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Suur Tõll kohtus Võsu rannas Lottega

Võidutöö „Lotte” – nii rahva kui ka žürii ühine lemmik.
Just selline kohtumine leidis aset päev pärast
Võsu Jazzi, kui Võsu rannas järjekordselt
liivaskulptuuride meisterdamises mõõtu
võeti. Võsitluse „Võsu Liiv” korraldajad olid
seekord ka teema ette andnud – lastekirjandus. Lisaks Lottele ja Suurele Tõllule
oli liivakuhjadest välja võlutud Merineitsi,
kolm põrsakest, Krõll, pokud, Karupoeg
Puhh, Muumitroll jt. Intervjuudest nii
väikeste kui suurte osalejatega tuli välja, et
Eno Raua väljamõeldud naljakad tegelased
naksitrallid, kellele Edgar Valter näo andis,
on jätkuvalt kõigi lemmikud. Muhv, Kingpool ja Sammalhabe olid kolmekesi kenasti
ka Võsu randa ritta sätitud. Viimane veel
topelt: Sammalhabe oma uhke samblast
habeme sees linnumune haudumas. Võistlejate tase on aasta-aastalt silmnähtavalt
kasvanud. Kõik tegelased olid äratuntavad.
Enam ei olegi selget vahet, kes on professionaalne skulptor ja kes mitte. Harjutamine teeb meistriks!
Kokku oli võistkondi 31. Nii žürii kui ka
publiku ühine lemmik oligi Lotte. Autoriks
võistkond Suvesõbrad, kes pärit Sakust, kuid
suviti puhkavad Pihlaspeal. Teine koht läks
Kolmele Põrsakesele. Põrsaste kallal nägi
vaeva üks Võsu kohalik pere koos Paidest
külla sõitnud sugulastega. Ei ole siin midagi
ainult grillimist ja istumist! Kallid kauged

külalised pandi kohe tööle ja tehti igati tubli
tulemus. Kolmanda koha saavutas äge
ükssarvik. Tegijate juured on Võsul ja alati
osalevad Võsu üritustel kui vähegi võimalik.
Liivaskulptuuride võistlus on ka sellest
küljest tore üritus, et Võsu püsielanikud ja
suvitajad saavad omavahel lähemalt tutvust
teha. Ühine eesmärk liidab! Rahvast oli ka
kaugemalt: mitu peret Rootsist ja üks Taanist.
Aitäh kõigile, kes osalesid! Aitäh žüriile!
Žürii töö ei ole kunagi lihtne. Rakvere
linnakunstnik Teet Suurele olid abiks
skulptorid Urmas Rauba ja Jüri Undusk,
muusik Jon Mikiver ja pedagoog Maire
Muruvee. Aitäh alevikuvanemale Eha Sirelbule, kes lastega võsitlusmänge läbi viis!
Aitäh Rachel Karolin Kundale, kes seda
päeva juhtis ja oli tubliks taustajõuks. Samuti
oleme tänulikud Madli-Mai Konsale, kes
võistleajid küsitleda aitas! Aitäh 5-aastastele
Marleen Desiree Geinele ja Stella Mae
Tombakule, kes kõigile virgutsvõimlemise
liigutusi ette näitasid!
Aitäh Vihula vallavalitsusele, kelle abil
liivakuhjad valmis tehti! Aitäh Andres
Trumanile, kes meile helitehnilist tuge
pakkus ja tänud Jaan Soonistele ämbrite eest!
Aitäh Risto Luhalepale, kes reklaamplakati
kujundas!

Valdade
sundliitmist ei
toimu

Enne tööle asumist tehti virgutusvõimlemist. Alumisel pildil alustavad Oandu
tüdrukud naksitrallide vormimist
Kõigile lastele, aga ka suurtele, pakkus
põnevat vaatemängu „Kolme Põrsakese”
teadusshow. Aitäh lihapoekett Oma Põrsale,
kes teadusteatri toomist Võsule rahaliselt
toetas! Võimalilk, et nii mõnigi tulevane
reaalteadlane sai tõuke tehnikateadusi
lähemalt uurida, just tänu sellele etendusele.
Elame-näeme!
Igal võistlusel on üldjuhul ka auhinnad.
Meie auhindadeks olid raamatud kirjastustelt: Petrone Print, Helios, Menu, Draakon & Kuu, Egmont Estonia, Pegasus ja
Matle. Kõigi võistlkondade vahel läksid
jagamisele järgmised perepääsmed: Eesti
Vabaõhumuuseumi, Rannarahva Muuseumi,
Eesti Politseimuuseumi, Rakvere linnuse,
Palmse mõisa, Vihula mõisa, Eesti Loodusmuuseumi, Eesti Meremuuseumi, Tallinna
Linnamuuseumi, Aqva SPA ja Tallinna
Teletorni. Teiste auhindadega toetasid: kauplused Karupoeg Puhh ja Baseilo, Rakvere
Põhjakeskus, Palms ja Eswire. Magusasõpru
rõõmustasid Maiasmokk ja Meie Toidukaubad.
Suur-suur aitäh kõigile! Tuleval aastal
jälle! Uus teemagi juba välja mõeldud. Eesti
Vabariik saab 100 ja teemaks seekord „Eesti
asi”. Pead tööle! Uute kohtumisteni!
Tänulikud korraldajad

Vabariigi Valitsus otsustas 6. juuli
2017. a istungil valitsuse istungi
protokollilise otsusega haldusreformi
seaduse § 9 lõike 9 punkti 1 alusel
lõpetada haldusterritoriaalse korralduse muutmise menetluse Haljala valla ja Vihula valla ühendamiseks Rakvere valla ja Sõmeru
vallaga.
Otsusest tulenevalt jäävad kehtima Vabariigi Valitsuse 31. jaanuari
2017 määrus nr 41 „Haljala valla ja
Vihula valla osas haldusterritoriaalse
korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3.
aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti
territooriumi haldusüksuste nimistu
kinnitamine” muutmine ja Vabariigi
Valitsuse 29. detsembri 2016 määrus
nr 170 „Rakvere valla ja Sõmeru valla
osas haldusterritoriaalse korralduse ja
Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a
määruse nr 159 „Eesti territooriumi
haldusüksuste nimistu kinnitamine”
muutmine”

Võsu Jazz 2017

Võsu Jazz 2017 sedapuhku läbi – kaks
päeva tänava-, aia-, kohviku-,
sadama-, jne -kontserte, koos vapustavate esinejate ja erakordselt sooja
publikuga. Kõike seda soosis ka sel
suvel mitte just kõige lahkem ilmataat.
Sotsiaalmeedia kihab positiivsetest
kommentaaridest ja tänust korraldajatele. Pildil esinemas esimese päeva
peaesineja Marju Länik koos Rakvere
Linnaorkestriga.

Võsu kaunitar
veelgi kenam

Muinastulede öö seiklusrännak Vainupeal
Laupäeval, 26. augustil ootame kõiki sõpru
lähemalt ja kaugemalt muinastulede öö
seiklusrännakule algusega kell 13.00 Vainupeal. Seiklusrännak on vahva võistkondlik
üritus, mis ühendab endas kaardi järgi
liikumise, võistkonna liikmete nutikuse,
osavuse ja koostööoskuse ning erinevad
tähtpäevad. Rännak sobib kõigile, kellele
meeldib looduses liikuda, asju (punkte)
otsida, oma nutikust ja tarkust ning jõudu ja
osavust proovile panna. See on seikluslik
ajaveetmise võimalus noortele ja vanadele,
orienteerumisfännidele ning matkasellidele,
kiiretele ja mõnusalt kulgejatele – kõigile,
kes soovivad tähistada nende rännakutega
meie esivanemate jaoks olulisi päevi aastaringist.
Seiklusrännakute sarja idee loojate Tiia
ja Liina Lauli sõnul on seni toimunud
rännakutel osalejad väga rahule jäänud.
„Jaanipäeval, Saaremaal toimunud seiklusrännak jäi ilmselt nii osalejatele kui ka

korraldajatele meelde metsloomade erakordse rohkuse poolest. Rada tehes
kohtusime rebase, põtrade, kitsede, metssigade ja hirvedega. Noormehed, kes esmakordselt niisugusel rogainilaadsel rännakul
osalesid, kohtusid aga rajal põdraga. Lisaks
metsloomadele tegid seiklusrännaku osalejate meelest põnevaks ka vahvad nutipunktid, kus tuleb oma mõistust kasutada
ning väepunktid, kus saab ka veidi adrenaliini”, võtab Tiia kokku jaanipäeval
Saaremaal Tagamõisa poolsaarel toimunud
seiklusrännaku.
Vainupeal korraldatava seiklusrännakuni
jõuti Liina sõnul tänu põnevale tutvusele läbi
Tartus toimunud pärandturismi teenuste
arendamise koolituse. Liina kirjeldab Vainupea küla ning selle ümbruse avastamist
järgmiselt: „Meie eesmärk on tähistada
eestlaste jaoks olulisi tähtpäevi pakkudes
osalejatele võimalust tutvuda imeilusate
kohtadega Eesti erinevates paigus. Vainupea

seiklusrännakul saavad osalejad nautida
mitmekesist loodust, kus on nii põlismetsi,
kiviseid ning liivaseid randu kui ka
mandrijääga tulnud rändrahne. Lisaks loodusele saavad seiklejad tuttavaks kindlasti
ka kultuuriehitistega – Vainupeal asub Eesti
kõige mereäärsem pühakoda Vainupea kabel
ja Vainupea ümbruses asub mitmeid
imeilusaid mõisaid. Rada ning rajal olevad
ülesanded saavad kindlasti olema põnevad ja
ka harivad.”
Peale rännakut pakutakse tublidele
seiklejatele sooja suppi. Lisaks sellele
toimub Vainupea kabelis algusega kell 19.00
tasuta kontsert. Muinastulede öö lõke
süüdatakse pühakoja kõrval 20.30 paiku.
Täpse info seiklusrännaku ja registreerimise
kohta leiab www.rannakud.ee.
Üritus
toimub Seiklusrännakute sarja tiimi ja
Vainupea küla selts MTÜ koostöös.
Mario Luik, Vainupea küla selts

Võsu üks kauneimaid hooneid, rannahoone, on saanud uue ilme – maja on
väljaspoolt soojustatud, krohvitud ja
värvitud. Hoonet ümbritsevad kivisillutisega kaetud jalgteed, lisandunud
on kaunid trepid ja valgustus.
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Kodukandipäev Karepal
AUGUST
01.08 Dave Benton - Nat King Cole'i laulud
Vihula mõisas.
02.08 Vennaskond „'Merelaulud” Vihula mõisas.
05.08 kell 11 – 17 Puupäevad. Perepäevad suurtele
ja väikestele: meisterdamist, nuputamist,
mängimist ja avastamist kogu mõisas. Sagadi
mõisas.
5.08 Naised köögis Vihula mõisas.
06.08 kell 11 – 17 Puupäevad. Sagadi mõisas.
06.08 kell 18.00 Karepa rahvamajas Erki Aule
komöödia „Torm jõe kaldal“ Haljala näiteringi
esituses.
07.08 Tiit Peterson kitarrimuusika Vihula mõisas.
08.08 Vana Baskini Teatri etendus “ Teen, mis
tahan ..Suren või ära” Vihula mõisas.
08.08 kell 19.00 Austria organist Stefan Donneri
orelikontsert Käsmu kirikus Tallinna
rahvusvahelise orelifestivali osana.
09.08 Tõnis Mägi autorikontsert „Jäljed” Vihula
mõisas.
10.08 Annely Peebo ja Oliver Kuusik „Suvegala”
Vihula mõisas.
11.-13.08 Viru Folk Kümnes põhjamaise muusika
festival Viru Folk tähistab seekord Soome
sajandat juubelit.
11.08 kell 17.00 Saksofonistide suvekooli kontsert
Vainupea kabelis.
12.08 kell 20.00 Rutja rannalüla muusika, Kärt
Tomingas Rannapere kodukohvikus
13.08. kell 14.30 Firu Folgi jumalateenistusel
Käsmu kirikus teenib kaasa ansambel
Reinaru Vennad.
17.08 Alen Veziko Vihula mõisas.
19.08. kell 20.00 Rutja rannaküla muusika: Martin
Müller ja Asso Int Lõõtspillid ja laul
Rannapere kodukohvikus
23.08 kell 18.00 Tütarlastekoor Ellerhein kontsert.
Karepa Rahvamajas
26.08 Jooksuvõistlus „Lahemaa Challenge 2017“
Start Võsu spordihoones kell 7.30
26.08 Muinastulede öö Võsu sadamas.
26.08 Kell 13:00 - 18:45 Muinastulede öö
seiklusrännak Vainupeal.
26.08 Kell 19:00 - 20:00 Muinastulede öö kontsert
Vainupea kabelis.
26.08 Kell 18.00-00.00 Muinastulede öö
tähistamine Vainupea kabelis.

Mõtisklusi
sadamaterrassilt

Lubatu sai teoks. Nädalavahetusel avati sadamahoone
terrass rahvarohkelt ja laheda dzässmuusika saatel.
Kohale oli tulnud hulganisti nii riigi- kui ka omavalitsustegelasi, mis viis tahes tahtmata mõtted lähenevatele valimistele. Vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele ja otsustajate mõistlikkusele saame jätkata Haljala ja Vihula
ühisvallana. Lähenevad valimised on toonud esile kaunite
sõnade hõrgud õied, mis jõuavad meediakanalitesse ja
pannakse posteritele.
Paraku liiga tihti näeme lubadusi, aga ei kuule
lubajatelt varasemalt tehtu kohta. Valimisliit Vaba Vallakodanik ootab oma ridadesse teotahtelisi inimesi, sest on
seisukohal: usaldus ja toetus ei tule läbi lubaduste, vaid läbi
tehtud tegude.
Urmas Osila
Valimisliit Vaba Vallakodanik

1. juulil oli Karepal taaskord
kodukandipäev. Aastale kohaselt olid oodatud kõik
lapsed ja lapsemeelsed. Laulu- ja tantsupeoga me muidugi konkureerida ei suutnud, aga osalejaid jätkus
meilegi.
Alustasime LendTeatri
etendusega „Mees ja Naine“.
Mõeldud pigem lapsemeelsetele, kuid ka lapsed ja
noored on lõpuks ju mehed
ja naised. Lugu sellest, kuidas mehed ja naised omavahel suhtlevad. Kui naine
midagi ütleb, mida ta siis
mõtleb ja tegelikult öelda
tahab ja vastupidi.
Etendustega käib ikka
kaasas ka puhvet. Niikaua,
kui publik ennast natuke
liigutas ja kosutas, sättisid
end valmis õpetaja Aleksandr Bondareffi õpilased
Tapa Muusika- ja Kunstikoolist. Laulukarusselli finaali jõudnud Ariana Arutjunjan on suurepärase häälega noor laulja ning võitis
kohe publiku poolehoiu oma
vahetu suhtlemisega.
Oleme igal kodukandipäeval tutvustanud ühte
omakandi (hobi)kunstnikku.
Seekord oli suure saali näitus
Eisma elaniku ja seltsi liikme Sirje Liiskmaa poolt.
Sirje tegeleb veel ka peenema näputöö (karpidekaartide jms meisterdamise)

Aleksandr Bondareff Tapa Muusika- ja Kunstikoolist oma õpilastega. Laulab
Laulukarusselli finaali jõudnud Arian Arutjunjan
ning lilleseadega. Lisaks
maalidele olid näitusel väljas
ka fotod lilleseadetest ja
lauakaunistustest. Ametilt
on aga hoopis Kunda linna
heakorranõunik.
Teise korruse kaminasaalis oli lastel võimalik
etenduse ja kontserdi ajal
tegeleda joonistamise ja
meisterdamisega. Samas oli
näitus raamatuseljaluulest.
Raamatuseljaluuleks nimetatakse fotot, millel virna
laotud raamatute selgadel
olevatest sõnadest moodustub luuletus. Luuletused

koostasid Võsu kooli 3.-9.
klassi lapsed.
Peale eeskava on meil
ikka paus näituste vaatamiseks, suhtlemiseks, supi
söömiseks. Seekord oli paus
just sobival ajal, et jõuda
tantsupeo ülekannet vaatama. Tundus, et tuleb korraldajate privaatpidu ansambliga. Tegelikult vahetus hoopis piduliste koosseis ja saal
sai kenasti jälle täis.
Õhtuse tantsitamise eest
hoolitses ansambel „Re-in“.
Vaheaegadel esines tantsutrupp „Maarjake“ Väike-

Maarjast. Väiksemad ja
suuremad tüdrukud pakkusid hoogsat tantsu ja paar
akrobaatilisemat numbrit,
lõpuks igihaljas kankaan.
Tänud Vihula vallale
toetuse eest.
Projekti rahastas rahandusministeerium kohaliku
omaalgatuse programmi vahenditest.
Kohtumiseni järgmisel
aastal.
Ene Loo
Karepa raamatukogu

Verandad ja džässiklubi ehk ühe planeeringu avalik arutelu
Suvine Võsu on iga-aastaselt
alates juuni algusest täis
ootusärevat sagimist ja ehitamist, korrastatakse suvekohvikuid ja müügilette, toimuvad ettevalmistused millekski müstiliseks hetkeks,
ja siis.... Juba ongi käes sügis
ja kõik oma tegemised pakitakse jälle kokku, et järgmisel
suvel seda kõike uuesti alustada. Nii on see olnud Võsul
igal aastal ja võib olla selline
unistav hetketabamise ootuse nauding ja selle saabunud
hetke kiire möödumine ongi
see, mis taas uuesti kutsub
inimesi Võsule. Ja ollakse
isegi harjutud, et ei ole
kolme kuud kuuma rannailma ja püsivat kuurordimelu. Ka kõige jahedama
ilmaga võib leida rannas
inimesi päikest püüdmas,
samas kui külmakartlikumad jalutavad mööda värskelt rajatud promenaadi kõrgemal mändide all, talvejoped seljas, uljamatel isegi
hõlmad valla. Seda kõike on
nauditav jälgida verandalt,
tuulte eest kaitstuna ja samas
kuulates kusagil naaberaias
kedagi saksofoni harjutamas. Kirjutan seda enne igasuvist Võsu Jazzi ja kirjutis
on kantud pigem ühe müstilise hetke ootusest kui kogetud naudingust.
Nii me siis uneleme kalendrisuves, vähestes, kuid
siiski juba olemasolevates
tänavakohvikutes, ja ei lase
ennast häirida isegi sellest,
kui vallamajaks kohandatud
Rannaklubis mõnda alevi-

kule väga märgilist planeeringut arutatakse.
13. juuli pärastlõunal üks
selline avalik aruteleu toimuski. Kuigi eelnevalt oli nii
valla lehes kui ka sotsiaalmeedias vastavasisuline teema üleval, ei olnud just suuri
huviliste hulkasid kohale
tulnud. Kuid kõik kohaletulnud said piisavalt palju
teada, mis teoksil ja küsida,
mis iganes huvi võis pakkuda. Ja nagu ikka sellistel
aruteludel, jutt liikus konkreetselt planeeringult ka üldisemate nii kogu valda kui
ka Võsu alevikku puudutavate teemadeni.
Kuid konkreetsemalt siis
ka planeeringust. Tegemist
on alaga, mis piirneb Lootuse ja Mere tänavaga ja kolmandast küljest praeguse Jõe
tänava mõttelise pikendusega kuni kergliiklusteeni.
Alale on kavandatud lisaks
Lootuse tänavale veel kaks
uut tänavat, üks eelpoolnimetatud Jõe tänava pikendusena ja kolmas siis planeeringuala keskele paralleelsena kahe eelnimetatud
tänava vahele, samuti kergliiklusteeni kulgevana. Seega, need uued kavandatavad
tänavad jätkavad tänase
Võsu tänavate rutiinset rütmi, Mere tänavalt mereni.
Kui kirjeldada seda planeeringut mõne märksõnaga, siis on nendeks veranda
ja ... džässiklubi. Verandaid
on planeeringu arhitektuurses osas kirjeldatud kui piirkonnale omaseid elumajade

arhitektuurseid lisandusi,
kuid seda siiski veidi vabamas, mängulises võtmes.
Planeeringus kirjeldatuna
võib veranda olla, kas traditsiooniliselt hoone keskosas,
hoone ühes otsas, teisel korrusel või siis hoopis kinnistul
eraldi ehitisena. Kui selle
märksõna kohamaagilist
jõudu iseloomustada, siis
piisab kui tuletada meelde
mitmes eraldi kohas seda
sõna olete Võsul või lähipiirkonna kontekstis kuulnud:
La Veranda, Veranda kohvik,
Veranda Teater... jne. Tegemist ei ole vaid Võsu suvises
mitmekeelsuses kõigile arusaadava sõnaga, vaid ka
kohaga, mis vaatamata ilmatujudele muudab hetkede
tabamise ka aastaringselt
nauditavaks võimaluseks.
Veranda on koht, kus isegi
loode tuule ja pluss kümnekraadise ilmaga võib suvesooja nautida ja valehäbita
Marie Underi suveluuletusi
lugeda. Kuigi see arhitektuurne lähenemine jätkab
tsaariajast pärit iseloomulikke jooni, on mõningane
modernsus vältimatu ja see
ainult väärtustab olemasolevat vana.
Võsu suviste sünonüümide ja märksõnade hulka
on kinnistumas ka džäss ja
juba varasematest aegadest
igasugune klubiline tegevus.
Viimaste aastate retrohõnguliste džässielamuste taustal tahaks vähemalt planeeringus ühe äriotstarbelise
kinnistu puhul rääkida või-

malusest, kui investorite
rahakott heldib ja publikut
jagub, et sinna võiks tekkida
üks pikemalt kui kaks suvepäeva toimiv džässikoht. Olgu see siiski vaid märksõna
ja ärgu see hirmutagu teistsuguse muusika austajaid.
See oleks lihtsalt koht, kus
meeldivalt aega veeta ja mis
ei oleks sõltuvuses parasjagu
väljas toimuvatest looduse
kapriisidest. Vabandused
siinjuures juba ette neile
nostalgitsejatele, kes kunagi
kümnekonna aasta pärast
seal rahulikku muusikat nautides meenutavad, kuidas
samas kohas kunagi Seitsmendas Taevas möllatud sai.
Kuid kunagi tulevikus, teadmata millised tehnoloogilised lahendused siis kasutuses on, kuid loodetavasti midagi FB leheküljel “Võsu
läbi aegade” sarnast, leiavad
seal koha uued pildid ja uued
mälestused. Nii loome taas
uut minevikku
Kuid see oli vaid eskiis ja
loomulikult on igasugused
head mõtted ainult kasuks.
Seda enam, et osaliselt haarab planeeritav ala ka vallale
kuuluvaid kinnistuid, mis on
meie kõigi ühine vara. Ühisel varal tasub silm peal
hoida.
Võtke julgesti ühendust,
sest heade mõtetega kirjad
on minu postkastis alati
oodatud.
Vello Väinsalu
vello@merisiil.ee
504 7916
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20. juuni 2017 istungi nr 27 kokkuvõte
1. Maksta koolilõpu toetust a`80 eurot Vihula valla
õpilastele, kes on lõpetanud põhikooli, gümnaasiumi või
kutsekooli. Premeerida Helemeel Assmann`i, kes lõpetas
Võsu Kooli suurepäraste õpitulemuste ning kooli väga
eduka esindamise eest maakondlikel ja vabariiklikel
konkurssidel, 200 euroga.
2. Nõustuda jäätmevaldajate korraldatud jäätmeveoga
liitumisest perioodilise vabastamisega vastavalt
korraldusele lisatud nimekirjale.
3. Anda luba Vainupea küla Sinitamme ja Põldsepa kinnistu
omanikele ühise jäätmemahuti kasutamiseks ja nõustuda
perioodilise vabastamisega korraldatud jäätmeveoga
liitumisest.
4. Kooskõlastada Eisma külas Toomeli kinnistule rajatava
puurkaevu asukoht.
5. Kinnitada kampaania „Lööme külad lille“ tingimused.
6. Väljastada ehitusluba Võhma küla Seltsimaja kinnistule
puurkaevu rajamiseks. Väljastada ehitusluba Pihlaspea
küla Kadakajuure kinnistule abihoone püstitamiseks.
Väljastada ehitusluba Palmse küla Palmse Mõisakompleksi fiiberoptilise sidekaabli paigaldamiseks.
Väljastada ehitusluba Vainupea küla Salme tee kinnistule
avalikkusele ligipääsetava eratee rajamiseks.
7. Väljastada projekteerimistingimused Toolse küla Lipsoni kinnistule elamu ehitusprojekti koostamiseks.
8. Anda tänukiri ja maksta preemiat pikaajalise ja
kohusetundliku töö eest Võsupere lasteaiaõpetajale Mare
Jahi`le summas 500 eurot.

VIHULA VALLA LEHT

9. Kompenseerida õpilaste sõidupiletid vastavalt esitatud
taotlustele.
27. juuni 2017 istungi nr 28 kokkuvõte
1. Väljastada avaliku ürituse „Motofestival SMASH 2017“
korraldamiseks luba. Üritus toimub Rutja lennuväljal 14.
juuli kuni 16. juuli 2017.
2. Kinnitada volikogu sotsiaal- ja hariduskomisjoni
ettepanekud järgmiselt: maksta rehabilitatsioonitoetust
ühele töötule summas 300 eurot; maksta rehabilitatsioonitoetust kahele puudega inimesele kokku summas
246,90 eurot; maksta küttetoetust ühele eakale inimesele
summas 96 eurot; maksta rehabilitatsioonitoetust ühele
eakale inimesele summas 22,11 eurot; maksta ühekordset toetust ühele puudega inimesele summas 165,80
eurot.
3. Maksta esitatud avalduste põhjal koolilõputoetust à 80
eurot Vihula valla õpilastele, kes on lõpetanud gümnaasiumi.
4. Nõustuda tähtajatu ja tasuta isikliku kasutusõiguse
seadmisega Elektrilevi OÜ kasuks valla omandis olevale
katastriüksusele Vergi tee kasutusala suurusega 21 m2.
5. Muuta maa sihtotstarvet ja määrata uueks sihtotstarbeks
elamumaa järgmistele katastriüksustele: Pasi-Kari Rutja
külas, Sillaotsa Võsu alevikus ja Mere tn 18 Võsu
alevikus.
6. Määrata vallavanema asendajaks tema puhkusel
viibimise ajaks 10.-23.07.2017 ehitus- ja keskkonnatalituse juhataja Ivar Lilleberg.

OLMEJÄÄTMETE VEOST
Olmejäätmete vedu teostab kuni 01 augustini 2017. a Ragn –
Sells AS, seejärel võtab teenuse osutamise üle Eesti
Keskkonnateenused AS. Selle artikli ilmumise ajaks peaks
Eesti Keskkonnateenused AS olema jõudnud majapidamistele, ettevõtetele ja suvilate omanikele välja saata
olmejäätmete veo lepingud, veograafikud ja selgitavad
teavituskirjad. Kui te nimetatud paketti veel saanud ei ole,
siis peaks see jõudma lähipäevil aadressile, mille vahendusel
on seni liikunud Teile Ragn-Sells AS arved ja muud
teavitused.
Iga järgnevat tühjendust (kuni 01.08.2017) saab vaadata
R a g n - S e l l s
A S
k o d u l e h e l t
http://www.ragnsells.ee/klienditugi/graafikud/ (sisestage
piirkond: Vihula KOJV, ja aadress ehk kinnistu nimi). Juhul
kui Teie kinnistu nimega otsingust järgmist tühjendust ei
näita, siis ei ole 01.augustini 2017 graafikujärgset tühjendust
kinnistule, lähtudes veograafikust planeeritud. Informatsioon Ragn-Sells AS teenuse kohta Virumaa esinduse
klienditeeninduse tel. 3374920 või lühinumbril 15155 epost: virumaa@ragnsells.ee
Muud korralduslikud
küsimused Vihula Vallavalitsuse tel 325 8643 (Sulev
Kiviberg) või e-posti teel sulev.kiviberg@vihula.ee või
vald@vihula.ee
Alates 01. augustist osutab olmejäätmete kogumise ja
veo teenust Vihula valla territooriumil Eesti Keskkonnateenused AS. Küsimused, mis puudutavad ettevõtte poolt
välja saadetud lepingut, veograafikut või teavituskirja
esitage palun klienditeeninduse tel. Rakvere - 640 08 00 või
e-post: info@keskkonnateenused.ee
Samuti võib kasutada üle-Eestilise infotelefoni
lühinumber - 1919
Lühinumbrile helistades kehtib tavahind, millele
lisandub operaatori teenustasu (EMT võrgust 0,2278 €/min,

Rannas, parklates ja tänavate ääres paigaldatud konteinerid
ja prügikastid on mõeldud rannas ja tänaval tekkivate
jäätmete paigutamiseks. NB! Majapidamistes tekkinud
olmejäätmeid ja mistahes muid jäätmeid sinna panna ei tohi.
Tele2 võrgust 0,23 €/min ja Elisa võrgust 0,30 €/min).
Tööaeg: Esmaspäevast reedeni, 9:00–17:00
Kõik kõned salvestatakse.
Korraldatud jäätmeveoga liitumisest
perioodilisest vabastamisest:
Perioodilist vabastust korraldatud jäätmeveoga liitumisest
on võimalik taotleda juhul kui perioodil vabastuse perioodil
kinnistul ei elata ega kinnistut ei kasutata. Perioodilist
vabastust on võimalik taotleda kuni viieks aastaks so 2017 –
2022 ja max. perioodiks 01.10 – 30.04.
Rannas ja parklates olevate konteinerite
kasutamisest
Rannas, parklates ja tänavate ääres paigaldatud konteinerid
ja prügikastid on mõeldud rannas ja tänaval tekkivate
jäätmete paigutamiseks. NB! Majapidamistes tekkinud
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7. Väljastada ehitusluba Võhma küla Kanguste-Tennukeste
kinnistu suvila laiendamiseks.
8. Algatada detailplaneeringu koostamine Vainupea küla
Toominga maaüksusele. Planeeringu eesmärk on ala
kolmeks elamukrundiks jagamine, kruntide ehitusõiguse
ja hoonestusala määramine ning tehnovõrkude ja
–rajatiste määramine.
29. juuni 2017 istungi nr 29 kokkuvõte
1. Väljastada ehitusluba Vainupea küla Salme kinnistule
puurkaevu rajamiseks.
5. juuli 2017 istungi nr 30 kokkuvõte
1. Määrata Haljala valla ja Vihula valla ühinemisel
moodustatava Haljala valla volikogu valimisteks
moodustatud valimiskomisjoni asukohaks Vihula
vallamaja, aadressiga Mere tn 6, Võsu alevik, Vihula
vald, Lääne-Viru maakond.
2. Kiita heaks komisjoni ettepanek 2017 aasta
Hajaasustuse programmi esitatud projektide
rahastamiseks alljärgnevate taotlejate osas Heiki Mudajuurdepääsutee, Anneli Kass-veesüsteemid, Harlis
Odraks-veesüsteemid, Alar Rosin-veesüsteemid, Eike
Ülesoo-Tikman-kanalisatsioonisüsteem ja Ulvi Koovveesüsteemid.
3. Väljastada ehitusluba Vihula Valla Veevärk OÜ'le Võsu
alevikus, Piiri tn 4 kinnistule 42 m mobiilsidemasti
rajamiseks.
olmejäätmeid ja mistahes muid jäätmeid sinna panna ei tohi
(v.a pakendid ja paber/kartong vastava märgistusega
kogumismahutitesse – sinine vanapaber, kollane pakendid).
Samuti on äärmiselt kultuuritu toppida olmejäätmeid
konteineritesse, millesse kogutakse pakendid ja paber/
kartong taaskasutamise eesmärgil.
NB! Kinnistutel tekkivad olmejäätmed tuleb ära anda
korraldatud olmejäätmete veo graafikujärgsetel tühjenduspäevadel. Tiheasustusalal on tühjendussagedus vähemalt üks
kord iga 28 päeva järel (jäätmete üleandmine peab toimuma
konteineriga ja min konteineri maht on 100 l - sobib ka 80 l
–ne).
Hajaasustusega aladel on minimaalne tühjendussagedus
vähemalt üks kord iga 84 päeva järel ja min. jäätmemahuti
maht 150 l (jäätmekotti võib kasutada juhul kui tagatakse
selle tervena üleandmine jäätmevedajale).
Teiste jäätmete äraandmise võimaluste kohta loe edasi.
Vihula valla jäätmejaam Spordi tn 16, Võsu
Ohtlikke jäätmeid, aknaklaasi, pappi, paberit, tekstiili jm.
(vastuvõetavate jäätmete nimekiri jäätmejaamas ja Vihula
valla kodulehel http://www.vihula.ee/jaatmejaam) saab
tasuta ära anda Vihula valla jäätmejaamas Spordi tn 16,
Võsu, reedel ja laupäeval kella 9.00 – 18.00 ja reedel kella
9.00 – 15.00-ni.
Lääne-Virumaa Jäätmekeskus, asukoht: Piira
küla, Vinni vald, tel. 6226049
Vastu võetakse erinevat liiki ehitus-, lammutusjäätmeid,
eterniiti jm.
Informatsioon vastuvõetavate jäätmeliikide ja
lahtiolekuaegade kohta Lääne – Virumaa Jäätmekeskuse
kodulehel www.lvjk.ee või tel 622 6048
Sulev Kiviberg
Keskkonnaspetsialist

Maakonnas on rakendamisel projekt „Erivajadustega inimeste tugiteenuste
parendamine Lääne-Virumaal“
Alates 01.03.2017 on Lääne-Virumaal hakatud ellu
rakendama projekti „Erivajadustega inimeste tugiteenuste
parendamine Lääne-Virumaal“. Projektiga on kaasatud 14
maakondlikku omavalitsust (Sõmeru vald, Haljala vald,
Vihula vald, Laekvere vald, Väike-Maarja vald, Tapa vald,
Tamsalu vald, Kunda linn, Rakvere linn, Rakvere vald, ViruNigula vald, Rakke vald, Kadrina vald, Vinni vald). Projekti
kogumaksumus on 375 675 eurot, millest omafinantseering
on 84 611,25 eurot. Projekti rahastajaks on Euroopa
Sotsiaalfond. Projekti tegevuste elluviimise perioodiks on
01.03.2017-28.02.2019.
Projekti eesmärgiks on tööealise inimese hoolduskoormuse vähendamine ning tööturule sisenemise või
tööturul jätkamise toetamine või tööealise erivajadustega

inimese toimetuleku toetamine tööturule sisenemise või
tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks. Selleks on
planeeritud iga omavalitsuse juurde uus, tugitöötaja,
ametikoht. Tugitöötaja saab pakkuda kahte erinevat teenust:
koduteenus ja tugiisikuteenus. Koduteenuse eesmärgiks on
vähendada lähedaste hoolduskoormust, et nad saaksid
keskenduda tööotsingutele või jätkata töötamist. Tugiisiku
teenuse raames on võimalik erivajadustega inimestel saada
abi ja juhendamist igapäevaelu korraldamisel, et toetada
nende toimetulekut tööturule sisenemise või tööturul
jätkamise võimekuse suurendamiseks. Projekti perioodil on
teenus abivajajatele tasuta.
Antud projekt on mõeldud inimestele alates 18 eluaastat.
Kahe teenuse abil on võimalus saada abi ja tuge tööturule

sisenemiseks või tööturul jätkamiseks. Esmaseks tegevuseks on
klientide hindamine, mida teeb
kohaliku omavalitsuse sotsiaaltööspetsialist koostöös projekti koordinaatoriga. Hindamistulemusena
tehakse otsus, milline teenus on
abivajajale kõige sobilikum.
Projektis osalemissoovist saab
teada anda sotsiaaltööspetsialistile
Klaarika Adonov
Projekti koordinaator
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RATSAKOOL OOTAB UUSI ÕPILASI
Keitil ja Martenil sündis
18. juunil poeg
Teodor Kuningas

Arma ratsakeskuses algavad septembrist treeningud.
•
•
•
•
•

Täname kõiki, kes olid meiega sel ilusal päeval!
Pildil koos kallite õpetajatega.
Võsu Kooli lõpetajad 2017
Seisavad (vasakult): Inge Aus, Jana Ever, Marina Tomikas, Inge
Freienthal, Reili Põder, Merike Voore, Mall Ränkson, Anneli Promen,
Helemeel Assmann, Merilin Värkraud, Liis Reier, Ilona Vilbre, Marge
Tombach, Anne Reinhold.
Esireas (vasakult): Jaanus Väinsalu, Oliver Varek.

Südamelt ära
Kui paigaldaks Võsu kasutult seisvad
tänavavalgustuse postid Käsmu
Imetlen väga Võsu tänavavalgustuse poste, mille otsas ripuvad
kaunid amplid. Olen kade, Käsmu peatee ääres on sajaaastased
tänavavalgustuse postid, mis toetuvad veel oma külgpostidele.
Ja siis tekkis mõte... Võsul on neid poste palju, kuid põlevad
ainult üle ühe ja nii see on aastaid. Miks ei võiks neid poste maha
võtta ja kasutada Käsmus, nii oleks ka meie küla kaunim ja
postid ei seisaks asjatult.
Kallid vallavalitsuse liikmed ehk tulete minu mõttega kaasa ja
võtate midagi ette.
Tänades Epp Ojalill

Registreeritud huvikool
Olemas sisemaneež
Treeningud 1-3 korda nädalas
Kuutasu alates 45 eur
Õppima saab asuda algajate, kesktaseme või edasijõudnute
grupis
•
Oodatud lapsed alates 7.a
•
Ka täiskasvanud oodatud
Noorematele toimub PONIKOOL
Registreerimine Arma ratsakooli on juba avatud!
MTÜ ARMA HRK
Rutja küla, vihula vald, Lääne- Virumaa 45451
Tel: 53403806 | | www.armaratsatalu.ee
Võsu Spordihoone võtab tööle koristajamajahoidja puhkuse asendaja alates
21. august – 19. september 2017
Info tel: 323 8400

VÕSU KOOLI JA VIHULA VALLA
ETTEVÕTJATE ARUTELUPÄEV:
Meie sarnased huvid ehk kuidas luua parim õpi-, elu- ja
ettevõtluskeskkond.
Aruteluküsimused:
Mil viisil saab kool teha koostööd piirkonna ettevõtjatega?
Mil viisil saavad ettevõtted kaasa aidata parima õpikeskkonna
loomisele?
Milliseid probleeme tuleb piirkonnas esmajoones lahendada,
et luua parim, õpi-, elu- ja ettevõtlus-keskkond?
20.09.2017 kell 12.00-16.00 Võsu Rannaklubis
Osalejad: piirkonna ettevõtjad; kooli, lasteaedade, õpilaste,
lapsevanemate, valla esindajad ja teised kaasamõtlejad.
Vajalik registreerimine: triinu.haavisto@vihula.ee

Maarjal ja Andresel sündis
27. juunil poeg
Alex Laanemägi

LAINE MEIKAR
Sakussaare küla

92

KÜLLIKE HEIN
Ilumäe küla

91

UNO KÜBARSEPP
Käsmu küla

89

ENDEL KAARE
Võsu alevik

88

LOREIDA AITMAN
Sakussaare küla

88

ELSA SAKS
Võsu alevik

87

EINO LÄNTS
Paasi küla

85

JUTA HAASMA
Koolimäe küla

85

ELLEN PRASS
Palmse küla

85

VELLO KÄOSAAR
Võsu alevik

82

MAIMU UUSTALU
Muike küla

81

PEETER SCHASMIN
Võsu alevik

80

ELLA PALMAR
Lahe küla

80

ENN TOOME
Vergi küla

75

JÜRI PEINAR
Karepa küla

75

VÕSU KOOL VÕTAB TÖÖLE

19.08 Võsu Rannaklubis kell 19.00

Lasteaia õpetaja 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 28. juuliks 2017 Võsu Kooli
e-mailile vosu.kool@edu.ee.
Küsimuste korral helistada kooli
direktorile telefonil 56495863

Meie hulgast
on lahkunud …

Trimmerdamise teenus. Teeme Teie aiad ja teeäärsed ilusaks.
Hinnad soodsad ning töö kiire ja korralik.
Helista ja küsi lisa 5 306 8687

JORMA UOLEVI PALLASVIRTA

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

1. juuli

