSEPÄEV PALMSE MÕISAS,
www.palmse.ee
11.-12.07 kell 11.00 FUN harrastajate sari - II etapp,
Võsul, Käsmu lahel. Kellaajad mõlemal päeval
11:00-17:00, info Eru Surf Team, Argo Servet, tel
+372 510 5246
13.07 kell 22.00 C-JAM kavaga Crazy Cellos Vihula
mõisas.
14.07 kell 20.00 Indrek Kalda ja Paul Kristjan Kalda
Vihula mõisas.
15.07 kell 17.00 Vihula valla liikumise kolmapäevak:
15.07 kell 20.00 Tanel Padar and The Sun Vihula
mõisas.
15.07 kell 20.00 Maarja ja Koit „Maailm meie käes",
kontsert Käsmu Meremuuseumi õues.
15.07 SAGADI ÖÖMUUSEUM, www.sagadi.ee
16.07 kell 19.00 VIHULA MÕISA SUVEMUUSIKA
2015 – Kukerpillid.
17.07 kell 18.00 Karepa rahvamajas lastekoori Ellerhein
kontsert. Korraldaja Karepa Selts, info Ene Loo, tel
5 381 1500
18.07 GEORG OTSA FESTIVAL VÕSUL: Suur
Estraadikontsert ja Kinoõhtu Gerog Ots Võsul 2:
Georg Otsa poolt unustamatuks lauldud
operetimeloodiaid ja laule esitavad Võsu mändide all
Rannaklubi pargis Maria Listra, Sirje ja Väino
Puura, Voldemar Kuslap ja TV3 näosaates juba
Georg Otsana tuntuks saanud Lauri Liiv. Otsaga
koos veedetud lavateed meenutab ooperiprimadonna
Margarita Voites. Lauljaid saadab Margus Kappeli
ansambel ja õhtut juhib Artur Raidmets. Kontsert
salvestatakse. Pärast kontserti toimub kinoõhtu Võsu
Rannaklubis kell 21.00 (tasuta). Näidatakse Georg
Otsa maailmakuulsaks teinud 1958. aastal Lenfilmis
valminud filmi Mister X (eestikeelsete subtiitritega)
ja Tallinnfilmi omamoodi sotsialistliku realismi tippu
kuuluvat 1951. aastal tehtud värvilist mängufilmi
Valgus Koordis.
19.07 Jäääär Vihula mõisas.
19-20.07 VÕSU INTERNATIONAL JAZZ FESTIVAL,
20.07 20.00 Maarja Liis Ilus ja Koit Toome Vihula
mõisas.
21.07 kell 18.00 Karepa rahvamajas kontsert: Külliki
Lauluaed ja Pariisi Eesti Kool lastelt.
22.07 SAGADI ÖÖMUUSEUM, www.sagadi.ee
22-25.07 VÕSU MUUSIKAPÄEVAD, info www.vihula.ee
525 1127, anneli.kivisaar@vihula.ee
23.07 kell 19.00 VIHULA MÕISA SUVEMUUSIKA
2015 – Kõrsikud.
25.07 kell 21.00 Muusikapäevade tantsuõhtu ansambliga
POSÕ, Võsu rannalaval, tasuta.
26.07 VÕSU RANNA LIIVASKULPTUURIDE
MEISTERDAMINE.
26.07 kell 12.00 HOBUPÄEV PALMSE MÕISAS, info
www.palmse.ee
26.07 kell 18.00 Klassikalise kitarri õhtu Võsu
rannaklubis.
26.07 kell 19.00 Karepa rahvamajas Teatrike OÜ
lasteetendus „Pilli-Tiidu”.
26.07 kell 19.00 Maria Listra, Sandra Nurmsalu Vihula
mõisas.
28.07 kell 20.00 Kaunimate Aastate Vennaskond Vihula
mõisas.
28.07 kell 19.00 PÕRANDAAUGU PIDU Karepa
Rahvmajas – esinevad: MARGE & BONZO,
Meeskvintett RAMMM, CURLY STRINGS,
võimalikud üllatusesinejad. Sissepääs: ANNETUS 10
EUR või enam (alla 15aastased tasuta) Info 564 1152
30.07 kell 19.00 VIHULA MÕISA SUVEMUUSIKA
2015 – Anneli Peebo ja Jassi Zahharov.
31.07 KOLME MÕISA ÖÖMATK (Palmse, Sagadi,
Vihula mõisad), info www.sagadi.ee

Käsmu
Juuni keskel toimunud MTÜ
Käsmu Majaka sadama
üldkoosolekul saavutati üksmeel sadama rajamise osas.
Esindatud olid kõik 13 liiget
ja 12 nendest soovib lähitulevikus näha Käsmus oma
sadamat. Esialgsed emotsioonid ning põhjendamatud
hirmud on vaibumas ning
asendunud rahuliku ja kaine
aruteluga Käsmu edasise
arengu üle. Rannakalurid on
sadama vajalikkuses veendunud, endine osaliselt kahtlev, äraootav seisukoht on
asendunud konstruktiivse
koostööga.
Kogukonna küsimuste
lahendamisel on oluline üksmeele saavutamine ning teineteise mõistmine. Seetõttu
on MTÜ Käsmu Majaka
sadama liikmed pida-nud
koostööd ja selgitamist äärmiselt tähtsaks. Kogukonnas ei saa olla õnnelik
üksinda. Me saame olla
õnnelikud koos ja seetõttu on
oluline, et igaüks, kes tunneb, et teda sadama rajamine
puudutab, mõtleks selle enda
jaoks selgeks nii tänases
päevas kui ka pikemas perspektiivis. Rannakalurite üks-

meelne poolehoid sadama
rajamiseks on märgilise tähendusega.
Lisaks rannakaluritele on
sadama olemasolu tähtis
igale aktiivsele Käsmukale
eriti neile, kel sügavam ja
laiem merehuvi. Eesti on
mereriik ja meri on olnud
läbi ajaloo erilise tähendusega. Selleks, et merega
tõsiselt suhelda on vaja
turvalist kohta, kust minna ja
kuhu tulla. On vaja merevõtit ehk sadamat. Selle
võtme valmistamisega seonduv oli MTÜ üldkoosoleku
läbiv teema.
Koosolekul avaldasid
oma arvamust rannakalurid
Lembo Pikkamäe, Hannes
Männik, Kalle Jüriska, Meremuuseumi juht Aarne Vaik
aga ka kõik teised kohal
viibinud MTÜ liikmed.
Juhatuse edasise tegutsemise hõlbustamiseks võeti
vastu rida suunavaid otsuseid:
* otsustati jätkata jõupingutusi sadama rajamiseks senises planeeritud
asukohas, Käsmu Majakamäel;
* planeerida sadam suuru-

selt Võsu sadama sarnaselt, ca 32 paadikohta;
* Hannes Männiku ettepanekul otsustati töötada
läbi alternatiivne plaanilahendus pikendatud
kaarja põhjamuuliga
ning ilma massiivse lõunamuulita minnes akvatooriumiga vähem ida
suunas. Ühtlasi juhtis
Hannes Männik tähelepanu sellele, et põhjamuuli maapealne alguskoht peaks kindlustama
Käsmu Majaka esist kallast, tagamaks majaka
turvalisust pikema aja
jooksul;
* Lembo Pikkamäe ettepanekul otsustati, et sadama hoone ehitatakse
peale sadama rajamist ja
kahes etapis, esialgu
võrgukuurid ja sadamakapteni ruum, seejärel
vastavalt vajadusele muu
vajalik;
* Vähemalt 25 sadamakohta planeerida kohalikele Käsmu kinnistuomanikest paadiomanikele ning ülejäänud paadikohad külalisalustele
mis saabuvad meritsi.

Vältida/minimeerida
paaditreilerite parkimist
sadama niigi piiratud
territooriumil.
Kõikides küsimustes
hääletati üksmeelselt otsuste
poolt, ainsana hääletas vastu
Aarne Vaik. Muuseumi juht
põhjendas oma vastumeelsust usaldamatusega
teiste MTÜ liikmete suhtes
ja palus ennast liikmeskonnast välja arvata. Selle
soovi juhatus rahuldas.
MtÜ liikmed näevad
endiselt Meremuuseumi
Käsmu Majaka Sadama
olulise osana. Me kõik
hindame mereajaloo väärtustamist. Iga lugu peab aga
jätkuma ja just seda MTÜ
liikmed soovivad. Meremuuseum oma ajaloolise
kollektsiooniga ning rajatav
sadam oma tulevikuvisiooniga peaksid moodustama
ideaalse koosluse, et toetada
Käsmu küla unikaalsust ka
tulevikus.
Tarmo Tamm
MTÜ Käsmu Majaka
Sadam juhatuse liige

Selgusid Võsu Spordihoone logo
ideekonkursi võitjad
Võsu Spordihoone logo ideekonkursile saabus tähtajaks 18 tööd kokku
13 autorilt.
Parimaks tunnistati Enar Essensoni töö märksõnaga „Rakett“
Teise koha saavutas Kaie Kubri töö märksõnaga „Triibuline“
Kolmandaks tuli Avely Põderi esitatud võistlustöö.
Võsu Spordihoone tänab kõiki konkursil osalenuid.

Vihula valla liikumise kolmapäevakud
Käesolevaks ajaks on toimunud liikumise kolmapäevakuid kaks kuud, ehk 4 etappi
Seni on igal järgmisel etapil liikumise harrastajaid lisandunud. Kokku on osa
võtnud 18 inimest, nendest 5 on osalenud kõikidel etappidel.
Distantsi läbimiseks kõndides kulub aega umbes 60 minutit.
Järgmised Vihula valla liikumise kolmapäevakud toimuvad 01. ja 15. juulil
2015. Start on avatud Võsu Spordihoone ( Tõusu 4 ) juures kell 17.00 kini 17.30
Ootame uusi osalejaid liikumise kolmapäevakutele.

KIRJAKAST
Massaažilaagrist!
Sellel aastal on juhtunud ootamatu lugu, et kahjuks me ei
saagi oma vallas massaaži pakkuda. See on vist pea kümne
aasta jooksul esimene kord, kus vald ja kool ei saa
kokkuleppele massaažilaagri toimimise osas. Ei tahaks siin
kedagi süüdistama hakata, sest selline vorm ongi erandlik
ja põhinebki ainult mitmepoolsel heal tahtel. Massaažilaager on nagu maal loomapidamine, et ega ära ei tasu ja
muret on palju, aga rõõmu on rohkesti.
Pigem oleks põhjust siin tänada neid inimesi, tänu
kellele said üldse võimalikuks eelmised laagrid. Ka
eelmistel aastatel tegi vallavalitsus meile erandi ja lubas
soodustingimustel kõigel sellel toimida. Mõistan ka

Võsu Spordihoone
vajab
ajavahemikuks
20. juuli kuni 16. august 2015
koristajat.
Tel 5 343 6881

praegust koolidirektorit, sest ega kool polegi laagrite
korraldamise paik ja seetõttu olengi tänulik eelnevatele
dirokteritele ja toredale kooliperele, kes meid seal nõus olid
võõrustama. Ja loomulikult tänud imetoredale vallarahvale, kes mõnel aastal justkui salajast infot imekiiresti
vallas ringi jagasid. Nii juhtuski, et alati viimastel päevadel
oli juba tahtjaid rohkem, kui suutsime pakkuda. See on vist
aja märk, et need tegevused, mis sünnivad õhinapõhiselt ja
koostöös, kipuvad kaduma. Meid on ka aastaid juba teised
koolid kutsunud, et miks me nende valda ei tule tegema –
kuidas meil seal hakkab minema, ei oska ennustada! Tänan
veelkord kõiki osapooli nende südantsoojendavate aegade
eest!
Alar Krautman
Krautmani Massaaži ja Terviseakadeemia juht
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Istung nr 21
Võsul 11. juunil 2015 kell 16:00.
Istungil osales 11 volikogu liiget: Robert
Aasa, Andrus Aasmäe, Anneli Alemaa,
Urmas Einberg, Annika Hallimäe, Gerly
Herm, Jaan Kruus, Mati Piirsalu, Jüri Teppe,
Aide Veinjärv ja Uno Õunapuu.
Istungil ei osalenud Hanno Nõmme ja Aarne
Vaik.
Määrusega nr 31 kinnitati Vihula valla 2015 aasta
lisaeelarve nr 1 kogumahus 37 973 eurot.
Määrusega nr 32 muudeti Toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavate jooksval kuul tasumisele
kuuluvateeluruumide alaliste kulude piirmäärasid
järgmiselt:
1) üür kuni 1,50 € normpinna 1 m² kohta kuus;
2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas
remondiga seotud kulu kuni 0,50 € normpinna 1
m² kohta kuus;
3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu
tagasimakse 1 € normpinna 1 m² kohta kuus;
4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste
maksumus kuni 4 m³ üheliikmelise pere kohta
ning kuni 3 m³ iga järgmise pereliikme kohta kuus
ning abonenttasu;
5) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või
kütuse maksumus kuni 8.60 € perekonna iga
liikme kohta kuus;
6) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse
maksumus 2 € normpinna 1 m² kohta kuus
kütteperioodil (kütteperiood 9 kuud aastas 01.0931.05). Kui kuludokumendil kajastub
järgneva perioodi küttekulu, kompenseeritakse kulu
järgnevatel kuudel vastavalt kehtestatud piirmäärale
kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni;
7) elektrienergia tarbimisega seotud kulu 20 €
üheliikmelise pere kohta ja 6.50 € iga järgmise
pereliikme kohta kuus;
8) majapidamisgaasi maksumus ühe ja kaheliikmelisele perele 4 (17 kg) ballooni aastas, alates
kolmandast pereliikmest 6 (17 kg) ballooni aastas;
9) maamaksukulud, mille arvestamise aluseks on
kolmekordne elamualune pind;
10) hoonekindlustus 0.20 € 1 m² kohta kuus;
11) olmejäätmete tegelik veotasu vastavalt prügiveofirmaga sõlmitud lepingule.
Otsusega nr 81
algatati üldplaneeringu muutmisettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamine
Sakussaare küla Orumäe kinnistule ja lähiümbrusele
eesmärgiga selgitada välja ning võimalikus ulatuses
määrata ehitusõigus õppe- ja treeningkeskuse
hoonete ning taristu rajamiseks lennunduse suunaga
(paraplaanid, mudellennundus) spordibaasile;
juurdepääsude, keskkonnakaitseliste abinõude
määramine ning kitsenduste ja piirangute määramine. Arvestades eeldatavalt mõjutatava ala suurust
ning lähtudes kriteeriumitest, mille kohaselt
kavandatava tegevuse elluviimisel tekkiv mõju
maakonna rohevõrgustiku alale ei ole pööratav,
algatati keskkonnamõju strateegiline hindamine
planeeringuga kavandatavale tegevusele.
Otsusega nr 82
taotletakse Vihula valla munitsipaalomandisse Võsu-Käsmu kergtee L1 maaüksus
suurusega ca 3170 m².
Otsusega nr 83
võõrandatakse otsustuskorras
Karula külas asuv Kuivati kinnistu.
Istung nr 22
Võsul 19. juunil 2015 kell 9:00.
Istungil osales osales12 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.
Otsusega nr 84
kinnitati Vihula valla 2014. aasta
majandusaasta aruanne
Volikogu poolt vastuvõetud otsustega saab tutvuda
valla kantseleis, raamatukogudes ja valla veebilehel:
www.vihula.ee.
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19. mai 2015 istungi nr 18 kokkuvõte
1. Nõustuda Vihula külas asuva maaüksuse Tammepäeva
riigi omandisse jätmisega.
2. Väljastada kirjalik nõusolek Võsu aleviku Rakvere tee 19
kinnistu tehnosüsteemide muutmiseks. Väljastada
kirjalik nõusolek Vainupea küla Ilmari kinnistule
puurkaevu rajamiseks.
3. Väljastada projekteerimistingimused Pedassaare küla
Neeme kinnistu sauna ehitusprojekti koostamiseks.
Väljastada projekteerimistingimused Vainupea küla
Rannaääre kinnistu elektriliitumise projekti koostamiseks.
4. Väljastada kasutusluba Eisma küla Sõnajala 8 suvila
kasutamiseks.
5. Väljastada ehitusluba Karepa küla Lüüsi kinnistule saunkuuri püstitamiseks.
6. Muuta Vihula Vallavalitsuse 07.04.2015 korralduse nr
146 „Teenindusmaa määramine“ punkti 1.1. sõnastust,
määrates Viru tänava teenindusmaa suuruseks 0,07 ha.
7. Tellida MTÜ-lt Võsu Sadam Sadamaseaduses sätestatud
ülesannete täitmiseks ja sadama ala korrastamiseks
järgmised tööd: ujuvkai paigaldamine ja slipi väljaehitamine koos vajalike lisatööde teostamisega – kokku
summas 45 000 eurot; sadama-ala platside korrastamine,
haljastustööde teostamine ja kommunikatsioonide
paigaldamine – kokku summas 34 196 eurot.
26. mai 2015 istungi nr 19 kokkuvõte
1. Kinnitada 7.05.2015 ja 8.05.2015 koostatud Vihula
raamatukogu raamatute kustutusaktid ning anda nõusolek
raamatukogust 417 eksemplari mahakandmise kohta
vastavalt esitatud nimekirjale.
2. Kinnitada volikogu kultuuri- ja noorsookomisjoni
ettepanekud järgmiselt: Võsu Kool – Võsu Kooli
Playboxi korraldamine, toetus auhindade soetamiseks ja
ürituse läbiviimiseks: eelarve 130 eurot, taotletav toetus
100 eurot. Komisjon otsustas toetada taotlust 100 euro
ulatuses, taotlejal esitada kuludokumendid. Võsu
International Jazz Festivali korraldaja BGM Festivalid
MTÜ-ga lepingu sõlmimisel lähtuda järgnevast:
kallasrada ja veepiir jätta vabalt liikumiseks kõigile
soovijatele. Rannapromenaad jätta festivalialast välja,
promenaadil peab saama vabalt liikuda. Võsu
Vabatahtliku Tuletõrjeühingu hoone kasutamise
tingimuste osas ürituse korraldajal läbi rääkida otse MTÜ
Võsu Vabatahtlik Tuletõrjeühing esindajaga.
3. Väljastada OÜ-le Berit Grupp luba avaliku ürituse
„Kaunid kontserdid Käsmus“ 04.juuni – 12.juuni 2015
korraldamiseks. Väljastada MTÜ-le BGM Festivalid luba
avaliku ürituse „Võsu International Jazz Festival 2015“
Võsu rannas, 19.juuli 2015 kell 15.00 kuni 20.juuli 2015
kella 24.00-ni, korraldamiseks.
4. Nõustuda vee erikasutusloa väljastamisega vooluvee
paisutamiseks ja kalapääsu rajamiseks Koljaku külas Sae
veskipaisul.
5. Anda luba korraldatud jäätmeveoga liitumisest
perioodiliseks vabastuseks M.Kiviberg`ile. Mitte rahuldada R.Hagel`i ja V.Talton`i taotlust korraldatud
jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamiseks.
6. Kinnitada volikogu sotsiaal- ja hariduskomisjoni
ettepanekud järgmiselt: Maksta ühekordset toetust ühele
eakale inimesele summas 120 eurot. Maksta ühekordset
toetust neljale perele kokku summas 419 eurot.
7. Määrata Võsu sadama sadamakapteniks Andrus Aasmäe.
8. Lubada paigaldada Cramo konteiner koos selle ette
paigaldatava ajutise puitterrassiga surfivarustuse laenutamiseks ja koolitusteenuse osutamiseks aadressil Võsu
ranna katastriüksus (92201:001:0011) Võsu alevikus
vahetult Sadama katastriüksusega piirnevale maa-alale
kuni 31.august 2015.
9. Väljastada ehitusluba Vergi küla Laeva kinnistu
elektriliitumise rajamiseks.
10.
Algatada detailplaneeringu koostamine Võhma
küla Tillermanni kinnistule ja osale Välja-Karjamaa
kinnistule.
11.
Jätta K.Ummik`u vaie Vihula Vallavalitsuse
10.03.2015 korralduse nr 117 kehtetuks tunnistamise
nõudes
rahuldamata. Jätta M.Rink`i vaie Vihula
Vallavalitsuse 10.03.2015 korralduse nr 117 kehtetuks
tunnistamise nõudes rahuldamata.
12.
Moodustada Võsu sadama ehituse I ja II etapi
riigihanke järgsete tööde vastuvõtukomisjon koosseisus:
Annes Naan, vallavanem - komisjoni esimees; Andrus
Aasmäe, sadama kapten - komisjoni liige; Hanno
Nõmme, MTÜ Võsu Sadam - komisjoni liige; Peeter
Piirsalu,OÜ PP Ehitusjärelevalve - komisjoni liige;
Monoliit OÜ esindaja - komisjoni liige; Aide Veinjärv,
volikogu esimees - komisjoni liige.
2. juuni 2015 istungi nr 20 kokkuvõte
1. Kinnitada Võsu Spordihoone logo ideekonkursi tulemused järgmiselt:
1.1
Esimene koht - Enar Essensoni töö märksõnaga
„Rakett“. Võiduga kaasneb rahaline auhind summas 50
eurot;
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1.2
Teine koht – Kaie Kubri töö märksõnaga
„Triibuline“. Teise koha rahaline auhind 30 eurot;
1.3
Kolmas koht – Avely Põderi esitatud võistlustöö.
Kolmanda koha rahaline auhind 20 eurot.
2 Kinnitada Võsu sadama sadamateenuste hinnakiri
2015.aastaks alljärgnevalt (hinnad sisaldavad käibemaksu 20%):
1.1. kuni 6 meetrise aluse kaikoha rentimine: 1 kuu 100
eurot, hooaeg 300 eurot. Aluse omanikule, kelle
rahvastikuregistri järgne elukoht on Vihula vallas,
rakendatakse hinnasoodustust 25%.
1.2. 6 kuni 10 meetrise aluse kaikoha rentimine: 1 kuu 150
eurot, hooaeg 500 eurot. Aluse omanikule, kelle
rahvastikuregistri järgne elukoht on Vihula vallas,
rakendatakse hinnasoodustust 25%.
1.3. slipi kasutus 5 eurot. Aluse omanikule, kelle
rahvastikuregistri järgne elukoht on Vihula vallas, on slipi
kasutamine tasuta.
1.4. parkimine/aluse hoidmine sadama alal 2 eurot päev, 10
eurot nädal ja 40 eurot kuu (kaikoha rentnikel tasuta).
Mootorsõiduki/aluse omanikule, kelle rahvastikuregistri
järgne elukoht on Vihula vallas, rakendatakse hinnasoodustust 25%.
Võimaldada kaikoha rentimine kolmeks aastaks fikseeritud
hinnaga alljärgnevalt:
2.1. kuni 6 meetrise aluse kaikoha rentimine 1000 eurot
2.2. 6 kuni 10 meetrise aluse kaikoha rentimine 1500 eurot.
3. Sõlmida maa kasutamise leping kolmeks (3) aastaks,
tähtajaga kuni 01.06.2018, OÜ-ga Kadaka Baar
toitlustusteenuse osutamiseks aadressil Võsu ranna
katastriüksus (92201:001:0011) Võsu alevikus Ranna
tänava merepoolsele osale (60 m2) paigaldatud kioskist.
4. Lõpetada Altja küla Toomarahva kinnistule algatatud
detailplaneeringu koostamise menetlus.
5. Väljastada kirjalik nõusolek Vatku küla Juhani kinnistule
kasvuhoone rajamiseks.
6. Väljastada ehitusluba Võsu aleviku Metsa tn 3 hoone
täielikuks lammutamiseks. Väljastada ehitusluba
Vainupea küla Ilmari kinnistu elektriliitumise rajamiseks.
7. Vallavalitsus otsustas esitada volikogule järgmised
eelnõud:
„Detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine Sakussaare küla Orumäe
kinnistule“, „Maa munitsipaliseerimine (Võsu-Käsmu
kergtee L1 maaüksus)“, „Vallavara otsustuskorras
võõrandamine (Karula küla Kuivati kinnistu)“, „Vihula
valla lisaeelarve nr 1 kinnitamine“.
9. juuni 2015 istungi nr 21 kokkuvõte
1. Väljastada SA-le Rakvere Teatrimaja avaliku ürituse
Rakvere Teatri etenduse „Üks pealuu Connemaras“
korraldamise luba. Etendus toimub 07.-12. juuli ja 25.-30.
august 2015 Uusküla Tooma talus. Väljastada SA-le
Rakvere Teatrimaja avaliku ürituse Rakvere Teatri
etenduse „Mina olin veel väikene“ korraldamise luba.
Etendus toimub 07.-12.juuli 2015 Palmse mõisa
moonakatemajas. Väljastada MTÜ-le Georg Otsa
Festival avaliku ürituse „Georg Otsa festival ja
vabaõhukontsert“ korraldamise luba. Festival toimub 18.
juulil 2015 Võsu Rannaklubi esisel alal.
2. Lubada vallavanem Annes Naan puhkusele alates 15.
juuni 2015 kuni 28. juuni 2015 (12 kalendripäeva) ning
määrata asendajaks ehitus- ja planeerimisnõunik Erik
Keskküla. Vallavanema puhkuseperioodi jäävate vallavalitsuse istungite juhatajaks määrata vallavalitsuse liige
Urmas Osila.
3. Kinnitada lapse päevahoiuteenuse hinnaks Võsu Kooli
mängurühmades 20 €/ päev. Päevahoiuteenuse hinnas
sisaldub nii kohatasu kui toitlustamise kulu.
4. Väljastada kirjalik nõusolek Sakussaare küla Rehemäe
kinnistule abihoone püstitamiseks. Väljastada kirjalik
nõusolek Pedassaare küla Neeme kinnistule puurkaevu
rajamiseks.
5. Väljastada projekteerimistingimused Sakussaare küla
Anni kinnistu sauna laiendamiseks ja elamuks rekonstrueerimiseks, garaaži ja kuuri ehitusprojektide
koostamiseks. Väljastada projekteerimistingimused
Koolimäe küla Kooli kinnistu suvila rekonstrueerimise
ehitusprojekti koostamiseks Keskkonnaameti poolt
esitatud tingimustel.
6. Väljastada ehitusluba Sagadi mõisa jääkeldri-aiamaja
rekonstrueerimiseks.
7. Määrata Võsu alevikus Vihula vallale kuuluvale tänavale
Spordi tänav teenindusmaa järgmiselt: Spordi tänav L1
teenindusmaa pindalaga 0,58 ha ja Spordi tänav L2
teenindusmaa pindalaga 0,71 ha sihtotstarvetega
transpordimaa ning lähiaadressidega Spordi tänav L1 ja
Spordi tänav L2.
8. Anda nõusolek Vihula külas asuva katastriüksuse Otsa
jagamiseks kaheks eraldi katastriüksuseks ja määrata
koha-aadressideks Otsapõllu ning Otsametsa. Anda
nõusolek Haili külas asuva katastriüksuse Naareti
jagamiseks kaheks eraldi katastriüksuseks ja määrata
koha-aadressideks Naareti ning Naaretikalda.
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Võsu bussi
väljumisaeg
muutub
Kadyl ja Andril sündis
23. aprillil tütar
KENDRA VÄLJAOTS

Lääne-Viru Maavalitsus
annab teada, et alates 22.
juunist väljub seni
Rakverest kell 15.00
väljunud buss nr 42
Rakvere - Võsu - Käsmu
kell 15.10.

01.07.2015 kuni 12.07.2015 toimub Käsmu
Rahvamajas tasuta riiete ära andmine kõigile,
Muudatus annab Tartu,
kes seda soovivad.
Rakke ja Väike-Maarja
Rahvamaja uksed on avatud kella 10.00 kuni
poolt tulevatele reisijatele 18.00ni. Ootame aktiivset osavõttu. Riided on
võimaluse ümber istuda
Skandinaaviast,nii täiskasvanutele kui lastele.
kaugliinilt nr 167 liinile
nr 42 Rakvere - Võsu Käsmu. Tartust saabuv
kaugliin nr 167 jõuab
Rakvere bussijaama kell
15.05.
Informatsioon meie õpitubadest

Pritsukuuri uudised

Karepa XV kodukandipäev
11. juuli 2015
Kava:
17.00 kontsert Männiste Perebändilt
18.00 ühine supi söömine, saalides maalinäitused
19.00 tantsuks mängib ans. Ansambel
20.00 tantsu vaheajal esinemine tsirkuseperekonnalt Vaher
Pilet 6€, lapsed kuni 18a tasuta
Info 322 1821
Päeva toetavad Kohaliku Omaalgatuse Programm ja Vihula vald

Pühapäeval, 5. juulil kell 13-15
EHTE KARBI õpituba.
Osalustasu on 10 eurot. Kõik materjalid on
hinnas.
Palun registreerida kristi.onkel@gmail.com
Pühapäeval, 12. juuli kell 13-15
PABERLILLEDE õpituba.
Osalustasu 10 eurot. Kõik materjalid on hinnas.
Palun registreerida kristi.onkel@gmail.com
Kedervarrega ketramise koolitused
8.07; 22.07; 5.08 kell 10 -12.00.
Kahe tunni jooksul saame selgeks, kuidas peotäis
koera-, kassi- või lambavilla muundub lõngaks.
Lambavilla ja kedervarred võtan ise kaasa, kellel
koeravilla kodus, pistke kotti! Osavõtutasu on 6€,
vill ja kedervarred koolitusel kasutamisks on
hinna sees. Villa ja kedervarsi saab koju kaasa
osta, kedervars 15€, vill 2€/100g.
Grupi suurus 10 inimest, osavõtusoovist teatage
imbi@lahemaalammas.ee
NB! Õpitoad toimuvad Võsu Vetelpäästemaja II
korrusel.
Tulge Jälgige meie tegemisi ka facebooki
vahendusel: Võsu Pritsukuur.

HAIDE PAJULA
Võsupere küla
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AINO PAJUSTE
Võhma küla
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VAIKE HEINSAAR
Joandu küla
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LINDA RUMBERG
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URVE VAINU
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TAAVI ALJAND
Võsupere küla
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URVE REESALU
Kakuvälja küla
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TIIA PALMISTE
Võsu alevik
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LEERIKURSUS
Ilumäe kirikus algab
pühapäeval, 5 juulil
kell 13
Kursus kestab nädal
aega. Kogunemine
igal õhtul kl 6 kirikus.
Info: Meelis-Lauri
Erikson, 5 345 8594

Rakvere tee 13 Võsu
avatud K-R 15.00 - 19.00
L, P 10.00- 19.00
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Meie hulgast
on lahkunud …

tel 5 648 7286
www.tondikubar.ee
info@tondikubar.ee

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

EVALD PRUUN
31. mai 2015
VÄINO LAINELA
13. juuni 2015
MAIMU OJALA
17. juuni 2015
KOIDU RISTMÄE
18. juuni 2015

