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Rhythms of Nature – Looduse Rütmid Võsul
Kooliaasta lõpp Võsu koolis oli
sel aastal toimekam kui kunagi
varem. Korraga võõrustati viie
eri maa õpetajaid, keda oli
kokku pea sama palju kui terves
koolis õpilasi.
17.–22. mail toimus Võsul
Comeniuse projekti “Looduse
rütmid” partnerkoolide järjekordne kokkusaamine.
2010. aasta sügisel kuue
Euroopa kooli ühistööna tuule
tiibadesse saanud suurprojekt
on väldanud nüüdseks veidi alla
aasta. Läbi sügise, talve ja
kevade oleme oma õpilastega
nii tundides kui tunniväliselt
tegelenud erinevate projektiülesannetega, mis tihedalt seotud looduse ja looduses toimuvate protsesside jälgimisega.
Neist pikemad ja olulisemad
ülesanded on olnud puude
eluprotsesside ülestähendamine
erinevatel aastaaegadel, ilmavaatlused, mesilaste tegevuse
uurimine ning meie olulisemate
eri aastaaegadel toimuvate rahvakalendri tähtpäevade kombestiku järgimine, salvestamine, jagamine ja võrdlemine
partneritega Lätist, Sloveeniast,
Ungarist, Inglismaalt ja Austriast.
Küllap olime äratanud oma
töödega partnerite hulgas üle
ootuste suurt huvi, sest maikuu
projektikoosolek tõi Võsule
kokku 45 õpetajat ülalmainitud
maadest ning õpilaste ridadesse
tõid elevust kuus õpilast Ungarist Petöfi Sandor Altalanos
Iskola'st. Ungari lapsed elasid
sel nädalal meie õpilaste juures
kodudes ja võtsid osa koolitundidest. Suurimad tänud Kristjan
Kilgile, Marit ja Trine Innosele
ning Mare Niiliksele ning nende
kõigi vanematele, kelle õlul oli
sel nädalal väga vastutusrikas
koorem. Oma reisist Eestisse
kirjutasid ungari lapsed koju
jõudes reisipäeviku vormis
artikli kohalikule lehele ning
nende reisimuljeid võib lugeda
nende kooli kodulehelt – oh
õnnetust, kahjuks ainult ungari
keeles!
Comeniuse-nädal Võsul oli
täis sisukaid ettevõtmisi nii
külalistele kui võõrustajatele.
Kahel päeval oli koolimaja täis
uudishimulikke õpetajaid viielt
erinevalt maalt, kes tutvusid
koolimaja ja lasteaiaga, piilusid
sisse klassiustest, õppisid Võsu
õpilaste ja matemaatika õpetaja
juhendamisel pranglimist, tegid
harjutusi spordisaalis, viisid
läbi ja võtsid ise osa eri maade
koole tutvustavatest presentatsioonidest, maitsesid ja kiitsid
meie kokkade valmistatud koolilõunat. Eri päevadel oli koolis
ka kolm suuremat
üritust.
Kolmapäeval, 18. mail toimus

5. juunil toimus Vainupea kirikus pühitsemisteenistus. Rakvere
Kolmainu koguduse õpetaja Tauno Toompuu ja organistina Ahti
Bachblum pühitsesid Vainupea kiriku uut altarigobelääni
“Armuaeg”. Valdur Liivi ammune unistus, et kadunud
altarimaali asemel oleks gobeläänvaip, sai lõpuks teoks.
Altarigobelääni autoriks on tekstiilikunstnik Anu Raud. Vaiba
valmimist toetasid rahalise annetusena Leida Ong ning Tarmo ja
Mari-Liis Laanetu. Altarigobeläänil on kujutatud liivakella ja
kahte inglit. Anu Raua sõnul sümboliseerib liivakell aega, mis on
inimesele antud siin elus ja inglid keeravad liivakella kummuli,
kui see on täis elukildusid, et puistada elatud hetked
taevalaotusesse tähtedena särama.
Pärast teenistust sai kuulata väikest kontserti, kus esinesid
Viljandi muusikud Bert Langeler trompetil ja Piret Villem
klaveril. Ürituse lõpetas kirikuaias pakutud kohv ja kringel ning
toredad jällenägemised ja vestlusringid.
Reet Markin
Traditsiooniliste küpsetiste ja taimeteede degusteerimine.
traditsiooniliste küpsetiste ja
taimeteede degusteerimine,
mille viis läbi meie pikapäeva
õpetaja Karin. Sellele toredale
küpsetiste päevale tõid ja tutvustasid oma kodude lemmikuid nii õpilased kui õpetajad.
Eriti märkimist väärib siinjuures see, et meie laste vanemad nii toredasti kaasa lõid –
kohal olid Helemeel Assmanni
ema ja isa; Kristjani isa Valdek

Kilk tutvustas nende pere leivategu ning koos ema Tanja
Lepikuga olid appi tulnud meie
kooli vilistlased Kristina ja
Veronika. Loomulikult olid oma
maade küpsetised kaasas ka
kõigil külalistel. Degusteerimist jätkus lausa paariks
tunniks ning kõik kiitsid seda
toredat ideed, korraldust, maitsvaid kooke ning eesti leiba.
Päeva lõpus toimus teine suur

Kohtumisele järnevatel päevadel saabusid meilid
kõikidelt partneritelt. Mõned väljavõtted:
Thank you, for what you have done to us during the meeting.
You and your team offered a wonderful programme. We very
much appreciate your efforts to show us the most beautiful
places in your country with its wonderful capital-city Tallinn. We
are fond of your little school in this natural environment near the
sea, surrounded by pine-wood. We really enjoyed your
hospitality and want to express, that all our colleagues feel the
same. (Arnulf Adlhart - Austria)*
I must thank you once again on behalf of all the Slovenian
team for everything you prepared and organized for us, all the
lovely and interesting events and visits, and all the time you spent
with us. We all loved Estonian meeting very, very much. It was
just perfect and I do hope I have a chance of visiting your country
again some time. (Tadeja Sustar - Sloveenia)**
Thank you so much again for the five days we could spend in
your beautiful countryside . Special thanks to all host teachers,
the host families and the pupils . (Katalin Maleta - Ungari)***
*Täname teid selle eest, mida meie kohtumiseks
korraldasite. Teie ja te tiim olite välja mõelnud suurepärase
programmi. Me hindame väga teie jõupingutusi näidata meile
oma maa kõige ilusamaid paiku, sh teie ilusat pealinna Tallinna.
Kiindusime teie väiksesse looduse keskel asuvasse kooli mere
läheduses, mis on ümbritsetud männimetsadest. Teie
külalislahkus oli muljetavaldav ja ma tahan öelda, et kõik meie
kolleegid tundsid sama. (Arnulf Adlhart - Austria)
**Ma pean teid tänama veelkord kogu Sloveenia tiimi nimel
kõigi teie ettevamistuste ja organiseerimiste eest meie jaoks,
kõigi kenade ja huvitavate ettevõtmiste, külaskäikude ja kogu
selle aja eest, mis te meiega veetsite. Meile kõigile meeldis
kohtumine Eestis väga-väga. See oli lihtsalt täiuslik ja ma
loodan, et mul tuleb veel kunagi võimalus külastada Eestit.
(Tadeja Sustar - Sloveenia)**
***Täname teid veelkord nende viie päeva eest, mis veetsime
teie ilusal maal. Erilised tänud kõigile vastuvõtnud õpetajatele,
lapsi võõrustanud peredele ja õpilastele. (Katalin Maleta Ungari)

Koolide lõpetajad 2011
Põhikoolide lõpetajad
Võsu Põhikool
Trine Innos
Sten Jõe
Gervin Kalvet
Aleksander Keptsov
Ingar Korkma
Joonatan Lepik
Natalja Moissejeva
Mare Niilikse
Martin Promen

Vainupea kirikus pühitseti
altarigobelään

Oliver Taal
Laura Tiideberg
Haljala Gümnaasium
Marit Kütt
Kunda Ühisgümnaasium
Gert Uustalu
Rakvere Gümnaasium
Madli Mai Norma

kooliüritus kevadpidu Rannaklubis, mille laval said peale
oma õpilaste laulda-tantsida ka
kõik külalised.
Kolmas suurem üritus oli
koolimajas reedel, 20. mail, mil
külaliste osavõtul toimus Prügikolli-Hernehirmutise meisterdamise õpikoda nädala jooksul
kodudes kogunenud prahist. Et
meie projekt on lisaks looduse
jälgimisele ka loodust säästma
õpetava suunitlusega, siis oli
meil külla kutsutud Sipelgas
Ferda Keskkonnaametist, kes
erinevates kooliastmetes õpetas
lapsi prügi sorteerima ja vähendama. Lõpuks valmistas iga
klass kooli õuel kogutud ja
kaasatoodud prügist oma Koletise-Hernehirmutise.
Eestis viibimise ajaks koostasime oma külalistele programmi, kus nad võimalikult
palju saaksid tutvuda meie koolielu, looduse, kultuuri, vaatamisväärsustega. Käisime koos
Kadrina Gümnaasiumis, Rakvere Teatris ja Vallimäel, Käsmus, Vihulas, Sagadis, Palmses
ja Tallinnas. Loomulikult pidasime maha ka sisuka projektikoosoleku, kus andsime hinnangu tehtule ning arutasime eelseisvaid ülesandeid.
Väikese Võsu kooli jaoks
oli nii suure hulga külaliste
vastuvõtt üsna märkimisväärseks väljakutseks. Tänu sellele,
et meil on koolis vahvad
õpetajad, abivalmis lapsevanemad ja toredad lapsed, keda igas
olukorras võib usaldada, saime
auga hakkama.
Pildireportaažiga Comeniuse nädalast võib tutvuda
meie kooli kodulehel.
Mall Ränkson,
projekti Rhythms of Nature
(Looduse rütmid)
koordinaator Võsu koolis

Võhmakad käisid Eesti I
Naiste Tantsupeol
10.-12. juunil, Jõgeval, ei muretsenud 15 Võhma rahvatantsijat
korrakski, kas söök on valmis või mõni muu kodus oluline
toimetus õigeaegselt tehtud saab. Nende ainus mure oli, et ihu
kohe hommikul päikese kaitseks sisse võietud saaks, et veevarud
oleks piisavad ja, et õhtul ei ununeks jalad sisse määrida. Seda
muret muidugi polnud, sest jalad andsid ise endast märku. Juhtus
küll, et määrimisaeg oli hiline ja pudeli silte öösel enam ei
eristanud – kogemata sai meigieemaldaja jalgadesse hõõrutud.
Sellest hoolimata olid jalad hommikul nagu uued. Uskuma peab
ja aitabki !
Inimkatsed rahvatantsijatega said igatahes edukalt läbitud:
+32 kraadise kuumusega 12 h päevas päikese käes, dieedipidaja
päevane veenorm mitmekordselt ületatud ja terve päev vetsus
käimata, sinna polnud lihtsalt asja!
Pidu, mille nimel see kannatusterada läbi tehti sai, oli
kuhjaga kõike seda väärt!
Riina Kens

Punk on põhiline
Võhma Seltsi segakoor on oma tegutsemisaja jooksul osa võtnud
nii üldlaulupeost kui ka punklaulupidudest. Viimased toimusid
kolmeaastase vahega, kui esimesel korral lauldi peamiselt Eesti
pungiklassikat, siis nüüd oli laulude valik Euroopa pungi
esindajatelt.
Ei saa õelda, et meil laulud kõik selgeks said, viimase lihvi
andsid dirigendid Vallimäel kolmes kooriproovis. Käisin
korraks ka ise eemalt kuulamas ja kui dirigent ikka tagant torgib,
siis tuleb päris võimaslt – disko pole oluline, punk on põhiline!
Peamine on siiski sellest melust osasaamine – nii rongkäigus
ja laval olles. Oli näha väga vahvaid kostüüme ja soenguid,
kuidas kellelgi fantaasiat jagus. Enamus lauljatest, kes
kunagises tänavapildis peamiselt mustas ja haaknõelteneetidega varustatud riietuses punkareid nägid, ei oleks
tõenäoliselt eales arvanud et soliidses vanuses ise punki
laulavad!
Peamine on tahtmine laulda ja selle nimel talv läbi hea
seltskonnaga koos proove teha! Ilma meie armsa dirigendita,
Elena Altmäeta, ei oleks me kuidagi püünele jõudnud!
Elagu Võhma selts ja elagu punk!
Imbi Mets

Keskkoolide ja gümnaasiumide lõpetajad
Haljala Gümnaasium
Gerda Marie Esko
Ragnar Kalamets
Reigo Kalamets
Angela Kuusemets
Marko Liiva
Kaja Markin
Teele Usk
Piia Teedla
Kadrina Keskkool
Timmo Kuuskla

Joosep Lahi
Teele Randman
Nõo Gümnaasium
Alexander Assmann
Rando Kulla
Rakvere Gümnaasium
Kristina Lepik
Veronika Lepik
Linda Randoja
Maarja Kuuskla

Rakvere Reaalgümnaasium
Merle Muruvee
Eva Aasmäe
Kati Välimets
Tartu Trefneri Gümnaasium
Maris Reintal
Tallinna Reaalkool
Karl Puusepp

Õnnitleme kõiki lõpetajaid ja soovime
edukat õpingute jätku!
Vallavalitsuse tunnustuse, rahalise toetuse
põhikoolide lõpetajatele 32 € ja
keskkoolide/gümnaasiumide lõpetajatele 64 €,
kandmiseks Teie arvelduskontodele ootame
veel põhikoolide lõpetajate vanemate ja
keskkoolide/gümnaasiumide abiturientide
avaldusi, mille vormi leiate valla kodulehelt
www.vihula.ee
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Peretoetuste maksmine
16-aastastele ja
vanematele õppuritele
16-aastastele ja vanematele lastele, kes lõpetavad tänavu
põhikooli, gümnaasiumi või kutseõppeasutuse, lõpetatakse
peretoetuste maksmine alates kooli lõpetamisele järgnevast kuust.
Kui õpinguid jätkatakse samal kalendriaastal niisuguses
õppeasutuses, kus õppimine annab õiguse peretoetustele, siis
makstakse suvekuudel saamata jäänud toetus välja tagantjärele
ning jätkatakse igakuist maksmist kuni õppimise lõpetamise või
19aastaseks saamiseni.
Igal lapsel on õigus lapsetoetusele kuni 16aastaseks saamiseni.
Toetuse suurus pere esimesele ja teisele lapsele 2011. aastal on
19,18 eurot kuus ning pere kolmandale ja igale järgmisele lapsele
57,54 eurot kuus.
Lapsel, kes õpib põhikoolis, gümnaasiumis või põhihariduse
baasil kutseõppeasutuses või kes on põhihariduseta ja õpib
kutseõppeasutuses, on õigus lapsetoetusele kuni 19-aastaseks
saamiseni. 19-aastaseks saamisel makstakse toetust õppeaasta
lõpuni. Kui laps pärast 16-aastaseks saamist ei õpi, siis ei ole tal ka
õigust lapsetoetusele. Nii lõpetatakse lapsetoetuse maksmine
alates juulikuust väga paljudele tänavu põhikooli, gümnaasiumi
või kutseõppeasutuse lõpetanud 16aastastele ja vanematele
lastele. Kui õpinguid jätkatakse samal kalendriaastal õppeasutuses, kus õppimine annab õiguse peretoetustele, siis pärast
Eesti Hariduse Infosüsteemist õpingute jätkamise kohta andmete
saamist makstakse suvekuudel saamata jäänud toetus välja
tagantjärele ning jätkatakse igakuist maksmist kuni õppimise
lõpetamiseni või lapse 19-aastaseks saamiseni.
Kui 16-aastane laps asub õppima välisriiki, siis peretoetuse
saamiseks peab lapse Eestis elav perekonnaliige esitama
pensioniametile välisriigi vastava õppeasutuse tõendi, millest
selguks, et laps jätkab õpinguid.

Pärandamisest ja pärimisest
Kuna pärimisega puutub meist peaaegu igaüks elus vähemalt korra
kokku, siis tavaliselt tekib sellega seoses palju küsimusi. Alles
hiljuti asendati Eestis senine aktiivne pärandi vastuvõtusüsteem
passiivse loobumissüsteemiga. Uue süsteemi toonud Pärimisseadus
kehtib alates 1.jaanuarist 2009.
Pärimine tähendab isiku surma korral tema vara üleminekut
teisele isikule. Seda nimetatakse ka üldõigusjärgluseks. Pärand on
pärandaja vara – st kõik õigused ja kohustused, mis pärandajale
kuulusid.
Peamine vahe vastuvõtu- ja loobumissüsteemi vahel on
järgmine:
- vastuvõtusüsteemis esitatakse notarile avaldus pärandi
vastuvõtmiseks;
- loobumissüsteemi korral tuleb esitada üksnes loobumisavaldus
juhul, kui pärija ei soovi pärida. Avaldust loobumiseks saab
esitada kolme kuu jooksul. Kui isik ei ole avaldust esitanud,
saab temast pärija.
Siiski ei saa ka loobumissüsteemi puhul teatud juhtudel läbi
ilma pärandi vormistamiseta. Kui pärandvara hulka kuuluvad
kinnisasjad (maa ja ehitised, korteriomand) ja muud registritesse
kantavad asjad (nt sõidukid, püssid jms), samuti osalus äriühingutes
(aktsiad, osad) ja pangakontod, tuleb oma omandiõigust tõendada.
Selleks tuleb esitada notarile kõigepealt pärimismenetluse
algatamise avaldus. Pärast notari poolt määratud aega – tavaliselt
paar-kolm kuud – väljastatakse pärijale pärimistunnistus.
Pärimistunnistuses ei nimetata enam vara koosseisu.
Pärida on võimalik kas seaduse või testamendi järgi või hoopis
pärimislepingu alusel.
Seadusjärgne pärimine
Seaduse järgi päritakse siis, kui pärandaja ei ole jätnud endast järele
kehtivat testamenti või pärimislepingut. Kui testament või
pärimisleping ei käi kogu pärandvara kohta, päritakse ülejäänud osa
pärandist seaduse järgi.
Seadusjärgsed pärijad on pärandaja abikaasa ja sugulased.
Sugulased pärivad kolmes järjekorras. Esimese järjekorra pärijad
on pärandaja alanejad sugulased - laps(ed) ja kui laps on surnud või
loobub pärandist, siis lapselaps(ed) võrdsetes osades.
Kui pärandajal lapsi (esimese järjekorra pärijaid) ei ole, pärivad
teise järjekorra pärijad, kelleks on pärandaja vanemad ja nende
alanejad sugulased ehk pärandaja õed ja vennad, sealhulgas ka
poolõed ja -vennad.
Kui pärandajal ei ole ka teise järjekorra pärijaid (või kõik
loobuvad pärandist), siis pärivad kolmanda järjekorra pärijad –
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Rannarahvas ei unusta oma rahva kaotusi ja
kannatusi 14. juunil möödus 70 aastat juuniküüditamisest
14. juunil mälestati Võsu Rannaklubis 1941. aasta juunis ja aastatel 1944–1950
arreteerituid ja Siberisse küüditatuid. Leinaürituse juhatas sisse Võhma segakoor
Urmas Lattikase Väikese maaga. Jüri Levo luges ette katkendi Aleksander
Sõlženitsõni raamatust Gulagi arhipelaag.
Meenutusi surmateekonnalt
kandsid ette Lii Undusk, Maret Kivisaar, Jüri
Undusk, Mirjam Paat ja Eela
Valme. Vahelduseks meenutustele esitasid Jüri
Levo ja Valdek Kilk
muusikalise vahepala. Leinaaktuse lõpetuseks
rannaklubis laulis taas
Võhma segakoor, mille järel mindi ühiselt
kommunismiohvrite
mälestuskivile küünlaid asetama. Leinarituaali
lõpetas Käsmu
koguduse diakon Urmas Karileedi kõne.

Lobi muuseumi fotokonkurss
lõppenud
Fotokonkurss on lõppenud. Aitäh fotode saatjatele, Ruja 40
kontserdipileti võitis Kodumetsa Karin (Jürisson) Lobi külast.
Muuseumi juubelipeoks avame fotonäituse “Lobikate parimad
palad” – külastajad saavad valida oma lemmikfoto ja kõige enam
hääli saanud foto esitaja saab ka auhinna.
Lobi muuseum tähistab tänavu 30-ndat tegutsemisaastat mitme

pärandaja vanavanemad ja nende alanejad sugulased ehk tädid ja
onud.
Abikaasa (üleelanud ehk kauem elanud abikaasa) pärib
seadusjärgse pärimise korral koos pärandaja sugulastega. Tema
pärandiosa suurus on esimese järjekorra pärijate kõrval sama suur
kui lapse osa, kuid mitte väiksem kui 1/4. Näiteks kui pärandajal on
kaks last, siis pärivad nii lapsed kui abikaasa igaüks 1/3 osa; 5 lapse
korral pärib abikaasa 1/4, ülejäänud 3/4 pärandvarast läheb viie
lapse vahel jagamisele.
Teise järjekorra pärijate kõrval pärib abikaasa pool pärandist.
Kui ei ole esimese ega teise järjekorra pärijaid, pärib abikaasa
kogu pärandi, st et abikaasat eelistatakse kolmanda järjekorra
pärijatele.
Abikaasade puhul tuleb välja selgitada ka see, kas ja milline osa
varast on abikaasade ühisvara.
Ühisvara on abielu ajal soetatud vara, kui abikaasad ei ole
valinud teistsugust varasuhet ega sõlminud abieluvaralepingut.
Sageli on registris vara omanikuna märgitud vaid üks abikaasadest,
kuid siiski on tegemist ühsivaraga. Sel juhul kuulub üleelanud
abikaasale omandiõiguse alusel pool varast ja pärimisel läheb
ülejäänud pool (surnud abikaasa omand). Näiteks on kinnistu
omandatud abielu ajal maa erastamise teel. Pärijateks on üleelanud
abikaasa ja üks laps. Sel juhul kuulub pool kinnistust üleelanud
abikaasale. Teine pool kinnistust läheb abikaasa ja lapse vahel
võrdsetes osades jagamisele. Kokkuvõtteks saavad abikaasa ja laps
kinnistu kaasomanikeks selliselt, et üleelanud abikaasa omandiks
saab 3/4 ja lapse omandiks 1/4 kinnistust.
Kui pärandajal ei ole abikaasat ega sugulasi või kõik pärijad on
pärandist loobunud, on pärijaks pärandaja viimase elukohajärgne
kohalik omavalitsus.
Testamendijärgne pärimine
Testament on isiku tahteavaldus, millega pärandaja (testaator) teeb
oma surma puhuks korraldusi. Testamendi mõte on seadusega
määratud pärijate ringi ja pärandiosade suuruse muutmises. Näiteks
kui pärandaja on lesk ja tal on üks laps, kellele ta ta tahabki oma vara
pärandada, siis ei ole testamendi tegemisel mõtet, sest laps pärib
pärandaja vara seadusjärgselt niikuinii.
Testamendiga võib nimetada ka asepärija - see tähendab, et kui
isik, kellele pärandajal soovib oma vara jätta, peaks surema enne
pärandajat või loobub pärandajat, siis on võimalik määrata pärijaks
teine isik (või ka mitu isikut). Võimalik on määrata ka eelpärija ja
järelpärija - see tähendab mingit tingimust, millega seotakse
pärandi üleminek eelpärijalt järelpärijale. Näiteks soovib
pärandaja, et tema vara päriks lapselaps, aga alles siis kui, lapselaps
on saanud 30-aastaseks ja omandanud kõrghariduse. Lapselaps on
sel juhul järelpärija; kuni testamendis määratud tingimuste
täitumiseni pärijaks määratud isik aga eelpärija.
Testamendi võib teha kogu vara suhtes, aga võib määrata

toreda sündmusega: 6. juuli kell 16.00 Lastemuuseum (oodatud on
lapsed igas vanuses koos vanematega ja ilma, muuseumituur,
käeline tegevus, vestlusring ja maiustamine; kohtade arv on
piiratud, palume eelnevalt registreerida katrin.potter@gmail.com
või telefoni teel 5062776) 7. juuli Kella kuue kohvi kübarates
külapreilidele-prouadele 9 .juuli juubelipidu (vaata täpsemat kava
vahetult enne pidustusi www.lobimuuseum.weebly.com ja Lobi
küla teadete tahvlil)

kellelegi ka mingi konkreetse hüve. Seda nimetatakse annakuks.
Annakuks võib olla asi, rahasumma, õigus, nõue, vms. Näiteks
pärandab isik kogu oma vara heale naabrile, aga oma Krediidipanga
pangakontol oleva raha pärandab ta loomakaitseseltsile.
Abikaasadel on võimalik teha abikaasade vastastikune
testament. See on abikaasade ühine testament, milles abikaasad
nimetavad teineteist vastastikku oma pärijaks. Samas testamendis
võib ka määrata, kellele läheb üleelanud (kauem elanud) abikaasa
pärand üle tema surma korral või teha ka muid korraldusi.
Elukaaslastel ehk siis mitte registreeritud abielus olevatel
isikutel ´tuleb arvestada, et nemad seaduse järgi teineteise järel ei
päri. Seega tuleks sellisel juhul teha testament, kui soovitakse
pärijana näha oma elukaaslast. Abikaasade vastastikust testamenti
nad teha ei saa, küll aga saab kumbki elukaaslane oma testamendis
nimetada teise oma pärijaks.
Arvestama peab ka seda, et testament on testaatori tahteavaldus,
mille tegemises osaleb üksnes tema. Need isikud, keda testament
puudutab, ei pea testamendist teadma ega sellega nõus olema.
Testamenti on testaatoril oma eluajal võimalik muuta ja tühistada.
Tetament tuleks üldjuhul teha notari juures. Isik avaldab
notarile oma soovid ja testamendi koostab notar. Notar selgitab sel
juhul kõiki testamendiga seonduvaid asjaolusid ja esitab testamendi
kohta andmed pärimisregistrisse. Pärandi avanemisel ja
pärimismenetluse algatamisel kontrollitakse alati testamendi
olemasolu pärimsiregistrist.
Seadus annab võimaluse ka koduse testamendi koostamiseks.
Kodune testament võib olla kas tunnistajate juuresolekul
allakirjutatud testament (tekst võib olla kellegi teise poolt kirjutatud
või trükitud) või siis selline, kus kogu testamendi tekst on testaatori
poolt omakäeliselt kirjutatud (tunnistajaid ei ole sel juhul vaja).
Mõlema koduse testamendi kehtivusaeg on ainult 6 kuud. Koduse
testamendiga võib tekkida aga pärimisel mitmeid probleeme. Kas
testament on kättesaadav (leitakse üles), küsumus võib tekkida ka
testamendi ehtsuses. Ka võib kodune testament osutuda mõne
vormivea tõttu tühiseks.
Arvestama peab ka seda, et isik peab olema testamendi
koostamise ajal teo- ja otsusevõimeline. See tähendab, et ta peab
oma tegudest aru saama. Kui nö surivoodi äärde kutsutakse notar,
kuid isik temaga ei kontakteeru või on isiku jutt seosetu ja mitte
selgelt arusaadav, siis ei ole notaril testamenti koostada ja tõestada
võimalik. Samas puue ei sega testamendi tegemist - kui isikul on
mõistus korras, aga ta ei suuda testamendile oma allkirja anda
puude tõttu (on pime või kurt, käsi ei liigu vms), on võimalik
kasutada tunnistajat (usaldusisikut ja/või aseallakirjutajat).
Nimetatud isik peab olema erapooletu, st ta ei tohi testamendist ise
kasu saada.
Margit Halop
Õigusnõunik, margit.halop@mail.ee, tel 5 329 2963

Eakate ekskursioon
Pärnusse

Vihula vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmete majanduslike
huvide deklaratsioonide andmete väljavõtted

Nüüd juba traditsiooniks saanud ekskursioon eakatele viib sel
aastal suvepealinna Pärnusse.
VÄLJASÕIT toimub kolmapäeval 24.augustil.
Orienteeruv väljasõit Võsult kell 7.45. Kuna sõidame Tallinna
poole, võetakse Eisma ja Karula kandi inimesed peale enne.
Täpsemad kellaajad ja kogunemiskohad selguvad peale
osavõtjate registreerimist.
Info ja registreerimine sotsiaalnõuniku telefonidel 32 58
644 või 5 669 4345 (ajavahemikul 04.-25. juuli ainult
mobiilil).

Deklaratsioonid avaldatakse Korruptsioonivastase seaduse § 15
lõike 3 ja Vihula Vallavolikogu 12.märtsi 2003.a. otsuse nr 62
“Majanduslike huvide deklareerimine” punkti 2 alusel .
I Üldandmed
1. Ees- ja perekonnanimi; 2. Isikukood (ei kuulu avalda-misele); 3.
Ametikoht; 4. Asutus (tööandja); 5. Ametipalga aste ja ametipalk.
II Andmed vara kohta
6. Kinnisvara (kuni kinnistusraaamtusse kandmiseni ka ehitised ja
nende osad); 7. Registrisse kantud autod, vee- ja õhusõidukid; 8.

Aktsiad, osakud ja muud väärtpaberid; 9. Pangaarved (pank, arve
liik ja nende arv).
III Andmed varaliste kohustuste kohta
10. Võlad pankadele ja teistele eraõiguslikele isikutele, kui võla
suurus ületab kuue kuu ametipalga või 50 000 krooni, kui
ametikohal ametipalka ei maksta; 11. Muud varalised kohustused,
mille suurus ületab deklareerimise ajal eelmise kuue kuu
ametipalga või 50 000 krooni, kui ametikohal ametipalka ei maksta
(liisingud, käenduslepingud, hüpoteegid jms).

Järg 3 lk
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ISTUNG NR 21
09.juuni 2011 kell 16:05 Võsul
Istungil osales 13 volikogu liiget: Andrus Aasmäe,
Anneli Alemaa, Tõnu Ammussaar, Gerly Kaljuvee,
Age Kuusemets, Hanno Nõmme, Einar Ohov, Mati
Piirsalu, Eha Sirelbu, Aide Veinjärv, Vello Väinsalu,
Uno Õunapuu ja Arvi Ööpik.
Istungil ei osalenud Piret Aasmäe ja Mare Kalme.
Otsusega nr 108
nõustuti Maanteeameti Ida regiooni
Altpere karjääri maavara kaevandamise loa pikendamisega.
Otsusega nr 109
algatati detailplaneeringu koostamine
osale Võsu ranna maaüksusele, osale jäätmehoidla
maaüksusele ja osale Sagadi metskonna eesmärgiga
ehitusõiguse määramine sadamarajatistele, sadamahoonetele ja vajalikule taristule, s.h. juurdepääs ning
keskkonnakaitseliste meetmete lahendamine.
Otsusega nr 110
nimetati Vihula Vallavolikogu esindajaks
Eesti Maaomavalitsuste Liidu Maapäeval kuni tema
volituste lõppemiseni VELLO VÄINSALU
Otsusega nr 111
nimetati Vihula Vallavolikogu esindajaks
Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu üldkoosolekul kuni tema
volituste lõppemiseni VELLO VÄINSALU.
Volikogu poolt vastuvõetud otsustega saab tutvuda valla
kantseleis, raamatukogudes ja valla veebilehel:
www.vihula.ee.
Järgmine volikogu istung toimub
27. juunil 2011 algusega kell 08:30
Võsul, vallamajas.

Vihula Vallavalitsuse
lahtiolekuajad
ajavahemikul 04. juuli kuni 24. juuli
E, T, K ja N
kell
10.00 - 16.00
R
kell
10.00 - 13.30
Kassa on avatud esmaspäeviti kell 10.00 - 16.00
Nimetatud ajavahemikul on puhkusel järgmised ametnikud:
teedespetsialist, sotsiaalnõunik, arendusnõunik ja
raamatupidaja.
Keskkonnanõunik 11. juuli kuni 07. august.
Korrakaitseametnik 04. juuli kuni 28. juuli.
Registripidaja (maaküsimused) 04. juuli kuni 05. august.
Ehitus- ja planeerimisnõunik 18. juuli kuni 07. august.

IV Andmed muude tulude kohta
12.Muud regulaarsed tulud (palk ja lisatasud põhitöökohal, kui
ametiisikul puudub ametipalk, näidates nende suuruse;
kompensatsioonid, sh nõukogudest saadavad hüvitised, nimetades
nõukogu ja näidates hüvitise suuruse; intressid; pensionid;
töövõtust ning teadus- ja õppetööst saadavad tasud; autoritasud;
muud tulud või tuluallikad, näidates ära, mis liiki tuludega on
tegemist) (Tulu suurust ei avalikustata)
V Andmed maksustatava tulu ja dividenditulu kohta
(Ei kuulu avalikustamisele)
VI Andmed abikaasa, vanemate ja laste kohta
(Ei kuulu avalikustamisele)
Deklaratsiooni täitmise kuupäev.
Vihula Vallavolikogu liikmed:
Andrus Aasmäe 3. Operatiivkorrapidaja. 4. Ida-Eesti
Päästekeskus. 5. 5/693,82 EUR. 6. Elamu ja majaosa Võsu alevikus
Vihula vallas; garaaž Haljala vallas 7. Sõiduauto AUDI-A4 (1996)
ja AUDI-A4 (2004). 8. SEB. 9. SEB 1 arvelduskonto, Swedbank 1
arvelduskonto. 10. Ei ole 11. Ei ole. 12. Volikogu liikme ja volikogu
komisjoni liikme hüvitis. (18.04.2011)
Piret Aasmäe 3. Peaspetsialist. 4. Põllumajandus-ministeerium. 5.
28/990,88 EUR. 6. Elamumaa Harjumaal Harku vallas. 7. Ei ole. 8.
Ei ole. 9. Swedbank 2 arvelduskontot. 10. Nordea Finantce Estonia
AS. 11. Swedbank. 12. Volikogu liikme ja komisjoni esimehe
hüvitis. (25.04.2011)
Anneli Alemaa 3. Müügikonsultant. 4. AS Riviera International. 5.
Ei ole. 6. Ei ole. 7. Ei ole. 8. Swedbank; Nordea. 9. Swedbank - 1
arvelduskonto ja 1 krediidikonto. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Volikogu
komisjoni esimehe ja volikogu liikme hüvitis. (18.04.2011)
Tõnu Ammussaar. 3. Abivallavanem. 4. Kuusalu Vallavalitsus. 5.
29/19400 krooni. 6. korter Harju maakonnas Viimsi vallas. 7.
Sõiduauto PEUGEOT 407 (2004). 8. Rannaliiv OÜ. 9. SEB 1
arvelduskonto, Swedbank 1 arvelduskonto. 10. SEB. 11. AS SEB
Liising. 12. Volikogu liikme ja komisjoni esimehe hüvitis.
(11.04.2011)
Gerly Kaljuvee 3. Nõunik. 4. Siseministeerium. 5. 29/1014,78
EUR. 6. Ei ole. 7. Sõiduauto Ford Mondeo (2004). 8. Ei ole. 9. SEB
- 1 arvelduskonto, Swedbank 1 arvelduskonto, Danske Bank AS
Eesti filiaal 1 arvelduskonto ja kasvuhoius. 10. Danske Bank AS
Eesti filiaal. 11. Ei ole. 12. Volikogu liikme ja komisjoni liikme
hüvitis. (03.05.2011)

VIHULA VALLA LEHT

17. mai 2011 istungi nr 18 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. väljastas projekteerimistingimused Noonu küla Kalda kinnistu
elamu taastamise projekteerimiseks;
2. väljastas kirjaliku nõusoleku väikeehitise püstitamiseks Peetri
kinnistule Eisma külas ja väikeehitise püstita-miseks Reeoja
kinnistule Metsanurga külas;
3. võttis vastu Käsmu küla Põllu tn 11 ja Põllu tn 13 kinnistutele
koostatud detailplaneeringu;
4. väljastas kasutusload Käsmu küla Neeme tee 7 kinnistu elamu
kasutamiseks ja Lahe küla Suurekivi kinnistu elamu
kasutamiseks;
5. muutis Vihula Vallavalitsuse 05.04.2011 korraldusega nr 123
kinnitatud Sagadi külas asuva Jeerlandi katastri-üksuse
lähiaadressi ja määras uueks lähiaadressiks Vana-Mädasilla;
6. muutis Vihula Vallavalitsuse 16.11.2010 korralduse nr 493
punkti 1 põllumajandusmaa maatüki nr 47 pindala osas;
7. kiitis heaks hajaasustuse veeprogrammi raames R.Silla poolt
esitatud lõpparuande ja maksis välja taotlejale toetuslepingu
punkti 1.3 kohase summa;
8. väljastas Keskkonnaametile avaliku ürituse „Lahemaa
rahvuspark 40“ korraldamise loa;
9. kinnitas volikogu kultuuri- ja spordikomisjoni ettepane-kud
järgmiselt: rahuldada Võsu lasteaia lastevanemate taotlus 54
euro ja 60 sendi ulatuses osalemiseks Rakveres toimuval
Mudilaste lustipeol. Raha kasutatakse ühe-suguste särkide
ostmiseks; rahuldada MTÜ Karepa Selts taotlus 150 euro
ulatuses Rutja küla spordiplatsile vajaliku spordiinventari
muretsemiseks; rahuldada Age Muttika taotlus 90 euro ulatuses
Emily Muttika osalemiskulude katteks Arma ratsatalu
ratsalaagris; toetada Viru Folgi korraldamist 300 euro ulatuses
MTÜ Viru Folk eest arve tasumisel MTÜ-le Käsmu Külaselts
(arve alusel) rahvamaja kasutamise eest;
10. andis tasuta rendile 3. aastaks Võsul Mere tn 49a turu kinnistul
asuv kiosk K. Jürnale;
11. koostas ettekirjutuse, Vihula vallas, Võsu alevikus Rakvere tee
5 kinnistule, Võsu jõe ehituskeelu- ja veekaitsevööndisse
vahetult jõe kaldale ja osaliselt jõe kohale õigusliku aluseta
püstitatud ehitise ja ehitise juurde kuuluva terrassi likvideerimiseks tähtajaga 08.08.2011.
31.mai 2011 istungi nr 19 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. otsustas maksta toetusi järgmiselt: maksta toetust kolmele
vähekindlustatud ja paljulapselisele perele kokku summas 807
eurot, maksta toetust kümnele eakale inimesele kokku summas
490,55 eurot, maksta puudega inimese toetust ühele lapsele
summas 26 eurot kuus, anda nõusolek peretoetuse maksmiseks;
2. kompenseeris õpilaste sõidupiletid vastavalt esitatud avaldustele kokku summas 105,57 eurot;
3. muutis Karepa külas asuva katastriüksuse Piilkonnamaja
sihtotstarbe elamumaaks;
Mare Kalme 3. FIE. 4. FIE Mare Kalme Arma Ratsatalu. 5. Ei ole.
6. Maatulundusmaa Rutja külas Vihula vallas. 7. Sõiduauto
TOYOTA LANDCRUISER (1982); sõiduauto VW PASSAT
(1991); sõiduauto AUDI 80 (1994), TOYOTA AVANSIS (1998),
mootorpaat Amuur 3. 8. Ei ole. 9. Swedbank 2 arvelduskontot,
Nordea Pank 2 arvelduskontot. 10. Nordea Pank; Swedbank. 11. Ei
ole. 12. Volikogu liikme ja komisjoni esimehe hüvitis. (03.05.2011)
Age Kuusemets 3. FIE. 4. Ei ole. 5. Ei ole. 6. Ei ole. 7. Ei ole . 8. Ei
ole. 9. Swedbank -1 arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12.
Volikogu liikme ja komisjoni esimehe hüvitis. (28.04.2011)
Hanno Nõmme 3. FIE Hanno Nõmme. 4. Ei ole. 5. Ei ole. 6. Vihula
vallas Eru külas 4 maatulundusmaad; Tõugu külas 1
maatulundusmaa; Ida-Virumaal Tudulinna vallas Oonurme külas 1
maatulundusmaa; 3 elamumaad Lääne-Virumaal Vihula vallas
Võsu alevikus. 7. Sõiduauto OPEL FRONTERA-B (2000);
Kalapüügilaevad „PELLA (1986), Tallinna Lt. (1991)ja ROBUST20 (2007); traktorid T40AM (1986) ja T-16 (1976). 8. Ei ole. 9. SEB
- 2 arvelduskontot; Swedbank 1 arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Ei ole.
12. Pension. VRKÜ juhatuse esimehe hüvitis. Rakvere Metsaühistu
käsundusleping. Volikogu liikme ja komisjoni liikme hüvitis.
(29.04.2011)
Einar Ohov 3. Ehituse peaspetsialist. 4. Rae Vallavalitsus. 5.
19/1220 EUR. 6. Ei ole. 7. Sõiduauto ŠKODA Felicia (1999). 8.
Alfred Berg Rahastoyhtiö Oy. 9. Swedbank-1 arvelduskonto. 10. Ei
ole. 11. AS DNB Nord Liising. 12. AS ELVESO, Virumaa
Rannakalurite ühing, OÜ Dream Capital, Volikogu liikme ja
komisjoni esimehe hüvitis. (11.04.2011)
Mati Piirsalu 3. Ehitusspetsialist. 4. OÜ Kadrina Kommunaal. 5.
460 EUR. 6. Vihula vallas Palmse k Tülira mü, Eru k Tuulise mü ja
Mustoja k Pilvise mü. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9. Swedbank 2 arveldusja 1 krediidikonto; SEB 1 arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Swedbank
Liising. 12. Pension. Volikogu aseesimehe ja komisjoni liikme
hüvitis. (26.04.2011)
Eha Sirelbu 3. Ei ole 4. Ei ole. 5. Ei ole 6. Elamumaa LääneVirumaal Vihula vallas Võsul. 7. Sõiduautod FORD FOCUS C
MAX (2004) ja OPEL VECTRA (1997). 8. Ei ole. 9. SEB - 1
arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Pension. Volikogu liikme ja
komisjoni esimehe hüvitis. (20.04.2011)
Aide Veinjärv 3. FIE 4. Mäerahva Talu. 5. Ei ole. 6. Elamumaa
Lääne-Virumaal Vihula vallas Karula külas. 7. Ei ole. 8. Ei ole. 9.
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4. väljastas MTÜ-le Viru Folk avaliku ürituse, kontsert-sari
„Käsmu kontserdid“ 03.06.2011 kuni 12.06.2011,
korraldamise loa;
5. võttis vastu Lobi küla Lillemäe ja Tagametsa kinnistute
detailplaneeringu;
6. kiitis heaks hajaasustuse veeprogrammi taotleja A. Ehamaa
lõpparuande;
7. tunnistas AS HAT Auto pakkumuse ja AS SEB Liising
pakkumuse
majanduslikult soodsateks pakkumusteks.
Sõlmis kasutusrendilepingu AS-ga SEB Liising sõiduauto
TOYOTA Corolla, müüja AS HAT Auto, kasutamiseks.
Lõpetas AS-ga SEB Liising sõlmitud sõiduauto Nissan
Almera kasutusrendilepingu;
8. lõpetas FIE-ga Katrin Kapper töövõtulepingu seoses tähtaja
möödumisega ja sõlmis uue raamatupidamis-teenuse ja
finantsjuhtimisteenuse lepingu tähtajaga 6 kuud alates
01.06.2011 kuni 30.11.2011;
9. otsustas esitada volikogule otsuse eelnõu „Nõusoleku
andmine maavara kaevandamise loa pikendamiseks“.
07. juuni 2011 istungi nr 20 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. luges K. Ideström`i Pedassaare külas korraldatud jäätmeveost
vabastatuks kuni 31.12.2011;
2. väljastas projekteerimistingimused Koljaku küla Vesiveski
kinnistu elektri peakaitsme suurendamise tööprojekti
koostamiseks;
3. väljastas kasutusload Võsu aleviku Jaanioja 2 kinnistul asuva
sepipaja osaliseks kasutamiseks ja Metsiku küla Kraavi
kinnistu puurkaevu kasutamiseks;
4. väljastas ehitusload Koljaku küla Vesiveski kinnistu osade
ehitiste rekonstrueerimiseks ja optilise kaabli paigaldamiseks
piki Haljala-Karepa teed kuni Võle-Vainupea-Kunda teeni;
5. otsustas esitada volikogule järgmised eelnõud „Võsu sadama
detailplaneeringu algatamine“ ja „Vihula valla 2010
majandusaasta aruanne“;
6. täiendas Vihula Vallavalitsuse 19.01.2010 korralduse nr 28
„Ehitusloa väljastamine“ punkti 1 ja sõnastas selle järgmiselt:
„Väljastada ehitusluba MTÜ-le Võhma Seltsimaja Võhma
seltsimaja rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks“;
7. ei andnud luba MTÜ-le UBAN STYLE Käsmu külas Lainela
puhkekeskuses 25.07.2011 kuni 31.07.2011 toimuval
tantsulaagril õues muusika mängimiseks 30.07.2011 alates
kella 23:00 kuni 31.07.2011 kella 04:00;
8. väljastas MTÜ-le MK Paganad avaliku ürituse, mootorratturite kokkutulek SMASH 2011 Rutja lennuväljal
09.07.2011, korraldamise loa ja Vihula Vallavolikogu
Noortekomisjonile avaliku ürituse, Võsu jaanituli
23.06.2011, korraldamise loa;
9. andis OÜ-le GoGreen otsustuskorras tasuta üürile alates
15.06.2011 kuni 15.09.2011 Vihula vallale kuuluvas Vergi
külas Lasteaia kinnistul asuvas hoones endise postkontori
ruumi suvekaubanduse korraldamiseks.
SEB - 1 arvelduskonto ja 1 krediidikonto; Swedbank - 1
arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. AS SEB Liising; AS Nordea Finance
Estonia. 12. Volikogu liikme ja komisjoni liikme hüvitis.
(21.04.2011)
Uno Õunapuu 3. Tisler. 4. OÜ Uno & Puu. 5. Ei ole. 6. Kinnistu
Lääne-Virumaal Vihula vallas Võsupere külas. 7. Sõiduauto
VOLKSWAGEN GOLF (1992). 8. OÜ Uno & Puu. 9. Swedbank
- 1 arvelduskonto; SEB 1 arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Ei ole.
12. OÜ Uno & Puu; Volikogu liikme hüvitis. (28.04.2011)
Arvi Ööpik 3.Töödejuhataja/Juhatuse esimees. 4. Vihula
Munitsipaal/OÜ Transtime. 5. 19/1064,13 EUR; 576 EUR. 6.
Elamumaa Lääne-Virumaal Vihula vallas Vergi külas,
korteriomand Rakvere linnas, tootmishoonete maa Vihula vallas
Võsu alevikus. 7. Sõiduauto TOYOTA AVENSIS (2006). 8. OÜ
Transtime, Tallink Grupp, Swedbank Pensionifond K3. 9. SEB 1
arvelduskonto, Swedbank 1 arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12.
Volikogu liikme ja komisjoni liikme hüvitis. (27.04.2011)
Vihula Vallavalitsuse liikmed:
Ülle Kajando 3. Ei ole. 4. Ei ole. 5. Ei ole. 6. Ei ole. 7. Ei ole. 8. Ei
ole. 9. Swedbank - 1 arvelduskonto; SEB 1 arvelduskonto. 10. Ei
ole. 11. Ei ole. 12. Vihula Vallavalitsuse liikme hüvitis.
(19.04.2011)
Sirje Kornel 3. Talu perenaine. 4. Soone Talu. 5. Ei ole. 6. 10
maatulundusmaad Vihula ja Haljala vallas.
7. Sõiduauto
Mitshubishi L200 (2007). 8. Ei ole. 9. Swedbank - 1 arvelduskonto;
SEB 1 arvelduskonto; Nordea Pank 1 arvelduskonto. 10. MES. 11.
Nordea Liising. 12. Vihula Vallavalitsuse liikme hüvitis.
(26.04.2011)
Urmas Osila 3. Abivallavanem. 4. Vihula Vallavalitsus. 5.
20/18310 EEK. 6. 2 korteriomandit ja 2 kinnisasja Harju
maakonnas. 7. Sõiduauto OPEL VECTRA (1995); veoauto GAZ
21 (1964); väikelaev (2004). 8. Swedbank; Tallink Grupp; Aarik
OÜ; Euroäri OÜ; UPR Teenused OÜ. 9. Swedbank - 1
arvelduskonto ja 1 krediidikonto; SEB - 1 arvelduskonto ja 1
krediidikonto; Nordea 1 arvelduskonto. 10. SEB. 11. Ei ole. 12. Ei
ole. (29.04.2011)
Aarne Vaik 3. Pensionär/Majahoidja. 4. Eesti Kirjanike Liit. 5. Ei
ole. 6. Ei ole. 7. Sõiduauto FORD ESKORT (1985). 8. Ei ole. 9.
Swedbank - 1 arvelduskonto. 10. Ei ole. 11. Ei ole. 12. Vihula
Vallavalitsuse liikme hüvitis. (26.04.2011)
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VIHULA VALLA LEHT

MUUSIKAPÄEVAD
VÕSU VIIS´11
Kolmapäev 20.07.2011
20:00 VÕSU VIIS '11 soenduskontsert Võsu Rannaklubi pargis,
tasuta. Esineb Rakvere Linnaorkester
Neljapäev 21.07.2011
19:00 MUUSIKAPÄEVAD VÕSU VIIS ´11 avatseremoonia
Võsu Rannaklubi pargis, tasuta Karl Madis ja "Võsu Viis '11"
festivaliorkester
Reede 22.07.2011
20:00 VÕSU VIIS '11 ansamblite kontsert Võsu Rannaklubi pargis
Hollandi Noorte Rahvusliku Fanfaarorkestri ansamblid
20.00 Läti Noorte Sümfooniline Puhkpilliorkester Vihula mõisa
pargis (tasuta).
22:00 Öine kammerkontsert Võsu kooliõuel Karmen Puis
(Vanemuine), Villu Valdmaa (RO Estonia) ja Siim Selis (EMTA)
koos üllatajatega
Laupäev 23.07.2011
18:00 VÕSU VIIS '11 festivaliorkestri GALA-kontsert koos
solistidega ja Läti Noorte Rahvuslik Sümfooniline
Puhkpilliorkester ja Hollandi Noorte Rahvuslik
Fanfaarorkester, Võsu Rannaklubi pargis tasuta
22.00 TANTSUÕHTU Rannaklubi pargis, tasuta Mait ja Mikko
Maltise ansambel
Pühapäev 24.07.2011
12.00 Noortebändide konkurss Võsu Rannaklubi pargis
Osalevad:
- Ebakõlar
- Airheads
- Meelis Rauba Bänd
- Võsu Bänd või Kivamees
Külalisesineja ansambel Elephants From Neptune
Päeva juhib Tiia Paist

EELK Haljala koguduse Esku kabelis toimuvad korralised
jumalateenistused iga kuu esimesel ja kolmandal pühapäeval
algusega k.14.oo.
10. juulil algusega kell 15.00 Esku kabeli oreli pühitsemine.
Külalistena teenivad kaasa Tartu Peetri koguduse õpetaja Ants
Tooming, helilooja ja laulja pr. Lea Gabral, orelil pr. Külli
Erikson. Kaetud on armulaud.
05., 06. ja 07. juulil
OSUTAB VIHULA VALLAS
TEENUST
KORSTNAPÜHKIJA
Aivar Needo
Soovijatel registreerida telefonil
510 1250

OÜ MERISIIL TEEB
TRAKTORIGA
HOOLDUSNIITMIST.
Kontakt: Vahur 508 4765,
vahur@merisiil.ee
Vaata hinnakirja ja ka muid
pakutavaid teenuseid:
www.merisiil.ee

Müüa ja rentida hüdraulilised puulõhkujad. Surujõud 7 t. Elektri- ja
bensiinimootoriga ning traktori hüdraulikalt käitatav. Universaaltera kiil+rist.
Kergesti reguleeritav lõhkumistera kõrgus ning silindrikäik. Valmistatud
Eestis! Hind: 1200€+km. Rent: 30€/ööpäev. Küsi lisa tel. 568 27 009

Mälestusi ja kogemusi seoses
põllumajandusreformiga
1989. aastal vastu võetud taluseadusega pandi alus esimestele õiguslikul alusel loodud
taludele. 1991. a maareformiseadusega tagastati maa õigusjärgsetele omanikele ja
võimaldati maad erastada piirkondliku ostueesõigusega või ka üldistel alustel. Järgmisel,
1992. aastal võeti vastu põllumajandusreformi seadus, millega pandi alus endiste
kollektiiv- ja riigimajandite likvideerimisele, nende vara ja maa baasil uute talude ja
põllumajandusettevõtete loomisele.
Eesti Põllumajandusmuuseum soovib teada saada, mis toimus seoses
põllumajandusreformiga igas Eestimaa paigas. Osa majandeist suutis oma tegevuse
turumajanduse nõudmistele vastavalt ümber korraldada ja on praegugi elujõulised, teised
aga mitte; osa talunikest rajas jätkusuutliku tootmis- või turismitalu, teised ei tooda enam
endagi tarbekski; mõnel pool on ka maal küllaga töökohti, teisal jälle elu kiratseb. Kuidas
ja miks see nii läks?
Kutsume Teid meenutama, mida arvasite põllumajandusreformist, kuidas see toimus
ja kuidas mõjutas see Teie elu. Meenutuste kirjapanekul ei ole tarvis karta, kui isiklikud
seisukohad ja mälestused ei lange kokku nn ametlike käsitlustega. Mälestusi võib
täiendada fotode, dokumentide või muu lisamaterjaliga, mille vormistamisjuhiseid saab
muuseumitöötajalt. Kui soovite, saate lisad tagasi pärast muuseumis kopeerimist;
tavalised valguskoopiad kahjuks muuseumile ei sobi.
Kogutud materjal säilitatakse Eesti Põllumajandusmuuseumis. Et huvilistel sellest
materjalist kasu oleks, palume tööde alla märkida oma nime, sünniaasta ja
kontaktandmed.
Mälestused palume saata või tuua võimalusel 21. detsembriks 2011. aastal Eesti
Põllumajandusmuuseumisse, Pargi 4, Ülenurme 61714, Tartu maakond, et muuseum
saaks materjali kasutada 2012. aasta märtsis avatava näituse ja konverentsi ettekannete
koostamisel.
Täiendavat infot saab
Ell Vahtramäelt telefonil 7383821 või e-postiga aadressil ell.vahtramae@epm.ee ja
Anne Grišanilt telefonil 7383818 või e-postiga aadressil anne.grisan@epm.ee.

JUUNI 2011

Karepa Selts kutsub
16. juulil algusega kell 17.00

XI kodukandipäevale ja rannarahva
kalapeole
Karepa rahvamajja
Võta degusteerimiseks oma kalaroog kaasa!
Peo osalustasu 5€, lapsed kuni 18 a tasuta
Kalaroa tooja saab tasuta
Peo kava:
17.00 pidulik avamine
17.10 Haljala kihelkond 770, lühike ettekanne
Egon Mets´alt
17.25 Kontsert, esinevad Katrin Karisma ja Tõnu
Kilgas
18.30 Lühike ettekanne piirkonna kalurikülade
erinevatest perioodidest, näituseväljapaneku tutvustamine
18.45 Ühine söömaaeg kalasupp, kaasatoodud
kalaroogade degusteerimine
19.30 Pidu jätkub tantsuga ansambel The Best Way
saatel
21.00 Üllatusesineja
Peo ajal avatud laste mängutuba
Saali seintel Valli Lember-Bogatkina maalid
Näitus-väljapanek kohaliku kalapüügi ajaloost
Kaasavõtmiseks jagatakse kalatoitude valmistamise
nippe ja retsepte

Arenduskoja LEADER
toetuste projektitaotluste
vastuvõtt 2011. aasta sügisel
Kohalik LEADER tegevusgrupp MTÜ Arenduskoda
võtab vastu LEADER strateegia meetmete 2011. a
sügisvooru toetuste projektitaotlusi.
Meetme 1.1 „Kohaliku elukeskkonna investeeringutoetus“ ja meetme 2.1 „Ettevõtluse arendamise toetus
projektitaotlusi võetakse vastu 3. kuni 7. oktoobrini 2011
(kella 17-ni) MTÜ Arenduskoja kontoris, aadressil
Roheline 19, Tapa linn.
Arenduskoja igas liikmesomavalitsuses (Ambla,
Kadrina, Kuusalu, Tapa ja Vihula vald ning Loksa linn) on
määratud LEADER projektitaotluste koostamise
konsulteerimiseks kohalik nõustaja. Taotlejatele on
nõustamine kohustuslik. Arenduskoda korraldab eelpool
nimetatud toetustealased infopäevad. Toetuste ja
nõustamise kohta saab infot, taotlusvorme ning
juhendmaterjali MTÜ Arenduskoja veebilehelt
arenduskoda.ee.
Heiki Vuntus,
arenduskoja tegevjuht

VERGI KALURITEPÄEV
9. juulil
Avamine kell 10:00
Kell 10 algavad traditsioonilised jalg- ja
võrkpalliturniirid, registreerumine kohapeal alates
09:30
LAAT
kõike head-paremat ja
kaunist-kaunimat

ÕLLETELK

FOTONÄITUS
ilupilte ümbruskonnast

Lastele AARDEJAHT
JA MÄNGUNURK

LÕBUSÕIT MEREL

MEIDA LOPMAN
Võsu alevik

102

HAIDE PAJULA
Võsupere küla

91

JAKOB BERGSTRÖM 89
Adaka küla
AINO PAJUSTE
Võhma küla

85

VAIKE HEINSAAR
Joandu küla

82

JOOSEP UUKIVI
Annikvere küla

81

JUTA SUNDLA
Noonu küla

81

HUGO KRIIVA
Vergi küla
OSKAR RATASEPP
Koljaku küla

80

VELLO METSAM
Rutja küla

70

OLAVI KAMARIK
Pedassaare küla

70

EVI RANDMAA
Pajuveski küla

70

Kallist ema, ämma, vanaema ja
vanavanaema
Aino Pajustet
õnnitlevad tema 85. juubelil
Endla, Jaan, Aili ja Jaanus perega

Vahel öö tuleb keset heledat suveilma,
keegi silmad suleb,
jättes meid nii paljust ilma ...
1. juunil lahkus meie hulgast üks Karepa
seltsi asutajaliikmetest –
Aade Nurmsalu.
Mäletame Aadet kui töökat ja abivalmis
inimest. Ta oli alati kohal talgutel,
koristustel ja üritustel. Aade oli hoolas ja
lahke perenaine. Abikaasa meremeheameti tõttu jäi poegade kasvatamine
suures osas tema õlule. Sissesõidul
Karepale jäi silma tema korras aed, ilma
ühegi liigse rohulibleta. Kuigi Aadet
enam meie hulgas ei ole, elab ta kõigi
südametes edasi.
Kurbusega Karepa selts

TÖÖTOAD randlane koob võrku ja sõlmib sõlmi
12:00 avatakse Seltsimaja Söökla- kohalike
valmistatud keedused ja küpsetised
15:00 isevalmistatud veesõidukite ralli supelrannas
16:00 lõõtspillimängija
18:00 autasustamistseremoonia
19:00 astub lavale ANSAMBEL

75

Meie hulgast
on lahkunud …

Läbi päeva juhatab ja juhendab meid
Lauri Otsman
Registreerimine veesõidukite rallile tel: 56665081
(Liina) või 5260213 (Annika)

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

ADOLF KÕNNO
30.05.2011
AADE NURMSALU
01.06.2011
AGO KONGA
05.06.2011

