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Turvalisusest ja turvatundest
Peavoolumeedias on uudisekünnise ületanud Võsul suvilatesse sissemurdmine
käesoleval aastal.
Politsei andmetel on tõepoolest Vihula vallas registreeritud varguste arv 31.07
seisuga olnud pea kaks korda
suurem kui 2011 samal ajal.
Numbrid vastavalt 44 ja 24.
Seega suhteline suurenemine ca 100%. Kuigi absoluutnumber ju väga suur pole,
siis selline kasv on siiski
väga suur. Vihula vallas
toimunud 44-st vargusest 20
on toimunud Võsul ja neist
19 on seotud vargusega
suvilatest. Mõnel teadaoleval juhul külastasid vargad oma väljavalitud objekti
omanike kodus olles.
Siinkohal on asjakohane
ka märkida, et Lääne-Viru
maakonnas keskmiselt on
varguste arv tänavu, võrreldes 2011 aastaga, vähenenud
43 varguse võrra.
Kogu eelnevat infot teades saab öelda, et suvilad on
heaks märklauaks ja kuivõrd
Vihula vallas on suvilaid
palju, siis on varguste kontsentratsioon siinkandis ka
suurem. Samuti võib küsida,
et kas mingi „suvila spetsialistide“ jõuk on pääsenud
vabadusse käima ja asunud
oma harjumuspärast tööd
tegema?
Mis iganes on varguste
arvu tõusu taga, igal juhul
vähendab varguste arvu tõus
turvatunnet kogu piirkonnas.
Samuti näitab see, et suvilad

on omanike poolt vähe kaitstud ja seega kerge saak.
Kas midagi oleks
võimalik teha, et vargad
meie aladelt eemale
peletada? Kui on, siis
kes peab midagi
tegema?
Need on ilmselt küsimused,
mis paljudel vargusega
kokkupuutunutel tekivad.
Loogiline, et maksumaksjad
heidavad küsivaid pilke esmalt politsei suunas ja seejärel valla suunas. Mingil
määral õigustatult, sest politsei on ju ellukutsutud riigi
sisekaitse tagamiseks ja kohalik omavalitsus peab oma
territooriumil tegema erinevaid tegevusi, millised seotud turvalisusega. Olgu või
tänavavalgustuse korralda-

Avalikustamise teade

misega tihedamalt asustatud
aladel.
Harvem vaatab varguse
ohvriks sattunu kurva pilguga peeglisse ja tunnis-tab
endale, et ega ise pole ju ka
kõike vajalikku ette võetud.
Kes peab meie vara siis
ikkagi kaitsma? Ja
millised on võimalused
selleks?
Elementaarne on, et vara
omanik peaks tegema kõik,
et oma vara kaitsa, sj ka
kindlustama end selle vastu,
kui siiski ettevõetud kaitsemeetmed ei aita. Oma vara
kaitseks on ju mitmeid
erinevaid võimalusi, neist
mitmed polegi nii kulukad.
Mõned näited:
1.Esimene enesestmõistetav
tegevus on loomulikult
korralikud uksed-aknad-

lukud;
2.Suhteliselt soodsad lahendused on lokaalsed signalisastioonid, mis teavitavad omanikku telefonitsi, kuid veel parem on
tehniline valve ühitatuna
mehitatud valvega. Võsul
on turvafirma tugipunkt,
seega reageerimine peaks
olema kiire ja sellest lähtuvalt ka võimalik kahju
väiksem.
3.Lihtsad automaatika lahendused, nt liikumisanduritel töötavad valgustid, millega saab siduda
ka liikumisanduriga kaamera jms
4.Piirkondlik ühistegevus
turvalisuse tagamiseks.
Eestis väga levinud koostöö MTÜ-ga Naabrivalve.
5.Kõige eeltoodu kombineerimine omavahel.
6.Loomulikult tuleb eeltoodule lisada ka vara kindlustamine.
Enda ise kaitsmine on
kindlasti palju efektiivsem
kui varguse toimumise järgselt süüdlase otsimine politsei või kohaliku omavalitsuse kontoritest. Ütleb ju
vanasõnagi, et kes ennast ise
kaitseb, seda kaitseb ka jumal. Moodsas sõnastuses
võib öelda, et isegi kindlustus ei kaitse, kui ise ei ole
tehtud elementaarseid oma
vara kaitsmiseks mõeldud
tegevusi.
Raivo Uukkivi
Vallavanem

Varguste kasvu kommenteerisid ja rakendatavaid meetmeid
soovitasid nii politsei kui ka MTÜ Naabrivalve esindajad
Selle suve trend Vihula vallas toime pandud varavastaste
kuritegude osas on vargused suvekodudest omanike endi
kohalolekul. Kurjategijad kasutavad ära olukorda, kus
omanike endi kohal olles on mingil põhjusel siiski jäetud
oma vara järelevalveta. Põhjuseid selliste kuritegude
toimepanekuks võib olla mitmeid, esiteks asjaolu, et sellisel
meetodil on võimalik varastada asju ja esemeid, milliste
realiseerimine on kurjategijatele tunduvalt lihtsam (sularaha,
sülearvuti, mobiiltelefon jne.). Varasemat tendentsi
arvestades, viivad suvilaomanikud reeglina suvekodust
lahkudes kaasa ka oma hinnalisema vara, seega selleks, et
sellele ligi pääseda, kasutavadki vargad ära aega, millal
omanikud on ise kohal. Tulenevalt eelnimetatud varguste
iseloomust, avastab kannatanu kuriteo toimepanemise
reeglina sellise hilinemisega, et kurjategijad on selleks ajaks
juba piirkonnast lahkunud.
Politsei tegeleb aktiivselt Vihula vallas toime pandud
kuritegude uurimisega, kahjuks pean tõdema, et
eelnimetatud varguste võimaliku ennetamisega ei suutnud
politsei sellel suvel toime tulla. Kuna tegemist on
peitkuritegudega, siis on nende avastamise protsess politsei
jaoks ka äärmiselt ressursi- ja töömahukas. Varguste näol on
tegemist kuriteoliigiga, mis on kõige massilisem kogu
Eestis, sealhulgas ka Lääne-Virumaal.
Ükskõik kui kvaliteetne ja operatiivne ka on politsei
poolne tegevus kuritegude avastamisel, ei pruugi
kannatanule lõplik kohtuotsus ikkagi meeldida.
Saavutamaks paremaid tulemusi varguste ennetamisel ja
ärahoidmisel, peab politsei tulevikus suutma teha suuremat
koostööd kohalike elanikega. Ilma kohalike elanike ja
suvilaomanike aktiivse kaasabita ei suuda politsei piirkonna
elanikkonda rahuldava tulemuseni jõuda.
Varguste ennetamiseks tasuks järgida lihtsaid soovitusi:

•Uksed tuleb varustada korralike lukkudega, millised
tuleb ka lukustada, seda ka ise hoones viibides.
•Suvilast pikemaks ajaks lahkudes ära jäta sinna
väärtuslikke esemeid ja tõmba alati akendele kardinad ette,
et seal olevad esemed ei hakkaks vargale silma.
•Lepi naabritega kokku, et nad sinu suvekodul silma
peal hoiaksid.
Sellise väikese asula puhul, nagu seda on Võsu, oleks
hea, kui kohalikud elanikud või suvilaomanikud pööraksid
ka ise rohkem tähelepanu piirkonnas liikuvatele kahtlastele
sõidukitele või isikutele.
Eelnimetatud kahtlastest
sõidukitest või isikutest peaks koheselt teavitama politseid,
lühinumbril 110. Eriti hea oleks, kui suudetaks meelde jätta,
veel parem üles kirjutada kahtlust äratanud sõiduki
registreerimismärk või siis ka isikute kirjeldused.
Jagage Teile teadaolevat vargustesse puutuvat infot ka
oma kohaliku konstaabliga Konstantin Lepik 3372196
konstantin.lepik@politsei.ee .
Kui inimene on langenud varguse ohvriks, peaks ta
sellest kindlasti võimalikult kiiresti politseile teada andma,
helistades lühinumbril 110. Mida kiiremini politsei poole
pöördutakse, seda paremini on säilinud kuriteo
toimepanemise sündmuskoht.
Soovituseks, et varguse puhul ei tasuks sündmuskohal
ringi liikuda ega alustada koristamist. Sündmuskohal võib
olla jälgi, millised võivad viia kuriteo lahendamiseni,
kannatanu ise ei pruugi neid märgata ning võib need
tahtmatult rikkuda, puutumatuna tuleks säilitada ka hoone
ümbrus.
Lembit Kalda
Politseikapten, Ida prefektuuri korrakaitsebüroo
Rakvere politseijaoskonna juht

Vihula Vallavalitsus teatab vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 37 lg 1, et on valminud
Vana-Lepispäe kinnistu (92201:004:0019)
detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise (KSH) programm.
KSH programmi ja detailplaneeringu eskiisiga on
võimalik tutvuda perioodil 15.08.-16.09.2012 Vihula
Vallavalitsuses (Mere tn 6, Võsu alevik; kontaktisik Sulev
Kiviberg, tel 32 58 643, e-post sulev.kiviberg@vihula.ee)
n i n g v e e b i l e h t e d e l h t t p : / / w w w. v i h u l a . e e j a
http://www.keskkonnabüroo.ee.
Vana-Lepispäe kinnistu detailplaneeringu koostamine
ja KSH on algatatud Vihula Vallavalitsuse oma
14.06.2012. a otsusega nr 181. Detailplaneeringu eesmärk
on maatulundusmaale sihtotstarvete määramine, s.h
elamumaaks ja ärimaaks, ehitusõiguse võimaliku ulatuse
väljaselgitamine ning ehitusõiguse määramine elamule,
abihoonetele ja autosuvilate parkimise teenindamiseks
ning teistele rekreatiivsete tegevustega seonduvatele
vajalikele hoonetele ning taristule, kitsenduste,
servituutide, keskkonnakaitseliste abinõude määramine,
vajadusel ehituskeeluvööndi vähendamise ettepaneku
tegemine.
Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Vihula
Vallavalitsus (aadress Mere 6, Võsu alevik, Vihula vald,
45501), koostaja on OÜ Projekteerimiskeskus (aadress
Lai 14-18, 44308 Rakvere) ning detailplaneeringu
kehtestab Vihula Vallavalitsus. KSH viib läbi Agenda
Keskkonnabüroo OÜ. Detailplaneeringu elluviimisega ei
kaasne eeldatavalt riigipiiriülest mõju.
Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi KSH
programmi kohta saab esitada kirjalikult Vihula
Vallavalitsuse aadressil Mere 6, Võsu alevik, Vihula vald,
45501 või e-posti aadressil vald@vihula.ee kuni
16.09.2012. KSH programmi avalik arutelu toimub
17.09.2012 kell 15.00 Vihula Vallavalitsuse teise korruse
saalis (Mere tn 6).

Ennetamine on parim viis
Kurjategijad otsivad eelkõige kergeimat võimalikku
sihtmärki. Keegi ei saa garanteerida, et sinu koju mitte
kunagi ükski varas ei tungi, kuid sissemurdmise tõenäosust
on võimalik suuresti vähendada. Paraku on nii, et kui
piirkonnas on maja, mis varastele väga ahvatlev (hoovis
vedelevad tööriistad, vanametall, puudub valgustus, elatakse
vaid hooajati jne), siis jäävad varga tee peale ka
ümbruskonna teised majad, kust võimalusel midagi kaasa
võetakse. Sissemurdmine ja vargus võib toimuda väga
kiiresti, mõnikord isegi paarikümne sekundiga. Seega on
oluliselt kergem kuritegu ära hoida, kui kurjategijat teolt
tabada või juba tehtud tagajärgedega tegeleda.
Tihtipeale loovad vargale ideaalsed tingimused elanike
harjumused: lähimate naabritega ei käida läbi, ei teata nende
kontakte ega nimesid. Uksi ja aknaid lukustatakse halvasti
ning vähe tähelepanu pööratakse ümbruskonnas ringi
liikuvatele võõrastele. Kui potentsiaalne varas tajub, et
piirkonnas elavad tähelepanelikud inimesed, kes tunnevad
üksteist, on tal palju raskem anonüümseks jääda ning
seetõttu võib jääda ka pahategu tegemata.
Hea näide naabrivalve toimimisest suvituspiirkonnas on
Valgemetsa küla Põlvamaal. Küla külje all asub vana laste
suvelaager ning üleüldse on külas suur osakaal suvilatel, kus
elatakse sees vaid soojemal ajal. Suviti käib külast läbi väga
palju võõraid. Külasse pääseb kolme teed mööda, sestap on
kohati rahva liikumisel ka raskem silma peale hoida. Pärast
naabrivalvega liitumist hoiab külarahvas enam kokku ning
omavahel suheldakse aktiivselt. Kõigi külasse viivate tee
otstesse paigutati suured naabrivalve plakatid, mis hoitavad
tähelepaneliku ja teadliku külarahva eest. Küla Naabrivalve
sektorivanem teadis kinnitada, et piirkonnas tuntakse
Valgemetsat kui kohta, kus asjadel hoitakse silm peal ning
midagi niisama võtma tulla mõtet ei ole.
Infot naabrivalve kohta leiab www.naabrivalve.ee ja Eesti
Naabrivalve Lääne-Virumaa projektijuht Lii Kaljuveelt (tel:
5272008 ja e-mail: lii@naabrivalve.ee ).
Ivar Oja
MTÜ Eesti Naabrivalve
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Suvistest tegemistest Vihula vallas
Suvi hakkab vääramatult lõppema. Ja kuigi võib öelda, et
2012 suvi oli Eestile omane ja viletsat suusailma meenutav,
siis tundub, et midagi olulist plaanitut meie valla
territooriumil paiknevatel ettevõtjatel tegemata ei jäänud.
Harvad olid need päevad, kui erinevates meediakanalites
poleks kuuldud reklaame meie piirkonnas toimuvatele
üritustel. Jah, kui kuulaja ei tea, et tegemist on Vihula vallas
asuva ettevõtmisega, siis ta reeglina sellest ka reklaamis
teada ei saa ja siin ehk ongi kõige enam mõtlemisainet,
kuidas piirkonda turundada nii, et oleks kohe teada, et
reklaamitav huvitav üritus toimub just piirkonnas, mida
nimetatakse Vihula vallaks või Lahemaaks. Ühise
kaubamärgi all asju tehes jääks ka meist väljaspool olijale
arusaam, et piirkonna turundus on ühes suunas veetud, mitte
igaüks ei panusta vaid enda üritusse ja mis seal salata, sellega
jõudsime ka käesoleval suvel olukorda, et mitmed üritused,
selle asemel, et üksteist toetada, sootuks kattusid ja segasid
teineteist. Aga tegijal jätkub alati vajadust õppida. Minu
silmade läbi meie piirkond elas ja seda ka vaatamata sajusele
suvele.
Ka vallavalitsus töötas suvel ning mõnest tegemisest
allpool ka väike ülevaade.
Spordihoonest ja tema haldamisest
Kuigi spordihoone on rajatud teenindamaks esmalt Võsu
kooli ja seejärel ka maksimaalselt piirkonna elanikke, siis
ikka tundub kellelegi, et väga maksimaalselt olemasolevaid
võimalusi ei kasutata ja mingi muu mudel tagaks parema töö.
Kahjuks on tihti sellised arvamuseavaldused emotsionaalsed. Tihti juhtub, et sellise arvamuse avaldab kogukonnas arvamusliidri rolli kandev isik ja ei süveneta sellesse,
et arvamusel ei ole pragmaatilist tõestavat tausta.
Täpselt analoogne olukord on ka meie spordihoone ja
selle kasutamisega. Väide, et spordihoonet ei kasutata efektiivselt, on väidetud, kuid kahjuks ei ole seda keegi suutnud
(püüdnud?) numbritega tõestada.
Mida numbrid siis näitaksid? Numbrid näitavad, et nii
väikeses kohas (suurtest keskustest kaugel) ei ole võimalik
spordihoonet majanduslikus mõttes efektiivselt käima

panna. Kulud jäävad suuremaks kui tulud ja unistuseks jääb
isegi ots otsaga toimetulek.
Kuid kindlasti saab alati paremini ja nii tuli vallavalitsus
kevadel välja mõttega, et meil on olemas käivitamisfaasis
sihtasutus Võsu Kuurort ja miks mitte anda ka spordihoone
majandamine sellele sihtasutusele. Sihtasutuse huvi ja
võimalused on kindlasti suuremad spordihoone tihedamaks
kasutamiseks, kui seda on koolil. Mis seal salata,
vallavalitsus ei jõudnud ametlikult seda ettepanekut
tegemagi hakata, kui idee, moodsas keeles, alla lasti. Võsu
vahel kogusid jõudu jutud, et näe nüüd tahavad spordihoone
läbi Võsu Kuurorti maha parseldada ja inimestele üldse ei
mõelda ning meil on tahtjad, kes hakkaksid MTÜ all asja
korraldama ja teeksid seda paremini kui keegi teine.
Siinkohal peab ütlema, et valla juhtkonnal (nii valitsusel
kui volikogul) ei saa midagi olla heade lahenduste vastu. Nii
ka siin. Töötati välja lepingu tingimused, milles oli sees, et
osa kulusid maksab vald ja osa peab suutma MTÜ
spordihoone tegevusest teenitult tasuda ja kuulutati välja
konkurss operaatori leidmiseks. Eesmärk anda MTÜ-le
legaalne võimalus konkursi võitmise kaudu jõuda lepinguni
ja sealt edasi pakkuda head teenust piirkonnas ja ka
väljaspool seda.
Kahjuks ühtegi pakkumist konkursile ei laekunud.
Ilmselt pakkumise tegemisel süveneti ja saadi aru, et
tegemist oleks pigem missiooni kandmisega, millest tulu ei
laeku, kuid tööd ja vaeva kindlasti ja ohtralt. Nüüd oleme
tagasi aastaalguse seisus ja küsime – kas jääb spordihoone
kooli võimlaks, kus kohalikud saavad trenni teha või annab
volikogu tulevikus siiski võimaluse sihtasutusele.
Võsu kooli ja Rannaklubi soojustamise
projektidest
Vihula vallal õnnestus saada riigieelarvest 13000 eurot
Rannaklubi katuse (vallamaja poolse osa) soojustamiseks ja
18000 Võsu kooli peasissekäigu korrastamiseks ning ka
osaliseks soojustamiseks. Korraldatud hangete alusel sai
Võsu kooli töö osas ka kohe ehitajaga lepingusse astuda, sest
saadud pakkumine mahtus eelarvesse. Hanke võitis SKM

Ärigrupp OÜ pakkumisega, mille suuruseks 17976 eurot,
leping sõlmiti 18.07.2012 ja töö lõppeb enne kooliaasta
algust.
Vallamaja katuse soojustamise ja katusekatte vahetuse
pakkumised ületasid tugevalt eelarve ja seega kuulutati
esialgne hange nurjunuks, vähendati mahtusid (jäi vaid
pööningu soojustamine) ja jätkati hankemenetlust.
Loodetavasti leitakse nüüd ka ehitaja, kes suudab töö ära teha
olemasoleva eelarve ulatuses. Tänu sellele tööle ja
koosmõjus kevadel Rannaklubi saali avatäidete vahetusega,
peaks vallamaja küttekulud järgmistel kütteperioodidell
tuntavalt langema.
Võsule rajatakse jäätmejaama
Momendil toimuvad Võsul Spordi tänaval jäätmejaama
rajamise tööd, mis lepingu kohaselt peavad lõppema
30.09.2012. Jäätmejaama projekteerimine maksis 3000
eurot ja ehitushind on 71012.40, millest 63912 eurot tuleb
toetusena läbi Keskkonna investeeringute keskuse.
Jäätmejaama valmimine annab Võsu ja Võsu ümbruse
inimestele ära anda jäätmeid, mis ei mahu kohustusliku
jäätmeveo alla, olgu need siis vanad mööbliesemed,
elektroonika või ohtlikud jäätmed.
Olulised planeeringud lähenevad kehtestamisele
Piirkonna arengule oluliste planeeringutena on menetluses
lõppfaasis Võsu sadama planeering, mis loodetavasti lehe
ilmumise ajaks on volikogu poolt kehtestatud, samuti
olulised planeeringud Käsmus Majakamäe sadam ja Käsmu
muuli ümbruse planeeringud on lõpusirge alguses ehk
kooskõlastuste saamiseks saadetud asjaomastele.
Eskiis on valminud ja seda ka tutvustatud kõikidele
huvilistele Võsu Käsmu kergliiklustee detailplaneeringu
menetluses. Põhimõttelisi ja lahendamata vastuolusid pole
seni tõusetunud ja hea tempo jätkumisel on lootust ka selle
planeeringuga aasta lõpuks finišijoon ületada.
Raivo Uukkivi
vallavanem
Võsu lauatennise
seeriavõistluse
Laupäev
Lauatennisega
I etapp

Võsu on treeninglaagriks
suurepärane paik
Augustis olid Võsul treeninglaagris Maardu
lauatenniseklubi noored mängijad, seda juba teist
aastat järjest. Maardu LTK on Eesti üks tugevamaid
lauatenniseklubisid. Kui eelmisel aastal toodi
treeninglauad Rakverest, siis sedapuhku oli kasutada
Võsu lauatenniseklubi lauad. Laagri lõpus jagasime
mängijatele küsitluslehed, kus tuli anda hinnang
meie spordihoone, varustuse, majutuse, toitlustuse,
samuti üldiste olude kohta Võsul. Võsu spordihoone
asukohta ja saali hinnati valdavalt väga heaks ja
heaks. Saali põrandat ja valgustust heaks, pisut

Eakamad käsitöömeistrid
tööturule!
Käsitööoskusega ja ettevõtlikele üle 50aastastele töötutele
ja kuni 74aastastele pensionäridele algab sügisel tasuta
koolitus, kus õpetatakse käsitöötehnoloogiaid ja ettevõtlust.
Projekti raames avatakse õpperühmad lisaks Rakverele
ka Pärnus, Tallinnas, Tartus, Viljandis ja Võrus.
Projekti „Vanemaealiste käsitöömeistrite lõimumine
tööturule“ eesmärk on koolitada väga heade tehniliste
oskustega käsitöömeistreid, kes suudavad kavandite järgi
ühtlaselt hea kvaliteediga valmistada käsitöötooteid (s.h.
Rahvarõivaid).
Koolitusperiood kestab üheksa kuud – septembrist
maini ja on jagatud kaheks põhiteemaks: tehnoloogiaõpe
ja ettevõtluskoolitus. Peale koolituse lõppu on parimatele
õppuritele planeeritud 1 kuu pikkune tööpraktika
kohalike tööandjate (poed ja ettevõtjad) juures.
Käsitöötehnoloogiate koolitused toimuvad kaks korda
kuus kontaktõppena ning õppetsüklite vahelisel ajal
iseseisva individuaaltööna.
Süvendatud tehnoloogiaõpe toimub 5 tehnikas
(silmuskudumine, masinkudumine, telgedel kudumine, tikkimine, vöökudumine). Üks osaleja saab
õppida kuni kahte tehnikat.
Ettevõtluskoolituse viib läbi Tartu Ülikooli Ettevõtluskeskus. Koolitused toimuvad üheksa kuu jooksul
üks päev kuus.
Osalemine koolitusel on tasuta, kaugemalt tulijatele
kompenseeritakse sõidukulud.
Koolitusele registreerimiseks tuleb ühendust võtta
Rakvere grupi käsitöökonsulendi Kersti Loitega telefonil
32 41587.
Projekti viib läbi Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia ja rahastatab Euroopa Sotsiaalfond.

29.09.2012
Algusega kell
13.00
Võsu
Spordihoones
Info
5020612

Õiendus juulikuisele leheloole
Mind ajendas pastakat
haarama 07. juulil Palmse
mõisas Palmse-Võhma
külade päeval esitatud pooltõde, mida levitas ka juulikuu „Vihula valla leht“.
Nimelt väideti seal esitatud
külade nimekirjas, et nn.
Metsanurga kuulub kultuurilis-ajalooliselt Palmse-Võhma külade rühma.
Esitan vastuväited:
1) sellist küla, nagu nn
Metsanurga pole kunagi
olnud. Olid Sagadi mõisa
vabadikud ja hiljem hajatalud, millest Eesti riigi rajamise järel tekitati SagadiMetsanurga küla. Kui Sagadi kandi rahvas ütles, et
läheb metsanurka siis teati,
kuhu mindi. Metsanurga
nimi tekitati punaste võimude poolt ilmselt esimeste
sõjajärgsete „valimiste“ eel
enne 1948. a. Siis hakkas
Riho Leemeti märkmetesse
ilmuma Metsanurga nimi.
2) Sagadi-Metsanurga
küla maad kuulusid Sagadi
mõisa alla. Sellele mõisale
tehti teopäevi ja maksti renti
ning lapsed käisid Sagadi
mõisa koolides. 1840 Kones
avatud koolituba loetakse
Sagadi hariduselu alguseks,
mitte Palmse.

3) Palmset on eraldanud
Sagadist Reuoja. See veekogu eraldas kaht kihelkonda, kaht mõisa ja külasid.
4) tihedam kooskäimine
Sagadi-Metsanurga ja Palmse kandi vahel tekkis Eesti
Vabariigi tulekuga. Palmse
algkooli sulgemiseni käis
osa külalapsi Palmse koolis.
Ka minu isa Evald Kaljurand
(Tooman) ning ta kaksikvend Edgar Kaljurand on
õppinud seal 1922-24. a
õpetajate Pukkide käte all.
Kui moodustati Ü.E.N.Ü
Palmse osakond olid selle
juures aktiivsed ka Reuoja ja

Kone Leemetid, kes kuuluvad ühte suguvõsasse. Tänu
neile võtsid ka teiste talude
inimesed osakonna tegevusest osa. Saksa ajal olid küla
mehed seotud „Omakaitse“
Palmse rühmaga. Eesti riigi
aegu ning ka hiljem oli osa
külaelanikke kiriklikult seotud Ilumäe kirikuga, sest see
kirik asus külale kõige lähemal. Siiski on külarahvas
maetud võimaluse korral
Eskule. Ma pole ühestki
Sagadi kandist kirjutatud
raamatust leidnud täiesti uut
fakti, mis lükkaks mu
eelmised vastuväited ümber.

Selgituseks
Hr Kaljuranna kirjas toodud väited on ajaloolises
kontekstis täiesti õiged – küla nimi on olnud SagadiMetsanurga ning ta on kuulunud Sagadi mõisa alla.
Üritus tähistas Võhma-Palmse piirkonna külade
esmamainimise 725. aastapäeva. Ürituse korraldaja,
MTÜ Võhma Seltsimaja, tugines oma ettevõtmistes
Võhma-Palmse piirkonna arengukavale 2011-2015, mis
on kinnitatud piirkonna elanike üldkoosolekul
15.03.2009 (www.vohmaseltsimaja.ee). MTÜ eesmärk
on vedada seltsielu ja arendada kodukandi head
käekäiku. Kõik, kes selleks eneses jõudu ja tahtmist
leiavad, on seltsi teretulnud.
MTÜ Võhma Seltsimaja

Ja nüüd tahaks tutvustada mujalt tulnud elanikele
ja ametnikele, et SagadiMetsanurga koosnes 1918.
aastaks järgmistest taludest:
Põhjakalda, Reuoja, Rägala,
Pikapõllu, Kaugemetsa,
Mihklivälja, Kone, Posti,
Maarjapõllu ja Seljaku ning
kahest metsavahikohast:
Ohvandi ja Reuoja, mis asus
Reuoja talu kõrval oja ääres.
Sagadi-Metsanurga enamuse elanikest enne teistkordset vene okupatsiooni
moodustasid järgmised suguvõsad: Eemanid, Leemetid, Peetermannid, Reinbergid, Toomanid ja Vikid.
Kõik need perekonnanimed
anti Sagadi mõisas. SagadiMetsanurga ja Palmse kandi
kultuuriline ühendaja oli
eelkõige 1930ndatest elu
lõpuni Riho Leemet.
P.S. Vastavad inimesed
võiksid heastada võõrvõimu
ülekohtu ja taastada ajaloolise külanime Sagadi-Metsanurga.
P.S.S. Metsanurga on
tehtud Palmse küla, aga
Korjuse polegi Palmse
küla?!
Seljaku talu peremees
Ennu Kaljurand
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25. juuli 2012 istungi nr 30 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. otsustas lükata tagasi kõik pakkumused, kuna
pakkumused ületavad hankelepingu eeldatavat
maksumust. Lõpetas Mere tn 6 idatiiva katusekatte
vahetuse ja vahelae soojustamise lihtmenetlusega
hanke kõigi pakkumuste tagasilükkamisega;
2. korraldas ehitustööde hanke Mere tn 6 vahelae
soojustuse ja kaasnevate tööde (karniisi remont,
läbijooksu likvideerimine) töövõtja leidmiseks lähtudes riigihanke korraldamise üldistest põhimõtetest.
Töö teostaja leidmiseks kaasata eelnevas lihthankemenetluses kvalifitseeritud pakkujad. Kinnitada
hanke läbiviimiseks hankedokument;
3. kvalifitseeris tähtaegselt pakkumused esitanud
pakkujad FIE Mati Piirsalu, OÜ Tarvaprojekt ja OÜ
Infragate. Tunnistas pakkujate esitatud pakkumused
vastavaks. Tunnistas edukaks pakkumusteks Võsu
kooli objektil FIE Mati Piirsalu pakkumus ja Mere tn
6 objektil FIE Mati Piirsalu pakkumus.
4. väljastas ehitusload Võsu koolimaja hoone põhjapoolse osa lae ja trepikoja soojustamiseks, VõsuViitna 110 kV õhuliini L062 rekonstrueerimiseks ja
Rannaklubi vallamaja poolse lae soojustamiseks;
5. väljastas kasutusload Vainupea küla Vanakõrtsi
kinnistu puurkaevu kasutamiseks ja Karepa küla Vähi
kinnistu suvila kasutamiseks;
6. väljastas kirjalikud nõusolekud Võsu alevikus Metsa
tn 32 kinnistule väikeehitise püstitamiseks Keskkonnaameti Viru regiooni poolt väljastatud tingimustel ja Mustoja külas Tooma kinnistule väikeehitise püstitamiseks Keskkonnaameti Viru regiooni
poolt väljastatud tingimustel;
7. algatas detailplaneeringu koostamise Võsu aleviku
Metsa tn 3 kinnistule;
8. väljastas projekteerimistingimused Karepa küla
Laikme kinnistu elamu rekonstrueerimise ja laiendamise ehitusprojekti koostamiseks ning Võhma küla
Venevete kinnistu elamu rekonstrueerimisprojekti
koostamiseks;
9. kompenseeris õpilaste sõidupiletid vastavalt esitatud
avaldustele kokku summas 26,58 eurot;
10. kandis maha Võsu raamatukogu amortiseerunud
arvuti SyncMaster 753 DFX,
11. väljastas Rakvere Teatrile teatrietenduse „Hullumaja
suvepäevad Vaino Vahingu ainetel“ korraldamise loa
Karula külas Jüri Järvetile kuuluva Kuusiku talu
aidas. Etenduste toimumisaeg on 28.- 31.augustil
ning 1. septembril 2012 kella 19.00 - 22.00;
12. maksis Võsu Muusikapäevade 2012 noortebändide
konkursil osalenud ansamblitele auhinnaraha
järgnevalt: konkursi võitja ansambel TULI 150 €,
konkursil osaleja ansambel TEINE AMET 50 €,
konkursil osaleja ansambel LAZYWORM 50 €,
konkursil osaleja ansambel SINFUL JESTER 50 €;
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13. nõustus Vihula Vallavolikogu kultuuri-ja spordikomisjoni alljärgnevate ettepanekutega: 1.1. Helen
Schmidt avaldus- projekt” Zumbapidu Võsu rannas
juulis 2012 “. Üldmaksumus 394 eur, omafinantseering
104.- ja taotletav toetus 290. Toetada üritust 90 euro
ulatuses. 1.2 Võsu Kooli taotlus - sporditurniiri võitnud
võistkonna transpordikulude katteks. Toetada üritust
summas 100.- transpordikulude katteks. 1.3. Mitte
toetada Ilumäe koguduse taotlust, kuna esitatud
dokumendid ei ole kooskõlas määrusega nr 15 ”Vihula
valla eelarvest kultuuri-, noorsoo- ja spordiprogrammide, elukeskkonna
arendamise ja kohaliku
omaalgatuse toetuse taotlemise, andmise ja kasutamise
kord”. 1.4. Mitte toetada MTÜ Lääne-Virumaa
Spordiklubi taotlust Lääne-Virumaa Spordiveteranide
Koondise toetamiseks spordimängude osalemismaksu
ja liikmemaksu kulude katteks, kuna puuduvad täpsed
andmed kulutuste kohta, mis annaks ülevaate, et
taotletav summa läheb Vihula valla spordiveteranide
toetamiseks. Komisjon palub esitada täpsemad andmed
ja kindla summa, mis on mõeldud Vihula valla
spordiveteranide osalemiskulude katteks;
14. kooskõlastas Karepa külas Laikme kinnistule rajatava
puurkaevu asukoha vastavalt taotluses märgitud
skeemile;
15. andis nõusoleku AS-le Epler & Lorenz jäätmeloa
väljastamiseks ohtlike jäätmete kogumiseks ja veoks
Lääne-Viru maakonnas ning ohtlike jäätmete kogumispunktide haldamiseks Haljala alevikus, Kadrina
alevikus, Laekvere alevikus, Kunda linnas ja Tapa
linnas;
16. otsustas korraldada avatud pakkumismenetlusega
hanke Võsu sadama rajamise I etapi ehitusprojekteerimistööde ja keskkonnamõjude hindamise
läbiviimiseks. Kinnitas hanke läbiviimiseks hankedokumendi.
31. juuli 2012 istungi nr 31 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. Otsustas maksta toetust ühele vähekindlustatud perele
summas 140 eurot; rehabilitatsioonitoetust ühele
lastega perele summas 57,12 eurot; toetas ühte peret
hooldekodu kulude katmisel 127,54 euroga kuus 2012
aasta II poolaastal; maksis küttetoetust kahele eakale
inimesele kokku summas 128 eurot;
2. väljastas ehitusload Käsmu küla Neeme tee 34a
kinnistu suvila rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks
ning Käsmu küla Neeme tee 34 kinnistu kuuri
laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks elamuks;
3. väljastas kirjaliku nõusoleku puurkaevu rajamiseks
Koljaku küla Vesiveski kinnistule;
4. andis loa korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodiliseks vabastamiseks ja erandkorras vabastamiseks
järgmistele jäätmevaldajatele vastavalt esitatud
avaldustele: L. Vahkal, K. Altrov, R. Alliksaar, V.
Katlasep;
5. väljastas MTÜ-le Viru Folk avaliku ürituse, festivali
„VIRU FOLK“ 10.08.2012 kuni 12.08.2012,
korraldamise loa Käsmu küla territooriumil ja MTÜ-le

Ohtlike jäätmete kogumisring, 16. september 2012
Vihula Vallavalitsus teatab, 16 septembril 2012 toimub
järjekordne ohtlike jäätmete kogumisring Vihula valla
territooriumil, mille käigus saavad valla elanikud ja
suvitajad tasuta ära anda majapidamises tekkinud ohtlikke
jäätmeid.
Ettevõtted, kelle valduses on ohtlikke jäätmeid, peavad
nende üleandmiseks pöörduma otse kogumisringi teostavavõi mõne muu, ohtlike jäätmete käitlemise õigust omava
ettevõtte poole (vajadusel täiendav info Vihula Vallavalitsusest). 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.
Juhul kui kogumisauto mingil põhjusel hilineb, siis tuleb
see ära oodata. Võimalik hilinemine, ei tohiks prognoositavalt olla üle poole tunni. Jäätmeid tee äärde jätta ei ole
lubatud.
Kevadel korraldatud kogumisringil tekkis jäätmete
kogujal probleeme ajagraafikust kinnipidamisega, kuna
paljud soovisid jäätmed ära anda väljaspool planeeritud
peatuskohtati. Sellest tulenevalt võetakse seekord jäätmeid vastu ainult graafikus ettenähtud kohtades.
Kogumisringi alustatakse, analoogselt kevadel korraldatud kogumisringiga, valla erinevatest piirkondadest (vaata
marsruut 1, marsruut 2) ja jõutakse lõpuks kogumisringi
lõpp-punkti (Sagadi teerist). Kuna marsruut on pikk, on
planeerinud jäätmete kogumine kahe autoga, millest üks
alustab ringi Võsupere bussipeatusest kell 8.30 ja teine
Toolse bussipeatusest kell 9.00.

Kogumisringide marsruudid 16 septembril 2012 on
järgmised:
Marsruut 1
Võsupere bussipeatus
Palmse mõisa parkla
Muike bussipeatus
Ilumäe teerist
Võhma bussipeatus
Tõugu bussipeatus
Tammispea bussipeatus
Eru bussipeatus
Käsmu bussipeatus
Võsu bussipeatus
Ilumäe teerist
Võsu kooli ees
Pedassaare bussipeatus
Vergi bussipeatus
Altja kõrts (parkla ees)
Oandu bussipeatus
Sagadi kpl kõrval olev parkla
(mõisa parkla)
Sagadi teerist

14.40
15.20

Marsruut nr 2
Toolse bussipeatus
Karepa bussipeatus
Rutja bussipeatus
Eisma bussipeatus
Vainupea bussipeatus
Kiva küla mü tee ääres

9.00
9.30
10.00
10.30
11.00
11.30

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
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Võsu Männiku Spordiklubi rannajalgpalliturniiri „Võsu
Männiku Cup 2012“ korraldamiseks Võsu rannas
04.08.2012 kella 10.00 kuni kella 19.00.
07. august 2012 istungi nr 32 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. väljastas projekteerimistingimused Karepa küla Villa
Valli kinnistu elamu rekonstrueerimise ja laiendamise
ehitusprojekti koostamiseks;
2. väljastas kasutusloa Koljaku küla Vesiveski kinnistu
peakaitsme suurendamise elektriliini kasutamiseks;
3. muutis katastriüksuse Ristnõmme, asukohaga Eisma
küla, sihtotstarvet maatulundusmaast elamumaaks;
4. andis nõusoleku Sagadi külas asuvate Mõisa ja
Mõisateenijatemaja katastriüksuste jagamiseks ja määras
koha-aadressideks Mõisa, Loobu metskond 200,
Mõisateenijatemaja ja Loobu metskond 199; andis
nõusoleku Vainupea külas asuva Mihklirahva katastriüksuse jagamiseks ja määras koha-aadressideks
Mihklirahva, Metsa, Kraavi, Tipu, Juurdepääsu ja
Puurkaevu; andis nõusoleku Koljaku külas asuva Laviku
katastriüksuse jagamiseks ja määras koha-aadressideks
Laviku ja Ilumäe-Laviku;
5. andis loa korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodiliseks vabastamiseks ja ühise jäätmemahuti kasutamiseks vastavalt esitatud avaldustele järgmistele jäätmevaldajatele: M. Luht, V. Plaat, H.-M. Sistok, A. Nagel, T.
Mei, Roolid Kinnisvara OÜ, R. Palm, M. Toose, M.
Malmsten, J. Lehtsaar, J. Tenimäe, D. Mironov, M.
Lasner, R. Adelbert, O. Ismael, H. Luht, K. Usk;
6. otsustas korraldada avatud hankemenetluse Vihula valla
asutuste (Rannaklubi, Spordihoone, Võsupere lasteaedkülakeskus, Apteegi ja perearstikeskus) katlamajadele
eriotstarbelise diislikütuse ostmiseks.
14. august 2012 istungi nr 33 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. väljastas ehitusloa Vihula küla Õunapi kinnistul asuva
majandushoone rekonstrueerimiseks;
2. muutis Vihula Vallavalitsuse 05.06.2012 korralduse nr
640 „Katastriüksuse jagamine ja koha-aadresside
määramine“ punkti 1.3. ja sõnastas selle järgmiselt: „1.3.
Järve katastriüksus pindalaga 1431 m2, asukohaga Oandu
küla, Vihula vald sihtotstarbega 55 % maatulundusmaa
ja 45 % veekogude maa.“;
3. andis loa korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodiliseks vabastamiseks ja erandkorras vabastamiseks
vastavalt esitatud avaldustele järgmistele jäätmevaldajatele: A. Ool, A. Heinmaa, A. Häätarõ, K. Härma, K.
Brenner, N. Šablinskaja, P. Urb, P. Altmäe, S. T aring;
4. otsustas esitada volikogule järgmised eelnõud: „Vihula
Valla Veevärk OÜ-le volituse andmine“ ja „Võsu sadama
detailplaneeringu kehtestamine“;
5. väljastas MTÜ-le Lahemaa Rakenduslik Loovuskool
avaliku ürituse, käsitöölaada „Ausad asjad 2012“
18.08.2012 kuni 19.08.2012, korraldamise loa Jaanioja 1
ja Jaanioja 2 kinnistutel Võsu alevikus.

Noonu bussipeatus
Karula parkla
Vihula kpl juures
Sikkani teerist
Annikvere bussipeatus
Metsiku bussipeatus
Sagadi teerist

12.00
12.20
12.50
13.30
14.10
14.50
15.20.

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: sulev kiviberg@vihula.ee tel:
3258643; 5051127
Ragn Sells AS Ida Regiooni Müügikonsultant Julia
Bõstrova tel: 337 4923; 5 305 3330
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Võsu kooli aktus 3. septembril algab kell 10.00
Võsu rannaklubis.
Õpilased kogunevad kooli juurde kella 9.45

Õpilasliinid esimesel koolipäeval 3.septembril
ÕPILASLIIN nr. 1
VIITNA-VÕHMA-ERU-VÕSU
Maršruut
8.50. Viitna
13.15
8.53. Sakussaare 13.12
8.58. Võsupere
13.07
9.00. Palmse
13.05
9.02. Oruveski rist 13.03
9.06. Muike
12.59
9.08. Ilumäe
12.57
9.11. Uusküla tee 12.54
9.13. Uusküla
12.52
9.15. Uusküla tee 12.50
9.17. Võhma
12.48
9.22. Eru
12.43
9.25. Eru rist
12.40
9.35. Võsu kool
12.30

ÕPILASLIIN nr. 2
Õhtul
Maršruut
Käsmu
12.30
Võsu kool 12.35
Koljaku 12.45
Adaka
12.50
Metsiku 13.00
Oandu
13.05
Altja
13.10
Vergi
13.15
Lahe
13.20
Võsu
13.25
Lepispea 13.30
Käsmu
Võsu

Hommikul
Maršruut
Käsmu
Võsu
8.45
Metsiku 8.50
Adaka
9.00
Oandu
9.05
Altja
9.10
Vergi
9.15
Lahe
9.20
Võsu kool 9.30
Käsmu
9.35
Lepispea 9.40
Võsu

NB! Haljala Gümnaasiumis käivaid Vihula valla õpilasi teenindab valla õpilasliin
nr 3 VAINUPEA - HALJALA - ANNIKVERE - VIHULA - SAGADI VÕSU (vt graafik).
Varasemalt käigus olnud kommertsliin liin nr 14 alates septembrikuust sel
maršruudil ei sõida.

ÕPILASLIIN NR. 2

ÕPILASLIIN NR. 1
VÕHMA-PALMSE-VIITNA-VÕHMA-ERU-VÕSU
E - R Maršruut
E-N
R
7:20
Võsu
17:45
15:45
7:30
Võhma
17:35
15:35
7:32
Uusküla tee
17:33
15:33
7:34
Ilumäe
17:31
15:31
7:38
Muike
17:27
15:27
7:40
Oruveski
17:25
15:25
7:42
Palmse
17:23
15:23
7:44
Võsupere
17:21
15:21
7:47
Sakussaare
17:18
15:18
7:50
Viitna
17:15
15:15
7:53
Sakussaare
17:12
15:12
7:58
Võsupere
17:07
15:07
8:00
Palmse
17:05
15:05
8:02
Oruveski rist
17:03
15:03
8:06
Muike
16:59
14:59
8:08
Ilumäe
16:57
14:57
8:11
Uusküla tee
16:54
14:54
8:13
Uusküla
16:52
14:52
8:15
Uusküla tee
16:50
14:50
8:17
Võhma
16:48
14:48
8:22
Eru
16:43
14:43
8:25
Eru rist
16:40
14:40
8:35
Võsu kool
16:30
14:30

METSIKU-OANDU-VÕSUKÄSMU
E-R
Maršruut
7:30
Võsu
7:45
Metsiku
7:50
Adaka
8:00
Oandu
8:05
Altja
8:10
Vergi
8:15
Lahe
8:20
Võsu kool
8:30
Käsmu
8:35
Lepispea
8:40
Võsu
E-N
R
Maršruut
16:30
14:30 Võsu kool
16:35
14:35 Koljaku
16:45
14:45 Adaka
16:50
14:50 Metsiku
17:00
15:00 Oandu
17:05
15:05 Altja
17:10
15:10 Vergi
17:15
15:15 Lahe
17:20
15:20 Võsu
17:25
15:25 Lepispea
17:30
15:30 Käsmu
17:40
15:40 Võsu

ÕPILASLIIN nr. 3

ÕPILASLIIN nr. 3

hommik
VAINUPEA - HALJALAANNIKVERE - VIHULA SAGADI - VÕSU
Maršruut
E-R
Haljala
6:54
Vainupea
7:14
Pajuveski
7:18
Karula
7:21
Kulli
7:23
Karula
7:25
Noonu
7:28
Haljala
7:40
Annikvere
7:51
Võsuri
7:53
Nurga
7:54
Paasi
7:56
Sikkani
7:59
Vihula lasteaed
8:05
Karula
8:15
Tiigi teerist
8:18
Sikkani
8:21
Sagadi mõis
8:26
Sagadi teerist
8:28
Koljaku
8:34
Võsu Kool
8:40
Haljala
9:00

Õhtu
VAINUPEA - HALJALA ANNIKVERE - VIHULA SAGADI - VÕSU
Maršruut
E-N R
Haljala
15:50 13:50
Noonu
16:01 14:01
Karula
16:03 14:03
Pajuveski
16:05 14:05
Vainupea
16:08 14:08
Karula
16:13 14:13
Kulli
16:15 14:15
Paasi
16:20 14:20
Võsu
16:35 14:35
Koljaku
16:41 14:41
Sagadi teerist 16:43 14:43
Sagadi mõis
16:45 14:45
Sikkani
16:50 14:50
Tiigi teerist
16:53 14:53
Karula
16:56 14:56
Vihula lasteaed 17:05 15:05
Sikkani
17:11 15:11
Paasi
17:14 15:14
Nurga
17:16 15:16
Võsuri
17:17 15:17
Annikvere
17:19 15:19
Haljala
17:19 15:19

AUGUST 2012

LIIN nr 3 HOMMIK
Maršruut
Haljala
Vainupea
Pajuveski
Karula
Kulli
Karula
Noonu
Haljala
Annikvere
Võsuri
Nurga
Paasi
Sikkani
Vihula lasteaed
Karula
Tiigi teerist
Sikkani
Sagadi mõis
Sagadi teerist
Koljaku
Võsu Kool
Haljala

6:54
7:14
7:18
7:21
7:23
7:25
7:28
7:40
7.51
7.53
7.54
7.56
7.59
8.05 9.05
9.15
9.18
9.21
9.26
9.28
9.34
9.40

LIIN nr 3 KOOLIST KOJU
Maršruut
Haljala Haljala kooli ees
10:30
sõidab igapäevasel maršruudil
Võsu
Koljaku
Sagadi teerist
Sagadi mõis
Sikkani
Tiigi teerist
Karula
Vihula lasteaed
Sikkani
Paasi
Nurga
Võsuri
Annikvere
Haljala

12.30
12.36
12.38
12.40
12.45
12.48
12.51
13.00
13.06
13.09
13.11
13.12
13.14

JOLANDA TAMMIK
Võhma küla

87

FRANTS LOHI
Käsmu küla

85

ÜLO PESUR
Koljaku küla

84

HELVI-IRENE
LEPPARU
Noonu küla

83

LALLI RANDOJA
Vergi küla

81

ELFI JÄRVALA
Uusküla küla

81

KERTU NAAN
Aasumetsa küla

81

LEONHARD SEPP
Eru küla

80

ASTA RING
Vergi küla

80

ÕIE METSAM
Võsu alevik

80

MIMVI NAAN
Palmse küla

80

ILMA SOOVER
Võsupere küla

75

„Ei me tänu tuhaks jahtu,
ei me aitäh ajas kustu…“
Ostame: tehnilist hõbedat, lauahõbedat,
nõukaaegseid kontaktoreid, automaat kaitselüliteid, trükkplaate, militaarset elektroonikat, ning kullatud detaile. Tel: 5 458 3370

Täname
Eha Veemi ja Arvi Ööpikut suurepärase
Saaremaa sõidu eest!
Vihula valla pensionärid

1. septembril kell 21.00
Käsmu Rahvamajas

SUVELÕPUPIDU
PUHVET
Tantsuks mängib ans. LIMIT
Pilet 5EUR
Käsmu Külaselts 506 0508

ANNE LUHAMA
30.07.2012
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

AADU PUUSEPP
09.08.2012
VELLO JÕEÄÄR
13.08.2012

