MAI 2011

Nr 5

Lahemaa rahvuspark tähistab 40. juubelit
1971. aastal loodud Lahemaa rahvuspargil täitub
tänavu 40 aastat. Selle tähtsa
sündmuse tähistamiseks
korraldatakse Lahemaal palju põnevaid üritusi. Juubeliürituste raames meenutatakse Lahemaa ajalugu,
tutvustatakse rahvuspargi
praeguseid tegevusi ja mõtiskletakse üheskoos tuleviku üle.
Rahvuspargi juubelile
pühendatud ürituste korraldamisel löövad kaasa Keskkonnaamet, RMK Sagadi
looduskool, Oandu looduskeskus, Käsmu meremuuseum, Eesti Vabamuuseum,
Viinistu kunstimuuseum,
Säästva Renoveerimise
Infokeskus ja mitmed teised
partnerid. Huvilised saavad
valida erinevatele huvigruppidele suunatud tegevuste vahel. Juubeliüritused
kulmineerivad mai lõpus ja
juuni alguses suure sünnipäevapeo, filmipäeva ja
Eesti looduskaitse visioonikonverentsiga. Samas jätkub
põnevaid tegevusi kogu
2011. aastaks. Võimalik on
osaleda loodusõhtutel ja retkedel, erinevatel koolitustel, vaadata näitusi ja
filme.
Lahemaa rahvuspark
kutsub suurele
sünnipäevapeole
Keskkonnaamet ja SA Virumaa Muuseumid kutsuvad
kõiki loodus- ja kultuurihuvilisi Lahemaa rahvuspargi
sünnipäevapeole, mis toimub pühapäeval, 29. mail
algusega kell 13.00 Palmse

mõisas.
Suur sünnipäevapidu
saab teoks koostöös üle 60
loodus- ja kultuurivallas
tegutseva partneriga üle
Eesti. Peo ava- ja tervitussõnade ajaks oodatakse külalisi Palmse mõisa härrastemaja ette, kus meeleolu
loovad Kuusalu pasunakoor
ja Kuusalu-Kolga ja Tallinna
kammerkoor. Üritus jätkub
kogu mõisa territooriumil,
võimalik on osaleda erinevates looduse ja kultuuripärandi õpitubades ning
loodusõppeprogrammides,
vaadata filmiprogramme ja
näitusi, nautida rahvamuusi-

kute ja -tantsijate etteasteid..
Lahemaa looduskeskuse
õppeklassi ja siseõuele on
planeeritud loodus- ja kultuuripärandi õpitoad, milles
oma tegemisi tutvustavad nii
ülikoolid kui erinevad vabaühendused ja looduskoolid.
Looduskeskuse auditooriumis saab vaadata Lahemaa rahvuspargi teemalisi
ajaloolisi filme, millest äramärkimist väärib 1984.
aastal tehtud ja 2011. aastal
taastatud Peeter Toominga
film „Lahemaa rahvuspark”,
näidatakse rahvuspargi algusaastate dokumentalistikat ja harrastuskaadreid läbi

rahvuspargi ajaloo. Lahemaa looduskeskuse ekspositsioonisaalis avatakse
erinevate autorite koostöös
valminud fotonäitus „Väärtuslik Lahemaa”. Lisaks
saab looduskeskuses ruumides vaadata Lahemaa 40
tegevusaasta jooksul avaldatud trükiste väljapanekut
ja mõisa aidas Eesti looduskaitse 100. aastapäevale
pühendatud näitust.
Mõisa pargis viiakse läbi
loodusõppe huviprogramme: osaleda saab taime-,
puude- ja linnuretkedel,
uurida samblamaailma salapära, tutvuda vee-elustikuga, õppida kasutama loodusvaatluste andmebaasi.
Palmse mõisa sepikojas töötavad sepad, härjatallis näidatakse maastikuteatrit ning
selle ümbruses tutvustavad
kultuuripärandit muuseumid, käsitöötalud, külaseltsid, kohalikud ettevõtjad ja
vabaühendused. Külalisi
kutsutakse üles täiendama
oma oskusi säästva renoveerimise, looduslike värvide
segamise ja käsitöö alal.
Kahel laval saab päeva
jooksul kaasa lüüa rahvakultuuriprogrammis, milles
osalevad Lahemaal tegutsevad tantsutrupid, erinevad
koorid, regilaulukollektiivid
ja rahvamuusikud. Õhtul
loovad peomeeleolu Lahemaa Rahwamuusikud ja
Kukerpillid, pidu lõpeb simmaniga mõisa kõrtsis.
Pidu on kõigile külalistele tasuta. Lahemaa juubeliürituste korraldamist toetab
Keskkonnainvesteeringute
Keskus.

Lahemaa laululinnud lõõritasid taas Võsu mändide all
14. mail immitses hommikust saati Rannaklubist Võsu mändide alla laste lauluvidinat. Seda oli sel kevadel
kohe eriti palju, sest lapsi oli
registreeunud poole rohkem
kui mullu, ühtekokku 27 .
Kohal olid juba tuttavad
lauluõpetajad: J. Laurend
Loksalt, G. Allemann Vihasoost, V. Kilk Võsult, L.
Leisson Kadrinast, V. Voorand Haljalast ja T. Pettai
Tallinnast – igalühel sel
korral mitu last enam kaasa
võetud. Uued tulijad olid
Maire Muruvee Võsu lasteaia - ja Elene Altmäe Kadrina Keskkooli laululastega.
... kes küll võiks linnukest
vaikima sundida
kui temas heliseb süda ja
keel... – laulsid Laululinnu
tunnusmeloodiat G. Otsa
nim. Muusikakooli vokaalkvartett ,,Kvadrofoonia“ ja
konkurss võis alata.
Žürii koosseisus: Kai
Tingas (Vihula Algkool,
lauluõpetaja), Kaire Leemet
(MTÜ Toolse Klubi, vabakutseline muusik) ja Ivo

Rosenberg (G. Otsa nim.
Muusikakool, dirigeerimistudeng) oli pandud raskesse
olukorda – lapsi oli palju,
igaüks neist tore ja omanäoline aga valik tuli teha.
Valik sai vanuserühmiti
selline:
kuni 5-aastased:
1. koht Maribel Vetevool
õp. T. Pettai (Eesti
Vabaõhumuuseumi
laulustuudio, Tallinn)
2. koht Madli-Mai Konsa
õp. M. Muruvee (Võsu
lasteaed )
3. koht Keity Vetevool
õp. T. Pettai
6-8-aastased
1. koht
Pärle Maria Linnupõld
Õp. T. Pettai
2. koht Katariina Siilak
õp. V. Voorand ( Haljala
Gümnaasium)
3. kohta jagasid
Brit-Katriin
Murumägi ja KarlMartin Laasberg
õp. L. Leisson (Kadrina)

9-12- aastased:
1. koht Grete Geteli Võõsa
õp. J.Laurend (Loksa
Muusikakool)
2. koht Pille Riin Erikson
õp. L. Leisson (Kadrina
Kultuurimaja)
3. koht Liis Lillemägi
õp. L. Leisson
13-16- aastased
1. Koht
Sander Aleks Paavo
õp. V. Voorand
2. koht Elis Emma Ranne
Õp. V. Voorand
3. koht
Iida Anette Allikma
õp. E. Altmäe (Kadrina
Keskkool)
Laste preemiad panid
välja Vihula valla 3 mõisa.
Palmse poolt oli 1 kinkekaart
mõisakülastuse + mõisa
jaaniku vabapääsmega ja 6
kinkekaarti mõisakülastusega. Vihula mõisa poolt 2
kinkekaarti mõisas toimuvale kontserdile (vaba valik)
ja Sagadi mõisa poolt 1
mõisakülastus koogisöömi-

sega mõisa restoranis, 4
mõisakülastusekinkekaarti
ja kõiki osalejaid premeeris
Sagadi mõis 7. juunil toimuva loodusmatkaga. Suursuur tänu!
Au ja kiitus Anti Puuseppale Palmse Mehhaanikakojast, KULKA-le ja Vihula
vallale! Tänu nende rahadele
sai teoks laste lemmik –
ansambli voor! Tänusõnad
ansamblile ,,Poisid Tumepunased“, kes mõlemil aastal töö käigus on lubanud
pillid nurka visata aga ikka ja
jälle on võiduka lõpuni vastu
pidanud!
Täname
veel südamest
Võhmakad
Sõmerul
seltsimaja taustajõude, kes
sponsoreid otsisid, auhinnalinde nikerdasid, suppi keetsid ja kooki küpsetasid, lilli
korjasid ja veel sadat asja
ajasid, tänu teile saame hõisata: TEHTUD !
Edaspidi hakkab Lahemaa Laululind toimuma üle
aasta, seega kohtumiseni
aastal 2013!
Riina Kens

Olemas on nii raha kui
projektid ...
Vihula valla mineviku kohta on lähedalt ja kaugelt kuulda,
et nappinud on ühise tegutsemise ja millegi ärategemise
tahet. Valla ühised huvid ja plaanid on tihti takerdunud
parteiliste ja üksikisikute vaheliste nääkluste taha.
Vallavalitsuses on sotside, IRL kui Keskerakonna
esindajad. Senise tegevuse ajal oleme kõik otsused teinud
konsensuslikult ehk üksmeelselt.
Vallavaltsus on teinud vallavolikogule ettepaneku
sõlmida ühine tegutsemise leping selle valtsemisperioodi
allesjäänud 2,5 aastaks. Lepingu sisuks oleks tegevuskava
kuidas võimalikult väikeste takistustega teha valmis 5
objekti:
1. Mudila lasteaed Võsuperes
2. Ühisveevärgi I etapp Võsul, Käsmus, Võsuperes.
Võimalusel täiendustega Palmses ja Vergis
3. Võsu sadama taastamise I etapp
4. Võsu-Käsmu kergliiklustee
5. Võsu Rannahoone välisilme korda tegemine
Loomulikult pole äratehtava nimekiri lõplik .
Senise vallavalitsuse tööga on loodud rahalised ja
tehnilised eeldused. Ehk eesti keeles öeldes on olemas nii
raha kui projektid ja eelprojektid. Vaja on vaid
vallavolinike toetust. Ja muidugi võiks igaüks ka
jõukohaselt kaasa luua oma sidemetega ja võimetega kava
elluviimiseks. Selleks tegimegi ettepaneku, et kõik
volinikud kinnitaksid allkirjaga oma tahet.
Koostööle lootes ja jõudu selleks soovides,
Rene Treial, vallavanem

Vainupeal peeti talguid

Vainupea küla talgupäev toimus laupäeval, 30. aprillil.
See on päev, kui unustad ära, et kodus on veel kuskilt
riisumata ja koristamata ja tuled rõõmsal meelel oma küla
heaks midagi tegema. Nagu alati, saime korda
bussipeatuse ümbruse, korjasime ära prahi tee äärtest ja
parkimis-platsidelt, tegime puhtaks ranna ja kiriku
ümbruse. Kiriku juurde jäid veel möödunud aasta
augustitormi meenutama kännujurakad. Tänu Tiit Kolde
abile on praeguseks need juba välja tiritud ja hunnikusse
veetud. Tuleb leida veel veidikene aega, et kändude augud
ära siluda. Talgupäev lõppes meil külakoka Siimu
keedetud talgusupi söömisega ja mõnusalt ühise
istumisega – külajuttu ajades.
Tänusõnad kõigile talgulistele meie uue külavanema
Mart Vilu poolt.
Reet Markin

Käsmus toimub suur
isamaaline kontsert
08. juuni õhtul leiab tänavuse Käsmu kontsertide sarja
raames aset suur isamaaline kontsert-ühislaulmine
Maarjamaa laul, tähistamaks 20 aasta möödumist Eesti
taasiseseisvumisest.
Lavale astuvad Ivo Linna, Maarja-Liis Ilus, Siiri
Sisask ja Tõnis Mägi, kes esitavad Alo Mattiiseni, Tõnis
Mägi, Rein Rannapi jt kirjutatud isamaalisi muusikapalasid. Lauljaid saadab ansambel Antti Kammiste
juhatusel.
Kontserdiga meenutame uut ärkamisaega ja püüame
tuua tükikese sellest emotsioonist taas eestimaalasteni.
Toimumispaigaks on Käsmu kapteniküla, mis oma
võrratult kauni loodusega tundub selleks sobima
suurepäraselt.
Maarjamaa laul toimub kolmapäeval, 08. juunil
algusega kell 20.00
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Lobimuuseum – 30
Võimalik lahendusvariant
makseraskustes isikule
Võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seadus
Võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seaduse (VÕVS)
eelnõu algatati Riigikogus aasta tagasi. Sel perioodil räägiti
eelnõust meedias üsna palju, sest see tekitas mitmeid pooltja vastuargumente. Seaduse vastuvõtmise järel 2010 sügisel
kuni selle jõustumiseni 5.aprillil 2011 ja pärast seda ei ole
VÕVSi teemal eriti diskuteeritud.
VÕVS peaks aitama inimesi, kes on sattunud ajutistesse
makseraskustesse, kuid püüavad ise leida võimalusi neist
väljatulekuks, samas vältides pankrotimenetlust. Seadus
kehtib füüsiliste isikute suhtes, kuid rakendub ka füüsilisest
isikutest ettevõtjatele (FIE).
Põhimõtteks on, et isik peab olema ise suuteline võlgade
tasumiseks lahenduse väljapakkumiseks. Seejärel hindavad
seda lahendust (ümberkujundamiskava) võlausaldajad ja
kohus ning võimalusel kinnitavad selle. Seaduse seletuskirja
kohaselt ei saa menetlus toimuda nö nulltariifiga, st et
eelduseks on võlgnikul mingi sissetuleku olemasolu või selle
saamine lähiajal, millest on võimalik võlgasid katta. Kui
võlgnik on täielikult võlgades ja tal puudub igasugune
sissetulek, siis VÕVS-i tema suhtes rakendada ei saa ja
ainsaks lahenduseks on sellisel juhul pankroti väljakuulutamine ja pankrotimenetluse järgselt võlgade
vabastamise menetlus. See saab toimuda aga üldjuhul alles
viie aasta möödudes, erandjuhul on vabastamine võimalik ka
kolme aasta möödudes.
VÕVSi kohaselt saab võlgnik oma võlgu ümber
kujundada järgmiselt:
1) kohustuse täitmise tähtaja pikendamine;
2) osadena täitmine;
3) kohustuse vähendamine.
Enne võlgade ümberkujundamise avalduse esitamist
kohtule peab võlgnik olema astunud samme võlgadest
vabanemiseks või nende ümberkujundamiseks
kohtuväliselt. Kui neist sammudest ei ole piisanud, siis saab
võlgnik esitada oma elukohajärgsele kohtule vormikohase
avalduse. Avaldusele tuleb lisada varanimekiri, võlanimekiri
ja ümberkujundamiskava. Kõikidele eelnimetatud
dokumentidele on Justiitsministri määrusega kehtestatud
vastavad vormid, mis on internetis kättesaadavad aadressil
https://www.riigiteataja.ee/akt/130032011015; samuti on
vormid kättesaadavad Justiitsministeeriumi kodulehel ja
igas kohtus.
Avalduse esitamise eest tuleb tasuda riigilõivu 30 eurot.
Riigilõivu tasumiseks menetlusabi andmist riigi poolt ei ole
ette nähtud. Seaduse seletuskirjas põhjendatakse sellist
erisust asjaoluga, et kui võlgnik ei suuda tasuda juba
riigilõivu, siis ei ole tõenäoline, et ta suudab võlausaldajatele
midagi maksta, ehk et kogu võlgade ümberkujundamise
menetlus oleks ebatõenäoline.
Dokumentide vormid on üsna mahukad - avalduse vorm
7-l, varanimekiri 4-l, võlanimekiri 5-l ja ümberkujundamiskava 3-l lehel. Mahukusest hoolimata peaks võlgnik üldjuhul
saama ise nende täitmisega hakkama.
Avalduse esitamisega kohtule peatub viivise ja
leppetrahvi või muu ajas suureneva kohustuse arvestamine
mentluse ajaks. Võlausaldaja ei saa sel ajal lõpetada
kestvuslepingut (nt elektrilepingut) ega keelduda oma
kohutuse täitmisest. Kohus saab peatada ka täitemenetluse.
Ümberkujundamiskava kinnitamisel kohtu poolt
loetakse kavaga puudutatud võlausaldajate võlad ümberkujundatuks ja kava kehtivuse ajal saab neile tugineda
üksnes kavas ette nähtud ulatuses. Silmas tuleb pidada siiski
seda, et võlgade ümberkujundamise põhimõte on, et
võlausaldajad ei tohi võlgade ümberkujundamise tõttu
sattuda oluliselt halvemasse olukorda võrreldes sellega,
mida nad saaksid võlgniku olemasoleva vara pankrotimenetluses realiseerimisel ja arvestades võimalusi saada lisa
kuni võlgniku võlgadest vabastamiseni.
Millised on aga võlgade ümberkujundamise menetluse ja
kava mõju ja reaalsed tagajärjed, selgub kohtupraktikast.
Seaduse kehtivuse esimese kuu jooksul esitati kohtutesse
avaldusi alla 10. Lahendit ei ole veel ühelgi juhul.
Margit Halop
Õigusnõunik, margit.halop@mail.ee, tel 5 329 2963

Vihula Vallavalitsus tänab inimesi, kes aitasid kaasa Võsu
kaunimaks muutmisele ning andsid oma kodust palju
huvitavaid lilli! Aednik Laidi tegi nendest lilledest
Mängudemaja kohale kauni peenra.

Tekkelugu
Üks Lobi küla elanik otsustas eelmise sajandi seitsmekümnendatel lammutada
kodust kaugemal asuva vana
laguneva kuuri, kui sealt
juhtus parajasti mööda minema Kõrtsi Jürka (kodaniku
nimega Jüri Freyberg). Ta
märkas kuuri põrandal vana
punutud reisikohvrit ja vanade tööriistadega segamini
endise Vabariigi aegseid
dokumente. Jüri astus ligi,
küsis ja sai asjad endale.
Kõrtsi Jüri tundis huvi
arhailiste esemete ja ajaloo
vastu juba varem – mõningane kogu (ka tema esivanematelt päritu) oli kodus
juba olemas. Lobi küla
Kõrtsi ait mahutas eksponaadid kenasti ära.
Usalduse tekkides annetati muuseumile rohkesti
esemeid ka külarhava, tuttavate ja sõprade poolt.
Lobi Rahvamuuseum
avati pidulikult juulis 1981.
aastal. Siia kolis ka selleks
ajaks üle 10 aasta vanune
Lobi küla intensiivne seltsielu (73 liiget), mis sai
nimeks Lobi Rahvamuuseumi Selts.
Aastatel 1981–2010 on
Lobi Rahvamuuseumi külaliste raamatusse ennast jäädvustanud külalised 14 riigist,
enamik külastajaid on aga
siiski kodumaist päritolu.

Sirvides külalisteraamatut torkab silma külastajate
siiras vaimustus. Selline tunnustus on ühele muuseumile ülim.
Käesoleva aasta 9.juulil

tähistab Lobimuuseum oma
30. tegutsemisaastat ja loodab, et sel õhtul kogunevad
muuseumi juurde taas nii
endised kui tänased lobikad
ja lahekad.

Anna oma panus Lobimuuseumi
kogudesse ja osale loosimises!
Lobimuuseum ootab Lobi ja Lahe küla puudutavat
ajaloolist informatsiooni ja fotosid (ka elektrooniliselt,
juurde lisada saatja kontaktid, kes on pildil, millal, kus ja
fotoga seotud lugu).
Kõikide kuni 5. juuniks saabunud fotode saatjate vahel
läheb loosi pilet kontserdile “Ruja 40”, mis toimub
9.juunil Käsmus. Võitjaga võtame personaalselt ühendust
ja teavitame nii lobimuuseumi veebilehel kui facebookis.
Fotovalikust tehakse juubeliks muuseumisse näitus.
Fotod palun saata: henri.potter@gmail.com; postiga:
Lobimuuseum Tepelvälja küla, Võsu side 45501, LääneVirumaa või käsipostiga mõne tuttava Lobi küla elaniku
kaudu.

Katrin Potter
MTÜ Lobimuuseum
katrin.potter@gmail.com
www.lobimuuseum.weebly.com

Uued võimalused sotsiaaltranspordis
25. aprillist on Vihula valla
elanikel võimalus senisest
paremini pääseda liikuma.
Lääne-Viru Omavalitsuste
Liit on koostöös meie valla
ja veel 10 omavalitsusega
välja töötanud uue lahenduse
sotsiaalotstarbelise transpordi korraldamiseks. Omavalitsuste koostöö tagab
senisega võrreldes paindlikumad võimalused elanikele
transpordi korraldamiseks,
olgu siis vaja sõita tööle,
õppeasutusse, arstile, poodi
või kasvõi sõbra juurde. See
kõik saab võimalikuks, kuna
klientide teenindamiseks
avatakse ühtne tellimiskeskus, kes leiab transpordi
soovijale võimalikult soodsa
transpordivõimaluse. Selleks on Vihula vald, nagu ka
teised omavalitsused kehtestanud ühtsed reeglid, millest
olulisimad on, et sotsiaaltransporti saavad tellida vaid
vallas registreeritud isikud,
kuid vabade istekohtade
olemasolul ka kõik teised
ning samas suunas liikuvad
reisijad sõidavad võimalusel
üheskoos.
Sotsiaaltransporditeenust on õigus kasutada
rahvastikuregistri andmetel
Vihula valla haldusterritooriumil asuvale elukoha
aadressile registreeritud:
1) puudega inimesel;
2) liikumistakistusega
isikul;
3) vähekindlustatud või
mittetoimetuleva
leibkonna liikmel;
4) isikul, kelle transpordi
on tellinud haigla või
Vihula Vallavalitsus;
5) puuduva või ebasobiva

Lobimuuseum tänab kõiki Lobi küla inimesi, kes
aastate jooksul on muuseumi
heale käekäigule kaasa elanud, osalenud rongkäikudes
ja ühisüritustel. Olnud alati
hingega lobikad.
Muuseum on tänulik
tänaseks meie hulgast lahkunud Hugo Teppele ja Lembit
Liikanele nende panuse eest
muuseumi rajamisel.
Eriline tänu Imbi Freybergile, Bruno Laanele, Vihula vallavalitsusele.
Lobimuuseum tänab kõiki toetuse ja innustuse eest.
Tule lobimuuseumi fänniks Facebookis – ole esimesena kursis meie tegemistega ja saa osa privileegidest!

ühistranspordiühenduse
ga asulas elaval isikul;
6) eelnimetatud kategooriasse kuuluva isikuga
koos reisival isikul;
7) vaba istekoha olemasolul sõidukis ka muul
isikul sõltumata tema
elukoha registreeringust.
Seega ei ole tegemist
pelgalt invatranspordiga,
vaid reisida on võimalik ka
nendel inimestel, kellele
muud olemasolevad transpordilahendused (liinibuss,
takso, oma auto) ei sobi või
muid võimalusi ei olegi.

hule). Reisi tellimused võtab
vastu ja vormistab operaatorina tegutsev firma Samres
AB telefonil 733 1455 või eposti aadressil tellimuslaanevirumaa@samres.info
iga päev kella 7-23, kuid
mitte hiljem kui reisile eelneva päeva kell 16. Selleks
kellaajaks tuleb esitada ka
varasemalt esitatud tellimuste võimalikud muudatused
või tühistamised. Tellimuse
esitamisel tuleb anda teada
sõidu algus- ja lõpp-punkt,
soovitav reisi alustamise või
kohalejõudmise aeg, info
kaasa võetavate abivahen-

Teenuse kasutamise
põhilised reeglid
Teenusele pääsemiseks tuleb
esitada vallavalitsusele vormikohane avaldus, kuhu
märgitakse oluline informatsioon teenuse osutamise eritingimuste kohta. Avalduse
esitamine annab elanikule
vajadusel võimaluse teenust
kasutada, kuid ei kohusta
selleks. Ülevaade teenuse
tarbijate hulgast võimaldab
vallavalitsusel töötada välja
vallapoolsed soodustused
erinevatele kliendikategooriatele. Avalduse vormi saab
valla kodulehelt või vallavalitsusest. Täpsem informatsioon sotsiaalnõuniku
telefonil 325 8644, 5 669
4345 või e-posti aadressil
eha.veem@vihula.ee
Registreeritud kasutajad
võivad sotsiaaltransporti kasutada valla sotsiaaltöötaja
näidatud ulatuses ja mahus
(piirangud võivad olla seatud eelkõige valla poolt finantseeritavate reiside ma-

dite ning kaasreisijate kohta
ja vajadusel ka info soovitavate lisateenuste (saatmisabi, kandeabi või kanderaamiteenus). Kui tellimus vastab omavalitsuse poolt kehtestatud tingimustele, siis
vormistab operaator Teie
tellimuse ning korraldab

selle täitmise.
Regulaarseid reise, nt
tööl käimiseks, tuleb tellida
pikemaks perioodiks (4 kuni
12 kuud) ette. See võimaldab
sõidukite kasutamist paremini planeerida ning tagab
pidevalt sõitvate inimeste
transpordivajaduste rahuldamise.
Operaatoril on õigus
tellimuse vormistamisel nihutada sõiduki saabumisvõi väljumisaega soovituga
võrreldes kuni 2 tundi, kuid
mingil juhul ei tohi see
põhjustada reisija hilinemist
või sunnitult varasemat
väljumist (nt on lubatav, et
sõiduk tuleb arstilt naasvale

kliendile järgi kuni 2 tundi
pärast arsti visiidi lõppu, aga
väljasõitu ei tohi planeerida
enne arsti visiidi lõppu).
Regulaarsetel kooli või tööle
sõitudel on lubatav viibeaeg
15 minutit.
Järg 3 lk
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ISTUNG NR 19
12. mail 2011 kell 16:00 Võsul
Istungil osales 14 volikogu liiget: Andrus
Aasmäe, Anneli Alemaa, Tõnu Ammussaar,
Gerly Kaljuvee, Mare Kalme, Age Kuusemets,
Hanno Nõmme, Einar Ohov, Mati Piirsalu, Eha
Sirelbu, Aide Veinjärv, Vello Väinsalu, Uno
Õunapuu ja Arvi Ööpik.
Istungil ei osalenud Piret Aasmäe.
Määrusega nr 36 kehtestati Vihula valla munitsipaalkoolide hoolekogude moodustamise kord ja hoolekogude töökord.
Määrusega nr 37 võeti vastu valla 2011 aasta lisaeelarve nr 1 kogumahus – 29 146 eurot.
Määrusega nr 38 kehtestati uus Vihula valla jäätmehoolduseeskiri. Eeskirja rakendatakse alates 01.
oktoobrist 2011.
Määrusega nr 39 kehtestati uus korraldatud jäätmeveo
rakendamise kord. Korda rakendatakse alates 01.
oktoobrist 2011.
Määrusega nr 40 kehtestati kaubandustegevuse korraldamisel vallavalitsuse poolt väljastatavate müügipiletite hinnad ühele müügikohale:
Tänaval ja turul kauplemise korral maksab müügipilet:
(1) päevapilet maksab:
1) tööstuskaup 4,80 eurot
2) toidukaup 2,50 eurot
3) aia- ja põllusaadused, taimed, istikud 1,60
eurot
4) käsitöö 1,60 eurot
5) teenuse pakkumine 1,60 eurot
(2) kuupilet maksab:
1) tööstuskaup 16,00 eurot
2) toidukaup 12,80 eurot
3) aia- ja põllusaadused, taimed, istikud 6,40
eurot
4) käsitöö 6,40 eurot
5) teenuse pakkumine 6,40 eurot
Avalikel üritustel kauplemise korral maksab ühe
päeva pilet:
(1) tööstuskaup 16,00 eurot
(2) toidukaup 19,00 eurot
(3) aia- ja põllusaadused, taimed, istikud 9,60 eurot
(4) käsitöö 6,40 eurot
(5) teenuse pakkumine 12,80 eurot
Määrusega nr 41 kehtestati uus Vihula valla põhimäärus.
Otsusega nr 99 valiti uueks volikogu esimeheks
Vello Väinsalu.
Otsusega nr 100 valiti rahvakohtunike kandidaatideks
Gerly Kaljuvee ja Karin Piirsalu.
Otsusega nr 101 määrati valla 2010 aasta raamatupidamise aastaaruande auditeerijaks ELSS AS
Otsusega nr 102 algatati üldplaneeringu muutmisettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamine
Eisma küla Liivakünka maaüksusele.
Otsusega nr 103 kehtestati Karepa küla Rannamänni
maaüksuse detailplaneering.
Otsusega nr 104 anti nõusolek loa andmiseks Tidriku
külas asuva WWForest Management OÜ omanduses
oleva kinnistu omandamiseks Tornator Eesti OÜ-le.
Otsusega nr 105 tunnistati peremehetuks varaks Võsu
alevikus Tiigi väikekoht 19 asuv ehitis, mille viimane
teadaolev omanik oli Oleg Selov.
Otsusega nr 106 taotletakse munitsipaalomandisse
Võsupere küla tee (teeregistri nr 8870113).
Otsusega nr 107 astuti Hangete Korraldamise MTÜ
liikmeks.
Volikogu poolt vastuvõetud määrustega saab tutvuda
valla kantseleis, raamatukogudes ja valla veebilehel:
www.vihula.ee.
Järgmine volikogu istung toimub
09. juunil 2011 algusega kell 16:00
Võsul, vallamajas.
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19. aprilli 2011 istungi nr 14 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. kompenseeris õpilaste sõidupiletid vastavalt esitatud
avaldustele kokku summas 70 eurot ja 87 senti;
2. andis nõusoleku Rutja külas asuva Vahesauna katastriüksuse jagamiseks kaheks eraldi katastriüksuseks ja
määras koha-aadressideks Vahesauna ja Nunni;
3. väljastas projekteerimistingimused Võsu aleviku Jõe tn 9
kaldakindlustuse rajatise projekti koostamiseks;
4. väljastas kirjaliku nõusoleku Võsu alevikus Metsa tn 54a
kinnistul asuva väikeehitise rekonstrueerimiseks;
5. väljastas kasutusloa Rutja külas Meelerahu kinnistul
asuva elamu-majutushoone kasutamiseks;
6. (korraldus toimikus 2-1.3)
7. otsustas esitada volikogule järgmised eelnõud:
„Üldplaneeringu muutmisettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamise algatamine Eisma küla Liivakünka maaüksusele“, „Vihula valla 2011.aasta
lisaeelarve nr 1“, „Vihula valla 2011.aasta eelarve
muutmine nr 1“, „Vallavara rendile andmine“ (Võsu
spordihoonest pind ilusalongi rajamiseks ja Võsu turg);
8. väljastas kirjaliku nõusoleku tiigi rajamiseks Hiie
maaüksusele Joandu külas.
26. aprilli 2011 istungi nr 15 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. kinnitas volikogu sotsiaal- ja hariduskomisjoni
ettepanekud järgmiselt: maksta rehabilitatsioonitoetust
neljale eakale inimesele kokku summas 111,94, maksta
rehabilitatsioonitoetust ühele perele summas 40,00,
maksta küttetoetust kahele eakale inimesele kokku
summas 128,00, maksta ühekordset toetust kahele
vähekindlustatud perele kokku summas 420,00, maksta
toetust ühele töötule summas 32,00, maksta toetust
eakatele kokku summas 1668,70, maksta toimetulekutoetust kahele inimesele kokku summas 159,15, toetada
kahte eakat inimest hooldekodu kulude katmisel, maksta
haridustoetust ühele lapsele summas 7,50, lõpetada ühe
eaka inimese hooldamine vastavalt taotlusele;
2. kehtestas täiendavad sotsiaaltranspordi teenustasud ja
kliendi omaosaluse suuruse;
3. väljastas kirjaliku nõusoleku veetrassi rajamiseks Vainupea küla Kopli kinnistule ja kirjaliku nõusoleku
väikeehitise püstitamiseks Pajuveski küla Siilirammu
kinnistule;
4. väljastas kasutusloa Vainupea küla Kopli kinnistu
veetrassi kasutamiseks;
5. võttis vastu Vergi küla Tülli II maaüksusele koostatud
Uued võimalused
sotsiaaltranspordis
Algus 2 lk
Sotsiaaltranspordisüsteemi kaudu on võimalik
tellida sõiduk endale järgi ka
nt haiglast koju sõitmiseks.
See võib osutuda vajalikuks
nt juhtudel, kui haiglasse on
satutud kiirabiga. Haiglast
tellitud akuutsed tellimused
täidetakse 4 tunni jooksul.
Sotsiaaltransporditeenust osutavad sõidukid tunneb ära pildil kujutatud
tähistuse järgi.
Veoteenust osutavad OÜ
Villa Takso ja OÜ Tapa
Autobussipargi sõidukid.
Sõidukisse sisenedes tuleb
sõidukijuhile esitada isikut
tõendav dokument, kuna
autojuht ei pruugi reisijaid
nägupidi tunda.
Teenuse hind ja selle
eest tasumine
Iga teenus maksab midagi
ning ka sotsiaaltransproditeenusel on oma hind.
Teenuse lõpphind moodustub järgmistest komponentidest:
1) veokorraldustasu 4.80
eurot iga täitmisele
pööratud tellimuse kohta;
2) sõidualustustasu 0.60
eurot iga tasu eest sõitva
reisija kohta;
3) veoteenuse tasu sõiduauto või ratastoolibussiga
päevasel ajal (kl. 7-23) 0,88
eurot ühe kilomeetri kohta;
4) veoteenuse tasu kanderaamiga sõidukiga 1,37

eurot ühe kilomeetri kohta;
5) veoteenuse tasu sõiduauto või ratastoolibussiga
valveajal (kl. 23-7) 0,96
eurot ühe kilomeetri kohta
6) kliendi kandeabi lisateenus 3.20 eurot iga 15 minuti
kohta;
7) kliendi saatmise lisateenus 3.20 eurot;
8) kandreaami lisateenus
12.80 eurot;
9) boonustasu operaatorile
10 % reisijate kokkuplaneerimisega saavutatud kokkuhoiust veoteenuse maksumuses.
Hinnaarvestuse aluseid
on palju, kuid nende abil on
võimalik tagada tasu vastavus osutatud teenusele.
Lõpphinna arvestab operaator ja see sõltub peamiselt
sõidukis reisivate isikute
arvust, reisi pikkusest ning
lisateenuste osutamise vajadusest. Sõiduki kilomeetritariif jagatakse kõikide
sõidukis reisivate isikute
arvuga (nt kahekesi läbitud
vahemaa eest maksab kumbki reisija ½ tariifist, ehk 44
senti kilomeetri kohta). Kui
reis telliti korraga mitmele
reisijale, siis tasutakse
veokorraldustasu kogu grupi
peale, aga sõidualustustasu
arvestatakse iga tasu eest
sõitva reisija kohta eraldi.
Individuaalreisija tasub nii
veokorraldustasu kui ka
sõidualustustasu vastavalt
tariifile. Tasuta sõidu õigus
on isiku saatjal, kui saatja
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detailplaneeringu;
6. otsustas esitada volikogule järgmised eelnõud: „Maa
munitsipaliseerimine (Võsupere tee lõik 1 ja tee lõik 2“,
„Müügipileti hinna kehtestamine“;
7. ei andnud luba korraldatud jäätmeveoga mitteliitumiseks 1.maist kuni 1.oktoobrini 2011 L.Albert`ile
Võsu alevikus, G. Fedoruk`ile Võsu alevikus, E.
Orlova`le Võsu alevikus, M. Kivipõllule Sagadi külas.
03. mai 2011 istungi nr 16 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. otsustas esitada volikogule järgmised eelnõud: „Karepa
küla Rannamänni kinnistule koostatud detailplaneeringu kehtestamine“, „Vihula valla lisaeelarve nr
1“;
2. algatas detailplaneeringu koostamise Koolimäe küla
Sepa kinnistule;
3. väljastas projekteerimistingimused mobiilsidemasti ja
selle teenindamiseks vajaliku taristu projekteerimiseks
Võsupere küla Soo-Kangru kinnistule;
4. väljastas ehitusloa Joaveski trafopunkti fiidri F1
pingeparenduse ehitustöödeks Vihula valla haldusterritooriumi osas Aasumetsa külas;
5. tunnistas Vihula valla ohtlike jäätmete kogumisringi
läbiviimiseks edukaks Ragn-Sells AS hinnapakkumine
ja otsustas sõlmida lepingu;
6. Ei andnud luba korraldatud jäätmeveoga mitteliitumiseks perioodil 1.maist kuni 1.oktoobrini 2011 L.
Paju`le Eisma külas ja M. Lahesaar`ele Vihula külas.
10. mai 2011 istungi nr 17 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. väljastas ehitusloa Palmse küla Vahakivi kinnistul
asuva abihoone rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks;
2. väljastas kirjaliku nõusoleku väikeehitise püstitamiseks Aasa kinnistule Koolimäe külas;
3. väljastas projekteerimistingimused Oandu küla Mäe
kinnistu sauna rekonstrueerimise projekteerimiseks;
4. lõpetas Palmse küla Tagavälja kinnistule algatatud
detailplaneeringu koostamise menetluse algataja
soovil;
5. algatas detailplaneeringu koostamise Võsu aleviku
Mere tn 3 kinnistule;
6. võttis vastu Võsu aleviku Kooli tn 1 ja Kooli tn 18b
maaüksustele koostatud detailplaneeringu ning Altja
küla Uus-Otsa kinnistule koostatud detailplaneeringu;
7. andis nõusoleku Vainupea külas asuvate katastriüksuste
Rannakivi ja Neeme piiride muutmiseks.
olemasolu on kohalik omavalitsus pidanud kohustuslikuks ning kliendiga
koos reisival alla 7-aastasel
lapsel.
Lisaks on oluline teada,
et sotsiaaltransporti toetab
osaliselt ka Euroopa Liidu
Sotsiaalfond, kelle abil saavad tööl käivad puuetega
inimesed reisida 2012. aasta
mai lõpuni tasuta. Samuti
võimaldatakse samal perioodil tasuta vedu hooldusvajadusega isikutele nt
transpordiks päevahoiuteenusele eesmärgiga võimaldada hoolduskoormusega pereliikmel käia tööl.
Nende reisijate transpordi
eest tasub Vihula Vallavalitsus ning Euroopa Sotsiaalfond.
Iga transporditellimuse
esitaja saab operaatorilt
tellimuse vormistamisel teada reisi võimaliku maksimaalse maksumuse, mis
tuleks maksta juhul, kui
klient reisib sõidukis üksi. Et
transport oleks võimalikult
madala maksumusega, on
operaatori ülesandeks planeerida sõidukite kasutus
võimalikult ökonoomselt
ning tagada sõidukis võimalikult paljude istekohtade
hõivatus. Seega võib sõidu
tegelik hind osutuda algselt
öeldust madalamaks ning
kliendil on võimalik samalt
tellimisnumbrilt (733 1455)
saada infot reisi eest tasutava
hinna kohta alates sõidule
eelneva päeva kella 17st.

Kui Vihula vallavalitsus
on kliendile näinud ette
omaosaluse, siis tuleb see
maksta sõidukijuhile enne
reisi alustamist kas sularahas
või kaardiga summas, mille
on välja arvestanud operaator.
Transpordikorralduse ladususe ja teenuse võimalikult madala hinna tagamisel on suur roll esitatud
tellimuste õigsusel. Tellimuste muudatustest või
tühistamistest tuleb operaatorile teada anda kavandatud reisi toimumisele
eelneva päeva kella 16ks.
Tellimuse muutmine või
tühistamine on tasuta, küll
aga tuleb kliendil maksta
tellimuse täitmise eest juhul,
kui ta jätab reisile ilmumata
ning ei ole sellest operaatorit
eelnevalt informeerinud.
Sarnane sotsiaaltranspordikorraldus on Eestis
uudne ning siinses praktikas
läbiproovimata. Põhjamaades on sarnane korraldus
ennast õigustanud ning
eeldatavalt ka meie piirkonnas. Palume teenuse
kasutamisel esineda võivatesse tõrgetesse suhtuda
mõistvalt. Koostöös Samres
AB-ga korraldame lähiajal
ka klientidele ja teistele
huvilistele infopäeva, mille
täpse aja ja koha anname
teada täiendavalt.
Eha Veem
Sotsiaalnõunik
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Hajaasustuse veeprogrammi 2011. aasta
voor avatud
Lääne-Viru maavanem kuulutab avatuks hajaasustuse
veeprogrammi 2011. aasta
vooru. Projekti eesmärk on
tagada hajaasustuspiirkondade majapidamiste kvaliteetse joogivee kättesaadavus või selle kvaliteedi
paranemine.
Lääne-Viru maakonnas
saavad taotlusi esitada
Rakvere, Tapa, Kadrina,
Tamsalu, Rakke, Rägavere, Sõmeru, Vihula, Viru-Nigula, Laekvere ja
Haljala valdade hajaasustuses asuvate majapidamiste
omanikud ja kasutajad (valla
elanikeregistris enne kui
01.01.2010 registreeritud) ja
vallas (enne kui 01.01.2010)
registreeritud mittetulundusühingud ning sihtasutused, kes täidavad korteri- ja
veeühistu ülesandeid või
mille põhikirjaliste tegevuste hulka kuulub oma liik-

mete või elanike veega
varustamine.
Toetatakse:
1. Kaevude (puur- ja salvkaevud) ehitamist ja puhastamist, kaevumajade
ehitamist
2. Olemasolevatest või uutest kaevudest joogiveetorustiku ehitamist ja
selle ühendamist hoonesisese veesüsteemiga.
3. Kaevude varustamist vee
pumpamiseks ja puhastamiseks mõeldud seadmetega
4. Hoonetevälise veesüsteemi teostusmõõdistamist
5. Vanade puurkaevude
tamponeerimist
6. Vee kvaliteedi analüüsi
* tegevusi 4-6 toetatakse
vaid juhul kui nad kaasnevad tegevustega 1-3
Toetuse maksimaalne
suurus on 6 395 eurot ning

toetus ei saa olla suurem kui
2/3 projekti üldmaksumusest, seega taotleja peab
arvestama vähemalt 1/3 osas
oma rahalise panusega.
Taotlusi võetakse vastu
tegevusjärgses kohalikus
omavalitsuses. Taotluste esitamise lõpptähtaeg on 7.
juuni 2011.
Täpsemat informatsiooni toetatavate tegevuste ja
abikõlblike kulude kohta
saate Lääne-Viru maavalitsuse kodulehelt
http://www.l-virumv.ee
Toetusprogrammid/ Hajaasustuse veeprogramm
valiku alt.
Maakondlik programmi
kontaktisik on Mati Jõgi,
Lääne-Viru Maavalitsus,
arengu- ja planeeringuosakonna juhataja, 325
8010, 505 6177,
mati.jogi@l-virumv.ee.

KULDLEER
Käsmu kirikus
12.6.2011

Mesilastel külas
Alates 2010. aasta sügisest osalevad Võsu kooli õpilased
Comeniuse programmi raames toimuvas rahvusvahelises
projektis “Looduse rütmid”.
26. aprillil käisid 3. 6. klassi õpilased projekti
ülesannet täites õppimas ja uurimas mesilaste kevadisi
toimetusi Palmses, külalislahke Mati Piirsalu kodus ja
mesilas. Huvitavamat ja põhjalikumat ülevaadet
mesilaspere elust oleks olnud raske ette kujutada. Lapsed
said näha, kogeda ja oma käega katsuda kõike, millega
mesinik oma igapäevastes tegemistes kokku puutub.
Saime teada, et mesilased ei tooda midagi, mis poleks
inimesele kasulik. “Peale sumina”, lisas naljatades Mati
Piirsalu. Samuti oli põnev teada saada, et mesilased
edastavad üksteisele infot lauldes ja kui vaja, siis ka
tantsides. Selgeks sai, kuidas kooslus tarus toimib ja kellel
millised ülesanded täita on. Külaskäigu tipphetkeks oli
kahtlemata mesindussaaduste degusteerimine. Õigupoolest läks lausa rabamiseks, sest nii maitsvat mett, kui
Piirsalude kodus, juba naljalt mujalt ei leia. Sõbraliku
perenaise näpunäited meega ümberkäimisest kulusid
marjaks ära kõigile, sest esimeste meesaiadega kippus
mett küll sõrmedele ja varrukatele nirisema. Suurimad
tänud perenaisele, kes oli ettenägelikult oma saiavarusid
täiendanud, sest seda kulus ilusal kevadpäeval Palmses
lausa mehiselt.
Oma projekti “Looduse rütmid” raames jälgime ja
õpime tundma loodusnähtusi, sealhulgas ka mesilaste elu
erinevatel aastaaegadel. Loodame, et suve lõpus avaneb
meil võimalus minna samasse peresse tagasi vaatama,
kuidas mesilastel suvi möödus ja kuidas nad sügiseletalvele vastu astuvad.
Õpilastega koos käis Palmses mesilasi vaatamas
õpetaja Marina Tomikas ja muljed pani kirja projekti
koordinaator õpetaja Mall Ränkson.

Käsmu kirikus toimub
kuldleer esimisel nelipühal,
12.juunil kell 14.
Teretulnud on kõik, kelle
leerist on möödunud 50 ja
enam aastat. Teenivad
diakon Urmas Karileet ja
organist Marju Metsman.
Kirikukohvi.
Palun kõikidel kuldleeri
tulijatel anda endast
eelnevalt teada (kuni 10.6)
koguduse diakonile Urmas
Karileedile, telefon
5086110,
urmas.karileet@eelk.ee
26.06.2011

Surnuaiapüha Esku
kalmistul
Kell 12.00
Sagadi käsitöö- ja
suveniiripoodi otsitakse
suvehooajaks müüjat.
Info tel. 5 668 2047,
503 0564
Sagadi käsitöö- ja
suveniiripood on avatud
külastajatele!

MAI-LIIS POOL
08.05.2011

Kutsume Sind Lahemaa
rahvuspargi juubelipeole
29. mail 2011 algusega kell 13:00
Palmse mõisas
Kavas on:
12.40-13.00 muusikaline tervitus
13.00-14.00 avasõnad ja tervitused
14:00-17:00 loodus- ja kultuuripärandi töö- ja õpitoad,
loodusõppe huviprogrammid, rahvakultuuriprogramm, filmiprogramm, näitused
14:30
näituse „Väärtuslik
Lahemaa” avamine
Lahemaa looduskeskuses
17:00-21:00 Lahemaa Rahwamuusikud ja Kukerpillid

23.06 kell 20.00

SUUR VÕSU
JAANITULI
eelnevalt mängud lastele ja
täiskasvanutele.
Toonid võtab üles ühemeheansambel
SAILOR
Pidu on kõigile tasuta, kohtumiseni Võsu
Jaanil!
Peo korraldab Noortekomisjon
Laupäeval, 25. juunil 2011 10:00
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SALME PERKO
Võsu alevik

93

ALISE HEINSAAR
Lauli küla

91

HELGA KASS
Mustoja küla

88

ALIINE MERILA
Vergi küla

88

KLAARA HUNT
Võsupere küla

86

ELLEN PERVIK
Pedassaare küla

86

GUSTAV KASKMAN
Rutja küla

85

ALEKSANDER LORI
Võsu alevik

83

ENDEL KARTUSOV
Võsu alevik

81

VILLU JAHILO
Ilumäe küla

81

ENNO VAREK
Võsu alevik

81

VALTER KASE
Vatku küla

80

ÜLO VAIDALU
Võsu alevik

80

INGA RANDOJA
Vihula küla

80

ZOJA TRUUMANN
Võsu alevik

80

ERKKI KALEVI SUONIO75
Võsupere küla
75

VÕSU RATTAPÄEV.

UNO MAASIK
Sagadi küla

Registreerimise algus kell 10.00
Seitsmenda Taeva ees. Start
osalejatele antakse kell 11.00.

LAILY KARINE
Eisma küla

75

ARTUR NORMA
Adaka küla

70

ELMAR KALJUSALU
Lobi küla

70

HEINO SUTERMANN
Võsupere küla

70

MAI KINK
Vihula küla

70

Pane kiiver pähe ja tule sõitma!
Parimatele auhinnad.
Võsu rattapäeva toetavad: Vihula vald,
Seitsmes Taevas, Palmse Mehaanikakoda, Võsu Grillbaar, A.Opo.
Rattapäeva korraldab Jaan Sooniste,
kontakt 5 344 4783.
Piletiinfo: Osalemine kõigile tasuta

Kanalisatsiooni- ja
veetorustike, drenaaži
ehitus. Septikutekogumismahutite müük
ja paigaldus.
Teeme Teie maamajja
korraliku joogivee ja
reoveesüsteemi.
Konsultatsioon
hajaasustusprogrammi
raames. Buldooseri,
ekskavaatori ja
kalluritööd.
Töid teostame üle Eesti.
Www.jyritoru.ee
email: jyritoru@jyritoru.ee
Tel: 58145117 5151985

MARTA RÄÄK
Vihula küla

Seitsmendas taevas toimub 03.06
valla lasteaedade ja koolilõpudisco.
Peo saab hoo sisse kell 17.30
Üritus on kõigile TASUTA.
Muusikat valib DJ Maario Laht

Loodusjõudude vastu ei saa keegi...
Aga tänu Päästeameti Võsu komando
tublidele päästjatele Priit Pähklamäele,
Valdek Kilgile, Tiit Randmannile ja
Andrus Aasmäele õnnestus takistada
meeletut sulaveetulva lähedalasuvast
soost meie kodule.
Täname südamest!

KOIDU KRUUTMANN 70
Metsiku küla

Meie hulgast
on lahkunud …

Perekond Piirsalu Palmsest

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

JUTA KUTTER
10.05.2011
NAIMA TAMM
14.05.2011

