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Võsul avati sadam

Struktuurimuutus vähendab
ametnikke kahe võrra

Sadamasse kogunenud rahva
aplausi saatel sisenesid
akvatooriumisse rõõmsalt
paadisõitjad.

Laupäeval, 11. juulil, avati rahvarohkelt Võsu sadam.
Võsu sadama akvatooriumisse on paigutatud kaks
ujuvkaid, millest esimene 20-kohaline kai on
rannakaluritele. Teine 20-kohaline tasuline kai on
mõeldud kohalikele paadiomanikele ja külalistele.
Kuna tänaseks on praktiliselt kõik sadamakohad
leidnud omaniku, siis on sadama operaatoril soovijate
olemasolul kavas paigutada ka kolmas ujuvkai.
Samas on volikogu algatanud sadama detailplaneeringu, täiendava ehitusõiguse andmiseks, mille
läbi oleks tulevikus võimalus sadama teenuseid
laiendada ja seljuures ka suurema süvisega purjekaid
vastu võtta.

Lindi (kalavõrgu) lõikasid läbi maavanem
Marko Torm (vasakul)
ja vallavanem
Annes Naan

Alates 1. juulist töötab vallavalitsus uue struktuuri järgi.
Nüüd on vallavalitsuse struktuuris 6 talitust:
Ehitus- ja keskkonnatalitus
Haldus- ja majandustalitus
Finantstalitus
Arendustalitus
Kantseleitalitus
Sotsiaaltalitus
Finatstalituse juhatajana (pearaamatupidajana) töötab
alates 1. juulist Maarja Kuuskla.
Ehitus- ja keskkonnatalituse juhatajana alustab tööd
osalise tööajaga 20.07 ja täistööajaga 10.08 Ivar
Lilleberg. Tel: 5 6 21 7 200 ja 325 8642.
Haldus- ja majandustalituse juhataja ametikohale
kuulutatakse avalik konkurss välja juulikuus.
Arendustalituses ja sotsiaaltalituses on vaid üks
töötaja – antud valdkonna nõunik.
Kantseleitalitusse kuuluvad vallasekretär, kantselei
juhataja ja jurist.
Peamine muudatus on teede hooldus ja remondi
küsimuste üleviimine ehituse ja keskkonna valdkonnast
haldus- ja majandustalituse haldusalasse.
Struktuurimuudatuse tulemusena väheneb vallavalitsuse töötajate arv 2 inimese võrra.

Omavalitsusreformist
Nagu „Virumaa Teatajast“ hiljuti lugeda võisite toimus
15. juulil kohtumine Haljala valla esindajatega.
Kuigi kohtumise peateema oli Haljala kihelkonna
aastapäeva tähistamine, jõudis ajakirjandusse ikkagi
kõrvalteema – valdade ühinemine.
Tegemist ei ole kindlasti läbirääkimistega selle sõna
tõsises mõttes, pigem lihtsalt kohtumistega, kus sellel
teemal ühiseid seisukohti kujundatakse. Samal teemal on
juttu olnud ka teiste valdade esindajatega.
Tegemist ei ole lihtsa teemaga ja sellega seoses
ootame ka riigilt põhjalikumat süvenemist, kui seda on
omavalitsuse suurus ja elanike arv. Lähtuda tuleks
eelkõige sellest, kuidas vallad hakkama saavad ja mida
toob ühinemine tavalisele valla elanikule. Niikaua kui
need küsimused on lahtised ei saa olla juttu tõelistest
läbirääkimistest sellel teemal.

Käsmu veeprojekt
KIK-ile esitatud kahest projektist, Käsmu veehaare ja
Võsupere vee-ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine, sai
toetuse Käsmu veehaare. Projekti raames rajatakse
puurkaev, veetöötlusjaam ja osa trassidest. Toetuse
summa 322 508 eurot ja omafinantseering on 15 %.
Võsupere vee- ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise
toetuse taotlus esitatakse uuesti uude taotlusvooru.
Merelt sadamasse sisenenud paadikolonni juhtis sadamakapten
Andrus Aasmäe, kelle paati mahtus ka TV3 operaator Mati Metsjõe.

Andrus Kruusi
Vihula Valla Veevärk OÜ juhatuse liige

Suvisest eakate
ekskursioonist Valgamaale
Ekskursioon Valgamaale stardib kolmapäeval, 26.
augustil kell 6.15 Rutjalt. Väljumine Võsult kell 7.00.
Edasi sõidame Vatku, Tõugu, Võsupere kaudu Tartusse.
Tartus teeme kohvipausi ning suundume siis juba
Otepääle (vaatetorni pilet 3€) ja edasi Pühajärvele ning
sealt Sangastesse. Sangaste lossi pilet on 3€ ja lõuna
Rukki Majas 10 € (kohalik menüü). Viimasena külastame
Valga/Valkat ja hakkame kodu poole tagasi sõitma Tõrva,
Viljandi ja Põltsamaa kaudu. Kuna soovijaid on
ekskursioonile väga palju, palun kõigil, kes on ennast
kirja pannud, kuid mingil põhjusel siiski tulla ei saa, mulle
teatada telefonil 5 669 4345.
Sadama avmisele lisas pidulikkust Rakvere puhkpilliorkester.

Fotod: Avo Seidelberg

Sotsiaalnõunik Eha Veem
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Kodukandipäev Karepal
01.08 kell 12.00 VÕSU RANNAFESTIVAL
korraldaja SKY Management
info Romeo Savinski, tel 523 1922,
savinski.romeo@gmail.com
01-02.08 SAGADI PUUPÄEVAD, www.sagadi.ee
02.08 kell 19.00
Riho Sibul Vihula mõisas. Piletid müügil
http://www.piletilevi.ee/est/meelelahutus/saalid/vi
hula-mois-1835/ ja Vihula Mõisas koha peal
05.08 kell 17.00 Vihula valla liikumise
kolmapäevak: Liikumispäevakud toimuvad kuu
esimesel ja kolmandal kolmapäeval alates 06.
maist 2015, algusega 17.00. Kõik etapid algavad
Võsu Spordihoone juurest (Tõusu 4, Võsu).
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 18.30-ni.
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
05.08 kell 20.00 Smilers Vihula mõisas.
Piletid müügil
http://www.piletilevi.ee/est/meelelahutus/saalid/vi
hula-mois-1835/ ja Vihula Mõisas koha peal
06.08 kell 19.00 Da Camera e da Chiesa
(Viktor Feliciant jt): Mängime Mozartit, Võsu
rannaklubis. Kontakt Valdek Kilk 514 3089
06.08 kell 19.00 VIHULA MÕISA
SUVEMUUSIKA 2015 – Zorbas. Piletid müügil
http://www.piletilevi.ee/est/piletid/festival/muusik
a/vihula-moisa-suvemuusika-2015-36718/ ja
Vihula Mõisas koha peal
07-09.08 VIRU FOLK KÄSMUS, www.virufolk.ee,
info@virufolk.ee
09.08 kell 12.00 Võsu Volle - Võsu rand, võistlus.
Info Arne Innos, tel 520 4846
09.08 kell 19.00 Tõnis Mägi Vihula mõisas.
12.08 kell 19.00 Rein Rannap ja Maarja-Liis Ilus
Vihula mõisas.
13.08 kell 19.00 VIHULA MÕISA
SUVEMUUSIKA 2015 - Lenna unplugged.
14.08 kell 19.00 Saksofonistide kontsert Vainupea
kabelis (TASUTA) - www.vainupea.ee,
14-16.08 FILMIFESTIVAL VÕSU GLÄMM,
www.vosuglamm.eu/, 503 2546,
kaido@ehasoo.ee
16.08 kell 12.00 KOERAPEREPÄEV PALMSE
MÕISAS, info www.palmse.ee
16.08 kell 12.00 Võsu Volle - Võsu rand, Võsu Volle
medalid. Mehed veteranid, Naised 40+
Info Arne Innos, tel 520 4846
16.08 kell 14.00 Kammerkoor SOLARE kontsert
(TASUTA) Vainupea kabelis - www.vainupea.ee
18.08 kell 19.00 VANA BASKINI TEATRI
ETENDUS, vihma korral rannaklubis. Lähem
info http://www.vanabaskiniteater.ee
19.08 kell 17.00 Vihula valla liikumise
kolmapäevak
20.08 Võsul JAANIOJA AVATUD KÄSITÖÖÕU
JA VI OMATOODANGU LAADAKE
"AUSAD ASJAD"
Osalemine tasuta. Info Janika Saar, 5 647 0107,
www.jaanioja.ee
23.08 kell 19.00 MARKO MATVERE, MARIA
LISTRA, Ooper-Kvartett Vihula mõisas.
29.08 kell 12.00 Võsu Volle - Võsu rand, Mikiveri
mälestusvõistlus. Info Arne Innos, tel 520 4846
29.08 kell 19.00 Muinastulede öö kontsert
Vainupea kabelis: Kirsika Maamägi ja Kaidi
Feldmann (TASUTA) - www.vainupea.ee
29.08 kell 20.30 MUINASTULEDE ÖÖ VIHULA
VALLA RANDADES (Võsu, Käsmu, Vergi,
Vainupea)
29.08 kell 20.30 MUINASTULEDE ÖÖ
LEPISPEAL, www.lepispea.eu
29.08 kell 20.30 ALTJA MUINASTULEDE ÖÖ,
info R.Heinamäe tel 502 0030

11. juuli oli Karepa kandi
rahvale taaskord rõõmus
päev – toimus Karepa XV
kodukandipäev. Päeva alustati kontserdiga, nagu on
tavaks olnud. Seekord astus
üles Männiste Perebänd. Et
esinejaid täpsemalt paika
panna, olgu öeldud, et pere
osales Maire Aunaste saates
Perepidu ja poeg Märten on
Laulukarussell 2015 üks
võitjatest. Väga tore ja südamlik kontsert. Kel soovi,
võis endale ka plaadi osta.
Neid muide poes ei müüda.
Puhkepaus sirutamiseks-suhtlemiseks koos ühise supisöömisega on kujunenud oodatud vahepalaks.
Vaatamist ootasid ka maalinäitused. All saalis Rutja

mehe Toomas Kaskmanni
tööd ja ülemise korruse
kaminasaalis Karepa noore,
Sandra Loo maalid (pildil).
Toomas vast tutvustust ei
vaja, aga Sandra jaoks oli see
esimene avalik väljapanek.
Sandra eelistab maalida
inimesi/portreesid, lemmiktöövahenditeks on grafiit ja akrüülvärvid.
Päev, õigemini õhtu,

läks edasi tantsuga ans.
Ambel saatel. Kell kaheksa
pandi tants seisma, et nautida tsirkuseperekond Vaher
esinemist. Pereema klounina
tegi kõigepealt tutvust publikuga, eelkõige lastega. Pere
noorim võsu sooritas akrobaatilisi harjutusi maa ja
taeva vahel ehk saalis oleva
metalltõmmitsa küljes. Euroopa meister fitnessis Endla

Vaher esines meisterliku
rõngaste keeritamisega. Pereisa pani aga julged publikust võimlema ja trikke
tegema. Oma etteasted said
nii mehed-naised, kui lapsed
erinevas vanuses.
Päeva läbiviimist toetasid Kohaliku Omaalgatuse
Programm ja Vihula vald.
Ene Loo

Meie mees maailmameistrivõistluse pjedestaali
kõrgeimal astmel
Juuni alguses toimunud klassikalise jõutõstmise maailmameistrivõistlustel Helsingi lähedal Salos võitis 66-aastane
Palmse mees Elmar Põldsalu (pildil keskel) kolm medalit.
60–69aastaste seas kehakaalus kuni 59 kg võistelnud
Põldsalu saavutas kükkimises tulemusega 120 kg hõbemedali,
selili surumises 55 kg jäi neljandaks ja jõutõmbes tuli Elmar
Põldsalu tulemusega 162,5 maailmameistriks. Kogusummaga
337,5kg teenis Põldsalu hõbemedali.
Elmar Põldsalu tänab toetajaid Vihula valda ja endist tööandjat Palmse Metalli, tänu kellele sai osavõtt
maailmameistrivõistlustel võimalikuks.
Võsu spordihoone kinkis maailmaklassi sportlasele võimaluse treenida aasta lõpuni spordihoone jõusaalis tasuta.

Kutsume Vainupeale „Lee ja Sigridi pilte“ kaema
Alates 11. juulist on Vainupea kabelisse üles pandud
näitus „Lee ja Sigrid pildid“,
mis seob endas fotokunsti ja
õlimaali. Kohalikud – harrastusfotograaf Lee Nuutre
ja endine külavanem Sigrid
Heinlo – ühendasid jõud,
oskused ja loomingu, mille
käigus sündis peamiselt
kauneid loodusvaateid kujutav väljapanek – ühel pool
Lee originaalfotod ja teisel
Sigridi nägemused nendest
õlimaali vormis. Näituse
mõtte võtab Sigrid kokku
järgnevalt: „Mis väljapaneku sõnumisse puutub, siis
seda on tegelikult päris raske
sõnastada. Välja said valitud
lihtsalt ilusad pildid, mis
mind mingil moel kõnetasid
ja ma tahtsin proovida, kas
mul õnnestub lõuendile
kanda seda ilu, mille Lee oli

suutnud kaameraga tabada.“
Lee oma fotograafiahuvist ja näitusest: „Pildistan
peaaegu iga päev. Ja kui ma
juhuslikult ei leia midagi
põnevat või omapärast jäädvustamiseks, siis sobran oma
vanades fotodes ja vaatan,
kas annab äkki neist miskit
teha. Antud näituse pildid
lasin aga välja valida Sigridil.“ Ühise näituse ülespaneku idee oli mõlemale
huvitavaks, kuid seejuures

ka proovilepanevaks väljakutseks. Lee on pildistamisega tegelenud juba aastaid. Sigrid alustas õlimaalidega iseseisvalt katsetamist
2010. aastal ning tema
tänaseks juba vilunud silma
ning käe tulemusi saabki
näitusele tulles näha. 11.
juulil toimus ka tagasihoidlik näituse avamisüritus,
kus sündmuse peategelasi
õnnitleti.
Lee ja Sigridi näitust on

võimalik kõigil huvilistel
uudistama tulla augustis
pühapäeviti Vainupea kabeli
avatud uste päevadel vahemikus kell 12.00 – 15.00.
Seejärel on plaanitud näitus
edasi viia Haljala rahvamajja
ning loodetavasti ka Rakverre ja Tallinnasse. Lisaks
näitusele on augustikuus
Vainupea kabelis toimumas
mitmed kontserdid: 14.
augustil kell 19.00 esinevad
noored saksofonistid, 16.
augustil kell 14.00 kammerkoor SOLARE ja muinastulede öö õhtul 29. augustil
algusega kell 19.00 Kirsika
Maamägi ja Kaidi Feldmann. Kõik need kontserdid
on tasuta kuulamiseks. Oled
oodatud!
Mario Luik
Vainupea küla selts
MTÜ

Koolide lõpetajad 2015
Põhikoolide
lõpetajad

Gümnaasiumide
lõpetajad

Võsu Põhikool
Horm Assmann
Kristjan Kilk
Marion Merelaid
Avely Põder
Silja Varek

Haljala Gümnaasium
Rainer Eluri
Elis Emma Ranne

Haljala Gümnaasium
Heigo Länts
Marelle Tomband
Kadrina Keskkool
Reiko Raudla
Vinni Gümnaasium
Gabriel Samoilik
Kunda Ühisgümnaasium
Allan Loo

Kadrina Keskkool
Marta Jamsja
Kristo Puusepp
Indrek Raudla
Rakvere
Reaalgümnaasium
Sandra Loo
Anneli Kalgre
Loksa Gümnaasium
Mirjam Sillajõe
Tallinna 32 KK
Henry Lepa
Marit Innos

Võsu Põhikooli lõpetajad. Esimene rida (vasakult) Horm
Assmann, Silja Varek ja Kristjan Kilk. Teine rida: Avely
Põder ja Marion Merelaid.
Foto: Merike Kens

Õnnitleme kõiki lõpetajaid ja soovime edukat
õpingute jätku!
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Rannarahva muuseum kogub suvitusmälestusi
rannaküladest

Coramy OÜ Rändkauplus
NB! Buss võib hilineda, kui mõnes peatuses on
ostjaid tavapärasest enam.
TEISIPÄEV
Annikvere 15:15
Noonu
15:30
Karula
15:45
Vihula
16:15
Pajuveski
16:45
Vainupea
17:00
Eisma
17:30
Rutja
18:00
Karepa 1. 18:30
Karepa 2. 18:45

Rannarahva muuseum
kutsub talletama
suvitusmälestusi ja
suvitamisega seotud
esemeid rannaküladest
20. sajandi algusest
tänaseni. Muuseumi
kogudesse on oodatud
fotod, postkaardid,
kirjavahetus, kirjalikud
mälestused ja kõik
muu, mis otseselt või
kaudsemalt rannakülade suvituskultuuriga
seotud.
Enam kui 100 aastat on
Eestimaa rannakülad pakkunud pelgupaika linnakärast
põgeneda soovijaile. Teema
on aga seni ehk tänamatult
varju jäänud. Ometi on
suvivõõrad toonud rannarahvale juba 19. sajandi
lõpust alates olulisel määral

lisateenistust. Tänaseks ongi
paljudest kaluriküladest just
suvituskülad kujunenud.
„Suvitamise lugu Eestimaa randades ulatud tsaariaega ja tolleaegsetesse kaunitesse suvemõisadesse, mil
suvitamine vaid härrasrahva
privileegiks oli. Alles 19201930ndatest said ka laiemad
linlaste hulgad võimaluse
hakata suvemõnusid nautima. Kuurortite kõrval sai
populaarseks üürida perele
puhkuse veetmiseks toad
rannatalus. Seoses nõukogude perioodi algusega ja
piiritsooni kehtestamisega
suvitajate arv rannakülades
esialgu küll vähenes, kuid
hakkas tasapisi taas hoogu
koguma. Piiritsooni tingimustes tuli rannikule pääsemiseks muidugi luba taodelda, kuid liiga suuri takistusi

suvitama soovijaile ei tehtud. Rannarahva muuseum
loodab seda rannarahva
suvist ajalugu talletada. Materjale kasutatakse ka uue
püsinäituse ettevalmistamisel, milles suvituskultuuril oluline roll,“ avab rannataludes suvitamise ja kogumiskampaania tagamaid
muuseumi kogude ja näituste osakonna juht Kadi Karine.
Oodatud on nii suvitajate, kui nende võõrustajate
fotod, postkaardid, kirjavahetus, ja muud kirjalikud
mälestused ning ülestähendused ja kõik muu, mis on
otseselt või kaudsemalt seotud rannakülades suvitamisega. Esemetest on oodatud
endisajast ja lähiminevikust
pärit ranna- ja suvitustarbed
ja rõivad (nt supelkostüümid

OHTLIKE JÄÄTMETE KOGUMISRING
Vihula Vallavalitsus teatab, et 02 augustil 2015 toimub
järjekordne ohtlike jäätmete kogumisring Vihula valla
haldusterritooriumil, mille käigus saavad valla elanikud ja
suvekodude omanikud TASUTA ära anda majapidamises
tekkinud ohtlikke jäätmeid.
Kogumisringil märgitud peatuskohtades peab igaüks oma
jäätmed ise üle andma või leidma inimese, kes nõustub seda
tema eest tegema.
Kui kogumisauto marsruudil näidatud peatuskohta märgitud
ajaks ei jõua, tuleks varuda veidi kannatust ja auto ära oodata.
Varasematel aastatel on juhtunud, et mõnes peatuskohas läheb
jäätmete vastuvõtmisega plaanitust rohkem aega ja seetõttu
võib kavandatud ajagraafik veidi nihkuda. Kogumisauto
võimalik hilinemine ei tohiks ületada poolt tundi. Peatused
jäätmete vastuvõtmiseks tehakse ainult marsruudil näidatud
asukohtades. Väljaspool märgitud asukohti jäätmeid vastu ei
võeta, sest see lööks ajagraafiku kindlasti segamini. Jäätmeid
tee äärde jätta ei ole lubatud.
Kogumisringi teenindavad kaks autot, mis alustavad oma
teekonda valla erinevatest piirkondadest (vt. Marsruut 1,
Marsruut 2) ja jõutakse lõpuks kogumisringi lõpp-punkti
(Sagadi teerist). Üks autodest alustab oma ringi Võsupere
bussipeatusest kell 8.30 ja teine Toolse bussipeatusest kell
9.00.
Kogumisringil kogutavad jäätmed: kasutatud õlid ja
õlijäätmed, õlifiltrid ja -pakendid, värvi-, liimi- ja
lakijäätmed sh. nendega määrdunud töövahendid ning
pakendid, lahustid, vanad akud ja akuvedelikud,
kemikaalid, kasutamata jäänud või aegunud ravimid,

KOLMAPÄEV
Palmse
15:45
Oruveski
16:15
Käsmu
17:00
Lahe
17:30
Koolimäe
17:45
Pedassaare 18:00
Pihlaspea
18:15
Vergi
18:30
Altja
18:50
Oandu
19:15
Sagadi
19.30

või suvised kleidid), jalanõud, aksessuaarid, mänguasjad, sporditarbed jms.
Oleme väga tänulikud,
kui olete nõus esemed muuseumile annetama. Fotode ja
kirjalike materjalide puhul
võime kasutada koopiate
tegemise võimalust, kui te
neid muuseumile jätta ei
soovi.
Kogumisaktsioon kestab 2015. a lõpuni.
Lisainfo:
www.rannarahvamuuseum.
ee/kogumisaktsioon
Kadi Karine
kogude ja näituste
osakonna juht
kadi@rannarahvamuuseum.ee

tel 5 625 2517

02. AUGUST 2015

patareid, taimekaitsevahendid,
elavhõbe või elavhõbedat sisaldavad
jäätmed, päevavalguslambid,
elektroonikajäätmed (külmikud,
telerid, arvutid)
ELEKTROONIKAJÄÄTMED
PEAVAD OLEMA ÜLEANDMISEL
KOMPLEKSSED.
Samuti saab kogumisringil ära anda
sõiduautode vanarehve.
VASTU EI VÕETA JÄÄTMEID,
MIDA EI OLE NIMETATUD
EELNEVAS LOETELUS.
Teave kogumisringi kohta avaldatakse
ka Vihula valla koduleheküljelt
www.vihula.ee .
Elanikelt kogutavate ohtlike jäätmete
käitlust finantseerivad SA
Keskkonnainvesteeringute Keskus ja
Vihula Vallavalitsus.
Ettevõtted, kelle valduses on ohtlikke
aineid sisaldavaid jäätmeid, peavad
nendest vabanemiseks pöörduma otse,
mõne ohtlike jäätmete käitlemise õigust
omava ettevõtte poole ja leppima kokku
aja, koha ja tingimused nende
üleandmiseks. Jäätmete transpordi- ja
käitlemisega seotud kulud kannab
jäätmeid üleandev ettevõtte.

Marsruut 1

Marsruut nr 2

Võsupere bussipeatus
8.30
Palmse mõisa parkla
8.50
Muike bussipeatus
9.10
Ilumäe keskuse teerist
9.30
Võhma bussipeatus
10.00
Tõugu bussipeatus
10.20
Tammispea bussipeatus 10.40
Eru bussipeatus
11.10
Käsmu bussipeatus
11.30
Võsu bussipeatus
12.10
Koljaku, Ilumäe teerist 13.00
Võsu kooli ees
13.20
Pedassaare bussipeatus 14.00
Vergi bussipeatus
14.30
Altja kõrts (parkla ees) 15.00
Oandu bussipeatus
15.20
Sagadi
kpl kõrval olev parkla
15.40
Sagadi teerist
16.00

Toolse bussipeatus
Karepa bussipeatus
Rutja bussipeatus
Eisma bussipeatus
Vainupea bussipeatus
Kiva küla tähisest
järgmine maja, tee ääres
Noonu bussipeatus
Karula parkla
Vihula kpl juures
Sikkani teerist
Annikvere bussipeatus
Salatse bussipeatus
Metsiku bussipeatus
Villandi bussipeatus
Sagadi teerist

9.00
9.30
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
12.20
12.50
13.30
14.10
14.50
15.20
15. 40
16.00

Lisainfo: keskkonnaspetsialist Sulev Kiviberg´ilt
Kontakt: e-post: tel: 325 8643; 505 1127
Ragn-Sells AS Ida Regiooni sorteerimisjaama juhataja Paavo Palmet
tel: 517 5952
JÄRGMINE OHTLIKE JÄÄTMETE KOGUMISRING TOIMUB
07 AUGUST 2016
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VIHULA VALLA LEHT
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VALLAVARA
VÕÕRANDAMINE
Vihula Vallavalitsus müüb avalikul
kirjalikul enampakkumisel:
· kinnistu Võsu alevikus Tiigi
väikekoht 19 pindalaga 1114
m2 sihtotstarbega elamumaa.
Kinnistu müügi alghind on
alates 16 000 (kuusteist tuhat)
eurot.
Kinnised ümbrikud kirjalike
pakkumistega peavad olema laekunud
hiljemalt 27. juuliks 2015 kella 13.00
aadressil Vihula Vallavalitsus, Mere 6,
Võsu alevik 45501 Lääne-Virumaa.
Pakkumised avatakse 27. juulil 2015
vallamaja II korruse saalis kell 13.30
aadressil Võsu alevik Mere 6 LääneVirumaa. Täpsem informatsioon
osalemise ja tingimuste kohta valla
veebilehel www.vihula.ee

Heategevuslik rattasõit
Käsmu 7. augustil 2015
Sõida jalgrattal Tallinnast Käsmu koos Taani saatkonna ja
City Bike'iga ning aita koguda raha vähihaigete laste
toetuseks! Iga osaleja* eest kannab Danske Bank Eesti
Vähiliidu Jacobi fondi arvele 10 eurot. Novo Nordisk,
Lundbeck ja LEGO lisavad annetusi Viru Folgi ajal
korraldatavate erinevate jalgrattasõidutegevuste eest.
Mõne aasta eest suri väike Taani poiss Jacob ajuvähi
tagajärjel. Tema isa, kellel olid toona ärisidemed Eestis,
otsustas luua siin fondi vähihaigete laste toetuseks.
Taanis on heategevuslike ürituste tegemine väga levinud.
Üks paremaid näiteid ja Käsmu rattasõidule inspiratsiooni
andja on Team Rynkeby – vabatahtlikest koosnev
jalgrattameeskond, mis igal aastal juulis sõidab
Kopenhaagenist Pariisi ning kogub raha vähihaigete laste
heaks.
Tänavusel Viru Folgil on Taani aasta ning taanlastele on
jalgrattasõit väga omane. Seepärast viibki rattasõit Käsmu
suunas, et pärast võtta osa Viru Folgi melust. Rattasõidul
osalejatel on Käsmu jõudes võimalik osta Viru Folgi
pääsmeid soodushinnaga – pass 40 eurot või päevapilet (7.
augustiks) 20 eurot.
Tule sõida sõbraliku seltskonnaga Käsmu Viru Folgile ja
toeta vähihaigeid lapsi!
*Esimese saja osaleja eest.
Rohkem infot heategevusliku rattasoidu kohta leiad
meie kodulehelt:
http://www.virufolk.ee/eluolu/heategevuslik-rattasoitkasmu/
ja https://www.facebook.com/events/1655622291334122/

Üllel ja Arturil sündis
16. juunil tütar
MIRTEL ISMAEL

BENITA KÕRGE
Palmse küla

90

LAINE MEIKAR
Sakussaare küla

90

KÜLLIKE HEIN
Ilumäe küla

89

ÜLO VIRULA
Lobi küla

87

UNO KÜBARSEPP
Käsmu küla

87

ENDEL KAARE
Võsu alevik

86

LOREIDA AITMAN
Sakussaare küla

86

OLGA JÄRVI
Haili küla

86

HEINO MEIKAR
Muike küla

85

ELSA SAKS
Võsu alevik

85

ENDLA KRUUSAMÄE
Uusküla küla

84

EINO LÄNTS
Paasi küla

83

JUTA HAASMA
Koolimäe küla

83

ELLEN PRASS
Palmse küla

83

VELLO KÄOSAAR
Võsu alevik

80

ENN RANDOJA
Vihula küla

75

EVA KÄRVET
Võsu alevik

75

JAAN KRUUS
Vihula küla

70

LAIDA KÜTT
Vihula küla

70

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

