APRILL 2011

Nr 4

Vihula valla kolm kaunist mõisa konkureerivad Eesti
parimate ajalooliste turismisihtkohade konkursil

EASi turismiarenduskeskuse poolt läbiviidava Eesti avastamata aarete konkursi
poolfinaali jõudsid
taastatud ajalooliste
turismisihtkohtadena
Kõpu, Ristna ja
Tahkuna tuletornid,
Mooste mõis, Jaani
kvartal Tartus, kolm
kaunist Lahemaa mõisa
ning Olustvere mõis.
Finaali pääseb neist
edasi kolm sihtkohta,
konkursivõitja kuulutatakse välja 5. mail
Rotermanni kvartalis.
EASi turismiarenduskeskuse direktori Tarmo Mutso
sõnul on neljandat korda
läbiviidaval Eesti avastamata aarete konkursil igal
aastal erinev teemafookus,
mille paneb paika Euroopa
Komisjon koos vastavate
riikide turismiametitega, sel
aastal keskendutakse taastatud ajaloolistele paikadele.

„Kui mullu tunnustasime
parimaid veeturismi sihtkohti, siis sel aastal oleme
võtnud sihikule kohad, kus
on taastatud ja muudetud
turismiatraktsiooniks kohalikul ajalool põhinevaid vaatamisväärsusi, mille taastamise järgselt on paik muutunud kohaliku turismiettevõtluse ja kogukonna edendajaks,” tutvustas Tarmo Mutso tänavuse konkursi temaatikat. „Lähtuvalt Euroopa
Komisjoni etteantud juhistest saavad osaleda regioonid, mitte Eesti tõmbekeskused,” täiendas ta.
“Eesti avastamata aarded
2011. Turism ja taastatud
ajaloolised paigad” konkursile laekus ühtekokku 9
kandidaati – Kõpu, Ristna ja
Tahkuna tuletornid (MTÜ
Hiiumaa Turismiliit), Loona
mõis - Vilsandi Rahvuspargi
keskus (MTÜ Saarte Turismiarenduskeskus), Mooste
mõis (SA Põlvamaa Arenduskeskus), Sibulatee Alats-

kivi loss (MTÜ Sibulatee),
Jaani kvartal (SA Tartumaa
Turism), Angla Tuulikumägi
(MTÜ Angla Tuulikumägi),
Vihula vald – kolm kaunist
Lahemaa mõisa (MTÜ
Lääne-Viru Turism), Elva
puhkepiirkond (Elva puhkepiirkonna matkakeskus)
ning Olustvere mõis (Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool).
Tu r i s m i e k s p e r t i d e s t
koosnev komisjon valis konkursile esitatud üheksa kandidaadi seast välja viis parimat sihtkohta, mille turismitooteid testiti 18.-20. aprillil.
„Žürii valib viie poolfinalisti
seast pärast sihtkohtade
külastamist välja kolm parimat, mille hulgast selgitab
konkursi võitja välja juba
rahvusvaheline žürii,” andis
Tarmo Mutso ülevaate konkursi hindamisetappidest.
„Võitja saab lisaks laialdasele meediatähelepanule ja
täiendavatele tasuta turundusvõimalustele ka väärtus-

likku tagasisidet oma ala
ekspertidelt,” lisas Mutso.
EASi turismiarenduskeskuse poolt välja kuulutatud konkurss „Eestimaa
avastamata aarded 2011.
Turism ja taastatud ajaloolised paigad” on seotud
Euroopa Komisjoni poolt
viis aastat tagasi algatatud
projektiga "European Tourist Destinations of Excellence" (EDEN), millest Eesti
võtab osa neljandat aastat.
EDENi eesmärk on edendada säästva turismi arengumudeleid Euroopa Liidus
ning juhtida tähelepanu
Euroopa uute turismisihtkohtade väärtusele, mitmekesisusele ja ühistele joontele, et neid paremini tutvustada ja muuta antud kohad
aastaringselt külastatavaks.
Eelmisel aastal pälvis võitjatiitli SA Võrtsjärv, 2009.
aastal Soomaa Rahvuspark
ning aastal 2008 Viljandi
linn.
Allikas: www.eas.ee

Näitemängupäevadest ehk kas eripreemia saanud
võhmakad on erivajadustega?!
Kaks nädalavahetust järjest
on käinud võhmakad teiste
harrastusteatritega mõõtu
võtmas - 9. aprillil Aravetel
ja 16. Sõmerul,
LääneVirumaa Näitemängupäeval.
Raivo Trass pidas Aravetel „Ära kadunud poega“
oma lemmiklavastuseks –
trupis tegi kaasa enneolematult palju rahvast ja imetlusväärselt palju mehi, tükk
oli südant soojendavalt isamaaline ja väga ajakohane.
Esile tõsteti Harry Tubli isa,
Jüri Unduski Kusta ja Jüri
Levo Inki rollisooritust.
Lääne-Virumaa Näitemängupäevalt naasis Jüri
Levo parima meesostäitja
tiitliga ja lavastus eripreemiaga. Põhjused olid samad
mis Aravetelgi, lisaks pandi
südamele, et näitemäng on
nii hea, et peaksime seda
edasi mängima, sest iga
eestlane Eestimaal peaks

Võsu Rannaklubis
esietendub Jüri Rumm
Võsu Rahva Teatri näitlejad ootavad kõiki teatrihuvilisi
Rannaklubisse kaema vastvalminud lustakat rahvatükki
"Jüri Rumm." Käesolevas etenduses teevad kaasa mitmed
uued näitlejad, kes Võsu Rahva teatri pundiga liitunud on.
Rahvatüki lavastaja ja autor on Luule Aasmäe.
Neljavaatuselise etenduse peaosaline on - nagu
nimestki aimata - Jüri Rumm, kelle osa täidab Aleksander
Pritsik. Viimast tunneme me küll rohkem Sassi nime all.
Parun Phalenit mängib Jüri Undusk, tema proua
Marihheni osas astub üles Vihula vallavolikogu esimees
Anneli Alemaa. Saunikud Rein Möga ja tema naist
kehastavad Valerik Hoolma ja Kaie Talpsepp. Nende tütre
rollis Taimi Samblik. Karismaatilisi kujusid - köstrit ja
köstriprouat Fabit mängivad Heino Muruvee ja Võsu
kooli direktor Külli Sooväli.
Surnute elustamise maailmameister on selles
etenduses mõisnike teenijaproua, keda mängib Lii
Undusk. Kõige kentsakam kuju kogu loos on Urjädnik
ehk siis konstaabel, kellel kõik olulised asjad alles tulevad
ja seelik töö tegemise juurest täiesti vajalikuks vahendiks
osutub.
Kentsakas loos on kõige suuremad ohvrid parunihärra
Phalen ja Urjädnik, kes saavad pügada igas asendis ja iga
kell. Fabi, Marihhen, köster ja Phalen osalevad ohtlikes
armukolmnurkades, mis hiljem osutuvad lausa
nelinurgaks ning Rein Möga karjääriredelil ei paista lõppu
olevat. Kõige õndsamaks saavad aga Jüri Rumm ja
saunike tütar Mari - oma osa selles on rändmuusikul, kelle
osas astub üles Võsu armastatud pillimees Valdek Kilk.
Selline segane lugu juhtub 6. mai kell 20.00.... Tulge ja
saage osa!
Taimi Samblik

Ahhaa keskuse ja Lasergame
külastus
1. aprillil käisid Võsu kooli 5.-7. klass Tallinnas Ahhaa
Teaduskeskuses. Seal oli üles pandud näitus “Dialoog
pimeduses”, mis on kuulsust kogunud üle maailma.
Näitus kujutab endast kuni 60 minutilist ringkäiku
pimedate maailmas, et nägijad saaksid kogeda elu
pimedana. Läbida tuli kolm erinevat teematuba:
linnapark, paadisõit ja kohvik. Giidideks olid nägemispuudega inimesed.
Kui tavaelus vajavad pimedad nägijate abi, siis sellel
näitusel rollid muutusid – nägijad vajasid hoopis pimedate
abi.
Peale teaduskeskuse külastust mindi lasergame
keskusesse. Lasergames on võimalik mängida strateegilist päris lahingut jäljendavat lahingumängu. Kõigile
jagati anduritega vestid ja laserrelvad ning lahing võis
alata.
Mäng oli väga põnev ja pool tundi möödus
märkamatult. Pärast jagati kõigile tulemuslehed, kust sai
näha, kes kõige osavam sõdalane oli.
Valdo Kaasik , 7. klass, Võsu Kool

Jätkub Ilumäe kabeli remont

Võhmakad Sõmerul
seda nägema! See tähendaks
nädalavahetusi ratastel ...
meie inimesi tundes ei
imestaks kui enamik neist
selleks valmis oleks. Teemat
edasi mõlgutades tabasin
end mõttelt, et äkki anti
meile eripreemia hoopis seepärast, et peeti meid erivajadustega trupiks ?
Kardan, et paljud terve

mõistusega inimesed arvavadki meist nii, sest normaalsed inimesed ju nii ei
käitu. Pean silmas neid
inimesi, kes ei raiska oma
aia-, peenramaa, kodu ega
muude tähtsate asjade arvelt
tilu-lilu ja traali-vaali peale
aega ega raha.
Või oleme erivajadustega, sest see tohutu hulk

raha, mis „Ära kadunud
pojaga“ Eestimaale ringi
peale tehes kuluks, ongi erivajadus !
Nali naljaks, tegelikult
läks meil hästi, suur tänu
kõigile, kes kaasa lõid ja oma
kvaliteetajast selle tarvis tüki
varastasid!
Riina Kens

Jätkub Ilumäe kabeli saali akende restaureerimine, mis on
rahastatud Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi
poolt läbi LEADER programmi. Rändmeister OÜ lõpetab
saaliakende restaureerimise käesoleva aasta oktoobrikuuks.
EELK Ilumäe kogus taotles 2011 aastaks remondi
jätkamiseks Riiklikust programmist „Pühakodade
säilitamine ja areng“ 79000.00 €, millest eraldati tänavu
25000.00 €.
Koostöös EELK konsistooriumiga valiti tööde
teostajaks OTO Ehitus OÜ Kadrinast.
18. aprillil said Ilumäe kabelis kokku ehitaja , EELK
kantsler Mati Maanas, koguduse õpetaja Meelis-Lauri
Erikson ja koguduse juhatuse esimees Õie Alt, et üle
vaadata tööde mahud mida on võimalik selle summa eest
teostada. Peale eelarve korrigeerimist ja töölepingu
sõlmimist jätkatakse esmalt kabeli lae remondiga.
Paljud head inimesed on annetanud kabeli remondi
heaks, suur tänu teile. Annetusi saab teha EELK Ilumäe
koguduse arvelduskontole
SEB pangas nr
10502001277003.
EELK Ilumäe koguduse juhatus
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Kena kevadet!
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Vergiranna Selts

Küla tasandil ühistegevus annab häid tulemusi
18. aprillil kogunesid külavanemad vallamajja. Kauaaegse
kombe kohaselt otsustati ka tänavu kevadkoristust ajastada
enam-vähem ühisele ajale s.o. 7. maile. Kokkulepitud
paikadest, millest külavanemad keskkonnanõunikule teada
annavad veetakse valla tellimusel prügi ära. Nagu ka eelmine
aasta näitas annab küla tasandil ühistegevus häid tulemusi.
Kus on tugev külaselts ja suudetakse oma tahtmisi ning
plaane selgelt sõnastada ja neid on ka vallavalitsuse poolt
lihtsam toetada. Suviste prügikonteinerite, käimlate rajamisel, külaplatside tegemisel, projektitaotluste vormistamisel jne. Üldse annaks suurem ühistegutsemise võime kasu
meile kõigile.
Keskkoha leidmine pole just tänuväärne töö
Kuid inimeste tahtmised on tihti vastassuunalised ja sellega
peab arvestama. Kohtumisel Vergi külarahvaga arvasid
mõned, et liiga lihtsalt lastakse vallas ehitada, teised jälle, et
ehitada ei ole peaaegu võimalik... Eks ta nii olegi. Teravaks
on läinud arvamused Võsu keskuse poe laiendamise osas.
Kogutakse allkirju nii poolt kui vastu. Vängeid väljendeid
kasutatakse anonüümselt kummaltki poolt. Vallavatsuse
seisukoht saab siin olla ainult seadustest lähtumine ja
võimalikult paljude inimeste huvide eest seismine. Selle
keskkoha leidmine pole just tänuväärne töö mõlemapoolse
surve tõttu.Ometi mõned paigad arenevad Eestis hoogsamalt
kui teised...
Vallavalitsus on esitanud taotluse riikliku kergliiklusteede programmist rahataotluse Võsu-Käsmu kergteele.
Esimesed vastukajad meile on positiivsed ... ja samas on
kohalikke inimesi, kes ka sellele on vastu.
Võsupere lasteaed saab kesksuveks valmis
Vastu ei ole vist küll keegi uuele Võsupere lasteaiale, mis
kesksuveks valmis saab. Maja tuleb moodne ja hea kuid
praeguse seisuga on sinna sügiseks 11 last. Maja on
projekteeritud 40 le pluss raamatukogu. Nii, et kellel on lapsi
olemas või tulemas olete kõik oodatud uude lasteaeda. Ja
kellel veel pole või ei tule siis... igatahes kena kevadet!
Rene Treial
Vallavanem

Tähelepanuks
metsaomanikele !
On veel väga palju metsaomanikke, kelle metsamaa asub
looduskaitseliste piirangutega alal ja kes ei ole veel
kasutanud kõiki võimalusi toetuste saamiseks. Mai alguses
saab esitada taotlusi Natura 2000 alal asuva metsamaa kohta.
Natura 2000 alal asuva erametsamaa kohta antava toetuse
eesmärk on kaasa aidata Natura 2000 võrgustiku alal asuva
erametsamaa säästvale kasutusele kompenseerides
erametsaomanikele Natura 2000 metsaalade majandamisel
saamata jäänud tulu. Taotluste esitamise tähtaeg 2011. aastal
on 2-23. mai. Taotluse rahuldamise või taotluse rahuldamata
jätmise otsuse teeb Erametsakeskus hiljemalt 30. aprilliks
taotluse esitamisele järgneval aastal. Taotleja arveldusarvele
maksab toetuse PRIA hiljemalt 30. juunil taotluse
esitamisele järgneval aastal. Toetust võib taotleda vähemalt
0,3 hektari suuruse taotleja omandis oleva metsaala kohta,
mis asub Natura 2000 võrgustiku alal ja on kantud
keskkonnaregistrisse. Taotleja peab täitma taotluse esitamise
kalendriaasta jooksul metsaseaduse ja looduskaitseseaduse
nõudeid. Kõik metsaalad peavad olema looduses visuaalselt
tuvastatavad.
Lääne Virumaal võtavad toetuse taotlusi vastu
metsakonsulendid Kalev Jaanson (tel. 5288085) ja Hanno
Nõmme (tel. 56631281). Nemad aitavad ka inimesi piiride ja
piirimärkide tuvastamisel. Soovitav mitte jätta taotluse
esitamist viimastele päevadele. Metsaomanikele on see
teenus tasuta, kuna kõigil metsaomanikel on õigus saada 15
tundi nõustamist aastas tasuta.
Lugupidamisega

Vergiranna Selts alustas oma
tegevust 30. aprillil 2004.
Seltsi eellaseks võib pidada
enne sõda tegutsenud Vergi
Vabatahtlikku Tuletõrje
Seltsi, mille eestvedamisel
pandi 1928 püsti Vergi
Seltsimaja (Rahvamaja).
Praegu asume küla keskel endises piiritusekuninga
majas, kus enne meid asus
lasteaed, siis algkool.
Meie, nagu teiste sarnaste seltside eesmärgiks on
väärtustada ja hoida oma
kodukohta, tunda rõõmu
koostegutsemisest. Korraldame talguid ja pidusid,
aasta tähtsündmuseks on
juuli teisel nädalavahetusel
toimuv Kaluritepäev.
Seltsil on 30 liiget, osamaks 100 krooni (6,39 €)
väärtuses eurosid. Kellel
võimalust, on toetanud ka
rohkemaga või näiteks
talguõllega. Kõige suurem
toetus on ära tehtud töö.
Siinkohal tänamegi kõiki,
kes õla alla ja käe külge
pannud! Eriline tänu Uudo
Kalmule.
Kuna maja on vana, on
olud tänapäevases mõistes
suhteliselt kasinad. Raha
kulub põhiliselt maja korrashoidmiseks ja arendamiseks,
samuti seltsi üritusteks.
Hooaeg algab aprillist ja
kestab detsembrini, sest siis
on majas võimalik saavutada
sobiv temperatuur (kaminaküte). Saame tegeleda spordiga (pinksilaud, jalg- ja
rannavõrkpalliplats), korraldada koosviibimisi ja tal-

Eelmise aasta kalurite päeval esitleti raamatut “Vergi ja Pihlaspea. Kalurikülast merele”
guid.
Eelmise aasta suuremate
kordaminekutena võib mainida Seltsimaja kena kamina
valmimist (tänud Väino Tihasele), koostöös Leaderiga
raamatu “Vergi ja Pihlaspea.
Kalurikülast merele” ilmumist, samuti õnnestnud Kaluritepäeva.
Uuel hooajal kutsume
kõiki osalema nii Vergi kui
Pihlaspea kevadisel korrastuspäeval 7. mail (vt ka
“Teeme ära” koduleht).

Iga algus on...
Vihula Valla Veevärk alustas
1. aprillil 2011 uute veega
varustamise (ja heitvee ärajuhtimise) lepingute sõlmimist. Esialgu on elanike
aktiivsus olnud ettearvatult
väike sõlmitud on vaid veidi
üle kahekümne lepingu.
Äramärkimist väärib see, et
sõlmitud on ka esimene
leping korteriühistuga, mis
küll annab eelise abonenttasu maksmisel, samas
paneb korteriühistule lisakohustusi maksete kogumise
ja kõige muu osas.
Kõigile veelepingu sõlminutele ja ka teistele asjast
huvitatutele oleme kohapeal
tutvustanud veemajanduse
tulevikuperspektiive Vihula
vallas. Suhtumine meie
tegemistesse on siiani kõigi
klientide poolt olnud igati
mõistev, mille eest tahan
siinkohal asjaosalisi tänada.
29. märtsil külastas vee-

ettevõtet Keskkonnainspektsioon. Meie valla veemajanduses leiti küll rohkelt
puudusi, kuid üldjoontes
jäädi meiega siiski rahule.
Lähipäevadel saame nende
poolse ettekirjutuse, mis
vee-ettevõttele tähendab
tähtaegu ilmnenud probleemide lahendamiseks.
Võsupere kanalisatsiooniprobleemi lahendamiseks
kohtusime SA Virumaa
Muuseumid juhatajaga ja
otsustasime luua ühise Võsupere-Palmse reoveekogumisala, et oleks üheskoos
lihtsam lahendada projekti
omafinantseeringu küsimus
tulevase rahataotluse jaoks.
11. aprillil kohtusime
vallamajas külavanematega,
kus tutvustasin veemajanduse hetkeolukorda vallas ja
meie lähituleviku tegevusplaani, kui ka perspektiive
pärast Vihula valla vee-

14. mail ja 4. juunil on
kõigil huvilistel võimalik
õppida erinevaid sõlmi ning
mida kõike huvitavat köiestnöörist valmistada saab. Algus kell 12. Toetab Leader.
9. juulil toimub aasta
tähtsündmus – Kaluritepäev,
kuhu on oodatud endised ja
praegused kalurid, samuti
kõik huvilised. Päev algab
kell 10 pallilahingutega ning
kestab läbi erinevate tegevuste (laat, laevasõit jne)
kuni õhtuse bändipeoni väl-

ja. Toetab Leader.
13. augustil toimub laste
jalgpallipäev.
Soovime kõigile seltsidele ja ka endale jõudu ja
vastupidavust maailma paremaks muutmisel. Loomulikult on võimalik teha head
ka ilma seltsita: aidata naabrit, võtta auto peale tee ääres
külmetava inimese. Kuid
koos oleme siiski tugevamad.

majandusprojekti elluviimist.
Kohtumisel Lääne-Viru
Terviseametis 14. aprillil
kooskõlastasime koos valla
keskkonnanõuniku Merike
Pärtmaga joogivee analüüside plaani, eesmärgiga seada range kontrolli alla puurkaevudest saadava joogivee
kvaliteet juba enne uute
puurkaev-veetöötlusjaamade rajamist.
19. aprillil toimus Vergi
Seltsimajas kohtumine Vergi
küla elanikega, kes kahjuks
ei mahtunud Euroopa Ühtekuuluvusfondilt saadud toetuse raamidesse ja veeettevõte koostöös vallaga
peab leidma uusi lahendusi
ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamiseks selles
külas.
Vihula valla veemajandusprojekti 2011–2013 raames oleme käinud kahel
infopäeval Keskkonnainves-

teeringute Keskuses, kus
anti põhjalik ülevaade Ühtekuuluvusfondilt saadud raha
kasutamise tingimustest.
Toimus ka kohtumine KIK
poolse projektikoordinaatori
ja Eesti Vee-ettevõtete Liidu
juhatuse esimehega.
Keskkonnainvesteeringute Keskusele on esitatud
kogu veemajandusprojekti
hankeplaan – kuidas ja mis
aegadel toimuvad riigihanked, projekteerimine ja
ehitustööd. Vaatamata valitsevale olukorrale ehitusturul, oleme plaaninud kõik
projektis ette nähtud ehitustööd lõpetada 2013. aasta
sügiseks. Esimene hange
kuulutatakse välja lähiajal.
Veelkord mõistmist ja
kannnatlikkust Teile!

Liina Heinvere

Annes Naan
OÜ Vihula Valla
Veevärk juhataja

Asjatundjatelt saab tasuta nõu küsida kodust lahkumata

metsakonsulendid Kalev Jaanson ja Hanno Nõmme
Käsmus 14. mail 2011 kella 11.00-14.00

KEVADLAAT
Müügil: lillesibulad, seemned, istikud, käsitöö,
kasutatud riided, vanakraam (ühe mehe vana on
teise mehe uus)
Toimub rohevahetus
Avatud kohvik, kus müügil kodused küpsetised
Info ja kohtade broneerimine telefonil 527 9481

Kas tööleping peab olema kirjalik?
Firma on pankrotis, kuidas kätte saada koondamisraha?
Kust alustada abielulahutusega?
Testamenti ei ole, kes on pärijateks?
Kas liiklustrahv aegub?
Kui palju peab kohtutäitur kontole jätma?
Kuidas meest alkoholist eemal hoida?
Ülekaal, millest alustada?
Mida teha, et küüsi tugevdada?
Miks on koeral karv lahti?
Kuidas saada lahti vesirottidest?
Kas majavamm on inimesele ohtlik?

Miks korstnakivid pragunevad?
Jne
Interneti nõuandekeskuses www.vastused.ee saab
küsida tasuta ja anonüümselt nõu oma ala asjatundjatelt.
Kasulikke nõuandeid leiab ka küsimuste-vastuste
lugemisel.
Nõu saab küsida erinevatel teemadel: tööõigus,
perekonnaõigus, pärimisõigus, kindlustus, peresuhted,
lemmikloomad, dieet, toitumine, kodu ja aed jne.
Julgustame Teid oma probleemidele lahendusi otsima!
Ain Raudsepp www.vastused.ee peatoimetaja
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Järgmine volikogu istung toimub 12. mail
2011 Võsul, vallamaja saalis (II korrusel).

Koduses majapidamises
tekkinud ohtlike jäätmete
kogumisring
Vihula Vallavalitsus teatab, et 28. mail 2011, viiakse läbi
järjekordne ohtlike jäätmete kogumisring, mille käigus
saavad valla elanikud ja suvitajad tasuta ära anda
majapidamises tekkinud ohtlikke jäätmeid.
Ettevõtted peaksid jäätmete üleandmiseks pöörduma
otse jäätmeid koguva ettevõtte poole. Jäätmete
käitluskulud tuleb ettevõtetel endil kanda.
Kogumisringi peatuskohtades peaks omanik isiklikult
üle andma talle kuuluvad jäätmed või leidma inimese, kes
on nõus need üle andma.
Ring algab Võsupere bussipeatusest kell 8.30.
Marsruut on järgmine:
Võsupere bussipeatus
Võhma bussipeatus
Vatku bussipeatus
Käsmu bussipeatus
Võsu bussipeatus
Pedassaare bussipeatus
Vergi bussipeatus
Altja kõrts (parkla kõrtsi ees)
Sagadi kpl kõrval olev parkla
(mõisa parkla)
Metsiku bussipeatus
Annikvere bussipeatus
Vihula mõis (kaupluse juures)
Karula bussipeatus
Pajuveski bussipeatus
Vainupea bussipeatus
Karepa bussipeatus
Toolse bussipeatus

8.30
8.50
9.10
9.30
10.00
10.30
10.50
11.00
11.15
11.30
12.00
12.15
12.40
12.50
13.00
14.00
14.15

Ohtlikud jäätmed on jäätmed, mis oma kahjuliku toime
tõttu võivad olla ohtlikud tervisele, varale või
keskkonnale (näiteks kasutatud õlid ja õlijäätmed, sh
õlifiltrid ja -pakendid , värvi-, liimi- ja lakijäätmed,
nendega määrdunud töövahendid ning pakendid, lahustid,
vanad akud ja akuvedelikud, kemikaalid, kasutamata
jäänud või aegunud ravimid, patareid ja väikeakud,
mürkkemikaalid (putuka- ja taimemürgid), elektroonikajäätmed jne.).
Kogumisringist täpsemalt on võimalik lugeda Vihula
valla koduleheküljelt www.vihula.ee alates 15. maist.
Elanikelt kogutavate ohtlike jäätmete käitlust
finantseerivad SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja
Vihula Vallavalitsus.
Lisainfo: Merike Pärtma keskkonnanõunik Vihula
Vallavalitsus
Kontakt: e-post: merike.partma@vihula.ee ;
tel: 325 8638; mobiil 5309 3691

Heakorrast ja ehitamisest
Kevade saabudes nagu see on alati olnud, koristatakse esmalt
talvega kogunenud praht. Samuti hoogustub lumesulamise
järel ka ehitustegevus. Kuigi rõhuv enamus kinnistute
omanikest ja haldajatest hoiavad oma kinnistud korras ning
järgivad ehitustegevuses seadusi, leidub kahjuks ka neid, kes
ei suhtu heaperemehelikult oma varasse – nende kinnistud on
koristama ja räämas, piirdeaiad ja ehitised lagunenud. Me
kõik loodame, et viimati nimetatud omanikke jääb kord
korralt vähemaks. Just nende kinnistute omanikele ja
haldajatele tahaks meelde tuletada Vihula valla heakorraeeskirja mõningaid sätteid. Heakorra tagamiseks vallas
on omanikud kohustatud hoidma korras oma kinnistu,
sealhulgas vähemalt korra niitma rohu ja tegema võsa tõrjet.
Veel tuleb puudelt ja põõsastelt langenud lehed kokku riisuda
ja koristada, hoida korras kinnistute piireaiad ja hekid. Maaala reaostaja või risustaja on kohustatud selle viivitamatult
puhastama. Kui reostamise või risustamise põhjustaja ei ole
teada, peab maa-ala puhastama selle omanik või kasutaja.
Põllumajandustööde tegemisel peab tööde tegija koristama
avalikult kasutatavale teele pudenenud sõnniku, mulla, heina
jms. Ei tasuks unustada, et heakorraeeskirja rikkumine võib
endaga kaasa tuua 12–40 euro suuruse rahatrahvi. Kui
heakorraeeskirja rikkumise on toime pannud juriidiline isik,
võidakse tema suhtes kohaldada kuni 1300 euro suurust
rahatrahvi.
Mis puudutab ehitustegevust, siis suurem osa ehitada
soovivaid isikuid on teadlikud kuidas ning millistel alustel
saab ehitada. Samas on väike hulk neid, kes ei ole kõikide
seadustega kursis ja on hakanud ise pahaaimamatult

22.märts 2011 istungi nr 11 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. otsustas sõlmida AS-ga Ragn-Sells korraldatud jäätmeveo lepingu nr 22 lisalepingu tähtaja pikendamiseks kuni
30.09.2011;
2. väljastas kasutusloa Annikvere külas Grossi maaüksusel
asuva loomakasvatushoone remondijärgseks kasutamiseks;
3. väljastas ehitusloa Võsu aleviku Laine tn 9 elamu ja
abihoone rekonstrueerimiseks;
4. väljastas projekteerimistingimused Vihula küla
Metsakuru kinnistu majandushoone rekonstrueerimise
projekteerimiseks ja Vihula küla Saeveski paisu
rekonstrueerimise projekteerimiseks;
5. väljastas kirjaliku nõusoleku Noonu külas Maria
maaüksusel asuva väikeehitise rekonstrueerimiseks
suvemajaks;
6. otsustas maksta toetusi järgmiselt: rehabilitatsioonitoetust ühele puudega inimesele summas 49,20 eurot,
rehabilitatsioonitoetust ühele eakale inimesele summas
29,40 eurot, küttetoetust kahele vähekindlustatud perele
kokku summas 272,00 eurot, toetust kolmele vähekindlustatud perele kokku summas 235,00 eurot,
ühekordset toetust 28-le eakale inimesele kokku summas
1155,69 eurot, toimetulekutoetust ühele inimesele
märtsikuus summas 117,92 eurot, määrata keskmise
puudega inimesele hooldaja ja maksta hooldajatoetust
25,56 eurot kuus;
7. kompenseeris õpilaste sõidupiletid vastavalt esitatud
avaldustele kokku summas 56,67 eurot;
8. andis nõusoleku Võsu alevikus Oja tn 2a katastriüksuse
jagamiseks kaheks eraldi katastriüksuseks ning määras
koha-aadressideks Oja tn 2a ja 17181 Võsu-VergiSöeaugu tee 1,2;
9. nõustus vaba põllumajandusmaa maatüki nr 1, nimega
Ilmkäraka, Uusküla külas kasutusvaldusesse andmisega
Nõugaste talu ettevõtjale Arno Pärna`le;
10. muutis Vihula Vallavalitsuse 11.08.2010 korraldusega nr
347 kinnitatud kriisikomisjoni koosseisu, lisades
komisjoni liikmeks keskkonnanõunik Merike Pärtma;
11. andis loa FIE-le Silvi Pärn Jaanilaada korraldamiseks
23.06.2011 Võsu lõkkeplatsil kell 09.00 kuni 16.00;
12. kehtestas Võsu rannaklubi ja valla omandis oleva
territooriumi kasutamise rendihinnad;
13. otsustas esitada volikogule järgmised eelnõud: „Võsu
alevikus Tiigi väikekoht 19 asuva ehitise peremehetuks
varaks tunnistamine“, „Vihula valla munitsipaalkooli
hoolekogu moodustamise kord ja töökord“, „Rahvakohtunike kandidaatide valimine“, „Audiitori määramine“;
14. tegi keskkonnaministrile ettepaneku Võsupere reoveekogumisala piiride muutmiseks, lisades juurde Palmse
mõisa ja lähiümbruse ala.
29.märts 2011 istungi nr 12 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
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Võsu Rannaklubi taotlus 66 euro ulatuses rahvatantsijatele ja näitlejatele kaasaskantava maki ostmiseks;
rahuldada MTÜ Võhma Seltsimaja taotlus 70 euro
ulatuses transpordi kütusekompensatsiooniks sõidul
Väike-Maarjasse Eesti Naiste Tantsupeo ülevaatusele;
rahuldada Priit Randman`i taotlus 200 euro ulatuses
transpordikulude katteks osalemisel Rootsis Tälldalenis 21.-28.03.2011 toimuvatel suusaorienteerumise
maailma meistrivõistlustel; rahuldada Annika Salak`i
taotlus 70 euro ulatuses Hedi Peetermann`i osalustasuks Soomes Lahtis 22.04.-24.04.2011 toimuval
korvpalliturniiril „XVII Easter Tounament“;
2. eraldas Vihula valla 2011 aasta eelarvest kultuuri-,
noorsoo- ja spordiprogrammide, elukeskkonna arendamise ja kohaliku omaalgatuse toetusteks vahendid
järgmiselt: Sakussaare Külaselts 127,82 eurot, Karepa
Selts 1246,28 eurot, Käsmu Külaselts 8174,56 eurot,
Võsu Vabatahtlik Tuletõrjeühing 316,36 eurot, Eisma
Arendamise Selts 319,56 eurot, Võhma Seltsimaja
5573,10 eurot, Toolse Klubi 2949,52 eurot, Vergiranna
Selts 511,29 eurot, Vihula Selts 271,62 eurot, Võsu
Rannaklubi 1204,10 eurot, Nooruse Kaja 351,51 eurot,
Meelespea Selts 351,51 eurot, Võsu Kuurort 1822,00
eurot, Võsu Karateklubi Wadokan 319,56 eurot;
3. muutis Vihula Vallavalitsuse 16.11.2011 korralduse nr
488 punkti 1 ja sõnastas selle järgnevalt „ Nõustuda
vaba põllumajandusmaa maatüki 74, asukohaga
Annikvere küla, Vihula vald, pindalaga 2,01 ha,
kasutusvaldusesse andmisega Raja talu Kaupo Uukivi
ettevõtjale Kaupo Uukivi´le;
4. andis volituse keskkonnanõunik Merike Pärtma`le
raielubade väljastamiseks Vihula valla tiheasustusaladel üksikpuude langetamiseks kuni volikogu poolt
raielubade väljastamise korra kehtestamiseni.
05.aprilli 2011 istungi nr 13 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. kompenseeris õpilaste sõidupiletid vastavalt esitatud
avaldustele kokku summas 49 eurot ja 22 senti;
2. ei andnud luba A. Ong`ile Rutja külas korraldatud
jäätmeveoga mitteliitumiseks perioodil 01.05 kuni
01.10.2011;
3. väljastas ehitusloa Võhma rahvamaja territooriumile
kahe välikäimla paigaldamiseks;
4. väljastas kasutusloa Eisma küla Valteri maaüksuse
elektriliitumise kasutamiseks;
5. väljastas projekteerimistingimused RMK-le Oandu
Looduskeskuse küüni rekonstrueerimise projekteerimiseks ekspositsioonihooneks, ekspositsioonihoone
projekteerimiseks ja aida rekonstrueerimise projekteerimiseks;
6. otsustas esitada volikogule järgmised eelnõud:
„Seisukoha andmine kinnisasja omandamiseks“,
„Hangete Korraldamise MTÜ liikmeks astumine“;
7. muutis Võsu alevikus asuva Vergi tee 1 aadressi Vergi
tee 1a ja Sagadi külas asuva Jeerlandi aadressi uue
aadressiga Mädasilla.

1. nõustus Vihula Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni alljärgnevate ettepanekutega: rahuldada MTÜ
ehitusega pihta, see puudutab eelkõige neid, kes ei tea, et
alates 01.05.2009 peavad ehitise omanikud detailplaneeringu kohustusega aladel kuni 20 m² ehitusaluse
pinnaga väikeehitise püstitamise kavatsusest teavitama
vallavalitsust. Vihula vallas on detailplaneeringu kohustusega alad; Altja, Karepa külas mere äärne piirkond, Käsmu,
Mustoja, Natturi, Vergi, Vihula mõisaga külgnevad alad ja
Võsu. Teavitamiseks tuleb kümme tööpäeva enne
väikeehitise püstitamise alustamist esitada valda taotlus,
ehitise püstitamiseks ja ehitise asukoha kirjeldus krundil.
Lisaks tuleb arvestada, et Lahemaa Rahvuspargi
territooriumil reguleerib ehitamist rahvuspargi kaitseeeskiri, mille § 11 p 9 keelab rahvuspargi valitseja
(Keskkonnaameti) nõusolekuta rahvuspargis ehitamise.
Peaks meelde jätma, et terrass on ka ehitusseaduse mõistes
ehitis ning nende rajamisel tuleb arvestada ehitamiseks
esitatavaid nõudeid.
Kui rajatakse uus hoone, mille pindala on 20-60 m² on
vajalik omada vallavalitsuse kirjalikku nõusolekut. Sageli
arvestatakse hoone pindala vundamendi järgi, kuid tegelikult
tuleb arvestada katuse projektsiooni järgi s.o katuse räästast.
Kuni 60 m² ehitusaluse pinnaga ehitamiseks ei ole projekti
vaja, piisab omakäeliselt tehtud visandist. 60 m² suuremate
ehitiste ehitamiseks on vajalik omada ehitusluba ning
ehitamine peab toimuma ehitusprojekti järgi.
On esinenud juhtumeid, kus omandatakse krunt ning
alles hiljem selgub, et krundile ei saa ehitada, aga ehitatakse
ja siis algavad varem või hiljem ebameeldivused. Füüsilise
isiku poolt omavoliline ehitamine võib endaga kaasa tuua 121200 euro suuruse rahatrahvi. Sama teo eest võib juriidilisele
isiku suhtes kohaldada kuni 32 000 euro suurust rahatrahvi.
Lisaks koostatakse sellistel juhtudel ettekirjutus kas ehitise

seadustamiseks või kui seadustamine on võimatu, siis ehitise
lammutamiseks. Ettekirjutuses sätestatud kohustuse
täitmisele sundimiseks on sunniraha ülemmäär füüsilisele
isikule 1300 ja juriidilisele isikule 6400 eurot. Sunniraha ei
rakendata, kui ettekirjutuse saaja täidab tähtaegselt
ettekirjutuse nõuded.
Kõige parem on, kui enne ehitama hakkamist küsite valla
ehitusnõunikult järgi, mida ja kuhu on Teil võimalik oma
kinnistule ehitada, sellega väldite võimalikud järgneda
võivad ebameeldivused.
Ilmar Pekri, korrakaitseametnik

Võsu koristustalgud 2011
Seekord üritame taas ühineda „Teeme Ära“ kampaaniaga
ning seetõttu on ka toimumisaeg 07. mai nagu igal pool
mujalgi. Koguneme kell 10.00 Võsu Rannaklubi ette ja
sõltuvalt heasoovlike osalejate hulgast ning ka ilmaoludest moodustame lõplikud töörinded. Plaanis on nagu
ikka Võsu ümbruse teeäärte koristamine, Koltsi-Võsu
matkaraja puhastamine, purrete korrastamine ja Rannaklubi ümbruse ja mereääre koristamine.
Talguliste jõuvarusid aitavad pärast tööpäeva taastada
tublid naiskodukaitsjad, kes valmistavad kohapeal
spetsiaalse talgutoidu. Kõik hakkamist täis ja
rõõmsameelsed talgulised on lahkelt oodatud! Kaasa
töökindad ja võimalusel ka kummikud. Kohtumiseni
talgupäeval!
Võsu VTÜ nimel Valdek Kilk
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Noortelaager ootab ettevõtlikke
gümnasiste esseekonkursile
Esseekonkursi „Ettevõtja vs
palgatöötaja“ 24 paremat kirjutajat
pääsevad suvel ettevõtluse ja
internetiturunduse noortelaagrisse.
Nädalane ettevõtluse ja internetiturunduse
teemaline noortelaager toimub 04. juuli kuni
08. juuli 2011 Kadrina vallas Ohepalu külas
asuvas Õnnela Külalistemajas. Kõik 16-19
aastased noored, kes elavad või õpivad
Kadrina, Kuusalu, Vihula, Ambla, Tapa
vallas või Loksa linnas on kutsutud osalema
esseekonkursile „Ettevõtja vs palgatöötaja“.
Leader programmi raames toetatakse
noortelaagri projekti kogusummas 8874,96 €
(138 863 kr), mis teeb iga laagrisse pääseja
kohamaksuks ligikaudu 369,79 € (5786 kr),
kuid kõigile esseekonkursi 24 tublimale
osalejale on noortelaager tasuta. Ole vaid
piisavalt ettevõtlik ning saada oma essee ja
suure tõenäosusega on sul ka võimalus
pääseda selle suve vingeimasse noortelaagrisse.

risse? Aga sellepärast, et nii Tapa Gümnaasiumi kui ka Tapa Vene Gümnaasiumi
noortele ei antud võimalust osaleda
konkurssi ning projekti tutvustaval seminaril
vastupidiselt Loksa Gümnaasiumile, Kuusalu Keskkoolile, Aravete Keskkoolile ja
Kadrina Keskkoolile.
Kui sina või sinu tuttavate seas leidub
aktiivseid keskkooliealisi noori, kes otsivad
uusi tutvusi, soovivad luua oma äri ning ei
karda ennast proovile panna, siis saatke oma
essee pealkirjaga „Ettevõtja vs palgatöötaja“
meie noortelaagri projektijuhile mitte
hiljem kui 13. maiks. Konkursi tingimustega ja laagri päevakavaga tutvu siin:
http://www.internetiturundusleader.ee/noort
elaager
Selline noortelaager on esimene omataoline kogu Eestis. Ära seda võimalust
maha maga ja saada oma mõtted ühel A4
lehel kiiresti teele, sest konkursi tähtaeg on
juba ukse ees.
Kohtume noortelaagris!

Milliste koolide noored omavad eeliseid?
Miks on iga saadetud essee autoril suur
võimalus pääseda sellesse ettevõtluse ja
internetiturunduse teemalisse noortelaag-

Merlis Jusupov
MTÜ KAT projektijuht
merlis@internetiturundusleader.ee
5354 1239

SANDER SIILAK
14.03.2011

ERIKA MAHKVEI
Võsu alevik

REMY WOLDEMAR
TAMMEMÄE
22.03.2011

FERDINAND
MARTÕNETS
Vainupea küla

Silmaarst
võtab
vastu
Võsul
vallamaja I korrusel neljapäeval
12. mail kell 10.00-15.00
Registreerida sotsiaalnõuniku telefonil
325 8644 või 5 669 4345
12. ja 13.mail ning 16.–20. mai
OSUTAB VIHULA VALLAS TEENUST

KORSTNAPÜHKIJA
Aivar Needo
Soovijatel registreerida telefonil 510 1250

Pensionist maksuvaba tulu mahaarvamine
Igal inimesel on õigus üldisele
maksuvabale tulule suuruses
1728 eurot (27000 krooni) aastas
ehk 144 eurot (2250 krooni)
kuus. Samuti on pensionäridel
lisaks pensioni osas õigus
täiendavale maksuvabale tulule
2304 eurot (36000 krooni) aastas
ehk 192 eurot (3000 krooni)
kuus. Kokku on pensionäridel
õigus saada tulumaksuvaba tulu
4032 eurot (63000 krooni) aastas
ehk 336 eurot (5250 krooni)
kuus.
Kui pensionär täiendavalt
tulumaksu juurde maksma ei
pea, siis tuludeklaratsiooni
esitamise kohustust ei ole. Tuludeklaratsiooni esitamise kohustus on näiteks juhul, kui maksuvaba tulu on arvestatud topelt.
Soovitus on tuludeklaratsioon
esitada juhul, kui maksuvaba
tulu ei ole aasta kestel täies
ulatuses arvesse võetud või kui
maksuvaba tulu avaldust ei ole
tehtud ning seetõttu on tulumaks
kinni peetud.

Kui pensioni summa on:
• kuni 2304 eurot (36000
krooni) aastas ehk 192 eurot
(3000 krooni) kalendrikuus,
siis:
- töötava pensionäri pensionit tulumaksuga ei maksustata. Maksuvaba tulu avaldus
tuleks esitada tööandjale. Juhul,
kui avaldust ei ole esitatud
tööandjale, siis on soovitatav
esitada tuludeklaratsioon Maksu- ja Tolliametile.
- mittetöötava pensionäri
pensionit tulumaksuga ei maksustata.
• rohkem kui 2304 eurot
(36000 krooni) aastas ehk 192
eurot (3000 krooni) kalendrikuus kuni 4032 eurot (63000
krooni) aastas ehk 336 eurot
(5250 krooni) kalendrikuus,
siis:
- töötav pensionär esitab
maksuvaba tulu avalduse kas
tööandjale või elukohajärgsele
pensioniametile. Tuludeklaratsioon on soovitatav esitada,

29. aprillil kell 21.00 Käsmu Rahvamajas Volbripidu
Puhvet Ans. Musa Box
Pilet 4eurot.

Käsmu kirikus toimuvad jumalateenistused
armulauaga iga kuu teisel ja neljandal pühapäeval
kell 14. Tere tulemast!
Lisainfo: diakon Urmas Karileet,
telefon 5086110, e-post urmas.karileet@eelk.ee.

kui palk on alla 144 eurot (2250
krooni) kalendrikuus ja maksuvaba tulu avaldus on esitatud
tööandjale või avaldust ei ole
üldse esitatud.
- mittetöötav pensionär
esitab maksuvaba tulu avalduse
elukohajärgsele pensioniametile. Juhul, kui avaldust ei ole
esitatud, siis on soovitatav
esitada tuludeklaratsioon Maksu- ja Tolliametile.
• üle 4032 euro (63000
krooni) aastas ehk 336 eurot
(5250 krooni) kalendrikuus,
siis:
- töötav pensionär esitab
maksuvaba tulu avalduse kas
tööandjale või elukohajärgsele
pensioniametile. Juhul, kui
avaldust ei ole esitatud, siis on
soovitatav esitada tuludeklaratsioon Maksu- ja Tolliametile.
- mittetöötav pensionär
esitab maksuvaba tulu avalduse
elukohajärgsele pensioniametile. Juhul, kui avaldust ei ole
esitatud, siis on soovitatav

esitada tuludeklaratsioon Maksu- ja Tolliametile.
NB! Summad kroonides
kehtisid aastatel 2008– 2010.
Seda, kas avaldus on pensioniametile esitatud, palume
täpsustada Sotsiaalkindlustusametiga infotelefonil 16106.
Lisainformatsiooni pensionite
osas saab ka Sotsiaalkindlustusa m e t i k o d u l e h e l t
http://www.ensib.ee/. Samuti
soovitame esitada avaldus pensioniametile, kui Teie ei ole seda
teinud.
Need isikud, kes peavad/soovivad esitada tuludeklaratsiooni, saavad seda esitada
tagantjärgi 3 aasta eest (2008 2010. a). Täiendavat infot tulude
deklareerimise kohta saab
Maksu- ja Tolliameti kodulehelt
http://www.emta.ee/tuludeklare
erimine, infotelefonilt 1811 või
e-posti aadressilt
fyysisik@emta.ee.

Seadus muutis lõketele ja
grillimisele kehtivaid nõudeid
1. septembril 2010 jõustunud tuleohutuse seadus sätestab nõuded
küttekoldevälise tule tegemisele, olgu see siis lõke, kattega lõkkekoht või
grill. Suurim muudatus on see, et enam kui kolmemeetrise läbimõõduga
ning avaliku ürituse käigus süüdatava lõkke asukoht ja tuleohutusmeetmed tuleb igal juhul kooskõlastada kohaliku päästekeskusega.
Kui lõkke läbimõõt on väiksem kui meeter, piisab, kui see on hoonetest
kaheksa ja tuleohtlikul ajal metsast kümne meetri kaugusel. Sellise väikse
lõkke juures peab tule ohjeldamiseks olema kindlasti vähemalt üks nimetatud
tulekustutusvahenditest - kas 2 kg tulekustuti (võib ka kaks ühekilost),
kümneliitrine anum või aiavoolik veega.
Avaliku lõkke ja ühe- kuni kolmemeetrise läbimõõduga lõkke ohutu
kaugus hoonetest on 15 ja tuleohtlikul ajal metsast 20 meetrit. Et lõke on
suurem, siis tagab esmase tuleohutuse üks neist - kas 6 kg tulekustuti (võib ka
kaks kahekilost), 20-liitrine anum või aiavoolik veega.
Kui mistahes lõkke läbimõõt on suurem kui kolm meetrit, tuleb selle
asukoht ja tuleohutusmeetmed kooskõlastada kohaliku päästekeskusega.
Kattega lõkkekohal on suitsulõõr ja sädemepüüdja, selle tuld piiravat
kaks külge ja alus on mittepõlevast materjalist. Rajatis peab paiknema
hoonest või metsast viie meetri kaugusel, selle avatud külgedel kaetakse
maapind vähemalt 1,5 meetri ulatuses mittesüttiva materjaliga, nagu liiv,
kruus või kiviplaadid. Suletud külgedel piisab poolemeetrisest turvaalast.
Grilli ohutu kaugus hoonest sõltub seadme kasutusjuhendist ja sellest,
millist kütust kasutatakse. Kui sütt tehakse puudest või muust lahtise leegiga
põlevast materjalist, olgu grill hoonetest või metsast viie meetri kaugusel.
Kui kasutatakse valmis grillsütt, piisab paarist meetrist.
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ALIIDE AAVAST
Käsmu küla
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HERTA ESPERK
Karepa küla
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AKSEL URBUS
Mustoja küla

83

ELMAR KILK
Koljaku küla
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AGNES-LUDMILLA
KALJURAND
Villandi küla
ENDEL KURU
Võsu alevik
ELSA-ELFRIEDE
SANDER
Võsu alevik
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EVI ADAMAS
Toolse küla
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HELVI KURU
Võsu alevik
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EVI KARUS
Vergi küla
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HILJA REIMETS
Noonu küla
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AGNES MAAS
Käsmu küla
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EVI LUMISTE
Eisma küla
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MARE ASI
Võsupere küla
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ANTS LEHESOO
Eisma küla
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MATI ROM
Pedassaare küla

70

VALENTINA LAAS
Kiva küla

70

KAJA KATMANN
Kakuvälja küla
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Meie hulgast
on lahkunud …

URMAS JERLAND
21.03.2011
ERIKA STRAUSS
01.04.2011
AINU-ELVINE LUKMANN
12.04.2011
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