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Noorteklubil tegutsemislusti jätkub

Tarkus tarviline
vara
Me kõik teame seda tarkusetera, aga
oma igapäeva tegemistes, olgu
selleks siis mäng või töö, paraku
juhtub
ununema see teadmine.
Nüüd, enne esimest septembrit, on
taas nii noorel kui vanal aeg end
häälestada tarkuse taganõudmisele.
Meil kõigil on alati midagi õppida
ning me ei pea seda tegema enda
vigade najal vaid parem on kuulata
neid, kes meist targemad. Nemad
on meie õpetajad.
Ilusat õppeaasta algust ning
tarkuse omandamist kõigile õpetajatele ja õpilastele!

Pildil vasakult: Liis Nõmme, Hanna Liis Suuder, Eliise Pärnaste ja Ly-Ann Kõllo
Möödunud suvi oli Võsu noortele tegus:
toimus kolmepäevane lühilaager; Andrus
Aasmäe eestvedamisel loeng veeohutusest ja
paadisõit Käsmu lahel; Loksa KTG raames
suve-ANK, kus noorteklubi pakkus huvilistele tegevusi rannas.
Praegu käivad ühised ettevalmistused
Loksa ja Kuusalu noortega septembri algul
Võsu rannaklubis toimuvaks noortefoorumiks, kus arutletakse muuhulgas ka selliste
küsimuste üle: milleks mulle karjäär? Keda
huvitavad noorte vajadused? Mis vabatahtlikkus? Milleks mulle kogukond? Lisaks
tõsisele tööle on ka meelelahutust ja võimalus osaleda erinevates töötubades (improteatr, DJ, JJ Street ja erinevad trummid)
Õhtul annab noortele 7Taevas kontserti
Noortebänd 2016 võitja The Notes. Kõik
meie valla noored on oodatud kaasa mõtlema
ja õhtul erinevat meelelahutust nautima.
Sügisest jätkame LEADER-programmiga „Vihula valla rannakülade pärimuse
kogumine“, mille raames toimuvad erinevad
väljasõidud ja koolitused.

Aasta tagasi oli meie suurimaks probleemiks ruumide puudumine, kahjuks pole
vaatamata lubadustele siiani lahendust
saabunud. Sügisest anti meile jälle lootust
saada lõpuks noortele päris oma ruum, mille
kordategemiseks on noorteklubil projektirahadki juba ootamas. Lootus sureb viimasena, nii et – pöidlad pihku – ehk lõpuks

noorte unistus täitub!
Kuna aktiivsemat tegutsemist alustame
septembrist, siis ootame klubisse vanade
tegijate kõrvale uusi ja rõõmsameelseid
noori liikmeid!
Andres Truman ja Katrin Vaheoja

NOORTEFOORUM VÕSUL 2. septembril Võsu Rannaklubis
11.30 Registreerimine
21.00 Noortebänd 2016 võitja The
12.30 Toimuvad noorte arutelud. Milleks
Notes Seitsmendas Taevas
mulle karjäär? Keda huvitavad noorte
Lõuna- ja õhtusöök registreerunud
vajadused? Mis vabatahtlikkus?
osalejatele tasuta!
Milleks mulle kogukond?
17.00 Õhtuprogramm
JJ Street Võsu rannalaval
Bussid toovad huvilised kella 11-ks
Koomikud Karl-Alari Varma ja Ardo
Võsule ja 23.00 koju tagasi.
Asperk Võsu rannaklubis
Noored, kes on huvitatud kaasa
19.00 Õpitoad
rääkima ja pärast õhtuses programmis
Trummar Reigo Ahven rannalaval
osalemisest jälgige reklaami Facebookis
DJ Seitsmendas Taevas
ja tulge kohale.
JJ Street Võsu spordihoones
Info: andres.truman@vihula.ee
Improteater Võsu rannaklubis

dustoetus ei kata kunagi väikekooli ülalpidamiskulusid. Kui näed aga imesid, mida
väikses koolis on võimalik teha, siis mõistad,
et laste edusamme ei saa mõõta eurodes.
Seepärast olen rõõmus, et Vihula vald kooli
pidajana on Võsu Kooli ja selle juurde
kuuluvaid lasteaedasid pidanud ikka prioriteetseks ja jään lootma, et tulevases vallas
suhtutakse laste ja noorte vajadustesse
jätkuva tõsidusega.
Võsu Kooli lapsed on rõõmsad, tegusad,
sportlikud ja nutikad. Nüüd tean, et Võsu
Kooli lõputunnistus on konkurentsivõimeline ja lapsed saavad pärast põhikooli
lõppu hästi hakkama.
Ma ei ole kunagi varjanud, et kandideerides Võsu Kooli juhi ametikohale oli
minu suur soov elada Käsmus, sedagi
õnnestus mul proovida. Tuleb tõdeda, et
lihtsalt suvitajana saab siinsete paikade ilu ja
looduse võlusid tunduvalt enam nautida.
Igapäevase töö kõrvalt võib isegi aastaaegade vaheldumine märkamata jääda.

Annes Naan
vallavanem

Käsmu sadama
hoonestusõiguse
konkurss
Vallavalitsus kuulutas välja Käsmu
sadama rajamiseks hoonestusõiguse
konkursi. Konkursi tingimustega saab
tutvuda valla veebilehel www.vihula.ee .

Võsu koolil uus
direktor

Midagi ei ole halvasti, kõik on hästi
Pärast minu, järjekordse Võsu koolijuhi,
lahkumisteadet on inimesed minult korduvalt küsinud – mis siis halvasti oli, et meid
maha jätad ja ära lähed. Kordan oma vastust
ikka ja jälle, et midagi polegi halvasti, ei
peagi olema halvasti. Kõik on hästi.
Kui asusin Võsu Kooli juhtima, siis oli
see suur muutus minu perele. Minu abikaasa
oli väga toetav, kuigi pidi tegema mitmeid
muutusi enda töö ja huvidega seoses. Olen
temale väga tänulik selle võimaluse eest.
Olen oma tööd teinud kõik kolm aastat
suure innu ja pühendumisega, ning usun, et
olen jõudnud selle väikse Röövlirahnu
Martini kooli heaks nii mõndagi ära teha.
Õppisin tundma väikese kooli rõõme ja
muresid. Leidsin Võsu Koolist väga head
õpetajad ja kolleegid, ning võin kindlalt
väita, et just niisugune väike, iga lapse
arengule tähelepanu pöörav kool on tõeline
eliitkool. Eesti vallad peaksid oma väikseid
koole püüdma iga hinna eest hoida.
Kahtlemata pole see kerge, sest riiklik hari-

Aide Veinjärv
volikogu esimees

Kevade edenemist tajusin viimati selle järgi,
kuidas õpetajad lillekimpusid kooli tõid:
lumikellukesed, sinililled, nurmenukud,
kullerkupud ja oligi järjekordne kooli
lõpuaktus käes.
Minu lahkumine tundub ootamatu ja seda
ta ongi. Ent põhjused, mida sageli otsitakse
mujalt on puhtalt isiklikud, täpsemalt perekondlikud. Ei hakka siin üksikasju üles
loetlema, kuid põhjaliku kaalumise järel
pean möönma, et perekond ja lähedased on
need kelle nimel ja kelle pärast me üldse
midagi teeme. Kõige tähtsam on olla koos ja
üksteise jaoks olemas.
Minuga on kõik hästi. Võsu Kooliga on
kõik hästi, sest uus koolijuht on leitud ja
alustab peagi tööd.
Soovin, et kõigil, kes kohaliku kooli
tegemistele kaasa elavad saaks süda olla
jätkuvalt rõõmus ja rahul.
Liis Reier
Võsu Kooli sõber

Vallavalitsus kinnitas konkursi komisjoni
ettepanekul Võsu kooli direktoriks alates
30. augustist Liina Altroffi. Komisjoni
juhtis vallavanem Annes Naan ning
direktori ametikohale kandideeris kuus
inimest.
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Teeme ühinenud valla veelgi tugevamaks
SEPTEMBER
02.09 kell 10 - 18 Seenepäevad, Sagadi
metsamuuseum ja looduskool.
02.09 kell 11.00 – 15.00 RMK suvelõpumatk 2017 –
Võsu piirilt Käsmu.
Päevakava:
10.40 – 11.00 Kogunemine Võsu-Käsmu teeristil
11.00 ~12.30 Matk mööda rannaäärset uut
kergliiklusteed Käsmu Meremuuseumi juurde.
Teel linnuvaatluspeatus vaatlusplatvormil
Maarja Orusalu juhendamisel.
12.30 – 13.00 Puhkepeatus ja retkeks kogunemine
Käsmu Meremuuseumi juures. Kes ei soovi
tulla Vana-Jüri otsa ja kivikülvi retkele, saab
omatahtsi jalutada küla vahel, käia kabeli
juures, meremuuseumis või rannas aega veeta.
13.00 ~ 14.30 Jalutuskäik läbi Käsmu küla kuni
Vana – Jüri otsani, sealt mööda Käsmu
õpperada läbi metsa kivikülvini ja tagasi küla
lõpus olevasse parklasse, kus ootab buss, mis
viib soovijad tagasi Meremuuseumi juurde..
Retkejuhtideks Käsmu radadel on Tiina
Neljandik ja Ene Riiberg.
15.00 väljub buss Meremuuseumi parklast tagasi
Rakvere poole, möödaminnes viime soovijad
tagasi Võsu-Käsmu teeristi parkimiskohale.
Info www.loodusegakoos.ee ja RMK Oandu
külastuskeskus 676 7010, 509 9397
02.09 kell 19-22 100 ja seened seeneõhtu restoranis.
Seeni tutvustav loeng, veinide tutvustus ja
seenterikas õhtusöök Sagadi mõisa restoranis.
Lisainfo www.sagadi.ee, tel 676 7888,
sagadimk.ee, korraldaja RMK
Sagadi metsakeskus
03.09 kell 10 - 18 Seenepäevad, Sagadi
metsamuuseum ja looduskool.
24.08 algusega kell 10 VÕSU KUUS
Võsu lauatennise VI seeriavõistluse I etapp

Parafraseerides kellamees
Liblet kultusteosest Suvi,
siis „Haljala ja Vihula said
just selle, keda nemad tahtsid. Egas muud kui nad
elagu.” Vabariigi Valitsuse
otsus lõpetada haldusterritoriaalse korralduse muutmise menetlus Haljala valla
ja Vihula valla ühendamiseks Rakvere valla ja Sõmeru vallaga oli selle valitsuse
üks targemaid ja õigemaid
otsuseid. Meie valdade ühisosa ja sünergia on piisavalt
suur, et üles ehitada ja välja
arendada tugev ning jätkusuutlik omavalitsus.
Oleme Haljalas viimasel
kümnendil panustanud teadlikult elukeskkonna valdkonnas taristu uuendamisele. Euroopa Liidu struktuurivahendite toel rekonstrueerisime piirkondades
vee- ja kanalisatsioonitorustikud, uuendasime tänavavalgustust, ehitasime uue
reoveejaama ning hakkpuiduküttel katlamaja, mis on
alandanud tarbijatele soojahinda. Liiklusohutuse suurendamise eesmärgil oleme
rajanud uusi kõnniteid ja
peagi alustame koostöös
Rakvere vallaga üle 10 km
pikkuse kergliiklustee ehitamist Haljalast kuni Põhjakeskuseni maakonnakeskuse piiril. 2011. a valmis ujumisvõimalust pakkuv 200
kohaline lasteaed ning oluliseks prioriteediks eelseisvateks aastateks saab olema

aktraktiivse ja innovaatilise
õpikeskkonnaga koolimaja
ehitamine. Antud lubadused
tuleb aumehelikult ellu viia
ning ettevalmistavad tööd
projekteerimiseks juba käivad. Tegelikult ei ole siin
midagi erakordset, sest need
on omavalitsuse igapäevased ülesanded – seista hea
selle eest, et elanikel oleks
turvaline ja mõnus oma
kodus elada ning lastel kodulähedases lasteaias ja põhiharidust pakkuvas koolis
nutikalt õppida. Ühesõnaga
majandus ja rahandus on
meil korras ning sellise kaasavaraga pole meil sugugi
piinlik naabritega leivad
ühte kappi panna.
Oleme kursis naabrite
käekäiguga ja tunneme eriliselt head meelt Võsu-Käsmu kergliiklustee ja Võsu
sadama arenduste üle. Kergliiklusteede võrgustikku tuleks tulevikus võimalusel
pikendada ka vähemalt
Palmse, Vergi ja Altja suunal, mis tagaks parema
ligipääsu töökohtadele ning
avalikele teenustele läbi keskus-tagamaa vahel ühendusvõimaluste arendamise.
Kergliiklusteede rajamise
tulemusel suureneb elanike
igapäevane liiklusohutus
ning paranevad mitmekesised tervisespordi võimalused. Rannapromenaad ja
Võsu aleviku peatänav loovad lisandväärtust avaliku
ruumi puhke- ja tegevus-

Tagasivaade

Töö see kiidab tegijat

Võsu on iga aastaga õiterohkem ja seda kõike on
korraldanud Hanna Nõmm, meie aednik. Pildil üks
imetlemist väärt lilleseade rannaklubi terrassil.

Enne sügisesi kohalikke valimisi on õige aeg viimasele
neljale aastale tagasi vaadata ja kokkuvõtteid teha. Mis on
Vihula vallas võrreldes nelja aasta taguse ajaga muutunud?
Esmalt on hea tõdeda, et tõusnud on mitmed toetused –
matusetoetus, ranitsatoetus, mitmed toimetulekutoetused jt
–, et elukalliduse kasvu juures neist abivajajatele tõesti kasu
oleks.
Teiseks võiks välja tuua elukeskkonna parandamise –
mitmed lõppenud veeprojektid, kauaoodatud kergliiklustee
valmimine Võsu ja Käsmu vahel, samuti Võsu sadama
valmimine, mis Võsule uut elu toonud on. Suuremate
projektide kõrval on hea meel, et jõudumööda on parandatud
ka olemasolevaid objekte, näiteks Vihula koolimaja, mis sai
uued aknad ning fassaadi.
Kindlasti on tehtu kõrval sedagi, mida ühel või teisel
põhjusel teha ei jõutud ja alles tegemist ootavad, näiteks
Võsupere kanalisatsioonitrassid, mille ehitus siiski loodetavasti hiljemalt kevadest alguse saab.
Kõige tehtu puhul on hea meel mõelda, et saavutatu on
tulnud meeskonnatöö tulemusena – oma panuse on andnud
vallaelanikud, volikogu liikmed ja vallavalitsuse töötajad.
Oma pea 21-aastase volikoguliikme kogemuse põhjal
tunnen, et viimane valitsemisperiood on olnud üks
stabiilsemaid ja teotahtelisemaid – vägikaikaveo asemel on
palju tehtud koostööd, mille tulemusena on paljugi valmis
jõutud.

Uno Õunapuu
Vihula vallavolikogu liige
Eesti Reformierakond

keskkonnana, mis pakuks
elamuslikku külastuskogemust, erinevaid veesõite,
lastele ranna-alal temaatilisi
mängualasid, rannamõnu,
maitseelamusi välikohvikutes, vabaõhuetendusi ja
kontserte. See kõik seondub
otseselt heakorda panustamisega ja turvalisuse suurendamisega. Rannakülade
sadamad vajavad jõudumööda kordategemist ja merele avamist. President Lennart Meri ütles 20 aastat
tagasi peetud kõnes, et:
“Riik, mis avaneb merele, ei
saa olla väikeriik.”
Haldusreformi üks põhieesmärke on see, et tuleviku
omavalitsuses on pädevad ja
avatud olekuga ametnikud,
toimib kiire ja ladus asjaajamine, sealhulgas üsna
loomulik e-valitsemine.
Kuldne reegel on see, et
jooksma peavad paberid aga
mitte inimesed. Kindlasti on
ka selliseid teenuseid, mis
eeldavad näost näkku kohtumisi ja tingivad seega lauateenuse osutamise kohustust
nii Võsul kui Haljalas. Teenused peavad olema kvaliteetsed ja elanikele meist
olenevalt nullbürokraatia
põhimõttel kättesaadavad.
Valitsemiseks mittevajalik
vallavara tuleb müüa või
rentida, vajalikku vallataristut peame hoidma
laitmatus korras ja ühendused tagatud – teed, elekter,
internet ja ühistransport.

Ideaalis ei pea inimene
omavalitsust märkamagi,
sest kõik talle vajalik toimib
ladusalt ja valutult. Kogukond, kes on nii tugev nagu
on tema liikmed, peab olema
otsuste tegemisse ja arengu
kavandamisse alati kaasatud. Väga oluliseks pean ma
kohaliku omaalgatuse toetamist, kuid põhimõttel, et
kogukond toetab ka iseennast.
Vabariigi Valitsus on
oma otsusega teinud meile
erandi veendumaks, et ka
alla 5000 elanikuga omavalitsus saab olla tugev,
tegus ja jätkusuutlik. Tõestame seda nii avatud ja kaasava valitsemisega kui ka
puhta, ettevõtliku ja turvalise elukeskkonna arendamisega.

Leo Aadel
Haljala vallavanem

Sotsiaaldemokraadid tervitavad
Võsu koolipere, õpilasi ja õpetajaid
algava kooliaasta puhul!
Soovime, et uues Haljala vallas
säiliks Võsul põhikool, lasteaed,
arstipunkt, raamatukogu ja sotsiaalabi teenused. Võsu kool peaks
õppetöö parandamiseks kaotama
liitklassid ja staadion tuleb valmis
ehitada. Koolis võiks olla purjetamisõpetus.
SDE toetas eelmises vallavalitsuses kergliiklustee, Võsu sadama ja veepuhastusjaama ehitust, mis kõik on nüüd valmis.
Toetame eraettevõtluse initsiatiivi ehitada Võsule SPA,
kus koolilapsed saavad ujumist õppida ning vallarahvas
veerõõme nautida ka talvel.
Bussiliiklus peab olema korraldatud nii, et aitab
inimestel saada arsti juurde, poodi ja tööle ning soovime
otseühendust Tallinnaga.
Võsule peab jääma konstaabli vastuvõtt.
Kiiruse rahustamiseks ehitada Võsule autotee tõkendid
'lamav politseinik' sarnaselt Käsmuga, et liiklusohutust
parandada.
Vallas tuleb luua 'Meistrimehe' ametikoht, kes aitab
vanemaid inimesi pisitöödel, näiteks lambipirni või
suitsuanduri patarei vahetus, elektrikontakti parandamine
jne, et inimese pisimured ei kasvaks suureks.
Valla volikogu juurde soovime
luua Eakate nõukogu vanemate
inimeste probleemide lahendamiseks
ja nõustamiseks.
Ootame aktiivseid inimesi meie
valimisnimekirja. Kirjutage oma
ideedest, kuidas vallas elu parandada:
paullettens@hotmail.com või
helistage mob 5 550 5098 Paul
Lettens, SDE osakonna esimees.
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Istung nr 47
Võsul, 10. augustil 2017 kell 16:00.
Istungil osales 12 volikogu liiget: Robert
Aasa, Andrus Aasmäe, Anneli Alemaa, Urmas
Einberg, Annika Hallimäe, Jaan Kruus, Hanno
Nõmme, Jüri Teppe, Kristel Tõnisson, Aarne
Vaik, Aide Veinjärv ja Uno Õunapuu.
Istungil ei osalenud Gerly Herm.
Otsusega nr 187 anti nõusolek hoonestajale MTÜ-le
Võsu Sadam koormata Piiri 6, Võsu alevik
kinnistule seatud hoonestusõigus hüpoteegiga
summas 39 000 eurot.
Otsusega nr 188 otsustati kuulutada välja Käsmu
sadama rajamiseks hoonestusõiguse seadmise
konkurss ja kinnitada konkursi tingimused,
hoonestusõiguse seadmise lepingu põhitingimused
ja pakkumise esildis.
Otsusega nr 189 otsustati võtta arvelduskrediiti
summas kuni 40 000 eurot tähtajaga 4 kuud valla
teede hoolduse ja remondi finantseerimiseks.
Järgmine korraline vallavolikogu istung
toimub 14. septembril 2017 algusega
kell 16:00 vallamajas.
Volikogu poolt vastuvõetud otsustega saab tutvuda
valla kantseleis, raamatukogudes ja valla veebilehel:
www.vihula.ee.

VALIMISTE INFO
Valimiskomisjoni asukoht ja tööaeg
2017. aasta volikogu valimistel Haljala ja Vihula valla
ühinemise tulemusel moodustatava Haljala valla valimiskomisjoni, asukohaga Mere tn 6, Võsu alevik, Vihula vald,
Lääne-Virumaa tööaeg on:
- alates 16.augustist kuni 11. septembrini esmaspäevast
kuni neljapäevani kell 9.00-12.00 ja 14.00-15.30 ning
reedel kell 9.00-14:00.
- 5. septembril ja 7. septembril on valimiskomisjon
avatud kell 9.00-12.00 ja 14.00-18.00.
Valimiskomisjoni teated ja muu valimiste
informatsioon on avaldatud Haljala ja Vihula valla
veebilehel.

Dokumentide esitamine
valimiskomisjonile
2017. a volikogu valimistel Haljala ja Vihula valla ühinemise
tulemusel moodustatava Haljala valla valimiskomisjonile
esitatavad dokumendid palume esitada digitaalselt
allkirjastatuna aadressile valimised@haljala.ee või tuua
paberkandjal Mere tn 6, Võsu alevik, Vihula vald, LääneVirumaa.

Võsu aleviku Vabaduse tn
13 detailplaneering
Vihula Vallavalitsuse 28.06.2016 korraldusega nr 271
algatati Võsu aleviku Vabaduse tn 13 detailplaneeringu
koostamine. Planeeringuala hõlmab järgnevaid kinnistuid
Vabaduse tn 9a, 11, 13, 18 ja Vabaduse tänavat.

VIHULA VALLA LEHT

17. juuli 2017 istungi nr 31 kokkuvõte
1. Väljastada kasutusluba Käsmu küla Hundisoo 3 kinnistul
asuva veepuhastusjaama hoone kasutamiseks. Väljastada kasutusluba Võsu aleviku Rakvere tee 19 kinnistu
üksikelamu kasutamiseks.
2. Väljastada kaevetööde luba Võsu aleviku Kalda 40
kinnistu elektriliitumise rajamiseks.
3. Kooskõlastada Vainupea küla Odraksi kinnistule rajatava
puurkaevu asukoht.
4. Nõustuda jäätmevaldajate korraldatud jäätmeveoga
liitumisest perioodilise vabastamisega vastavalt esitatud
avaldustele.
5. Seada sundvaldus Vihula Valla Veevärk OÜ kasuks korteriomanditeks jagatud kinnisasjadele alljärgnevalt:
Võsupere küla Oja kinnistu korteriomanditele ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustiku talumiskohustuse
kehtestamiseks, Saare kinnistu korteriomanditele ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustiku talumiskohustuse
kehtestamiseks, Lageda kinnistu korteriomanditele
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustiku talumiskohustuse kehtestamiseks, Aru kinnistu korteriomanditele
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustiku talumiskohustuse kehtestamiseks.
6. Võtta vastu Sakussaare küla Orumäe kinnistu detailplaneering ja korraldada planeeringu avalik väljapanek.
25. juuli 2017 istungi nr 32 kokkuvõte
1. Väljastada avaliku ürituse „Eisma sadama merepäev“
12.08.2017 korraldamiseks luba. Väljastada avaliku
ürituse jooksuvõistlus „Lahemaa Challenge 2017“
26.08.2017 korraldamiseks luba.
2. Kiita heaks 2016 aasta hajaasustuse programmi projekti
„Vihula küla Valliääre kinnistule puurkaevu rajamine“
aruanne esitatud kujul.
3. Kooskõlastada Vainupea külas Jõeäärse kinnistule
rajatava puurkaevu asukoht.
4. Maksta rehabilitatsioonitoetust kahele eakale inimesele
kokku summas 249,15.
5. Väljastada ehitusluba Võsupere vee- ja kanalisatsioonitorustiku rajamiseks.
6. Väljastada projekteerimistingimused Võsupere küla
Mehaanikakoja kinnistu viilhalli laiendamise ehitusprojekti koostamiseks.
7. Võtta vastu Vergi küla Pihlaka maaüksuse detailplaneering ja korraldada planeeringu avalik väljapanek.
8. Kuulutada välja konkurss Võsu Kooli direktori ametikoha täitmiseks. Moodustada konkursi läbiviimiseks
komisjon. Avalduste esitamise tähtaeg on 10. august
2017.
1. augusti 2017 istungi nr 33 kokkuvõte
1. MTÜ Käsmu Külaselts - Käsmu rahvamaja saali remont.
Vallavalitsus eraldab omaosaluse summa lisaeelarvega;
Viivi Voorand – X Lahemaa Torupillipäevad. Toetada
taotlejat 600 € ulatuses. MTÜ Karepa Selts –
Tegevustoetuse sihtotstarbe muutmise avaldus Kodukandipäevaks eraldati 1000 €, kuid korraldamiseks
kulus 543,16 €. Ülejäänud 456,84 € summat soovitakse
kasutada 2017. aastaks elektrikuludeks. Avaldus rahuldada ning 456,84 € kasutada 2017 elektrikuludeks.
 MTÜ Pailaps – Taotlus Võsu Jaanilaadal tekkinud
erakorraliste kulude katmiseks kokku summas 790 €, mis
tekkisid elektririkkest. Vallavalitsus otsustas taotlust
mitte rahuldada, kuna laada korraldamisel elektri
kasutamiseks luba pole küsitud.
2. Toetada ühte eakat inimest hoolduskulude tasumisel
hooldekodus kehtestatud kohamaksu ulatuses.
3. Kinnitada hanke „Võsu sadamahoone ruumide
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siseviimistlus ja seadmestamine“ tulemused järgmiselt:
kvalifitseerida, tunnistada hankedokumentides esitatud
tingimustele vastavaks ja edukaks Varmotek Grupp OÜ
pakkumus.
4. Nõustuda vaba põllumajandusmaa maatüki nr 67,
asukohaga Adaka küla ja pindalaga 2,69 ha, kasutusvaldusesse andmisega.
5. Muuta Vihula Vallavalitsuse 16.05.2017 korralduse nr
152 „Maa riigi omandisse jätmine“ punkti 1.4 sõnastust
piiriettepaneku numbri osas.
6. Kooskõlastada Sakussaare külas Nõmme kinnistule
rajatava puurkaevu asukoht.
7. Anda luba korraldatud jäätmeveoga liitumisel ühise
jäätmemahuti kasutamiseks, erandkorras vabastamiseks
ja mitte nõustuda erandkorras vabastamisega vaid
perioodilise vabastamisega.
8. Väljastada ehitusluba Eisma küla Toomeli kinnistule
puurkaevu rajamiseks.
9. Võtta vastu Käsmu küla Kaskni maaüksuse detailplaneering ja korraldada planeeringu avalik väljapanek.
10. Vallavalitsus otsustas esitada volikogule järgmised
eelnõud: „Käsmu sadama rajamiseks hoonestusõiguse
seadmise konkursi tingimuste kinnitamine“, „Nõusoleku
andmine Piiri 6, Võsu alevik kinnistule seatud
hoonestusõiguse hüpoteegiga koormamiseks“ ja
„Volituse andmine arvelduskrediidi võtmiseks“.
8. augusti 2017 istungi nr 34 kokkuvõte
1. Väljastada luba avaliku ürituse „Võsu Männiku Cup
2017“ korraldamiseks 26. augustil Võsu rannas.
Väljastada luba avaliku ürituse „Viru Folk 2017“
korraldamiseks 11.-13.august Käsmu külas.
2. Kinnitada katastriüksuste pindala ja piirid vastavalt
asendiplaanidele, koha-aadressideks määrata Oandu küla
Lauli küla tee L3, Lauli küla Lauli küla tee L4 ja L5
sihtotstarbega transpordimaa.
3. Väljastada kasutusluba Võsu aleviku Mere 64a kinnistul
asuva üksikelamu kasutamiseks.
4. Väljastada ehitusluba Annikvere küla Imbi kinnistule
sauna püstitamiseks.
5. Võtta vastu Võsu aleviku Mere 6a, 6b ja 8a maaüksuste
detailplaneering ning korraldada planeeringu avalik
väljapanek.
6. Anda luba korraldatud jäätmeveoga liitumisel ühise
jäätmemahuti kasutamiseks, erandkorras vabastamiseks
ja mitte nõustuda erandkorras vabastamisega vaid
perioodilise vabastamisega.
7. Võtta eelarves ette nähtud investeerimislaenu summas 58
250 eurot järgmiste investeeringute teostamiseks: Võsu
kooli staadioni jooksurada 10 000 eurot; Vihula lasteaed
(koolimaja) välisfassaadi tööd 30 000 eurot; Võsu
Rannaklubi välisfassaadi tööd 18 250 eurot. Kooskõlastada Haljala Vallavolikoguga.
15. augusti 2017 istungi nr 35 kokkuvõte
1. Anda luba korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamiseks. Mitte nõustuda korraldatud
jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamiseks.
Anda luba ühise jäätmemahuti kasutamiseks.
2. Kehtestada alates 2017.aasta 1. septembrist Vihula valla
lasteaiaõpetajate kuutasu alammääraks täistööajaga
töötamise korral 840 eurot.
3. Väljastada ehitusluba Võsu aleviku Kalda 40 kinnistule
suvila püstitamiseks.
4. Lubada vallavanem Annes Naan välislähetusse Soome
Vabariiki Pyhtää valda. Välislähetuse aeg on 18.-19.
august 2017.

Perearstikeskuse ja raamatukogu detailplaneeringu
avalik arutelu toimub 07.09.2017 kell 11.00 vallamaja
II korruse saalis

Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus majutushoone ja abihoonete rajamiseks ning nähakse ette lammutada
Vabaduse tn 13 kinnistul olevad vundamendid ja kunagine
tuletõrje veehoidla kinnistul Vabaduse 9a. Vabaduse tänava
osas puudutab planeering ala, mis piirneb kinnistutega
Vabaduse tn 11 ja 13.
Kõikidel huvilistel on võimalik detailplaneeringu
materjalidega tutvuda Vihula valla kodulehel
http://www.vihula.ee/et/vosu-aleviku-vabaduse-tn-13-dp
Kodulehelt on leitav ka eskiisprojekt, mis kirjeldab
Vabaduse tn 13 spa-hoone üldise projekteerimise
põhimõtteid, ülevaadet välisviimistlusest ja sisearhitektuurist.

Perearstikeskuse ja raamatukogu eskiis
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VIHULA VALLA LEHT

Koolibussi
liikumisgraafikud
1. septembril
Liin nr 1
Viitna-Oruveski-Eru-Võsu
Peatus
8:50 Viitna
13:40
8:53 Sakussaare
13:39
8:55 Võsupere
13:37
8:58 Võsupere majad 13:34
9:03 Metsanurga
13:32
9:07 Palmse mõis
13:28
9:12 Oruveski
13:23
9:16 Eru talu
13:18
9:19 Ilumäe
13:15
9:23 Võhma
13:10
9:29 Eru rist
13:00
9:32 Eru
12:58
9:36 Eru rist
12:55
9:45 Võsu Rannaklubi 12:45

Liin nr 2
Adaka-Altja-Vergi-VõsuKäsmu-Võsu
Hommikune graafik
1. sept
9:00
9:11
9:15
9:20
9:25
9:35
9:40
9:45

Peatus
Adaka
Altja bussipeatus
Vergi
Lahe
Võsu Rannaklubi
Käsmu
Võsu ridaelamu
Võsu Rannaklubi

Õhtune graafik
1. sept
12:45
12:48
12:53
12:55
13:06
13:15
13:25

Peatus
Võsu kool
Lahe
Vergi
Altja
Adaka
Võsu kool
Käsmu

Liin nr 3
Vainupea-Karula-Haljala-KivaKarula-Vihula-Võsu
Hommikune graafik
1.sept.
8:20
8:23
8:26
8:28
8:30
8:33
8:45
9:00
9:13
9:20
9:23
9:37
9:30
9:35
9:40

Peatus
Vainupea
Pajuveski
Karula
Kulli
Karula
Tuuliku
Haljala Rahvamaja
Kiva
Karula
Tiigi teerist
Sikkani
Küti teerist
Sagadi teerist
Koljaku
Võsu Rannaklubi

Õhtune graafik
1.sept Peatus
11:45 Haljala bussijaam
11:55 Karula
11:58 Pajuveski
12:03 Vainupea
12:11 Karula
12:14 Kulli
12:16 Vihula
12:24 Annikvere
12:27 Salatse
12:30 Metsiku
12:45 Võsu kool
12:48 Koljaku
12:50 Sagadi teerist
12:52 Küti teerist
12:56 Sikkani
12:58 Tiigi teerist
13:02 Karula
13:15 Kiva

AUGUST 2017

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 ettevõtluskeskkond?
Aeg: 20.09.2017 kell 12.00-16.00
Koht: Võsu Rannaklubi
Osalejad: piirkonna ettevõtjad; kooli,
lasteaedade, õpilaste, lapsevanemate, valla
esindajad ja teised kaasamõtlejad.
Vajalik registreerimine:
triinu.haavisto@vihula.ee
Võsu Kool ja kohalikud ettevõtted - me
vajame vastastikust märkamist ja natuke
üksteise aega.
Kool ja ettevõtlus on sarnased selle poolest,
et mõlemad peavad pilgu suunama tulevikku
ning tegema pikaajalisi plaane. Ainult tulevikku
vaadates on hariduses ja ettevõtluses võimalik
teha õigeid otsuseid. Ettevõtetel on vaja inimesi

- loojaid, tegijaid, tarbijaid. Koolil on vaja
õpilastele näidata „päris-elu“.
Võsu Kool kutsub ettevõtjaid kaasa mõtlema, millist kodukohta me soovime ja millist
kooli me selleks vajame.
Juba 2008. aastal avaldas IBM küsitluse
tulemused, kus uuriti 80 riigist 15 000 juhi
arvamust selle kohta, milliseid töötajaid nad
oma organisatsiooni kõige enam vajavad.
Ilmnes kaks prioriteeti:
Muutustega kohanemine
Loovus uute ideede genereerimisel
Arvestades prognoose rahvastiku arengus,
peame juba praegu mõtlema ühiskonnaliikmete
ettevõtlikkuse arendamisele vastastikust kasu
silmas pidades.
Võsu Kool kutsub valla ettevõtjad septembrikuus ümarlauale, selleks et mõne tunni jooksul
arutada kuidas saame ühiselt tulevikku vaadata
ja parema tuleviku nimel midagi koos ära teha.
Liina Altroff, Võsu Kooli direktor
Liis Reier, Võsu Kooli endine direktor
Triinu Haavisto, lapsevanem ja vabatahtlik

Koolibussi liikumisgraafikud
argipäevadel

Gerlyl ja Ivol sündis
5. augustil poeg
Roko Herm
Reelikal ja Jannol sündis
8. augustil tütar
Hanna-Mia Eevald

JOLANDA TAMMIK
Võhma küla

92

FRANTS LOHI
Käsmu küla

90

ÜLO PESUR
Koljaku küla

89

LALLI RANDOJA
Vergi küla

86

ELFI JÄRVALA
Uusküla küla

86

KERTU NAAN
Aasumetsa küla

86

ASTA RING
Vergi küla

85

Liin nr 1

Liin nr 2

Võsu-Võhma-Palmse-Viitna-Oruveski-EruVõsu

Adaka-Oandu-Vergi-VõsuKäsmu-Võsu

ÕIE METSAM
Võsu alevik

85

E-R
7:05
7:20
7:22
7:23
7:25
7:26
7:30
7:35
7:37
7:40
7:42
7:45
7:50
7:55
7:56
7:58
8:00
8:05
8:07
8:10
8:12
8:20

Hommikune graafik

MIMVI NAAN
Palmse küla

85

ELSA RAUDLA
Võhma küla

84

KOIDU KANGUST
Käsmu küla

83

AUGUST KILK
Võsu alevik

82

LYDIA MARGAT
Muike küla

82

ILMA SOOVER
Võsupere küla

80

MARI-ANN HAKK-EVE
Altja küla

70

ANNE MÜLLER
Haili küla

70

Peatus
Võsu
Võhma
Uusküla tee
Ilumäe
Palmse
Võsupere
Sakussaare
Viitna
Sakussaare
Võsupere
Võsupere majad
Metsanurga
Palmse mõis
Oruveski
Eru talu
Ilumäe
Võhma
Pihlaka
Eru rist
Eru
Eru rist
Võsu kool

E-N
17.55
17:40
17:38
17:35
17:28
17:26
17:23
17:20
17:17
17:15
17:12
17:09
17:05
17:03
16:59
16:57
16:48
16:47
16:45
16:43
16:40
16:30

R
15.55
15:40
15:38
15:35
15:28
15:26
15:23
15:20
15:17
15:15
15:12
15:09
14:05
15:03
14:59
14:57
14:48
14:47
14:45
14:43
14:40
14:30

E-R
7:50
8:01
8:04
8:13
8:16
8:25
8:30
8:35

Peatus
Adaka
Altja bussipeatus
Vergi
Lahe
Võsu kool
Käsmu
Võsu ridaelamu
Võsu kool

Õhtune graafik
Peatus
Võsu kool
Lahe
Vergi
Altja
Adaka
Võsu
Võsu ridaelamu
Käsmu

E-N
16:30
16:35
16:40
16:45
17:00
17:10
17:13
17:20

R
14:30
14:35
14:40
14:45
15:00
15:10
15:13
15:20

NB! Õpilased võetakse peale ainult kokku
lepitud peatustest.
Lapsevanematel, kelle
lapsed kasutavad kooli
või koju sõiduks
ühistransporti, tuleb
teha vallavalitsusse
avaldus sõidukaardi
pikendamiseks
hiljemalt 13.-ks
septembriks, et
jõuaksime laste
andmed õigeaegselt
bussifirmale edastada.
Lapsed saavad sõita
tasuta kuni 15.
septembrini.
Tarkusepäeva aktus
1. septembril kell 10
Võsu Rannaklubis

Liin nr 3
Vainupea-Karula-Haljala-Kiva-Karula-Vihula-Võsu
Hommikune liin
E-R
7:15
7:18
7:21
7:23
7:25
7:28
7:31
7:40
7:55
8:08
8:10
8:15
8:18
8:20
8:25
8:27
8:30
8:33
8:35

Peatus
Vainupea
Pajuveski
Karula
Kulli
Karula
Noonu
Tuuliku
Haljala
Kiva
Karula
Pihlaka
Vihula lasteaed
Tiigi teerist
Sikkani
Braunid
Küti teerist
Sagadi teerist
Koljaku
Võsu kool

Õhtune liin
Peatus
E-N
Haljala
15:50
Noonu
16:01
Karula
16:03
Pajuveski
16:05
Vainupea
16:08
Karula
16:13
Kulli
16:15
Tiigi
16:17
Vihula
16:19
Võsu
16:30
Koljaku
16:34
Sagadi teerist 16:42
Küti teerist
16:44
Braunid
16:45
Sikkani
16:47
Tiigi teerist
16:50
Vihula LA
16:55
Pihlaka
17:05
Karula
17:10
Kiva
17:25

R
14:10
14:21
14:23
14:25
14:28
14:33
14:35
14:37
14:39
14:50
14:54
15:02
15:04
15:05
15:07
15:10
15:15
15:18
15:23
15:38

Meie hulgast
on lahkunud …

JANINA-KAZIMIRA VESSEL
23. juuli

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

ARVO KLEESMANN
31. juuli

