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Võsu rannas meisterdati liivaskultuure
Sellel aastal lasid soojad
suveilmad ennast oodata. 26.
juuli hommikul sadas kui
oavarrest. Õnneks siiski vihmapilved hajusid ja liivaskulptuuride meisterdamise
ajal tuli ka päike välja. Need
vaprad, keda vihm ära ei
hirmutanud ja kohale tulid ei
pidanud oma otsust kahetsema. Iga võistlustöö oli
isemoodi huvitav ja esiletõstmist väärt. Auhindu
jagus kõigile ja seda tänu
ürituse toetajatele: Vihula
vald, OÜ Oma Põrsas, OÜ
Palmse Mehaanikakoda,
Vihula mõis – Vihula-Manor
Country Club ja SPA, Palmse mõis, Sagadi mõis, OÜ
Baseilo, Egmont Estonia AS,
MEIE Võsu Keskusepood,
Premia Tallinna Külmhoone, OÜ Võsu Grillbaar,
PÄTS.i suvekohvik, Võsu
Sirena Pubi, Maiasmokk,
Elephants From Neptune,
Lepispea Caravan, MTÜ
Pailaps, Raudo Oolma, Võsu
Vabatahtlik Tuletõrjeühing.
Vihula valla elanikud võivad
ennast tunda küll kindlana,
et meie ümber on nii palju
häid inimesi, kes lahkelt
valmis aitama. Kuna liivaskulptuuride võistlus on eelkõige lastele ja peredele
suunatud üritus, siis rõõm
kommikoti ja väikese meene
eest pani lastel silmad särama. Täname südamest kõiki
toetajaid, et lastele rõõmu
valmistasite!
Sel aastal osales ka väike
grupp professionaalseid
skulptoreid. Meie kandi
mehe Hallan Kivisaare
Muike külast käte vahel
valmis „Mõtlev mees”. Tartu
Kõrgema Kunstikooli skulptuuri eriala lõpetanud Anni
Irs ja Mariina Tiidor tegid
üheskoos kauni naisterahva
figuuri. Nende seni tuntumad puukujud asuvad Maajumalate pargis Tartumaal.
Tallinna Kunstiakadeemia
vilistlane Andres Hakmann

koos oma kaasa Anita Porilaga, kes samuti Tartus õppinud skulptor, tegid huvitava kujundi „Uus maailm –
uus algus”. Kõik skulptorid
tunnistasid, et liiv töövahendina oli nende jaoks paras
väljakutse ja eelnevalt ei
olnud keegi neist varem
liivaskulpruure teinud. Sellest hoolimata olid tehtud
tööd väga ägedad. Kõlama
jäi mõte, et Võsu rannas on
head tingimused liivaskulptuuride meisterdamiseks
ning kindlasti tulevad nad
järgmisel aastal jälle.
Žürii esimees Rakvere
linna kunstnik Teet Suur
võttis ka ise kätte labida ja
kühvli. Tunnistades, et ei ole
liiva varem materjalina
kasutanud. Tema sõnul on
liiv õrn ja tundlik materjal,
mis ei allu nii lihtsalt inimese
tahtele kui esmapilgul võib
tunduda. Seepärast oli ka
valiku tegemine keeruline.
Raskete valikute tegemisel
olid talle abiks žürii teised
liikmed: Elephants From
Neptune trummar Jon Mikiver, Jüri Undusk Võsult ja
endine Lääne-Viru maavanem Urmas Tamm. Urmas
Tamm, kelle ülesandeks oli
lisaks päevajuhi rolli kanda
ning võistlejate tuju üleval
hoida.
Esimesed kolm kohta

jagati järgmiselt: I „Jõehobu” – perekond Kütt
Vinnist, II „Porshe”" – võistkond „Tšaika” Tartust, III
„Elu on puhkus” – Võsu ja
Tallinna ühisvõistkond
„Puhkuseklubi”. Ülejäänud
võistlustööde puhul tõstis
žürii esile need küljed,
milles antud töö teistest
parem on. Igati vahvad ja
auhinda väärivad tööd olid
veel: „Kala pere” – perekond
Jaadla Rakverest, „Kaheksajalg” – perekond SiimarMõtsnik Võsult, „Paat lainetes” – Lahe küla ja Helsingi
linna ühisvõistkond „Jätsininad”, Võsu tüdrukute
võistkonna tehtud „Krokodilli kommiloss”, „Võsu rannalaste” võistkonna „Kilpkonn Kilbik”, „Käsilased”
Võsu Minionsid, „Võsu
mänd” – perekond Geine
Võsult ja „Saabas” –Stockholmist pärit „Suvenautijad”.
Kui sellel päeval rannas
peale võistlejate ja rannavõrkpalli mängijate suurt
rahvast ei liikunud – suvesoe
oli veel saabumata, siis
pärast võistlust oli uudistajaid päris palju. See tegi
küll rõõmu. Mis aga kurvastas oli see, et meie hulgas
leidub neid, kes teiste tööd ja
vaeva ei austa. Liivaskulptuurid on küll kaduv kunst,

Vainupeal loodi naabrivalve
sektor

kuid see ei tähenda, et võime
võtta endale õiguse teiste
tehtut lõhkuda. Juba järgmiseks päevaks oli keegi
jõudnud seda teha. Need ei
saanud olla Võsu lapsed ja
noored, keda tunnen. Võsu
lasteaia õpetajana olen ikka
püüdnud lastele sisendada
lugupidamist teistesse inimestesse ja nende tehtud
töödesse.
Järgmisel suvel teeme
jälle liivaskulptuure, kutsume kõiki aktiivselt kaasa
lööma. Kõik, kes sellel suvel
osalesid, lubasid igal juhul
kohal olla. Täna juba vähem
kui aasta on teil aega nuputada, millega teisi üllatada.
Kohtumiseni 2016. aasta
suvel!
Tänan meeskonda, kes
aitasid kaasa Võsu liivaskulptuuride võistluse ladusale korraldamisele: Ivica
Ednaševsky, Valdek Kilk,
Jüri Undusk, Urmas Tamm
ja Kristel Geine. Kõik, kes
tunnevad, et soovivad nõu ja
jõuga abiks olla, on oodatud
meiega! Samuti on kõik head
ettepanekud teretulnud!
Imekaunist päikesepaistelist ja värviküllast peagi saabuvat sügist vallarahvale!
Maire Muruvee
Korraldaja

13. augustil sai ametlikuks Vainupea naabrivalve sektor,
millega liitus pika eel- ja teavitustöö tulemusena 60
majapidamist – see on üle-Eestiliselt selle aasta suurim
loodud naabrivalve piirkond. Vihula vallas on nüüd
seitse ja Lääne-Virumaal kokku 33 naabrivalve
piirkonda. Vainupea naabrivalve sektori koostöölepingule kirjutasid alla Sigrid Heinlo Vainupea
naabrivalve liikmete esindajana, Annes Naan Vihula
vallavanem Vallavalitsuse esindajana, Indrek Link
Rakvere politseijaoskonna juht Eesti Politsei esindajana
ning Marek Väljari, kes esindab Eesti Naabrivalve
ühingut.
Naabrivalve piirkonna loomise eesmärgiks on
suurendada kogukonna turvalisust läbi naabrite ühise
tegutsemise ning koostööga Naabrivalve ühingu,
naabrivalvesektori, politsei ja kohaliku omavalitsuse
vahel. Eesti Naabrivalve ühing on tegutsenud 15 aastat
ning naabrivalvesse on kaasatud üle 11 000 kodu enam
kui 500 Eesti erinevast paigast. Käesoleval aastal on
loodud 18 naabrivalve piirkonda üle Eesti, millega on
liitunud 335 majapidamist.

Pildil (vasakult) Vihula vallavanem Annes Naan,
Vainupea küla naabrivalve sektori vanem Sigrid Heinlo,
Vainupea küla selts MTÜ juhatuse esimees Mario Luik
ja MTÜ Eesti Naabrivalve tegevjuht. Foto: Ivar
Lilleberg
Vainupeal on olnud tegus suvi ja kabelis toimunud
mitmeid erinevaid kontserte. Suve lõppu tähistame
laupäeval 19. septembril algusega 18.00 Marilin
Kongo ja Kusti Lemba (kitarril) esinemisega, mille
korraldamist toetab Eesti Kultuurkapital. Pileti hinnaks
5 eurot. Lisainfo leiab www.vainupea.ee. Ootame kõiki
kuulama!
Mario Luik
Vainupea küla selts MTÜ
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Proovime, kuidas meile sobib hindamine trimestrite kaupa
02.09 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).
Vihula valla liikumise kolmapäevakuid
korraldab Võsu Spordihoone. Korralduslik info ja
küsimused etappide kohta: Ivar Abner,
ivar.abner@gmail.com
05.09 KÄSMU SUVELÕPU PIDU, info
virgeong@gmail.com
12.-13.09 SAGADI SEENENÄITUS,
www.sagadi.ee
12.-13.09 kell 11.00 Mohni Retk VIII, Eru Laht
(Eru-Mohni-Eru). Retk toimub märgitud
päevadest ühel, sõltuvalt parematest tuuleoludest.
Kellaaeg 11:00-17:00, info Eru Surf Team Argo
Servet tel +372 5105246
13.09 KIRBUTURG VÕSU RANNAKLUBIS,
www.pailaps.eu
16.09 kell 17.00 Vihula valla liikumise
kolmapäevak
Korralduslik info ja küsimused etappide
kohta: Ivar Abner, ivar.abner@gmail.com
19.09 kell 18.00 Marilin Kongo ja kitarrist Kusti
Lemba kontsert Vainupea kabelis www.vainupea.ee (kogunemine alates 17.30)
19.-20.09 Eru Surf Team - MOHNI RETK, Argo
Servet eru.surf@gmail.com
27. 09 kell 10.00 VIHULA VALLA LAUATENNISE IV SEERIAVÕISTLUSE 2015/2016
1. ETAPP VÕSUL. Info Avo Seidelberg,
http://sport.vrkirjastus.ee/

550 aastat Altja küla
esmamainimisest
Sel aastal möödus 550 aastat Altja küla esmamainimisest
ning selle tähistamiseks toimusid laupäeval , 25.juulil
juubelipidustused.

Trimestrite süsteem –
mis see on?
Võsu Kool on algaval kooliaastal otsustanud katsetada
senisest erinevat kokkuvõtva hindamise süsteemi.
Siiani on Võsu Koolis pandud õpilastele välja veerandihinded ja seda, nagu
nimetuski ütleb neli korda
aastas. Sel õppeaastal proovime, kuidas meile sobib
hindamine trimestrite kaupa
– kokkuvõtvad hinded pannakse õpilastele kolm korda
aastas, iga kolme kuu järel.
Esimene trimester lõppeb
esimesel detsembril, teine
esimesel märtsil ja kolmas
esimesel juunil. Kooli-

vaheajad jäävad ikka endiseks – on sügis, talve, kevad
ja suvevaheaeg, nii nagu
haridusminister need kehtestab.
Trimestrite süsteem on
omaks võetud paljudes Eesti
koolides. Kuid kindlasti
vajab meie vallas selgitamist, miks selline muutus
ka meil plaani on võetud ja
mida see meile annab, et
trimestri lõpp ja koolivaheaeg enam kokku ei lange.
Oleme trimestrite häid ja
halbu külgi vaaginud nii
õpilaste, õpetajate kui hoolekoguga ning leidnud, et asi
väärib vähemalt proovimist.
Nimelt on seni Eesti hari-

Suvi Võsu Koolis
Võsu Kooli suvine elu on
suuresti mõjutatud meie
asukohast suvituspiir-konnas. Mereäärse suvituspaiga
koolimaja on seni olnud
ahvatlevaks peatuspaigaks
laagrilistele, kes eelistavad
tasuta või sümboolse hinnaga peavarju. Olen koolijuhina vallarahvale võlgu
selgitused selle kohta, miks
lõppeval suvel Võsu kooli
laagriliste majutamist piiranud olen ja seda ka edaspidi
õigeks pean.
Koolijuhina lähtun esmalt oma kooli õpilaste ning
seejärel ka personali huvidest. Kui prioriteetidest tulenevalt sõnastada küsimus, et
mida kasulikku või head
annab meie õpilastele (või
töötajatele) koolimaja suvine rentimine sümboolse hin-

naga või lausa tasuta, siis
kõlab vastus – mitte midagi!
Juhul, kui koolimaja rentimine õnnestub hinnaga,
mis võimaldab suvise töö
eest inimväärset töötasu
maksta koristajatele, kokale,
valvurile ja remondimeestele ning ikkagi jääb järgi
summa, mille eest õpilaste
heaks midagi kasulikku soetada või neid mõnele õppereisile saata, on asi hoopis
teine.
Pean väga oluliseks kooli
vara kasutamist sihtotstarbeliselt – st hea õpikeskkonna
loomiseks meie valla lastele.
Teiste koolide õpilastele oleme valmis ka majutust pakkuma, eriti siis kui meie
lapsed saavad siis vahel
ööbida mõnes teises toredas
koolimajas.

duses hindamine olnud ületähtsustatud. Hinded ehk nn
skoor on ikka olnud olulisem
kui õpilaste mitmekülgne
areng ja õpihuvi. Viimasel
ajal püütakse lähtuda põhimõttest, et õppimine ei peaks
toimuma niivõrd hinnete kui
õppimise enda pärast. Seega,
trimestrite süsteem võimaldab vähendada hindamissagedust ja õpilaste koormust õppeaasta peale võrdsemalt jagada.
Näiteks on õpilastele, aga
ka õpetajatele alati väga
keeruline olnud ühendada
jõuluveerandi peoettevalmistusi, esinemiste proove
jms veerandihinnete nimel

pingutamisega. Uue süsteemiga on hinded väljas detsembri alguses ja kõigil
võimalik natuke rohkem
pühenduda jõuludeks valmistumisele ning sellega
kaasnevale eneseväljendusja sotsiaalsete oskuste arendamisele.
Julgus uusi asju proovida,
kartmata eksimist on oluline
alus edasiminekuks.
Ootame kõiki Võsu Kooli
õppeaasta avaaktusele 1.
septembril kell 10.00 Võsu
Rannaklubis.

Koolimaja rentimine ei
peaks tekitama konkurentsi
valla majutusettevõtjatele,
kellele suvi on peamine
sissetulekute teenimise aeg.
Koolimajas peab suvel olema remontimise, korrastamise ja puhkamise aeg, et
sügisel saaks töö jälle alata.
Seetõttu oleme vallavanema
ja teiste asjaosalistega plaaninud sügisel ette võtta arutelu, kuidas suvine aeg koolimajas edaspidi parimal viisil
korraldada.
Vaatamata mitmetele segadustele koolimajutuse küsimustes on Võsu Koolimajal ka mõningad väga
toredad suvemälestused.
Näiteks toimus 4. augustil
Võsu Koolis SA INNOVE ja
MTÜ Õpetajate Ühenduste
Koostöökoja koolituspäev,
kus räägiti lepitusrituaa-

lidest, 5-minuti tunnivaatlusest ja lõimitud õppimisest. Lahkudes jagasid üle
Eesti kokku tulnud õpetajad
Võsu koolile palju häid
soove ja kiidusõnu. Loodetavasti hõljuvad head sõnad
kogu talve meie klassides ja
koridorides.
7. augustil tuli Röövlirahnu Martini kooli uudistama üle 20 lapse ja täiskasvanu. Eriti tegi rõõmu uudishimulike laste suur hulk.
Soovin kõigile Võsu Kooli õpilastele, lasteaialastele,
töötajatele, lapsevanematele
ja teistele kaasaelajatele
rõõmsat ja uudishimulikku
algavat kooliaastat ning uusi
avastusi.

Liis Reier
Võsu Kooli direktor

Liis Reier
Võsu Kooli direktor

RMK Lahemaa teabepunkt Palmses ja Oandu
looduskeskus kutsuvad!
Meie keskuste külastus on tasuta. Oleme avatud iga päev, Palmses 9-17 ja Oandul E-R 9-17 ning 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.

Mis meil uudist?
Külainimesi koos perede ja sõpradega oli peol rohkem
kui 160. Korraldati ka rongkäik, mis algas võrgukuuride
juurest ning päädis küla lipu heiskamise ja küla hümni
laulmisega Kiigemäel. Seejärel astusid kontserdil lavale
superstaari saates tuntust kogunud Liisa Uukkivi ja külaga
pikki aastaid seotud olnud Andres Ots. Mängiti ka akordioni,
lauldi rahvuslikke- ja merelaule, korraldati võistlusi ning
tantsiti KV- Bändi saatel hiliste õhtutundideni.
Pidu leidis aset külavanem Rain Heinamäe eestvedamisel ning toetuse osas aitasid kaasa Vihula
vallavalitsus ja lahked sponsorid. Eriline tänu kuulub veel
Altja Kõrtsile, kes oma külalislahkuse ja maitsvate toitudega
kõiki asjaosalisi rõõmustas!

Istung nr 23
Võsul 19. augustil 2015 kell 9:00.
Istungil osales 11 volikogu liiget: Andrus
Aasmäe, Anneli Alemaa, Annika Hallimäe,
Gerly Herm, Jaan Kruus, Hanno Nõmme,
Mati Piirsalu, Jüri Teppe, Aarne Vaik, Aide
Veinjärv ja Uno Õunapuu.
Istungil ei osalenud Robert Aasa ja Urmas
Einberg.
Määrusega nr 33 kinnitati Võsu Kooli arengukava
aastateks 2015 - 2019
Otsusega nr 85
otsustati taotleda Vihula valla
munitsipaalomandisse Võsu-Käsmu kergtee L2
maaüksus suurusega ca 345 m²

Altja õpperajal valmis uus rippsild, nüüd saab
muretult jalutada neemelt randa ja tagasi. 29.
augustil algusega kell 11.00 toimub iga-aastane
RMK Suvelõpumatk muinastulede eel. Matkame
Altjalt Mustojale ja teeme kohalike teejuhtide saatel
lähemat tutvust põlise Mustoja külaga. Osalemiseks
oleks soovitav end kirja panna:
www.loodusegakoos.ee
info@lahemaa.ee, tel 329 5555 –
RMK Lahemaa teabepunkt
oandu.looduskeskus@rmk.ee, tel 676 7010 –
RMK Oandu looduskeskus

Otsusega nr 86
kehtestati Võsu aleviku Mere tn 16a
maaüksusele koostatud detailplaneering
Otsusega nr 87
algatati detailplaneeringu koosta-mine
osale Võsu rand 2 maaüksusele vee- ja vabaajakeskuse
rajamiseks.
Detailplaneeringu eesmärk on planeeringuala kruntideks jaotamine, krundi hoonestusala määramine, krundi
ehitusõiguse määramine, detailplaneeringu kohustuslike
hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste,
sealhulgas tehnovõrkude ja –rajatiste ning avalikule teele
juurdepääsuteede võimaliku asukoha määramine.
Otsusega nr 88
garanteeriti Võsupere-Palmse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise projekti elluviimisel
omaosaluse finantseerimiseks laenu võtmine summas 125
000 eurot OÜ Vihula Valla Veevärk poolt vastavalt SA

Keskkonnainvesteeringute Keskus poolt tehtud ettepanekule.
Istungil toimus eelnõude „Vihula valla arengukava
aastani 2025 uuendamine“ ja Vihula valla eelarvestrateegia aastateks 2016 – 2019“ I lugemine. Eelnõud
suunati volikogu alalistesse komisjonidesse.
Järgmine vallavolikogu istung
toimub 17. septembril algusega kell 16:00
vallamaja II korruse saalis, Mere 6, Võsul.
Volikogu poolt vastuvõetud otsustega saab tutvuda
valla kantseleis, raamatukogudes ja valla veebilehel:
www.vihula.ee
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17. juuni 2015 istungi nr 22 kokkuvõte
1. Kompenseerida õpilaste sõidupiletid vastavalt avaldustele kokku summas 162,63 eurot.
2. Anda luba Eesti Noorsootöö Keskusele projektlaagri
läbiviimiseks ajavahemikul 05.07.-10.07.2015 Käsmu
küla Lainela Puhkekülas.
3. Väljastada MTÜ-le Mootorrattaklubi Paganad avaliku
ürituse „Motofestival SMASH 2015“ Rutja lennuväljal
10.07.-12.07.2015 korraldamise luba.
4. Moodustada ajutine komisjon vallavalitsuse ehitus- ja
keskkonnatalituse juhataja ametikoha täitmiseks
korraldatava avaliku konkursi tulemuste väljaselgitamiseks. Komisjoni koosseis: Annes Naan, Uno
Õunapuu, Aide Veinjärv, Arno Pärna ja Enna Tiidemann.
5. Maksta koolilõpu toetust summas à 80 eurot Vihula valla
õpilastele kes on lõpetanud põhikooli.
6. Maksta koolilõpu toetust summas ´a 80 eurot Vihula valla
õpilastele kes on lõpetanud gümnaasiumi.
7. Väljastada ehitusluba Võsu aleviku Männiku väikekoht 9
kinnistu suvila rekonstrueerimiseks.
8. Lõpetada Võsu aleviku Spordi tn 23 kinnistule algatatud
detailplaneeringu koostamise menetlus.
9. Väljastada kirjalik nõusolek Vihula küla Rohuaia
kinnistule kuuri rajamiseks. Väljastada kirjalik nõusolek
Käsmu küla Põllu tn 19 kinnistule väikeehitise püstitamiseks.
30. juuni 2015 istungi nr 23 kokkuvõte
1. Muuta Võsupere külas asuva katastriüksuse Mudila
sihtotstarvet maatulundusmaast sotsiaalmaaks alaliigiga
ühiskondlike hoonete maa.
2. Kompenseerida õpilaste sõidupiletid vastavalt esitatud
avaldustele summas 55,79 eurot.
3. Müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel Vihula vallale
kuuluv Võsu alevikus asuv kinnistu Tiigi väikekoht 19
alghinnaga alates 16 000 eurot. Pakkumiste esitamise
tähtaeg on 27.juuli 2015.
4. Kinnitada kultuuri- ja noorsookomisjoni ettepanekud
järgmiselt: MTÜ Võsu Sadam: Võsu sadama avamine,
taotlus 500 eurot, avamisüritusel 11. juulil 2015, Rakvere
Linnaorkestri tasu: toetada taotlejat 500 euro ulatuses,
taotlejal esitada kuludokumendid.
MTÜ Pailaps: Võsu ranna liivaskulptuurid 2015,
taotlus 493 eurot (trükised, plakatid 78 eur, auhinnad
osalejatele 300 eur, Liivaplatside ettevalmistus 25 eur,
reklaam lehes 90 eur), omaosalus 393 eurot (graafika,
trükiettevalmistus 68 eur, tänukirjad, diplomid 35 eur,
auhinnad osalejatele 150 eur, ürituse ettevalmistus 75 eur,
liivaplatside ettevalmistus 50 eur, reklaam lehes 15 eur):
toetada taotlejat 100 euro ulatuses, taotlejal esitada
kuludokumendid.
Merikene Teppe: Võsu Rannamemmed 35, taotlus 450
eurot (meened, kingitused, lilled 150 eur, suupisted, tort,
kringel 300 eur), omaosalus 590 eurot (tantsude
ettevalmistamine ja proovid 120 eur, meened, kingitused,
lilled 150 eur, peolaud 250 eur, ansambel 70 eur).
Osalejaid, külalisi ca 100 inimest. Tegemist on kõige
pikaaegsema tegutseva kollektiiviga vallas, kes alati
kõikidest sündmustest suure entusiasmiga osa võtavad:
toetada taotlejat 450 euro ulatuses, taotlejal esitada
kuludokumendid.
MTÜ Eru Surf: „Võsu Fun“ 2015, taotlus 510 eurot
(diplomid, medalid 85 eur, auhinnafond 200 eur,
ettevalmistus 75 eur, kohtunike tasu 150 eur), omaosalus
345 eur (graafika, trükiettevalmistus 50 eur, auhinnafond
50 eur, ürituse ettevalmistus 105 eur, tasu kohtunikele 50
eur, kohtunike majutus 90 eur), lisatud juurde MTÜ Eru
Surfi vastused kirjalikule järelepärimisele: toetada
taotlejat 250 euro ulatuses, lisaks on taotlejal võimalik
kasutada vallale kuuluvat välitelki. Toetuse saamiseks
taotlejal esitada kuludokumendid/arve.
MTÜ Vergiranna Selts: Kaluritepäev (iga-aastane
külapäev), taotlus 300 eurot (töötoad 100 eur,
spordivõistlused 100 eur, liiv võrkpalliplatsile 100 eur),
omaosalus vabatahtlik töö kokku 100 eur: toetada
taotlejat 200 euro ulatuses, liiva võrkpalliplatsile
organiseerib vallavalitsus. Toetuse saamiseks taotlejal
esitada kuludokumendid/arve.
5. Sõlmida OÜ-ga Jussi Grupp Mere tn 8a pumbamaja maa
30 m2 ja terrassi kasutusleping tähtajaga kuni 31.08.2015.
6. Kiita heaks komisjoni ettepanek 2015 aasta Hajaasustuse
programmi esitatud projektide rahastamiseks järgmiste
isikute osas: Valdur ja Ene Liiv, Leili Veetõusme, Valdek
Kilk, Taavi Kasemaa, Õile Lepviikmann ja Aivar Ranne,
Pille Rauba, Anne Oviir, Andres Mülla, Anu Karell ning
projektide osaliseks rahastamiseks järgmiste isikute osas:
Milvi Rumberg, Toomas Polluks.
7. Anda luba korraldatud jäätmeveoga liitumisest
erandkorras vabastuseks M. Jollerile. Anda luba
korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodiliseks
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vabastuseks U. Süllustele. Mitte nõustuda A. Lõbu
taotlusega korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodiliseks vabastuseks.
8. Keelata Võsu sadama slipist skuutrite ja jettide
veeskamine ning sadama akvatooriumis sõitmine.
9. Väljastada projekteerimistingimused Pihlaspea küla
Kadaka kinnistu sauna ehitusprojekti koostamiseks
Keskkonnaameti poolt esitatud tingimustel. Väljastada
projekteerimistingimused Sagadi küla Rästase kinnistu
elamu ehitusprojekti koostamiseks.
10. Väljastada ehitusluba Käsmu küla Ranna tee 17a
elektriliitumise rajamiseks. Väljastada ehitusluba Võsu
aleviku Mere tn 93a kinnistu elektriliitumise rajamiseks.
11. Väljastada kirjalik nõusolek Palmse küla Kadaka
kinnistule kuuri rajamiseks Keskkonnaameti poolt
esitatud tingimustel. Väljastada kirjalik nõusolek Käsmu
matka- ja jalgrattaraja teabetahvlite rekonstrueerimiseks
Keskkonnaameti poolt esitatud tingimustel. Väljastada
kirjalik nõusolek Altja küla Toomarahva kinnistule kuuri
rajamiseks.
12. Väljastada kasutusluba Võsu sadama II etapi ehitiste
kasutamiseks.
13. Volikogu sotsiaal- ja hariduskomisjoni ettepanekud
kinnitada järgmiselt: maksta küttetoetust ühele eakale
inimesele summas 224 eurot; maksta rehabilitatsioonitoetust ühele puudega inimesele summas 90,17 eurot,
maksta ühekordset toetust ühele eakale inimesele summas
345 eurot.
14. Maksta koolilõpu toetust summas 80 eurot Rakvere
Ametikooli lõpetanud õpilasele.
15. Muuta Vihula Vallavalitsuse määruse „Sotsiaaltranspordi teenustasude täiendav kehtestamine ja kliendi
omaosaluse suuruse kehtestamine“ § 1 ja sõnastada see
järgmiselt: „Kehtestada veokorraldustasu suuruseks 4,45
eurot ühe täitmisele pööratud tellimuse kohta.“ Muuta
Vihula Vallavalitsuse määruse „Sotsiaaltranspordi teenustasude täiendav kehtestamine ja kliendi omaosaluse
suuruse kehtestamine“ § 2 ja sõnastada see järgmiselt:
„Kehtestada veoteenuse tasu suuruseks sõiduauto või
ratastoolibussiga 1,26 eurot ühe kilomeetri kohta;
kanderaamiga sõidukiga 1,26 eurot ühe kilomeetri kohta.
Kehtestada sotsiaaltransporditeenuse omaosalustasu
vastavalt esitatud eelnõule.
16. Täiendada Vihula Vallavalitsuse 02.06.2015 korralduse
nr 239 „Võsu sadamateenuste hinnakiri“ punkti 1.4. ja
sõnastada see järgmiselt: 1.4. parkimine/aluse hoidmine
sadama alal 2 eurot päev, 10 eurot nädal ja 40 eurot kuu
(kaikoha rentnikel tasuta). Mootorsõiduki/aluse
omanikule, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on
Vihula vallas, rakendatakse hinnasoodustust 25%.
Mootorsõiduki parkimine sadama territooriumil 10 eurot
ööpäev. Kaikoha ühekordne kasutus 15 eurot päev.
15. juuli 2015 istungi nr 24 kokkuvõte
1. Kiita heaks komisjoni ettepanek 2015 aasta Hajaasustuse
programmi projektide täiendavaks rahastamiseks
järgnevate isikute osas: Heiki Eluri ja Sigrid Kustavson.
2. Anda luba korraldatud jäätmeveoga liitumisest
perioodiliseks vabastuseks H. Sassile. Anda luba ühise
jäätmemahuti kasutamiseks J. J. ja E. Leoskile. Anda luba
korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras
vabastuseks T. Vapperile.
3. Väljastada projekteerimistingimused Eru küla Hundisilma kinnistu sauna rekonstrueerimise ja laienduse
ehitusprojekti koostamiseks Keskkonnaameti poolt
esitatud tingimustel.
4. Väljastada kasutusluba Võsu koolimaja hoone akende
vahetuse järgseks kasutamiseks.
5. Väljastada ehitusluba Vergi küla Purje kinnistule elamu
rajamiseks. Väljastada ehitusluba Vergi küla Sadama
katastriüksusel asuva sadamahoone rekonstrueerimiseks.
28. juuli 2015 istungi nr 25 kokkuvõte
1. Anda nõusolek korraldatud jäätmeveoga liitumisest
perioodiliseks vabastuseks Ü.Käär ja M.Põž.
2. Nõustuda Riigimetsa Majandamise Keskusele vee
erikasutusloa väljastamisega Võsu jõel asuvate Ojaäärse
II, Oruveski ja Muike paisjärvede regulaatorite
rekonstrueerimiseks.
3. Volikogu kultuuri- ja noorsookomisjoni ettepanekud
kinnitada järgmiselt:
Rain Heinamäe, Altja külavanem: Altja küla 550
Kogumaksumus 1790 eurot, taotlus vallalt 1485 eurot.
Komisjoni liikmete arvamus: eelarve liiga suur, sees palju
tegevusi, mida saab ära teha tunduvalt väiksemate
kuludega, nt kutsed saata e-mailiga, toitlustamise saaks
korraldada 100 euroga – keeta külasuppi, teha ühine
pajaroog vmt. Nii suure ettevõtmise korraldamiseks oleks
võinud taotleda projektirahasid nt Kohaliku omaalgatuse
programmist, valla toetust oleks saanud kasutada
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omaosaluse kaasfinantseerimiseks. Komisjon otsustas
teha vallavalitsusele ettepaneku toetada taotlejat 400 euro
ulatuses ansambli ja lõõtsamehe töö tasustamiseks,
taotlejal esitada kuludokumendid.
Lii Undusk: Horoskoobi suvepidu
Eesmärk korraldada suvepidu, kuhu oodatud osalema
lisaks kohalikele kõik ümberkaudsed suveelanikud. Pidu
60-70ndate stiilis, esinejad kohalikud taidlejad ja
külalised. Taotlus 450 eurot ansamblitasu maksmiseks.
Komisjon otsustas teha vallavalitsusele ettepaneku
toetada taotlejat 450 euro ulatuses, taotlejal esitada
kuludokumendid.
EELK Käsmu Kogudus: Orelikontsert kammerorkestriga Käsmu kirikus
Kogumaksumus 1500 eurot, kaasfinantseering 1000
eurot, taotletav toetus 500 eurot.
Tegevus: Järjekordne Tallinna XXIX Rahvusvaheline
Orelifestival toimub 31.juulist kuni 9. augustini 2015.
Korraldajad sooviksid ühe kontserdi anda ka Käsmu
kirikus, 04.08.2015 kl 19. Kavas oleks 5 (viis) W.A.
Mozarti kirikukontserti orelile ja orkestrile, ning J.S.
Bachi sooloteoseid orelile. Esinejateks on professor
Andres Uibo, kes on ka Tallinna orelifestivali kunstiline
juht ning kammerorkester.
Komisjon otsustas teha vallavalitsusele ettepaneku
toetada taotlejat 300 euro ulatuses, taotlejal esitada
kuludokumendid.
4. Anda luba Narva Keeltelütseumi projektlaagri
läbiviimiseks 11.10.-17.10.2015 Viiking Külalistemajas
Võsul.
5. Väljastada MTÜ-le Viru Folk luba avaliku ürituse „Viru
Folk 2015“ korraldamiseks Käsmu külas 07.08.09.08.2015.
6. Kooskõlastada Vainupea külas Adami kinnistule puurkaevu rajamine vastavalt esitatud taotlusele.
04. augusti 2015 istungi nr 26 kokkuvõte
1. Nõustuda Riigimetsa Majandamise Keskuse taotlusega
ning määrata riigi omandisse jäetavatele Vihula vallas
asuvatele maaüksustele sihtotstarbed ja lähiaadressid
vastavalt nimekirjale.
2. Väljastada ehitusluba Pajuveski küla Veskirahva kinnistul
Pajuveski paisjärve laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks.
3. Lubada Kammerkooril Solare kasutada Võsu Kooli
ruume ja dušši kasutamise võimalust Võsu Spordihoones
ajavahemikul 14.-16.august 2015 järgneva hinnakirja
alusel: ööbimine koolis-2 eur/ inimene; dušši kasutamine
spordihoones-vastavalt spordihoone hinnakirjale.
Heakorra ja kooli vara kasutamise eest vastutajaks
määrata direktor Liis Reier.
4. Väljastada MTÜ-le Võsu Männiku Spordiklubi luba
29.08.2015 Võsu rannas toimuva avaliku ürituse „Võsu
Männiku Cup 2015“ korraldamiseks.
11. augusti 2015 istungi nr 27 kokkuvõte
1. Väljastada kirjalik nõusolek Võsu alevikus Võpsiku vkt 9
kinnistu ehitise tehnosüsteemide muutmiseks Keskkonnaameti poolt esitatud tingimustel.
2. Vallavalitsus otsustas esitada volikogule järgmised
eelnõud:
2.1. Võsu aleviku Mere tn 16a kinnistu detailplaneeringu
kehtestamine
2.2. Detailplaneeringu koostamise algatamine Võsu rand 2
katastriüksusele vee- ja vabaajakeskuse rajamiseks
2.3. Maa munitsipaliseerimine (Võsu-Käsmu kergtee L2
maaüksus)
2.4. Vihula valla arengukava aastani 2025 uuendamine
2.5. Vihula valla eelarvestrateegia aastateks 2016-2019
2.6. Võsu Kooli arengukava kinnitamine
2.7. OÜ Vihula Valla Veevärk laenu garanteerimine
Võsupere-Palmse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni
arendamise projekti omaosaluse finantseerimiseks
3. Moodustada ajutine komisjon haldus- ja majandustalituse
juhataja ametikoha täitmiseks välja kuulutatud avaliku
konkursi tulemuste väljaselgitamiseks. Konkursi teade on
avaldatud Vihula valla veebilehel, avaliku teenistuse
konkursiveebis, ajalehes „Virumaa Teataja“ ja ajalehes
„Kuulutaja“. Komisjoni tegevuse eesmärgiks on
konkursile laekuvate avalduste läbivaatamine, vajadusel
vestluste korraldamine kandidaatidega ning ettepaneku
esitamine vallavanemale. Komisjoni tegutsemise
tähtajaks on vallavanema poolt haldus- ja majandustalituse juhataja ametisse nimetamine. Kinnitada
komisjoni koosseis alljärgnevalt: Annes Naan – komisjoni
esimees, Uno Õunapuu – komisjoni liige, Aide Veinjärv –
komisjoni liige, Mati Piirsalu – komisjoni liige, Enna
Tiidemann – komisjoni liige) 4. Eraldada Vihula valla
2015. aasta eelarve reservfondist 1000 eurot tulekahju
läbi kannatada saanud perekonna toetamiseks.

4

VIHULA VALLA LEHT

Lumelükkamise avalduste
esitamise tähtaeg on
15. oktoober

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.

Erateede omanikud, kes soovivad eeloleval talvel vallalt
oma alalise elukohani Vihula vallas viival erateel
lumetõrjet tellida, PEAVAD ESITAMA (toonud, saatnud
postiga või saatnud e-kirjaga vald@vihula.ee)
HILJEMALT 15. oktoobriks 2015. a A V A L D U S E
VIHULA VALLAVALITSUSE KANTSELEISSE
(avalduse vormi leiate Vihula valla kodulehelt
http://www.vihula.ee/blanketid , trükitult Vihula
Vallavalitsuse kantseleist või Karepa, Vergi, Vihula, Võsu
ja Võsupere raamatukogudest).
Lumetõrjet erateedel korraldab Vihula vald „Vihula
valla erateedel tasuta lumetõrje teostamise kord” alusel.
Täiendav info tel. 5 688 1511

Liin nr 1

1. september

Võhma-Palmse-Viitna-VõhmaEru-Võsu
8:50
8:53
8:58
9:03
9:07
9:13
9:19
9:20
9:22
9:24
9:26
8:31
8:35
9:45

Peatus
Viitna
Sakussaare
Võsupere
Metsanurga
Palmse
Oruveski
Ilumäe
Uusküla tee
Uusküla
Uusküla tee
Võhma
Eru
Eru rist
Võsu rannaklubi

13:50
13:47
13:42
13:39
13:35
13:31
13:27
13:24
13:22
13:20
13:18
13:13
13:10
13:00

Kinnised ümbrikud kirjalike pakkumistega peavad
olema laekunud hiljemalt
21. septembriks 2015 kella 13.00 aadressil
Vihula Vallavalitsus,
Mere 6, Võsu alevik 45501 Lääne-Virumaa.
Pakkumised avatakse
21. septembril 2015 vallamaja II korruse saalis
kell 13.30 aadressil Võsu alevik Mere 6 LääneVirumaa. Täpsem informatsioon vara kohta
telefonil 5 688 1511.

1. september

Liin nr 2

Adaka-Oandu-Vergi-Võsu-Käsmu-Võsu
Hommikune graafik

Õhtune graafik

1.sept
9:00
9:10
9:15
9:20
9:25
9:30
9:40
9:45
9:50

1.sept
13:00
13:05
13:10
13:15
13:20
13:30
13:40
13:45
13:50

Peatus
Adaka
Oandu
Altja
Vergi
Lahe
Võsu kool
Käsmu
Lepispea
Võsu Rannaklubi

Liin nr 3

Vainupea-Karula-Haljala-Annikvere1. september Vihula-Võsu
Õhtune graafik

1.sept.
7:14
7:18
7:21
7:23
7:26
7:29
7:36
7:45
9:30
9:32
9:35
9:39
9:41
9:46
9:50

10:30
10:41
10:43
10:45
10:48
10:53
10:55
11:57
11:03
11:05
13:00
13:04
13:10
13:17
13:22
13:25

Peatus
Vainupea
Pajuveski
Karula
Kulli
Tiigi teerist
Sikkani
Annikvere
Haljala Rahvamaja
Vihula
Tiigi teerist
Sikkani
Sagadi
Sagadi teerist
Koljaku
Võsu Rannaklubi

Peatus
Võsu kool
Lahe
Vergi
Altja
Oandu
Adaka
Võsu
Lepispea
Käsmu

Haljala bussijaam
Noonu
Karula
Pajuveski
Vainupea
Karula
Kulli
Vihula
Paasi
Annikvere
Võsu kool
Koljaku
Sagadi teerist
Sagadi
Sikkani
Tiigi teerist

Vainupea-Karula-Haljala-Annikvere-Vihula-Võsu
Õhtune liin
Peatus
Haljala
Noonu
Karula
Pajuveski
Vainupea
Karula
Kulli
Paasi
Võsu
Koljaku
Sagadi teerist
Sagadi
Sikkani
Tiigi teerist
Vihula LA
Pihlaka
Nurga
Annikvere

E-N
15:50
16:01
16:03
16:05
16:08
16:13
16:15
16:20
16:30
16:34
16:40
16:42
16:47
16:50
16:55
16:58
17:05
17:10

Koolibussi liikumisgraafikud
tavapäevadel
Liin nr 1 Võhma-Palmse-Viitna-Võhma-Eru-Võsu

Liin nr 3

Hommikune liin
E-R Peatus
7:20 Vainupea
7:23 Pajuveski
7:26 Karula
7:28 Kulli
7:30 Karula
7:33 Noonu
7:45 Haljala
7:55 Annikvere
7:58 Võsuri
8:00 Nurga
8:03 Paasi
8:05 Sikkani
8:08 Pihlaka
8:12 Vihula lasteaed
8:14 Tiigi teerist
8:17 Sikkani
8:21 Sagadi mõis
8:23 Sagadi teerist
8:28 Koljaku
8:30 Võsu kool

Kallid naabrid, sõbrad,
tuttavad ja ka võhivõõrad
head inimesed!
Täname teid kogu südamest
toetuse ja abi eest!
Ainult teie abiga sai kiiresti
koristatud tuhk ja tukid õue
pealt. Sai plaasterdatud ihu- ja
hingehaavad ning soetatud uued
tööriistad tulle jäänute asemele.
Lõpuks veel saetud, lõhutud ja
riitagi laotud uued ahjupuud.
Nüüd me teame, et HEAD
INIMESED on meile lähemal,
kui arvatagi oskame! Hoiame
üksteist!
Suur aitäh teile!
Pärna-pere Võhma külast

Võsu Kooli õppeaasta avaaktus
1. septembril kell 10.00
Võsu Rannaklubis.

Hommikune graafik

AUGUST 2015

R
14:10
14:21
14:23
14:25
14:28
14:33
14:35
14:40
14:50
14:54
15:00
15:02
15:07
15:10
15:15
15:18
15:25
15:30

E-R
7.00
7:15
7:17
7:19
7:24
7:25
7:30
7:35
7:38
7:43
7:48
7:52
7:55
8:00
8:02
8:04
8:06
8:08
8:17
8:20
8:35

Peatus
Võsu
Võhma
Uusküla tee
Ilumäe
Palmse
Võsupere
Sakussaare
Viitna
Sakussaare
Võsupere
Metsanurga
Palmse
Oruveski
Ilumäe
Uusküla tee
Uusküla
Uusküla tee
Võhma
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
17:12
17:09
17:05
17:00
16:57
16:54
16:52
16:50
16:48
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
15:12
15:09
14:05
15:00
14:57
14:54
14:52
14:50
14:48
14:43
14:40
14:30

JOLANDA TAMMIK
Võhma kül

90

FRANTS LOHI
Käsmu küla

88

ÜLO PESUR
Koljaku küla

87

LALLI RANDOJA
Vergi küla

84

ELFI JÄRVALA
Uusküla küla

84

KERTU NAAN
Aasumetsa küla

84

LEONHARD SEPP
Eru küla

83

ASTA RING
Vergi küla

83

ÕIE METSAM
Võsu alevik

83

MIMVI NAAN
Palmse küla

83

ELSA RAUDLA
Võhma küla

82

KOIDU KANGUST
Käsmu küla

81

LYDIA MARGAT
Muike küla

80

AUGUST KILK
Võsu alevik

80

REET JÄRVELA
Karepa küla

75

Kui Jumal lubab, toimub Esku kabeli 170
aastapäeva jumalateenistus 6. septembril
k.a. algusega kell 15.oo.
Jutlustab dr Toomas Paul, kaasa teenivad dr
Peeter Roosimaa, diakon Ahti Udam.
Orelil Külli Erikson.
Laulab Bonzo.
Kaetud on armulaud.

NB! Õpilased võetakse peale ainult kokku lepitud
peatustest.

Õp. Margit Nirgi

Liin nr 2 Adaka-Oandu-Vergi-Võsu-Käsmu-Võsu
Hommikune graafik

Õhtune graafik

E-R
7:45
7:55
8:00
8:05
8:10
8:15
8:25
8:30
8:35

Peatus
Võsu kool
Lahe
Vergi
Altja
Oandu
Adaka
Võsu
Lapispea
Käsmu

Peatus
Adaka
Oandu
Altja
Vergi
Lahe
Võsu kool
Käsmu
Lepispea
Võsu kool

E-N
16:30
16:35
16:40
16:45
16:50
17:00
17:10
17:15
17:20

Meie hulgast
on lahkunud …

R
14:30
14:35
14:40
14:45
14:50
15:00
15:10
15:15
15:20

ELEONOORE KALMAN
17. 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

MARE NAAN
24. juuli
VÄINO TIHANE
26. juuli
LEO ODAR
21. august

