VIHULA VALLAVOLIKOGU
ISTUNGI PROTOKOLL nr 46
Võsul

15. juunil 2017

Istung algas kell 16:00, lõppes kell 17:40.
Istungi avamisel oli kohal 8 volikogu liiget: Andrus Aasmäe, Annika Hallimäe, Gerly Herm, Jaan
Kruus, Hanno Nõmme, Kristel Tõnisson, Aide Veinjärv ja Uno Õunapuu.
Istungil osales 9 volikogu liiget: Andrus Aasmäe, Annika Hallimäe, Gerly Herm, Jaan Kruus, Hanno
Nõmme, Kristel Tõnisson, Aarne Vaik, Aide Veinjärv ja Uno Õunapuu.
Istungil ei osalenud Robert Aasa, Anneli Alemaa, Urmas Einberg ja Jüri Teppe.
Istungist võtsid osa vallavanem Annes Naan, haldus- ja majandustalituse juhataja Urmas Osila,
registripidaja Ingrid Nurmsalu, finantstalituse juhataja Maarja Kuuskla ning vallasekretär Enna
Tiidemann.
Istungit juhatas volikogu esimees Aide Veinjärv, protokollis kantselei juhataja Marika Sundla.
Päevakorra kinnitamine
Aide Veinjärv tutvustab volikogu liikmetele päevakorda.
Päevakorra muutmiseks ettepanekuid ei ole ja istungi juhataja paneb esitatud päevakorra hääletusele.
Poolt hääletavad: Andrus Aasmäe, Annika Hallimäe, Gerly Herm, Jaan Kruus, Hanno Nõmme,
Kristel Tõnisson, Aide Veinjärv ja Uno Õunapuu.
OTSUSTATI: 8 poolthäälega kinnitada järgmine päevakord:
1. Eisma külas asuva puurkaevu peremehetuse tuvastamine
2. Sagadi külas asuva elamu peremehetuse tuvastamine
3. Arvamuse andmine kinnisasja omandamiseks
4. Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite
kasutamise kord
5. Koolivaheajad 2017/2018.õppeaastal Võsu Koolis
6. Vihula Vallavolikogu 4.05.2017 otsuse nr 176 „MTÜ Võsu Sadam lühiajalise
investeerimislaenu garanteerimine“ kehtetuks tunnistamine
7. Vihula valla 2017. aasta lisaeelarve nr 1 kinnitamine
8. Vihula valla 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
9. Haljala valla ja Vihula valla ühinemisel moodustatava Haljala valla valimisringkonna
moodustamine, mandaatide jaotamine ja volikogu koosseisu liikmete arvu määramine
10. Valimiskomisjoni moodustamine
11. Vallavalitsuse ja vallavanema info
12. Muud küsimused
I
Eisma külas asuva puurkaevu peremehetuse tuvastamine
Registripidaja Ingrid Nurmsalu – puurkaev asub jätkuvalt riigi omandis oleval maal. Kaevu
asukohaks on märgitud Eisma küla aianduskooperatiiv „Mere“ territoorium. Tänasel päeval puudub
valla andmetel aianduskooperatiivil õigusjärglane. Kui ühistu tehtud, siis saame kaevu üle anda.
Kaevust saadavat joogivett tarbib ca 25 suvila omanikku.
Eelnõu muutmiseks ja täiendamiseks ettepanekuid ei esitata ja istungi juhataja paneb esitatud eelnõu
hääletusele.

Poolt hääletavad Andrus Aasmäe, Annika Hallimäe, Gerly Herm, Jaan Kruus, Hanno Nõmme, Kristel
Tõnisson, Aide Veinjärv ja Uno Õunapuu.
OTSUSTATI: 8 poolthäälega kohustada vallavalitsust välja selgitama Eisma külas asuva puurkaevu
peremehetus ning võeti vastu
otsus nr 180 „Eisma külas asuva puurkaevu peremehetuse tuvastamine“
Otsus kaustas nr 1-3.
II
Sagadi külas asuva elamu peremehetuse tuvastamine
Ingrid Nurmsalu – vallavalitsus teeb ettepaneku algatada peremehetuks tunnistamise menetlus Sagadi
külas asuva elamu ja majandushoone osas. Ehitised on kantud ehitisregistrisse. Majas elab viimase
teadaoleva omaniku poeg. Pärimistoimingud on jäänud tegemata.
Eelnõu muutmiseks ja täiendamiseks ettepanekuid ei esitata ja istungi juhataja paneb esitatud eelnõu
hääletusele.
Poolt hääletavad Andrus Aasmäe, Annika Hallimäe, Gerly Herm, Jaan Kruus, Hanno Nõmme, Kristel
Tõnisson, Aide Veinjärv ja Uno Õunapuu.
OTSUSTATI: 8 poolthäälega kohustada vallavalitsust välja selgitama Sagadi külas asuva elamu ja
majandushoone peremehetus ning võeti vastu
otsus nr 181 „Sagadi külas asuva elamu ja majandushoone peremehetuse
tuvastamine“
Otsus kaustas nr 1-3.
Saabub Aarne Vaik kell 16:05.
III
Arvamuse andmine kinnisasja omandamiseks
Ingrid Nurmsalu – eelnõu esitamise aluseks on maavanema kiri, milles palutakse volikogu
seisukohta Noonu külas asuva Välja kinnistu omandamiseks Irina Dedova poolt. Irina Dedova oma
seletuskirjas märgib, et kinnisasja omandamise eesmärgiks on elada seal oma perega. Praegu elab
pere Tallinnas. Taotleja tütar ja lapselapsed on Eesti kodanikud. Soov on talu osta tütre perele, kuid
pangalaenu tingimuste pärast ei saa praegu vormistada talu tütre nimele.
Eelnõu muutmiseks ja täiendamiseks ettepanekuid ei esitata ja istungi juhataja paneb esitatud eelnõu
hääletusele.
Poolt hääletavad Andrus Aasmäe, Annika Hallimäe, Gerly Herm, Jaan Kruus, Hanno Nõmme, Kristel
Tõnisson, Aarne Vaik, Aide Veinjärv ja Uno Õunapuu.
OTSUSTATI: 9 poolthäälega anda nõusolek Noonu külas asuva kinnistu Välja omandamiseks Irina
Dedova´le ning võeti vastu
otsus nr 182 „Arvamuse andmine kinnisasja omandamiseks“
Otsus kaustas nr 1-3.
Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste vahendite
kasutamise kord
Istungi juhataja selgitab, et riigieelarvest on käesolevaks aastaks vallale eraldatud raske ja sügava
puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuseks 2603 eurot. Ta lisab, et vallas on praegu selliseid
lapsi 5. Kord sätestab milleks ja kuidas raha saaks kasutada.
Eelnõu muutmiseks ja täiendamiseks ettepanekuid ei esitata ja istungi juhataja paneb esitatud eelnõu
hääletusele.
Poolt hääletavad Andrus Aasmäe, Annika Hallimäe, Gerly Herm, Jaan Kruus, Hanno Nõmme, Kristel
Tõnisson, Aarne Vaik, Aide Veinjärv ja Uno Õunapuu.
OTSUSTATI: 9 poolthäälega raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse
rahaliste vahendite kasutamise kord vastu võtta.
Kehtestati
määrus nr 60 „Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise
toetuse rahaliste vahendite kasutamise kord“
Määrus kaustas nr 1-2.
IV

V
Koolivaheajad 2017/2018.õppeaastal Võsu Koolis
Istungi juhataja selgitab, et tegemist on Võsu Kooli ettepanekuga.
Gerly Herm – saan aru, et tahame erisust riigi poolt kehtestatud viiest vaheajast, aga milline on valla
seisukoht?
Aide Veinjärv – antud määrus kehtib ühe õppeaasta.
Kristel Tõnisson, kes kuulub ka Võsu Kooli hoolekokku, selgitab, et riiklikult kehtestati järgmisest
õppeaastast viie vaheajaline süsteem. Võsu Kool otsustas korraldada küsitluse, mille tulemusena nii
kooli kui lasteaia õpetajate ja lapsevanemate arvamused läksid pooleks. Hoolekogu otsustas, et
otsustavaks saab õpilaste hääl ja õpilased soovisid nelja vaheaega kaalutlusel, et tegemist on
maakooliga, et suvi oleks pikem.
Uno Õunapuu – laste jaoks me seda teemegi.
Andrus Aasmäe usaldab hoolekogu seisukohta ja lisab, et kui tuleb uus suur vald, siis tuleks kaaluda
ühtse süsteemi peale minekut.
Eelnõu muutmiseks ja täiendamiseks ettepanekuid ei esitata ja istungi juhataja paneb esitatud eelnõu
hääletusele.
Poolt hääletavad Andrus Aasmäe, Annika Hallimäe, Gerly Herm, Jaan Kruus, Hanno Nõmme, Kristel
Tõnisson, Aarne Vaik, Aide Veinjärv ja Uno Õunapuu.
OTSUSTATI: 9 poolthäälega kehtestada Võsu Koolis 2017/2018. õppeaastal koolivaheajad
alljärgnevalt:
1) sügisvaheaeg 21. - 29. oktoober 2017;
2) talvevaheaeg 23. detsember 2017 - 7. jaanuar 2018;
3) kevadvaheaeg 17. - 25. märts 2018;
4) suvevaheaeg (v.a lõpuklassid) 6. juuni - 31. august 2018.
Kehtestati
määrus nr 61 „Koolivaheajad 2017/2018. õppeaastal Võsu Koolis“
Määrus kaustas nr 1-2.
Vihula Vallavolikogu 4.05.2017 otsuse nr 176 „MTÜ Võsu Sadam lühiajalise
investeerimislaenu garanteerimine“ kehtetuks tunnistamine
Vallavanem Annes Naan selgitab, et eelnõu esitamisel oli kaalukeeleks see, et
Rahandusministeeriumi lehel ei ole MTÜ Võsu Sadam veel seotud üksus, kuigi sisuliselt on, sest on
juba üle aasta saanud vallalt rahalist toetust. Nõue on, et viimased kolm aastat peab olema saanud
rahalist tuge. Eelmisel istungil vastu võetud laenu garanteerimise otsus saadeti maavanema
järelevalvesse ja sealt tuli vastus, mis andis teadmise, et tehtud on valesti. Eksimust tuleb tunnistada.
Eelnõu muutmiseks ja täiendamiseks ettepanekuid ei esitata ja istungi juhataja paneb esitatud eelnõu
hääletusele.
Poolt hääletavad Andrus Aasmäe, Annika Hallimäe, Gerly Herm, Jaan Kruus, Hanno Nõmme, Kristel
Tõnisson, Aarne Vaik ja Aide Veinjärv.
Uno Õunapuu on vastu.
OTSUSTATI: 8 poolt- ja 1 vastuhäälega tunnistada vallavolikogu 4.05.2017 otsus nr 176 „MTÜ
Võsu Sadam lühiajalise investeerimislaenu garanteerimine“ kehtetuks ning võeti vastu
otsus nr 183 „Vihula Vallavolikogu 4.05.2017 otsuse nr 176 „MTÜ Võsu Sadam
lühiajalise investeerimislaenu garanteerimine“ kehtetuks
tunnistamine“
Otsus kaustas nr 1-3.
VI

VII
Vihula valla 2017. aasta lisaeelarve nr 1 kinnitamine
Annes Naan – füüsilise isiku tulumaksu kasvu planeerisime sel aastal 8,3%, esimese viie kuu kasv on
aga 11,3%. Aasta lõikes on kasv 3%, suurusjärgus 45 tuhat eurot. 16 785 eurot on lisaeelarvesse sisse
toodud. Kasutame seda eelkõige haridusele. Tulude ja kulude poolel on ka üks Vihula Valla Veevärk
OÜ ammune võlg. Tegemist on vana võlaga, mis oli elektrienergia eest tasumata juba eelmise
vallavalitsuse ajast. Sotsiaaltoetuste osas on tegemist Erivajadustega inimeste tugiteenuste
parendamise projektiga Lääne-Virumaal. Saame sel aastal riigilt 7265 eurot tugiteenusteks.
Kulude poolel on 305 tuhat tõstetud investeeringute realt sihtfinantseeringute alla. Võsu Sadamale oli
eelarves arvestatud 80 tuhat valla investeeringute real, tegelikult peaks see olema sihtfinantseerimise

all. Pluss ümber tõstetud 40 tuhat, mis oli algselt mõeldud munitsipaalmaja ehitusega alustamiseks.
Selles valimistsüklis munitsipaalmaja ehitusega me enam tegeleda ei jõua. Võsu rannakoristaja
töölepingut pikendasime. Vabaaja ürituste osa suurendasime 2000 euro võrra ja Võhma rahvamajja
on vaja paigaldada ATS. Võsu Rannaklubi all tõstsime koristaja töötasu. Lahemaa projektis „Lööme
Külad Lille“ osalemiseks on eelarvesse sisse toodud 4000 eurot, arvestusega igale taotlejale 200
eurot. Taotlejaid on 5, seega jääb 3000 eurot reservi. Võsupere lasteaia 4694 eurot tähendab seda, et
sügisest on planeeritud sinna kaks liitrühma. Tööle tuleb võtta kaks uut õpetajat.
Gerly Herm soovib teada, kas Võsupere lasteaia 4694 euroga, mis on mõeldud palgakuluks kahele
õpetajale septembrist detsembrini saadakse hakkama.
Annes Naan – jaa, kõik on välja arvestatud. Kaks korda 0,83 kohta.
Gerly Hermi arvates võiks mõelda lasteaia õpetajate palkade tõusule.
Annes Naan – 1. septembrist peab olema lasteaia õpetaja palk 840 eurot. Siin on sellega juba
arvestatud.
Gerly Herm – kes ehitab Võsu sadamahoonet? Kust raha tuleb?
Annes Naan – ehitab MTÜ Võsu Sadam. 120 tuhat on valla eelarvest mõeldud nende toetuseks,
Lahemaa Restoranid ehitavad oma rahadega välja köögi ja söögiruumi, pluss köögitehnika. MTÜ-l
on sõlmitud nendega kuue aastane tasuta rendi leping. Sadama pidaja ja omanik on vald,
hoonestusõigus on antud MTÜ-le Võsu Sadam. Hoonestusõiguse leping on sõlmitud kahekümneks
aastaks.
Gerly Herm – mis eesmärki kannab hoonestusõiguse seadmine MTÜ-le, kui sisuliselt annab pool
rahast vald ja teise poole restorani pidaja? MTÜ-l ei ole mingit omaosalust.
Annes Naan – vallal ei ole mõttekas endal sellega tegeleda.
Gerly Herm – opereerimiseks oleks võinud üle anda ka lihtsalt sadama, mitte 20 aastaks
hoonestusõigust. Mis selle hoonestusõiguse eesmärk on?
Annes Naan – vald annab raha, ehitab MTÜ ja kui räägime hoonestusõigusest, siis ehitusloa
saamiseks peab olema hoonestusõigus.
Andrus Aasmäe teeb ettepaneku käsitleda MTÜ-dega seotud teemasid edaspidi eraldi, hetkel võiks
keskenduda lisaeelarvele.
Jaan Kruus – 40 tuhande andmise osas MTÜ-le Võsu Sadam, see on eelistuste küsimus, kuhu raha
anname. Garantii andmise nõusoleku andsime tingimusel, et laenuga hakkab tegelema MTÜ.
Lisaeelarves see 40 tuhat võiks olla laen valla poolt, et MTÜ-l jääks ka mingi kohustus.
Annes Naan – vald saab laenu anda vaid sõltuvale üksusele, MTÜ Võsu Sadam ei ole hetkel sõltuv
üksus.
Kristel Tõnisson – mis on need põhjused, miks sotsiaalmaja valmis ei saa ehitada? Tegelikult on see
valus teema, selle taga on õpetajate elamised ja muud asjad.
Annes Naan – tegemist on munitsipaalmajaga.
Uno Õunapuu – seda teemat on käsitletud ka majanduskomisjonis. Idee oli leida ehitaja, kes ehitaks
oma rahadega hoone valmis ja vald hakkaks seal rentima pindasid oma töötajatele. Sellist investorit
ei leitud.
Kristel Tõnisson – kas investori leidmiseks on tehtud konkurss?
Uno Õunapuu – konkurssi tehtud ei ole. Enne valdade ühinemist oleks korrektne pooleliolevad
objektid lõpetada.
Jaan Kruus – oleme planeerinud terve valimisperioodi ka Vihula-Haili tee korda tegemist, aga selleks
ei ole jätkunud siiamaani vahendeid, aina lükkame edasi. Samas on hea, et Vihula koolimaja sai väga
korraliku välimuse.
Annes Naan – veel sellel aastal on plaanis tolmavad lõigud hoonete juures ära teha, tervet teed ei
jõua.
Küsimusi rohkem pole ja istungi juhataja paneb esitatud eelnõu hääletusele.
Poolt hääletavad Andrus Aasmäe, Annika Hallimäe, Hanno Nõmme, Aide Veinjärv ja Uno Õunapuu.
Gerly Herm, Kristel Tõnisson ja Aarne Vaik on vastu.
Jaan Kruus on erapooletu.
OTSUSTATI: 5 poolt- 3 vastu- ja 1 erapooletu häälega kinnitada valla 2017. aasta lisaeelarve nr 1.
Kehtestati
määrus nr 62 „Vihula valla 2017. aasta lisaeelarve nr 1 kinnitamine“
Määrus kaustas nr 1-2.

VIII Vihula valla 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Volikogu liikmetele on eelnevalt jagatud revisjonikomisjoni arvamus.
(Lisatud protokollile – Lisa 1)
Revisjonikomisjoni esimees Kristel Tõnisson – komisjon andis hinnangu audiitori arvamusele ehk
siis on nõus audiitori arvamusega. Komisjon ei hinnanud aastaaruande sisulist poolt.
Uno Õunapuu teatab, et ka majanduskomisjonis oli teema arutusel ja leiti, et keegi pole nii pädevad,
et hakata hindama üle audiitori.
Gerly Herm – meil ei ole ka materjale, mille alusel seda teha, meil on ainult majandusaasta aruanne.
Kas seotud isikud, sh allasutustega ning MTÜ-dega seotud isikud on ka aruandest välja toodud?
Finantstalituse juhataja Maarja Kuuskla – jah, need on eraldi.
Eelnõu muutmiseks ja täiendamiseks ettepanekuid ei esitata ja istungi juhataja paneb esitatud eelnõu
hääletusele.
Poolt hääletavad Andrus Aasmäe, Annika Hallimäe, Gerly Herm, Jaan Kruus, Hanno Nõmme, Kristel
Tõnisson, Aarne Vaik, Aide Veinjärv ja Uno Õunapuu.
OTSUSTATI: 9 poolthäälega kinnitada valla 2016 aasta majandusaasta aruanne ning võeti vastu
otsus nr 184 „Vihula valla 2016. aasta majandusaasta aruande kinnitamine“
Otsus kaustas nr 1-3
Haljala valla ja Vihula valla ühinemisel moodustatava Haljala valla valimisringkonna
moodustamine, mandaatide jaotamine ja volikogu koosseisu liikmete arvu määramine
Vallasekretär Enna Tiidemann tutvustab eelnõud ja selgitab, et nelja valla ühinemise otsust veel ei
ole, aga Vabariigi Valitsus on Vihula ja Haljala ühinemise kinnitanud. Rakvere ja Sõmeru vald võtsid
oma otsused vastu juba maikuus, Haljala eile. Otsus tuleb 15. juuniks vastu võtta. Volikogu liikmete
arv on paika pandud ühinemislepingus.
Eelnõu muutmiseks ja täiendamiseks ettepanekuid ei esitata ja istungi juhataja paneb esitatud eelnõu
hääletusele.
Poolt hääletavad Andrus Aasmäe, Annika Hallimäe, Gerly Herm, Jaan Kruus, Hanno Nõmme, Kristel
Tõnisson, Aarne Vaik, Aide Veinjärv ja Uno Õunapuu.
OTSUSTATI: 9 poolthäälega määrata Haljala valla ja Vihula valla ühinemisel moodustatava Haljala
valla volikogu liikmete arvuks 17 ja moodustada üks 17-mandaadiline
valimisringkond ning võeti vastu
otsus nr 185 „Haljala valla ja Vihula valla ühinemisel moodustatava Haljala
valla valimisringkonna moodustamine, mandaatide jaotamine ja
volikogu koosseisu liikmete arvu määramine“
Otsus kaustas nr 1-3
IX

X
Valimiskomisjoni moodustamine
Enna Tiidemann tutvustab eelnõud ja lisab, et komisjoni kuuluksid kolm liiget Haljala vallast ja kolm
Vihula vallast. Ka selle otsuse vastuvõtmise tähtaeg on 15. juuni.
Eelnõu muutmiseks ja täiendamiseks ettepanekuid ei esitata ja istungi juhataja paneb esitatud eelnõu
hääletusele.
Poolt hääletavad Andrus Aasmäe, Annika Hallimäe, Gerly Herm, Jaan Kruus, Hanno Nõmme, Kristel
Tõnisson, Aarne Vaik, Aide Veinjärv ja Uno Õunapuu.
OTSUSTATI: 9 poolthäälega moodustada 6-liikmeline Haljala valla valimiskomisjon ja nimetada
liikmeteks: Riina Must, Lea Mägi, Urmas Punga, Enna Tiidemann, Anneli Kivisaar ja
Mare Rosen ning asendusliikmeteks Urve Vogt ja Marianne Limberg.
Võeti vastu
otsus nr 186 „Valimiskomisjoni moodustamine“
Otsus kaustas nr 1-3
XI
Vallavalitsuse ja vallavanema info
Annes Naan –
- Hajaasustuse programmi 2017. aasta vooruks oli eelarves arvestatud 10 tuhat eurot eeldusel,
et ka riigi poolt eraldatakse sama summa. Riik eraldab nagu ka eelmisel aastal aga vähem,

7479 eurot. Eelmisel aastal panime omalt poolt juurde, et toetussummaks jääks kokku 20
tuhat. Kas volikogu on nõus ka sel aastal puuduoleva osa eraldama?
Uno Õunapuu arvates peaks majanduskomisjon seda ettepanekut toetama.
Annes Naan –
- Volikogu liikmetele on laekunud OÜ-lt Wesmo kirjad, mis puudutavad Vabaduse 13
detailplaneeringut ja majanduskomisjoni seisukohta. Wesmo taotleb meilt rannaäärset maad,
mis on lubatud MTÜ-le Võsu Spordiklubi, kes soovib sinna teha seikluspargi. Maa-ala jääb
planeeritava spaa ja mere vahele Kuna Keskkonnaamet polevat nõus spordiklubi pakutud
ideega, siis Wesmo OÜ esitas omapoolse soovi saada see maa endale. Majanduskomisjon oli
arvamusel, et võiks oodata kuni detailplaneering realiseerub, maad jõuab alati anda. Vabaduse
13 osas oli meie seisukoht, et kui ta taastab ajaloolise sööklahoone endisel kujul või alla 30%
muudatusetega, ei ole vaja detailplaneeringut teha. Meile esitati aga joonised, mis olid vanade
hoonetega nagu öö ja päev. Seepärast oli vaja ka teha detailplaneering, mitte aga servituutide
pärast, mis tulid päevakorda hiljem.
Enna Tiidemann – MTÜ Võsu Spordiklubi ei ole oma soovist loobunud, vaid nad ootavad meedet,
kust raha küsida. See maa-ala on antud volikogu otsusega spordiklubile rendile. Nad ei ole lihtsalt
asunud seda kasutama.
Kristel Tõnisson – meil on samale alale kaks ettevõtjat, kes tahaksid teha sinna mingi lastega seotud
asja.
Annes Naan – Keskkonnaameti seisukohta spordiklubi ideele rajada sinna seikluspark, valda
saabunud ei ole.
Uno Õunapuu – majanduskomisjonis oli sellest juttu ja spordiklubi esindaja selgitas, et ka nemad ei
ole Keskkonnaametilt seisukohta küsinud, vaid teevad seda siis, kui on leidnud vastava meetme, kust
raha küsida. Wesmo küsis arvamust ilmselt omal initsiatiivil.
Kristel Tõnisson – kui pikaks ajaks see maa-ala spordiklubile anti?
Aide Veinjärv – kümneks aastaks.
Kristel Tõnisson – kas ootame kümme aastat või küsime varem, kas nad teevad selle maaga midagi?
Kui maa on ühele lubatud, ei saa me seda teisele anda.
Enna Tiidemann – kui spordiklubi kusagilt raha saab, siis tullakse taotlusega muuta volikogu otsust,
sest kehtiv leping peab olema sõlmitud vähemalt kümneks aastaks. Nüüd on üks aasta juba läinud.
Gerly Herm – see on 1,2 ha suurune maa-ala, seikluspark ei välista seda, et kõrvale ei saaks teha laste
mänguväljakut ja haljasala. Kas mingi koostöövõimalus MTÜ ja Wesmo vahel ei ole võimalik?
Kristel Tõnisson – kas siin ei saaks vald appi tulla?
Annes Naan – vallavalitsus ei ole seda veel arutanud, majanduskomisjon ütles oma seisukoha ja täna
tuli kiri volikogule.
Kristel Tõnisson – kas me saaksime anda spordiklubile mingi aja, mille jooksul nad peaksid hakkama
midagi tegema?
Enna Tiidemann lisab, et lepingut spordiklubiga veel sõlmitud ei ole. Volikogus oli tookord juttu, et
leping sõlmitakse siis, kui on leitud rahastusallikas.
Toimub arutelu.
Annes Naan – vallavalitsus on nõus osapooled omavahel kokku viima.
Annes Naan –
- Võsu-Käsmu jalg- ja jalgrattatee on valmis, lõppaktid saab lähipäevadel allkirjastatud. Meile
on tulnud täna ettepanek joonida tee keskjoon. Hankes pole kirjeldatud, kuidas see tähistus
peab olema.
Andrus Aasmäe arvates pidev joon sinna loodusesse ei sobi, võiks teatud vahemaa tagant mingid
nooled teha mõlemale poole.
Gerly Herm – mis võiks olla märgistuse hinnanguline maksumus? Märgistusele võiks mõelda, see
suurendab liiklejate teadlikkust.
Annes Naan – hind on marginaalne. Projektis seda sees ei olnud.
Aarne Vaik toob ühe probleemina välja parkla puudumise paadi juures.
Annes Naan – Maanteeamet on lubanud panna üles parkimise keelumärgid poole kilomeetri ulatuses
maanteele nii, et parkida saab vaid mere-poolsele tee servale. Nii ei pargita kogu teed kinni.

Annes Naan jätkab –
- Perearsti-keskuse ja apteegi maja detailplaneering on valmis ja saadetud kooskõlastusringile.
Loodame, et sügisel saame rääkida ehitusega alustamisest.
- Võsupere ÜVK. Projekteerimine on lõpusirgel, jäänud on veel notaris servituudid alla
kirjutada. Korteriühistutega on veel pooleli sundvalduse teema. Ehitushanke peaks saama
suve teisel poolel allkirjastada.
- Salme detailplaneeringule, mille kehtestasime uuesti ja mis jälle kohtusse kaevati, pandi
esmane õiguskaitse peale. Kinnistu omanik kaebas selle otsuse Ringkonnakohtusse ja
viimane tühistas halduskohtu määruse. Nii et omanik saab ehitama hakata, kuigi
kohtuprotsess pole veel lõppenud.
- Altja küla Kureallika kinnistu on nüüd meie oma ja üürnikuga on sõlmitud notariaalne leping
kümneks aastaks.
Uno Õunapuu märgib, et 23. juunil on Rakveres Võidupüha paraad ja võidutule jagamine. Vallast
peab keegi minema tuld vastu võtma.
Gerly Herm teavitab, et esitas vallavalitsusele taotluse anda Vihula Valla tänukiri töölt lahkuvale
Võsupere lasteaiaõpetajale Mare Jahile tubli töö eest. Mõelda võiks ka premeerimisele. Samuti tegi
Gerly Herm ettepaneku premeerida Võsu Kooli lõpetajat Hele Meel Assmanni, kes on väga hea
õpilane ja edukalt esindanud Võsu Kooli erinevatel olümpiaadidel.
OTSUSTATI võtta informatsioon teadmiseks.
XII
Muud küsimused
Gerly Herm – kui ma saatsin volikogu otsuse MTÜ Võsu Sadam laenu garanteerimise kohta
maavanema järelevalvesse, siis saatsin vallavanemale ka mõned küsimused, millele soovin kindlasti
vastuseid. Lisaeelarve kinnitamise juures eraldasime MTÜ-le Võsu Sadam jälle suure summa raha,
kuidas on juhatuse liikmete taandamisega? Täna ei toimunud ka taandamist. Kuidas me tõlgendame
korruptsioonivastast seadust?
Enna Tiidemann selgitab, et tuleb jälle kaks eri arvamust, üks maasekretäri oma ja teine valla juristi
oma.
Kristel Tõnisson – mind valiti revisjonikomisjoni esimeheks. Tutvusin olukorraga ja uurisin
dokumente. Meil on toimunud ka üks koosolek, kus andsime hinnangu majandusaasta aruandele.
Leidsime, et raamatupidamislikult on kõik korras, kuna audiitor oli nii otsustanud, mitte et meie
sellest midagi teaksime. Leidsin, et revisjonikomisjon, sellisena nagu ta praegusel hetkel on, on
töövõimetu, sest meil ei ole tööplaani, millest oma tegevuses lähtuda. Komisjoni koosolekuid ei ole
toimunud alates 2015. aastast. Sellises olukorras ei saa revisjonikomisjon teha oma tööd. Komisjon ei
saa anda valla elanikkonnale kindlust, et kõik projektid ja kõik muu, mida vallas on tehtud, on tehtud
seadustest kinni pidades, et need on tehtud korrektselt. Komisjonil puudub pädevus sellise arvamuse
andmiseks. Teen volikogule ettepaneku tellida kiiremas korras sõltumatu audit, mis oleks tehtud enne
kohalikke valimisi. See annaks ühinevate valdade inimestele kindluse, et kõik on tehtud õigesti ja
pole eksitud erinevate protseduuride vastu. Et on tehtud õigesti kõik lepingud, kinni peetud
Riigihangete seadusest ja Korruptsioonivastasest seadusest. Ootan teie arvamust.
Uno Õunapuu – seda peab tegema revisjonikomisjon.
Kristel Tõnissoni arvates ei saa komisjon seda teha, kuna komisjonil puudub tööplaan.
Uno Õunapuu teeb ettepaneku tööplaan järgmisel volikogu istungil vastu võtta.
Jaan Kruus – kas lepime olukorraga, et me ei tea midagi?
Lahkuvad Annika Hallimäe, Andrus Aasmäe ja Hanno Nõmme kell 17:23.

Gerly Herm – mis puudutab info jagamist, siis mina ei teadnud, et MTÜ-ga Võsu Sadam on sõlmitud
hoonestusõiguse leping kahekümneks aastaks. Hoonestusõiguse seadmist MTÜ-le Võsu Sadam ei ole
volikogus arutatud, samuti ei ole me teadlikud sõlmitud üürilepingute sisust. Võsu sadam on oluline
projekt vallale ning leian, et meil on sellist teavet kindlasti vaja. Teadmatus tekitab väga palju
küsimusi.
Gerly Hermi arvates peaks vajalik info jõudma volikokku enne otsuste tegemist. Ta selgitab, et
tegemist ei ole ründamisega, vaid volikogul on õigus asjadest teada saada. Ta palub jagada
volikogule rohkem teavet.
Enna Tiidemann teeb volikogule ettepaneku jõuda ühisele seisukohale enese taandamise osas. Ta
lisab, et täna tühistatud laenu garanteerimise otsuse kohta oli kaks tõlgendust. Üks tõlgendas nii, et
juhatuse liikmed oleks pidanud ennast taandama. Teine arvas, et kuna on MTÜ, aga mitte osaühing ja
isiklikku kasu sellest ei saa, siis ei pea taandama.
Kristel Tõnisson soovib vallavalitsuse arvamust sõltumatu auditi tegemise kohta.
Annes Naanil ei ole selle vastu midagi. Ta lisab, et MTÜ Võsu Sadam osas saab vald küsida
sihtfinantseeringu kohta, aga kogu tema raha osas mitte.
Kristel Tõnisson – küsimus oli selles, kuidas nad leidsid investori sadama restorani ehitamiseks ja kas
see oli ikka kaalutletud parim valik. Meil ei ole ühist konkreetset nägemust asjadest.
Kristel Tõnisson teeb ettepaneku põhimääruses kirjutada lahti põhimõtted, kuidas revisjonikomisjonil
üldse võiks tööplaan tekkida. Põhimõtted, kuidas revisjonikomisjoni tööplaan tekib, peaksid olema
volikogu poolt paika pandud.
OTSUSTATI võtta informatsioon teadmiseks.

Küsimusi rohkem pole.
Aide Veinjärv teatab, et järgmine korraline vallavolikogu istung toimub 10. augustil Võsul ja lõpetab
istungi kell 17:40.
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