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Võsu rand. Kas Võsu Nokia?
Mäletatavasti tuli ütlus „Eesti Nokia“ otsimisest käibesse, ning ilmselt on end ka
meie ajalukku jäädavalt
kinnitanud, tänu Lennart
Merile. Selge on see, et ta ei
soovinud selle ütlusega luua
Eestisse ei telefoni- ega
kummikufirmat, vaid illustreeris Nokiaga, tollel ajal
väga eduka ning innovaatilise ettevõttega, vajadust leida ka Eestile teema ja tegevus, milles olla edukas terves maailmas. Kui minevikku mitte teada, siis täna
ilmselt ei saaks mitte keegi
aru, mida sellest Nokiast
otsida, sest firma tipphetked
tunduvad möödas olevat ja
konkurendidki mööduvad
paremalt ja vasakult. Kõnekäänuna elab see ütlus meie
retoorikas aga veel kaua.
Laiendades Nokia (loe:
majanduse edulugu) otsimist
Võsule, siis tegelikult on see
võrdlus täiesti kohane. Tuleb
veidi piltlikult mõtelda ja
saab võrrelda küll. Paljud
meist mäletavad veel 20
aastat tagasi kasutusel olnud
mobiiltelefoni. Tegemist oli
suure kohvriga, millega eputamiseks pidi eputaja ilmtingimata olema jõusaali
regulaarne klient ja siis oli
tal võimalik telefoniga ringi
liikuda (olla mobiilne) ning
kui vedas (oli levipiirkonnas), siis võtta vastu kõnesid
või ise helistada. See oli
kõik. Täna on kõigil taskus
aparaat, mida nimetame
telefoniks ja millega tõepoolest saab ka helistada.
Samas on helistamise osa
tarkvaras minimaalne, tegemist ei ole telefoniga, vaid
ülikeeruka pihuarvutiga,
millega saab vahetada erinevat informatsiooni, erinevatel viisidel ja pea igalt
poolt. Tulles tagasi Võsu
juurde, siis mulle tundub, et
oleme selles seisus nagu
mobiiltelefon oli 20 aastat
tagasi – meri on, rand on,
meenutus nõukaaegsest puhkekodust on, samas puuduvad need tänapäevased lisavõimalused. 20 aastat tagasi
olemas olnud kvaliteet on
jäänud arenduseta.
Võsu kui suvituspiirkonna edasiarendamiseks on

Karepa raamatukogu
kutsub sisse astuma
Karepa raamatukogu saab sel aastal 105 aastat vanaks. Et
seda tähistada, on suve jooksul kavas pakkuda
külastajatele tegevust ja lugemist teemanädalate kaudu.
Teemanädalad algavad kohe peale Jaanipäeva:
25.-29. juunil
aianädal
2.-6. juulil
krimkanädal
9.-13. juulil
geograafianädal
16.-20. juulil
muinasjutunädal
23.-27. juulil
teadusnädal
30. juuli – 3. august
kunstide nädal
5.–10. august
ajaloo nädal
Loomulikult on igal nädalal välja otsitud asjakohane
kirjandus. Lisaks on plaanis äraarvamisi, mänge,
eksperimente, ristsõnu, meisterdamist, CD-sid kuulatavaadata, väljapanekuid ja näitusi. Kunstide nädalal on
vaatamiseks Sandra Loo pastelljoonistuste näitus.
Võimalus osta vanu raamatuid ja ajakirju.
Tulge siis kaema!
Ene Loo

Pärandiralli Karepal
Vallavalitsus ja SA Võsu Kuurort tänavad kõiki Võsu kooli õpilasi, kes esitasid oma tööd
rannakabiinide illustreerimiseks: Ingrid Nõmme, Gloria Pärnaste, Helena Nõmm,
Hanna Nõmm, Annabell Bubnis, Leevi Lepik, Katariina Levartovski, Taali Aus, Rico
Pärnaste, Sirly Sambla, Helemeel Assmann, Saana Oinus, Jan-Jüri Lehtmets, Marta Mia
Puusepp, Õie Häätarõ, Eliise Pärnaste, Siim Tõnisson ja William Lepiku.
vaja terve arendusosakonna
(Võsu kogukond) arusaamist, mida soovitakse saavutada ja siis ka kaasalöömist
eesmärgi saavutamiseks.
Umbes 1,5 aastat tagasi
asusime otsima koostöö
võimalusi Eesti Kunstiakadeemiaga, et nendelt saada
häid ja värskeid mõtteid.
Presenteerides mõtteid volikogus tunnetasin kahtlevat
vastuvõttu kogu mõttele
Võsule midagi tegema hakata. Ei mõistnud miks. Hiljem
sain teada, et üks analoogne
katsetus on lähiminevikus
olnud, kus hooga alustati
kaunitari (Võsu) äratamist,
kuid hoog sai peagi otsa.
Otsisin vastust küsimusele
MIKS ja sain teada, et viga
oli selles, et MTÜ eestvedajad asusid MTÜ-d vastandama valla juhtkonnale. Vastasseis siin kindlasti edu ei
taga, vankrit peab terve
kogukond vedama ühiselt,
püstitatud eesmärgi poole.
Kui MTÜ-s tekkisid lisaks
veel ühisele meelele mitte
jõudmise kõrval ka rahalised
probleemid, siis oligi hea

algatus kraavis ning see on
ka põhjuseks miks uutesse
analoogsetesse ettevõtmistesse kahtlevalt suhtutakse.
Seega on vaja käiguvahetust
või IT keeles süsteem vajab
restarti.
Vastuseks pealkirjas
püstitatud küsimusele saab
öelda, et Võsu on kindlasti
täna võrreldav igivana operatsioonisüsteemi peal
„jooksva“ (töötava) telefoniga, mis vajab hädasti oma
tarkvarale uuendamist. Nii
nagu tänapäevasel telefonil
puudub konkurentsieelis kui
sellega ei saa saata SMS-i,
käia internetis jne, nii ka
Võsu ei tõuse konkurentsi
tagasi kui siin puuduvad
teenused, mida saab kasutada ka siis kui sajab vihma
või lund. (Operatsiooni)süsteemi muutmiseks on vajalik
kogukonna ühtsus ja tahe
seda süsteemi muuta. Süsteemi ei saa muuta kui
tõmmatakse maha rindejoon, millest ühel pool oleme
„meie“ ja teisel pool on
„nemad“ (volikogu ja vallavalitsus). Õnneks paljud on

seda juba isegi tähele pannud, et koostöö viib edasi ja
kodukohta panustades saab
see ka paremaks. Nii oli
rohkesti töökäsi Teeme ära
talgutel, nii lülitusid koolilapsed riietevahetuse kabiinide kaunistamise võistlusse, mille tulemuse aitas
realiseerida kohalik aktiivne
inimene Jüri Undusk, nii
aitavad Võsu vabatahtlikud
rannal alati kui abi vajatakse.
Vallavalitsuse nimel tänud
neile.
Kahjuks on ka veel väga
palju seda vana arusaamist,
kus vallaametnik ongi selleks, et teda igal võimatul ja
võimalikul juhul mõnitada.
On ka selliseid inimesi, kelle
esimene eesmärk on mingi
omakasuline saavutus. Loodan väga, et ka niisugused
inimesed suudavad oma
väärtused ümberhinnata ja
lülituvad ümber kogukonnaga koostöölainele.
Siis on ka Võsul lootust.
Seniks aga kena suve!
Raivo Uukkivi
vallavanem

Georg Otsa
ja
Mikk Mikiveri
pink tuleb
Pikka aega küpsenud idee
Georg Otsa ja Mikk Mikiveri
pingist on võtnud konkreetse
kuju. 14. juunil tutvustati
Urmas Rauba
Carmen Mikiver selgitamas pingiidee tagamaid
kavandit ja pingi asukohta
Igaüks saab pingi valmimist toetada rahalise panusega
Vambola tänava merepoolses otsas. Pingi asukoht sai märgitud
infotahvliga, millelt saab näha pingi kavandit, autor ja pingi (a/a 10502017539007 Vihula Vallavalitsus), selgituseks
palume märkida: annetaja nimi ja Otsa-Mikiveri pink.
valmistaja on Urmas Rauba, kes tutvustas tööd lähemalt.
Rahalisi annetusi saab teha ka Võsu raamatukogus.
Muusikalisi vahepalu pakkusid Jon Mikiver ja Robert Linna.

Pärandiralli on kultuuripärandi aasta üks tähtprojekte,
mis kestab kevadest sügiseni. Pärandiralli eesmärgiks on
arutada meie ühise kultuuripärandi üle Eesti erinevais
paigus. Eesti Vabaõhumuuseumi ning Muinsuskaitseameti ühine rallitiim jõuab Karepale Kalame talumuuseumisse laupäeval, 6.juulil kell 12.00.
Kunstnik Richard Sagritsa sünnikodus tehakse
pärandipäeval juttu vanade majade hooldamisest ja neile
uue näo andmisest. Kohapeal on sel teemal nõu andmas
teadurid Eesti Vabaõhumuuseumist Joosep Metslang ja
Kadi Karine ning Muinsuskaitseametist Merle Kinks.
Kalame kaluritalu koos oma ainulaadse silmuköögiga on
ideaalne paik mõtisklemaks rannarahva toidupärandi üle
ning kuulata Ülle Jukki uurimust rannarahva toidust.
Karepa on tuntud oma kuulsate suvesakste poolest,
kes on nii Kalamele kui ka mujale omajagu värvi maha
jätnud. Kunstiteadlane Teet Veispak jutustab meile
pildikesi Sagritsast ning räägib muuhulgas ka lugusid
Karepaga seotud tundmatutest kunstnikest.
Üritus on tasuta. Täpsem kava
www.parandiaasta.ee/sundmuste-kalender/parandiralli.
Info ja registreerimine tel. 529 3086;
mirjam.abel@muinas.ee

Suvised igapäevased
meresõidud Käsmu
meremuuseumist
Suvi käes ja meri kutsub. Nüüd on võimalus igaühel, kes
tahab nautida meresõitu, minna merele muinasajast pärit
viikingilaevaga „Aimar” või uudse ja moodsa
„Cumulusega”.
Väljasõidud Käsmu lahele toimuvad vastavalt
huviliste hulgale ja ilmale iga päev Käsmu Meremuuseumi juurest sadamast, kell 12:00 ja 16:00.
Tellimisel saab minna ka pikemale merereisile Mohni
saarele, Vergi sadamasse, Võsule ja mujalegi.
Samas saab külastada Käsmu Meremuuseumit,
nautida Meremuuseumi tagust imeilusat merevaadet ning
ettetellimisel saab süüa ka suurepärast värsket
kuumsuitsu-grill lõhet.
Oma huvist palun andke kindlasti eelnevalt teada
telefonidel: kapten/laevameister Anti Kreem 5188171
Käsmu Meremuuseumi telefonil: 3238136
Aarne Vaigu mobiilile: 5297135.
Ilusat suve ja häid mereelamusi kõigile ning
kohtumiseni Käsmus!
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Suvel läheb elu aina
hoogsamaks
Möödas on üks Käsmu suve suurüritusetest – sari „Kaunid
Kontserdid Käsmus“, mille kõige populaarsem kontsert tõi
muuseumi rannaplatsile kokku ligi 4000 külastajat. Järgmise
suurürituse Viru folgini jääb paraja pikkusega hingetõmbepaus; Käsmu muundub taas vaikseks ja õdusaks
kohaks, kus on ülimalt mõnus suvepuhkust veeta.
Järgmine oluline ettevõtmine on meie külale 13.-14.
juulil toimuvad Käsmu Küla Päevad, mille käigus saab esile
tõstetud mitmeid olulisi tähtpäevi: näiteks 560 aastat Käsmu
küla esmamainimisest, 200 aastat Käsmu kiriku oreli
ehitamisest ja loomulikult 20 aastat Meremuuseumi
loomisest. Meremuuseumi juures avatakse ka ajaloolise
laevaehitusplatsi mälestustahvel. See on igati väärikas koht,
kus on vee peale lastud ühtekokku viis purjelaeva. Viimasena
meremuuseumi au ja uhkus viikinglaev „Aimar.“
Käsmu Küla Päevade ootuses kutsume neid inimesi, kes
on Käsmuga seotud kas perekondlikult või mõnel muul moel
ja kel on plaanis siia tulla, endast märku andma. Hea oleks
kasvõi ligilähedaselt teada, kui palju võiks rahvast kokku
tulla. Tahame olla korraldusliku poole pealt võimalikult hästi
ette valmistatud.
Igasuvistest tegevustest ka paari sõnaga. Käsmul on
teatavasti ikka olnud tõmmet erinevate veespordialadega
tegelevatele inimestele. Veemõnusid on nautimas väga
erinevat rahvast – suplejatest purjelauduriteni ning
mootorsõidukijuhtidest sukeldujateni. Just selle pärast
soovib Meremuuseum harjumuspäraselt jätkata
meresõidukultuuri tutvustamist ja huviliste harimist. Parim
aeg õigete oskuste ja teadmiste omandamiseks on
loomulikult lapseiga, ning seega toimub selgi suvel
traditsiooniline Lääne-Virumaa laste suvelaager, kus
väikesed merehuvilised saavad mitmekülgseid teadmisi ja
praktilisi kogemusi.
Täiskasvanud mere(moto)sportlastel on ikka ja alati
oluline meeles pidada ohutust. Arvestage teiste inimestega,
kes on samuti merel oma liiklusvahendiga. Hoidkem
loodust, säästkem kaldalolijate närve, olgem eeskujuks
lastele!
Muuseumi juurde on ennast pikaajaliselt sisse seadnud ka
laevaehitajad Anti Kreem ja Arne Viljasaar, kes parandavad
suve jookusl erinevaid väikepaate ning on valmis jagama
huvilistele seletusi.
Muidugi toimuvad lõbusõidud viikingilaevaga „Aimar“
ja purjekaga „Cumulus“.
Huvilistel palume meiega julgesti ühendust võtta! Kui
ilmataat vähegi soosib, siis on meeleolukas meresõit tagatud
ning lustisõiduseltskonnal suvi mõnede kaunite hetkede
võrra jälle rikkam.
Ann Vool
Käsmu Meremuuseum
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Europe makes school in Estonia
Sel kevadel oli Võsu Koolil
vahva kogemus võtta osa
programmist Europe makes
school in Estonia. Programm koosneb väiksematest
projektidest, mille viivad
läbi vahetusüliõpilased teistest Euroopa riikidest tutvustades meie maakoolide
õpilastele oma maad ja
kultuuri erinevalt tavalisest
kooltunnist. Meie koolis
hõlmas projekt inglise keelt

ja kunstiõpetust.
Programmi raames veetis
terve 13. mai koolipäeva Võsu Koolis Tartu Ülikooli vahetusüliõpilane Laia Ferran
Sole Hispaaniast. Ta kohtus
õpilastega 1. – 8.klassini. Lisaks oma maa üldisele tutvustusele keskendus Laia
Katalooniale ning eriti nendele paikadele, mis seotud
kuulsa katalaani arhitekti
Antonio Gaudi elu ja loo-

MTÜ Võsu Rannaklubi juhatus uuenes
17. juunil kogunesid MTÜ
Võsu Rannaklubi liikmed
korraliseks koosolekuks, et
kinnitada aasta aruanne,
valida uus juhatus, vastu
võtta uusi liikmeid ja arutada
päevakajalisi teemasid. 2012
aasta oli klubihoonele kokkuvõttes hea aasta. Toimusid
SOS klubiõhtud, käis palju
külalisi oma esinemistega
klubil külas, ja mis kõige
olulisem – uksed ja aknad
said vahetatud! Tänu sellele
oli talvel saal soe ja tuul ei
lõõtsunud külalistele kuklasse.
Uue juhatusena kinnitas
üldkoosolek ametisse järgmise koosseisu: Andres Truman, Eha Sirelbu, Merje
Rosen, Valerik Hoolma ja
Ivika Levo. Juhatuse esimehena jätkab Andres Truman.
Uue juhatuse ülesandeks
jääb järgneval kahel aastal
viia sisse uusi tavasid, jätkata traditsiooniliste ürituste
korraldamist ning panustada
jätkuvalt Rannaklubi parendamisse läbi projektide Vihula vallaga koostöös. Veel
sel aastal loodetakse saada
saali uued toolid ning jätkub
eeltöö lavakarbi ja elektrisüsteemi korrastamiseks.

Klubilistele tegi erilist muret
saali laest kukkuvad krohvitükid. Uus juhatus kohe
teema käsile võtta, et leida
tekkinud olukorrale lahendus.
Liikmemaksust otsustati
vabastada suurte teenete eest
Rannaklubi ees Milvi Seppo.
Jätkati ka Silvi Eenmaa liikmemaksuvabastust käesoleval aastal.
TÄHTIS TEADAANNE!
MTÜ Võsu Rannaklubi
kuulutab välja logokonkursi! Osa võtma on
oodatud kõik valla elanikud
ja Võsuga seotud inimesed,
nii lapsed kui vanavanemad
ja kõik, kes sinna vahepeale
jäävad. Parima töö autorile
kuulub igavene au ja kuulsus
ning lisaks nipiga trikk,
mille sisu ja ulatust täna
juhatus veel ei avalikusta.
Kõik tööd, olgu nad siis
käsitsi joonistatud või arvutifailina, on oodatud
a a d r e s s i l e
rannaklubi@gmail.com või
viia isiklikult Andres
Trumani (tel 58053482)
kätte hiljemalt 5.augustiks.
Taimi Samblik
MTÜ Võsu Rannaklubi liige

minguga. Olles ise pärit
samast piirkonnast, kus sündis Gaudi, kõneles Laia haaravalt ja innustunult Gaudi
elust, tema erilisest sürrealismi kalduvast arhitektuurilisest vormikeelest ja näitas
pilte ja videot tema tippteostest Güelli pargist ja
Sagrada Familia kirikust
Barcelonas. Pärast esitlust
juhendas Laia nii nooremate
kui vanemate õpilaste kuns-

tialast workshop'i, kus õpilastel valmisid Gaudi stiilist
inspireeritud kunstitööd.
Oli tore, silmaringi laiendav ja vaheldust pakkuv
koolipäev. Täname EMS
Eesti koodinaatorit Mai
Beilmanni projekti asjatundliku korraldamise ja juhendamise eest.
Mall Ränkson
Võsu Kooli õpetaja

Kus oleks kõige
inimsõbralikum ja
väärikam vananeda?
Mind ajendas kirjutama meedias kajastuv omastehoolduse teema. Kuna õpin kõrgkoolis sotsiaaltööd, siis
puutun probleemiga tihedalt kokku.
Ühes Eesti väikelinna hooldushaigla õendusosakonnas praktikat tehes oli mul võimalus piisavalt
suhelda eakatega. Nendega koos pildialbumeid vaadates
ning nende elulugusid kuulates sai mulle selgeks, kui
väga tahavad vanainimesed sealt ära. Ei nad ei taha
minna lastele koormaks ega ka hooldekodusse, sest sealt
enam tagasiteed ei ole –nad tahavad OMA KOJU.
Mida siis teha? Arvan et kui inimene ei saa kodus
oma east või puudest tulenevalt mõne üksiku toiminguga
enam hakkama, siis see ei tohiks veel olla põhjus teda
sealt äraviimiseks. Sotsiaalhoolekande seadusest tulenevalt on olemas igapäevaelu toetamise teenus. See
tähenda, et eakas või puudega inimene kes kõigi oma
igapäevatoimingutega ise hakkama ei saa, võib kohalikust omavalitsusest küsida vastavat teeenust. Mõnes
KOV-is pakutakse seda teenust rohkem, mõnes vähem.
Peaksime püüdlema selle poole, et anda inimesele
võimalus vananeda väärikalt talle armsas ja tuttavas
elukeskkonnas.
Praegu on ilus aeg. Kes meist tahaks veeta seda
hooldushaigla või hooldekodu seinte vahel. Tuleb ka
aeg, kus meie lapsed peavad otsustama, mida oma eaka
ema või isaga peale hakata. Seetõttu on hea esitada
endale küsimus, kus oleks kõige inimsõbralikum ja
väärikam vananeda?
Inge Aus
Sotsiaaltöö 3. kursuse tudeng

Vihula vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmetemajanduslike huvide deklaratsioonide andmete väljavõtted
Deklaratsioonid avaldatakse Vihula Vallavolikogu 12.märtsi
2003.a. otsuse nr 62 “Majanduslike huvide deklareerimine”
punkti 2 alusel .
I Üldandmed
1.Ees- ja perekonnanimi; 2.Isikukood (ei kuulu
avaldamisele); 3.Ametikoht; 4.Asutus (tööandja);
5.Ametipalga aste ja ametipalk.
II Andmed vara kohta
6.Kinnisvara (kuni kinnistusraaamtusse kandmiseni ka
ehitised ja nende osad); 7.Registrisse kantud autod, vee- ja
õhusõidukid; 8.Aktsiad, osakud ja muud väärtpaberid;
9.Pangaarved (pank, arve liik ja nende arv).
III Andmed varaliste kohustuste kohta
10.Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele, kui
võla suurus ületab kuue kuu ametipalga või 50 000 krooni,
kui ametikohal ametipalka ei maksta; 11.Muud varalised
kohustused, mille suurus ületab deklareerimise ajal eelmise
kuue kuu ametipalga või 50 000 krooni, kui ametikohal
ametipalka ei maksta (liisingud, käenduslepingud,
hüpoteegid jms).
IV Andmed muude tulude kohta
12.Muud regulaarsed tulud (palk ja lisatasud põhitöökohal,
kui ametiisikul puudub ametipalk, näidates nende suuruse;
kompensatsioonid, sh nõukogudest saadavad hüvitised,
nimetades nõukogu ja näidates hüvitise suuruse; intressid;
pensionid; töövõtust ning teadus- ja õppetööst saadavad
tasud; autoritasud; muud tulud või tuluallikad, näidates ära,
mis liiki tuludega on tegemist) (Tulu suurust ei avalikustata)
V Andmed maksustatava tulu ja dividenditulu kohta
(Ei kuulu avalikustamisele)
VI Andmed abikaasa, vanemate ja laste kohta
(Ei kuulu avalikustamisele)
Deklaratsiooni täitmise kuupäev.

Vihula Vallavolikogu liikmed:
1. Andrus Aasmäe 3.Operatiivkorrapidaja. 4. Päästeamet.
5. 5/693,82 €. 6. Elamu ja majaosa Võsu alevikus Vihula
vallas; garaaž Haljala vallas 7. Sõiduauto Audi-A4 (1996) ja
AUDI-A4 (2004), Mootorpaat Krim (1989). 8. SEB

Pensionifond I. 9. SEB – 1 arvelduskonto, Swedbank – 1
arvelduskonto. 10. Ei ole 11. Ei ole. 12. Volikogu liikme ja
volikogu komisjoni liikme hüvitis. (26.04.2013)
2. Piret Aasmäe 3. Peaspetsialist. 4. Põllumajandusministeerium. 5. 1292 €. 6. Elamumaa Harjumaal Harku
vallas, maatulundusmaa Vihula vallas Korjuse külas. 7.
Sõiduauto Hyndai H100 (1998). 8. Ei ole. 9. Swedbank 2
arvelduskontot. 10. Ei ole. 11. Nordea Finance Estonia AS.
12. Volikogu liikmena komisjoni esimehe ja komisjoni
liikme hüvitis. (18.04.2013)
3. Tõnu Ammussaar. 3. Abivallavanem. 4. Kuusalu
Vallavalitsus. 5. 29/1239,88 €. 6. korter Harju maakonnas
Viimsi vallas. 7. Sõiduauto Peugeot 407 (2004) ja Peugeot
508 (2011). 8. Rannaliiv OÜ. 9. SEB 1 arvelduskonto,
Swedbank 1 arvelduskonto. 10. SEB Pank. 11. AS SEB
Liising. 12. Volikogu liikmena komisjoni esimehe ja
komisjoni liikme hüvitis. (30.04.2013)
4. Gerly Herm 3. Nõunik. 4. Siseministeerium. 5. Puudub.
6. Ei ole. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. SEB - 1 arvelduskonto,
Swedbank – 1 arvelduskonto, Danske Bank AS Eesti filiaal 1
arvelduskonto ja kasvuhoius. 10. Danske Bank AS Eesti
filiaal. 11. Ei ole. 12. Volikogu liikme ja komisjoni liikme
hüvitis. (26.04.2013)
5. Mare Kalme 3. FIE. 4. FIE Mare Kalme Arma
Ratsatalu. 5. Ei ole. 6. Maatulundusmaa Rutja külas Vihula
vallas. 7. Sõiduauto Toyota Landcruiser (1982); mootorpaat
Amuur 3. 8. Ei ole. 9. Swedbank 2 arvelduskontot, Nordea
Pank 2 arvelduskontot. 10. Nordea Pank; Swedbank. 11. Ei
ole. 12. Volikogu liikmena komisjoni esimehe hüvitis ja
komisjoni liikme hüvitis. (30.04.2013)
6. Age Kuusemets 3. FIE. 4. Ei ole. 5. Ei ole. 6. Ei ole. 7. Ei
ole. 8. Ei ole. 9. Swedbank -1 arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Ei
ole. 12. Volikogu liikmena komisjoni esimehe hüvitis ja
komisjoni liikme hüvitis. (09.04.2013)
7. Hanno Nõmme 3. FIE Hanno Nõmme. 4. Ei ole. 5. Ei
ole. 6. Vihula vallas Eru külas 5 maatulundusmaad; 3
elamumaad Vihula vallas Võsu alevikus. 7. Sõiduauto Opel
Frontera-B (2000); Kalapüügilaevad „Bella (1986), Tallinna
Lt. (1991) ja Robust-20 (2007); traktorid T-40AM (1986) ja
T-16 (1976). 8. Ei ole. 9. SEB - 2 arvelduskontot; Swedbank

1 arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Pension. Rakvere
Metsaühistu - käsundusleping. Volikogu liikme ja komisjoni
liikme hüvitis. (30.04.2013)
8. Einar Ohov 3. Ehituse peaspetsialist. 4. Rae
Vallavalitsus. 5. 16/1330 €. 6. Korteriomand Tallinnas. 7.
Sõiduauto Škoda Felicia (1999). 8. Alfred Berg Rahastoyhtiö
Oy. 9. Swedbank-1 arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. AS DnB
Nord Liising. 12. Volikogu liikmena komisjoni esimehe
hüvitis. (29.04.2013)
9. Mati Piirsalu 3. Ehitusspetsialist. 4. OÜ Kadrina
Kommunaal. 5. 460,20 €. 6. Vihula vallas Palmse k Tülira
mü, Eru k Tuulise mü ja Mustoja k Pilvise mü. 7. Ei ole. 8. Ei
ole. 9. Swedbank 2 arveldus- ja 1 krediidikonto; SEB 1
arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Eesti Vabariik; Swedbank
Liising. 12. Pension. Volikogu aseesimehe ja komisjoni
liikme hüvitis. (26.04.2013)
10. Eha Sirebu 3. Ei ole 4. Ei ole. 5. Ei ole 6. Elamumaa
Vihula vallas Võsul. 7. Sõiduautod Ford C Max (2004) ja
Opel Vectra (1997). 8. Ei ole. 9. SEB - 1 arvelduskonto. 10. Ei
ole. 11. Ei ole. 12. Pension. Volikogu liikmena komisjoni
esimehe hüvitis ja komisjoni liikme hüvitis. (24.04.2013)
11. Aarne Vaik 3. Ei ole. 4. Ei ole. 5. Ei ole. 6. Ei ole. 7.
Sõiduauto Ford Eskort (1989); väikebuss Volkswagen
Transporter (1995). 8. Ei ole. 9. Swedbank - 1 arvelduskonto.
10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Pension. Volikogu liikme ja
komisjoni liikme hüvitis. (30.04.2013)
12. Aide Veinjärv 3. FIE 4. Mäerahva Talu. 5. Ei ole. 6.
Maatulundusmaa Vihula vallas Karula külas. 7. Ei ole. 8. Ei
ole. 9. SEB - 1 arveldus- ja 1 krediidikonto; Swedbank - 1
arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. AS SEB Liising. 12. Volikogu
liikme ja komisjoni liikme hüvitis. (18.04.2013)
13. Uno Õunapuu 3. Tisler. 4. OÜ Uno & Puu. 5. Ei ole. 6.
Kinnistu Vihula vallas Võsupere külas. 7. Sõiduautod
Volkswagen Golf (1992) ja Volkswagen Colf Variant (2004).
8. OÜ Uno & Puu. 9. Swedbank - 1 arvelduskonto. 10. Ei ole.
11. Ei ole. 12. OÜ Uno & Puu; Kaitseliit; Volikogu liikme ja
komisjoni liikme hüvitis. (24.04.2013)
14. Arvi Ööpik 3. Haldusspetsialist. 4. Vihula Vallavalitsus.
5. 18/1100 €. 6. Elamumaa Vihula vallas Vergi külas,
korteriomand Rakvere linnas, tootmishoonete maa Vihula
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Istung nr 45
Võsul 13. juunil 2013 kell 16:00.
Istungil osales 13 volikogu liiget:
Andrus Aasmäe, Piret Aasmäe, Gerly Herm,
Age Kuusemets, Hanno Nõmme, Einar Ohov,
Mati Piirsalu, Eha Sirelbu, Aarne Vaik,
Aide Veinjärv, Vello Väinsalu, Uno Õunapuu ja
Arvi Ööpik.
Istungil ei osalenud Tõnu Ammussaar ja Mare
Kalme.
Otsusega nr 216 kinnitati Vihula valla 2012. aasta
majandusaasta aruanne
Otsusega nr 217 muudeti Vihula Vallavolikogu
08.11.2012 otsust nr 197 "Hoonestusõiguse seadmine
MTÜ Karepa Kalasadam kasuks"
Otsusega nr 218 tunnistati kehtetuks Vihula Vallavolikogu 12.juuni 2008 otsusega nr 199 „Oandu küla
Saare, Veski ja Jõekääru katastriüksustele koostatud
detailplaneeringu kehtestamine“ kehtestatud detailplaneering
Otsusega nr 219 tehti vallavalitsusele ülesandeks taotleda Vihula valla munitsipaalomandisse Kunglakaevu
maaüksus, suurusega ca 100 m2, asukohaga Annikvere
küla
Otsusega nr 220 tehti vallavalitsusele ülesandeks taotleda Vihula valla munitsipaalomandisse Tiigi väikekoht
19 maaüksus, suurusega 1124 m2, asukohaga Võsu
alevik
Otsusega nr 221 määrati Vihula Vallavolikogu järgmise
koosseisu liikmete arvuks 13
Otsusega nr 222 moodustati Vihula valla haldusterritooriumil 1 valimisringkond 13 mandaadiga
Otsusega nr 223 moodustada Vihula valla valimiskomisjon järgmises koosseisus: esimees - Enna
Tiidemann, liikmed Ilma Männik, Mare Rosen,
Marianne Limberg ja Kristi Viljakainen ning määrata
asendusliikmeteks Kaidi Armipaik ja Heddi Lindlo
Volikogu võttis menetlusse Vihula valla ühisveevärgi
ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2013 –
2024 eelnõu ja suunas selle komisjonidesse arutamiseks,
juhtivaks komisjoniks määrati volikogu keskkonna- ja
majanduskomisjoni, kellele tuleb oma muudatus- ja
täiendusettepanekud esitada hiljemalt 01. augustiks.
Järgmine korraline volikogu istung
toimub 15. augustil 2013 kell 16:00
Võsul, vallamaja saalis (II korrusel).
Volikogu poolt vastuvõetud määruste ja otsustega saab
tutvuda valla kantseleis, raamatukogudes ja valla
veebilehel: www.vihula.ee.
vallas Võsu alevikus. 7. Sõiduautod Toyota Avensis (2006) ja
Toyota Avensis (2011). 8. OÜ Transtime, Tallink Grupp AS,
Swedbank Pensionifond K3. 9. SEB 1 arvelduskonto,
Swedbank 1 arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12.
Volikogu liikme ja komisjoni liikme hüvitis. (29.04.2013)

Vihula Vallavalitsuse liikmed:
15. Anneli Alemaa 3. Ei ole. 4. Ei ole. 5. Ei ole. 6. Ei ole. 7.
Ei ole. 8. Swedbank; Nordea. 9. Swedbank - 1 arvelduskonto
ja 1 krediidikonto. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Vallavalitsuse
liikme ja volikogu komisjoni liikme hüvitis. (12.04.2013)
16. Jüri Sikkut 3. Ei ole. 4. Ei ole. 5. Ei ole. 6. Kinnistu
Vihula vallas Vainupea külas; kinnistu Jõgevamaal Jõgeva
vallas Vilina külas, 2 korteriomandit ja garaažiboks Haljala
vallas Haljala alevikus ja garaažiboks Kadrina vallas
Kadrina alevikus. 7. Sõiduauto Citroen Berlingo (2008). 8.
SEB Strategy Defensive fond. 9. SEB - 2 arvelduskontot, 1
krediidi- ja 1 väärtpaberikonto; Swedbank – 1 arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. SEB Pank. 12. Pension, Viljandi
Maavalitsus palk, AS Rakvere Haigla juhtimisorgani liikme
tasu, Vallavalitsuse liikme ja volikogu komisjoni liikme
hüvitis. (25.04.2013)
17. Tõnu Valdma 3. Kolga Keskkooli direktor. 4. Kuusalu
Vallavalitsus. 5. 1649 €. 6. Elamumaa Valgamaal Tõrva
linnas ja korteriomand Vihula vallas Võsu alevikus. 7.
Sõiduautod Peugeot (2005) ja Moskvitš 412 (1989). 8.
Swedbank. 9. Swedbank – 2 arvelduskontot. 10. Ei ole . 11.
Swedbank Liising AS. 12. Kuusalu Vallavolikogu komisjoni
liikme tasu ning Vihula Vallavalitsuse liikme ja volikogu
komisjoni liikme hüvitis. (05.04.2013)
18. Paul Lettens 3. Juhataja. 4. Energiahoid OÜ. 5. Ei ole. 6.
Korteriomandid Tallinnas ja Vihula vallas Võsu alevikus
ning elamumaa Saaremaal Vahva külas. 7. Maastur Nissan
Murano (2012) 8. Swedbank Pensionifond K3. 9. Swedbank
- 1 arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Hansaliising. 12. Pension,
Energiahoid OÜ juhtimistasu, Masai Partners OÜ juhtimistasu, Placet Group OÜ, Vallavalitsuse liikme hüvitis.
(22.04.2013)

VIHULA VALLA LEHT

21. mai 2013 istungi nr 18 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. andis loa korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamiseks L. Piibemaa`le. Ei rahuldanud T.
Prillop`i taotlust korraldatud jäätmeveoga erandkorras
vabastamiseks vaid andis perioodilise vabastuse;
2. nõustus Ragn-Sells AS jäätmete käitluslitsentsi nr 0237
uuendamisega, lisades jäätmete käitluslitsentsi asbestijäätmete vaheladustamise võimaluse Vihula jäätmejaamas;
3. tunnistas hanke „Investeerimislaenu võtmine Võsu
sadama renoveerimiseks“ tähtaegselt pakkumuse esitanud pakkujad Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal, AS
SEB Pank ja Swedbank AS vastavaks hanketeates
esitatud pakkujate kvalifitseerimise tingimustele. Tunnistada pakkujate Nordea Bank Finland Plc Eesti filiaal,
AS SEB Pank ja Swedbank AS esitatud pakkumused
vastavaks kõikidele hankedokumendis esitatud tingimustele. Tunnistada edukaks pakkumuseks AS SEB
Pank kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast
madalama hinnaga pakkumus;
4. andis nõusoleku Võsu alevikus asuvate kinnistute Mere
tn 59, Mere tn 59a ja kinnistu Mere tn 61 piiride
muutmiseks;
5. võttis vastu Võsu aleviku Lootose väikekoht 6 kinnistu
detailplaneeringu ja Võsu aleviku Jaanioja 6 kinnistu
detailplaneeringu ning korraldas planeeringute avaliku
väljapaneku;
6. väljastas ehitusloa Karepa küla Karepa Piilkonnamaja
kinnistu vaatetorni täielikuks lammutamiseks;
7. otsustas müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel
Vihula valla omandis oleva kinnistu Mere tn 34 Võsu
alevikus alghinnaga alates 64 000 eurot ja üürilepingu
ülevõtmise kohustusega.
28. mai 2013 istungi nr 19 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. andis MTÜ-le Virumaa Rannakalurite Ühing otsustuskorras üürile tähtajaga alates 01.06.2013 kuni
31.05.2015 Vihula vallale kuuluvas hoones Sadama tn 2 I
korrusel asuvad ruumid üldpinnaga 14,2m2 ja 9,3m2.
Ruumide kasutusotstarve on kontoriruumid;
2. väljastas ehitusload Vainupea küla Ilmari kinnistule
üksikelamu püstitamiseks ja Võsu aleviku Metsa tn 34
elamu rekonstrueerimiseks;
3. väljastas avaliku ürituse korraldamise l0a OÜ-le Berit
Grupp 02.06-13.06.2013 „Kaunid kontserdid Käsmus“
korraldamiseks Käsmu Meremuuseumi (Merekooli tn 1)
territooriumil;
4. kinnitas Vihula valla kohalike teede teehoiukava
perioodiks mai-september 2013;
5. volikogu sotsiaal- ja hariduskomisjoni ettepanekud
kinnitati järgmiselt: maksta toimetulekutoetust ühele
inimesele summas 56,10 eurot, maksta rehabilitatsioonitoetust ühele eakale inimesele summas 82,94
eurot, tasuda ühe eaka inimese hoolduskulud hooldekodus, lõpetada ühe raske puudega inimese hooldamine
seoses tema asumisega hooldekodusse;
6. Vallavalitsus otsustas esitada volikogule järgmised
eelnõud: Vihula Vallavolikogu 08.11.2012 otsuse nr 197
„Hoonestusõiguse seadmine MTÜ Karepa Kalasadam
kasuks“ muutmine“, Vihula valla 2012 aasta majandusaasta aruande esitamine. Vihula Vallavalitsus kiidab
Vihula valla 2012.a. majandusaasta aruande heaks.
04. juuni 2013 istungi nr 20 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. väljastas kasutusloa Käsmu rahvamaja rekonstrueerimise järgseks kasutamiseks;
2. väljastas kirjaliku nõusoleku puurkaevu rajamiseks
Kakuvälja küla Mardi-Tooma kinnistule;
3. tunnistas õpilasveo korraldamise hankele tähtaegselt
pakkumuse esitanud pakkujad Transtime OÜ ja Tapa
Autobussipark OÜ vastavaks hanketeates esitatud
pakkujate kvalifitseerimise tingimustele. Tunnistada
pakkujate Transtime OÜ ja Tapa Autobussipark OÜ
esitatud pakkumused vastavaks kõikidele hankedokumendis esitatud tingimustele. Tunnistada edukaks
pakkumuseks Transtime OÜ õpilasliinidele nr 1 ja 3, kui
vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalama
hinnaga pakkumus. Tunnistada edukaks pakkumuseks
Tapa Autobussipark OÜ õpilasliinile nr 2, kui vastavaks
tunnistatud pakkumuste hulgast madalama hinnaga
pakkumus. Kinnitada edukaks tunnistatud pakkumuse
käibemaksuga maksumused alljärgnevalt: Transtime OÜ
õpilasliinile nr 1 0,80 €/km
ja liinile nr 3 0,76 €/km.
Kinnitada edukaks tunnistatud pakkumuse käibemaksuta maksumused alljärgnevalt: Tapa Autobussipark OÜ
õpilasliinile nr 2 0,82 €/km. Volitada vallavanem Raivo
Uukkivi sõlmima lepingu Transtime OÜ-ga õpilasliinide
nr 1 ja 3 ning Tapa Autobussipark OÜ-ga õpilasliini nr 2
teenindamiseks;
4. määras Annikvere külas asuvale puurkaevule teenindusmaa suurusega 100 m2 ja kinnitas lähiaadressiks
Kunglakaevu. Määras Võsu alevikus Tiigi väikekoht 19
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asuvale suvilale teenindusmaa suurusega 1124 m2 ;
5. Vallavalitsus otsustas esitada volikogule järgmised
eelnõud: „Maa munitsipaliseerimine“ -Annikvere küla
Kunglakaevu, „Maa munitsipaliseerimine“ -Võsu Tiigi
väikekoht 19, „Valimisringkonna moodustamine“,
„Volikogu järgmise koosseisu liikmete arvu määramine“
ja „Valimiskomisjoni moodustamine“;
6. andis loa MyDance Tantsuklubile projektlaagri
läbiviimiseks Käsmus Lainela puhkekülas ajavahemikul
09.-15.06.2013;
7. 2013. aasta kevadel Võsu kooli õpilaste seas väljakuulutatud Võsu ranna riietuskabiinide kujundusideede
konkursile laekus 21 tööd üheksateistkümnelt osalejalt.
Vallavalitsuse poolt valiti välja 7 kavandit, mille alusel
kujundatakse Võsu ranna riietuskabiinid. Maksta välja
auhinnaraha järgnevalt: Ingrid Nõmme - 25 €, Gloria
Pärnaste - 25 €, Helena Nõmm - 25 €, Hanna Nõmm - 25
€, Annabell Bubnis - 25 €, Leevi Lepik - 25 €, Katariina
Levartovski - 25 €. Anda Vihula valla tänukirjad
konkursil osalenud Taali Ausile, Rico Pärnastele, Sirly
Samblale, Helemeel Assmannile, Saana Oinusele, JanJüri Lehtmetsale, Marta Mia Puuseppale, Õie Häätarõle,
Eliise Pärnastele, Siim Tõnissonile ja William Lepikule)
8. Vallavalitsus esitas volikogule esimesele lugemisele
Vihula valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise
kava aastateks 2013-2024.
12. juuni 2013 istungi nr 21 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. andis loa Eesti Noorsootöö Keskusele projektlaagri läbiviimiseks Vainupea Pansionaadis ajavahemikul 30.06.05.07.2013 ja 07.07.-12.07.2013;
2. andis nõusoleku kinnistu Männiku katastriüksuste
Männiku ja Postimaja liitmiseks üheks katastriüksuseks
lähiaadressiga Männiku, Vergi küla;
3. väljastas ehitusloa Eisma küla Mere väikekoht 8 aiamaja
katusekatte, avatäidete ning voodri vahetuseks, uukakna
ja terrassi ehituseks, välispiirete soojustamiseks ja
reovee kogumismahuti paigaldamiseks;
4. väljastas kirjalikud nõusolekud Palmse mõisa regulaarpargi drenaaži rajamiseks, väikeehitise püstitamiseks
Käsmu küla Põllu tn 17 kinnistule ja Altja küla
Vanakõrtsi elamule päikesepaneelide ning vahelduvvoolu tootmiseks vajalike seadmete paigaldamiseks;
5. võttis vastu Rutja küla Kreesi kinnistu detailplaneeringu
ja Käsmu küla Merekooli tn 1, Merekooli III ja
Merekooli tn 4 ning lähiümbrusele koostatud detailplaneeringu ja korraldas planeeringute avaliku väljapaneku;
6. väljastas projekteerimistingimused Karepa küla Laikme
kinnistu liitumispunkti asukoha muutmise projekti koostamiseks ja Võsu aleviku Liiva tn 17 kinnistu suvila
küttesüsteemide rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks;
7. tunnistas hanke „Võsu sadama rajamine I etapp“ hankele
tähtaegselt pakkumuse esitanud pakkuja OÜ Astlanda
Ehitus vastavaks hanketeates esitatud pakkujate
kvalifitseerimise tingimustele. Tunnistada käesolevale
riigihankele pakkuja OÜ Astlanda Ehitus esitatud
pakkumus vastavaks kõikidele hankedokumentide punktides 4 ja 5 esitatud tingimustele. Tunnistada käesoleva
riigihanke edukaks pakkumuseks OÜ Astlanda Ehitus
poolt esitatud pakkumus, kui vastavaks tunnistatud
pakkumuste hulgast odavaim pakkumus. Volitada Vihula
vallavanem Raivo Uukkivi sõlmima lepingu OÜ-ga
Astlanda Ehitus;
8. lubas MTÜ-l Käsmu Majaka Sadam paigaldada Vihula
Vallale kuuluvate paadisildade, aadressil Merekooli tn 5
Käsmu küla, külge ujuvpontoonid ja paadikinnituspoomid vastavalt korralduse lisaks olevatele joonistele.
MTÜ-l Käsmu Majaka Sadam korrastada sadama-ala,
remontida paadisillad hiljemalt 21.06.2013, tagada
territooriumi ja sadama rajatiste korrashoid ja ohutus
ning paigaldada sadamas nähtavale kohale sadama
kasutamise juhis;
9. andis E. Hirv`ele üürile tähtajaga alates 14.06.2013 kuni
13.06.2014, Vihula vallale kuuluvast korterist Karja tn
10-5 ühe (1) toa pinnaga 11,6 m2 üldkasutatavate
ruumide (köök, esik, tualettruum, vannituba, sahver,
kuivatusruum) kasutamise õigusega.
10. Bravoline OÜ esitas Vihula vallavalitsusele registreerimistaotluse jaekaubanduse tegevusalal tegutsemiseks Võsu alevikus Mere tn 27. Taotlusest nähtuvalt
soovitakse tegutseda tähtajatult ja aastaringselt esmaspäevast kuni pühapäevani kella 11.00 kuni 05.00.
Vallavalitsus, arvestades Vihula valla avaliku korra
eeskirjadega ning naabruses asuvate lõbustusasutuste
lahtiolekuaegu, ei saa lubada Bravoline OÜ-le erandi
tegemist ja lubada olla igapäevaselt avatud hommiku
kella 05-ni. Seetõttu teeb vallavalitsus ettepaneku
kinnitada lahtiolekuaegadeks reedel ja laupäeval kella
11.00 kuni 04.00, ülejäänud nädalapäevadel kell 11.00
kuni 24.00. Kinnistu territooriumil (hoonest väljaspool)
toimuvate ürituste korral kella 11.00 kuni 23.00.
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Võsu koolimajas saab nautida terviseakadeemia
massaažiõpilaste oskusi 2.-9. juulil
Krautmani Massaaži- ja Terviseakadeemia
korraldab taas praktikalaagri ja ootab kõiki
massaažiprotseduuridele Võsu koolimajja
2.-9.juulil. Terviseakadeemial on kujunenud
traditsiooniks koguneda igal suvel Võsule
laagrisse, kus õpilased praktiseerivad koolis
õpitud massaažiliike.
Praktikalaager viiakse läbi Võsu
koolimajas, mille klassiruumid kujundatakse
askeetlikult lahedateks massaažitubadeks.
Ürituse peamine võlu kliendile seisneb
pühendunud ja hingega oma tööd tegevas

massööris. Võib juhtuda, et just praktikalaagris saate oma parima massaažielamuse.
Pakutavad massaažiliigid:
Klassikaline Massaaž, vana-eesti massaaž
ehk soonetasumine, aroomimassaaž, Tai
massaaž, Tai refleksoloogilist jalamassaaž
jpt.
Massaažidele saab tulla iga päev kell
9.00 – 18.00 (5.juulil suletud ja 9.juulil kell
9.00-12.00), lõuna on kell 13.00-14.00.
Massaaži pakutakse sümboolse tasu eest 510 eurot/ tund.

Vanamuusika ansambel „Da camera e da chiesa“ Lahemaal
Taas on meil külas Moskva vanamuusika ansambel „Da camera e da chiesa“, kesViktor
Felitsiant'i juhatamisel tähistab juba 25. tegevusaastat. Ansambel loodi ilmalikku
õukonnamuusikat ja ka kirikumuusikat esitanud tolle-aegsete ansamblite eeskujul, nagu neid
leidus Euroopas ja ka Venemaal XVII- XIX sajandil. Kollektiivi suurus varieerub 3-6
muusikuni, sõltuvalt esitatavast programmist. Selline väike koosseis võimaldab esitada
erinevat muusikat keskaegsest kirikumuusikast XIX saj romantikuteni.
Ansambel on olnud paljude rahvusvaheliste vanamuusika konkursside diplomaat Poolas,
Eestis, Prantsusmaal, Soomes ja mujal. Üle 2000 kontserdi on antud Venemaal ja paljudes
välisriikides. Ajakirjanduse hinnang: “Tegemist on väljapaistva, unikaalse nähtusega
Venemaa muusikaelus!“
Muusikute üheks oluliseks eesmärgiks on tutvustada kuulajatele põhjuseta unustatud või
senini tundmatuid teoseid. Oma programmides püütakse esitada muusikat võimalikult
originaalilähedaselt – selliselt, nagu see oli kirja pandud autori eluajal, koos
kommentaaridega.
Lahemaa erinevates kontserdipaikades pakutakse kuulajatele 14.-28. juulini 2 erinevat
programmi. Lisaks ansambli juhile Viktor Felitsiant'ile (viiul) osalevad tema tütar Margarita
Felitsiant (klaver), Valeria Golovko (sopran) ja Nadežda Panfjorova (mezzo-sopran)
Kontserdid toimuvad:
14. juulil 17.30 Käsmu kirikus „Euroopa baroki pärlid“
19. juulil 19.00 Leesi kirikus „Euroopa baroki pärlid“
21. juulil 19.00 Loksa kirikus „Euroopa baroki pärlid“
26. juulil 19.00 Võsu Rannaklubis „Euroopa ja vene romantismi pärlid“
27. juulil 18.00 Kiltsi mõisas „Euroopa ja vene romantismi pärlid“

VALLAVARA
VÕÕRANDAMINE

Vihula vallavalitsuse
lahtiolekuajad

Vihula Vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul
enampakkumisel:
 kinnistu Võsu alevikus Mere tn 34
pindalaga 753 m2 sihtotstarbega elamumaa.
Kinnistu müügi alghind on alates 64 000
(kuuskümmend neli tuhat) eurot.
Müügiga kaasneb üürilepingu ülevõtmise
kohustus.
Kinnised ümbrikud kirjalike pakkumistega
peavad olema laekunud hiljemalt 9. juuliks
2013 kella 11.00 aadressil Vihula Vallavalitsus, Mere 6, Võsu alevik 45501 LääneVirumaa. Pakkumised avatakse 9.juulil
2013 vallamaja II korruse saalis kell 11.30
aadressil Võsu alevik Mere 6 LääneVirumaa. Täpsem informatsioon osalemise
kohta valla veebilehel www.vihula.ee

ajavahemikul 08. juuli kuni 28.juuli
E, T, K ja N kell 10.00 – 16.00
R kell 10.00 – 13.30
Kassa on avatud 8.,15. ja 22. juulil
kell 10.00 - 16.00
Nimetatud ajavahemikul on puhkusel
järgmised ametnikud: vallasekretär,
teedespetsialist, keskkonnanõunik ja
raamatupidaja 08. juuli kuni 28.juuli,
sotsiaalnõunik 01. juuli kuni 21. juuli,
korrakaitseametnik 08. juuli kuni 21.
juuli,
registripidaja (maaküsimused) 08. juuli
kuni 26. juuli,
ehitus- ja planeerimisnõunik 15. juuli
kuni 21. juuli, õigusnõunik 17. juuni kuni
19. juuli.

Annab teada!
Juuli
3., 4., 6., 7, 10., 11., 13., 14. juulil kell 20.00
KÖÖK/KEITTIÖ Võsu rannaklubis
5. , 12. juulil
kell 14.00 KÖÖK/KEITTIÖ
5. juuli kell 20.00 Mihkel Mattisen - meeleolukas kava klassikast popini. Pilet 7€
Võsu rannaklubis
12. juuli kell 21.00 Rahvusvaheline kitarriduo
Esteban Colucci (Argentiina) – Heiki Mätlik
(Eesti). Kontsert Võsu rannaklubis. Kõlavad
Argentiina tangod, milongad ja valsid. Pilet 7€
18-21. juuli
VÕSU MUUSIKAPÄEVAD, tasuta.
Laupäevane tantsuõhtu 7€. Kontserdid ja
üritused toimuvad
Võsu Rannaklubis ja rannaklubi pargis
26.juuli kell 19.00 Da Camera e da Chiesa kontsert
27. juuli kell 20.00 Tantsuõhtu ansambliga
LAINE Võsu rannaklubis.
Pilet 7€

Karepa selts kutsub
13. juulil 2013 kell 15
Karepa rahvamajja
XIII kodukandipäevale:
Karepa piirkonna
kultuuripärand
Kavas
15.00

Terviseakadeemia tänab Vihula valda
lahke võimaluse eest kasutada praktiklaagri
asukohana Võsu koolimaja.
Lisainfo:
www.terviseakadeemia.ee
info@terviseakadeemia.ee
Tel 5 696 0969

13. JUULIL 2013
VERGI KÜLAS SUUR
KALURITEPÄEVA
TÄHISTAMINE
Jalgpalliturniir, rannavolle, laste jalgpall, tänavakorvpall, seltsimaja hoovis laat, erinevaid tegevusi nii
suurtele kui väikestele. Huvilised saavad
nautida meresõitu.
KOGU PÄEVA VÄLTEL ON AVATUD
VERGIRANNA SELTSI PUHVET
Kella 17-st on seltsimaja hoov avatud
pikniku pidamiseks – toidukorvi kaasavõtmine soovituslik, sõprade kutsumine
kohustuslik. Esinevad SEGAPIDI ja
SUBDOMINANT.
Pidu jätkub seltsimajas ja sadama
kõrtsis.
OODATUD ON JALGAPALLI- JA RANNAVOLLE VÕISTKONNAD ÜMBRUSKONNA
KÜLADEST! Laada kauplejad, sportlased, esinejad jt. huvilised saavad infot kaluritepäeva kohta
telefonil 5666 5081 (Liina) või emaili volterli@hot.ee
Facebook - Vergiranna Selts
koduleht http://vergiranna.weebly.com
Vergi sadam http://www.vergiport.eu

Võsu karateklubile 4
karikat
VK Wadokan lõpetas treenerite Jüri Unduski
ja Rein Paluoja juhendamisel edukalt Eesti
Iaido Liidu karikavõistlused Sport Kobujutsus 2012 – 2013, tuues koju karikad kõigis
osaletud vanusegruppides. Maikuise kolmanda osavõistluse ja kogu seeria võitis 7.-8.
aastaste tütarlaste seas Maribell Uusmaa, 9.10. aastaste poiste seas Sven Kadaste ning
11.-12. aastaste tütarlaste seas Lis Marii
Undusk. 9.-10 aastaste tütarlaste seas võitis
karika Johanne Kegel. Lisaks võitsid 11.-12.
aastaste tütarlaste seas karikavõistluste seeria
kokkuvõttes 2. ja 3. koha vastavalt Gätriin
Hobta ja Õie Häätärõ.
Klubide kokkuvõttes sai Wadokan
auväärse 2. koha. Siinkohal mängis rolli
osalejate arv – pisikesel klubil on keeruline
rinda pista suurte pealinna klubidega. Et
järgmisel hooajal paremini esineda, ootame
karatetrennis käivate laste aktiivsemat
osalemist põnevust pakkuvatel ja osavust
nõudvatel sport kobujutsu võistlustel.
Siret Kegel
VK Wadokan liige

kino näitamine, film
„Röövlirahnu Martin“
17.00 avasõnad, dokfilmi
vaatamine, ettekanne
Vainupea kirikust
18.00 Uku Suviste kontsert
19.00 üllatus, näitustega
tutvumine, supi söömine
20.00-01.00 tants ans. Mahe saatel,
vaheaegadel üllatusesineja
Piknikukorv kaasa
Osalustasu 5€, lapsed kuni 18a
tasuta

HAIDE PAJULA
Võsupere küla

93

AINO PAJUSTE
Võhma küla

87

VAIKE HEINSAAR
Joandu küla

84

JOOSEP UUKIVI
Annikvere küla

83

JUTA SUNDLA
Noonu küla

83

HUGO KRIIVA
Vergi küla

82

ASTRID AASMÄE
Korjuse küla

80

VEERA-MIRALDA
MIKSON
Lahe küla
MILVI SEPPO
Võsu alevik

80

SAIMA ETVERK
Annikvere küla

75

VALVE PIHLAK
Võsu alevik

75

HELMUT EDNAŠEVSKY
Võsu alevik

70

VALERY DERAZHINSKIY 70
Käsmu küla
ENE HALJAND
Võsu alevik

70

TIIU KALME
Rutja küla

70

Kätlinil ja Rainil sündis
1. mail tütar
LISANDRA NAPRITSON

VÕSU KOOL VAJAB ALATES AUGUSTI
KESKPAIGAST AASTARINGSEKS ELAMISEKS
ELAMISPINDU KAHELE ÕPETAJALE, VÄHEMALT
2-TOALISED ELURUUMID.
Kellel on võimalik eluruume rentida, palun
helistada direktori tel. 5 649 5863.
Muusikaõpetaja üürib soodsalt elamispinna
Võsul (võib ka septembrist maini). Tel 510 8893
Siberi lehisest kvaliteetsed terrassi-ja
voodrilauad, aialipid ja eritellimustööd, sh ka
kuusk ja mänd. 5 919 2469 www.wellmax.ee
Vajatakse kodukoristajat 2-3 tunniks nädalas.
Lisainfo telefonil 5 330 2282 Gerly

JAAK ONG
21. mai

Käsmus avatud kohvik, Laane Pansioni õuel, Laane tee 7(kiriku vastas)
Pakume sooja sööki, värkseid saiakesi ning maitsvat kohvi.
Oleme avatud T-P 11-20.00

80

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

