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Käsmu sadam
Vihula vallavolikogu ja vallavalitsus on seisukohal, et
läbi sadama detailplaneeringu tuleb luua võimalus
Käsmu sadama rajamiseks.
Volikogult saadud suuniste põhjal on vallavalitsus
eesotsas vallavanem Annes Naaniga kohtunud Käsmu
sadama avaliku ruumi kujundamise küsimustes nii
kultuuriminister Indrek Saarega kui ka Tartu Ülikooli
kantsleri Andres Liinatiga.
Kõik osapooled on kinnitanud oma soovi aidata
kaasa sadama rajamise protsessile ning leidnud, et
rajatav sadam väärtustab igati Käsmu kaptenite küla.

Võsu sadam

Vallavolikogu algatas Võsu
alevikus Võsu Rand 2 osale
kinnistule detailplaneeringu
koostamise, millega kavandatakse Võsule vee- ja vabaajakeskust. Planeeringuala
suuruseks on ligikaudu 3 ha,
mis hõlmab endast ala
kinnistul asetsevast parklast
kuni mere piirini. Kavas on
jaotada Võsu Rand 2
kinnistu kaheks eraldi
kinnistuks, millest ühele on
ettenähtud nimetatud vee- ja
vabaajakeskus, teine jääb
endiselt Võsu Rand 2 kinnistuks ning säilib olemasolev
olukord. Kindlasti ei näe
planeering ette Võsul ranna
sulgemist või elamumaa
tekitamist.
Võsule vee- ja vabaajakeskuse rajamise eesmärk on
eelkõige suvitusperioodi
pikendamine. Lisaväärtusena elavdab antud kompleks kogu ümbruskonda,
tekitades juurde uusi töökohti ning pakkudes kohalikele, suvitajatele ja turistidele võimalust nautida veemõnusid aprillist oktoobrini.
Planeeringu eestvedajaks ja
finantseerijaks on Vihula
Vallavalitsus, kelle omandisse ka antud kompleks
jääb.
Planeerimisprotsess on
alles algjärgus ning informatsiooni on veel vähe, kuid

Võsu sadama esimene navigatsiooniperiood sai 15
septembril läbi. Sellel aastal oli sadamas kasutada kaks
ujuvkaid ja kõik kaikohad olid praktiliselt hõivatud.
Järgmiseks aastaks on plaanis paigaldada ka kolmas
ujuvkai. Sadama esimeseks väliskülaliseks olid
põhjanaabrid soomlased oma katamaraaniga, kellel
jätkus vaid kiidusõnu esimest aastat tegutseva sadama
kohta. Ka sadama „peremehed“ – rannakalurid jagasid
tunnustavaid sõnu sadama kohta, kuid paraku ei saanud
nad sel aastal erilist rõõmu tunda kalasaagist.

Uus navigatsiooniperiood algab järgmise aasta
esimesel mail. Lisaks kolmandale ujuvkaile on plaanis
rajada sadamahoone ja võrgukuurid.
Andrus Aasmäe
Võsu sadamakapten

Valla eelarve saab
täiendust
Vastavalt volikogu otsustele müüs vallavalitsus kaks
kinnistut – Kuivati ja Tiigi väikekoht 19. Kinnistute
müügist saadi rohkem kui 19 000.- eurot.

Vihula Vallavalitsusel on kavas kaasata avalikele aruteludele kindlasti naabruskonda, kõiki
kohalikke elanikke kui ka suvitajaid. Oodatud on kõikide arvamused ja ettepanekud.

Edukat koolitee
algust!
Vihula vallas alustas 1.septembril
kooliteed 6 last. Võsu Kooli esimesse
klassi asus õppima 5 õpilast, nende
hulgas Albert Halliväli, Johanna Ivette
Meijel ja Leili Lii Laidla. Haljala
Gümnaasiumi 1. klassi astus Uku Bankiir.

Nii nad siis lähevad – traditsioonilises
rongkäigus rannaklubist koolimajja
lõpuklassi õpilaste juhatusel ja
vanemate valvsa pilgu saatel – esimesse
klassi.
Foto: Avo Seidelberg

Eesti ja USA õhuväeharjutus keskpolügoonil
22. septembrist kuni 6. novembrini toimub Eesti
õhuruumis Eesti ja USA õhuvägede ühisharjutus. USA
õhuväe poolt osaleb harjutusel 23. lennugrupi 74.
eskadrill kaheteistkümne ründelennukiga A-10.
Eskadrill baseerub alaliselt Moody lennubaasis USA
Georgia osariigis. Lennukid sooritavad harjutuslende
selleks ette nähtu piirkondades. Harjutuse käigus
kasutatakse Tapa lähedal paikneval Kaitseväe
keskpolügoonil lennukite pardakahurite õppemoona
ning 25 naelaseid õppepomme. Kasutatav õppemoon ei
tekita märkimisväärseid heliefekte. Harjutused
toimuvad tööpäeviti ajavahemikus 9.00 kuni 16.00.
Teisipäeviti ja neljapäeviti võib toimuda ka õhtuseid
lende ajavahemikus 17.00 kuni 19.40. Madallendude
sooritamise puhul teavitatakse elanikkonda eelnevalt.
Nii keskpolügooni kasutamine kui ka madallennud
järgivad Eesti vabariigi seadusi ning on kooskõlastatud
lennuametiga. Plaani kohaselt lendavad korraga Eesti
õhuruumis kuni neli ründelennukit.
Maapealsete märkide ründamiseks ning maaväe
lähitoetuseks mõeldud ühemeheline ründelennuk A-10
Thunderbolt II on tuntud nii oma manööverdusvõime
kui ka suhteliselt vaikselt töötavate mootorite poolest.
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07.10 kell 17.00 Vihula valla liikumise
kolmapäevak: Liikumispäevakud toimuvad kuu
esimesel ja kolmandal kolmapäeval alates 06.
maist 2015, algusega 17.00. Kõik etapid algavad
Võsu Spordihoone juurest (Tõusu 4, Võsu).
Vihula valla liikumise kolmapäevakuid
korraldab Võsu Spordihoone. Korralduslik info ja
küsimused etappide kohta: Ivar Abner,
ivar.abner@gmail.com
16.10 kell14.00 Mälutreener Anu Joonuks Võsu
rannaklubis. Info Lii Undusk, tel 53359340,
liiundusk@hot.ee MTÜ Võsu Eakate Selts
Meelespea. Osalemisel eelnevalt registreerida
tel. 5 335 9340 Lii Undusk. Pilet: 3€
21.10 kell 17.00 Vihula valla liikumise
kolmapäevak: Kõik etapid algavad Võsu
Spordihoone juurest (Tõusu 4, Võsu).
Vihula valla liikumise kolmapäevakuid korraldab
Võsu Spordihoone. Korralduslik info ja
küsimused etappide kohta: Ivar Abner,
ivar.abner@gmail.com
24.10. kell 19.00 Vihula valla lõikuspidu
TALURAHVA AASTARING Vihula rahvamajas.
Tantsuks ans. Kukerpillid Laudade broneerimine
ja info Kai Tingas mob: 5664 9945
25.10 kell 10.00 VIHULA VALLA LAUATENNISE
IV SEERIAVÕISTLUSE 2015/2016 2. ETAPP
VÕSUL. Info Avo Seidelberg,
http://sport.vrkirjastus.ee/
ARMA RATSAORIENTEERUMINE (avatud
kõigile huvilistele), www.armaratsatalu.ee
31.10 kell Võsu Rannamemmed 35. Võsu
rannaklubis. Info Merikene Teppe, 5264583,
teppe@hot.ee

Tegus suvelõpu päev
Vainupeal

Marilin Kongo ja Kusti Lemba kontsert Vainupea kabelis /
foto: Mario Luik
Laupäeval 19. septembril võeti suvised tegemised Vainupeal
kokku sügisese talgupäeva ja külaseltsi üldkoosoleku
korraldamise ning Marilin Kongo ja Kusti Lemba kontserdi
kuulamisega.
Päeva alustati ühiselt talgutööde teostamisega: puhastati
kabeli kellatorn ja ruumid, koristati rannajoonelt prügi ning
paigaldati suured naabrivalve sildid maanteele ja täiendavalt
veel ka küla keskele. Seejärel söödi kehakinnituseks
traditsioonilist talgusuppi. Edasi liiguti Vainupea kabelisse
külaseltsi üldkoosolekut läbi viima, kus peamised teemad
olid uueks 2-aastaseks perioodiks juhatuse liikmete valimine
ja kinnitamine, juhatuse esimehe valimine ja kinnitamine
ning käesoleva aasta kõigist tegevustest ja 2016. aasta
plaanidest ülevaate andmine. Uutest toimetustest saab
olulisemana välja tuua Vainupea küla 2016-2020 arengukava
koostamise ning Vainupea küla ehitus- ja hoonestustingimuste kehtestamise Vihula valla üldplaneeringus. Õhtul
kogunesid külarahvas ning sõbrad lähemalt ja kaugemalt
Vainupea kabelisse Marilin Kongo ja Kusti Lemba
kontserdile. Suurepärase hääle ning energiaga Marilin ja
meeldejääva kitarrimänguga Kusti panid Vainupea suvele
väga toreda punkti! Kontserdi korraldamist toetas Eesti
Kultuurkapital.
Taas ootame kõiki Vainupeale 20. detsembril kell 15.00
kui Vainupea kabelis toimub Veronika Portsmuthi
juhendamisel naiskoor Vero Vocale tasuta jõulukontsert.
Jõulujumalateenistus toimub 25. detsembril kell 15.00.
Jutlust viib läbi kirikuõpetaja Tarmo Linnas. Kohtumisteni!
Mario Luik
Vainupea küla selts MTÜ
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Anna Laine – soovime Sulle maitsvat ja lillelist
pensionipõlve!
Anna Laine on meie kooli
kokk olnud 15 aastat ja
lapsi, kes tema maitsvate
toitude abil suureks kasvanud on juba kokku mitu
koolitäit. Kuigi teda peaaegu
kunagi koolipeal näha ei ole,
siis head lõhnad köögist
tervitavad hommikuti iga
tulijat. Supi, prae või koogilõhnad annavad kindlalt
teada, et ta on olemas.
Anna on Võsu Kooli
vilistlane, kes kohe pärast
lõpetamist teadis, et tahab
kokaks saada. Seda tööd ta
ongi elus kõige rohkem teinud. Kaua aega töötas Anna
Võsu Puhkekodu sööklas.
Koolil vedas, et ta sellise
heatujulise, otsekohese ja
leidliku inimese koolipere
kõhutäite eest hoolitsema
sai. Kokkamine on Annale
töö ja hobi ühekorraga, ega

muidu üht ametit nõnda
pikalt peaks.
Võsu Kooli laste lemmikud on pannkoogid ja metsamehe praad, aga Anna on
õpetanud mitmedki lapsed
kala sööma. Viimati üllatas
Anna meid kaalika-porgandipalasid täis kausiga koridori aknalaual – kauss tühjenes kiiresti. Aga ikka saab
kauss kuidagi märkamatult
uuesti täis…
„Kallis Anna, Sinu toidud on olnud võrratud ja
väga maitsvad!“: ütleb 6.
klass. „Eriti võitmatu on
olnud riis ja kana!“: kinnitavad Marko, Aleksander,
Annika, Lauri ja Helena 9.
klassist.
Seda, et Anna sellest
sügisest ameti maha paneb ja
oma perele ning hobidele
pühendub, ütles ta juba aasta

Anna Laine
eest. Igal asjal ja otsusel on
oma aeg ja põhjus. Anna
tahab veel paljude asjadega
tegeleda. „ Nüüd on aega
kasvõi iga päev rattaga sõita
ja jalutada“: ütleb ta. Anna
armastab väga lilli ja aiandust, ka need on hobid,
millega tegelemine nõuab

palju tähelepanu ja aega.
Igav Annal kindlasti ei
hakka, kui aga igatsus kooli
järgi peale tuleb, ootame
teda ikka külla!
Liis Reier
Võsu Kooli direktor

Struktuurimuutus tõi uued ametnikud
Maarja Kuuskla, finantstalituse juhataja
1. juunist asus valla
finantstalituse juhataja
kohale Palmsest pärit
Maarja Kuuskla. Oma
kooliteed alustas Maarja
Palmse algkoolis, peale
Võsu põhikooli lõpetamist
suundus õppima Rakvere
Gümnaasiumi. Tallinna
Majanduskooli
raamatupidamise eriala
lõpetamise järel on Vihula
vald Maarjale esimene
töökoht.
Ivar Lilleberg, ehitus- ja keskkonnatalituse
juhataja
Ivar endast: „Võsu on koht, kust pärinevad minu isa
poolsed juured. Rakveres küll koolis käies ning üles
kasvades on kõik suved möödunud mul ikkagi Võsul.
Tänavu kevadel kui
jalgealt sai pühitud
pealinna tänavad, maha jäi
töökoht Tehnilise
Järelevalve Ametis, ei
olnud mul veel vähimalgi
määral aimu, et sügiseks
olen vallaametnike
nimekirjas ja vastutan
kogu ehitustegevuse eest
siinses vallas. Tallinna
Tehnikaülikoolis tööstusja tsiviilehitust õppinuna,
Standardikeskuse
tehniliste komiteede
"Ehitiste projekteerimine"
ning "Kvaliteetse ja
jätkusuutliku ehitise
elutsükkel" liikmena on valla ehitusvaldkonnaga
tegelemine parim võimalus enda omandatud teadmisi
realiseerida.
Uut ehitusseadustiku enne jõustumist kommenteerides
oli juba selge, et seadustik paljudes inimestes segadust
tekitab, mis on suuresti õigustatud, sest lisandunud on

erinevad teatised ning õige teatise või taotluse täitmine
sõltub suuresti ehitise tehnilistest andmetest. Kindlasti
julgustaks enda poolt inimestel enne taotlusi täitma
tormamist konsulteerida vallaga, kes on täpsemalt kursis
milline vorm täita tuleb. Olgu Vallavalitsus lisaks
ehitusjärelevalve teostajale ka abikäsi segaduste
lahendamisel ja konsultatsiooni saamisel.”
E-post: ivar.lilleberg@vihula.ee, telefon: 325 8642,
5621 7200

Andres Truman, kultuurispetsalist
Võsu kooli huvijuht
Andres Truman on alates
septembrist poole kohaga
Vihula valla
kultuurispetsialist. Töö
pole talle võõras, on ta ju
kolm aastat olnud abiks
valla mitmesuguste
kultuuriürituste
korraldamisel. Andrese
ülesanne on korraldada ja
koordineerida valla
kultuurielu, vahendada
informatsiooni nii
kodanikele kui seltsidele.
Lisaks jätkab Andres
õpinguid Tallinna
Ülikoolis noorsootöö alal. „Töö on huvitav ja annab
võimalusi ka õpitut rakendada, vähendasin koolikoormust
0,75le kohale ja õnneks on kooli poolt ka toetus olemas,
muidu ei jõuaks,” räägib Andres.
Andres on alates esimestest tööpäevadest Võsu koolis ka
Vihula valla elanik. Tema töökabinet on koolis. Epostiaadress andres.truman@vihula.ee ja telefon
58053482.
Haldus- ja majandustalituse juhataja koht
jäi täitmata
Väja kuulutatud avalikule konkursile haldus- ja
majandustalituse juhataja kohale laekus neli avaldust.
Vestlusvooru ajaks taandas ennast üks kandidaat.
Komisjon, koosseisus Annes Naan, Aide Veinjärv, Mati
Piirsalu, Uno Õunapuu ja Enna Tiidemann, kahjuks
kandidaatide hulgas sobiliku juhatajat ei leidnud.

Võsu muinastulede öö lõke süüdati sel aastal Võsu sadamas. Üritus oli meeleolukas ja rahvarohke.
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Istung nr 24
Võsul 17. septembril 2015 kell 16:00.
Istungil osales 11 volikogu liiget: Robert Aasa,
Andrus Aasmäe, Anneli Alemaa, Urmas
Einberg, Annika Hallimäe, Jaan Kruus, Hanno
Nõmme, Mati Piirsalu, Jüri Teppe, Aarne Vaik
ja Uno Õunapuu.
Istungil ei osalenud Gerly Herm ja Aide
Veinjärv.
Määrusega nr 34 kinnitati Vihula valla 2015. aasta
lisaeelarve nr 2
Otsusega nr 89
otsustati mitte nõustuda ettepanekuga taotleda Vihula valla omandisse Oandu külas
asuv Truubi kinnistu, millel paikneb Oandu
paisutusrajatis. Sama otsusega anti volitused
vallavanem Annes Naan`ile moodustada komisjoni
ja juhtida läbirääkimisi Muike (Oruveski I),
Ojaäärse II ja Oruveski II paisutusrajatiste edasise
haldamise osas.
Otsusega nr 90
otsustati taotleda tasuta Vihula
valla munitsipaalomandisse Võsu-Lepispea tee
maaüksus suurusega ca 21781 m². Munitsipaliseeritava maaüksuse sihtotstarbeks määrati transpordimaa (007;L).

̇

Istungil toimus eelnõude „Vihula valla arengukava
aastani 2025 uuendamine“ ja Vihula valla eelarvestrateegia aastateks 2016–2019“ II lugemine.
Volikogu poolt vastuvõetud otsustega saab tutvuda
valla kantseleis, raamatukogudes ja valla veebilehel:
www.vihula.ee.

Sprdihoone teenuste
hinnad tõusid
Hinnatõusu põhjuseks on sisseostetava kütuse hinnatõus.

VÕSU SPORDIHOONE
HINNAKIRI
alates 01.10.2015

Treeningud
SPORDISAAL
Sportmängude saal
reeninglaagrid

JÕUSAAL 1 tund
Üksikpilet
Üksikpilet, õpilane
Kuupilet
Kuupilet, õpilane
Täiskasvanu 10x pilet
Õpilase 10x pilet
Riietus- ja dušširuumi
kasutamine sportimisvõimaluseta

13,00 €/1 tund
8h
90,00 €
12 h
130,00 €

2,50 €
1,50 €
25,00 €
13,00 €
20,00 € (kasutusaeg 2
kuud)
13,00 € (kasutusaeg 2
kuud)

2,00 €/1 kord

VÕISTLUSED JA ÜRITUSED
Sportmängude saal

22,00 €/1 tund
8 h 150,00 €
alates kella 21:00 30,00 €/1 tund

INVENTARI RENT
Uisulaenutus

2,00 €/1 tund

SOODUSTUSED
(kehtivad Vihula valla rahvastikuregistrisse
kantud elanikele)
Kuni 18. aastased (kaasa arvatud) Tasuta
Pensionärid (s.h. töövõimetuspensionärid) 50%
soodustusega (v.a. inventari rent)
Käesoleva hinnakirja mõistes 1 tund = 60 minutit,
1 päev = spordihoone tööpäev

19. augusti 2015 istungi nr 28 kokkuvõte
1. Võtta vastu Võsu aleviku Vana-Lepispäe kinnistu
detailplaneering ja korraldada planeeringu avalik
väljapanek.
2. Väljastada projekteerimistingimused Võsu aleviku
Jaanioja tn 8 kinnistu abihoone ehitusprojekti
koostamiseks. Väljastada projekteerimistingimused
Käsmu küla Salu tn 2 kinnistu elamu laiendamise ja
rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks.
3. Väljastada ehitusluba Koljaku küla Greenwaldi ja Sae
kinnistutele kalapääsu rajamiseks.
4. Väljastada kirjalik nõusolek Annikvere küla Soone
kinnistule puukuuri rajamiseks.
5. Kooskõlastada Koljaku küla Punapõllu kinnistule
puurkaevu rajamine vastavalt esitatud taotlusele.
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4.
5.
6.

7.
8.

tada kasutusluba Eisma küla Liivakünka kinnistu
puurkaevu kasutamiseks.
Väljastada kirjalik nõusolek Karepa küla Lüüsi kinnistule
puurkaevu rajamiseks. Väljastada kirjalik nõusolek Vatku
küla Juhani kinnistu abihoone laiendamiseks.
Anda luba korraldatud jäätmeveoga liitumisest
erandkorras vabastamiseks M.Liivametsale.
Vallavalitsus otsustas esitada volikogule järgmised
eelnõud: „Oandu-, Muike (Oruveski I), Ojaäärse II ja
Oruveski paisurajatiste võtmisest valla omandisse“, „Maa
munitsipaliseerimine (Võsu-Lepispea tee maaüksus“.
Seoses vaba sotsiaaleluruumi puudumisega jätta K.R.
taotlus sotsiaaleluruumi eraldamiseks rahuldamata.
Kinnitada Võsu sadama eeskiri.

25. augusti 2015 istungi nr 29 kokkuvõte
1. Kinnitada Võsu Spordihoone teenuste hinnakiri alates
01.10.2015.
2. Anda luba korraldatud jäätmeveoga liitumisest
perioodiliseks vabastuseks J. Rump`ile ja H. Vares`ele.
Anda luba korraldatud jäätmeveoga liitumisest
erandkorras vabastuseks T. Sipria`le. Mitte nõustuda H.
Tali taotlusega korraldatud jäätmeveoga liitumisest
perioodiliseks vabastuseks 10.08.-01.10.2015)
3. Väljastada kirjalik nõusolek Vainupea küla Viitase
kinnistule aiamaja rajamiseks.
4. Väljastada kasutusluba Altja õpperaja kasutamiseks.
5. Maksta rehabilitatsioonitoetust kolmele eakale inimesele
kokku summas 371,17 eurot. Maksta koolitarvete toetust
ühele vähekindlustatud perele summas 60 eurot.
Kompenseerida eluaseme kohandamise teenuse kulud
summas 1814,40 eurot.
6. Kultuuri- ja noorsookomisjoni ettepanekud kinnitada
järgmiselt:
Võsu Vabatahtlik Tuletõrjeühing: Muinastulede öö
Võsu sadamas Kogumaksumus 800 eurot, taotlus vallalt
500 eurot. Eesmärk korraldada muinastulede õhtu Võsu
sadamas, kavas sportlikud mängud, kaasatakse ansambel
Lõõtspillipoisid. Komisjon otsustas teha vallavalitsusele
ettepanek toetada taotlejat 500 euro ulatuses, taotlejal
esitada kuludokumendid.
Eesti Memento Liit: Lääne-Virumaa represseeritute
ühingute liikmete osalemine mälestuspäeval, taotlus 50
eurot transpordikulude katteks. Komisjon otsustas teha
vallavalitsusele ettepanek taotlust mitte rahuldada.
VK Wadokan MTÜ: Koolitus-seminar Jaapanis.
Kogumaksumus 3000 eurot, omafinantseering 1000
eurot, taotletav toetus 2000 eurot. Tegevus: Reis
Jaapanisse Nagoya iga-aastasele mõõgafestivalile, kuhu
kutsutakse kokku välisriikide mõõgameistrid, et
täiendada oskusi idamaade võitluskunstide alal suurte
meistrite käe all. Komisjon otsustas teha vallavalitsusele
ettepanek toetada taotlejat 1000 euro ulatuses. Komisjon
soovitab taotlejal otsida sponsoreid ja kasutada muid
kaasfinantseerimise võimalusi õppereisi toimumiseks.
Toetus makstakse välja kuludokumentide alusel.

08. septembri 2015 istungi nr 31 kokkuvõte
1. Maksta ranitsatoetust I klassi minevatele lastele à 80
eurot.
2. Kompenseerida õpilaste sõidupiletid vastavalt esitatud
avaldustele kokku summas 95,83 eurot.
3. Kooskõlastada Kiva külas Kiva-Sepa kinnistule
puurkaevu rajamine vastavalt esitatud taotlusele.
4. Anda luba ühise jäätmemahuti kasutamiseks T. Leetmäele
ja S. Selile, F. Kaasikule ja M. Palmile ning A. Öpikule ja
P. Varjule.
5. Muuta Vihula Vallavalitsuse 30.09.2014 korralduse nr
369 „Maa riigi omandisse jätmine“ punkti 1.20 sõnastust
pindala osas. Muuta Vihula Vallavalitsuse 07.10.2014
korralduse nr 393 „Maa riigi omandisse jätmine“ punkti
1.73 pindala osas.
6. Muuta Eisma külas asuva katastriüksuse Silikaadi
lähiaadressi ja määrata uueks lähiaadressiks Lumimarja.
7. Määrata Võsu alevikus Vihula vallale kuuluvale tänavale
Mere tänav teenindusmaa suurusega 17313 m2 ning
sihtotstarbeks määrata transpordimaa.
8. Väljastada kasutusluba Annikvere külas Grossi kinnistul
asuva sigala rekonstrueerimisjärgseks kasutamiseks.
Väljastada kasutusluba Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutusele fiiberoptilise sidekaabli kasutamiseks.
9. Vallavalitsus otsustas esitada volikogule eelnõu „Vihula
valla 2015.aasta lisaeelarve nr 2 kinnitamine“.
10. Riigihanke „Võsu-Käsmu jalg- ja jalgrattatee projekteerimistööd“ tulemused kinnitada järgmiselt: Hankele
esitasid pakkumuse järgmised pakkujad: Tuulekaru OÜ
(ühispakkumuse kaaspakkuja ProSystem OÜ), OÜ
Toner-Projekt, T-Model OÜ, OÜ Keskkonnaprojekt.
Kvalifitseerida järgmised pakkujad: Tuulekaru OÜ
(ühispakkumuse kaaspakkuja ProSystem), OÜ TonerProjekt, T-Model OÜ, OÜ Keskkonnaprojekt. Tunnistada
hankedokumentides esitatud tingimustele vastavaks
järgmiste pakkujate pakkumused: Tuulekaru OÜ
(ühispakkumuse kaaspakkuja ProSustem OÜ), OÜ
Toner-Projekt, T-Model OÜ, OÜ Keskkonnaprojekt.
Tunnistada edukaks ühispakkujate Tuulekaru OÜ ja
ProSystem OÜ pakkumus kui võrreldavatest pakkumustest pakkumuste hindamise kriteeriumi „madalaim
maksumus“ suhtes soodsaim pakkumus.

01. septembri 2015 istungi nr 30 kokkuvõte
1. Kanda ebatõenäoliselt laekuvad nõuded kokku summas
627,23 eurot kuludesse.
2. Väljastada projekteerimistingimused Eisma küla Laine
vkt 8 kinnistu abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
3. Väljastada kasutusluba Võsu 110/10kV alajaama Käsmu
fiidri lõigu Tõugu SL-Palmse TP kasutamiseks. Väljas-

16. septembri 2015 istungi nr 32 kokkuvõte
1. Kiita heaks H. Nõmm`e poolt esitatud 2014. a hajaasustuse programmi aruanne.
2. Kooskõlastada Lobi külas Kastani kinnistule rajatava
puurkaevu asukoht.
3. Väljastada ehitusluba Vainupea külas Adami kinnistule
puurkaevu rajamiseks.
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Marit`il ja Delvis`el sündis
28. augustil tütar
MILA DEANNA MIHHAILOV

KENA naised õppisid
udmurtide rahvustoitu
valmistama
On juba traditsiooniks saanud, et septembrikuus kogunevad
Võsule aktiivsed naised Keskerakonna naiskogust KENA.
KENA Lääne-Virumaa klubi on võtnud endale eesmärgiks
õppida igal kohtumisel midagi uut. Olgu selleks hariv
ettekanne või uus oskus. Aasta tagasi Võsul võtsime ette
leivateo ja õppisime tunnustatud juhendaja näpunäidete järgi
leivaküpsetamise selgeks. Sellel korral tuli meile külla
Põhja-Udmurtiast pärit Ljudmila Ruukel, kes tutvustas meie
sugulasrahva udmurtide köögikunsti ja kombeid.
Hõimupäeva, mida tähistatakse sellel aastal 17. oktoobril, eel
oli igati paslik saada selgeks pelmeenitegu. Pelmeenide nimi
pidavat tulema just udmurdi ja komi keeltest ning tähendab
kõrvaleivakest. Seepärast peetakse just seda piirkonda
pelmeenide sünnipaigaks.Lisaks meilegi tuttavale
hakklihatäidisega pelmeenidele, sai täidiseid tehtud veel
seentest. Ära said proovitud erinevaid kartulitäidiseid ja
eksootilisemate maitsete austajatele veel hapukapsa-peki
sisuga pelmeenid. Lisandiks erinevad huvitavad kastmed:
karulaugu pesto, tomati-mädarõika ja küüslaaugu-majoneesi
kastmed.
Kuna septembrikuu on kuulutatud Eesti toitu kuuks, siis
kutsusime endale külla Ester Tuiksoo, kelle eestvedamisel
Eesti toitu üldse populariseerima hakati. Just tema
põllumajandus-ministriks oleku ajal töötati välja Eesti toidu
arengukava. Sellel ajal heideti talle ette, et miks üldse on vaja
sellise väheolulise teemaga tegeleda. Täna ei kahtle selles

Lumelükkamise avalduste
esitamise tähtaeg on
15. oktoober
Erateede omanikud, kes soovivad eeloleval talvel vallalt oma
alalise elukohani Vihula vallas viival erateel lumetõrjet tellida,
PEAVAD ESITAMA (toonud, saatnud postiga või saatnud ekirjaga vald@vihula.ee) HILJEMALT 15. oktoobriks 2015. a
A V A L D U S E VIHULA VALLAVALITSUSE
KANTSELEISSE (avalduse vormi leiate Vihula valla
kodulehelt http://www.vihula.ee/blanketid , trükitult Vihula
Vallavalitsuse kantseleist või Karepa, Vergi, Vihula, Võsu ja
Võsupere raamatukogudest).
Lumetõrjet erateedel korraldab Vihula vald „Vihula valla
erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord” alusel.
Täiendav info tel. 5 688 1511
keegi, et Eesti toit on kõrge kvaliteediga ja esiletõstmist väärt. Ester
Tuiksoo rääkis lähemalt ka oma tööst Eesti Ühistupangas, miks on
kohalikul kapitalil põhinev pank Eestile hea. Panga tegevuse läbi
loodetakse tulevikus toetada just kohalikke väiksemaid ja keskmisi
ettevõtteid, kellel Skandinaavia pankadelt arendus-tegevuseks tuge
saada on pea võimatu. Tähtis on, et kasum ei viida meie riigist välja
nagu Eestis tegutsevad suuremad kommertspangad seda teevad. See
jääb meie rahva hüvanguks.
Otse Riigikogust oli meid tervitama tulnud Keskerakonna LääneVirumaa esindaja Toompeal – Siret Kotka. Siret on ise ka KENA liige
ja võime loota tema abile, et naisi puudutavad teemad jõuaksid ka
riigikogu saali arutamisele. Ehk saab seeläbi nii mõnigi perepoliitiline
ja maaelu puudutav probleem lahendatud.
Kokkuvõttes võib öelda, et oli üks meeldejääv pühapäev, mida võib
julgelt kordaläinuks pidada. Iga päev, mil me midagi uut õpime ja
kogeme, on seda. Paika sai pandud juba järgmised ettevõtmised. Meie
ümber on nii palju huvitavaid inimesi, keda kuulata ja kellelt õppida.
Ootame kõiki naisterahvaid, kellele huvi selliste ettevõtmiste ja
kohtumiste vastu, meie klubiga ühinema! Tuhat tänu aktiivsetele Võsu
naistele, kes ürituse ladusale korraldamisele kaasa aitasid!
KENA Lääne-Virumaa klubi
Täpsem info telefonil: 5 131 554

Palmse mõisa allee rekonstrueerimise I etapp on lõppenud
Eesti maastikus on palju kohti, kus silma jäävad väärtuslikud
kujunduselemendid - maalilised alleed, mis juhivad teelise
mõisasüdamesse. Mõisaparkide alleed, mis on osa
pargikunsti ajaloost, annavad hea ettekujutuse pargiruumide
tegelikust mõjust ning lubavad aimata, kui suurejooneliselt
mõnisada aastat tagasi maastikke planeeriti.
Lahemaa rahvuspargis asuva väljapaistva barokk-stiilis
Palmse mõisaansambli juurde kuuluvad olulise objektina
alleed, mille rajamist alustati 18. sajandil ning mis valmisid
kolmes järgus. Üks Palmse mõisaansambli võtmeelementidest – peahoonega teljeliselt seotud ja ristikujuliselt
hargnevad alleed on näha 1753. aastast pärit mõisa plaanilt.
Mõisapoolne puuderida võis ulatuda isegi plaanil näidatust
kaugemale nagu kinnitab moonakatemaja juures säilinud
üksik vana pärn. Võib oletada, et allee ulatus peaväravast ida
suunas isegi kuni 490 m kaugusele. Läänepoolse allee pikkus
vastavalt samale plaanile on ligikaudu 1400 m. Et sellesse
alleeosasse jäävad ka üksikud Ilumäele suunduva alleeosa
vanimad puud, siis võib selle alleeosa algne pikkus
peaväravast arvestades küündidagi ca 1500 meetrini.
Palmse alleede koosseisus säilinud vanemate puude järgi
võib arvata, et algsed alleed koosnesid liigiliselt pärnadest,
tammedest, vahtratest ning saartest nagu võib oletada
säilinud üksikute vanimate puude põhjal nii peaväravast
lääne kui ida suunas. Vahtrad ja saared võivad pärineda aga
ka juba hilisemast perioodist, 19. sajandi keskpaigast, alleele
juurde istutustatud puudest.
Vanadel puudel on märkimisväärne ajalooline ja
loodusväärtus, kuid kahjuks on suur osa säilinud autentsetest
alleepuudest halvas seisukorras (tüvemädanikust kahjustatud, kuivanud ja ohtlikud) ning mitmestes osades on allee
maastikus aimatav vaid fragmentidena.
Palmse mõisa allee rekonstrueerimise I etapp on

lõppenud, tööd hõlmasid kõige varem rajatud allee osa ca 2,2 km
ulatuses ning selle teostamise aluseks oli Artes Terrae OÜ poolt 2010.
aastal koostatud rekonstrueerimisprojekt. Teise etapina on kavandatud
Palmse mõisa allee rekonstrueerimistööd Muike külast kuni Ilumäe
kabeli esise alani.
Alleeruumis, Viitna-Palmse-Vatku teega piirneval alal Palmse ja
Muike külas, teostati järgmised tööd: puude võrade hooldus 160 puul,
tee kohale ulatuvad suured kuivanud oksad eemaldati 20 vanal puul,
tugisidemed paigaldati 20 puule, raie teostati kokku 352 puu mahus.
Uusistutustel lähtuti ajaloolisest alleejoonest ning algsest puude
vahekaugusest. Istutatud puuliigid valiti alleede rajamise ajal
kasutusel olnud liikide seast. Kokku istutati 330 uut puud, mille hulgas
on harilikud vahtrad, suurelehised pärnad, läänepärnad, künnapuud ja
harilikud tammed.
Tööde tellija oli Keskkonnaamet, tööd teostas riigihanke
tulemusena Puuhooldustööd OÜ. Palmse mõisa allee tööd rahastati SA
Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammi looduskaitse alamprogrammist ning projekti maksumuseks oli 140 760 eurot.

Võhma Seltsimaja sega- ja naisrühma
oodatakse uusi tantsijaid!
Kui Sa suudad kaks õhtu nädalas telerita mööda saata,
oled meile väga sobiv kandidaat!
Proovid toimuvad:
ka sel aastal Võsu Rannaklubis
Proovipäevad ja kellaajad selguvad septembri lõpuks.
Kui Sulle meeldiks osaleda järgmisel Naistetantsupeol
peaksid meiega ühinema!
Helista juba homme meie tel. 5 398 9592,
me nii väga ootame Sind !!
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LAINE KASK
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INNA VÄLKMANN
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LIIDIA SANG
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AINO TAMM
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LIIA KRIIVA
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MARJA KRIIVA
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REIN REIMKEL
Eisma küla
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LEA-AARE RADSIN
Võsu alevik
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MILVI RUMBERG
Lobi küla
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SKP Invest OÜ ostab metsakinnistuid üle
kogu Eesti ka koos hoonetega, hüpoteegiga,
kaasomandis või kaitsealal. Hinnapakkumine
paari päeva jooksul, sobivusel kiire tehing.
508 0065 info@skpinvest.ee

Meie hulgast
on lahkunud …

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

ARGO MÖLDER
6. september
SULEV ROHTLA
20. september

