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Võsu jalgrattapäev oli laste- ja perekeskne

Võsu VTÜ Võidupüha
kohvilaud
Võsu vabatahtlikud pritsumehed pakkusid oma
ajaloolises pritsukuuris juba ligi 10 aastase traditsiooniga
Võidupüha kohvilauda. Võileibu, maitsvat kringlit, kohvi
ja kihisevat vahuveini (vaht kustutab teatavasti võrdselt
hästi nii tuld kui ka janu) pakuti pidupäeva puhul oma
ühingu tegev- ja auliikmetele, samuti kõigile kohalikele,
kes meie tegevuse vastu huvi on aastate jooksul üles
näidanud.
Seekord muutis Võidupüha tähistamise eriliseks
asjaolu, et meil oli võimalus rahvale demonstreerida meie
uut tuletõrjeautot. Tegemist on väga heas korras
vähesõitnud Mercedes Benz neljarattaveolise ja 3tonnise veepaagiga kustutusautoga. Auto on toodud
Soome kolleegidelt, on hästi hoitud ja vaba liigsest
tänapäevasest elektroonikast, mis kogemuste põhjal
külmade talvede puhul kipub alt vedama. Siinkohal
soovimegi ühingu liikmete poolt avaldada kõige
soojemad tänusõnad Vihula Vallavalitsusele tugeva
toetuse eest selle auto soetamisel ja samuti kõigi
olmemurede lahendamisel komandohoonet ühiselt
kasutades.

Lastekaitsepäeval toimunud jalgrattapäevale kogunes hulgaliselt lapsi. Võisteldi erinevates vanuseklassides, laste
distantside lõppedes proovisid jõudu ka täiskasvanud. Rattapäev lõppes matkaga Käsmu mööda tulevast kergliiklustee
trassi.

Õnnitleme kõiki lõpetajaid ja soovime edukat õpingute jätku!
Koolide lõpetajad 2014

Teiseks väga oluliseks põhjuseks oli õnnitleda
soliidse juubeli puhul meie komandohoones pikki aastaid
majahaldjaks olnud Aime Promenit. Tänu temale oli meie
mugav komandohoone (mida teised niigi asukoha poolest
kadestasid) alati mitte ainult steriilselt puhas, vaid ka
koduselt toataimede ja lilledega hoolitsetud ja hubane.

Põhikoolide lõpetajad
Võsu Põhikool
Sandra Einberg
Natalie Lehtmets
Joonas Lepik
Hanna Nõmm
Ingrid Nõmme
Maarja Nõmme
Sirly Sambla
Lembitu Väinsalu

Haljala Gümnaasium
Emily Muttika
Kender Uukivi
Kadrina Keskkool
Andra Helmes Kalman
Aliise-Maria Pärna
Loksa Gümnaasium
Kersti Sillajõe

Gümnaasiumide lõpetajad
Rakvere
Reaalgümnaasium
Martin Promen
Mare Niilikse

Rakvere
Eragümnaasium

Aime Promen õnnitlusi vastu võtmas.
Foto Ain liiva
Võsu kooli 9 .klassi lõpetajad vasakult: Hanna Nõmm, Sandra
Einberg, Ingrid Nõmme, Natalie Lehtmets, Maarja Nõmme,
Sirly Sambla, klassijuhataja Anne Reinhold ja esimeses reas
Lembitu Väinsalu ning Joonas Lepik

Ka tihedad vihmasabinad ja võib-olla seetõttu pisut
väiksem seltskond sel aastal ei vähendanud meie
tänutunnet ja soovi seda traditsiooni jätkata kindlasti ka
edaspidi. Olete ikka oodatud kohvile igal Võidupühal
kell 12.00 meie vanas pritsukuuris.
Võsu pritsumeeste nimel Valdek Kilk
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Jaan tõi laada, batuudid ja
tule randa

Võsu jaanipäev

JUUNI 2014

Eru
EruSurf
SurfTeam
Team--MOHNI RETK
MOHNI RETK

Eru Surf Team liikmetel on
septembris saanud traditsiooniks teha purjelauaga
sõit mandrilt Mohni saarele
(http://et.wikipedia.org/wiki
/Mohni) ja tagasi.
2014. aastal plaanime
seda retke juba seitsmendat
(7.) korda.
Alguspunktid mandrilt
on olnud erinevad, kuid
viimased kolm sõitu on
alanud ja lõppenud Meie
kodulahe „Eru laht“ alt
nurgast.
Püüame ikka FUN-ilt
võtta, s.t. RETK mitte võistlus. Kuigi jah, kärsitute osalejate rõõmuks on tagasisõit
mandrile nüüd võistlus. Eelmisel aastal said kolm esimest mees ja nais osalejat
auhinnad. Tundub, et selline
formaat on osalejatele igati
meelepärane.
Kindlasti tekib mõnel
küsimus, et miks me seda
juba mitmeid aastaid teeme
ja kas ära ei tüüta?

Virko Sirkel laagri lastega meremuuseumi trepil

Andrus Aasmäe kogemusi
jagamas

Tegelikult on mitmeid
vastuseid ja igaüks mõtestab
enda jaoks erinevalt lahti,
aga oluline on:
1. see on Meie tiimi traditsioon;
2. see on enda proovilepanek erinevates oludes
(õige varustuse valik, sõit
lahes ja avamerel, vaikseja tugeva tuulega, keeruline saarele pääsemine
jms);
3. see on suvel õpitud oskuste rakendamine. Kes on
rohkem sõitnud, see
sõidab oluliselt paremini
on eeskujuks ning kahjuks või õnneks kõik ei
jõuagi saarele;
4. see on eneseületus, sõna
otseses mõttes. Tavaliselt
kardetakse sellist väljakutset, aga koos ja pingutades saab eesmärk täidetud.
5. see on ilus Lahemaa
loodus ja vaatamisväärsused;

6. see on hea tunne mida
kogeda ja huvitav teema,
mida õhtul koos teistega
tünnisaunas arutada.
Kolm aastat on Meid
turvanud Käsmu Vabatahtlik
Merepääste ja oleme neile
selle eest väga tänulikud.
Halvad kogemused algusaastatel ja juhtumused viimastel retkedel otse nõuavad
turvalisuse tagamist. Sõitjatel on hea kindel tunne, sest
kunagi ei tea mis võib juhtuda.
Juhtunud on igasuguseid
huvitavaid seiku – on sadanud suureteralist rahet, mille
eest olime purjede all varjus;
on olnud kahe meetriseid
laineid; on varustus purunenud: uim, kardaan, poom,
laud katki, purje kinnitused
järgi andnud, mast pooleks;
mõnel osalejal jõud osta
lõppenud; mõned osalejad
õigel ajal otsa ringi keeranud
mandri suunas; hüljes laua
all ujunud; mõni sokuga on

saarel tõtt vaadanud. Ühesõnaga igav ei hakka. Kõike
seda peab ise kogema ja
nägema.
Iga korraga õpime midagi ja anname järgmisel
sõidul osalejatele näpunäiteid.
2014. a retkel on kindlasti mobiiltelefoni kaasa
võtmine merel kohustuslik,
sest eelmisel aastal otsisime
ühte osalejat tunda aega ja
loomulikult leidsime õnnelikult kalda äärest. Inimeste
ohutuse on kõige tähtsam.
2014. a Mohni retk
toimub 37 nädala vahetusel
(13.09. või 14.09.) eeldatavalt laupäeval 13. septembril.
Kõik huvilised on oodatud. Julget pealehakkamist,
ootame Teid.
Eru Surf Team,
Argo Servet
eru.surf@gmail.com
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Võsul
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12.juunil kell 16:00.

Istungil osales 12 volikogu liiget:
Robert Aasa, Andrus Aasmäe, Anneli Alemaa,
Urmas Einberg, Annika Hallimäe, Gerly Herm,
Hanno Nõmme, Mati Piirsalu, Jüri Teppe,
Aarne Vaik, Aide Veinjärv ja Uno Õunapuu.
Istungil ei osalenud Jaan Kruus.
Määrusega nr 11 kinnitati Vihula valla 2014.aasta
lisaeelarve nr 2
Määrusega nr 12 muudeti Vihula valla põhimäärust
Määrusega nr 13 kehtestati Vihula valla avaliku ürituse
korraldamise ja pidamise eeskiri
Otsusega nr 49 kinnitati Vihula valla 2013.aasta
majandusaasta aruanne
Otsusega nr 50 lõpetati Käsmu küla Merekooli tn 1,
Merekooli III ja Merekooli tn 4 ning lähiümbruse
detailplaneeringu menetlus
Otsusega nr 51 algatati Vihula valla üldplaneeringut
muutva Käsmu sadama detailplaneeringu koostamine
ja keskkonnamõju strateegiline hindamine
Järgmine korraline volikogu istung
toimub 14. augustil algusega kell 16:00
vallamajas, Võsul.
Volikogu poolt vastuvõetud määruste ja otsustega saab
tutvuda valla kantseleis, raamatukogudes ja valla
veebilehel: www.vihula.ee.

Euroopa Liidus ringi
reisides ära unusta kaasa
võtta Euroopa
ravikindlustuskaarti
Ees ootaval puhkuste ajal tasub meeles pidada, et võimaliku
tervisehäda puhuks on kõige olulisem abimees Euroopa
ravikindlustuskaart. Sellega saavad Eesti Haigekassas
kindlustatud inimesed ajutiselt teises liikmesriigis viibimise
ajal vajaminevat arstiabi võrdsetel tingimustel selles riigis
elavate kindlustatud inimestega. Selleks peab arstiabi
vajadus olema tekkinud teises riigis viibimise ajal ning
tervishoiuteenuse vajadus peab olema meditsiiniliselt
põhjendatud.
Lisaks on vaja erakindlustust
Euroopa ravikindlustuskaart annab õiguse vajaminevale
arstiabile Euroopa Liidu territooriumil ja Euroopa Majanduspiirkonnas ning Šveitsis viibimise ajal. Vajaminev
arstiabi ei ole tasuta – maksta tuleb patsiendi omavastutustasud (visiiditasu, voodipäevatasu jne) asukohamaa hindades.
Omavastutustasusid patsiendile ei korvata. Samuti ei kata
kaart riikidevahelise transpordi kulusid. Seetõttu soovitab
haigekassa alati teha lisaks ka erakindlustuse. Eelnevat
arvestades peaks haigla väljastama arve vaid omavastutustasude peale, mille omakorda saab esitada erakindlustusele.
Haigekassa hüvitab vaid riikliku süsteemiga liitunud
raviasutustes tehtud kulutused, eraarstiabi mitte. Üldjuhul
tasub eraraviasutustes tekkinud kulutuste, omavastutustasude ja riikidevahelise transpordi eest reisikindlustus.
Mis on vajaminev arstiabi?
Selle, kas tegemist on vajamineva arstiabiga või mitte,
määrab patsienti raviv arst, kuid üldreeglina tähendab
vajaminev arstiabi isikul teises liikmesriigis viibimise ajal
ootamatult tekkinud terviserikke ravimist. See terviserike
võib olla näiteks kõrge palavik, kõhuvalu, infarkt, õnnetuse
tagajärjel tekkinud vigastus jne. Loetelu, mis täpselt
vajamineva arstiabi alla kuulub, ei ole.

Jäta meelde!
•

•

Euroopa ravikindlustuskaarti on lihtne tellida
interneti teel portaalist www.eesti.ee. Kaardi saab
tellida oma kodusele aadressile ja see on tasuta.
Euroopa ravikindlustuskaarti ei tohi kasutada, kui

3

20. mai 2014 istungi nr 19 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. väljastas kaevetööde loa kanalisatsiooniehitustööde
teostamiseks Võsu aleviku Ranna tn 3 kinnistu liitumisel
ühiskanalisatsioonitrassiga;
2. väljastas kirjaliku nõusoleku Võsu aleviku Ranna tn 3
kinnistu kanalisatsiooniliitumise rajamiseks Võsu
aleviku ühiskanalisatsioonitrassiga ja Võsu aleviku
veetöötlusjaama Vabaduse tn 18 elektriliitumise
rajamiseks;
3. väljastas kasutusload Vergi küla Mereranna kinnistu
tootmishoone laiendamisjärgseks kasutamiseks ja Eisma
küla Liivakünka kinnistu majutushoone I etapi ehitustööde järgseks kasutamiseks;
4. väljastas ehitusload Võsu aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniehitiste 4 osa, Spordi-Luha-Kalda piirkond,
rajamiseks; Sagadi küla Põldre kinnistule elamu
püstitamiseks ja Vergi küla Uue-Liiva kinnistu
elektriliitumise rajamiseks;
5. väljastas projekteerimistingimused Võsu aleviku Oja tn
reovee pumpla elektriliitumise projekti koostamiseks,
Võsu aleviku Muru tn reovee pumpla elektriliitumise
projekti koostamiseks ja Võsu aleviku Metsa tn reovee
ülepumpla elektriliitumise projekti koostamiseks;
6. andis load MTÜ-le Agentuur Evita projektlaagri
läbiviimiseks Lainela Puhkekülas Käsmus ajavahemikul
06.07.-11.07.2014 ja Eesti Noorsootöö Keskusele
projektlaagri läbiviimiseks Vainupea Pansionaadis
ajavahemikul 07.07.-12.07.2014;
7. andis nõusoleku Vainupea külas asuva kinnistu
Kasteheina jagamiseks kuueks iseseisvaks katastriüksuseks ning määras moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressideks Vainuserva, Vainuserva,
Kasteheina, Metsaääre, Kaevu, Kasteheina tee;
8. kooskõlastas Palmse külas Anu kinnistule rajatava
puurkaevu asukoha vastavalt esitatud taotlusele;
9. andis nõusoleku korraldatud jäätmeveoga liitumisest
perioodiliseks ja erandkorras vabastuseks H.Toomelile,
I.Siirakule, K.Pošlinile.
27. mai 2014 istungi nr 20 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. ei rahuldanud H.Vesseli taotlust korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamiseks;
2. otsustas sõlmida lepingud Võsu avalikus rannas teenust
osutavate vetelpäästjatega perioodiks 01.06.2014 kuni
31.08.2014. Määrata koordineerivaks isikuks rannaala
tegevuste korraldamisel Andrus Aasmäe alates
01.06.2014 kuni 31.08.2014;
3. väljastas kirjaliku nõusoleku Salatse küla Herma
kinnistule väikeehitise püstitamiseks;
4. otsustas esitada volikogule järgmised eelnõud: „Käsmu
küla Merekooli tn 1, Merekooli III ja Merekooli tn 4 ning
lähiümbruse detailplaneeringu menetluse lõpetamine“,
„Vihula valla üldplaneeringut muutva Käsmu sadama
detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamine“ ja „Vihula valla 2013.aasta
majandusaasta aruande kinnitamine“;
5. kinnitas volikogu sotsiaal- ja hariduskomisjoni
ettepanekud järgmiselt: Maksta küttetoetust ühele
töötule summas 192 eurot. Maksta küttetoetust ühele
eakale inimesele summas 128 eurot. Maksta ühekordset
toetust ühele kinnipidamiskohast vabanenud isikule
summas 90 eurot. Toetada ühe õpilase sõitu Saksamaale
Haljala Gümnaasiumi delegatsiooni koosseisus 150
euroga;
6. Võsu sadama projekti elluviimiseks moodustatud Vihula
Vallavalitsuse ajutise komisjoni tegevuse eesmärgiks ja
ülesandeks on sadama projekti koostamise käigus
projekteerijaga mahtude ning tehniliste näitajate
täpsustamine, informeerides sellest vallavalitsust.
03. juuni 2014 istungi nr 21 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. väljastas load SA-le Rakvere Teatrimaja avaliku ürituse,
Rakvere teatri etenduse „Üks pealuu Connemaras“
korraldamiseks Uusküla külas Tooma talus ajavahe-

•

•

ravikindlustus on lõppenud. Kui ravikindlustus ei
kehti ja kaarti siiski kasutatakse, on haigekassal
tulenevalt ravikindlustuse seadusest ja võlaõigusseadusest õigus nõuda tekitatud kahju sisse.
Tulenevalt Euroopa Liidu seadusandlusest väljastab iga riik Euroopa ravikindlustuskaardi oma
riigikeeles. Seega on ka info Eestis välja antavatel
ravikindlustuskaartidel eesti keeles.
Euroopa ravikindlustuskaart kehtib 3 aastat ja seda

2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

mikul 13.-28. juuni ja 08.-13.j uuli 2014 ning OÜ-le Berit
Grupp avaliku ürituse „Kaunid Kontserdid Käsmus“
korraldamiseks 05.-11. juuni 2014;
tutvus OÜ Monoliit poolt koostatud Võsu sadama ehituse
I ja II etapi põhiprojektiga, kiitis selle heaks ja saatis
volikogule kinnitamiseks, sest vastavalt Vihula valla
ehitusmäärusele on volikogu pädevuses munitsipaalehitiste ehitusprojektide kinnitamine;
andis loa korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastuseks A. Bergströmile;
väljastas kasutusloa Eisma küla Laine väikekoht 21
kinnistu suvila kasutamiseks;
väljastas projekteerimistingimused AS-le Eltel Networks
Palmse võrgusõlme asendamise projekti koostamiseks;
väljastas kaevetööde load Võsu aleviku Spordi tn, Spordi
põik, Luha tn, Kalda tn ja Rakvere mnt piirkonna
ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniehitustööde teostamiseks
ning Võsu aleviku Metsa tn, Posti tn, Pargi tn, Sillaotsa
kinnistu ja Jaanioja kinnistu piirkonna ühisveevärgi- ja
kanalisatsiooniehitustööde teostamiseks;
väljastas ehitusload suvila püstitamiseks Vainupea küla
Piiri kinnistule, Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutusele
ELA072 Vihasoo-Viitna-Kadrina multitorus fiiberoptilise kaabli ehitustöödeks Vihula vallas ning Võsu
aleviku Metsa tn ja Mere tn piirkonna ühisveevärgi- ja
kanalisatsiooniehitiste rajamiseks;
otsustas esitada volikogule järgmised eelnõud: „Vihula
valla avaliku ürituse korraldamise ja pidamise eeskiri“,
„Vihula valla põhimääruse muutmine“ ja „Vihula valla
lisaeelarve nr 2 vastuvõtmine“.

10. juuni 2014 istungi nr 22 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. kinnitas Võsu Kooli direktoriks Lauri Metus`e alates
01.08.2014;
2. väljastas kasutusloa Võsu aleviku Vambola tn 7 kinnistu
elamu kasutamiseks;
3. väljastas kaevetööde loa Võsu aleviku Ranna tn 7
kinnistu ühisveevärgiga liitumisega seotud tööde
teostamiseks;
4. väljastas kirjalikud nõusolekud Võsu aleviku Ranna tn 7
kinnistu ühisveevärgiga liitumise rajamiseks, Pedassaare
küla Jaagu-Loritse kinnistule puurkaevu rajamiseks,
Koljaku küla Ligedama kinnistule puu- ja tööriistakuuri
püstitamiseks, Võsu aleviku Mere tn 85 kinnistule
abihoone püstitamiseks Keskkonnaameti poolt esitatud
tingimustel, Võsu aleviku Metsa tn reoveepumpla
elektriliitumise rajamiseks, Võsu aleviku Muru tn
reoveepumpla elektriliitumise rajamiseks, Võsu aleviku
Oja tn reoveepumpla elektriliitumise rajamiseks ja
Käsmu küla Põllu tn 15 kinnistule abihoone
püstitamiseks;
5. väljastas projekteerimistingimused Võsu aleviku Piibelehe tn 26 kinnistu suvila rekonstrueerimiseks ja
laiendamiseks Keskkonnaameti poolt esitatud tingimustel ning Võsu aleviku Metsa tn 21 kinnistu abihoone
ja nõlva tugiseina ehitusprojekti koostamiseks Keskkonnaameti poolt esitatud tingimustel;
6. väljastas ehitusload Vergi küla Sepa kinnistu elamu
katusekatte- ja konstruktsioonide ning fassaadide
rekonstrueerimiseks, Võsu aleviku Jaanioja tn 5
kinnistule suvila püstitamiseks ning Vergi küla
Mereranna kinnistu tootmishoone laiendamiseks;
7. kooskõlastas puurkaevu asukoha Käsmu külas Hundisoo
tn 3 katastriüksusel vastavalt Käsmu küla Laane tee 21
maaüksusele koostatud ja kehtestatud detailplaneeringule.
13. juuni 2014 istungi nr 23 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. väljastas ehitusload Võsu sadama I ja II ehitusetapi
teostamiseks, Palmse mõisa palmimaja rekonstrueerimiseks ja Käsmu küla Laane põik 3 kinnistule abihoone
püstitamiseks;
2. väljastas kasutusloa Vergi küla Kalda kinnistu suvila
kasutamiseks.
3. määras vallavanema asendajaks tema puhkusel viibimise
ajal ehitus- ja planeerimisnõunik Erik Keskküla.

•

saab kasutada vaid koos isikuttõendava pildiga
dokumendiga.
Kui reisite väljapoole Euroopa Liitu, on soovitatav
teha reisikindlustus.

Välisriigist helistades on haigekassa
infonumber +372 669 6630.
Infot vajamineva ja plaanilise arstiabi kohta ning
taotlusvormid leiate haigekassa kodulehelt
www.haigekassa.ee.
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Vergi sadama
juulikuu üritused:
05.07 esineb 2 Quick Start
algus kell 22.00
pilet eelmüügist 10.kohapeal 12.12.07 Kaluritepäev
esineb ansambel Mahe
19.07 Paadiralli lõpetamine
esineb Onu Bella

KODUKANDIPÄEV
Karepa rahvamajas 12. juulil
17.00 XIV kodukandipäev
17.00 V. Kuslapi kontsert
Supi söömine
maalinäitused
19.00 tantsitab Villu bänd
Esineb Esteetika- ja
tantsukool
Pilet 7€, lapsed kuni 18a tasuta

Olete oodatud Vergi Kaluritepäevale
12. juulil algusega kell 11.00
Kavas sportlikud tegevused (paarisvõrkpall, jalgpall), lastele
batuut, jalgpall, meisterdamine. Jaan Kriiva joonistuste ja
akvarellide näitus. Käsitöö müük. Kalasupp ning muud
suupärast. Koduloorada. Tantsuõhtu sadamas.
Tulge kauplema, sportima, mängima ning muidu
mõnusat päeva veetma!
Info ja registreerimine 5 666 5081 Vergiranna Selts

Traditsiooniliselt toimuvad Öömuuseumid juulis kolmapäeva
õhtutel. Härrastemaja avab uksed kell 19, loeng algab kell 20,
kontsert kell 21:30
Pileti hind 3 eurot.

09.07

M u u s i k a õ p e t a j a ü ü r i b a a s t a r i n g s e l t ( võ i
septembrist-maini) ahiküttega elamispinna Võsul.
Info tel 510 8893

"Haruldased leiud ajaloolistes interjöörides" - Viljar Vissel
Akustilist õhtumuusikat kitarride saatel esitavad Jaan Sööt ja
Märten Kross
„Eluolu Sagadis sadakond aastat tagasi – pilguheit
sajandivanusesse fotokogusse“ - Ain Kütt

Kontsert "Vaga ja vallatu". Keskaja ja renessansi muusikat
esitavad Tõnis Kaumann ja Kiili vanamuusikaansambel Heili
Meibaumi juhendamisel.
16.07 „Metsaannid baltisaksa söögilaual. Põimunud söögikultuur või
kultuuriülekanne?" Ulrike Plath
Kontsert „Kadunud ehted“ - rahvalaulude töötlusi salongilikus
võtmes esitab Lea Gabral koos Olav Ehala, Lembit Saarsalu,
Toivo Undi ja Kaisa Gabraliga.
23.07 „Libahundid 17. sajandi nõiaprotsesside süüpingis“ Tiina Vähi
Muusikaline kava „Koputa“, esitajateks Luisa Värk ja Artjom
Savitski.

VANAMUUSIKA ANSAMBEL Rahvusvaheliste festivalide diplomand

“Da camera e da chiesa”
Kunstiline juht ja solist
VIKTOR FELITSIANT (viiul)
VALERIA GOLOVKO (sopran)

NADEŽDA PANFJOROVA (mezzosopran)
MARGARITA FELITSIANT (klaver)

KONTSERDISARI LAHEMAAL 2 ERINEVAT PROGRAMMI
24. JUULIL 20.00 VÕSU RANNAKLUBIS
Venemaa ja Euroopa romantismi pärlid
25. JUULIL 18.00 LOKSA KULTUURIKESKUSES
Venemaa ja Euroopa romantismi pärlid
27. JUULIL 15.30 KÄSMU KIRIKUS
G. F. Händel (Sonaadid viiulile ja orelile, “Itaalia duetid”
kahele häälele, viiulile ja orelile) Orelil PIRET AIDULO
NB! VÕSU SPORDIHOONE VAJAB AJUTIST KORISTAJAT!
 vajame suveks alates 21.07 – 17.08 õue ala,
kliendisaali,spordisaali ja teenindusala koristajat.
 töö sobib inimesele, kes otsib lisatööd!
 töö nõuab füüsilise koormuse taluvust!
Lisainfo: spordihoone@vihula.ee; aalemaa@gmail.com
Telef: 323 8400 Mobiil: +372 552 9605

HAIDE PAJULA
Võsupere küla

94

AINO PAJUSTE
Võhma küla

88

VAIKE HEINSAAR
Joandu küla

85

JOOSEP UUKIVI
Annikvere küla

84

JUTA SUNDLA
Noonu küla

84

HUGO KRIIVA
Vergi küla

83

ASTRID AASMÄE
Korjuse küla

81

VEERA-MIRALDA
MIKSON
Lahe küla

Sagadi mõis

02.07

JUUNI 2014

Käsmu rahvamajas toimub 12.juulil
2014 kella 10.00-16.00 tasuta riiete ja
jalanõude jagamine. On laste, meeste
ja naiste riideid ja jalanõusid. Info
telefonil 511 3948 Epp Ojalill

81

MILVI SEPPO
Võsu alevik

81

EINART RAHKEMA
Mustoja küla

80

ASTRID VALENG
Võsu alevik

80

SILVIA KOND
Annikvere küla

80

ELMA MEIKAR
Vatku küla

80

AIME PROMEN
Võsu alevik

75

LAINE ARRO
Annikvere küla

75

ELLA LEPVIIKMAN
Vihula küla

75

JAAN VEERVÄLI
Muike küla

70

HELGI SAAREOKS
Toolse küla

70

ENDLA KIVIBERG
Käsmu küla

70

Võsu Spordihoones FÜSIOTERAPEUT
PAKUTAVAD TEENUSED:
MASSAAŽ – ÜLDMASSAAŽ JA
OSALINE MASSAAŽ
SPORDIMASSAAŽ
STRETCHING (VENITUS)
TERAPEUTILINE HARJUTUS
Tõhus abi kaela- ja seljavalu raviks ning
tööväsimuse ja stressi leevenduseks.
Võsu Spordihoone aadressil Tõusu 4, Võsu
REGISTREERUMINE JA INFO:
Rando Maamägi, telefon: +372 5279209,
e-post: randomaa@gmail.com

Meie hulgast
on lahkunud …

ARVO TOOMLA
18. mai
TIIT VAHTRAS
31. mai
UNO MAASIK
18. juuni
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

