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70 km pikkune rattamatk seltsist seltsini

Võhma seltsi eestvedamisel
toimus laupäeval, 16. juulil,
70 km pikkune rattamatk
seltsist seltsini mööda Vihula valla põhjakallast. Esimene tubli rattur lahkus
kodunt juba varahommikul.
Ei tema mallanud oodata,
kuniks rahvas Palmses koguneb, võttis kätte ja väntas
kohe Võhmale. Teised ootasid sinist bussi, mis sõidutas
kõik osalejad Võhmale, sest
just see oli selle raske ja
kõikide ettekujutustes piinarikka teekonna alguspunkt.
Kuna inimesi oli tunduvalt
rohkem kui jalgrattaid, tuli
Märt retkele kolme rattaga.
Meie saagiks said väga
vahva kollane pungiratas,
roosa lasteratas ja Võhma
küla ainus profiratas.
Sõit võis alata. Siht võeti
Käsmu peale. Käsmus tervitati rattureid rahvamaja
juures ohtra morsi ja avatud
kaltsukaga. Kõik kes tahtsid,
said omale valida meelepärase kostüümi edasiseks
sõiduks. Seal samas alustati
retkeliste registreerimist –
panid oma hinge kirja, said
märgi rinda ja võisid sõitu
jätkata. Koos käsmukatega
veeresid ratturid Võsu poole.
Teel liitus meiega vinge
motomemm Küllike.
Võsu Vabatahtlik Tuletõrjeühing ei kustutanud sel
päeval Võsul tuld, vaid
kaljaga saabuvate retkeliste
janu. Valdek andis ülevaate
seltsi ajaloost, tänastest tegemistest ja tutvustas kasutuses olevat tehnikat. Juttu
jätkus kauemaks – oli ka
millest rääkida, sest järgmisel aastal saab selts juba 100aastaseks.
Retk jätkus koos Võsult
liitunud jalgratturitega Vergi
suunas. Eespool sõitjad arvasid vist, et sõit käib aja
peale, sest tempo kruviti
viimseni üles. Virisejaid ei
olnud, mahajääjaid aga küll.
Nii mõnigi istus vahepeal
sinisesse saatebussi, et hinge
tõmmata. Igaks juhuks mai-

Hetk enne Karepalt lahkumist
gase kontserdist. Suur tänu
karepalastele, kes teelistele
varju pakkusid – oli see ju
ainus koht meie teel, kus
korraks vihma sadas! Kahjuks Karepalt keegi meiega
kaasa ei sõitunud, aga saime
neist aru. Oma pidu tuli ju
lõpuni pidada.
Viis kilti veel, väikene
mäkketõus ja sealt ta paistiski – Toolse endine pioneerilaager. Mitte keegi ei
vajunud kokku ega kibelenud magama. Mindi hoopis ujuma. Territooriumiga
tutvutud, algas õhtusöök.
Pikk laud oli rikkalikult
kaetud, sõime mõnuga ja
olime õnnelikud, et olime
lõppu jõudnud. Õhtut sisustas ansambel „Limit“ vinge
repertuaariga, kõik rokkisid
täiega, nagu polekski päev
otsa ratast tallanud. Kõrvaltvaatajail tekkis kahtlus, kas
meil oli ikka 70 kilti väntamist seljataga või mitte?!
Kõik vihtusid väsimatult
tantsu ega lõpetanud ka siis,
kui bänd pillid kokku oli
pannud. Toolse perenaine
Kaire lõbustas seltskonda
toredate mängudega, kus
kaotajaid polnud. Õhtu jätkus nagu võhmakate puhul
ikka – lauluga. Seekord
kestvuslaulupeoga, kuni uni
võimust võttis. Võhmakate
ainus Aare kontrollis isiklikult üle, et kõik ikka korralikult magaksid.
Pühapäev, 17. juuli. Peale hommikusööki pakkisime rattad järelkärusse ja
ratturid bussi ja sõit läks
kodu poole tagasi. Tublimaist tublimad – Kristi,
Harry ja Andrus loobusid
küüdist ja väntasid ka koju
ratta seljas.
Võhma selts tänab südamest kõiki VAPRAID jalgSuured tänud võhmarattureid JA ILUSAID võõrustajaid – Käsmu Külaseltsi,
katele, sellise toreda retke ja
Võsu Vabatahtlikku Tuletõrje Ühingut, Vergiranna
meeleoluka laupäevaõhtu
Seltsi, Vainupea lahket vastuvõtjat Reeta, Vihula Seltsi,
eest! Järjekordselt võin ma
Tink-Tingadi naisi, Arma ratsatalu, Karepa Külaseltsi,
täie rinnaga hüüda – teil on
Toolse Klubi ning kiita Vihula Vallavalitsust ja EL
Võhma!
Leader Programmi, kelle toetusel retk sündida sai.
Uute ja huvitavate kohtumisteni, kallid sõbrad !
Marju Tammeleht
Võhma seltsi fännklubi
Võhma seltsiliste nimel Riina Kens
asutajaliige

nin, et virisejaid ei olnud
sõidu lõpuni.
Vergis ootasid meid ees
Vergiranna Seltsi rahvas
aurava kalasupi ja ülimaitsva
metsmaasika-mustika küpsisetordiga. Lõuna oli võrratu – kõik pidid end kontrollima, et toit keelt alla ei viiks.
Sellal, kui ratturid sõid,
andis Liina meile ülevaate
sealse seltsi töödest ja tegemistest.
Vergi ratturid kaasas
liikus rattarong Mustoja ranna suunas. Tänu esisprinterite ägedale tempole olime
ajagraafikust kõvasti ees ja
keegi ei kiirustanud kuhugi paar vapramat käis ujumas,
paar aktiivsemat andis ajakirjanikule intervjuud, ülejäänud lebotasid niisama
mererannas. Ometi pidime
edasi liikuma, sest Hailis
ootasid meid ees Kai ja Kaie
Vihula seltsist. Teel kohtasime Marti. Mart on tubli
eesti mees, kes oli otsustanud rattaga Eestile ringi
peale teha. Kutsusime ka
tema endaga kaasa.
Vahepeal suutsin ma
lõhkuda roosa jalgratta, aga
kuna rattaid oli rohkem, anti
mulle see vinge Võhma küla
ainus profiratas. Pean kahetsusega tunnistama, et ka
sellel rattal suutsin ma
mõningad osad teel küljest
raputada.
Haili ja need Vihula
naiste maitsvad pannkoogid
marjavahuga......mmmmm!
Tekkis juba küsimus, kas
retke nimi on ikka seltist
seltsini või hoopiski söögist

söögini.
Keha kinnitatud, jätkasime sõitu jälle ranniku
suunas. Vainupeal tutvustati
meile kabelit, Anu Raua
altarigobelääni ja Peeter
Toominga tütre fotonäitust.
Jälle sadulasse, mööda
vilksamas Eisma trööstitud
tormikahjustused. Torm oli
platsi ikka päris puhtaks
teinud. Need, kellel enne
merele vaadet ei olnud, said
selle, tahtsid nad seda või
mitte.
Rutjal oli meri valge. Nii
tohutult palju oli lahel luiki.
Põikasime sisse Arma ratsatallu. Kuna pererahvast polnud kodus, aga maja uksed
olid kõigile avatud ja luba
Marelt telefonitsi saadud,
tutvusime külalistemajaga
omapäi. Vot see oli ikka
maja! Kui palju ilu lihtsast
eesti puidust. Vaatasid lihtsalt suu ammuli ja imestasid.
Lõpuks saabus ka pererahvas koju ja millega ikka
üks ratsatalu pererahvas
sõidab – loomulikult hobustega. Ka meile anti võimalus
oma rattad hobuste vastu
välja vahetada. Peale mõningast proovimist, otsustasime
ikkagi ratastel jätkata.
Lõpp tundus juba lähedal
olevat – järgmine peatus oli
Karepa rahvamaja, kus kodukandi päevad olid täies
hoos. Kuigi sissepääsuks
pidi kaasas olema oma
valmistatud kalaroog, mida
meil polnud, kutsuti meid
lahkesti tuppa, näidati näitust rannarahva elust ja
saime osa Karisma ja Kil-

Karepal oli taas
kodukandipäev
16. juulil toimus Karepal juba üheteistkümnendat korda
kodukandipäev. Seekord oli kogu lugu pühendatud
piirkonna kalandusele. Samas pidasime meeles ka Haljala
kihelkonna 770. aastapäeva. Kihelkonna lugu rääkis
Haljala Gümnaasiumi ajalooõpetaja Egon Mets.
Meeleoluka ja teemakohase kontserdiga esinesid Katrin
Karisma ja Tõnu Kilgas. Kestvad ovatsioonid meelitasid
esinejatelt välja lisapala ja lubaduse kunagi tagasi tulla.
Kontserdile järgnes ettekanne pilli- ja kalamehelt
Olavi Kasemaalt, kes andis ülevaate piirkonna kalanduse
erinevatest perioodidest pikkides vahele oma isiklikke
mälestusi.
Peale pikka istumist on vajalik jalgu sirutada. Selleks
puhuks oli kavas ühine kalasupi söömine ja kaasa toodud
kalaroogade degusteerimine. Meie kartus, kas
degusteeritavaid roogi ikka tuuakse, õnneks paika ei
pidanud. Meie siiras tänu kõigile, kes üleskutset kuulda
võtsid. Seda enam, et pilguga hinnates, võis toodud roog
olla kallim, kui lunastatav pilet oleks olnud.
Kaasa võtmiseks oli koostatud valik retsepte ja
nõuandeid, kuidas kala köögis kohelda ja mida neist teha
võiks.
Saali seinu kaunistasid seekord Valli LemberBogatkina mereteemalised maalid. Teise korruse
kaminasaalis oli üles seatud näitus meie külade
kalameeste elust läbi ajaloo. Lisaks väljapanek
kalandusse puutuvatest asjadest, mida õnnestus veel
kodudest leida. Praeguseks on paljud huvitavad ja
väärtuslikud eksemplarid mitmele poole laiali jagatud või
lihtsalt ära visatud.
Peale kehakinnitust ja jalasirutust kutsus ansambel
The Best Way kõiki tantsule. Meie rahvaga on ikka see hea
lugu, et tantsupõrand saab kohe täis. Tantsimise vaheajal
pakkusime peolistele kõhu- ja näolihaste treeningut,
treeneriks Raimo Aas. Plaaniväliselt ja ekstra meile
pakkusid silmailu Kundas laagris olnud kõhutantsijad.
Tänud kõigile peolistele kodukanti meeles pidamast.
Tänud toetuse eest ka Leader programmile ja Vihula
vallale.
Ene Loo

Käsmu oreli ligi 400 aastat
vanad osad on taas
mänguvalmis!
Pühapäeval 14.08 kell 14.00 toimub Käsmu kirikus
mandri-Eesti vanima, 1813.a. algupärasel kujul valminud
Käsmu oreli remondijärgse taaspühitsemise pidulik
missa. Pühitseb EELK peapiiskop Andres Põder. Jutlustab
Virumaa praost Peeter Kaldur, liturg on abipraost Tauno
Toompuu. Teenivad diakon Urmas Karileet ja organist
Marju Metsman. Tere tulemast kõigile!
Vahetult pärast teenistust on orelikontsert, sissepääs
vaba annetusega.
Remondi käigus selgus, et Käsmu oreli vanimad osad
on algselt valmistatud juba aastal 1613 Tallinna Niguliste
kiriku väikese oreli jaoks ja neid on kasutatud praeguse
1813. aastal valminud oreli valmistamisel!
28.08 kell 14.00 on Käsmu kirikus leeripüha,
leerilaste ristimine ja õnnistamine. Jutlustab ja
õnnistab abipraost Tauno Toompuu. Orelil Marju
Metsman.

Tule Teate Tantsimisele!
Võhma selts kutsub kõiki, kes tahavad ilma teha, meiega
koos 21. augustil 5:26 Udriku ja Kadrina vahelisele
teelõigule Teate Tantsule!
Lähemalt kogu üritusest saad lugeda FACEBOOKIS
Võhma seltsimaja kontolt ja seltsi kodulehest.
NB! Kui Sa nüüd otsustasidki tulla, siis anna endast
teada telefonil 5 398 9592 ja tee oma 16. augusti
õhtupoolik vabaks, sest 18:30 Võhma seltsimajas on Ivi
Lehtmetsaga proov!
Kui Sul jäi mingil põhjusel Balti ketis osalemata, on
Sul võimalus sama tunnet kogeda Teate Tantsul.
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Aarne Vaik peab Käsmu meremuuseumit oma elutööks
paelub. “Viikingite aeg ongi
esimene ajastu, millal tegudeni jõuti. Teema on põnev
ja oli nõukogude ajal keelatud, samas vabariigi ajal
selle uurimisega kuigi kaugele ei jõutud,” mõtiskleb
Vaik, kelle jaoks on põnevad
just need ajastud, millest on
vähe teada, sest siis jätkub
avastamist kuni legendideni.
Näiteks huvitavad teda Lääne-Eesti ehted – laevaosi
maapõuest välja ei tule, küll
aga ehteid, mida uurida
võiks.

Kaasomand ja selle
kasutamine
Omand on isiku täielik õiguslik võim asja üle. Omanikul
on õigus asja vallata, kasutada ja käsutada ning nõuda
kõigilt teistelt isikutelt nende õiguste rikkumise vältimist
ja rikkumise tagajärgede kõrvaldamist.
Ühel asjal võib olla üks või mitu omanikku. Kui omanikke
on kaks või rohkem, on tegemist ühise omandiga, mis
omakorda võib olla ühisomand või kaasomand. Erinevus
ühisomandi ja kaasomandi vahel on selles, kas omanikele
kuuluvad osad ühises asjas on kindlaksmääratud või
mitte.
Ühisomand on näiteks abikaasade ühine omand.
Ühine omand tekib sageli ka pärimisel - kui pärandi on
vastu võtnud mitu pärijat, tekib pärijate ühisus, millele
kohaldatakse kaasomandi sätteid. Kaasomand tekkis
sageli ka omandireformi käigus vara tagastamisel ja
erastamisel.
Kui ühel asjal on mitu omanikku, siis tekib asja
kasutamisel sageli erimeelsusi ja probleeme. Mitme
omaniku korral tuleks asja valdamise ja kasutamise korras
jõuda omavahel kokkuleppele. Asjaõigusseadus sätestab,
et kaasomanikud valdavad ja kasutavad ühist asja
kokkuleppe või kaasomanike enamuse otsuse kohaselt,
kui sellele enamusele kuulub suurem osa ühises asjas.
Kaasomanikul on õigus ühist asja kasutada niivõrd, kui
see ei takista teiste kaasomanike kaaskasutust.
Ühise asjaga seotud kulutused kannavad kaasomanikud ühiselt, kuid vastavalt igale kaasomanikule
kuuluva osa suurusele. Ennekõike kantakse vajalikud
kututused, st sellised kulutused, millega säilitatakse eset
või kaitstakse seda täieliku või osalise hävimise eest.
Kasulikud kutused on sellised, millega eset oluliselt
parendatakse ja ka nende tegemises ja hüvitamises tuleks
kaasomanikel kokkuleppele jõuda. Kolmas kulutuste liik
on toreduslikud - nendega taotletakse peamiselt eseme
mugavust, meeldivust või ilu. Toreduslike kulutuste
tegemise osas võib kaasomanikel erimeelsusi kõige enam
tekkida.
Kaasomanikul on õigus nõuda teistelt kaasomanikelt,
et kaasomandis oleva asja valdamine ja kasutamine
toimuks vastavalt kõigi kaasomanike huvidele.
Kaasomanikud peavad üksteise suhtes käituma lähtuvalt
hea usu põhimõttest, eelkõige hoiduma teiste
kaasomanike õiguste kahjustamisest.
Silmas peaks pidama ka seda, et kinnsiasja puhul
kehtivad kaasomanikevahelised kokkulepped üksnes
kokkuleppe sõlminud isikute puhul. Selleks, et need
kokkulepped oleksid kehtivad ka kaasomanike
õigusjärglaste suhtes, tuleks kanda kinnistusraamatusse
kokkuleppe olemasolu kohta märkus.
Kui mõni kinnisasja kaasomanik keeldub kaasomandi
kasutuskorra kokkuleppe sõlmimisest või ei jõuta
omavahel kokkuleppele, võib iga kaasomanik nõuda
kohtult kaasomandi kasutuskorra kindlaksmääramist
kohtumenetluses. Kohtul on kasutuskorra määramisel lai
diskretsiooniõigus, lähtudes hea usu ja mõistlikkuse
põhimõttest ning arvestades muuhulgas kõigi
kaasomanike ühiste huvidega, kaasomandi mõtteliste
osade suurusega, senise kasutuskorraga, pooltevaheliste
suhetega ja muude oluliste asjaoludega ning vajadusel
tuleb eelistada ka vähemuse huvisid.
Margit Halop
Õigusnõunik, margit.halop@mail.ee, tel 5 329 2963
Juristi konsultatsioon teisipäeval,
09.augustil kell 10 - 12.
Vallaelanikel on võimalik saada õigusalast nõu
vallamajas, Mere 6 Võsul.

Võsul saab kuulata Georg
Otsa ja Mikk Mikiveri
Igal õhtul kell 22 saab Võsu rannaklubi kõrval asuval
endise mängude maja asemele ehitatud väliterrassil
kuulata Georg Otsa esituses “Võsu valssi” ja Mikk
Mikiveri loetuna Jaan Kaplinski luuletust “Mõnel on oma
rada”.

Püüab rannaelu
tutvustada

Aarne Vaik
Käsmu meremuuseum
alustas oma 18. hooaega. Omaniku Aarne
Vaigu entusiasmile
rajatud muuseum on on
viinud kaluriteküla
maailmakaardile ning
pakkunud nn maabumiskohta paljudele
üritustele.
1993. aastal muuseumiga
alustanud Aarne Vaik ütleb,
et Käsmu meremuuseum on
erandlik, kuna ta ignoreerib
kõiki tavapärase muuseumi
tegemise reegleid, ning
võrdleb muuseumit koguni
antikvariaadiga, kus kõiki
eksponaate saab oma käega
katsuda – need ei ole klaasi
taha paigutatud. Kollektsioon on kokku korjatud 15
aasta jooksul.
“Oma kultuuri tuleb ikka
ise luua, seda ei saa ametnikud juhtida ega ka luua,”
lausub Vaik, kelle arvates
oleks meremuuseum palju
rohkem arenenud, kui kas
või mõnegi toetuse oleks
saanud. Paraku pole omanikul olnud võimalust ühestki
fondist raha küsida.
Rendileping puudub
senini
“18 aasta jooksul ei ole ma
saanud sellist rendilepingut,
mis oleks sobiv fondidest raha küsimiseks,” nentis Vaik
ning lisas, et ka rendihoones
tegutsemine ei sisenda kindlustunnet, mille tõttu on
ilmselt nii mõnigi asi jäänud
tegemata.
Sellest hoolimata on erakätes muuseum edukalt tegutsenud ja kohta otsinud

üritused oma õuele toonud.
Käsmu küla lahutamatuks
osaks on saanud Viru folk,
kaunite kontserdite sari ja
viikingipäevad.
Aarne Vaik tunnistab, et
eks alguses oli tööd seoses
folgiga päris palju. Kuigi
tasu selle tehtud töö eest
Vaik saanud ei ole, peab ta
peamiseks tasuks Käsmule

Aimar, mis eelmisel suvel
vette lasti ja mille katsetamist tänavugi jätkatakse –
uus asi ja eks igal esemel ole
omad nipid.
“Me ei ole veel korraliku,
meetrise lainega väljas olnud. Folgi ajal tabanud
tormiga oli laev küll väljas,
aga see ei ole see,“ märgib
Vaik, kelle arvates on oma-

Aarne Vaik näitamas Monaco vürst Albert II-le postkaarti.
tuntuse kogumist. “Käsmu
inimene võib küsida, mida
tema sellest on saanud. Mina
mõtlen, et tänu Käsmu populaarsusele on nende (kohalike elanike toim.) kinnisvara
hinda kaks korda kõrgem kui
Võsul. Kinnisvara hind sõltub väga palju koha väärtusest,” lausub Vaik, kes
ennast nimetab Viru folgi
maskotiks.
Eks Viru folk natuke
erinebki teistest – on selline
vaiksem, mis toob kaptenitekülla vastava muusika huvilised, mitte niisama mööda
astujad.
Käsmu meremuuseumi
kõige uuemaks pilgupüüdjaks on kindlasti viikingilaev

ette atraktsiooniks juba see,
kui lasta ühel meeskonnal
sõudma hakata. “Purjega
merele minek ei anna seda
elamust, mis saadakse sellest, kui laev ise liikuma
panna ja sõita,” on meremuuseumi omanik veendunud.
Samas on Vaik mõelnud
veel mõne laeva ehitamise
ette võtta – teha Lahemaa
juubeli puhul väiksemaid
ajaloolisi paate, millega
kunagi mööda jõgesid sõideti. Nüüd aga võiks neid
rendipaatidena kasutada.
Viikingilaevad on vaid
üks osa, mis ajaloohuvilist,
eriti just viikingite ajast
intrigeeritud Aarne Vaiku

Et meremuuseumi ümber
vaba ruumi on ning puudub
kas või ükski korralik paadikuur, on Vaik vaikselt mõelnud ka kalapüügi ja rannaelu
tutvustamise peale.
“Kalapüügioskus katkes
kolhooside ajal. Kõiki püügivahendeid ei osatagi praegu enam kasutada, sest
oskusteave on kadunud,”
nendib Vaik ning lisab, et
igal kalurite kultuuril on
omad väiksed nüansid, mida
ei saa raamatusse kirja panna, vaid neid antakse edasi
põlvest põlve.
Seepärast plaanibki Aarne Vaik sellel sellel suvel
esimest korda korraldada
koolipoistele laager “Noor
kalur”, et õpetada noortele
oskusi, nagu näiteks võrkude
lappamist.
Aarne Vaik tunnistab, et
ta on eluaeg elanud kellast
kellani kulgevat tööaega
tundmata. Käsmu külaelu
edendaja ja ajaloo talletajana
on igatahes tema tööd märgatud ja tunnustatud. President Toomas Hendrik Ilves
andis Eesti vabariigi aastapäeva eel Aarne Vaigule
Valgetähe V klassi teenetemärgi, mida muuseumiomanik jäävaks suuruseks
peab. “Raha kaob ära, aga
aurahad jäävad. Neid võib
isegi pärandada lastelastelegi,” lausub Vaik, kellele
varemgi medaleid antud.
Riiklikke küll mitte, aga
sportlike saavutuste eest
küll.
Kuigi medal tegi Vaigule
heameelt, sõnab ta, et kõige
suuremaks tunnustuseks on
see, kui rahvas Käsmu meremuuseumis käib. Muuseum
on ikkagi Aarne Vaigu
elutöö. “Ega ma oma elutööle veel kriipsu alla ei ole
tõmmanud,” ütleb Vaik
lõpetuseks.
Kristi Ehrlich

Pühitseti pikki aastaid vaikinud Esku kabeli orel
10. juulil pühitseti pikki aastaid vaikinud Esku kabeli orel. Esku kabeli
oreli remonti alustati eelmise aasta sügisel. Orel taastati annetuste toel ja
läks maksma umbes 10 000 eurot.
Esku kabeli oreli taastanud orelimeister Hardo Kriisa ütles, et orel oli
väga hullus seisus ning vajas põhjalikku remonti. Pilli sees olid elanud rotid,
osa puitosi tuli hoopiski välja vahetada, sest katus oreli kohal oli katki,
mistõttu oli osa detaile mädanenud.
Oreli taastamine on üks osa kogu kabeli korda tegemisel. Mullu
jaanipäevaks sai kabel uue katuse, praeguseks on valminud projekt, millega
taotletakse raha kabeli taastamise järgmiseks etapiks, millega loodetakse
algust teha juba augustis.
Teises etapis soovitakse teha ära kõik puidutööd, sealhulgas restaureerida
aknad ja uksed, teha korda torni osa ja selle fassaad. Välisfassaad ja sisemised
värvi- ning krohvitööd jääksid hilisemaks.
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ISTUNG NR 22
27.juuni 2011 kell 08:30 Võsul

14.juuni 2011 istungi nr 21 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:

Istungil osales 12 volikogu liiget: Andrus
Aasmäe, Piret Aasmäe, Anneli Alemaa, Age
Kuusemets, Hanno Nõmme, Einar Ohov, Mati
Piirsalu, Eha Sirelbu, Aide Veinjärv, Vello
Väinsalu, Uno Õunapuu ja Arvi Ööpik.
Istungil ei osalenud Tõnu Ammussaar, Gerly
Kaljuvee ja Mare Kalme.

1. kompenseeris õpilaste sõidupiletid vastavalt esitatud
avaldustele kokku summas 303,01 eurot;
2. andis nõusoleku projektlaagri „Laste Kunstipäevad
Vainupeal“ läbiviimiseks Vainupea Pansionaadis 03.07.08.07.2011;
3. muutis katastriüksuse Neeme tee 2 Käsmu külas lähiaadressi ja määras uueks aadressiks Neeme tee
2//Merekalda;
4. väljastas ehitusload Mustoja jõe Vihula alumise paisu
kalapääsu ehitamiseks ning välitualeti ja külakiige
püstitamiseks Sakussaare külaplatsile;
5. väljastas kirjaliku nõusoleku väikeehitise rekonstrueerimiseks Kasevälja kinnistul Tepelvälja külas;
6. väljastas kasutusload Vihula mõisa peahoone keskosa ja
lõunatiiva rekonstrueerimisjärgseks kasutamiseks,
Eisma küla Paadisadama kinnistu elektriliitumise
kasutamiseks ja Vainupea küla Meresihi kinnistu
elektriliitumise kasutamiseks;
7. andis loa ühise jäätmemahuti kasutamiseks S. Kilk`ile ja
A. Sokolov`ile Käsmu külas ning R. Tõnnison`ile ja E.
Tõnnison`ile Võsu alevikus;
8. väljastas loa Lääne-Virumaa Noortekogule Võsu rannas
(lõkkeplats) 18.08.2011 noorte suveürituse korraldamiseks;
9. väljastas loa OÜ-le Viitna Kõrts 22.06.2011 Altja kõrtsi
kiigeplatsil jaanipeo korraldamiseks;
10. väljastas loa Vihasoo noortelaagrile ürituse „Beach
Party“ korraldamiseks Võsu rannas (lõkkeplats)
08.07.2011 kell 19.00 kuni 23.00.

Volikogu vaatas läbi Vihula valla 2010 aasta
majandusaasta aruande ja ning sõltumatu vandeaudiitori
aruande ning otsustas majandusaasta aruannet mitte
kinnitada enne, kui vallavalitsus on audiitori poolt
tehtud märkused arvesse võtnud ja aruandesse vastavad
parandused sisse viinud.
ISTUNG NR 23
14.juuli 2011 kell 16.00 Võsul
Istungil osales 12 volikogu liiget: Andrus
Aasmäe, Piret Aasmäe, Anneli Alemaa, Tõnu
Ammussaar, Gerly Kaljuvee, Mare Kalme,
Einar Ohov, Mati Piirsalu, Eha Sirelbu, Aide
Veinjärv, Vello Väinsalu ja Uno Õunapuu.
Istungil ei osalenud Age Kuusemets, Hanno
Nõmme ja Arvi Ööpik.
Määrusega nr 42 kinnitati Vihula valla 2010 aasta
majandusaasta aruanne.
Volikogu poolt vastuvõetud otsustega saab tutvuda
valla kantseleis, raamatukogudes ja valla veebilehel:
www.vihula.ee.

Osale kultuurimälestiste
fotokonkursil!
Vihula vallavolikogu heakorra ja
korrakaitsekomisjon kutsub osalema
kultuurimälestiste fotokonkursil
MTÜ Wikimedia Eesti ja Muinsuskaitseamet kuulutasid
juba mai alguses välja fotovõistluse “Kultuurimälestised
Vikipeediasse”, mille eesmärk on täiendada vaba
veebientsüklopeediat piltidega Eestis muinsuskaitse all
olevatest objektidest ning tuua muinsuskaitseteemasid
inimestele lähemale. Vihula vallas on selliseid objekte üle
800, kuid Vikipeedias pole kultuurimälestiste märksõna
all neist veel ühtegi.
Võistlus toimub “Wiki Loves Monuments” nime all
2011. aastal samaaegselt terves reas Euroopa riikides ning
iga maa parimad fotod konkureerivad lisaks kohalikele
auhindadele lõpuks ka üleeuroopalise tunnustuse nimel.
Osaleda võib igaüks ja võistlusele esitatavate fotode arv ei
ole piiratud. Kultuurimälestiste registrist on võimalik
otsida kultuurimälestis ja tema asukoht. Võistlusel
osalemiseks tuleb leida muinsuskaitse all olev objekt, teha
sellest foto ja laadida see septembrikuus üles võistluse
kodulehelt leitava vormi abil. Võistlusest võtavad osa
fotod, mis on üles laaditud 1.-30. septembril, foto
tegemise aeg võib olla ka varasem. Üleslaadija peab
olema foto autor ning kõik pildid tuleb avaldada vaba
kasutuse litsentsi all.
Vikipeediast väljaspool
äramärgitud töödest koostatakse rändnäitus ja fotosid
kasutatakse ka edaspidi Vikipeedia artiklites. Lisainfo:
www.wikilovesmonuments.ee
Piret Aasmäe
heakorra ja korrakaitsekomisjoni esimees
Sagadi mõis

22.juuni 2011 istungi nr 22 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. otsustas maksta toetusi järgmiselt: ühekordset toetust
kolmele eakale inimesele kokku summas 115 eurot ja 08
senti, küttetoetust ühele eakale inimesele summas 64
eurot, koolilõputoetust à 32 eurot Vihula valla õpilastele,
kes on lõpetanud põhikooli, koolilõputoetust à 64 eurot
Vihula valla õpilastele, kes on lõpetanud keskkooli või
gümnaasiumi;
2. võttis vastu Vergi küla Pressi kinnistule koostatud
detailplaneeringu ja Käsmu küla Laane tee 21
maaüksusele koostatud detailplaneeringu;
3. otsustas jätkata Käsmu küla Lainela puhkeala ja
lähiümbruse kinnistutele vallavalitsuse korraldusega
31.03.2010 nr 161 algatatud detailplaneeringut kahe
eraldiseisva planeeringumenetlusena: Käsmu
küla
Neeme tee 72, 74, 76 ja Põhja 11 kinnistu
detailplaneering ning Käsmu küla Neeme tee 70 ja
Neeme tee 70 a detailplaneering;
4. muutis katastriüksuste aadresse vastavalt Maa-ameti
poolt esitatud nimekirjale;
5. andis nõusoleku Toolse külas asuvate kinnistute Jaago,
Peetri ja Kati piiride muutmiseks;
6. andis nõusoleku Karepa külas asuva kinnistu Oja
jagamiseks kaheks eraldi katastriüksuseks;
7. luges Estgreen OÜ Vergi küla Unistuse kinnistu
omanikuna korraldatud jäätmeveost vabastatuks kuni
31.12.2012. Anda luba Võsu suvilaühistule Lootos ühise
jäätmemahuti kasutamiseks kuni 30.04.2014. Anda luba
R.Berner`ile ja O.Hmelovskaja`le ühise jäätmemahuti
kasutamiseks kuni 30.04.2014)
8. moodustas Vihula Vallavalitsuse hajaasustuse veeprogrammi taotluste hindamise ajutise komisjoni
koosseisus: abivallavanem Urmas Osila - komisjoni
esimees, vallasekretär Enna Tiidemann - komisjoni
sekretär, ehitus- ja planeerimisnõunik Erik Keskküla komisjoni liige, keskkonnanõunik Merike Pärtma komisjoni liige, raamatupidaja Mare Rosen - komisjoni
liige;
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9. tunnistas
Projektbüroo Koda OÜ pakkumuse
majanduslikult soodsaks pakkumuseks. Sõlmida
Vihula valla jäätmejaama eelprojekti ja geodeetiliste
uurimistööde koostamiseks leping Projektbüroo Koda
OÜ-ga;
10. nõustus Vihula Vallavolikogu kultuuri-ja spordikomisjoni alljärgnevate ettepanekutega: rahuldada
Liina Martõkainen`i taotlus 159 euro ja 38 sendi
ulatuses osalemiseks Kunda Muusikakooliga kontsertreisil Saksamaale; rahuldada Noortekomisjoni taotlus
35 euro ulatuses auhindade ostmiseks Võsu jaanitule
mängudes osalejatele ja 384 euro ulatuses Võsu
jaanitule muusikalise teenuse eest tasumiseks;
rahuldada Tarmo Nuija taotlus 118 euro ulatuses Vergi
kaluritepäeva spordiürituste läbiviimiseks;
11. kompenseeris õpilaste sõidupiletid vastavalt esitatud
avaldustele summas 63 eurot ja 11 senti;
12. väljastas loa OÜ-le Amelie avaliku ürituse „Zumbatreening“ korraldamiseks Võsu rannas 02.07.2011,
09.07.2011, 16.07.2011, 23.07.2011 ja 30.07.2011 kell
12.00 kuni 14.00).
28.juuni 2011 istungi nr 23 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. maksis koolilõputoetust à 64 eurot Vihula valla
õpilastele, kes on lõpetanud keskkooli või gümnaasiumi;
2. muutis Lahe külas asuva Süsi ja Altja külas asuva Nõgu
katastriüksuste koha-aadresse vastavalt Laheserva ja
Kiigemäe ning Võhma külas asuvate katastriüksuste
Kanguste I kuni VII koha-aadresse ja määras uueks
koha-aadressiks Kanguste;
3. ei andnud luba korraldatud jäätmeveoga mitteliitumiseks perioodil 01.05.2011 kuni 01.10.2011 T.
Henno Adaka külas, H.-M. Sistok Eisma külas, A.
Pilipenko Vihula külas, S. Prohorova Vergi külas, J.
Rästas Sagadi külas ja S. Pail Võsu alevikus;
4. väljastas ehitusloa Sagadi mõisa koolitus-administratiivhoone rekonstrueerimiseks;
5. algatas detailplaneeringu koostamise Võsu aleviku Jõe
tn 9 kinnistule;
6. eraldas EELK Ilumäe kogudusele 127,80 eurot
vallalehe lisalehe väljaandmisega seotud kulutuste
katteks.
05.juuli 2011 istungi nr 24 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. maksis koolilõputoetust Vihula valla õpilastele kes on
lõpetanud keskkooli või gümnaasiumi;
2. maksis abipolitseinikele tasu arvestusega 2,88 eurot/ 1
tund vastavalt patrullimiste graafikule;
3. väljastas OÜ-le Berit Grupp avaliku ürituse, festival
„Viru Folk“ 12.08.-14.08.2011, korraldamise loa
Käsmu külas;
4. ei andnud luba korraldatud jäätmeveoga mitteliitumiseks perioodil 01.05.2011 kuni 01.10.2011 R.
Ülesoo`le Karepa külas, I. Möllits`ale Võsu alevikus ja
K. Kuuse`le Eru külas;
5. väljastas projekteerimistingimused Võsu alevikus Jõe
tn 9 kaldakindlustuse rajatise projekti koostamiseks ja
Oandu küla Mäe kinnistule suvemaja projekteerimiseks;
6. väljastas ehitusloa Noonu küla Kalda kinnistu elamu
rekonstrueerimiseks ja mobiilsidemasti paigaldamiseks Võsupere küla Soo-Kangru kinnistule;
7. väljastas kasutusload Muike küla trafopunkti F2
pingeparenduse järgseks kasutamiseks, Vainupea küla
Männimäe kinnistu puurkaevu kasutamiseks, Pihlaspea
küla Pihlapuu kinnistu suvila kasutamiseks, Lobi küla
Kivika kinnistu suvila kasutamiseks ja Lobi küla
Kivika kinnistu puurkaevu kasutamiseks.

Detailplaneeringu
menetluse teavitus
Käsmu küla Lainela maaüksuse ja lähiümbruse
detailplaneeringute (ala on jagatud kaheks
planeeringualaks 1: Neeme tee 72,74,76 ja Põhja 11
ning 2: Neeme tee 70 ja 70a) eskiiside tutvustamine
toimub Käsmu Rahvamajas 16 augustil 2011 algusega
kell 17.30.
Peale planeeringu eskiiside tutvustamist antakse
ülevaade veeprogrammi arengust.
Planeeringumaterjalid on kätte saadavad valla
kodulehelt www.vihula.ee valiku: Detailplaneeringud Menetluses olevad detailplaneeringud all.

Vihula
Vallavalitsus
teatab
Võsu veetöötlusjaama
(aleviku puhta joogivee
varustamiseks)
detailplaneeringu
tutvustav arutelu toimub
09.augustil 2011 algusega
17.00 vallamaja II korruse
saalis.
Planeeringu info on valla
kodulehel www.vihula.ee .
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Võsu patrioot taas Lahemaal musitseerimas
„Võsu on kauneim paik maailmas!“ teatab juba 1967. a. siin suvitav tuntud Moskva
viiulimängija Viktor Felitsiant, kelle juhatamisel tegutseb vanamuusika ansambel „Da
camera e da chiesa“ juba 19. hooaega.
Ansambel loodi ilmalikku õukonnamuusikat ja ka kirikumuusikat esitanud tolleaegsete ansamblite eeskujul, nagu neid leidus Euroopas ja ka Venemaal XVII- XIX
sajandil. Kollektiivi suurus varieerub 3-6 muusikuni, sõltuvalt esitatavast programmist.
Selline väike koosseis võimaldab esitada erinevat muusikat keskaegsest kirikumuusikast
XIX saj romantikuteni.
Ansambel on olnud paljude rahvusvaheliste vanamuusika konkursside diplomaat
Poolas, Eestis, Prantsusmaal, Soomes ja mujal. Üle 2000 kontserdi on antud Venemaal ja
paljudes välisriikides. Ajakirjanduse hinnang: “Tegemist on väljapaistva, unikaalse
nähtusega Venemaa muusikaelus!“
Ansambli üheks oluliseks eesmärgiks on tutvustada kuulajatele põhjuseta unustatud
või senini tundmatuid teoseid. Oma programmides püütakse esitada muusikat
võimalikult originaalilähedaselt selliselt, nagu see oli kirja pandud autori eluajal, koos
kommentaaridega.
Sel aastal antakse 5 kontserti:
2. AUGUSTIL 19.00 KÄSMU KABELIS (G. F Händel)
4. AUGUSTIL 19.00 SAGADI MÕISAS (G. F. Händel)
6. AUGUSTIL 19.00 VÕSU RANNAKLUBIS (R. Schumann)
10. AUGUSTIL 19.00 KUUSALU KIRIKUS (G. F Händel)
13. AUGUSTIL 20.00 PALMSE MÕISAS (R. Schumann)
Lisaks ansambli juhile Viktor Felitsiant'ile (viiul) osalevad tema tütar Margarita
Felitsiant (klaver), Valeria Golovko (sopran) ja Nadežda Panfjorova (mezzo-sopran)

Jaanioja käsitöölaat "Ausad Asjad”
20. augustil on Jaaniojal traditsioonilise
käsitöö, traditsiooniliste materjalide ja
saaduste laat ning õpitoad.
Jätkame eelmisel aastal alustatud üritust
„Ausad asjad", mis pälvis südantsoojendavat
järelkaja.
Kutsume taas Jaanioja õpitubadesse ja
käsitöölaadale 20. augustil kell 11-16.
Laadal saab vahetada asju ja kogemusi,
soetada ja ise teha, osta ning müüa kõike mis
on oma põllul või aias kasvatatud ning oma
käega tehtud: õmmeldud, tikitud ja kootud
esemeid, lapitööd, villa ja nahku ning
nendest valmistatud kaupu, sepiseid, savist ja
puust esemeid, vanu asju ja igat sorti
kunstilisi taieseid, moose ja hoidiseid.
Need, kes armastavad käsitööd ja
traditsioonilisi materjale, saadusi ja tooteid,
samuti need, kes leiavad loodusest
inspiratsiooni ja lähenevad looduslikele
materjalidele vanu oskusi uuel moel
kasutades, on oodatud osalema ning oma
kätetööd ja oskusi teistelegi tutvustama.

OREL
KUTSUB
Pühapäeval 14.8 kell 14 toimub
Käsmu kirikus mandri-Eesti
vanima, 1813.a. algupärasel
kujul valminud Käsmu oreli
remondijärgse taas-pühitsemise
pidulik missa. Pühitseb EELK
peapiiskop Andres Põder.
Jutlustab Virumaa praost Peeter
Kaldur, liturg on abipraost
Tauno Toompuu.
Teenivad diakon Urmas Karileet
ja organist Marju MetsmanVahetult pärast teenistust on
orelikontsert, sissepääs vaba
annetusega.
TERE TULEMAST KÕIGILE JA
SUUR TÄNU IGALE
ANNETAJALE!

Võsu Rannahoone juures Mängudemaja
lava kõrval

Õpitoad:
SAVIKODA - Voolime Lahemaa lahedaid
loomi ja tutvustame koostöövõimalusi.
Korraldaja: MTÜ Lahemaa Rakenduslik
Loovuskool LEADER projekt “Lahemaa
Rakendusliku Loovuskooli koostöö
haridusasutuste ja seltsidega ettevõtlikkuse
tõstmisel Arenduskoja tegevuspiirkonnas“
EHTEKODA - Tutvustame ja valmistame
rahvuslikel traditsioonidel ehteid.
Korraldaja: MTÜ Virumaa Kunsti ja Käsitöö
Selts LEADER - projekt “Virumaa
ehtetraditsioonide ja rahvarõivaseelikute
uurimine, rahvuslikel traditsioonidel
ehtekojad, osalemine üle-Eestilise ehteaasta
ettevõtmistel ja traditsioonilise käsitöö
propageerimine“
Õpitoad on osalejatele sümboolse tasu
eest. Laada töötubadesse on vaja eraldi
registreeruda aadressil:
jaanioja@gmail.com
Janika Saar
projektijuht
MTÜ Lahemaa Rakenduslik Loovuskool

Pakkujatel ja traditsiooniliste oskuste
tutvustajatel registreeruda 10. augustiks
jaanioja@gmail.com, 56470187, Janika
Saar. Laadal osalemine on tasuta.
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ROHEVAHETUS
27. augustil 2011 kell 10:00
Aiasõbrad – võtke taimed kaasa mullas
ja kastetult!
Vahetada võib kõike, mis on aiandusega
seotud.
Võsu aednik
Kanalisatsiooni- ja veetorustike , drenaaži
ehitus. Septikute-kogumismahutite müük
ja paigaldus. Teeme Teie maamajja
korraliku joogivee ja reoveesüsteemi.
Konsultatsioon hajaasustusprogrammi
raames. Buldooseri, ekskavaatori ja
kalluritööd. Töid teostame üle Eesti.
www.jyritoru.ee
e-post: jyritoru@jyritoru.ee
Tel: 58145117 5151985
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

20.august kell 10.00 Võsu lõkkeplatsil

VÕSU PÄEV
10.00
16.00
21.00

Suvelõpu laat ja vanakraamiturg
Ürituse avamine
Rahvatantsijad ja -muusikud, noortebändid,
tegevused ja mängud
lõkke süütamine
Tantsuks Poisid Tumepunased
Üritus on tasuta - TULE JA SAA OSA!
Laadakohtadele registreerumine tel 58050167
Vanakraami turule registreerumine tel 5298681
Lisainfo ja muud küsimused tel 5529605

MARIE SINISOO
Sagadi küla

95

AINO LILBOK
Karula küla

90

LEIDA RANNALA
Natturi küla

88

BENITA KÕRGE
Palmse küla

86

LAINE MEIKAR
Sakussaare küla

86

VILMA EINMANN
Toolse küla

86

AMALIA HERING
Ilumäe küla

85

KÜLLIKE HEIN
Ilumäe küla

85

ÜLO VIRULA
Lobi küla

83

UNO KÜBARSEPP
Käsmu küla

83

ENDEL KAARE
Võsu alevik

82

LOREIDA AITMAN
Sakussaare küla

82

OLGA JÄRVI
Haili küla

82

HEINO MEIKAR
Muike küla

81

ELSA SAKS
Võsu alevik

81

ENDLA KRUUSAMÄE 80
Uusküla küla
MAIMU UUSTALU
Muike küla

75

ÕIE SANDBERG
Paasi küla

70

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

