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Käsmu kirik - 150
3. augustil tähistati Käsmus
150 aasta möödumist kiriku
pühitsemisest ja peeti meeles
ka Käsmu küla esmamainimise 490. aastapäeva. Pidulikul jumalateenistusel osales umbes 70 inimest eesotsas EELK peapiiskopi
Andres Põderiga. Teenistuse
viis läbi Käsmu koguduse
h o o l d a j a õ p e t a j a , Vi r u
praostkonna abipraost, Tauno Toompuu. Käsmu kiriku
ajaloo teemalise jutluse
pidas koguduse diakon
Urmas Karileet. Muusikalise
osa eest seisis hea diakon
Ahti Bachblum. Peapiiskop
andis üle EELK tänukirjad
koguduse juhatuse endisele
liikmele Elve Hallile, Heiti
ja Reet Häälele ning Mati
Heinsarele. Viimased on
aktiivselt aidanud kaasa
Käsmu kiriku viimaste remontide kordaminekule. Pärast teenistust istutas peapiiskop Andres Põder selle
tähtpäeva mälestuseks kirikuaia ette pärnapuu. Teda
assisteerisid kohalolnud vaimulikud ja koguduse juhatuse liige Heino Laanemets.
Seejärel nauditi ühiselt kohvilauas torti kirjaga „Käsmu
kirik – 150“.
Käsmu esimesest kabelist ei ole seni leitud dokumentaalseid tõendusmaterjale. Käsmu teine kabel on
ehitatud 1720. aastate keskel. 1727. aasta jaanuari
kuus toimunud kirikuvisitatsiooni protokollis mainitakse, et Käsmu kabel on
ehitatud mõned aastad varem (nt 1723 – 1725). Selle
lasi ehitada toonane Aaspere

Aeg esitada Aasta Tegija ja
Elutööpreemia kandidaate
Taas on aeg niikaugel, et ootame ettepanekuid Vihula valla
tublide tegijate tunnustamiseks.

Pidulikul jumalateenistusel osales umbes 70 inimest eesotsas EELK peapiiskopi Andres
Põderiga. Teenistuse viis läbi Käsmu koguduse hooldajaõpetaja, Viru praostkonna
abipraost, Tauno Toompuu. Foto Koit Pindmaa
mõisnik, ooberst Wilhelm
Hinrich Hastfer. Kadrina
kirikuraamatu andmeil elas
1711. aastal Käsmus köster
Christian. See võib viidata
kabeli olemasolule Käsmus
ka enne 1720-ndaid aastaid.
Praegune 130 istekohaga
puust kirik on peamiselt
Käsmu meeste jõul ja kulul
püstitatud. See sai valmis
1863. ja pühitseti 1864.
aastal. Eelmisest kabelist on
kirik pärinud ilmselt altariplaadi, millel on aastaarv
1731.
Kiriku pühitsemise kuupäev ei ole teada. Kiriku
pühitsemise 75. aastapäeva
tähistati 6. augustil, 1939. a.
Toonase Virumaa Teataja
lühiartiklist võib lugeda:

„Kiriku juubel oli suursündmuseks nii Võsule, kui
Käsmule. Rahvast voolas
jumalateenistusele nii palju,
et kõik ei mahtunud kirikusse, vaid pikk kirikulistesaba oli õuel. Jumalateenistusel teenisid abipraost Kuusik ja Ilumäe koguduse
õpetaja Viks. … Käsmu kirik
on puuhoone, millele on
tehtud peale ehitamist kaks
suuremat remonti, neist viimane mõned aastad tagasi
Käsmu laevaomanike kulul.
Õhtul korraldati kohalikus
seltsimajas kohvilaud.“
Käsmu kirikus asub
mandri-Eesti vanim orel,
mis on ehitatud 1813. a ja
kus on osaliselt taaskasutatud 1613. aastal ehitatud

Tallinna Niguliste kiriku
vana oreli detaile. Praegune
orel on Käsmu kirikus kohandatult üles seatud 1896.
aasta märtsi kuus.
Viimased suuremad remondid Käsmu kirikus on
olnud: oreli remont (2010 –
2011), siseinterjööri remont
ja oreliprospekti renoveerimine (2012) ning katuse
vahetus (2013). Järgmisena
on kavas teostada välisfassaadi ja vundamendi remont
(2014).
Iseseisva kogudusena on
Käsmu kogudus tegutsenud
alates 7.10.1945. aastast.
Juubeliaastal 2014 oli Käsmu koguduses 125 liiget.
Urmas Karileet

Võsul kõlas jälle Georg Otsa muusika
Kui Anu minibuss Võsu
rannaparklasse veeres, oli
Georg Otsa kontsert just
algamas. Anu koos viie
lapselapsega kiirustas mäest
üles. Rannaklubi ette oli
kerkinud suur lava, millist
seal mändide all enne polnud
nähtud. Vaata, Marko Matvere, näitas üks pisipoiss
näpuga tuntud solisti poole,
kes klubi ees seisis. Ja seal
olid veel Hanna-Liina Võsa,
Koit Toome ja Voldemar
Kuslap.
Anu otsis silmadega vaba pinki, aga kõik kohad
tundusid hõivatud. Lapsed
leidsid kiiresti koha suure
männi all ja Anule kohta
tehes tõmbas üks vanapaar
ennast kokkupoole. Nad olid
varem kohtunud. 50 aastat
tagasi, siis kui Georg Ots
suviti Võsul kontserte andis.
Koos Gennadi Podelskiga.
Need ajad ei unune. Kas
mäletad - Mister X, Saaremaa valss, sosistasid vanad
tuttavad. Oli 10. august,
kontsert algas.
Kõlasid Gerog Otsa
poolt tuntuks lauldud viisid

Vasakult: Voldemar Kuslap, Hanna-Liina Võsa, Koit Toome, Marko Matvere ja Margus
Kappel.
Kalmani operettidest, Gennadi Podelski ja Edgar Arro
tuntud laulud. Suurel videoseinal näidati lühikatkendeid
filmidest ja tuntud lauljat
meenutasid meie esikoomik
Eino Baskin ja maestro Eri
Klas.
Kui suure aplausi teeninud estoonlane Voldemar
Kuslap võis rääkida Otsast
kui heast kolleegist, siis
Eesti popmaailma säravaimatele tähtedele HannaLiina Võsale ja Koit Toomele oli Georg Otsa repertuaariga kokkupuude esmakordne. Kuulus laul “On
kallis mulle kodupaik”, mis
Otsa-Gurjevi deuetina vane-

mal publikul veel hästi meeles, kõlas Toome-Matvere
esituses väga värskelt – Toome, kes Matverega esmakordselt duetti laulis, ütles,
et selle laulu teeme küll linti.
Hanna-Liina kõlav sopran
matkis unustamtult Vera
Nelust ning omaaegsed hitid
Minu kallima auto ja Kammipilli polka panid publiku
kaasa laulma.
Kui lõpulauluna esitasid
kuulsused Saaremaa valssi,
läksid nii mõnedki lava ette
jalga keerutama.
Anu meeled on elevil.
Need ajad Georg Otsa esinemistest Võsu kuurordis väärivad meenutamist. Toovad

pisaragi silma. Ots on tänini
jäänud Võsu üheks suureks
sümboliks. Kontserti omaaegse konferansjeena juhtinud Artur Raidmets palus
publikul oma kohad meelde
jätta: järgmisel aastal toimub
Georg Otsa festival kindlasti
uuesti ja üllatusterohkelt.
Aplaus ei taha vaibuda. No
küll on ikka ilusad laulud ja
lauljad on veel ilusamad,
mõtleb Anu kuuldavalt ning
suun-dub Rannahoonesse,
kus saab vaadata fotonäitust
Georg Otsa elust. See on
veel nägemata.
Hannula Lepp

VIHULA VALLA AASTA TEGIJA
,,Aasta Tegija" auhind antakse füüsilisele ja/või juriidilisele
isikule, kes oma töö ja tegevusega on silma paistnud valla
arendamisel, tõstnud valla mainet ja toonud paikkonnale
tuntust.
Ühel aastal antakse välja kuni kolm ,,AastaTegija"
auhinda.
,,AastaTegija” auhinna andmise ettepanekud koos
põhjendustega esitatakse kirjalikult valla kantseleisse
vallavolikogu esimehe nimele märksõnaga „Aasta Tegija
auhind” hiljemalt iga aasta l. novembriks.
Ettepanekus esitatakse füüsilise isiku ees- ja
perekonnanimi, sünnipäev, -kuu ja -aasta, elukoht, elukutse
või amet, töö- või teenistuskoht ning teenete kirjeldus.
Juriidilise isiku korral esitatakse tema täpne nimi, tema
esindusõigusliku isiku nimi ja kontaktandmed ning
osutatud teenete kirjeldus. Lisaks märgitakse ettepaneku
esitaja nimi, kontaktandmed, allkiri ja ettepaneku esitamise
kuupäev.
Põhjendatud juhul võib vallavolikogu jätta ,,Aasta
Tegija" auhinna välja andmata.
,,Aasta Tegija" auhinna juurde kuulub tunnistus ja
kaasneb ühekordne rahaline tunnustus, mis on 320
(kolmsada kakskümmend) eurot.
VIHULA VALLA ELUTÖÖPREEMIA
Elutööpreemia antakse auväärsesse ikka jõudnud
füüsisilisele isikule, kes on pikema perioodi jooksul oma
töö ja tegevusega edendanud Vihula valla arengut, aidanud
kaasa valla positiivse maine kujunemisele, väärtustanud
valla elukeskkonda ning toonud vallale tuntust.
Aastas antakse välja üks elutööpreemia.
Elutööpreemia kandidaate võivad esitada kõik
füüsilised ja juriidilised isikud.
Elutööpreemia andmise ettepanekud koos põhjendustega esitatakse kirjalikult valla kantseleisse vallavolikogu esimehe nimele märksõnaga ,,Elutööpreemia“
hiljemalt iga aasta 1.novembriks. Elutööpreemia saaja
ettepaneku tegija ei saa üles seada enda ning volikogu ja
vallavalitsuse liikme kandidatuuri.
Ettepanekus esitatakse isiku ees- ja perekonnanimi,
sünnipäev, -kuu ja -aasta, elukoht, elukutse või amet, töövõi teenistuskoht ning teenete kirjeldus. Lisaks märgitakse
ettepaneku esitaja nimi, kontaktandmed, allkiri ja
ettepaneku esitamise kuupäev.
Põhjendatud juhul võib vallavolikogu jätta elutööpreemia välja andmata.
Elutööpreemia juurde kuulub tunnistus ja kaasneb
ühekordne rahaline tunnustus, mis on 1600 (tuhat
kuussada) eurot.

Vihula valla lõikuspidu
toimub Käsmus
Vihula valla lõikuspidu toimub 18. oktoobril algusega kell
19.00 Käsmu rahvamajas, vastuvõtjaks KÄSMU KÜLASELTS.
Peo teema/märksõna on vägagi etteaimatav ja mis see
Käsmu puhul ikka muu on kui MERI. Teretulnud on kõik
merega seonduvad tegelased, tegevused, asjad ja kohad
alates aurulaevadest ja lõpetades sadamakõrtsidega,
käsmukad ootavad kapteneid, madruseid, kalureid,
piiritusevedajaid, mereröövleid, lõbusaid naisi jne.
Ootame huvitavaid etteasteid kõigilt osalejatelt –
hakake valmistuma!
Ja kui olete kindlad tulijad, andke sellest palun teada ka!
Laudade broneerimine tel 5 553 7828
e-post: virgeong@gmail.com
Kohtume 18. oktoobril Käsmus, et möödunud töine
aasta kokku võtta!
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Tere, hea vallarahvas!
Minu nimi on Liis Reier ja ma alustasin 15. augustil tööd
Võsu kooli ja valla lasteaedade juhatajana. Mulle meeldib
mõelda, et see oli saatuse ja minu tahte kokkusattumus
ning et ühe või teiseta poleks ma siin.
Olen koolis töötanud nüüdseks 15
aastat, millest viimased seitse Tallinna
Prantsuse Lütseumis.
Minu esimene eriala
pärast ülikooli lõpetamist oli kunsti- ja
kunstiajaloo õpetaja.
Magistrantuuri lõpetamise järel sain ametlikult ka ajaloo- ja ühiskonnaõpetaja kvalifikatsiooni. Kõiki neid
aineid olengi järjepidevalt õpetanud. Minu jaoks on väga oluline erinevate ainete
sidumine, sest haridus Liis Reier
on terviklik maailmapilt.
Juhtimiskogemuse olen saanud Eesti Ajaloo- ja
Ühiskonnaõpetajate Seltsis, kus hetkel tegutsen aseesimehe rollis. See on ca 350-liikmeline organisatsioon,
mille peamine eesmärk on õpetajate erialane ja
metoodiline toetamine koostöö vormis. Olen veendunud,
et just head suhted ühe eriala inimeste vahel loovad
pinnase uute ideede tekkimiseks ja nende elluviimiseks.
Minu esimene töönädal Võsu koolis on olnud tõesti
tihe ja pingeline, ei mingit kohanemisaega, aga ma usun,
et 1. septembril saab kool hea hoo sisse, sest kõik
eeldused selleks on olemas. Meil on tõeliselt toredad
õpetajad, kelle mõnus huumorimeel aitab üle raskustest.
Meil on hetkel kõik õpetajad olemas – seda rõõmu pole
kaugeltki igal kooliperel. Tänu valla toetusele ei pea me
töötama liitklassidega ning meie väikse kooli suur trump
on võimalus lastega individuaalselt tegeleda.
Ootame kõiki endiseid, praeguseid ja tulevasi
koolilapsi Võsu kooli aasta avaaktusele 1. septembril kell
10. Meile on iga koolilaps oluline!
Tervitustega
Liis Reier
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Võsu rannas tehti jälle liivaskulptuure
Õhus on tunda juba sügisehõngu ja üks imekaunis suvi
selleks korraks läbi saanud.
Lõunamaine soojus ja erakordselt soe merevesi meelitas Võsule rohkearvuliselt
puhkajaid. Võsu kuurort on
armastatud puhkuse veetmise koht olnud paljude
jaoks juba väga pikka aega.
Võib öelda, et puhkajad on
Võsu püsielanike leib. Et
külalisi siia meelitada on
meil endal vaja nutikust, et
võistelda suvepealinna Pärnu ja teiste populaarsete
suvituspaikadega üle Eesti.
Pakkudes neile kvaliteetset
teenust ja kultuurilist meelelahutust võidame me kõik.
Kui vahepeal tekkis olukord, et Võsul lihtsalt ei
olnudki suvel midagi teha,
siis tänaseks on õnneks pilt
muutunud. Suveüritusi toimus päris palju ja igale
maitsele leidus midagi. Muidugi saab alati veelgi paremini. Peaasi, et hoog on
nüüd sisse saadud ja et see ei
raugeks.
Südasuvel, 20. juulil
toimus kogupere üritus,
mille käigus Võsu ranna
vetelpääste hoone poolne
rannariba täitus liivaskulptuuridega. Tegemist on
2000-ndate aastate alguse
populaarse suveüritusega,
mis vahepeal soiku jäi. Sellel
ajal olid ürituse eestvedajateks tolleaegne volikogu
liige Urmas Laht ja kohaliku
kultuurimaja juhataja Marje
Leigri. 2010. aastal üritas

seda võistlust taaselustada
Anneli Alemaa. Pedagoogina olen ma märganud, et
lastele suunatud üritusi Võsul peaks olema rohkem.
Võsul puhkab palju väikeste
lastega peresid, kuid üritusi
neile napib. Seepärast tundus, et aeg uuesti proovida
on küps.
Kokku tuli osalema 18
võistkonda, igas ühes 3-5
liiget. See ületas korraldajate
ootused ja andis indu juurde
uuel aastal veelgi suuremalt
asi ette võtta. Vastuvõtt oli
väga soe ka publiku poolt.
Uudistajaid oli sadu ning
veel hilisõhtul ja järgmistel
päevadel võis luidetel huvilisi näha. Ürituse põhieesmärgiks oligi pakkuda rannasolijatele mõnusat meelelahutust ja osalejatele põnevat tegevust lähedaste seltsis. Kahtlemata oli põhimaterjaliks liiv, kuid oskuslikult kasutati ära ka muu
rannas leiduv: kivid, vetikad,
rannakarbid. Nii valmisidki

fantaasiaküllased lohed, krokodillid, kilpkonnad, kalad
ja teised mereelukad. Ei
puudunud ka uhked lossid ja
meresõidukid. Rahva soe
vastuvõtt andis julguse tuleval suvel uuesti ja veel
paremini proovida. Loodetavasti soosib ka ilmataat
meie häid kavatsusi.
Tänan südamest kõiki
toetajaid, kes ürituse edukale
kordaminekule kaasa aitasid! Aitäh žüriiliikmetele:
skulptor Urmas Raubale,
muusik Jon Mikiverile ning
meie kohalikule kunstnikule
Jüri Unduskile. Suured
tänud Riigikogu liikmele
Siret Kotkale, kes ürituse
päevajuhi rollis väga hästi
hakkama sai. Siret on LääneVirumaa tüdruk ja Võsu talle
tuttav paik. Tundub, et ükski
üritus, mis Võsul toimub ei
saa ilma meie kohaliku Võsu
Vabatahtliku Tuletõrjeühinguta. Siirad tänud Valdek
Kilgile ja teistele päästjatele.
Auhindadega aitasid: Vihula

Seenenäitus Sagadis
Seenenäitus RMK Sagadi metsakeskuses toimub sügiskuu esimesel
nädalavahetusel: 6. ja 7. septembril. Tasuta näitust saab uudistada
metsamuuseumi ees mõlemal päeval kl 10 kuni 18. Meie juhendajad
annavad ka nõu kaasatoodud seente määramisel.
Lõunamaine suvi on selja taha jäänud, hommikute niiskus ja jahedus meenutab sügise
lähedust. Vihmaniiskel päeval on mõnus kummikud jalga tõmmata ja seenekorviga
metsa minna. Samblasüles kükitavad sageli usinale korilasele tundmatud tegelased.
Eriilmeliste kübarapakkumiste seas on raske valida: mida kaasa võtta ja mida metsa jätta.
Septembrikuu esimesel nädalal otsime Sagadi looduskooli rahvaga ümbruskonnast
erinevaid seeneriigi esindajaid. Laupäevaks-pühapäevaks paneme metsamuuseumi
võlvkaarte alla metsaandidest näituse. Toome vaatamiseks nii mürgiseid kui maitsvaid
seeni, et metsaminekut kavatseja saaks võrrelda ja meelde jätta, millised neist hüva roa
jaoks sobivad. Mõlemal päeval anname huvilistele nõuandeid ja aitame erinevate
raamatute abil kaasavõetud seeni määrata. Tundmatu seene täpseks määramiseks võta ta
kaasa kogu suuruses, ka jala alumine osa.
Näitust uurides võib saada teadmisi seni kasutuks peetud seente
kasutusvõimaluste kohta. Näiteks
ämmatossudena tuntud murumune
võib noorena pannil praadida,
samuti vanana sinkjasmusta mahla
eraldavaid tindikuid. Maitseainetki
võivad seened anda. Pisikese, peenel jalakesel kasvava küüslauknööbikuga saab toitusid maitsestada.
Sel aastal on üks seeneaeg juba
möödas. Jahe ja vihmane juunikuu
meelitas maa seest välja punaseid
puravikke ja kollaseid kukeseeni.
Juulikuu esimestel päevadel sirutusid mõnedki männiriisikad ilmaelu vaatama. Südasuve kuumuses
jätkus seente elu maa all, seeneniidistik aitas puudel vähest vett
maapinnast kätte saada, uusi seenekübaraid ei meisterdatud. Sageli
valmivadki seente viljakehad lainetena, see tähendab, et kahel-kolmel korral aastas võib leida rohkesti seeni. Loodetavasti
saabub varsti sügisene seenelainehari.
Seenenäitusi oleme Sagadis korraldanud üle kümne aasta. Eelmistel näitustel on näha
olnud sada kuni kakssada erinevat seeneliiki, paljusid neist saab vaadata kui värvi- ja
vormirikkaid kunstiteoseid.
Seenehuvilised on peagi Sagadisse oodatud – tuttavaks saama salapärase seeneriigiga ja nautima üht osa looduse mitmekesisusest.

Vainupea külarahva portselanimaali õpipäev

vald, Sagadi mõis, Palmse
mõis, OÜ Oma Põrsas, OÜ
Palmse Mehaanikakoda, AS
Premia Foods, Sirje Nõmme
käsitöötalu, Võsu Keskusepood „Meie“, Sirena Pubi,
Jonsered Saepood – Aleksander Pritsik. Lisaks aitasid
veel Raudo Oolma ja Evert
Sild. Tänamata ei saa ka jätta
ka minu suurimaid abilisi
Ivica Ednaševskyt, MTÜ-d
Pailaps ning Kristel Geinet,
kes nõu ja jõuga abiks olid.
I koht läks liivaskulptuurile „Õngitsejad”, II koht
„Võsule valmivasse sadamasse sõudev paat”, III koht
„Merihobu”. Publiku lemmikuks oli „Kaks kallistavat
kala” Tähelepanu väärisid
veel „Draakon”, „Tigu” ja
„Hai”.
Järgmisel aastal ootame
veelgi rohkem huvilisi osalema. Olete kõik oodatud!
Maire Muruvee
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Istung nr 11
Karepal 21. augustil kell 16:00.
Istungil osales 8 volikogu liiget: Robert
Aasa, Andrus Aasmäe, Anneli Alemaa, Jaan
Kruus, Hanno Nõmme, Jüri Teppe, Aide
Veinjärv ja Uno Õunapuu.
Istungil ei osalenud 5 volikogu liiget: Urmas
Einberg, Annika Hallimäe, Gerly Herm, Mati
Piirsalu ja Aarne Vaik.
Määrusega nr 14 muudeti Vihula Valla Veevärk OÜ
põhikirja muutes osaühingu osakapitali suurust
Määrusega nr 15 kinnitati 01. jaanuarist 2015
hooldajatoetuse määrad vastavalt hooldatava
hooldusvajadusele:
1) mõõdukalt häiritud toimetulek
igapäevatoimingutega – kuni 50€
2) raskelt häiritud toimetulek
igapäevatoimingutega – kuni 100€
3) ei suuda teostada igapäevatoiminguid või
neis osaleda – kuni 200€
Otsusega nr 52 toetati Lääne-Viru maakonnas
Vihula vallas Noonu külas asuva Eesti Vabariigi
omanduses oleva kinnistu Varamu, pindalaga
vastavalt 25,57ha omandamiseks loa andmist
Rivalte Grupp OÜ-le
Järgmine korraline volikogu istung
toimub 18. septembril 2014 Võsul,
vallamaja II korruse saalis.
Volikogu poolt vastuvõetud määruste ja otsustega
saab tutvuda valla kantseleis, raamatukogudes ja
valla veebilehel: www.vihula.ee
Metsa ja Pargi tänava veeettevõtte lepinguliste
klientide ümberühendamisega alustatakse septembri
alguses.
Samas on võimalik liituda uutel tarbijatel. Peale
ümberühenduste lõpetamist jäetakse vanad torustikud
kasutusest välja. Veemajandus projekti raames rajatud
torustike äärsete kinnistute omanikel on võimalus liituda
ühiskanalisatsiooniga.
Täpsemat infot saab OÜ Vihula Valla Veevärgist.
Alates 1. oktoobrist 2014 on Vihula Valla Veevärk OÜ
KASSA avatud vaid neljapäeviti.

VIHULA VALLA LEHT
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08. juuli 2014 istungi nr 25 kokkuvõte
1. Tunnistada kehtetuks Vihula Vallavalitsuse 10.06.2014
korraldus nr 242 „Võsu Kooli direktori ametisse
kinnitamine“. Kinnitada Võsu Kooli (lasteaed-põhikool)
direktoriks Liis Reier alates 15.08.2014.
2. Kompenseerida ühe õpilase sõidupiletid vastavalt
esitatud avaldusele ja piletitele summas 24,16 eurot.
22. juuli 2014 istungi nr 26 kokkuvõte
1. Väljastada kirjalikud nõusolekud Karula küla Lepiku
kinnistu elamu tehnosüsteemide muutmiseks, Palmse
küla Oruveski kinnistule puukuuri püstitamiseks,
Metsiku küla Sillamäe kinnistule reoveesüsteemi rajamiseks ja Võsupere küla Kivisaare kinnistule sauna
püstitamiseks.
2. Väljastada projekteerimistingimused Eru küla Kadaka
kinnistu suvila ehitusprojekti koostamiseks, Käsmu küla
ühisveevärgi torustike rajamise ja rekonstrueerimise
ehitusprojekti koostamiseks, Metsanurga küla Tidriku
kinnistu ühepereelamu ning abihoonete ehitusprojekti
koostamiseks ja Pedassaare küla Liiva kinnistule elamu ja
abihoone rekonstrueerimise ning laiendamise projekti
koostamiseks.
3. Väljastada kasutusload Karepa küla Penni kinnistu
suvilate kasutamiseks.
4. Väljastada ehitusload Karepa küla Karepa piilkonnamaja
kinnistule abihoone püstitamiseks ja Altja-Mustoja 10 kV
elektri haruliini rekonstrueerimiseks.
5. Lõpetada Vergi küla Pihlaka kinnistule vallavalitsuse
14.03.2006 korraldusega nr 101 algatatud detailplaneeringu koostamise menetlus.
6. Algatada detailplaneeringu koostamine Vergi küla
Pihlaka kinnistule.
7. Väljastada kaevetööde load Võsu aleviku Pargi tn, Mere
tn ja Jõe tn piirkonna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniˇtrasside ehitustööde teostamiseks ning riigimaantee
17178 Palmse-Vatku (km 00,00-9,170) teemaal,
riigimaantee Viitna-Koljaku (km 0,392-7,972) teemaal,
Võsupere tee teemaal ja Mudila kinnistul sidetrassi
ehitustööde teostamiseks.
8. Toetada alates 01.08.2014 F.R. hoolduskulude tasumisel
hooldekodus kehtestatud kohamaksu ulatuses, millest on
maha arvatud 85% hooldatava pensionist.
05. august 2014 istungi nr 27 kokkuvõte
1. Väljastada kirjalik nõusolek puurkaevu rajamiseks Eisma
küla Ranna väikekoht 17 kinnistule.
2. Väljastada projekteerimistingimused Sakussaare küla

Sakussaare kinnistu tehnika kuur-varjualuse projekti
koostamiseks ning Sagadi küla Saare kinnistu aida ja
sauna ehitusprojektide koostamiseks.
3. Väljastada ehitusload Vainupea küla Metsanurga kinnistu
autokuur-suveköögi rekonstrueerimiseks suvilaks,
Käsmu küla Allika tn 5 elamu rekonstrueerimiseks ja
Käsmu küla Allika tn 5 kinnistule abihoone püstitamiseks.
4. Väljastada kasutusload Võsu veetöötlusjaama elektriliitumise kasutamiseks, Võsu Oja tn reoveepumpla
elektriliitumise kasutamiseks, Võsu Muru tn reoveepumpla elektriliitumise kasutamiseks, Võsu Metsa tn
reoveepumpla elektriliitumise kasutamiseks ja Karepa
küla Karepa Piilkonnamaja kinnistu puurkaevu kasutamiseks.
5. Väljastada MTÜ-le Viru Folk luba avaliku ürituse „Viru
Folk 2014“ korraldamiseks Käsmu külas 08.augustist
kuni 10. augustini 2014.
6. Kinnitada volikogu kultuuri- ja noorsookomisjoni ettepanek järgmiselt:
Eraldada FIE-le Viivi Voorand 600 eurot IX Lahemaa
Torupillipäevade läbiviimisel välisesinejate bussitranspordi kulude katteks.
7. Kooskõlastada Võsu alevikus Jaanioja tn 10 kinnistule
rajatava puurkaevu asukoht vastavalt esitatud taotlusele.
Kooskõlastada Karula küla Arumetsa kinnistule rajatava
puurkaevu asukoht vastavalt esitatud taotlusele. Kooskõlastada Lahe küla Lassi kinnistule rajatava puurkaevu
asukoht vastavalt esitatud taotlusele. Kooskõlastada
Võhma küla Saare kinnistule rajatava puurkaevu asukoht
vastavalt esitatud taotlusele.
8. Anda luba K. Eichhornile korraldatud jäätmeveoga
liitumisest erandkorras vabastamiseks.
9. Anda nõusolek Karepa küla Karepa Piilkonnamaja
kinnistu omanikule tema kinnistuga piirneva maa,
suurusega 466 m2, erastamiseks.
10. Muuta Vihula Vallavalitsuse 20.05.2014 korralduse nr
219 punkti 1.5 sõnastust, määrates Vainupea küla Kaevu
katastriüksuse sihtotstarbed.
11. Esitada volikogule eelnõu „Seisukoha andmine kinnisasja omandamiseks“ (Noonu külas Varamu maaüksus).
12. Väljastada ehitusluba Võsu veetöötlusjaama torustike
rajamiseks ning uhtevee imbsüsteemi rajamiseks.
12. august 2014 istungi nr 28 kokkuvõte
1. Väljastada MTÜ-le Võsu Männiku Spordiklubi luba
avaliku ürituse „Võsu Männiku Cup 2014“ korraldamiseks Võsu rannas 16.08.2014.

Koolibussi liikumisgraafikud 1. septembril

Võsu kooli 1. septembri aktus
algab kell 10.00 Võsu rannaklubis
Liin nr 1
Võhma-Palmse-Viitna-Võhma-Eru-Võsu
E - R Peatus
E-N
R
7.00 Võsu
17.55
15.55
7:15 Võhma
17:40
15:40
7:17 Uusküla tee
17:38
15:38
7:19 Ilumäe
17:35
15:35
7:24 Palmse
17:28
15:28
7:25 Võsupere
17:26
15:26
7:30 Sakussaare
17:23
15:23
7:35 Viitna
17:20
15:20
7:38 Sakussaare
17:17
15:17
7:43 Võsupere
17:12
15:12
7:48 Metsanurga
17:09
15:09
7:52 Palmse
17:05
14:05
7:55 Oruveski
17:00
15:00
8:00 Ilumäe
16:57
14:57
8:02 Uusküla tee
16:54
14:54
8:04 Uusküla
16:52
14:52
8:06 Uusküla tee
16:50
14:50
8:08 Võhma
16:48
14:48
8:17 Eru
16:43
14:43
8:20 Eru rist
16:40
14:40
8:35 Võsu kool
16:30
14:30

Koolibussi
liikumisgraafikud
tavapäevadel

Liin nr 3
Vainupea-Karula-Haljala-Annikvere-Vihula-Võsu
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
8:10
Vihula lasteaed
8:12
Tiigi teerist
8:15
Sikkani
8:19
Sagadi mõis
8:21
Sagadi teerist
8:26
Koljaku
8:30
Võsu kool

Õhtune liin
Peatus
Haljala
Noonu
Karula
Pajuveski
Vainupea
Karula
Kulli
Paasi
Võsu
Koljaku
Sagadi teerist
Sagadi
Sikkani
Tiigi teerist
Vihula LA
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
17:05
17:10

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
15:20
15:25
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Laupäeval süütame taas lõkked, et
tähistada muinastulede ööd
Kutsume kõiki laupäeval, päikeseloojangu ajal, süütama
rannas lõkked, et tähistada muinastulede ööd. Sarnaselt
varasematele aastatele, oodatakse kõiki õhtuhämaruses
mere äärde, et olla ühisosaks naaberriikidega Läänemere
randadel loodavas tulede ketis.
Vanasti süüdati randades lõkked sõnumite edastamiseks või selleks, et
näidata merelolijatele teed kodusadamasse. Nüüd süütame tuled
Läänemere äärsete rahvaste ühtsuse teadvustamiseks.
Käesoleva Soome lahe aastaga kutsutakse inimesi jõude koondama
meie ühise veekogu seisundi paremaks muutmiseks. Ka muinastulede
ööle eestvedajad paluvad inimestel mõelda ja mõista, et meri, mis meid
ühendab, vajab senisest rohkem hoidmist.
„Paneme kõikidele lõkete süütajatele südamele, et põletamiseks
kasutataks vaid puitu, ei jäetaks prahti randadesse vedelema ja peale
üritust võetaks endaga kaasa kõik loodusesse mittekuuluv. Erilist
tähelepanu palume üritusel osalejatel pöörata küünalde, tõrvikute
kasutamisel, et tuletegemisega seotud prügi ei jääks randa. Taevalaternaid, õhupalle ja ilutulestikku palume mitte kasutada,” ütles mere
äärde kutsuja Mairold Vaik.
Koos sõpradega ja naabritega tulede ketti luues ja oma lõkkeid
veebilehel muinastuled.ee registreerides, anname märku, et hoolime
Läänemerest.
Muinastulede öö lõkete süütamise traditsioon sai üheaegselt alguse
Eestis ja Soomes rohkem kui 20 aastat tagasi. Alates 2009. aastast on
veebikaardile www.muinastuled.ee kantud üle 3500 lõkkekoha ja
üritusega on sellest ajast alates ühinenud kokku üle saja tuhande inimese
Eestis ja naaberriikides.
Ürituse veebileht: www.muinastuled.ee
Muinastulede öö jooksev info ja fotod:
https://www.facebook.com/muinastuled
Youtube'is: Kutse mere äärde
Muinastulede öö raadioklipp
Tuleranda MTÜ projekti “Soome lahe aasta keskkonnaprogramm
Muinastulede ööl” toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus. Tuleranda
MTÜ kannab hoolt Muinastulede öö veebilehe eest ja tuletab osalejatele
meelde Läänemere hoidmise vajalikkust.
Traditsiooni hoidjad:
Mairold Vaik (+372) 521 9785
Anneli Ohvril (+372) 529 7557
muinastuled-gmail.com

Naabrivalve – hooli, märka,
reageeri ...
Vihula vallas Altja külas allkirjastati neljapoolne leping
vallavalitsuse, politsei, Eesti Naabrivalve ja naabrivalvega liitujate vahel naabrivalve piirkonna moodustamiseks. Liitujaid oli 10 majapidamist.
Külavanema Rain Heinamäe sõnul ajendas küla
elanikke Naabrivalve sektori loomisele vajadus tugevdada turvaolukorda külas.Rain Heinamäe: „Naabrivalvega liitumise mõte hakkas idanema peale külavanemate kokkusaamist, kus osales ka Eesti Naabrivalve
tegevjuht. Naabrivalve organiseerimine külla on lihtne ja
tõhus viis kogukonna turvalisuse tõstmiseks ja selleks
soovisime külarahvaga moodustada naabrivalve sektori.
Mõeldud-tehtud. Tagasiside on väga positiivne. Mis on ka
oluline, inimesed helistavad ja teevad ettepanekuid,
suhtlevad omavahel „.
Naabrivalve on odavaim turvalisuse tõstmise viis.
Paigaldatud naabrivalve sildid annavad teada, et
piirkonna inimesed suhtlevad omavahel ja hoolivad
üksteisest.
Vihula vallas oli seni 5 naabrivalve sektorit 63
perega..
Kui Sina aitad naabrit, aitab tema Sind.
Naabrivalvega liitumisest huvitujad leiavad ka
vajalikku infot MTÜ Eesti Naabrivalve kodulehelt:
www.naabrivalve.ee
Jüri Siim
Eesti Naabrivalve maakondlik arendusjuht
Rakveres Rohuaia 20-12 tegutseb MTÜ Teekond
nõustamiskeskus sõltuvusprobleemidega
inimestele ja nende lähedastele Rakveres ja
Lääne- Virumaal.
Avatud: E,T- 8.00- 18.00
K, N - 8.00- 14.30
Registreerimine telefonidel: 327 0020
5 897 9395
MTÜ „Teekond”, Erika 5A, Tallinn
mail: eneseabi@gmail.com
www.eaghiv.ee

Väike majutus Võsul otsib usaldusväärset abilist. Triikimine,
koristamine, tubade ettevalmistus. Mõningane inglise ja saksa
keel vajalik. Väljaõpe kohapeal.
Tel. 5 563 0418

AUGUST 2014

MTÜ Lääne- Viru Mesindusselts kutsub liituma ja
kaasa mõtlema kõiki, kes huvituvad mesinduse ja
mesilaste käekäigust. Täpsem info www.virumesi.ee

JOLANDA TAMMIK
Võhma küla

89

FRANTS LOHI
Käsmu küla

87

ÜLO PESUR
Koljaku küla
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HELVI-IRENE LEPPARU
Noonu küla
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LALLI RANDOJA
Vergi küla
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ELFI JÄRVALA
Uusküla küla
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KERTU NAAN
Aasumetsa küla
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LEONHARD SEPP
Eru küla
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ASTA RING
Vergi küla
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ÕIE METSAM
Võsu alevik
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MIMVI NAAN
Palmse küla
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ELSA RAUDLA
Võhma küla
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KOIDU KANGUST
Käsmu küla
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GENNADI LAUR
Eisma küla

75

ILMO LUHAMA
Vihula küla

70

RITA FREIBERG
Võsupere küla

70

IMBI ROOPALU
Eisma küla
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RMK Sagadi mõisootab oma meeskonda
KOKKA
ETTEKANDJAT/KELNERIT
HOTELLI ADMINISTRAATORIT
Nõuded kandidaatidele:
· Kokal erialane ettevalmistus
· Ettekandjal vähemalt ühe
võõrkeele oskus,
suhtlemisvalmidus
· Administraatoril kahe võõrkeele
oskus, suhtlemisvalmidus

Pakume:
· Aastaringset stabiilset
tööd
· Suurepärast
töökeskkonda
· Toredat meeskonda
· Mõistlikku
motivatsioonipaketti

Kandideerimiseks palume saata CV hiljemalt 15. septembriks
RMK Sagadi metsakeskusesse aadressil Sagadi mõis, Vihula
vald, Lääne-Virumaa või e-posti aadressil krista.keedus@rmk.ee
Rohkem infot saab telefonil 5079077.
www.rmk.ee
www.sagadi.ee

Meie hulgast
on lahkunud …

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

SILVI KRIIVA
20. juuli

