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Kaptenite küla Käsmu pidas külapäevi
13. ja 14. juulil pidas maaliline rannaküla Käsmu külapäevi. IV Käsmu Päevad
kutsusid käsmukaid kokku
nii kodumaalt kui laiast
maailmast, sest sõda on
külaelanikke armutult mööda ilma laiali pillutanud.
Pageti mobilisatsiooni ja
võõra võimu eest. Jäeti maha
kodutalud, sõbrad ja sugulased ning põgeneti üle mere.
Elamised seati sisse Rootsis
ja Kanadas, Austraalias ja
Inglismaal, Soomes ja Saksamaal ning ikka mõttega, et
ükskord tullakse koju tagasi.
Aga ei tuldud. Viiskümmend
aastat võõrast võimu tegi
selle võimatuks. Alles omariikluse taaskehtestamine
avas piirid ning kodumaa ja
koduküla olid taas „ainult
kiviviske kaugusel“.
Värskelt ajalooks saanud
Käsmu Päevad olid järjenumbrilt juba neljandad.
Esimesed Käsmu Päevad
toimusid 1991, teised 1994
ja kolmandad 2008. aastal.
Ja ikka on kokku saadud
suvel. Seekordsed külapäe-

vad planeeriti läbi viia suurejoonelisemalt, sest 2013.
aasta annab põhjust väga
mitme külale olulise sündmuse tähistamiseks.
Külapäevad avati kaunis
Käsmu kirikus piduliku
kontsert-jumalateenistusega, kus kohe alguses sisenes
diakon Urmas Karileedi järel
kirikusse külavanem Robert
Aasa koos uhke Käsmu
lipuga, mis valmistati Käsmu Laevaomanike lipu eeskujul ning õnnistati 22.
juunil 1991. a. Kirikuliste
heakskiidu saatel andis
vallavanem Raivo Uukkivi
Käsmu külale üle valla
kingituse, kauni küla sildi
tähistamaks 2011.a. külale
antud tiitlit. Ilmekas puidust
tahvel saab peagi küla alguses teatama kõigile, et
rannaküla iluolu (loe: eluolu) armastab puhtust, rahu
ning korras kodusid ja koduõuesid. Kingitust vastu võttes ütles külavanem: „Ennast
reklaaminud pole me sellepärast, et iga käsmukas teab
oma südames alati, et Käsmu
on kauneim paik maailmas
kuhu tulla ja kus olla. Oli

väga meeldiv, kui meie
president paar aastat tagasi
tunnustas Käsmut Eesti kauneima külana ja märkimisväärne on see, et just täna
selles pühas hoones annab
vallavanem meile üle sildi,
mis kinnitab kogu avalikkusele Käsmut Eestimaa kauneima külana.“
Jumalateenistuse lõppedes toimus meeleolukas
rongkäik rahvamaja juurde,
kus hümni saatel heisati
meie kaunis trikoloor. Ja

Nende laul kõlas kaunilt
kirikus, rõkkas rongkäigus ja
nakatas kuulajaid rahvamaja
juures. Nii mõnegi jalg
hakkas juba hoogsalt rütmis
tatsuma, aga vara veel, sest
huvilisi ootas ees ajalookonverents. Eerik Kaarendi
käest saadi teada Käsmu
küla merendusajaloost ja
sellest, kuidas Käsmu mehed
ühed tublid laevaehitajad,
kaptenid ja muidu meresõitjad olid. Kõiki kohalolijaid hämmastas eaka esi-

Aastal 2013 möödub:
• 560 aastat Käsmu esmamainimisest
• 330 ja 301 aastat Käsmu vanimate perede esiisade
Pällu Mardi ja Preediku Jüri sünnist
• 200 aastat Käsmu kiriku oreli ehitamisest
• 150 aastat Käsmu kiriku ehitamisest
• 140 aastat Käsmu algkooli asutamisest
• 95 aastat Käsmu rahvamaja ehitamisest
• 20 aastat Käsmu meremuuseumi rajamisest.
juba oligi aeg keha kinnitada. Söömist ootasid kalarassolnik ja kirsikook ning
kosutav kõhutäide maitses
tõesti hea. Kokale jagati ohtralt kiidusõnu ja nii mõnigi
tuli lisaportsjonit nõutama.
Päevale andsid tooni Vihasoo Vinged Vanapoisid.

neja suurepärane mälu nimede, aastaarvude ja kuupäevade esitamisel. Teise esineja, Virge Ongi ettekanne
sisaldas väljavõtteid oma
ema, Alice Pikkamäe (Jüriska) elutööst Käsmu küla
ajaloo uurimisel. Kajastust
leidsid Käsmu algkooli 90 ja

Käsmu rahvamaja 95 tegutsemisaastat. Kõigil rahvamaja külastajatel oli võimalus kogeda äratundmisrõõmu vanadelt fotodelt, mis
rippusid kalavõrkudel koridori seintel. Konverentsi
tõdemus oli, et järeltulevatele põlvedele tuleb hoida
ja talletada seda, mis täna
teada ja uuritud ning selle
kinnituseks esitles Käsmu
meremuuseum oma toimetist nr 8.
Esimene päev jätkus
kirikukontserdiga ning päädis rahvamajas käsmukate
peoga, kus tantsuks mängisid Marko Matvere ja Väikeste Lõõtspillide Ühing.
Täname kogu südamest Heiti ja Reet Häält, kelle tõhusal
toetusel vahva pidu teoks
sai!
Järgmise päeva hommik
tõi aga soovijatele võimaluse
tasuta mere pealt küla poole
vaadata ning huvilised olid
majaka sadamas juba varakult platsis. Tasuta meresõidule viisid kolm alust:
meremuuseumi uhke viikingilaev „Aimar“, Tarmo Vahersalu oma kaluripaadiga
ning Reet Sild mootorpaadiga „La Paya“, tüürimeheks Kalle Jüriska. Keskpäeval avati Kaevu valgamas ehitatud laevadele mälestustahvlid ning Käsmu
majakas muuseumina. Meremuuseumi õuel mängis
meeleolukalt Rakvere Muusikakooli kvartett ning külastajatele jagati kehakinnituseks maitsvat hapukapsasuppi.
Külapäevad lõppesid tänujumalateenistusega Käsmu kirikus. Teenisid koguduse hooldajaõpetaja Tauno
Toompuu ja diakon Urmas
Karileet. Oreli pani rõkkama
Ahti Bachblum. Mõlemal
päeval koguti annetusi kiriku
katuse remondi toetuseks.
Soovijad said osa armulauast.
LEADER-i toetusel ilmus külapäevadeks väike
brošüür, mille koostas Virge
Ong, trükivalmiks kujundas
VR Kirjastus ja Avo Seidelberg.
Käsmu külapäevad ja
käsmukate kokkusaamine
on selleks korraks lõppenud.
Loodame, et endistel käsmukatel on olnud hea võimalus
taaskohtuda oma armsa koduküla, sugulaste ja tuttavatega.
Külapäevad said teoks
MTÜ Käsmu Külaseltsi ja
SA Käsmu Meremuuseumi
koostöös ning kohalike elanike ja ettevõtjate toetusel.
Täname kõiki meie koostööpartnerid!
Käsmukad ja Käsmu
sõbrad, aitäh, et tulite! Uute
kohtumisteni!
Virge Ong

Õnnitleme kõiki lõpetajaid
ja soovime edukat
õpingute jätku!
Põhikoolide lõpetajad
Võsu Põhikool
Annabell Bubnis
Jürgen Hallimäe
Hedi Heinberk
Valdo Kaasik
Kristjan Kaisla

Rita Korkma
Ljubov Moissejeva
Karl Mülla
Gloria Pärnaste
Margo Rusalep

Haljala Gümnaasium
Anette Reiu

Rakvere Eragümnaasium
Kelly Lepviikmann

Vaeküla Kool
Argo Rätsep

Keskkoolide ja gümnaasiumide
lõpetajad
Kadrina Keskkool
Mihkel Sudarinen
Haljala Gümnaasium
Janno Arnek
Paula-Anette Esko

Remi Noorlind
Hedi Peetermann

Tallinna Inglise Kolledž
Leore Lisann Klõšeiko

Rakvere
Reaalgümnaasium
Ivar Korkma
Karli-Kristjan Ojala

Kunda Ühisgümnaasium
Oliivia Kool
Lauri Lahtvee

Tallinna Reaalkool
Karl Puusepp

Suvisest eakate
ekskursioonist
Sõidame 29. augustil Tallinna. Sõit on kõigile tasuta.
Tasuda tuleb vaatamisväärsuste külastamise piletite eest.
Plaanis on külastada Lennusadamat (pilet 8 €), Teletorni
(4 €), botaanikaaeda (2.50€) ja teie valikul kas
loomaaeda (2.60 €)) või vabaõhumuuseumi (3 €).
Mõlemas viimatimainitud muuseumis on vaja päris
palju käia, nii saame neist ühe valida.
Kuna vabu kohti ekskursioonile veel on, siis saab
registreeruda minu telefonil 56694345.
Sotsiaalnõunik Eha Veem

XX Võsu Rattapäev
Sellel aastal toimus 22.juunil rattapäev juba 20-t korda,
mis on pikaajaline traditsioon. Ilm oli väga ilus
päikesepaisteline ja üritusel rahvast palju.
Ürituse õnnestumine oleneb organiseerijast. Tänu
Jaan Soonistele, kes on tahtnud seda korraldada nii
pikaajaliselt ja muidugi tänu toetajatele ning abilistele.
Sellel aastal oli osavõtjate arv päris suur, umbes 175
registreeritut.
Kohale olid tulnud Rakvere linnapea hr Toomas
Varek – kes avas oma sõnavõtuga ürituse ja Tallinna
linnapea hr Edgar Savisaar.
Võsu külavanem pr Eha Sirelbu soovis kõikidele
osavõtjatele head võistlemist – tema ise oli kohtuniku
rollis.
Rattasõitjate vanus oli alla 3a; 3a-56a ja vanemad.
Tore, et sõidetakse väikelastest kuni eakateni. See näitab
seda, et vanemate sportlik eeskuju on nakkav.
Sponsorid olid Vihula vald, oma valla ettevõtjad,
eraisikud ja Eesti Keskerakond koostöös AS-ga TERE
toetas autasustamisel väikelapsi.
Päev oli väga edukas ja meeldejääv.
Soovin korraldajatele jätkuvat teotahet ja järgmisel
aastal uut rattapäeva ning rohkem toetajaid selle ürituse
korraldamisel.
Maire Muruvee
Rattapäevast osavõtja

2

Karepal oli kodukandipäev
Karepa kodukandipäev on Karepa seltsi iga-aastane
põhiüritus. Sel päeval püüame oma kandi inimestele
pakkuda võimalikult huvitavat ajaveetmist kajastades
kodukandi ajalugu erinevatest aspektidest lähtudes.
2013. aasta on kultuuripärandi aasta. Teadlikkus
kultuuripärandist oma kodukohas tekib päris kindlasti
eeskätt isiklikust kokkupuutest antud pärandiga. Sellepärast
püüdsime kodukandipäeval anda mitmekülgset ülevaadet
Karepa piirkonna kultuuripärandist läbi filmi, kunsti, ajaloo
ja aktiivse seltsitegevuse. 60-70ndatel olid meil populaarsed
kinoõhtud, kus peale filmi oli tantsupidu. Kasutades ajaloo
eeskuju tahtsime päeva analoogselt läbi viia.
Nii alustasimegi päeva lastele ja lapsemeelsetele filmi
„Röövlirahnu Martin“ näitamisega. Filmi valikut mõjutas
see, et seda on üles võetud Vihulas.
Filmi mõtet hoides näitasime veel kroonikaklippe, mis
puudutasid meie piirkonna kultuurilukku kuuluvaid tuntud
tegelasi nagu Valli Lember-Bogatkina, Endel Taniloo,
Richard Sagrits, Eduard Einmann, Tiit Markin ja Peeter
Tooming. Kroonikapilgu heitsime ka Karepa laagrile, Toolse
lossile ja Vainupea sadamale. Seltsi algusaegade tegemisi
meenutas 2008. aastal valminud Vladimir Bogatkini film.
Vainupea kirik tähistab sel aastal 120. aastapäeva. Sel puhul
oli lühike ettekanne Reet Markinilt.
Üllatuseks sai hoitud plaan avada Valli LemberBogatkinale tema oma pink. Üllatuseks see oli, vähemalt
asjaosalisele endale. Teades Valli lembust igasuguste
kõverike-juurikate vastu, hoidis pingimeister Andres Mülla
juba pool aastat metsa tehes sobiva kõveriku leidmiseks
silmad lahti.

Meie piirkonna kultuuriasutustel täitub 2013. aastal
ümmargune number, raamatukogul 105 ja rahvamajal 75.
Seltsi asutamisest möödub 10 aastat. Kõik väärisid meeles
pidamist. Näitustena andsime ülevaate meie kandis vändatud
filmidest ja pärandkultuuri objektidest. Fotodega tuletasime
meelde kõiki toimunud kodukandipäevi. Raamatukogu
kutsub jätkuvalt osalema teemanädalatel. Saali seinu
kaunistasid taaskord V. Lember-Bogatkina tööd.
Meeleolu lõi Uku Suviste kontsert ja tantsitas ansambel
Mahe, oma kunsti näitas mustkunstnik Meelis Kubo.
Kodukandipäev sai teoks tänu Leader programmile.
Ene Loo

Ise endale pensionimaksja
Ulla Ilisson, Swedbanki jaepanganduse juht
Nii Eestit kui ka paljusid teisi arenenud riike ootab juba
lähitulevikus ees olukord, kus pensionäre on palju ning
töörahvast aina vähem. Ja see süveneb veelgi. Sestap peame
kõik hakkama ise endale pensioni maksma. Ja seda ei tee me
mitte siis, kui vanaks jääme, vaid juba täna, pannes iga kuu
2% teenitud tulust tuleviku tarbeks isiklikule
pensionikontole. Riik lisab sellele omalt poolt 4%. Pensioniraha hoidja, kelle hooleks tulevane pensionär oma raha
usaldab, peab seda hästi hoidma ning teenima panema just nii
suuri riske võttes, kui tulevane eakas soovib.
Paljude inimeste silmis tekitab pensionisammaste
süsteem kahtlusi. Pensionikogujate usaldus sai eriti
kannatada siis, kui riik otsustas raskel ajal peatada
endapoolsed maksed inimeste pensionikontodele. Siiski oli
ka sel ajal võimalik endal pensioni edasi koguda ning umbes
kolmandik teise sambasse kogujatest seda ka tegi. Need
inimesed saavad vahepealsete aastate eest riigi käest
järgmise nelja aasta jooksul 6% pensioniraha senise 4%
asemel. Samas saavad ka need, kes vahepeal ise kogumist ei
jätkanud, riigilt 6% pensionikontole, kui on valmis omalt
poolt lisama 1% brutopalgast ehk maksma nelja aasta jooksul
ise 2% asemel 3%. Isiklikku pensionimakset saavad
vabatahtlikult tõsta aga ka need, kes vahepeal makseid
jätkasid. Milleks? Eks ikka selleks, et pensionipõlveks
paremini valmis olla.
Piskuhaaval säästmine on paraku enamikule meist
jõukohasem kui korraga suurte summade kõrvale panek või
kinnisvara täiendav soetamine. Aga ka natukesehaaval
säästmine on tuleviku seisukohast igal juhul parem kui üldse
mitte säästmine. Seega tasub tulevikus ära ka 1% võrra
suurem sissemakse teise pensionisambasse, mis tänast
elukvaliteeti ehk vaid õige pisut mõjutab. Avaldust maksete
suurendamiseks saab teha kuni 15. septembrini kõigis Eesti
pankades ning ka interneti-pankade vahendusel.

VIHULA VALLA LEHT
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Arenguvõimalused ja kogukonna soov
Eelmises lehenumbris püüdsin arutleda teemal Võsu
Nokia ja Võsu rand ning
leidsin, et ilmselt Võsu oma
paarisaja-aastase suvituskoha taustaga peaks oma
edasi eksisteerimise siduma
kindlasti rannaga, aga seda
mitte vaid päikeselistel ilmadel, vaid ka ülejäänud 50-l
nädalal aastast.
Et vältida olemast Võsukeskne, püüan tasakaalustamiseks järgnevalt arutleda
teiste Vihula valla piirkondade tegemiste ning elamajäämise ja arenemisvõimaluste üle.
Nii nagu Võsu puhul
tuleb meil pea terves vallas
arvestada sellega, mida
loodus on andnud, aga ka
traditsioonidega, mis kujunenud sajandite jooksul ning
erinevate piirangutega, mis
rahvuspargis on kehtestatud
nii looduse kui ajaloo kaitseks.
Meil on kena loodus üle
kogu valla territooriumi, aga
meie kindlaks erisuseks Lääne-Virumaal (lisaks rahvuspargile) on hästi pikk rannajoon. Kui Lääne-Virumaal
on rannajoone pikkuseks
pakutud ca` 135 km, siis
sellest ca` 100 on Vihula
valla haldusterritooriumil.
Kuna suurel osal valla territooriumist on, tänu looduse
kaitsmise vajadusele, seatud
meile ka tublisti piiranguid,
siis on selge, et oma eduloo
saame ja isegi peame vägagi
palju siduma kauni looduse
ja turismiga.
Turismi puhul on ülimalt
oluline leida üles kõik teed,
mida mööda meie külalised
meile külla tulla sooviksid ja
need teed ka avada. Sama
oluline on lisaks teede avamisele tagada külalistele
normaalne vastuvõtt, igas
mõttes turvalisus, mugav
logistika, heal tasemel majutus. Ja jällegi on eriti oluline
suuta tegutseda kõik 365
päeva aastas, mitte vaid mõned nädalad aastas.
Seda kõike rääkida on ju
suhteliselt kerge, kuidas aga
räägitu ellu viia, selles on
küsimus. Initsiatiivi ei saa
siinkohal haarata mitte keegi
muu kui kogukond ise ning
seda alates igale paikkonnale
kõige lähemalt – külakogukonna tasandilt. Kõige aluseks on sellel teel omavahelised laiapõhjalised (võimalikult rohke kogukondlik
osavõtt) ajurünnakud, kus
pannakse paika soovid (esialgu isegi soovunelmad, mis
ei pruugigi kunagi eesmärgina fikseeritud saada), võimalused, piirangud (sh ka

Eisma sadam
menetlusest tulenevad), vajadused, oodatav tulemus ja
ka ohud, teisisõnu kujundatakse piirkonnale nii öelda
pikk vaade, mille poole astuma hakata. Sellel teel kujunevad erinevad vaheetapid/eesmärgid, mida täita ja
saavutada. Kui kogukond
suudab leppida kokku ja siis
selle kokkuleppe kohaselt
tegutseda, siis samm-sammult eesmärgid ka saavutatakse. Iga vaheetapp ei pea
olema otsest rahalist kasumit
tootev või töökohti loov, on
ka sellised, mis vajalikud
kogukonna enda pehmete
väärtuste väärtustamiseks, nt
külakeskuse loomine, kus
kogukonna enda inimesed
saavad oma patareisid laadida. Siin on kasum vaadeldav avaliku hüvena, mis
tegevuse tagajärjel saavutatakse. Selles osas on Vihula valla erinevatel kantidel
ette näidata häid tulemusi.
Meil on mitmed aktiivsed
külaseltsid saavutanud märkimisväärseid tulemusi, olgu
siis Karepa , Võhma, Käsmu
või Võsu seltsimajade renoveerimine või meie kabelite
korrastamine Ilumäel, Käsmus, Eskus. Loetletu näol on
tegemist väga heade näidetega kogukonna omavahelisest koostööst, aga ka koostööst vallaga.
Eespool juba puudutasin
meie ühte erilist võimalust –
merd. Siia on kätketud juba
väga otsene piirkonna materiaalset arengut puudutav
võimalus – nõuetele vastav
sadam, mis on valla väravaks merelt. Lisaks sadama
endaga seotud töökohtade
loomisele, on võimalik saavutada elavnemine kogu
piirkonnas, sest sadama
kaudu saabuvat külalist peab
ju miski ka maale kutsuma.
Lisandub veel üks meie
igapäevases sõnakasutuses
popp sõna, millele ehk alati
sisu sisse ei mõelda –
koostöö ettevõtjate/teenusepakkujate vahel. Kui soovite, siis võib seda nimetada
veel popima sõnaga – turis-

Lihtsam on säästa täna kui koonerdada eakana
On inimlik, et pensioniks kogujaid muudab murelikuks, kui
pangad ei suuda raskematel aegadel raha teenima panna ning
koguja peab tõdema, et raha kontol kasvamise asemel
sootuks kahaneb. Siin läheb pahatihti meelest aga üks oluline
asi - pensioni kogumine on pikaajaline säästmine. See, kui
kontol oleva summa väärtus kõigub, ei tähenda, et kui pensionile jäämine käes, võib raha olla kaduma läinud. Vastupidi
- tänaseks näitab meie kogemus, et kõik Eesti pensionifondid
on oma loomisest alates kasvanud ja seeläbi kasvatanud
inimeste pensionivara. Tegelikult on tänaseks pea kõik teise
pensionisamba omanikud jõudnud sinnani, kus
pensionikontol seisab samavõrra palju raha kui sinna sisse
makstud või enamgi.
Paljud ei tea ka seda, et teenitud tulu hakkab ka ise

miklaster.
Õnneks on ka täna Vihula vallas kandipõhiseid
kogukondasid, kus ongi
omavahelised sisulised arutelud ära toimunud, kokkulepped saavutatud ja areng
toimub silmnähtavalt. Esmalt tuleb positiivse näitena
kohe meelde Eisma sadama
arendus. Detailplaneeringu
kehtestamisest ei ole möödunud kahte aastatki ja sadam
on sisuliselt valmis. Ja mitte
mingi tavaline sadam, aga
tegemist on tõepoolest süsteemse lahendusega, milles
on arvestatud kõike, mida
ühes sadamas arvestama
peab ja isegi rohkem.
Teine hea näide on Karepa sadama arendamise kaasus. Eismast ollakse küll
kaugel maas, aga kogukond
on oma sees asjad läbi
vaielnud, kokkulepped sõlminud ning tänaseks on
sealgi kõik ettevalmistustööd tehtud ning võiks alustada ehitust.
Kahjuks on hoopis vastupidine näide võtta kuulsast
Käsmust.
2011. aastal Kauni küla
tiitliga pärjatud ajalooliselt
kuulsas Kaptenikülas, kus
on olnud oma merekool, kus
ehitatud laevu, puudub oma
sadam!? Miks see nii on?
Kõrvalt tulnud inimene saab
kohe aru, millega on tegemist, kohalikule on seda
tõestada raske, sest osavad
sõnameistrid on seisakud
kenasti valla süüks asetanud.
Lisaks suurte egode kokkupõrge kogukonna enda sees.
On selge, et enamus käsmukaid elavad illusioonis, mis
on neile maalitud ja mis on
senini olnud nii tugev, et
tundub usutav. Või siis on
kohalikud löönud käega?
Seda ma isiklikult uskuda ei
taha, et karmide meremeeste
järeltulijad on käegalööja
tüübid, kes endaga mängida
lasevad.
Õnneks on külal toimekas külaselts ja loodan, et see
suudab koondada enda liikmeskonda kõik Käsmu tule-

viku pärast tegelikult muretsevad käsmukad ja olla
vahemeesteks täna tekkinud
kahele leerile, kes kuidagi
üksteise tegemistega nõus ei
taha olla. Saage aru Käsmu
rahvas, kui te ei suuda neid
vastasseise läbi rääkida, siis
Käsmule teeb see sõna otseses mõttes kahju. Ei tule
sinna niipea sadamat, vastaseis viib Käsmut pildil hoidnud üritused, turistide huvi
hääbub ja sissetulek kohalikele ettevõtjatele väheneb.
Kui see on teie visioon
arengust, siis olgu nii ja
soovin teile õnne, et olete
kenasti oma eesmärgi poole
teel.
Vallavalitsus ei saa külakogukonnale ette öelda,
mida oma arengueesmärgina
kokku leppida, kuid tegelikult ma ei usu, et seisak või
lausa taandareng on täna
rahvastikuregistris registreeritud 142 käsmuka üksmeelne soov. Usun, et rahvastikuloendusel Käsmut
oma püsielukohaks nimetanud 105 käsmukat ei evi
kindlasti soovi küla taandarenguks ega küla juhtimisotsuste tegemise mõjutamist
mõne suure ego omavahelisest vastasseisust.
Pigem usun ja loodan, et
560 aastat tagasi esmamainimist nautinud nimi Käsmu
kaunistab ka tulevikus aktiivse ning kaptenikülale
omaselt toimeka kogukonna
elukohta, kus elavad koos
sõbralikud ja üksteist
austavad asukad ning kuhu
saab ligineda võrdselt edukalt nii maadmööda autoga
või jalgsi kui ka merd mööda
erinevate alustega. Lakmuspaberiks kogukonna koosmeelele saab täna lõpusirgele jõudnud Majakamäe
detailplaneering, mis on
momendil avalikustamise
staadiumis ning mille kehtestamine viib Käsmu sammu
võrra lähemale oma sadamale.
Kokkuvõtteks võib öelda, et olenemata sellest, mis
nime kannab siinkandis
kohalik omavalitsus, olenemata ka sellest kas see omavalitsus on liidetud kellegi
teisega, elama jäämiseks on
vaja peatada rahva äravool.
Seda peatada on võimalik
ainult piirkonna atraktiivsuse tõstmise läbi – siia
erineva aastaringse ettevõtluse loomise kaudu. Initsiatiiv saab aga tulla vaid
külakogukonnalt ja soovitavalt konsensuspõhiselt.
Raivo Uukkivi
vallavanem

omakorda lisa teenima. Nii et kui sambasse pandud eurost
saab poolteist eurot, teenib edaspidi lisa juba poolteist eurot
ja samas vaimus edasi. Ehkki keeruline arvutada, on see
nähtus nimega "liitintress" kasulik just siis, kui kogutakse
pikema aja jooksul.
Tähtis on teada ka seda, et mida varem kogumisega
alustada, seda kindlam võib tuleviku Osas olla - seda rohkem
jõuab kontole koguneda ja seda paremat tööd saab teha
liitintress.
Kahjuks ei saa me ära unustada, et tulevikus sõltume
iseenda tänastest otsustest ja oleme ise endale pensioni
maksvad pensionärid. Sestap tasuks igaühel meist aeg-ajalt
huvi tunda oma teise samba käekäigu vastu ja asuda lisaks
säästma mugavama ja rahaliselt paremini kindlustatud elu
nimel eakana.
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18.juuni 2013 istungi nr 22 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:

6. maksis MTÜ Võhma Seltsimaja kollektiividele 5. sünnipäeva puhul 250 eurot;
7. lubas Suveakadeemial Võsu Viis kasutada Võsu Kooli
ruume ja inventari ajavahemikul 17.-21.juuli 2013
korralduses märgitud hinnakirja alusel;
8. nõustus vee erikasutusloa väljastamisega Vihula Mõis
OÜ-le kuuluval katastriüksusel asuvast puurkaevust vee
võtmiseks ja vee erikasutusloa väljastamisega Vihula
Mõis OÜ-le kuuluval katastriüksusel asuva Vihula II
paisutusrajatistele;
9. täpsustas munitsipaalomandisse jääva maaüksuse,
lähiaadressiga Merekooli tn 5 Käsmu küla, pindalat
milleks on 1773 m2 ;
10. kompenseeris ühe õpilase sõidupiletid vastavalt esitatud
avaldusele summas 16,20 eurot;
11. maksis koolilõputoetust Vihula valla õpilastele kes on
lõpetanud põhikooli ja gümnaasiumi;
12. väljastas MTÜ-le Mootorrattaklubi Paganad avaliku
ürituse, motofestival SMASH 2013 Rutja lennuväljal
12.-13.07.2013, korraldamise loa.

1. väljastas ehitusload Võsu aleviku Männi tänava teetruubi
rekonstrueerimiseks ja Palmse küla Ülikooli kinnistule
sauna püstitamiseks;
2. maksis koolilõputoetust à 32 eurot Vihula valla õpilastele
kes on lõpetanud põhikooli;
3. eraldas valla reservfondist Männi tänava teetruubi
rekonstrueerimiseks 3000 eurot;
4. maksis ühekordset toetust summas 76,70 eurot seoses
kinnipidamiskohast vabanemisega.
25. juuni 2013 istungi nr 23 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. väljastas ehitusload Palmse küla Oruveski paisjärve
regulaatori rekonstrueerimiseks ja Võhma küla Venevete
kinnistu abihoone rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks;
2. väljastas kasutusloa Võhma rahvamaja rekonstrueerimise järgseks kasutamiseks;
3. väljastas kirjaliku nõusoleku Karepa küla Laikme
kinnistu elektriliitumise rekonstrueerimiseks;
4. väljastas projekteerimistingimused Sagadi küla Keldripõllu kinnistu elamu ehitusprojekti koostamiseks;
5. nõustus kultuuri- ja spordikomisjoni ettepanekuga
toetada Võsu Lasteaia taotlust Elistvere loomapargi
külastamiseks vajamineva kütuse kulu katteks 100 euro
ulatuses;

09. juuli 2013 istungi nr 24 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. väljastas ehitusloa Palmse küla Muike paisjärve
regulaatori rekonstrueerimiseks ja Vainupea küla
Suurekivi kinnistu suvila rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks;
2. väljastas kasutusloa Eisma sadama kinnistu sadama-
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hoone kasutamiseks;
3. väljastas kirjaliku nõusoleku puurkaevu rajamiseks
Annikvere küla Annikvere mõisa kinnistule;
4. väljastas projekteerimistingimused Lahe küla Olavi
kinnistu elamu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks
vastavalt Keskkonnaameti esitatud tingimustele;
5. maksis kahele abipolitseinikule tasu 2,88 eurot ühe
töötunni eest vastavalt esitatud aruandele;
6. kompenseeris õpilaste sõidupiletid vastavalt esitatud
avaldustele kokku summas 163,46 eurot;
7. maksis koolilõputoetust à 64 eurot Vihula valla õpilastele
kes on lõpetanud keskkooli või gümnaasiumi;
8. täpsustas munitsipaalomandisse jääva maaüksuse
lähiaadressiga Majaka tänav Käsmu küla sihtotstarbega
transpordimaa pindalat, milleks on 1077 m2;
9. määras Eisma külas Eisma sadama katastriüksusel
asuvale sadamale kohanimeks Eisma sadam;
10. otsustas esitada volikogule eelnõu „Vihula valla
territooriumil asuvate metsateede nimekirja muutmine“;
11. kooskõlastas Koljaku külas Ligedama kinnistule rajatava
puurkaevu asukoha;
12. väljastas MTÜ-le Käsmu Külaselts avaliku ürituse „IV
Käsmu Päevad“, mis toimuvad 13.07.-14.07.2013,
korraldamise loa. Anda luba Nooruse tänava
sulgemiseks transpordile IV Käsmu Päevade raames
rahvamajas toimuva ürituse ajaks 13.juulil 2013 kella
20.00-st kuni 14.juuli 2013 kella 01.00, tagades vaba
läbipääsu Nooruse tänaval asuvate kinnistute omanikele
ja kinnistute kasutajatele.

Ohtlike jäätmete kogumisring 18. august 2013
Vihula Vallavalitsus teatab, 18 augustil 2013 toimub
järjekordne ohtlike jäätmete kogumisring Vihula valla
territooriumil, mille käigus saavad valla elanikud ja
suvekodude omanikud TASUTA ära anda majapidamises
tekkinud ohtlikke jäätmeid.
Ettevõtted, kelle valduses on ohtlikke jäätmeid, peavad
nende üleandmiseks pöörduma otse kogumisringil jäätmeid
koguva ettevõtte Ragn-Sells AS või mõne muu, ohtlike
jäätmete käitlemise õigust omava ettevõtte poole nende
üleandmiseks. Jäätmete käitluskulud kannavad ettevõtted
ise.
Kogumisringil märgitud peatuskohtades peab jäätmeid
omav isik, tema valduses olevad jäätmed, isiklikult üle
andma või leidma inimese, kes nõustub need tema eest üle
andma.
Kui kogumisauto mingil põhjusel hilineb, tuleb see ära
oodata või äärmisel juhul üleandmiseks toodud jäätmed
tagasi viia, et need hiljem Võsu Spordi tänav 16 jäätmejaama
ära anda. Võimalik kogumisauto hilinemine, ei tohiks
ületada poolt tundi. Märgitud peatuskohtadest väljaspool
peatusi ei tehta, vastasel juhul ei suudaks kogumisauto
graafikus püsida. Jäätmeid tee äärde jätta ei ole lubatud.
Kogumisringi alustatakse, analoogselt eelmisel aastal
korraldatud kogumisringiga, valla erinevatest piirkondadest
(vt. marsruut 1, marsruut 2) ja jõutakse lõpuks
kogumisringi lõpp-punkti (Sagadi teerist). Kuna marsruut on
pikk, on planeerinud jäätmete kogumine kahe autoga, millet
üks alustab ringi Võsupere bussipeatusest kell 8.30 ja teine
Toolse bussipeatusest kell 9.00.

Kogumisringide marsruudid 18 augustil 2013 on
järgmised:

Olmejäätmete veost
 Jäätmekäitluslepingu sõlmimine või sõlmimata jätmine
olmejäätmete valdaja ja jäätmevedaja vahel ei muuda kehtetuks
olmejäätmete valdaja korraldatud jäätmeveoga liitunuks
lugemist. Jäätmekäitluslepingu mittesõlmimisel juhinduvad
jäätmevedaja ja jäätmevaldaja vastastikuste õiguste ja
kohustuste kindlaksmääramisel korraldatud jäätmevedu
reguleerivatest õigusaktidest.
 Tiheasustusaladel (Võsu, Käsmu ja Vergi) asuvate
ühepereelamute juurest peab jäätmemahuti tühjendamine
toimuma vähemalt üks kord nelja nädala jooksul ja minimaalne
jäätmeKONTEINERI maht on 60 liitrit.
 Hajaasustusaladel asuvate ühepereelamute juurest peab
jäätmemahuti tühjendamine toimuma vähemalt üks kord 12
nädala jooksul ja minimaalne jäätmemahuti maht on 100 liitrit.
 Korterelamute juurest peab jäätmemahuti tühjendamine
toimuma vähemalt üks kord nelja nädala jooksul ja minimaalne
konteineri suurus saadakse arvestusega, et ühe korteri kohta
minimaalne jäätmemaht on 60 liitrit.
 Jäätmekotte on lubatud kasutada hajaasustuses juhul, kui
kinnistu ei piirne avalikult kasutatava teega ning selle valdaja
tagab kahjustamata (lindude-, loomade või kaaskodanike poolt
või muul põhjusel rikkumata) jäätmekoti üleandmise
jäätmevedajale.
 Ühismahutit soovivad jäätmevaldajad esitavad vallavalitsusele ühiselt kirjaliku taotluse, milles märgitakse
ühismahutit kasutada sooviv(ad) kinnistu(d), nende omanikud,

Marsruut 1
Võsupere bussipeatus
Palmse mõisa parkla
Muike bussipeatus
Ilumäe keskuse teerist
Võhma bussipeatus
Tõugu bussipeatus
Tammispea bussipeatus
Eru bussipeatus
Käsmu bussipeatus
Võsu bussipeatus
Koljaku, Ilumäe teerist
Võsu kooli ees
Pedassaare bussipeatus
Vergi bussipeatus
Altja kõrts (parkla ees)
Oandu bussipeatus
Sagadi kpl kõrval olev parkla
Sagadi teerist

kell 8.30
8.50
9.10
9.30
10.00
10.20
10.40
11.10
11.30
12.10
13.00
13.20
14.00
14.30
15.00
15.20
15.40
16.00

Marsruut nr 2
Toolse bussipeatus
Karepa bussipeatus
Rutja bussipeatus
Eisma bussipeatus
Vainupea bussipeatus
Kiva küla tähisest järgmine maja,
tee ääres
Noonu bussipeatus

9.00
9.30
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00

jäätmekäitluse eest vastutav isik ning ühismahuti asukoht.
Taotlus peab olema allkirjastatud kõikide ühismahutit
kasutada soovivate kinnistu(te) valdajate poolt.
 Jäätmevedajal on õigus rakendada tasu tühisõidu eest ja
jätta jäätmemahuti tühjendamata, kui jäätmemahutisse on
pandud jäätmeid, mida sinna ei tohi panna (ohtlikud jäätmed,
ehitus- ja lammutusjäätmeid, kuuma tuhka, vedelad jäätmed,
tule- ja plahvatusohtlikud jäätmed, kogumiskaevude setteid,
erikäitlust vajavaid jäätmeid, biolagunevaid aia- ja
haljastusjäätmeid) või kui jäätmevaldaja ei ole võimaldanud
jäätmevedajale juurdepääsu mahutile. Tasu tühisõidu eest
võib olla maksimaalselt sama suur, kui on minimaalne
vastavale jäätmemahutile kehtestatud tühjendamise hind.
Vaata Vihula valla veebilehelt
http://www.vihula.ee/index.php?main=761

Karula parkla
Vihula kpl juures
Sikkani teerist
Annikvere bussipeatus
Salatse bussipeatus
Metsiku bussipeatus
Villandi bussipeatus
Sagadi teerist

12.20
12.50
13.30
14.10
14.50
15.20
15. 40
16.00

Kogumisringil on võimalik ära anda kasutatud õlid ja
õlijäätmed, õlifiltrid ja -pakendid, värvi-, liimi- ja
lakijäätmed, nendega määrdunud töövahendid ning
pakendid, lahustid, vanad akud ja akuvedelikud,
kemikaalid, kasutamata jäänud või aegunud ravimid,
patareid, taimekaitsevahendid, elavhõbe või seda
sisaldavad jäätmed, päevavalguslambid, elektroonikajäätmed (külmikud, telerid, arvutid).
Samuti saab kogumisringil ära anda sõiduautode
vanarehve.
VASTU EI VÕETA JÄÄTMEID, MIDA EI
OLE NIMETATUD EELNEVAS NIMEKIRJAS
Teave kogumisringi kohta avaldatakse ka Vihula valla
koduleheküljelt www.vihula.ee .
Elanikelt kogutavate ohtlike jäätmete käitlust
finantseerivad SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
ja Vihula Vallavalitsus.
Lisainfo: keskkonnanõunik Sulev Kiviberg´ilt
Kontakt: e-post: tel: 3258643; 5051127
Ragn – Sells AS Ida Regiooni Müügikonsultant Julia
Bõstrova tel: 3374923; 53053330
 Jäätmejaamas ei võeta vastu segaolmejäätmeid.
Segaolmejäätmete (prügi) äravedu kinnistutelt toimub
korraldatud jäätmeveo raames, millega on liidetud kõik
Vihula valla hoonestatud kinnistud. Olmejäätmete
üleandmine tiheasustusega alal Käsmu, Võsu, Vergi toimub
vähemalt iga 28 päeva järel (kasutada on lubatud ainult
jäätmekonteinerid), hajaasustusega piirkondades vähemalt
iga 84 päeva järel (lubatud on ka jäätmekotid kui kinnistu ei
piirne avalikult kasutatava teega ning selle valdaja tagab
kahjustamata (lindude-, loomade või kaaskodanike poolt
või muul põhjusel rikkumata).
 Juriidilisi isikuid (ettevõtted) jäätmejaam ei
teeninda. Ettevõtted peavad jäätmete (v.a. korraldatud
jäätmeveoga lahendatud olmejäätmete vedu) üleandmiseks
võtma ühendust (helistama, saatma e-kirja) otse
jäätmekäitlejatega, kes tegelevad vastavat liiki jäätmete
kogumise ja veoga ja nende üleandmise üksikasjades
vahetult kokku leppima (kas tullakse ettevõttesse
jäätmetele järele, lepitakse kokku jäätmete üleandmise
koht vm.).
 Jäätmeid võetakse vastu sorteeritult. Eri liiki
jäätmed tuleb üleandmiseks eelnevalt sorteerida (eri liiki
jäätmed eraldi), kuna jäätmejaamas ladustatakse need
eraldi konteinerites.
 Täiendav info Vihula valla veebilehel
http://www.vihula.ee/index.php?lang=est&main=913

J Ä Ä T M E J AA M A T Ö Ö S T
Vihula valla jäätmejaam aadressil Spordi tn 16
Lahtioleku ajad: Reede 12.00 – 18.00
Laupäev 12.00 – 18.00
 Vihula valla elanikelt võetakse tasuta vastu järgmisi
jäätmeid: pakendid, paber ja kartong, plastid, suurjäätmed,
metall, töödeldud ja immutatud puit, töötlemata puit,
lehtklaas, biolagunevad aia-ja pargijäätmed, rõivad, tekstiil,
jalatsid, elektri-ja elektroonikaseadmed, akud, patareid,
luminestsentslambid, elavhõbedajäätmed, olmekemikaalid,
pestitsiidid, reostunud pakendid, reostunud materjalid,
ravimid, vanaõli, õlifiltrid, värvi-, laki- ja liimijäätmed,
Sulev Kiviberg
vanarehvid.
Keskkonnanõunik
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Jagame kodu- ja aiaideid!
Võistlus Kodu Kauniks kutsub jagama oma saavutusi
kodu- ja aiakujunduses! Ajakiri Kodu & Aed asub
selgitama tänavusi huvitavamaid ja kauneimaid kodusid
ning aedu – hea eeskuju innustab ja inspireerib teisigi!
Toimetus ootab aiakategooria kandidaate 15. juuliks,
kodukategoorias 15. augustiks.
Ajakirja Kodu & Aed võistlusel Kodu Kauniks tunnustatakse Eesti
parimaid kodu- ja aiakujundusi; ajakirja kaudu jõuavad paljude
lugejate ning huvilisteni nii järgimistväärivad ideed kui ka innustavad
kogemused.
Võistlusele esitatud kandidaatide hulgast valitakse fotode põhjal
välja finalistid, keda külastab žürii. Külaskäigu ja profifotode põhjal
selguvad sügiseks parimad – kes pälvivad tänavu Eesti aasta kodu ja
aasta aia preemia. Peale selle antakse välja arvukalt hinnalisi
eripreemiaid, näiteks noore pere kodule, noorele aiale, ökokodule,
põhjamaisele kodule, parimale värvilahendusele, parimale vannitoale
ning parimale maastikukujundusele jm. Tiitliga aasta kodu kaasneva
2500 € peapreemia annab juba 13. korda välja Swedbank. Aasta aia
tiitlit premeerib tänavu Bauhof 2500 euroga.
Kõik võistlusel osalejad on oodatud hilissügisel toimetuse
pidulikule vastuvõtt-auhinnatseremooniale Tallinnas. Seal ootab
igaüht personaalne tänukingitus; lisaks pea- ja eripreemiate
väljaandmisele tunnustatakse eraldi iga finalisti. Võistluse tänavune
auhinnafond on 15 000 eurot.
Žürii töös ja toimetuse ringsõitudel osalevad oma ala tunnustatud
professionaalid: sisekujundaja Sirje Kadalipp, aianduse edendaja
Mihkel Saar jt. Sageli saavad inimesed žüriilt ka professionaalset nõu,
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millises suunas lahendada mõni tulevikuprojekt või senine
kitsaskoht. Värske kõrvalpilk paneb mõtted alati liikuma!
Ajakirja Kodu & Aed peatoimetaja Piret Veigel: „Võistluse Kodu
Kauniks eesmärgiks on tunnustada inimesi, kes on läbi oma kodule
või aiale pühendatud energia aidanud arendada kogu Eesti kodu- ja
aiakultuuri. Ühel heal päeval saab meie tänasest loomest lugu, mida
meenutatakse rõõmu ja austusega, meie tänane panus olemasoleva
säilitamisse ja uue rajamisse on ainus, mis hoiab selle valdkonna
pärandkultuuri järjepidevust. Oma kogemuste ning saavutuste
jagamine on seejuures ülioluline, sest üksteist aidates ja nõustades
võidame me kõik. Kui meil on võimalus nautida mugavat ja toimivat
elukeskkonda, paraneb igaühe elukvaliteet ning saame ja oskame
rohkem tähelepanu pöörata ka vaimsetele väärtustele.“

Kuidas kandideerida võistlusele Kodu
Kauniks?
 Võistlusel osalemiseks saada vähemalt viis fotot kodust või
aiast, grilli- või puhkealast, väliköögist, mängunurgast jne e-posti
aadressile kodukauniks@meediagrupp.ee või paberkandjal
ajakirja Kodu & Aed aadressile Sakala 18, Tallinn 10141, lisades
märksõnaks „Kodu Kauniks“.
 Lisa fotodele tutvustav kaaskiri, ära unusta aadressi,
meiliaadressi ega telefoninumbrit!
 Aiavaldkonnas on kandideerimise tähtaeg 15. juuli,
koduvaldkonnas 15. august.
 Lisaküsimuste korral helista toimetuse telefonil 6676080 või
saada kiri kodukauniks@meediagrupp.ee.
Info ja pressimaterjal: Inger Saar,
inger.saar@meediagrupp.ee, tel 6676077.

TULE FILMIVÕTETELE! 28. JUULIL FILMITAKSE VIHULA VALLAS JAANIPIDU
Pühapäeval, 28. juulil toimuvad Vihula vallas lühimängufilmi "Ivanipäev" massistseeni
võtted ja kutsume kohalikku kogukonda üles osalema massistseeni võttel. Ootame
rõõmuga Teid filmivõtetel kaasa lööma, olete oodatud pere ja sõpradega!
Täpsem informatsioon ja osalemissoovi registreerimine Janis Rizhovs: tel 5 628 2239
ja e-post: ivanipaev@gmail.com.
Film räägib noorest Eesti venelasest Ivanist ja tema tüdruksõber Kadrist, kes sõidavad
maale, et kohtuda Kadri vanematega ning tähistada jaanilaupäeva. Selle üürikese öö
jooksul satuvad nii Ivani armastus kui identiteet tõsiste katsumuste osaliseks.
Tootja: Allfilm

Agnesel ja Remol sündis
17. juunil poeg
KARL GREGOR PAUMETS

Annab teada!
August

Esku laulumeestele Juhan ja Kustav
Weinmannile tuleb mälestustahvel
Esku kabeli vaimuliku teenimisala praegused ja
endised elanikud on teinud Haljala kogudusele
ettepaneku paigaldada Esku kabelisse Esku
laulumeeste Juhan ja Kustav Weinmanni mälestuseks
mälestustahvel. Kui Jumal lubab, toimub
mälestustahvli avamine ja pühitsemine15. septembril
k.a. toimuval mälestusjumalateenistusel.
Mälestustahvli orienteeruv maksumus on Eur 300.Tahvel valmistatakse annetustest saadavast rahast.
EELK Haljala Püha Mauritiuse koguduse juhatus
palub annetada mälestustahvli tegemise heaks EELK
Haljala Püha Mauritiuse koguduse a/a Swedpank
221028664582. Märksõna „Esku mälestustahvel“.

3. august
VÕSU RANNAFESTIVAL
Võsu rannas

AINO LILBOK
Karula küla

92

LEIDA RANNALA
Natturi küla

90

BENITA KÕRGE
Palmse küla

88

LAINE MEIKAR
Sakussaare küla

88

AMALIA HERING
Ilumäe küla

87

KÜLLIKE HEIN
Ilumäe küla

87

ÜLO VIRULA
Lobi küla

85

UNO KÜBARSEPP
Käsmu küla

85

ENDEL KAARE
Võsu alevik

84

LOREIDA AITMAN
Sakussaare küla

84

OLGA JÄRVI
Haili küla

84

HEINO MEIKAR
Muike küla

83

ELSA SAKS
Võsu alevik

83

ENDLA KRUUSAMÄE
Uusküla küla

82

EINO LÄNTS
Paasi küla

81

JUTA HAASMA
Koolimäe küla

81

ELLEN PRASS
Palmse küla

81

URVE MÜÜR
Eisma küla

75

UUDO KALM
Vergi küla

70

ERNST SARAP
Pihlaspea küla

70

RAID REISIN
Võsu alevik

70

ASTA METSAM
Rutja küla

70

EVA KALJUSALU
Lobi küla

70

JUTA KALM
Vergi küla

70

31. august
kell 21.00 MUINASTULEDE ÖÖ
Võsu rannas

Õpetaja Margit Nirgi
mob. 5 344 8822
VÕSU KOOL VAJAB ALATES
AUGUSTI KESKPAIGAST
AASTARINGSEKS ELAMISEKS ELAMISPINDU KAHELE
ÕPETAJALE, VÄHEMALT 2TOALISED ELURUUMID.
Kellel on võimalik eluruume
rentida, palun helistada
direktori tel. 5 649 5863.
M u u s i ka õ p e ta j a ü ü r i b
soodsalt elamispinna Võsul
(võib ka septembrist maini).
Tel 510 8893
Noor pere soovib osta
e l a m u m a a d s u v e ko d u
ehitamiseks. Kinnistu võiks
olla looduskaunis kohas ja
piirneda merega ning sellel
võib olla juba olemasolevaid
hooneid.
Kõik pakkumised oodatud
järgmistele kontaktidele:
Maido – tel. 50 55 132;
e-mail: maido@brandigo.ee

OSTAME METSAJA PÕLLUMAAD
AS Miskort
Tel 508 4842
e-mail miskort@miskort.ee

Meie hulgast
on lahkunud …

EVI KARUS
20. juuni
KRISTJAN KASK
24. juuni
ALEKSANDER VIRKALA
1. juuli
VEIGO SAAREOKS
15.juuli

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

