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Jüriööjooks ümber Sagadi mõisa tiigi

Vihula valla liikumise
kolmapäevakud
Eesmärk: Propageerida Vihula valla elanike seas
tervislikke eluviise. Toetada tervist ja liikumisharrastust
ning tunda rõõmu ühisest tegevusest.
Aeg ja koht: Liikumispäevakud toimuvad kuu esimesel
ja kolmandal kolmapäeval alates 06. maist 2015, algusega
17.00. Kõik etapid algavad Võsu Spordihoone juurest
(Tõusu 4, Võsu)
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Osalejad: Osalema ootame igas vanuses Vihula valla
elanikke ja nende külalisi, kellele meeldib liikuda
looduses kas joostes või kõndides.
Tingimused: Start on avatud 17.00 – 17.30. Iga osaleja
saab esmakordselt starti minnes personaalse
liikumiskaardi, millel fikseeritakse etapil osalemise
kuupäev ja kontrollpunkti läbimist tähistav märge.Rajad
hõlmavad nii asfalteeritud kui pindamata teekatteid.
Rajad on erinevad. Kontrollpunkt on avatud kuni 18.30ni. Kontrollpunkti asukoha saavad osalejad teada etapi
alguses. Osaleja vastutab ise oma tervisliku seisundi eest
starti minnes.
Tunnustamine: Kõikidel etappidel (12 etappi)
osalenuid tunnustatakse Võsu Spordihoones 28. oktoobril
2015 a algusega 17.30. Lisaks loosime välja auhindu
nende vahel, kes on osalenud vähemalt 10-l etapil
Vihula valla liikumise kolmapäevakuid korraldab
Võsu Spordihoone.
Korralduslik info ja küsimused etappide kohta: Ivar
Abner, ivar.abner@gmail.com

Jüriööjooksul ümber Sagadi mõis tiigi osales 8
võistkonda. Üldarvestuses ja neidude kategoorias oli
parim nelajliikmeline võistkond Helena ja Sõbrad
(paremalasuval pildil).
Spordihoonete osas sai esikoha Võsu spordihoone,
koolide arvestuses Võsu kool. Kaptenikülade arvestuses
läks võit Käsmukatele, kalurikülade seas võitis Vergi
võistkond. Pisineidude kategoorias võitsid Võsu
tüdrukud, perekondade arvestuses oli tublim perekond
Tõnisson (alumisel pildil) ja mõisanaabrite kategooria
võitjaks oli Adaka küla.

RMK Lahemaa teabepunkt
Palmses ja Oandu
looduskeskus kutsuvad!
Meie keskuste külastus on tasuta. Hooajal 15.05.- 14.09.
oleme avatud iga päev. Palmses 9-17 ja Oandul E-R 9-17
ja L,P 10-18
Pakume võimalust külastada näitusi, vaadata
Lahemaa slaidiprogrammi 6 keeles, Oandul ka
loodusfilme ja vanu kroonikafilme. Kutsume meie
loodusradadele Lahemaal ja soovitame info, kaartide ja
voldikute saamiseks teabepunktist läbi astuda.

Projekt tutvustab rannikuala turvalist elu
Rakvere politseijaoskonna
ennetus- ja menetlustalitus
ning patrulltalituse Kunda
kordon korraldavad ennetusprojekti RaTE ehk rannikuala turvaline elu. Projekti
eesmärgiks on rannikualal
viibijatega õnnetusjuhtumite
vältimine ja kogukonna üldise turvatunde suurendamine õpilastele ning täiskasvanutele.
21. märtsil toimus esimene vestlusring Karepa
Rahvamajas, kus võtsid osa
projektijuht Mare Jõesaar,
piirkonnapolitseinik Konstantin Lepik ja noorsoopolitseinik Sigrit Hang. Kohale
tulid külavanemad, volikogu
esimees ning aktiivsed elanikud, kes on huvitatud, kuidas

muuta elu oma kodukandis
turvalisemaks. Vestlusring
oli päris tulemuslik ning
kõik võtsid aktiivselt osa.
Inimesed rääkisid enda
muredest ning politseinikud
selgitasid enda organisatsiooni võimekusest ja võimalustest. Arutelu käigus
sündisid head ettepanekud
ning lahendused.
Vestlusringil arutatud
teemad olid üldistavad ning
tähelepanu vajavad.
Piirivalve peamised sõnumid olid:
· Jälgi ilmateadet, veendu
veesõiduki heas tehnilises olukorras ja enda
heas tervises;
· Teavita mereleminekust

·

·

·
·

·

ja sealt tagasi tulekust
oma lähedasi;
Võta kaasa laetud akuga
sidevahend (nutitelefon
võib märjas olukorras
olla mitte kõige paremini
kasutatav);
Pane kindlasti selga
päästevesti ja oska seda
kasutada;
Jälgi häid meretavasid;
Hoia oma paati või muud
merega seotud vahendit
(meresüst, vesijalgratas
jmt) teistele kättesaamatuna, sest see võib
põhjustada juhusliku kasutaja poolt õnnetuse või
suuremahulise otsinguvõi päästesündmuse;
Ole tähelepanelik ja oska
kutsuda abi.

Politsei poolt arutatud
teemad olid:
· H ä i r e k e s k u s e
ühisnumbri 112
kasutusele võtmine;
· Petturid ja kelmid;
· Enda vara kaitse.
Noorsoopolitseinik
tuletas meelde:
· Ära jäta last järelevalveta
(rannas, sõidukis).
Soovitame kodanikel ka
külastada Politsei- ja Piirivalveameti kodulehte
www.politsei.ee, kus on
palju vajaliku infot.
Järgmine kohtumine toimus 18. aprillil Võsu Rannaklubis.
Konstantin Lepik
piirkonnapolitseinik

Mis meil uudist?
Oandu looduskeskuse juures toimub 16. mail Oandu
Pärandkultuuri raja avamine. Pärandkultuuri retked
juhendajatega, filmid, näitused, slaidiprogrammid.
info@lahemaa.ee, tel 329 5555 – RMK Lahemaa
teabepunkt
oandu.looduskeskus@rmk.ee, tel 676 7010 – RMK
Oandu looduskeskus
www.loodusegakoos.ee
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Lahemaa keskus ootab
külla
Eelmisel aastal, 10. aprillil, avas Keskkonnaamet Palmses
mänguliste eksponaatidega püsinäituse „Lahemaa loodus
ja inimene“. Ekspositsioon tutvustab Eesti vanima ja
suurima rahvuspargi loodus-ja kultuuriväärtusi ning annab
suuniseid iseseisvalt neid paiku avastama minna.
Ekspositsiooniruumi kujundus on inspireeritud rahvuspargile iseloomulikust maastikumotiivist – merelahtedest
ja poolsaartest. Tutvuda saab mere-, jõe-, metsa- ja
sookooslustega, kuulata Lahemaal elavate lindude ja
loomade hääli, õppida selgeks Soome lahes elavad kalad ja
karbid, saada teada kus asuvad Lahemaa suurimad
rändrahnud, millega tegelesid inimesed mõisates ja ja
külades rohkem kui sada aastat tagasi, millised suhted on
olnud Lahemaa inimestel soomlastega ning mitu üle
ookeani seilanud laeva on ehitatud Lahemaal. Kes soovib
võib oma teadmised ja tähelepanelikkuse proovile panna
lahendades näitusega tutvudes rahvuspargi kohta ristsõna.
Ekspositsiooni digitaalsed osad on külastajatele
kättesaadavad lisaks eesti keelele ka inglise, saksa ja vene
keeles ning kokkuvõtlikud infomaterjalid on tõlgitud
inglise keelde.
Püsinäitus on valminud Euroopa Regionaalarengu
Fondi toetusel projekti "Keskkonnaameti looduskeskuste
võrgustiku arendamine" raames ning selle teostas OÜ
KAOS Arhitektid.
Külastajaid võtab keskuses vastu RMK Lahemaa
teabepunkt. Teabepunktist on võimalik saada infot ja
teabematerjale piirkonna matkaradade ning teiste RMK
puhkealade kohta ning lisaks ekspositsiooniga tutvumisele
vaadata ka rahvusparki tutvustavat slaidiprogrammi (eesti,
soome, vene, inglise, saksa, prantsuse keeles). Ootame
jagamiseks ka infot kohalikelt ettevõtjatelt, kes pakuvad
külastajatele mõeldud teenuseid.
Keskuse külastus on tasuta ning maja on avatud 15.0514.09 iga päev kell 9.00 – 17.00.
Ootame Sind Palmsesse külla!
Lisainfo:info@lahemaa.ee, tel 3295555 – Lahemaa
teabepunkt
Lahemaa Rahvuspargi ja looduses liikumise
võimaluste kohta saab infot ja kaarte ka RMK Oandu
looduskeskusest oandu.looduskeskus@rmk.ee, tel
6767010.
Krista Kingumets, Keskkonnaamet
Maire Vendt, RMK

KIRJAKAST
Tahan pisut analüüsida eelmisel kuul vallarahva
postkastidesse sattunud Käsmu Majaka Sadama
detailplaneeringu (DP)reklaamtrükises esitletud
seisukohti.
Maakonna- ja valla arengukava näevad ette Käsmus väikesadama ehitust (tüüp S3), mis on mõeldud harrastuskaluritele
ja kohalikele paadiomanikele. Seda toetab ka kohalik
kogukond. Praeguse sadama korda tegemiseks on vaja
ametkondlikult koostatud ehitusprojekti, mitte detailplaneeringut.
Ärihuvidega suvitajatest arendajad aga taotlevad suurematele jahtidele sobiva külastussadama (tüüp S2) ehitust,
mille vastu on kogutud 97 allkirja.
Trükises esitatud DP eskiis on vastuolus 2013 alale
koostatud muinsuskaitse eritingimustega ka sadamaseaduse,
planeerimisseaduse ja Lahemaa kaitsekorralduskavaga. Juba
2012 lõpetatud sadama DP põhimõtteid esitatakse uuesti
ülalmainitud seadusest tulenevaid nõudeid arvestamata.
DP läbiviijad esitatavad eskiisi kui Käsmut rikastavat ja
arendavat projekti. Kahjuks on olukord vastupidine.
Meremuuseumi huvid ja arengukava näevad ette antud alal
merekultuuri viljelemist, eeskätt merehariduse andmist
lastele - purjetus ja kaluriprogrammide läbiviimist ning paadi
ja laevaehituse jätkumist, mille tarvis on ülioluline
veeskamiskoha säilimine. Kõike seda edendada koos
kohalike kalurite, küla paadiomanike ja TÜ Mereinstituudiga. Ülikitsale sadamaala DP-s planeeritava lõbustusasutuse – kõrtsi kõrval oleks sobimatu tegutseda mälu ja haridusasutusena.
Selle DP-ga hävitatakse Käsmu inimeste armastatud
miljööväärtus ja kaunis merevaade. Kohalike inimeste vaikne
jalutus- ja lemmik puhkusepaik tahetakse muuta küla
ajaloolisel ja kaitstaval tuumikalal teenindama õhtuseid
pummeldajaid ja tankima mootorsõidukeid.
Eriti murelikuks teeb Käsmu sadama juhtum sellepärast,
et Vihula valla inimesed on korduvalt kogenud vallaametnike
õigustühiste ehitus ja kasutuslubade väljastamist, st ametkondlikult kooskõlastamata projektidele ja ehitistele!
Et Käsmu sadama DP eskiisil kavandatavad mõõtmed,
väljanägemine, sihtotstarve ja asukoht on suures vastuolus
ametkondade poolt kaitstud ja seadustest tulenevate nõuetega, peame vajalikuks see detailplaneering valla poolt
lõpetada.
Aarne Vaik
SA Käsmu Meremuuseum nõukogu esimees

VIHULA VALLA LEHT
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Võsu Kooli tegemised talvest kevadesse
9.–13. veebruarini elas kool
sõbralikkuse tähe all –
õpilasesinduse eestvedamisel pandi kokku sõbralikkuse nädal. Selle kestel
olid koolis seintel ja ustel
südamed, kuhu võis igaüks
kirjutada mõne hea soovi või
mõtte. Esmaspäeval kandsid
kõik roosasid lipsukesi ning
mõni ei raatsinud neid reedeni ära võtta. Sel nädalal
müüdi ka omatehtud koogikesi, jagati õhupalle ja
sõbrapäevakaarte ning reedel tegutsesid koolis kallipolitseinikud, kes ei jätnud
kedagi kallistamata.
17. veebruaril toimus
luulelugemise võistluse „Ellen Niiduga Midrimaal“
koolisisene eelvoor, kust
valiti meie 1.-6. klassi õpilasi maakonnas esindama
nooremas vanuserühmas
William Lepik ja Henry
Halliväli, vanemas aga Liis
Nõmme ja Marit Nõmme.
17. veebruaril tähistati
Võsu koolis ka vastlapäeva.
Juba lõuna ajal pakuti sööklas kõigile hernesuppi ja
vastlakuklit kuuma teega.
Vastlapäeva tähistati seekord spordihoones, sest väljas polnud lund ollagi. Üritusel osalesid 1.–5. klass ja
6.–8. klassi tüdrukud. Tegime nööbist vastlavurri ning
mängisime „Kaks sammu
sissepoole“ ja „Me lähme
rukist lõikama“. Kõige rohkem elevust tekitas mäng
„Mida üksikule saarele kaasa võtta“. Igaüks ütles asja,
mida ta tahaks kaasa võtta.
Selgus, et need asjad peavad
vastama mingile kindlale
tingimusele. Algul panid
täppi ainult õpetaja Anne ja
Helemeel, kes said võtta
kaasa aeru ja hobuselakakarva. Küll võttis aega, enne
kui kõik taipasid, et tohib
võtta ainult asju, mis algavad
oma eesnime esitähega.
Järgmisel aastal võiks lumi
ka maas olla, et minna
vastlaliugu tegema.
Vabariigi aastapäeva
tähistasime koolis ja vallas
20. veebruaril. Sellel kogu
Eesti jaoks olulisel tähtpäeval on saanud heaks tavaks
kõnelda riigi ja inimeste
vastutusest teineteise ees ja
märgata ning tunnustada
neid, kes teevad pisut või
palju rohkem, kui nõuab
igapäevatöö. Nagu igal aastal jagab president riigi või
vallavanem kohalikul tasandil tunnustust, nii said direktorilt tänukirjad ka kooliõpilased, kes on oma kooli väärikalt esindanud.
Kolmanda veerandi lõpetas aasta üks meeldejäävamaid ettevõtmisi. Nimelt tähistasime selleaastast
emakeelepäeva esimest korda emakeeleööga neljapäeval, 12. märtsil.
Õues oli juba pime, kuid
koolimaja aknad särasid
tuledes, nagu oleks tegemist
olnud õhtukooliga. Suur
hulk emakeelehuvilisi oli
kogunenud spordihoone
ette. Osavõtjaid oli esimese
korra kohta päris palju –
peaaegu pool kooli ehk 25
last 1.–9. klassini, nii tüdrukuid kui poisse, peale selle

veel õpetajad Katrin, Merike
ja Andres.
Pärast ööbimispesade
valmissättimist kogunesime
emakeeleklassis, kus panime
kõigepealt paika reeglid.
Pärast seda tutvustas igaüks
oma raamatut, mille oli
öiseks lugemiseks kaasa võtnud. Siis jagunesime gruppideks, et hakata mängima
kirjanduslikke mänge, näiteks muinasjuttude ennustamist ja raamatutegelaste
tähestikku. Viimane mäng
tekitas suurt elevust nii õpilastes kui õpetajates. Huvitavaks ülesandeks osutus kirjanike nn soovahetus. Pildid
valmis ja teistele vaatamiseks seinale riputatud, sõime
õhtusööki. Vabatahtlikud
küpsetasid ka muffineid, mis
viisid keele alla. Samal ajal
lugesid teised oma raamatuid ja otsisid sõnarägastikust populaarsete lastejuttude tegelasi. Hiljem vaadati
ühiselt filme: suured ohtralt
pisaraid valades draamat
“Süü on tähtedel”, väikesed
aga põnevikku “Arabella,
mereröövli tütar”. Kes filmi
vaadata ei tahtnud, läks
unejuttu lugema. Ülejäänud
aeg kuni magamaminekuni
veedeti naerdes ja jutustades.
Äratus oli kell 7 ja kell 8
algas hommikusöök. Öö
lõpetati ametlikult ühise pildiga kõigist osalejatest. Päris
naljakas oli olla koolimajas
juba enne kõige varasemaid
koolijõudjaid.
Emakeeleöö läks sujuvalt üle juba reedeseks emakeelepäevaks. Esimese tunni
ajal kirjutasid kõik õpilased
ülekoolilist etteütlust, mida
kuulati klassides kõlarite
kaudu.
Õpetaja Anneli oli juba
neljapäeval koos 9. klassi
tüdrukutega aidanud üles
panna lemmikraamatute
näitust, mida võisid kõik
huvilised kohe reede hommikul uudistama minna.
Enamik õpilasi ja õpetajaid
olid kaasa toonud oma
lemmikraamatu ja näituse
tarbeks kirjutanud ka väikese tutvustuse, miks just
selline valik. Päris põnev oli
vaadata, missuguseid raamatuid keegi loeb.
Pärast teist tundi toimus
aktus, kus autasustati etteütluse paremaid, kelleks olid
Henriette 1. klassist, Marta
Mia 3. klassist, Hanna Liis 6.
klassist. Täiesti ilma viga-deta
kirjutas etteütluse 9. klassist
Horm, kes oli i-täpi võrra
Marionist parem. Loodame,

et selline emakeelepäeva
tähistamine muutub igaaastaseks traditsiooniks.
Viimase veerandi esimene nädal algas samuti põneva
sündmusega – kooli tuli
külla maomees! Õpilased
ning paar julgemat õpetajat
ja lasteaialast kogunesid
pärast tunde kooli fuajeesse
maonäitusele. Nägime kokku nelja madu ja ühte
sisalikku. Nende seas olid
maisimadu, kollane roninastik, kuningboa... Soovijad
said silitada kõiki madusid ja
kuningboad sai endale
koguni ümber kaela panna.
Ainult sisalikku pidi lihtsalt
vaatama, sest ta oli poseerimishoos ja maomees ei
tahtnud, et teda närviliseks
aetaks. Nõrganärvilistele
olgu öeldud, et kui bussiga
sõidate, vältige meesterahvaid suure spordikotiga, sest
just ühe sellise sees tõi
Maomees oma lemmikud
meie kooli.
Naljakuu alguse puhul
lõbustas koolilehe Uudistaja
eriväljaanne kõiki huumorisoonega koolipere liikmeid.
Suure reedega algavate
ülestõusmispühade eelsel
neljapäeval oli aga valla
sportlik rahvas oodatud
MTÜ Pailaps korraldatud
sõbralikule orienteerumisüritusele. Kuigi ilm oli
vesine ja jahe, ei olnud
võistlejatest puudust. Distantsi läbisid nii lasteaialapsed ja õpilased kui ka
lapsevanemad ja õpetajad.
Kõige kiiremaks ja täpsemaks osutus põhikooli poiste võistkond.
Kogu selle kireva koolielu ja igapäevase õppimise
kõrvalt on jätkunud hulgal
õpilastel jõudu end proovile
panna ka koolivälises konkurentsis ning sealtki tublide
tulemustega tagasi tulla.
Eesti õpilasetlejate riigikonkursi Lääne-Virumaa
eelvoorus saavutas keskmises vanuseastmes III koha
Helemeel Assmann.
Lääne-Viru maakonna
2015. a talvistel kergejõustikuvõistlustel saavutas
D-vanuseklassis Aleksander Kask I koha nii 60 m
jooksus, kaugus- ja kõrgushüppes kui kuulitõukes. Lisaks tõid koolile au William
Lepiku II koht ja Katariina
Levartovski III koht 60 m
jooksus, Siim Tõnissoni III
koht kuultõukes. E-vanuseklassis saavutas Kuldar
Pedak I koha kaugushüppes
ja kuulitõukes, II koha kõrgushüppes ja 40 m tõkke-

Öölugemine
jooksus, Siim-Sander Eru
sai aga tõkkejooksus III
koha. Ridamisi häid tulemusi IV–X kohani saavutasid kergejõustikus kokku
15 Võsu Kooli 1.–4. klassi
õpilast, mis näitab, et häid
sportimistingimusi ja oma
staadionit on neile andekatel
noortele väga vaja.
Matemaatikaolümpiaadi
piirkonnavoorus tegid supertulemuse Helemeel Assmann (I–II koht) ja Lauri
Raudla (I–III koht).
Matemaatikavõistlusel
“Nuputa“ saavutas III koha
võistkond koosseisus Marit
Nõmme, Helemeel Assmann, Jaanus Väinsalu.
Emotsiooni eripreemia
kunstikonkursil “Otsides
kollast suve“ pälvis Helena
Nõmm, kes saavutas ka
auväärse I koha LääneVirumaa piirkondliku kunstiõpetuse olümpiaadil ning
esindab maakonda vabariiklikul võistlusel.
Haljala valla kirjandivõistlusel pälvisid Avely
Põder II koha ja Helemeel
Assmann III koha 7.–9.
klassi vanusegrupis ning
Siim-Sander Erule ergutusauhinna 1.–3. klassi vanusegrupis.
Üle-eestilisel „Võistumiksi“ eesti keele võistlusel
jõudis 3. klass esimese
kümne parima võistkonna
hulka, matemaatikavõistlusel saavutas 7. klass IV
koha ja 8. klass I koha.
Looduseteaduste maakondlikul olümpiaadil sai
Helemeel Assmann I koha,
Annika Oiso II koha.
Lauri Raudla tuli aga
maakonnas neljandaks nii
füüsika- kui loodusteaduste
olümpiaadil.
Võsu Kooli õpilaste ja
õpetajate tublisid saavutusi
on tegelikult veel ja veel, ent
valla lehe maht on liiga
väike, et neid kõiki hakata
üles lugema. Oma tegemiste
ja saavutuste täpsemat registrit peame kooli kodulehel:
http://www.vosu.edu.ee/opp
etoo/konkursid-javoistlused/
Ülevaate panid kokku
kooli ajalehe töökas
toimetus: Katariina
Levartovski, Liis Nõmme,
Saana Marii Oinus, Marit
Nõmme, Helemeel
Assmann, Annika Oiso ning
õpetaja Katrin Vaheoja ja
direktor Liis Reier.
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Istung nr 19
Võsul 09. aprillil 2015 kell 16:00.
Istungil osales osales12 volikogu liiget:
Robert Aasa, Andrus Aasmäe, Anneli
Alemaa, Urmas Einberg, Annika Hallimäe,
Gerly Herm, Jaan Kruus, Mati Piirsalu, Jüri
Teppe, Aarne Vaik, Aide Veinjärv ja Uno
Õunapuu.
Istungil ei osalenud Hanno Nõmme.
Määrusega nr 30 kinnitati vallavalitsuse struktuur ja
teenistujate koosseis ning palgajuhend, anti vallavalitsusele õigus teha muudatusi teenistuskohtade
koosseisus ja koormuses vallavolikogu kehtestatud
palgafondi piires
Otsusega nr 72
algatati detailplaneeringu koostamine Võsu sadama, Võsu aleviku Piiri tn 6 maaüksusele eesmärgiga ehitusõiguse täpsustamine ning
täiendava ehitusõiguse määramine sadamarajatistele, sadamahoonetele ja vajalikule taristule ning
keskkonnakaitseliste meetmete lahendamine
Otsusega nr 73
nõustuti Vihula valla omandisse
kuuluva Käsmu külas asuva Merekooli tn 5 ja Tartu
Ülikoolile kuuluva kinnistu Merekooli tn 3 piiride
muutmisega
Otsusega nr 71
otsustati taotleda riigi omandisse
kuuluva vara Käsmu küla Merekooli tn 1, kinnistu nr
4871731 kat.tunnusega 92201:014:0041 tasuta
võõrandamist vallale
Otsusega nr 75
valiti Viru Maakohtu rahvakohtuniku kandidaadid
Järgmine korraline volikogu istung
toimub 21. mail 2015 kell 16:00 Võsul.

Volikogu poolt vastuvõetud määruste ja otsustega
saab tutvuda valla kantseleis, raamatukogudes ja
valla veebilehel: www.vihula.ee.

Võsu Spordihoone logo
ideekonkurss

VIHULA VALLA LEHT

17. märtsi 2015 istungi nr 10 kokkuvõte

7. aprilli 2015 istungi nr 13 kokkuvõte

1. Väljastada projekteerimistingimused Karepa küla Luite
kinnistu suvila ehitusprojekti koostamiseks.
2. Väljastada kirjalik nõusolek Käsmu küla Ranna tee 17a
kinnistule väikeehitise püstitamiseks.
3. Väljastada kasutusluba Võsu aleviku Vabaduse tänava,
Vabaduse tn 18 ja Võsu ranna maaüksuse veetorustike,
kanalisatsioonitorustiku ja imbväljaku kasutamiseks.
4. Nõustuda AS Epler & Lorenz ohtlike jäätmete
käitluslitsentsi muutmisega, lisades jäätmekäitluskohana
Vihula valla jäätmejaama Võsul Spordi tn 16.
5. Muuta Vihula Vallavalitsuse 21.01.2014 korralduse nr 43
punkti 1 asendades küla „Annikvere“ külaga „Noonu“.
Punktis 3 ja 4 asendada maaüksuse nimi „Viiekraavi“
maaüksuse nimega „Uuekraavi“.
6. Kuulutada välja avalik konkurss pearaamatupidaja
ametikoha täitmiseks ja moodustada konkursi korraldamiseks vallavalitsuse ajutine komisjon.
7. Väljastada OÜ-le SKY Management luba avaliku ürituse
„Võsu Rannafestival 2015“ korraldamiseks Võsu rannas
1.08.-02.08.2015.

1. Nõustuda Pihlaspea külas asuvate Sagadi metskond 170 ja
295 maade riigi omandisse jätmisega.
2. Määrata Võsu alevikus asuvale Eha tänavale teenindusmaa suurusega 0,16 ha. Määrata Võsu alevikus asuvale
Viru tänavale teenindusmaa suurusega 0,075 ha.
3. Muuta Vihula Vallavalitsuse 10.03.2015 korralduse nr 109
„Maa ostueesõigusega erastamine“ punkti 1 sõnastust ja
punkti 4 sõnastust katastriüksuste maksustamishindade
osas.
4. Muuta Vihula Vallavalitsuse 21.01.2014 korralduse nr 34
„Vaba põllumajandusmaa nr 50 kasutusvaldusesse
andmisest“ punkti 1 pindala osas ja punkti 4 maa
maksustamishinna osas.
5. Väljastada OÜ-le Balti Teenused luba reklaamtreileri
paigaldamiseks Mere tn 6 kinnistule ja Võsu-Käsmu
ristmiku lähedasele alale. Mere tn 6 kinnistule paigaldatav
reklaam vabastada reklaamimaksust ja teise reklaami osas
rakendada soodustust 50%.
6. Väljastada kaevetööde luba sidekaabli ELA 104
paigaldamiseks riigimaantee Karula-Vihula-Sagadi
teemaal ja riigimaantee Potsu-Vihula teemaal.
7. Väljastada projekteerimistingimused Rutja küla Vainu
kinnistu elamu ehitusprojekti koostamiseks.
8. Väljastada ehitusluba Karepa küla Villa Valli kinnistu
elamu laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks.
9. Mitte rahuldada L.T. taotlust korraldatud jäätmeveoga
liitumisest erandkorras vabastamiseks. Anda luba
perioodiliseks vabastuseks.
10. Kooskõlastada Pedassaare külas Neeme kinnistule
rajatava puurkaevu asukoht.
11. Moodustada hajaasustuse programmi 2015. a taotluste
hindamiseks ajutine komisjon koosseisus: vallavanem
Annes Naan, vallasekretär Enna Tiidemann, ehitus- ja
planeerimisnõunik Erik Keskküla, keskkonnanõunik
Sulev Kiviberg ja sotsiaalnõunik Eha Veem.

24. märtsi 2015 istungi nr 11 kokkuvõte
1. Määrata Võsu alevikus vallale kuuluvale tänavale
Jaanioja teenindusmaa suurusega 0,24 ha, lähiaadressiks
Jaanioja tänav ja sihtotstarbeks transpordimaa. Määrata
Võsu alevikus vallale kuuluvale tänavale Kalda põik
teenindusmaa suurusega 0,13 ha, lähiaadressiks Kalda
põik ja sihtotstarbeks transpordimaa.
2. Anda luba korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodiliseks vabastuseks OÜ-le Pliistik.
3. Nõustuda vee erikasutusloa väljastamisega teetruubi,
tähisega T-30 rekonstrueerimiseks.
4. Kinnitada Vergi raamatukogu raamatute kustutusaktid
206 eksemplari mahakandmise kohta.
5. Kompenseerida õpilaste sõidupiletid vastavalt esitatud
avaldustele kokku summas 195,90 eurot.
6. Võtta vastu Võsu aleviku Mere tn 16a kinnistu
detailplaneering ja korraldada detailplaneeringu avalik
väljapanek.
7. Kinnitada volikogu sotsiaal- ja hariduskomisjoni ettepanekud järgmiselt: maksta küttetoetust kahele eakale
inimesele kokku summas 320 eurot. Maksta rehabilitatsioonitoetust kahele eakale inimesele kokku summas 380
eurot. Maksta toimetulekutoetust ühele inimesele summas 90 eurot. Lõpetada ühe raske puudega inimese
hooldamine hooldaja avalduse alusel ja määrata uus
hooldaja. Määrata ühele raske puudega inimesele
hooldaja ja maksta hooldajatoetust.
31. märtsi 2015 istungi nr 12 kokkuvõte

Konkursi eesmärk on luua Võsu Spordihoonele kaasaegne
visuaalne identiteet.
Konkursi tingimused
Konkursi korraldab Võsu Spordihoone.
Konkursil võivad esineda füüsilised isikud. Konkursil
osaleja võib esitada mitu ideekavandit.
Konkursil osaleja kannab vastutust selle eest, et
konkursile esitatud töö on originaallooming ja
autoriõigused ei kuulu kolmandale isikule.
Ideekavandite esitamine
Ideekavandite esitamise tähtaeg on 15. mai 2015. Pärast
tähtaega esitatud ideekavandid ei osale konkursil.
Ideekavandid tuleb tuua Võsu Spordihoonesse (Tõusu
4, Võsu) kinnises ümbrikus. Kavandid tuleb varustada
märgusõnaga, mille all võisteldakse ning lisada esitaja
kontaktandmed.
Tingimused logo ideekavandile
Logo seondub Võsu Spordihoonega.
Logo täisversiooni puhul kasutatakse kujutist ja teksti
“Võsu Spordihoone”.
Kujutis logol on selge ja üheselt mõistetav.
Logo on kasutatav ka oluliselt vähendatud ja
suurendatud kujul.
Logo on kasutatav trükistel ja veebis ning kangale
trükituna.
Logo on esitatud nii must-valge kui ka värvilisena.
Ideekavandite hindamise kriteeriumid
Logo atraktiivsus ja mõistetavus.
Logo originaalsus.
Logo sobivus Võsu Spordihoone tegevuse ja eesmärkidega.
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1. Kinnitada 24.03.2015 koostatud Võsupere raamatukogu
raamatute kustutusakt nr 15003 ning anda nõusolek
raamatukogust 201 eksemplari kustutamise kohta vastavalt esitatud nimekirjale.
2. Anda MTÜ-le Võsu Sadam otsustuskorras tasuta kasutada
tähtajaga viis aastat Vihula valla omandis olev kummipaat
EMA-132.
3. Nõustuda tähtajatu ja tasuta isikliku kasutusõiguse
seadmisega Elektrilevi OÜ kasuks Vihula valla omandis
olevale kinnistule Kalda tn L2.
4. Vallavalitsus otsustas esitada volikogule järgmised
eelnõud:
4.1. Vallavalitsuse teenistujate koosseis ja palgajuhend
4.2. Riigi omandisse kuuluva vara Vihula valla omandisse
taotlemine (osa kinnistust Merekooli tn 1)
4.3. Kinnistute Merekooli tn 3 ja Merekooli tn 5 piiri
muutmine (ettepaneku tegemine Tartu Ülikoolile)
4.4. Võsu sadama laienduse detailplaneeringu koostamise
algatamine
5. Anda luba MTÜ-le Free Flow Studio projektlaagri
läbiviimiseks Männisalu Puhkekeskuses Võsul 06.07.12.07.2015 ja 13.07.-19.07.2015.

Ideekavandite valik
Valiku teeb Võsu Spordihoone ja Vihula valla ametnikest
koosnev komisjon. Ideekonkursi tulemused ja paremad
ideekavandid koos autorite nimedega avalikustatakse Vihula
valla kodulehel hiljemalt 22. mai 2015.
Konkursi auhind
I koht  50€ ja Võsu Spordihoone teenused.
II koht  30€ ja Võsu Spordihoone teenused.
III koht  20€ ja Võsu Spordihoone teenused.

14. aprilli 2015 istungi nr 14 kokkuvõte
1. Kooskõlastada Vainupea küla Männiku kinnistule rajatava
puurkaevu asukoht.
2. Anda luba korraldatud jäätmeveoga liitumisest
perioodiliseks vabastuseks ja erandkorras vabastuseks
OÜ-le TV, A.B ja T.T.
3. Kinnitada Vihula valla 2015.a hankeplaan.
4. Kinnitada 01.04.2015 koostatud Karepa raamatukogu
raamatute kustutusaktid nr 15000 ja 15001 ning anda
nõusolek raamatukogust 410 eksemplari mahakandmise
kohta vastavalt esitatud nimekirjale.
5. Määrata Võsu alevikus Vihula vallale kuuluvale tänavale
Spordi põik teenindusmaa suurusega 0,25 ha. Määrata
Võsu alevikus Vihula vallale kuuluvale tänavale Pargi
teenindusmaa suurusega 0,11 ha.
6. Muuta Lauli külas asuva katastriüksuse Lillemetsa
lähiaadressi ja määrata uueks lähiaadressiks Oanduaia.
7. Nõustuda tähtajatu ja tasuta isikliku kasutusõiguse
seadmisega Vihula Valla Veevärk OÜ kasuks Vihula valla
omandis olevatele kinnistutele Kalda tänav L1, Võsu rand
1 ja Vabaduse tn 18 vee- ja kanalisatsioonitorustike
ehitamiseks ning majandamiseks.
8. Väljastada projekteerimistingimused Muike küla Kuuskla
kinnistu elamu ja majandushoone rekonstrueerimise ning
keldri ja grillkoja ehitusprojekti koostamiseks Keskkonnaameti poolt esitatud tingimustel.
9. Väljastada kirjalik nõusolek Karepa küla Ojaääre
kinnistule saun-suvila püstitamiseks. Väljastada kirjalik
nõusolek Metsanurga küla Vanamoorikalda kinnistule
saun-suvila püstitamiseks.
10. Väljastada ehitusluba Kakuvälja küla Pääsusaba kinnistu
loomakasvatushoone osaliseks lammutamiseks. Väljastada ehitusluba Rutja küla Vainu kinnistu elektriliitumise
rajamiseks.
11. Väljastada kasutusluba Võsu aleviku Vabaduse tn 18
veetöötlusjaama kasutamiseks.
12. Jätta MTÜ BGM Festivalid vaie rahuldamata.

Konkursi tulemuste elluviimine
Alates konkursi tulemuste väljakuulutamisest lähevad
Võsu Spordihoonele üle auhinnatud ideekavandi(te)
autori(te) kõik ideekavandiga seonduvad varalised ja
võõrandatavad isiklikud õigused.
Autoritasu sisaldub konkursi auhinnas.
Võsu Spordihoonel on ideekavandi realiseerimise
käigus õigus teha vajadusel logo ideekavandis muudatusi
koostöös ideekavandi autoriga.
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APRILL 2015

MTÜ Käsmu Majaka Sadam

Lauatennisesari finišeeris

MTÜ Käsmu Majaka Sadam avas oma koduleheküljel
lingi, millega on võimalik toetada sadama detailplaneeringu jätkamist. Paari nädalaga on toetajaid üle
kuuesaja.

Aprilli viimasel pühapäeval toimunud Vihula valla lauatennise III
seeriavõistluse setsmenda etapi võitis sarjas esmakordselt osalenu Tapalt
pärit Mikhail Vasiletc, teiseks jäi üllatuslikult Maardu LTK noormängija
Alina Jagnenkova ja kolmandaks Jaanus Lokotar Kadrinast. Parima
naismängija tiitliga pärjati Mare Kabrits Tallinnast. Parim noormängija
Vitali Osmuškin Maardust. Parim mängija veteranide arvestuses oli
Arkadi Mašegirov Võsu lauatenniseklubist. Vihula valla parimana
lõpetas viimase etapi Kunnar Vahtras.
Seitsme etapi kokkuvõttes (arvesse läks viis paremat tulemust) võitis
sarja Andres Lofitski Maardust, teiseks jäi Johannes Kant Tallinnast ja
kolmandaks meie oma klubi mängija Janek Seidelberg. Noorte
arvestuses kuulus kaksikvõit maardulastele – Vitali Osmuškin esimene,
Alina Jagnenkova teine, – kolmas Andrei Bekker Loksalt. Naiste kolm
parimat: Ülle Vilba (Võsu LTK) esimene, Helga Vasemägi teine ja
Krista Simson kolmas. Veteranide konkurentsis tuli kaks medalit meie
klubisse – Kunnar Vahtras esimene ja Arkadi Mašegirov kolmas,
teiseks jäi Sergei Vasiljev Maardust. Vihula valla paremateks tunnistati
Avo Seidelberg, Tõnis Sang ja Allar Raudla.

Rannahoone põrand
renoveeritud
Võsu rannahoone parendustööd said täiendust –
renoveeritud on saali ja lava põrand. Nüüd ootab saal
uusi kardinaid.

Võsu LTK

Kuurimuttide suveplaanid
Võsu Vabatahtlik Tuletõrjeühing loodi 1912 aastal, samal ajal
valminud pritsikuuri hakati aga rahva seas hüüdma Pritsukuur.
Sellest on nüüd juba üle 100 aasta möödas ja taas käes aeg vana hea
nimi kasutusele võtta. Pritsukuur on antud rendile MTÜ-le Võsu
Vabade Kunstide Ühing. Ühingusse kuuluvad Külli Kruusamägi,
Svetlana Veinbergs ning Krista Strauss.
Külli Kruusamägi on pärit naabervallast Haljalast ja lõpetanud
Haljala 8-kl kooli ja Rakvere I keskooli. Kutsehariduse sai ta
Tallinna 2. Tehnikakoolist, misjärel pidas aastaid fotograafi ametit.
Küllil on täiskavanud tütar ja lapselaps. Praegu elab Külli
Hispaanias, kuid lapsepõlvesuved on ta veetnud kõik Võsu
pinoneerilaagris. Tema perele on kuulunud aastakümneid
suvekodu Võsul. Armastab maalida ja pildistada.
Krista Strauss on pärit Järvamaalt Kareda külast. Ta on
lõpetanud Paide Ühisgümnaasiumi. Kutsehariduse saanud
Mõdriku tehnikumist Ja Olustvere TMK-st, kus omandas
käsitöömeistri II kategooria. Krista elab Rakveres, suveti
Koolimäel. Kristal on kolm tütart. Ka tema meelistegevused on
käsitöö ning maalimine.
Sveta Veinbergs elab Tallinnas, suvitab aga Võsul. Hariduselt
on Sveta algklasside ja käsitööõpetaja. Naisel on kaks tütart ja kaks
poega ning üks lapselaps. Käsitöö on temagi lemmiktegevus.
Eelmise aasta suvel toimetasid kõik kolm naist kuuris
aktiivselt. Uudistama tuldi neid nii lähemalt kui kaugemalt ja nii
mõnedki meisterdused said endale uued omanikud. Osteti nii
maale, puuvillaseid kleite ja seelikuid, keraamikat, vilditud
mänguasju, ehteid, sokke, sepiseid ja palju muud. Kolme tublit
käsitöömeistrit hakati kutsuma kuurimuttideks ja nii jäigi.
Enamasti oli kuur avatud hommikuvalgest hiliste õhtutundideni.
„Proovime olla sama tublid, kui turunaised,“ võtsid naised endale
motoks.
Üleskutse kõigile Vihula valla käsitöötegijatele: tooge oma

kaunid käsitööd pritsukuuri näitusmüügile. Las ka teised
imetlevad ja ostavad! Eriliselt on oodatud Võsu ja Lahemaa
meened. Nii sise- kui välisturistid tahavad toredast reisist
mälestuseks osta Võsu ja Lahemaa teemalisi esemeid.
Meie rahvusliku käsitöö säilimeseks on tarvis, et oleks
käsitöötegijaid. Seetõttu korraldame ka käsitöö õpitubasid:
nõelkudumine, heegeldamine, viltimine, keraamika, tikkimine,
rahvuslike paelte punumine ja muud põnevat. Õpitubadest on
plaanis veel maalimine ja jooga. Korraldame juulis ja augustis
ka luuleõhtuid.
Juunis toimuvad töötoad:
Pühapäeval, 7.juunil kell 13-15 Nõelkudumine.
Pühapäeval, 14.juunil kell 13-15 Helmestikand.
Pühapäeval, 28.juunil kell 13-15 Heegeldamine.
Töötubadesse saab registreerida krista.strauss@gmail.com
Eelmisel aastal toimus viltimise töötuba Heli Preismanni ja
Krista Straussi juhendamisel. Osalejate hulgas oli nii
täiskasvanuid kui ka lapsi. Kätt sai proovida märgviltimises ja
nõelviltimises. Osalejate nobedate näppude all valmisid
mänguloomad, kõrvarõngad, kaelakeed, juuksekaunistused.
Juulis toimus ka joogapäev Ruth Kraavi juhtimisel ja plaan
on jätkata ka sel aastal.
Suured tänusõnad kuuluvad MTÜ Võsu Vabatahtlikule
Tuletõrjeühingule toetuse ning usalduse eest!
Täname Vihula valla töötajaid, kes võimaldavad kasutada
valla ruume õpitubade läbiviimiseks.
Eriliselt täname ja kiidame armsaid naabreid ja kohalike,
kes meid ikka külastasid ja kliente tõid ning meie tegemistele
kaasa elasid!
Sveta Veinbergs, Külli Kruusamägi, Krista Strauss
MTÜ Võsu VKÜ liikmed

ELMAR KILK
Koljaku küla
AGNES-LUDMILLA
KALJURAND
Villandi küla
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EVI ADAMAS
Toolse küla
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ELSA-ELFRIEDE SANDER 86
Võsu alevik
AGNES MAAS
Käsmu küla

84

HILJA REIMETS
Noonu küla
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HELGI MANNOV
Käsmu küla
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TIIU KÜBARSEPP
Käsmu küla

80

JORMA UOLEVI
PALLASVIRTA
Võsu alevik
MALLE KOMP
Võhma küla

KORSTNAPÜHKIJA
Aivar Needo
Soovijatel registreerida
telefonil 510 1250

IN

Memoriam
Hilma Männik
1937 – 2015

Seisa paigal viivuks, oo Ilus Lõpp, ja ütle oma viimased
sõnad vaikides.
Kummardan Su ees ja hoian kõrgel lampi, et valgustada
Sulle su teed...
(R.Tagore)
Osaline päikesevarjutus 20.03.2015
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18. maist kuni 22. maini
25. maist kuni 27. maini ja
2. juunist kuni 3. juunini
OSUTAB VIHULA VALLAS
TEENUST

Majutusasutus otsib Võsul suveks puhastusteenindajat.
Tubade koristus, pesu triikimine. Töö ajutine, graafiku alusel.
Eeldus: elukoht piirkonnas. Lisainfo: 5563 0418

Ühe rahutu hingega Rändaja
maine teekond on lõppenud.
Aga jäljed on jäänud kõikjale
– teedele, õuedele, põldudele,
maja ustele, metsa, aasadele... ja
inimeste südameisse. Sind mäletatakse. Mäletatakse mitmeti,
sest ainuomase huumorimeele- ja karismaatilisusega õpetasid
kõrvalseisjaile, et maailm pole ainult must-valge, vaid eriliselt
värvikirev. See väljendus Sinu tegemistes ja mõtetes. Ja on
täiesti usutav, et ka taevakaarele suudad Sa palju jälgi tippida.
Oma erilisel moel.
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ENDEL KURU
Võsu alevik

Seoses Vihula valla jäätmejaama (Spordi tn 16, Võsu) haldaja
vahetumisega on JÄÄTMEJAAM 01, 02, 08 ja 09 mail SULETUD

OÜ Silmarõõmu silmaarst võtab vastu Võsul vallamaja I
korrusel sotsiaalnõuniku kabinetis
neljapäeval 14. mail kella 10.00-st kuni soovijaid
jätkub.
• Silmade kontroll
• Silmarõhu mõõtmine
• Prillide müük
• Prillide pisiremont
• Optilised päikeseprillid
Kindlasti on vajalik ennast registreerida
sotsiaalnõuniku telefonil 325 8644 või 5 669 4345
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Meie hulgast
on lahkunud …

SANDER UUKIVI
20. märts
INNA HARMANTS
15. aprill
HILJA RATASEPP
15. aprill
HILMA MÄNNIK
16. aprill

Informatsiooni ja kaastööd võib tuua või saata aadressil: Mere tn 6 Võsu 45501 Vihula vallavalitsus “Vihula Valla Leht”
või e-post: v.r@neti.ee iga kuu 15-ndaks päevaks

