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Kaks volikogu ühes paadis

Koolide lõpetajad
2017
Põhikoolide lõpetajad
Võsu Põhikool
Helemeel Assmann
Reili Põder
Oliver Varek
Jaanus Väinsalu
Kadrina Keskkool
Lis Marii Undusk
Rakvere Eragümnaasium
Robin Merelaid

Gümnaasiumide ja
kutsekoolide lõpetajad
Kadrina Keskkool
Aliise-Maria Pärna
Sirly Sambla

Haljala meeste talvel tehtud plaan kahe volikogu jalgsimatkast Võsult mööda kergliiklusteed Käsmu lahe tipus ilutsevasse paadikujulisele
vaatelatvormile sai kevadel teoks. Paadis ootas matkajaid pikniku laud nii soolaste kui ka magusate suupistetega.
Haljala volikogu esimehe Margus Punase sõnul oli igati tore üritus, mida kinnitas ka osalejate postiivne tagasiside. Kes tulla ei saanud
lootsid, et see ei olnud viimane ja miks mitte teha ühiselt sarnaseid kosutavaid looduses viibimisi mõnel matkarajal veel.
Lisaks volikogu liikmetele osalesid matkal Haljala vallavanem Leo Aadel ja Vihula vallavanem Annes Naan.
Anželika Meijel ja poiss
Albert Halliväli
11-12 a. – kiireim tüdruk Madli Mai
Konsa ja poiss Siim Tõnisson.
Täiskasvanute distants kulges VõsuPalmse-Ilumäe teedel. Selle, ligi 25 km
pikkuse distantsi, suutsid kolm kiiremat
meest läbida ajaga alla ühe tunni. Kiiremaks
meheks, nagu mullugi, osutus Madis
Ojaliiv. Visalt pakkus meestele konkurentsi
parim naine rajal – Ruth Trääder. Väga
tublilt läbisid täiskasvanute distantsi ka
mitmed noored ratturid.
Parimad said kena medali ja auhinnaks
kosutava puuviljakotikese. Kõigile osavõtjatele diplom, tervislik smuuti. maiustusi,
magusat kringlit ja morssi.
Täname politseikonstaablit Konstantin
Lepikut koos lastega kenasti tegelenud
naiskolleegiga, Vihula Vallavalitsust, MTÜ
Pailaps, Võsu vabatahtlike pritsumehi ja
kõiki teisi abilisi.
Nüüd aga ei muud kui kähku ratta selga ja
läbematult, kuid samas ka tänulikult, uue
kergliiklustee avamist ootama.

Võsu Rattapäev 2017
Sel kevadel polnud arvatavasti ühelgi ratturil
motivatsioonipuudust sadula selga istumiseks – selleks andis silmnähtavalt valmiv
Võsu-Käsmu kergliiklustee tugevalt inspiratsiooni. Paar arktilist kevadpäeva said
mööda ja planeeritud päeval, 4. juunil,
leebusid öised külmad tuulehood ja päike
rõõmustas hommikusi sõiduhimulisi. Võsu
Rannaklubi ette kogunes hulganisti väikseid
kiivritega rattureid, kes vanemate julgestamiste toel nimed kirja panid ja sõiduvahendile numbri kinnitasid. Noorte võistlejate distantsiks oli vastavalt vanusele
erinev arv ringe klubi ees koos slaalomitõketega. Rada julgestasid politsei ja kohalikud pritsumehed.
Kõige rohkem osavõtjaid ja tihedam
konkurents oli nagu mullugi eelkooliealiste
hulgas.
3-4 a. – kiireim tüdruk Lisette Rohesaar
ja poiss Ken Robert Kerm
5-6 a. – kiireim tüdruk Grete Rohesaar
ja poiss Joosep Konsa
7-8 a. – kiireim tüdruk Loone Laurimäe
ja poiss Ander Janno
9-10 a. – kiireim tüdruk Christina

Kevadine väljasõit

Oma vanuseklassis kiireim Siim Tõnisson
hoidis kindlalt edu stardist kuni finišini

Rakvere Reaalgümnaasium
Natalie Lehtmets
Hanna Nõmm
Ingrid Nõmme
Tallinna Järveotsa Gümnaasium
Anette Mare Taela
Loksa Ühisgümnaasium
Kersti Sillajõe
Rakvere Gümnaasium
Joonas Lepik
Järvamaa Kutsehariduskeskus
Emily Muttika
Õnnitleme kõiki lõpetajaid ja
soovime edukat õpingute jätku!

Rannahooaeg avati
tantsu ja muusikaga
3. juunil toimus Võsu rannahooaja
avamine, kus vallavanem Annes Naan
avas ametlikult Võsu ranna kõigile neile,
kellele meeldib ujumas käia või siis
rannaliival päevitada.

Võsu priitahtlike pritsumeeste nimel
Valdek Kilk

Tänavusel Vihula vallavolikogu, volikogu
komisjonide ja vallavalitsuse liikmete ning
valla ametnike kevadisel väljasõidul külastati Laviku vesiveskit, vaadati üle Ilumäe
kabeli renoveeritud pingid ja Võhma rahvamaja uuenenud väike saal, tutvuti Võsu
sadamahoone ehitusega, Vergi Maja ja
sadamaa ning Eswire tegemistega Vergi
külas, tutvuti Oanduaia ja Kalaranna puhkemaja võimalustega, külastati värske kuue
saanud Vihula koolimaja, uute omanike käes
olevat renoveeritavat Toolse puhkeküla ning
Pajuveski kalapääsu.
Fotol tutvustab Riina Viiding Eesti
Teatriliidu vastrenoveeritud Koolimäe loomemaja, kus on ööbimiskohti 37 inimesele,
raamatukogutuba, proovisaal, kaks avatud
köögiga söögituba. Kompleksi kuulub saunahoone.
Ringsõidu osalejad tänavad südamest
kõiki vastuvõtjaid!

Avamispidu aitasid läbi viia MTÜ
Vihula valla noorteklubi noored, kes
jagasid õhupalle ja tegid lastele näomaalingid.
Võsu noored esitasid tantsu, mis
valmis ekstra Võsu Kooli Playbacki
tarbeks ning kohandati ümber välistingimusteks sobivaks etteasteks. Lisaks
tantsutüdrukutele aitas meeleolu üleval
hoida Rakvere mehed Vallo Vildak ja
Peep Pihlak Moonaküla muusikapatrullist (pildil), kes käisid muusika kaudu
kogu Võsule kuulutamas, et rannahooaeg on avatud.
Andres Truman
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Tehtud ja teoksil
01.07 kell 16.00 Karepa kodukandipäev
02.07 Oliver Kuusik ja Geraldine Kuusik-Casanova
„Paris, mon Amour” Vihula mõisas.
02.07 kell 14.30 Kalmistupüha Käsmu kalmistul,
lähedaste mälestamise võimalus.
Lisainfo Urmas Karileet 58515800.
02.07 100 kostüümi päev. Päeval kostüümide
laenutus ja pildistamine, õhtul meeleolukas
kontsert ja õhtusöök mõisas. Sagadi mõis.
03.07. kell 16.00 Itaalia organist Enrico Pesti
orelikontsert Käsmu kirikus.
04.07 Karl-Erik Taukar Band - „Lähedal” Vihula
mõisas.
05.07 kell 20.00 Öömuuseum. Põnevad killud
mõisate ajaloost ja olustikust ning suurepärane
muusika ootavad traditsiooniliselt juulikuu
kolmapäevaõhtuti Sagadi mõisahäärberis.
05.07 Janne Ševtšenko, German Gholami ja Tarmo
Eespere – Suveooper „Granada” Vihula
mõisas.
06.07 Indrek Kalda ja Paul Kristjan Kalda ”Lood
ja laulud” Vihula mõisas.
06.07 kell 11-16 Looduskooli perepäevad. Sagadi
looduskool.
08.07 Jaan Sööt ja Andre Maaker „Joon valgust
nagu vihma” Vihula mõisas.
09.07 Georg Otsa festival Võsu Rannaklubi pargis.
09.07 Koit Toome “Jaak Joala laulud” Vihula
mõisas.
12.07 Beati Mandolini „Sitsiilia serenaad suvisel
Maarjamaal Vihula mõisas.
12.07 kell 20.00 Öömuuseum Sagadi
mõisahäärberis.
13.07 kell 11-16 Looduskooli perepäevad. Sagadi
looduskool.
14.-15.07 kell 13.00 Võsu Muusikapäevad & Võsu
Jazz: aiakontsertid
14.07 kell 20.00 Rutja rannalüla muusika Pööriöö
Omaloominguline folkrock Rannapre
kodukohvikus
15.07 kell 18.00 Eesti Filharmoonia kammerkoori
laulja Rainer Vilu kontsert Georg Otsa
lauludega.
Karepa Rahvamajas.
15.07 Kukerpillid & Juss Haasmaa Vihula mõisas.
16.07 kell 20.00 PEARU PAULUS & LIVE BAND
„Naerata” Vihula mõisas.
16.07 kell 11.00 Võsu rannas liivaskulptuuride
meisterdamise võistlus
18.07 C-Jam “ The Grathest Hits” Vihula mõisas.
19.07 The Ilves Sisters „Cherbourgi
vihmavarjud”
Vihula mõisas.
19.07 kell 20.00 Öömuuseum Sagadi
mõisahäärberis.
20.07 Vana Baskini Teatri etendus Vihula mõisas.
20.07 kell 11-16 Looduskooli perepäevad. Sagadi
looduskool.
21.07 Maapealne paradiis. Lenna Kuurmaa, Piret
Krumm, Liina Vahtrik & bänd. Vihula mõisas.
21.07 kell 20.00 Rutja rannalüla muusika Andrus
Albrecht ja Marge Niller Uued tuuled
Rannapre kodukohvikus
22. 07 kell 11.00 Viking Line Südasuve Maraton
23.07 Tanel Padar ja Tomi Rahula „Õnne valem”
Vihula mõisas.
25.07 Me pole enam väikesed – Heidy Tamme,
Boris Lehtlaan, Voldemar Kuslap ja ansambel
MTJ Vihula mõisas.
26.07 kell 20.00 Öömuuseum Sagadi
mõisahäärberis.
26.07 Maria Listra ja Jassi Zahharov “Õhtu
rannas”. V. Ojakäär, R.Valgre , G. Otsa laulud
Vihula mõisas.
27.07 Jaan Tätte ja Jaan Pehk „Laululoojad”
Vihula mõisas.
28.07 Hedvig Hanson „Suveõhtu laulud” Vihula
mõisas.
28.07 kell 19.00 Rutja rannaküla muusika Vennad
Priksid Fagott, harf, džembed ja tšello.
Rannapre kodukohvikus
29.07 Võsu Rannafestival Võsu Rannas.
30.07 kell 17.00 Vanamuusika kontsert Võsu
Rannaklubis.

On kaks aega aastas, mil hea
üle õla vaadata ja asju kokku
võtta – uusaasta ja vastu suve
jaanipäeva paiku.
Mis on siis see, mis
aastat 2017
iseloomustamas?
On valminud Käsmu-Võsu
kergliiklustee, milline pakub
kehalist tublidust kergitada
soovivatele kaaskondsetele
võimalust liikuda ohutult,
liikuda kaunis looduskeskkonnas, nuusutada meresoolast õhku, vajadusel natuke ka istuda paadis või tee
äärde paigutatud pinkidel.
Võsu loodusliku kauniduse poolest ilus rand on
saanud hoolt palju enam, kui
varasematel aastatel ning
nüüd ootamas vaid seda,
mida ei suuda anda isegi
mitte valimisliit Vaba Vallakodanik – päikeselist suveilma.
Vihula koolimaja on saanud soojapidavaks ning uue
kauni välimuse.
Ehitamisel on Võsu sadamahoone, sadamakapten
Andrus Aasmäe loodab, et
peagi saavad külastajad endid kosutada sadamahoone
restoranis, kus lisaks Lahe-

Vihula koolimaja on saanud soojapidavaks ning uue kauni
välimuse
maa Restoranid OÜ poolt
pakutavale on võimalik
nautida ka suurepärast merevaadet. Sadam ei ole seejärel
enam vaid paadiomanike
pärusmaa, vaid on avatud
kõigile, kel on tahtmist
kodust välja tulla ja suhelda
sõprade-tuttavatega. Sadama külastajad saavad kasutada sauna.
Sauna saavad kasutada
nüüdsest ka spordihoone
külastajad. Kaua planeeritud
ja oodatud saun ootab külastajaid.
Käesoleval kuul lõpetavad ehitajad ka rannahoone
fassaadi renoveerimise ning

taas üks võrratu arhitektuuriga hoone on meile kõigile
silmailuks.
Võhma rahvamaja saab
vee ja kanalisatsiooni Vihula
Valla Veevärk OÜ abiga.
Mis veel tulekul?
Muidugi valimised. Ja seda
kahjuks/õnneks on märgata
rohkem, kui näha sooviks.
Ootasime lehe ilmumise eel
valitsuse otsust – paraku
seda ei tulnud ning seega
pole ikka teada, kas jätkame
kahe või nelja valla liiduna.
Valimisliit Vaba Vallakodanik on optimistlik ja plaanib
oma edasiseid tegemisi läh-

tuvalt Haljala ja Vihula
valdade liitumislepingust.
Vallavanem Annes Naani kinnitusel on vallavalitsuse selle aasta plaanis veel
olulisematest asjadest täiendava välisvalgustuse rajamine küladesse, teede tolmuvabaks tegemine, koolimaja ettevalmistamine
uueks õppeaastaks, Võsupere vee ja kanalisatsioonitööde hanke korraldamine,
Käsmu bussijaama WC paigaldamine, PKT meetmest
Võsu ranna infrastruktuuri
ehituseks raha taotlemine,
milline annab täiendavaid
võimalusi rannaala atraktiivsemaks kasutamiseks..
Volikogu esimehe Aide
Veinjärve sõnul on volikogu
ootel, et saaks kehtestada
tulevase perearstikeskuse
detailplaneeringu ning veel
sellel aastal alustada hoone
ehitusega.
Seega on ees teguderohke valimiseelne aeg, kus
mitte ainult ei räägita vaid ka
tehakse.
Urmas Osila
Valimisliit Vaba
Vallakodanik

Liivaskulptuuride võistlus Võsu rannas tuleb taas!
Seekord koos "Kolme Põrsakesega".
Pühapäeval, 16. juulil kell
11-15 toimub Võsu rannas
järjekordne LIIVASKULPTUURIDE SUURVÕISTLUS. Kõik 3-5
liikmelised sõpruskonnad,
pered, kollektiivid ja teised
kooslused on oodatud meisterdamise oskusi proovile
panema! Neile, kes annavad
tulekust märku enne 10.
juulit, teeme elu lihtsamaksvalmis liivakuhjad on ootel.
NB! Vajaminevad tööriistad
võtke palun ise kaasa!
Kuna liivakujude tegijad
on aasta-aastalt professionaalsemaks muutunud, siis
otsustasime sellel korral teema ette anda. Laste- ja
noortekultuuri teema-aasta
on poole peale jõudnud ning

sellest lähtudes on võistluse
teemaks LASTEKIRJANDUS ja sellega seonduv
fantaasiamaailm. Kas mõte
hakkas juba liikuma? Eks
uusi lugusid ja tegelasi tuleb
pidevalt juurde, kuid palju
on neid, mis püsivad ajastaega. Me kõik teame neid!
Ühendamegi kaks head asja,
mida nii väikesed kui suured
võiksid suvel rohkem teha:
liikuda ja väärtkirjandust
lugeda.
Aga kolmest põrsakeset
nii palju, et esmakordselt
tuleb Võsule teadusteater
„Kolm Põrsakest”. Etenduse
algus kell 14. Meil on hea
meel, et lihapoekett Oma
Põrsas tuli ideega kaasa ja
nende toel saavad kõik

huvilised „Kolme Põrsakese” teadusshowd näha.
Teisi toetajaid on meil
veel. Mitmed kirjastused on
auhindadeks andnud raamatuid: Petrone Print, Pegasus,
Helios, Menu, Draakonkuu,
Egmont Estonia jt. Perepiletid tublimatele jagamiseks panid välja: Eesti Vabaõhumuuseum, Loodusmuuseum, Eesti Rannarahvamuuseum, Palmse mõis,
Politseimuuseum, Raidkivimuuseum, Meremuuseum,
Vihula mõis, Aqva SPA jt.
Magusasõprade rõõmuks on
meid toetamas ka Maiasmokk ja Meie Toidukaupad.
Lisaks veel mitmesuguseid
kingitusi kaupluselt „Karupoeg Puhh”, Rakvere Põhja-

keskus, Konju talu, Sirena
pubi. Nii vahva, et meie valla
parimad ettevõtjad Anti
Puusepp (Palmse Mehaanikakoda) ja Raudo Oolma
(Eswire) on jätkuvalt meie
toetajad. Aitäh teile kõigile!
Tänulikud oleme ka Vihula
Vallavalitsusele ja Võsu Vabatahtlikule Tuletõrjeühingule, kes tehnilise poole
pealt on alati aidanud.
Täpsem info juba varsti
F a c e b o o k i s !
Registreerimine: 5 347 3058
ja FB-is. Kõik on oodatud!
Kohtumiseni Eestimaa
kauneimas rannas –
Võsul!
Korraldajad

Võsu aleviku Merisiili detailplaneering
Vihula Vallavolikogu 11.02.2016 otsusega nr 101 algatati Võsu aleviku Merisiili detailplaneering. Planeeringuala suurus on
1,3 ha ning asub Lootuse tn, Mere tn ja Mere tn 6b vahelisel alal. Detailplaneeringu eesmärk on planeeringualas olevate
maaüksuste ümberkruntimine üheksaks väiksemaks elamukrundiks ning kaheks segafunktsiooniga (äri- ja elamumaa)
krundiks.
Planeeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimub ajavahemikul 28.06.2017 kuni 12.07.2017 Vihula vallamajas, Võsul,
Mere tn 6 tööaegadel.
Detailplaneeringu eskiislahendust
tutvustav avalik arutelu toimub
13.07.2017 kell 14.00 vallamaja II
korruse saalis.
Kõikidel huvilistel on võimalik
detailplaneeringu materjalidega tutvuda
Vihula valla kodulehel
www.vihula.ee/vosu-aleviku-merisiili-dp
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Istung nr 46
Võsul, 15. juunil 2017 kell 16:00.
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.
Määrusega nr 60 kehtestati raske ja sügava puudega
lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse rahaliste
vahendite kasutamise kord.
Määrusega nr 61 kehtestati Võsu Koolis 2017/2018.
õppeaastal koolivaheajad:
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.
Määrusega nr 62 kinnitati valla 2017. aasta lisaeelarve nr 1.
Otsusega nr 180 kohustati vallavalitsust välja selgitama Eisma külas asuva puurkaevu peremehetus.
Otsusega nr 181 kohustati vallavalitsust välja selgitama Sagadi külas asuva elamu ja majandushoone
peremehetus.
Otsusega nr 182 anti nõusolek Noonu külas asuva
kinnistu Välja omandamiseks Irina Dedova´le.
Otsusega nr 183 tunnistati kehtetuks Vihula Vallavolikogu 4.05.2017 otsus nr 176 „MTÜ Võsu Sadam
lühiajalise investeerimislaenu garanteerimine“.
Otsusega nr 184 kinnitati valla 2016 aasta majandusaasta aruanne.
Otsusega nr 185 määrati Haljala valla ja Vihula valla
ühinemisel moodustatava Haljala valla volikogu
liikmete arvuks 17 ja moodustati üks 17mandaadiline valimisringkond.
Otsusega nr 186 moodustati 6-liikmeline Haljala valla
valimiskomisjon ja nimetati liikmeteks: Riina Must,
Lea Mägi, Urmas Punga, Enna Tiidemann, Anneli
Kivisaar ja Mare Rosen ning asendusliikmeteks
Urve Vogt ja Marianne Limberg.

Järgmine korraline vallavolikogu
istung toimub 10. augustil 2017
algusega kell 16:00 vallamajas.
Volikogu poolt vastuvõetud otsustega saab tutvuda
valla kantseleis, raamatukogudes ja valla veebilehel:
www.vihula.ee.

Vihula Vallavolikogu teatab, et on algatanud
peremehetu ehitiste hõivamise menetluse:
1. Sagadi külas asuv elamu
(ehitisregistrikoodiga 120820755) ja
majandushoone (ehitisregistrikoodiga
120820763). Viimane teadaolev elamu
kasutaja oli Alvine Lehtna.
2. Eisma külas asuv puurkaev
(ehitisregistrikoodiga 220820807).
Viimane teadaolev puurkaevu kasutaja oli
aianduskooperatiiv „Mere“.
Kõigil isikutel, kellel on vastuväiteid nimetatud
ehitiste peremehetuse või hõivamise kohta,
palume need esitada kahe kuu jooksul alates
teate ilmumisest Vihula vallavalitsusele
aadressil Mere tn 6, Võsu, 45501 LääneVirumaa, vald@vihula.ee .
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23. mai 2017 istungi nr 22 kokkuvõte
1. Kooskõlastada Natturi külas Liiva kinnistule rajatava
puurkaevu asukoht. Kooskõlastada Mustoja külas VanaKäspri kinnistule rajatava puurkaevu asukoht.
2. Mitte nõustuda Karepa külas Kirjukivi kinnistu omaniku
erandkorras vabastamisega korraldatud jäätmeveoga
liitumisest. Lubada perioodiline vabastus 1.10.-30.04.
aastateks 2017-2022.
3. Anda luba Võsu aleviku Piibelehe 7, 11, 5 omanikele
ühise jäätmemahuti kasutamiseks ja anda perioodiline
vabastus 1.10.-30.04 aastateks 2017-2022. Anda luba
Võsu aleviku Sooserva väikekoht 9, 16, 19 ja 15
omanikele ühise jäätmemahuti kasutamiseks ja anda
perioodiline vabastus 1.10.-30.04. aastateks 2017-2022.
4. Anda luba korraldatud jäätmeveoga liitumisest
perioodiliseks vabastuseks vastavalt eelnõule lisatud
nimekirjale.
5. Vallavalitsus esitab volikogule eelnõu „Raske ja sügava
puudega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetuse
rahaliste vahendite kasutamise kord“.
30. mai 2017 istungi nr 23 kokkuvõte
1. Nõustuda tähtajatu ja tasuta isikliku kasutusõiguse
seadmisega Vihula Valla Veevärk OÜ kasuks valla
omandis olevatele kinnistutele, vastavalt korralduse
lisaks olevatele plaanidele, järgnevalt: Mudila
katastritunnusega 88701:002:0155; Võsupere tee L1
katastritunnusega 88701:001:0572 ja Võsupere tee L2
katastritunnusega 88701:001:0573; Võsupere-Palmse
tee L1 katastritunnusega 88701:001:0804 ja VõsuperePalmse tee L2 katastritunnusega 88701:001:0805.
2. Eraldada MTÜ-le Võsu Vabatahtlik Tuletõrjeühing 400
eurot ürituse Võsu Rattapäev 2017 korraldamiseks.
3. Väljastada avaliku ürituse luba, Viking Line Südasuve
Maraton korraldamiseks 22.07.2017. Väljastada avaliku
ürituse luba, Kaunid kontserdid Käsmus korraldamiseks
2.06.-8.06.2017.
4. Määrata seitsmele eakale inimesele koduteenus, mida
rahastatakse projekti „Erivajadustega inimeste tugiteenuste parendamine Lääne-Virumaal“ raames alates
1.06.2017 kuni 28.02.2019.
5. Maksta rehabilitatsioonitoetust kahele puudega inimesele kokku summas 179,81. Maksta küttetoetust kahele
eakale inimesele kokku summas 320 eurot.
6. Lähtudes Keskkonnaameti kirjast, keelduda projekteerimistingimuste väljastamisest Lahe küla Laheääre
kinnistule elamu ja abihoonete projekteerimiseks.
7. Väljastada kasutusluba Oandu küla Uue-Sipa kinnistu
sauna ja suvila kasutamiseks. Väljastada kasutusluba
Käsmu küla Merekooli 3 kinnistu välibaasi kasutamiseks.
8. Tunnistada kehtetuks ehitusteatis Salatse küla Mäe
kinnistule omapuhasti rajamiseks.
9. Väljastada ehitusluba Võsu aleviku Metsa 3 kinnistule
elamu ja abihoone-saun püstitamiseks. Väljastada
ehitusluba Salatse küla Mäerahva kinnistule elamu
püstitamiseks.
10. Vallavalitsus kiitis heaks Vihula valla 2016. a
majandusaasta aruande ja otsustas selle esitada
volikogule.

6. juuni 2017 istungi nr 24 kokkuvõte
1. Anda nõusolek Võsupere külas asuvate katastriüksuste
Tauno, Raua, Mehaanikakoja, Mehaanika, Vahetuse ja
Nurga liitmiseks üheks katastriüksuseks nimetusega
Mehaanikakoja, sihtotstarbega tootmismaa.
2. Anda nõusolek Käsmu külas asuva katastriüksuse
Ranna tee 25 jagamiseks kolmeks iseseisvaks
katastriüksuseks ning määrata moodustatavatele
katastriüksustele koha-aadressideks Ranna tee 25
sihtotstarbega elamumaa, Ranna tee 25a sihtotstarbega
elamumaa ja Merekooli tänav L1 sihtotstarbega
transpordimaa.
3. Kinnitada 17.05.2017 koostatud Vihula raamatukogu
raamatute kustutusaktid nr 17001, 17002 ja 17003 ning
anda nõusolek raamatukogust 850 eksemplari fondist
kustutamise kohta kokku summas 1363 eurot vastavalt
esitatud nimekirjale.
4. Kinnitada Karepa raamatukogu juhataja poolt
02.05.2017 koostatud inventuuriakt nr 140 ja lubada
teavikukogust puuduolevad 5 eksemplari väärtuses
20,75 eurot kustutada.
5. Vallavalitsus otsustas esitada volikogule eelnõud:
„Vihula valla lisaeelarve nr 1 kinnitamine“, „Kooli-

3

vaheajad 2017/2018. õppeaastal Võsu Koolis“ ja
„Investeerimislaenu garanteerimise otsuse kehtetuks
tunnistamine“.
14. juuni 2017 istungi nr 25 kokkuvõte
1. Väljastada avaliku ürituse „Disco Tallinn piknik Eisma
sadamas“ 15.07.2017 kell 17-03 korraldamise luba.
Väljastada avaliku ürituse „Shaffles Caravan Bar &
Lounge avalike muusikaürituste sari“ Võsul Mere tn 8a
nädalavahetustel kell 20-03 korraldamise luba
tingimusel, et vastavalt Korrakaitseseadusele on alates
kella 00.00-st keelatud tekitada teist isikut oluliselt
häirivat müra või valgusefekte.
2. Nõustuda SÜ Võsu Lootos ühise jäätmemahuti
kasutamisega vastavalt esitatud ühistu liikmete nimekirjale ja korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodilise vabastamisega.
3. Väljastada ehitusluba Palmse küla Moonaka kinnistule
reoveepuhasti rajamiseks.
4. Väljastada kasutusluba Võsu aleviku Jaanioja 8
abihoone kasutamiseks.
15. juuni 2017 istungi nr 26 kokkuvõte
Vallavalitsus moodustas valimisjaoskonnad.
§ 1. Valimisjaoskondade arv ja piirid
(1) Haljala valla volikogu valimisteks moodustatakse
Haljala valla ja Vihula valla haldusterritooriumil 1
valimisringkonnas 4 valimisjaoskonda.
(2) Valimisjaoskonda nr 1 kuulub Haljala valla
haldusterritoorium.
(3) Valimisjaoskonda nr 2 kuuluvad Vihula vallas Toolse,
Karepa, Tidriku, Andi, Rutja, Eisma, Kiva, Vainupea ja
Pajuveski külad.
(4) Valimisjaoskonda nr 3 kuuluvad Vihula vallas Karula,
Noonu, Annikvere, Salatse, Metsiku, Adaka, Paasi,
Tiigi, Vihula, Haili, Mustoja, Oandu, Lauli, Tepelvälja,
Vila, Kakuvälja, Sagadi, Kosta ja Villandi külad.
(5) Valimisjaoskonda nr 4 kuuluvad Vihula vallas Altja,
Vergi, Pihlaspea, Pedassaare, Natturi, Koolimäe, Lahe,
Lobi, Käsmu, Eru, Koljaku, Korjuse, Metsanurga,
Sakussaare, Võsupere, Palmse, Muike, Ilumäe,
Uusküla, Aasumetsa, Joandu, Võhma, Vatku ja Tõugu
külad ja Võsu alevik.
§ 2.Valimisjaoskondade numeratsioon ja
hääletamisruumide asukohad
(1) Valimisjaoskondade numeratsioon ja
hääletamisruumide asukohad on järgmised:
1) valimisjaoskond nr 1 – asukoht eelhääletamise ajal on
Rakvere mnt 3, Haljala alevik, Haljala vald, LääneViru maakond;
2) valimisjaoskond nr 2 – Raamatukogu, Karepa küla,
Vihula vald, Lääne-Viru maakond;
3) valimisjaoskond nr 3 – Vihula Kooli, Vihula küla,
Vihula vald, Lääne-Viru maakond;
4) valimisjaoskond nr 4 – Mere tn 6, Võsu alevik, Vihula
vald, Lääne-Viru maakond.
(2) Valimisjaoskonna nr 1 – hääletamisruumid
valimispäeval asuvad Haljala Rahvamajas Tallinna
mnt 13, Haljala alevik, Lääne-Virumaa.
§ 3. Eelhääletamine väljaspool elukohajärgset
valimisjaoskonda
Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda korraldavad
eelhääletamist:
1) valimisjaoskond nr 1;
2) valimisjaoskond nr 4.
§ 4. Valimisjaoskonnad kohaliku omavalitsuse
täpsusega rahvastikuregistris registreeritud valijatele
Valimisjaoskonnad, kus saavad hääletada valijad, kelle
elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud
kohaliku omavalitsuse täpsusega, on:
1) valimisjaoskond nr 1 eelhääletamise päevadel aadressil
Rakvere mnt 3, Haljala alevik, Haljala vald, Lääne-Viru
maakond ja valimispäeval aadressil Tallinna mnt 13,
Haljala alevik, Lääne-Virumaa, kus saavad hääletada
valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on
Haljala vald;
2) valimisjaoskond nr 4 aadressil Mere tn 6, Võsu alevik,
Vihula vald, Lääne-Viru maakond, kus saavad
hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks
rahvastikuregistris on Vihula vald.
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Võsu Pähkel
Esimene Võsu Pähkel mälumäng toimus 13.
november 2015. Selle algatajaks oli MTÜ
Võsu Rannaklubi. Ikka selleks, et kogukonnal oleks sügis-talve-kevadisel ajal huvitavat
ja ennastharivat tegevust. Tullakse ennast
proovile panema ja lustima. Tänu kogukonna ja Vihula valla toetusele on Võsu
Pähkel muutumas traditsiooniliseks tegevuseks.
Võistkond „Vaatlejad“ liitus mälumänguga alles märts 2017. Ja võikski öelda nii:
tuli nägi ja võitis au korraldada 06.05.2017.a.
Võsu Pähkel järjekordne mälumäng. Seekordne mäluturniir toimus laupäeval. Kohal
ei olnud küll mõningaid põhivõistkondi,
kuid see-eest olid kohale tulnud kaks uut
võistkonda. See on tunnustuseks Võsu Pähkel tegevusele ning mängus osalemine on
muutunud populaarseks.
Mängu ettevalmistamine oli ääretult
põnev. Küsimusi kuhjus väga palju. Meie
arust, sobivate küsimuste selekteerimine,
tundus nagu koolitusel olemine. Lisateavet
saime iga küsimuse kohta kuhjaga. Ja nii
sündiski otsus, jagada mälumänguks väljavalitud küsimustele ka lisateavet. Mäng oli

Siretil ja Kerdil sündis
4. juunil poeg
Karl Kustav Kirsimäe

elav, lustlik, pingeline ning sisaldas mängule
omaseid komponente: täit rõõmu enda õigest
vastusest, imestust, et kuidas ei osanud
vastata, ma ju teadsin, protesti, et miks nii,
mitte naa.
Mälumängu võitjaks tuli võistkond „Pea
meeles“, teiseks jäi võistkond „ Võõrad“ ja
kolmandaks tuli uus võistkond „Naiskond“
mille koosseisus oli kolm asjaliku naist.
Lugupidamine võistkond „Krõõtake“ kahele
naisele, kes ei andnud alla. Tunnustame

võistkonda „Viis viimast“, mille koosseisus
oli kaks südikat noort tütarlast.
Suvise mälumängu korraldamise au, sai
loosi tahtel, uustulnukast võistkond
„Naiskond“. Kõigil oli hea tuju ja see ongi
oluline. Mängust teevad eduka mängu ikka
selles osalejad.
Rõõmsat meelt ja mõnusat olemist
kõigile!
Soovib võistkond „Vaatlejad“

Reformierakonna Haljala ja Vihula
piirkonna kampaaniasõnum sügisestel
valimistel on „Tugev Haljala”
Tugev Eesti on parem Eesti. Tugev omavalitsus on
parem omavalitsus. Reformierakonna Haljala piirkond
seisab tugeva ja jätkusuutliku Haljala valla eest ning osaleb
sügisestel valimistel eesmärgiga kanda vastutust
tulevikuotsuste elluviimisel.
Ehitame Haljalas valmis meie lastele kaasaegse ja
inspireeriva koolihoone, tagame kodulähedase põhihariduse Haljalas ja Võsul, arendame Võsu aastaringseks
ja atraktiivseks kuurortkeskuseks ning kaasajastame valla
tänavavalgustuse, veemajanduse ning teedetaristut.
Loome meie inimestele hea, turvalise ja ettevõtliku
elukeskkonna.
Usalda ja toeta kohalikel valimistel
reformierakonda.

VÕSU KOOL VÕTAB TÖÖLE
Lasteaia õpetajad Võsupere lasteaias
(0,85 ametikohta)
Loodusainete õpetaja III kooliastmes
(16 ainetundi nädalas)
Tantsuringi juhendaja Võsu Koolis
(2 või 4 ringitundi nädalas)
Koristaja Võsu Koolis (0,75 ametikohta)
Kandideerimiseks palume esitada
sooviavaldus ning pedagoogilistele
ametikohtadele ka CV ja motivatsioonikiri
hiljemalt 14. juuliks 2017 Võsu Kooli
e-mailile vosu.kool@edu.ee.
Küsimuste korral helistada kooli
direktorile telefonil 56495863

Kakuvälja Käsitöökamber taas
avatud.
Pakume omanäolist omavalmistatud
käsitööd, lõngu ja trikotaažpaelu.
Info tel. 503 0564; 5 668 2047

SKP Invest OÜ ostab
metsamaad, raieõigust
ja põllumaad. Aus
tehing, õiglane hind ja
kohene tasumine.

AINO PAJUSTE
Võhma küla

91

JOOSEP UUKIVI
Annikvere küla

87

JUTA SUNDLA
Noonu küla

87

ASTRID AASMÄE
Korjuse küla

84

VEERA-MIRALDA
MIKSON
Lahe küla
MILVI SEPPO
Võsu alevik

84

ASTRID VALENG
Võsu alevik

83

SILVIA KOND
Annikvere küla

83

ELMA MEIKAR
Vatku küla

83

HELGI REIU
Annikvere küla

82

MILVI ELURI
Tiigi küla

82

OSKAR RATASEPP
Koljaku küla

81

GALINA ARUSTE
Vainupea küla

80

JAAN VIIBUR
Käsmu küla

75

REIN-AADO VALM
Käsmu küla

75

RUTT SUTERMANN
Võsupere küla

75

AARNE RAUDLA
Uusküla küla

70

Tel 508 0065
info@skpinvest.ee,
www.skpinvest.ee

KORSTNAPÜHKIJA
OSUTAB VIHULA
VALLAS TEENUST
24. juuli – 27. juuli
Aivar Needo (Kepsel
OÜ)
Soovijatel registreerida
telefonil
510 1250

84

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

EHA ORUMAA
27. mai

