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Koolide lõpetajad 2010

Killukesi
Võsu juubelinädalalt
Juubelinädal pakkus lisaks
palavale rannailmale
sportlikke ja meelelahutuslikke üritusi rannas,
kahte festivali – puhkpillimuusikute suveakadeemia
“Võsu viis” ning Võsu
muusikapäevad, kohalike
isetegevuslaste etteasteid,
öökino, ajalootuba,
matkarada jpm.
Võhma meeste
tants on publiku
jaoks jätkuvalt
atraktiivne.

Põhikoolide lõpetajad
Võsu Põhikool
Kristina Kask
Ivar Korkma
Silver Pedak
Valter Pedak
Taavi Roosimägi
Mihkel Sudarinen
Haljala Gümnaasium
Kaisa Kuusemets
Janno Arnek
Paula-Anette Esko
Alar Muttika
Remi Noorlind
Hedi Peetermann
Tarmo Rootslane
Martti Tomband

“Laululahingu” koorid meelitasid
rahva rannast koorilaulule kaasa
elama. Laval on Kadrina
kirikukoor.

Kunda
Ühisgümnaasium
Oliivia Kool
Lauri Lahtvee
Rakvere
Reaalgümnaasium
Barbara Konsa
Karli-Kristjan Ojala
Kristiina Prants
Vaeküla Kool
Priit Hansen
Tallinna Kuristiku
Gümnaasium
Leore Lisann Klõšeiko

Keskkoolide ja gümnaasiumide lõpetajad

Juubelinädala alguses avati
Võsu matkarada, mis
tähistatud 15. infotahvliga.

Avapäeval õhtujuhi
rollis olnud näitlejal
Toomas Suumannil
oli hea meel, nähes
Mere hotelli asemel
tühja platsi.

Haljala Gümnaasium
Reio Hark
Maarja Kütt
Hardo Peetermann

Rakvere
Eragümnaasium
Liina Sinimäe
Teet Hansen

Kadrina Keskkool
Anni Lahi
Andri Pääbus

Rakvere Gümnaasium
Siim Neljandik
Sandra Sulp

Kunda
Ühisgümnaasium
Liina Martõkainen
Lenne Lahtvee

Rakvere
Reaalgümnaasium
Keith Ever
Liisa Rohila
Eliise Tust
Loksa I Keskkool
Kätlin Puusepp

Muusikapäevade korraldaja Marek Inno sõnul hiilgasid tasuta vabaõhukontserdid ootuspäraselt publikurohkusega, kuid taaskord pidime tõdema et, ükskõik kui nimekas artist
ka ei oleks, Võsul kontserdi kulusid katvat
piletimüüki ei tekita.
Probleemiks kujunes üritusejärgne turvalisus
festivali pealava juures, kus alevi vahel oma
toorest jõudu demonstreeriva seltskonna
poolt seati otseselt ohtu korraldajate endi ja
nende kasutuses oleva tehnika turvalisus ja
kiiret abi sellises olukorras ei ole aga kuskilt
loota.

Elioni majas avati ajalootuba, kus võib
näha Võsuga seotud eesemid, mõõblit,
apteegitarbeid, fotosid. Vaadata saab
ajaloolisi pilte Võsust kõrvuti Kristiina
Lauri samast kohast sel aastal tehtud
piltidega.Näituse organiseerisid Ülle
Kajando, Ivika Levo, Ilona Vilbre, Heli
Hainas ja Mari-Anne Heljas (pildidl).

Viru Folk 2010
6. - 8. august Käsmus
Keskmine õhutemperatuur püsis
30°C lähedal,
veetemperatuur 22°C.

Võsu rannas valmistati
liivaskulptuure
15. juulil toimus Võsu rannas liivaskulptuuride võistlus, millest võttis osa 11
töörühma. Esikoha saavutas
Oliver Kuremaa, kes valmistas koos vanaema ja sõbraga
kutsu.
Teise koha saavutasid
Võsu lasteaia lapsed Margareth, Hermann, Christina,
Eliize ja Rico. Neil oli veel
abis töökas Oskar ja tädi
Mariliis ja Anneli. Nemad
valmistasid suure näkineiu.
Kolmas võistkond val-

mistas Eedeni aia, kus osales
Tuuli Vooglaid koos lastega.
Kokku oli neid 7 liiget.
Üksiküritaja auhind läks
Margareth Kartuševile, kelle
töö nimi oli Võsu võlumaa.
Tänud veelkord kõikidele osalejatele, kõik mõtted
olid väga head ja toredad.
Rõõmsa kohtumiseni
järgmisel suvel!
Anneli Alemaa
Noortekomisjoni
esimees

Õnnitleme kõiki lõpetajaid ja soovime edukat
õpingute jätku!
Vallavalitsuse tunnustuse, rahalise toetuse põhikoolide lõpetajatele 500 kr ja keskkoolide/gümnaasiumide lõpetajatele 1000 kr, kandmiseks Teie
arvelduskontodele ootame veel põhikoolide lõpetajate
vanemate ja keskkoolide/gümnaasiumide abiturientide
avaldusi, mille vormi leiate valla kodulehelt
www.vihula.ee.

Mullu “Põhja-Eesti parimaks turismisündmuseks 2009”
ning “Lääne-Virumaa kultuuripärl 2009” tunnustatud
festivalil Viru Folk on käsil kolmas aasta.
Ka seekordne festival pakub kolme päeva jooksul
ülikaunis Käsmus mõnusat folgimeeleolu, mis täis head
muusikat, luulet, filme, loenguid ja loodusmatku. Ja
muidugi võimalusi merele sõita, kasvõi viikingilaevaga!
Samuti pakub festival õdusaid hetki käsmulaste
koduaedades koos värskete pannkookidee ja suitsukalaga.
Ning kindlasti ootamatuid kohtumisi nii vanade tuttavate
kui kaugete ja eksootiliste külalistega. Peaesinejad on
tänavugi põhjaranniku festivalile kohaselt Põhjamaadest,
Šotimaalt ja Ukrainast.

Võsu randa paigaldati
digitaaldabloo

Esikoha saavutas Oliver Kuremaa, kes valmistas koos
vanaema ja sõbraga kutsu.

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) eraldas Vihula
vallale 30 000 krooni, mille eest vald muretses poi veetee
märgistamiseks ja digitaalse tabloo, mis näitab õhu- ja
veetemperatuuri.
Dabloo paigaldati päästeameti maja külge.
Projekti kogumaksumus oli 58 000 krooni, millest 28
000 krooni jäi Vihula valla kanda.
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Karepal oli kodukandipäev
AUGUST
6-8. aug. VIRU FOLK KÄSMUS
MTÜ VIRU FOLK
Peep Veedla www.virufolk.ee
7-8. aug. SAGADI PUUPÄEVAD SAGADI MÕISAS
RMK SAGADI METSAKESKUS 6767888,
sagadi@rmk.ee www.sagadi.ee
20. aug. ÜHISLAULMINE Võhma seltsimajas
MTÜ Võhma Seltsimaja
28. aug. MUINASTULEDE ÖÖ VERGIS
Vergiranna Selts/Lamba-Ada kõrts/Vergi
sadam
Tarmo Nuija 37256600797
Liina Heinvere 37256665081
Volterli@hot.ee
9. juulil demonstreeris Rändmeister
OÜ juhataja Juhan
Kilumets Ilumäe
kabeli üht enam
kahjustatud akent
ja jagas
kohaletulnutele
seletusi akna
kahjustuste ulatuse
ja restaureerimise
kohta.
Ülejäänud 5
saaliakent võetakse maha ja
restaureeritakse
peale rahade
laekumist PRIAST
Leader programmi
kaudu.
Pildil (vasakult):
Juhan Kilumets,
koguduse kaaaegne
juhatuse esimees
Villu Jahilo ja
õpetaja MeelisLauri Erikson

Päikeseline laupäeva õhtupoolik tõi Karepa rahvamajja kokku hulgaliselt
inimesi. Oli algamas kümnes
kodukandipäev. Sellist ümmargust numbrit peab ju
pidulikumalt tähistama.
Ühtlasi soovisime oma inimesi tunnustada järjepidevuse ja ettevõtlikkuse eest
kodukandipäevade ja muude
ürituste organiseerimisel ja
kaasalöömisel.
Peale avasõnu ja päevaplaani tutvustamist seltsi
esimehe Jüri Sikkuti poolt,
algas kontsert. Tunniajase
meeleoluka esinemise pakkusid meile Sirje ja Väino
Puura. Nende tütre Annika
stepptantsu kingade all sai
vast värvitud lava värvikindlust proovida. Kontserdi
lõppedes püsti seistes kestnud ovatsioonid meelitasid
välja lisapala.
Kodukandipäevaks sai
rihitud ka see, et tekstiilikunstnik Elna Kaasik saaks
esitleda enda kujundatud
pannood. Pannoo on osa
rahvamaja lavatekstiilidest,
mis päris valmis saavad
sügiseks. Gobelääntehnikas
pannoo „Kodurand” kujutab
päikeseloojangut ja on autori
sõnul inspireeritud mere
kordumatutest meeleoludest
Karepa rannal.
Traditsiooniks on saanud
piirkonnaga seotud kunstnike näitused kodukandipäeval. Seekord esines noor
kunstnik Maali Roomet, kes
on üles kasvanud Rutjal,
lõpetanud Tallinna Kunstigümnaasiumi ja esinenud
mitme isikunäitusega. Kohaliku kultuuriloo hoidjate
Signe ja Valdek Kaasiku

Tekstiilikunstnik Elna Kaasik esitles gobelääntehnikas pannood „Kodurand”.
tütretütar armastab koduranda maalida.
Kodukandipäev oli
mõeldud Karepa piirkonna
külade kokkutulekuna, et
saada tuttavaks oma naabrite
ja üleaedsetega. Meie küladesse on kerkinud palju uusi
suvilaid. Kuid on ju tore
teada, kes siin toimetavad ja
elavad. Külavanemate abiga
sai koostatud iga küla kohta
kaust. Sel moel püüdsime
teada saada, kui palju
rahvast meil tegelikult piirkonnas elab või suvitab.
Karepa piirkond on olnud
sajandipikkuse ajalooga kultuuriintelligentsi suvituse
kohaks. Pikkade aastate
jooksul on nn „omad suvitajad“ külaga kokku sulanud
ja teatakse üksteist. Viimastel aegadel on aga palju
uustulnukaid, uusi inimesi,
kes ei tea kohalikke traditsioone ega tunne külade lugu

Rannarahvas ei unusta oma rahva kaotusi ega kannatusi
Leinapäeval, 14. juunil
2010 mälestas Vihula valla
rannarahvas oma poegi ja
tütreid Võsul asuva kommunismiohvrite mälestuskivi
juures.
Oli südamlik koosolemine, kus loeti ette kõikide
teada olevate 1940-41. a. ja
1944-1950. a. küüditatute
ning arreteeritute nimed
Käsmust, Võsult, Lobilt,
Lahest, Koolimäelt, Pedassaarest, Pihlaspealt, Vergist,
Altjalt, Mustojalt ja Eismalt.
Vaheldumisi nimede
lugemisega lauldi laule ,,Ma
tahaksin kodus olla“ ja

,,Kawe keldris“ ning kanti
ette luuletusi.
1941. a. küüditati mitmeid paljulapseliste perede
emasid väikelastega, kes
hukkusid Siberis. Nende
mälestuseks laulis 8-aastane
Lis Marii südantliigutava
laulukese vanaemast.
Rannarahvas ei unusta
oma rahva kaotusi ega
kannatusi.
Tuleval aastal saab 70
aastat 1941. a. traagilistest
sündmustest ja me koguneme jälle.
Mari-Anne Heljas

Järgnevalt avaldame leinapäeval ette loetud
küüditatute ning arreteeritute nimed Käsmust,
Võsult, Lobilt, Lahest, Koolimäelt, Pedassaarest, Pihlaspealt, Vergist, Altjalt, Mustojalt ja
Eismalt.
Võsult
1918.a.
Diido Jõesaar, Võsu kooli
rajaja ja juhataja (1.11.1879 27.02.1918)
1941.a.
Paul Greenvald (1899-1941)
Sae talu peremees, Kaitseliidu
kompaniipealik
Voldemar Varju (1904-1941)
Võsu konstaabel, Kaitseliidu
kompaniipealiku abi
Erika Varju (1905- 13.jaan.
1942), eelmise abikaasa ja
lapsed:
Ell Varju (1933-1942)
Pear Varju (1939-1941)
Enn Varju (1934-1941)
Jaak-Andres Varju
(dets.1941 jaan.1942)

Peep Varju (s.1936) -jäi
perest ainsana ellu
Karl-August Heige (18931942) lukksepp-mehaanik,
saekaatri omanik
Olga Heige (1897-1944)
eelmise abikaasa ja lapsed:
Voldemar Heige (1926-1942)
Astrid Heige (s.1934) jäi
perest ainsana ellu
Jaan Türner (1883-1942)
piltnik, toidupoe ja autoomanik
Ida Treimann (s.1904)
Madise talu perenaine
Mihkel Osman (s.1877)
arreteeriti enne sakslaste
tulekut, edasine saatus
teadmata.
Tiia Mänd (s.1938.a.) abielus
Andres Rannikuga Saaringult,

küüd.koos perega Tallinnast
Aleksander Mänd (189724.04.1942 Sverdlovskis),
eelmise isa.
Elfriede-Hermiine Mänd
(1904-1978) ema
Marika Mänd (s.1936) õde
1944.a.
Rudolf Rahn (s.1916), alias
Arvo Rahn, metsatööline
Uuetoa talust
Rudolf Meikar (1903), Laviku
veskitalu rentnik
Rudolf Romm (1885-1948
Marinski laagris) Lepispea talu
peremees
Rudolf Kruusvald (1909- suri
Kemerovo obl.Marinski
laagris)
August Tulpach (1888) Oli
Kaitseliidus ja Omakaitses
Priidik Jahtmaa (1888-1945
Tallinna vanglas) ehitustööline
Anton Tombak (1904- suri
Komi vangilaagris)
laevakapten
Sergei Metsam (1906-1946
Siberis) Koljaku metsavaht
Juhan Rünk (1881) Kalaoja
talu peremees
Evald Brendel (1900-1946
Vorkutas) lihakarni omanik
Joosep Mühlbach (1888)
vabadusristi kavaler
Vassili Sofin (1899-?) Võsul
elanud valgekaartlane, kuulus
Kaitseliitu ja Omakaitsesse
Jekaterina Elber (1884)
kapteni tütar, kelle poeg ja
tütar väimehega läksid Rootsi
1945
Viljar Lilleste (1906) Külaotsa
talu peremees
Voldemar Treimann (1889suri Kemerovo obl.Marinski

laagris) Madise talu peremees
Peeter Valme (1908-1949
Vorkuta laagris) Lauavabriku
tööline
Väino Vagert (18.07.1927suri Siberi vangilaagris) 18aastane noormees
Erast Muik (17.10.1927 suri
Siberi vangilaagris) 17-aastane
kaugesõidukapteni poeg
Kalju Isop (17.12.1927) 17aastane alaealine
Kalju Nukk (1924- suri
Norilski vangilaagris) küla
tisleri poeg
Erich Saaring (1895) Sagadi
Nõmme metsavaht. Oli
Kaitseliidus ja Omakaitses
Arvin Türner (1917) Jaan
Türneri poeg, Jaan oli
arreteeritud 1941. a.ja surnud
1942.a.
Vassili Jakobson , meremees,
pootsman; hoidis kõrvale
mobilisatsioonist
Punaarmeesse
Joosep Osman (1872-1945
Siberis). Küla kingsepp
Arved Gustavson (18971945.a., peksti surnuks Patarei
vanglas) Laviku veskitalu
peremees ja Eesti Rahva
Ühisabi majandusosakonna
juhataja
1950.a.
Julius Rünk (1887) Kalaoja
talu peremees.
Paul Rannik (1920) Oli olnud
Saksa armee Eesti Leegionis,
Narva all ja Sinimägedes
1949.a. 25.märtsi
suurküüditamine
Elli-Elfriede Lilleste (1908)
abikaasa arreteeritud 1945.a.

ja inimesi. Soovime nendega
kontakti saada ja külade
tegemistesse kaasa tõmmata.
Kaustad jäävad Karepa
seltsile hoida ja ajapikku
täiendada.
Teet Veispak tegi lühikese ettekande meie külade
erinevatest ajaloolistest perioodidest. Küsitluse kokkuvõttest selgus, et meie piirkonna elanike arv tõuseb
suvel neljakordseks, eriti
Eismas, kus palju suvilaid
endistes suvilakooperatiivides koos.
Peale pikka istumist said
kõik võimaluse õues jalga
sirutada ja külasuppi maitsta. Samal ajal tegid nobedad
käed saalis ruumi tantsu
alustamiseks. Ülemisel korrusel olid välja pandud
fotoalbumid seltsi kümne
aasta ettevõtmistest. Samuti
sai uurida käsitsi joonistatud
kaarti Toolse-Karepa-Rutja

piirkonnast eelmise vabariigi aegse asustusega. Sinna
juurde käib ka kaust talunimede ja vanade fotodega.
Ansambel Ma&W kutsus
hoogsalt tantsu lööma ning
seda ka tehti. Kõik ootasid
õhtuks välja kuulutatud
üllatusesinejat ja nad ei
pidanud pettuma – meisterlikult esitatud Švejki ja
muud naljad Tõnu Aava
esituses tegid kõigil tuju
veelgi paremaks.
Meeldiv oli, et seekord
osalesid ka esindajad PRIAst.
Järelkajad peole on olnud
väga head ja kiitvad. Korraldajatel on hea meel korda
läinud päevast. Tänud kõigile osalejatele.

Milvi Lilleste (tütar, sündinud
1933.a.)
Urve Lilleste (tütar, sündinud
1940.a.)
Inga Lilleste (tütar, sündinud
1943.a.)
Herman Kivisaar (1889-1953
Siberis)
Minna-Elisabeth Kivisaar
(abikaasa, s.1894)
Hilda Kivisaar (tütar,
s.1925.a.)
Marie Romm (1887) abikaasa
arreteeritud 1944.a.
Toini Külliki Romm ( 1922)
abikaasa tütar.
Aili Romm (1946.a.) -ja tütretütar
Erna Valme (1916) abikaasa
arreteeritud 1945.a.
Ermu Valme (poeg, sündinud
1934.a.)
Avo Valme (poeg, sündinud
1940.a.)
Juuli Muik (1888-1949
Abakanis), kapteni lesk, kelle
alaealine poeg oli arreteeritud
1945.a.
Ernst Nukk (1876- suri
Siberis) Küla kõrge
kvalifikatsiooniga tisler.
Ottilie Nukk (1890-suri
Siberis) Ernst Nukki abikaasa
Aadu Saaring (1930) isa oli
arreteeritud 1945.a.
Arvo Saaring (1932) isa oli
arreteeritud 1945.a.
Lui Saaring (1933) isa oli
arreteeritud 1945.a.
Edith Luus (1902) poeg Eerik
oli olnud metsavend.
Ethel Luus (1926) Eeriku õde.
Lui Luus (1928) Eeriku vend
Karin-Inga Luus (1937)
Eeriku õde
Ingrid Luus (1941) Eeriku
õde
Paul-Ivar Luus (1941-1953
Siberis) Ingridi kaksikvend ja

Eeriku vend.
Voldemar Isop (1892) poeg
Kalju oli arreteeritud 1945.a.
Tatjana Isop (1892) eelmise
abikaasa, Kalju ema.
Aino Isop (1937) Kalju
alaealine õde
Marie Kruusvald (1910)
abikaasa Rudolf Kruusvald oli
arreteeritud 1944.a.
Enn Kruusvald, nende poeg,
sünd. 1935.a.
Eda Kruusvald, nende tütar,
sündinud 1940.a.
Rein Kruusvald, nende poeg,
sündinud 1943.a.
Leida Ruhnu (1918) vend
Rudolf Rahn oli arreteeritud
1944.a.
Juuli Rahn (1891) poeg
Rudolf Rahn oli arreteeritud
1944.a.
Marie Brendel (1894-1954
Siberis) abikaasa Evald
Brendel oli arreteeritud 1944.a.
Marta Tagaküla (1913)
abikaasa oli teinud
ebaõnnestunud katse põgeneda
Rootsi.

Ene Loo
seltsi juhatuse liige

Metsavõitluses langenud või
kadunuks jäänud
Eerik Luus (1924) jäi
kadunuks 9.03.1945 Sagadi
metsas
Ülo Saaring (1925) hukkus
9.03.1945 Sagadi metsas
Leonide Thomson (1914)
hukkus 23. või 24.dets.1948
haarangul Valgejõe metsas.
Võsu Miku talu viimane
perenaine.
Lobi külast
Hugo Kasekänd arret.
1944.a. Hukkus
Artur Kaljurand langes
Sagadi metsas 1945.a.
Järg 3.lk
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22. juuni 2010 kell 16.00 Võsul
Istungil osales 13 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 ja Arvi
Ööpik.
Istungil ei osalenud: Piret Aasmäe ja. Uno
Õunapuu.
Määrusega nr 13 asutati Vihula Valla Veevärk
Osaühing ja kinnitati põhikiri.
Volikogu poolt vastuvõetud määruste ja otsustega saab
tutvuda valla kantseleis, raamatukogudes ja valla
veebilehel: www.vihula.ee.

Vihula valla arengukava
aastateks 2011-2020
koostamise algatamine
Vihula Vallavolikogu teatab, et volikogu on algatanud
Vihula valla arengukava 2011
2020 koostamise.
Arengukava on kokkulepe mis sisaldab endas eesmärke
mida tahame saavutada, visiooni, millisena näeme oma
elukeskkonda tulevikus ning tegevuskava, tegevusi ja
täitjaid kes eesmärgid ellu viivad.
Arengukava on aluseks valla eelarve koostamisele, seega
püstitatud eesmärgid peavad olema sama hästi nii vajalikud
kui ka reaalselt täidetavad.
Ootame kõiki vallaelanikke osalema arengukava
koostamisel ning oma sõna valla arengu planeerimisel
sekka ütlema!
Teie mõtted, ettepanekud ja soovid on oodatud e-postile
anneli.kivisaar@vihula.ee või Vihula Vallavalitsusele
aadressil Võsu alevik Mere 6.
Augustikuus on arengukava teemalised kohtumised
valla suuremates keskustes, kus kõik on oodatud kaasa
rääkima. Kohad ja kuupäevad ilmuvad valla juulikuu
ajalehes, valla kodulehel, raamatukogudes ja külaseltside
veebilehekülgedel.
Valdkonnad, milles Teie arvamusi ootame on:
loodusressursid ja keskkond; tehniline infrastruktuur;
haridus, kultuur, sport ja vaba aeg; sotsiaalhoolekanne;
majandus ja juhtimine.
Arengukava 2011 2020 eelnõu avalikustamise ajaks on
10.september 2010. Eelnõu avalikustatakse valla kodulehel
www.vihula.ee, Vergi, Võsupere, Vihula ja Karepa
raamatukogudes ja Vihula vallavalitsuse kantseleis
(aadress Võsu alevik Mere 6).
Algus 2.lk
Lonni Vaarmets 1906, hukkus
9.07.1945 lahingus Sagadi
metsas
Lahe külast
Kaarel Krihvel (s.1890)
küüditatud 1941.a. Rakverest
Amanda Krihvel, küüditatud
1941.a. Rakverest
Elle Leemets (s.Siilats 1936),
küüditatud Viljandimaalt
1941.a.
isa Daniel Siilats
arret.1941.a., maha lastud
aprillis 1942)
ema Mary-Elfriede Siilats
küüd.1941.a. Viljandimaalt
vend Hain Siilats
küüditatud 1941.a.
Viljandimaalt
Theodor Kamarik hukkus
lahingus Sagadi metsas
9.07.1945.a.
Ada Kamarik (1919) 1949.a.
Elisabeth Kamarik
(vanaperenaine, s.1879)
1949.a.
Lembi Kamarik (s.1940või
1942)
Olavi Kamarik (1941)
Ain Kamarik (1943)
Enn Kamarik (1945)
Ülo Liikane hukkus
30.03.1950 haarangul Maidla
vallas
Otto Väinsalu 1923, hukkus
9.07.1945 lahingus Sagadi
metsas
Ada Väinsalu 1949.a.
Voldemar Loemaa 1922,
arret.22.12.1940, hukkus
14.06.1942

Johannes Loemaa 1920 arret.
7.12.1944 vabanes 1954
Anna Loemaa 1885
1949.a.
Aleksander Veermann
(Lisette vend, oli
metsavennana arreteeritud)
Robert Vainula 1886
(vanaisa)
1949 hukkus
Minna Vainula
1882(vanaema)
1949
Ella Vainula (Lisette õde)
1949
Salme Värk
(Lisette õde)
1949
Lisette Põldme (s.1907)
+tütred:
1949
Elvi Põldme (s.1935)
1949
Milvi Põldme (s.1937)
1949
Vergist
Johannes Kauge 1912, arret.
4.dets.1940 8 aastat
Artur Suvimets 1903 arret.
4.dets.1940 8 aastat hukkus
Johannes Veit 1912 arret.
1941 hukkus
Johannes Pöör 1912 arret.
26.01.1951 vabanes 1956
Heinrich Sepp arret.1948.a.
Aleksander Sepp 1949.a.
Jakob Sepp 1949.a.
Magda Sepp 1949.a.
Saima Sepp 1949.a.
Johannes Sepp 1949.a.
Toomas Heinsaar 1949.a.
Miili-Katharina
Heinsaar(s.1892) 1949.a.
Karl Vihuri (s.1914) arret.
1944.a. (tuli tagasi)
Helmi Vihuri (s.1918) Karl
Vihuri naine 1949
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16.juuni 2010 istungi nr 21 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. väljastas projekteerimistingimused Võsu aleviku Mere
tn 38 elamu rekonstrueerimise projekteerimiseks ja
Eisma küla Valteri maaüksuse elamu ja abihoone
projekteerimiseks;
2. väljastas ehitusload Eisma sadama muulide ja kai
rekonstrueerimiseks, Sakussaare küla Alma maaüksuse
elektriliitumise rajamiseks, Sakussaare küla Kiviloo II
maaüksuse elektriliitumise rajamiseks ja Kosta küla
Teppe maaüksuse elamu rekonstrueerimiseks;
3. väljastas kirjaliku nõusoleku väikeehitise püstitamiseks
Teppe maaüksusele Kosta külas;
4. väljastas loa Lääne-Virumaa Noortekogule Võsu ranna
lõkkeplatsil 30.07.2010 meeskondliku orienteerumise ja
noortebändide kontserdi korraldamiseks;
5. andis nõusoleku projektlaagri „Laste Kunstipäevad
Vainupeal“ läbiviimiseks Vainupea Pansionaadis 04.07.09.07.2010.
22.juuni 2010 istungi nr 22 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. nõustus Sagadi külas asuva Kaasikumetsa ja Aasumetsa
külas asuva Aasumetsa katastriüksuste riigi omandisse
jätmisega;
2. kinnitas volikogu kultuuri- ja spordikomisjoni
ettepanekud järgmiselt: rahuldada Merikene Teppe
taotlus 5000 krooni ulatuses 90. aastat Võsu rahvatantsu,
30. aastat Võsu Rannamemmed tähistamiseks.
Rahuldada MTÜ Võsu Vabatahtlik Tuletõrjeühing
taotlus 3000 krooni ulatuses Jaanipäeva ürituse
korraldamiseks. Rahuldada Tarmo Nuija taotlus 2000
krooni ulatuses Kalurite päeva korraldamiseks.
Rahuldada Noortekomisjoni (Anneli Alemaa) taotlus
380 krooni ulatuses Võsu 500 tähistamise raames
rannaskulptuuride võistluse aukirjade ja meenete
kuludeks. Rahuldada MTÜ Võsu Rannaklubi taotlus
3000 krooni ulatuses Jaanitule korraldamiseks Võsu
Jaanitule platsil;
3. kompenseeris õpilaste sõidupiletid vastavalt esitatud
avaldustele kokku summas 2910 krooni;
4. kinnitas volikogu sotsiaal- ja hariduskomisjoni
ettepanekud järgmiselt: toetada 2010/2011 õppeaastal
huvikoolides käivaid Vihula valla õpilasi huvikooli
õpilaskoha tasumisega 50% ulatuses. Tasuda ühe
puudega lapse rehabilitatsiooni ja arengut soodustava
puhkelaagri osaluskulud summas 2000 krooni. Maksta
toetust ühele töötule summas 2400 krooni. Maksta
toetust kahele vähekindlustatud perele kokku summas
3000 krooni. Maksta toetust ühele eakale summas 1250
krooni. Määrata ühele keskmise puudega inimesele
hooldaja. Maksta hooldajatoetust;
Mati Vihuri (poeg)
Pedassaarest
1941.a.
Juliane Kuutmaa (s.Männik,
Käsmust 1907-1942)+5last:
Virve Kuutmaa (1922-1942)
hukkusid kõik, ema ja lapsed
Helga Kuutmaa (1925-1942)
Heino Kuutmaa (1931-1942)
Kalle Kuutmaa (1939-1941.a.
teel olles)
Malle Kuutma (1940-1941.a.
teel olles)
Ervin Teerand(s.1925)
hukkus 9.07.1945 lahingus
Sagadi metsas
Hilda Teerand (s.1897.a.)
1949 hukkus 1954.a.
Helma Teerand (s.1928)
1949
Pihlaspealt
Johannes Kauge arret.
1940.a.
hukkus
Eduard Kauge (s. 1911) arret.
26.01.1951 (25+5)
Koolimäelt
Hugo Tommula 1897 arret.
21.03.1945 15a
trib.19.07.1945 ?
Isak Tommula 1914, arret.
21.03.1945 (15a) hukkus
16.08.1945.a.
Anni Tommula (s.1891 Isaki
ema)
1949.a.
Eedla Tommula (s.1920 Isaki
õde)
1949.a.
Valve Tommula (s.1944
õetütar)
1949.a.

Altjalt
Helene Peermann (ema)
1949.a.
Liis Peermann (tütar) 1949.a.
Tiit Peermann (poeg) 1949.a.
Mustojalt
Johannes Bergström 1951.a.
Voldemar Uukkivi 1951.a.
Karl Uukkivi 1951.a.
Albert Viikholm 1951.a.
Valdek Viikholm 1951.a.
Eismalt
Kaarel Valter arret. 1944
Toomas Valter 1949.a.
Leena Valter 1949.a.
Helmi Valter 1949.a.
Mati Valter (s.1942) 1949.a.
Imbi Roopalu 1949.a.
Arno Pullat 1949.a.
Kalju Veervaldt 1949.a.
Johannes Krantsveldt 1949.a.
Käsmust
1941.a.
Gustav Kristenbrun (18801942 ) kapten
Ida Juliane Kristenbrun
(1888-1943) eelmise abikaasa
Karl Gustav Kristenprun
(1914-1992)
Õie Kristenprun -eelmise
abikaasa
Kaarli Kristenprun eelmiste
poeg
Tõnu Kristenprun eelmiste
poeg, kes sündis Siberis
Eduard Kristenbrun (18831941) kapten
Eduard Lepni (1882-1942)
kapten. Surnud Tjumeni obl.
25.12.1942.

5. maksis koolilõputoetust à 1000 krooni Vihula valla
õpilastele kes on lõpetanud keskkooli või gümnaasiumi
ja maksis koolilõputoetust à 500 krooni Vihula valla
õpilastele kes on lõpetanud põhikooli;
6. algatas detailplaneeringu koostamise Eisma sadama
maaüksusele ja osale Uuskõrtsi maaüksusele;
7. väljastas kasutusload Vergi küla Naeru maaüksuse elamu
kasutamiseks vastavalt ülevaatusaktile, Vergi küla
Päikesekiire maaüksuse elamu kasutamiseks vastavalt
ülevaatusaktile, Vergi küla Unistuse maaüksuse elamu
kasutamiseks vastavalt ülevaatusaktile ja Vihula mõisa
hotell-SPA kasutamiseks;
8. väljastas kirjaliku nõusoleku väikeehitise püstitamiseks
Mäe maaüksusele Mustoja külas;
9. väljastas projekteerimistingimused puurkaevu
projekteerimiseks Altja küla Ristikheina maaüksusele ja
abihoone projekteerimiseks Võhma küla Sepa
maaüksusele;
10. jättis Liana Filatova poolt 07.06.2010 esitatud vaide
Vihula Vallavalitsuse 20.04.2010 korralduse nr 178
alusel koostatud ettekirjutuse nr 18-1.3/04 kehtetuks
tunnistamise nõudes rahuldamata;
11. maksis vanemkonstaablile preemiat.
30.juuni 2010 istungi nr 23 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. väljastas OÜ-le Viitna Kõrts avaliku ürituse
korraldamise loa Altja Kõrtsi kiigeplatsil 18.07.2010;
2. muutis Salatse külas asuvate katastriüksuste Lääneõue,
Kaunikadaka, Nigula ja Lääne piire ning määras kohaaadressid;
3. maksis kolmele abipolitseinikule tasu vastavalt töötatud
tundidele 2010.aasta esimese poolaasta eest kokku
summas 7380 krooni;
4. lõpetas ühe sügava puudega inimese hooldamine seoses
tema asumisega hooldekodusse;
5. kompenseeris õpilaste sõidupiletid vastavalt esitatud
avaldustele kokku summas 1257 krooni;
6. luges korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks perioodil
01.10.2010 kuni 30.04.2011 OÜ Kaptenite küla Käsmu
külas, J.Orm Sagadi külas, T.Noormaa Eisma külas ja
E.Mets Võsu alevikus;
7. eraldas valla reservfondist kokku 100 940.projektitaotluste omafinantseeringuks MTÜ-le Käsmu
Külaselts ja MTÜ-le Võsu Vabatahtlik Tuletõrjeühing;
8. muutis Võsu Põhikooli struktuuri;
9. väljastas kirjaliku nõusoleku väikeehitise püstitamiseks
Uustalu maaüksusele Altja külas.

Felix Larens (1895- 1941)
Tartu Ülikooli õppejõud
Lembit Sulavee (s. Suksdorf
1923.a.)
Janne Liholm (s.1919.a.)
Ernst Soosaar (s.1905.a.)
Boris Einholm (s.1917.a.)
Kustav Männik (s.1893.a.)
viimased viis meremeest
kohustati sõitma Leningradi
ja kuna laevad olid natsionaliseeritud, siis nad tagasi
sõita ei saanud ja surid
Leningradi blokaadis.
Elmar Sandpank (1896-1944)
kapten, arreteeritud aurik
,,Maia“ pealt, tribunali
surmaotsus 21.06.1944
Johannes Männik(1898.....)
kapten, arreteeritud aurik
,,Meero“ pealt, saatus
teadmata.
Jakob Einlon (1895-1941)
kaugesõidu tüürimees.
Johannes Sandbank (19011945) Viimane EV
Merejõudude juhataja. Suri
vangilaagris.
Karl-Eduard Vainu (19081941) lasti maha põhjusetult
Käsmus vene piirivalve poolt.
Hannes Kristenbrun
(s.1923.a.)
Hildegard Kristenbrun
Jakob Kristenbrun (s.1913)
Martti Jakobi pg.
Kristenbrun (sündis ja suri
Siberis)
Toomas Jakobi pg.
Kristenbrun
Raimond Krämer (s.1922
suri vangilaagris)
Astor Liiholm (suri
vangilaagris)

1944.a.
Artur Sooman (s.1900) arret.
14.12.1944, trib.otsus
20.12.1945.a. 10a+5
1945.a.
Heini Hanson (s.1904, arret.
ja jäi kadunuks)
1946.a.
Evald Heinakroon (s.1917
tuli tagasi)
1949.a.
Elisabeth Männik(1880-1954
Siberis)
Evald Männik (s.1909) tuli
naise ja poegadega tagasi.
Pärja Männik (s.1917) ja
nende lapsed:
Hannes Männik (s.1942)
Mati Männik (s.1944)
Joosep Pilvet (1882-1956
Käsmus)
Helene Pilvet (1885-1957
Käsmus)
1951.a.
Emmi Pilvet (s.1922)
1952
Johannes Lahtvee (Liholm)
s.1897.a. vabanes halvatuna
1955.a.
Arnold Luige (Liholm)
s.1907.a.
Artur Otsuustalu (s.1901).
Maunus Männik (s.1880).
Aleksander Johanson
(s.1894).
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Avatud LEADER taotluste
sügisvoor
LEADER projektitaotluste meetmete 1.2 ja 2.3
sügisvooru taotluste vastvõtmine Tapal Arenduskojas
lõppeb 8. oktoobril 2010. a kell 17.
NB! Projektitaotluste nõustamine Vihula vallvalitsuses kuni
24.septembri kella 14.00-ni. Nõustaja kaaskiri
projektitaotlusele on kohustuslik. Nõustamisaeg palun
kindlasti eelnevalt kokku leppida tel 5251127 või e-mailil
anneli.kivisaar@vihula.ee
Avatud meetmete kirjeldus:
Meede 1.2. Seltsitegevuse, spordi ja kultuuripärandi
väärtustamine läbi omaalgatusliku
tegevuse võimalikud tegevused seonduvad alljärgnevaga:
Kohalike ühenduste sisemine tugevdamine ja teadlikkuse
suurendamine (koolitusja infopäevad, kursused, seminarid
jms.).
Kogemuste saamine ja vahetus erinevatelt partneritelt
(õppereisid, võistlused, festivalid jms).
Koduloo uurimine, ajaloo talletamine ja legendide
kogumine
Kohaliku tähtsusega ürituste korraldamine (külapäevad,
piirkondlikud üritused jms).
Heakorratööde ja talgute korraldamine
Rahvusliku käsitöö propageerimine, käsitöövõtete ja
oskuste edasiandmine, näiteks: sepised, käsitöö, rahvariided
jne (koolitused, kursused, näitused, üritused jms)
Rahvaspordi propageerimine (üritused, võistlused jms).
Meede 2.3. Siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö
arendamine, et tõsta piirkonna
konkurentsivõimet tootmises ja teeninduses* võimlikud
tegevused on:
Kogemuste vahetamise reisid, edulugudega tutvumine
jms.
Messide, konverentside, ettevõtluspäevade, seminaride,
konkursside korraldamine ja külastused.
Väliskülaliste ja partnerite vastuvõtmine.
Koostöö teadus- ja õppeasutustega (tootearendus,
uuringud, analüüsid).
Ettevõtjate ümarlauad (sektorite ja valdkonna põhised),
klastripõhiste võrgustike tegevuste soodustamine.
* Meede on mõeldud eelkõige ettevõtjatele
Traditsioonilise katuse ehituse koolitus
21.-22.08. kell 11-17
Koolituse eesmärk on tutvustada talumajades enamlevinud
katusekonstruktsioone. Katusetarindi ja -katte peamiseks
ülesandeks on kaitsta kogu hoonet sademete vastu. Uue
katusetarindi ehitamisel ja kattematerjali paigaldamisel tuleb
arvestada hoone ajaloolise ilme, kohaliku piirkonna
materjalikasutuse ja ehitustavadega. Harjutame puitkatuse
valmistamist.
Koolitaja: Joosep Metslang, Eesti Vabaõhumuuseumi maaarhitektuuri programmi teadur, kontakt joosep@evm.ee, tel.
+372 51 61 463
Koolitusele lisandub katuse ehituse praktikapäev vahemikus
23.-24.08 algusega kell 11.
Valmistame sarikaid, paigaldame roove ja puidust
kattematerjali.
Koolitaja: Andres Ansper, MTÜ Rahvusliku Ehituse Selts,
kontakt anspera@ut.ee, +372 58191202.
Koolitus päädib kirjaliku eksamiga.
Katuseehituse koolitus on tasuta, teepauside eest tuleb maksta
150 krooni
Registreerimine ja lisainfo: Ave Paulus,
Ave.Paulus@keskkonnaamet.ee, tel. 5332 7893.

Koolitust toetab Euroopa liidu Leader programm.

JUULI 2010

EELK Ilumäe koguduses Jumalateenistus
pühapäeval, 22. augustil kell 13.00 Ilumäe kabelis.
Ilumäe leerimaja 100. aastapäeva ja Ilumäe kabeli
167. aastapäeva tähistamine
Kiida, mu hing ,Issandat, ja ära unusta ainsatki Tema heategu.
(Ps 103:2)

“Vergi Sokkmann”
kasutatud riiete ODAV
MÜÜK
avatud K,N,R,L kella
10.00-16.00
Valmistume kooliks!
1. aug-14. aug. lasteriiete
“kroonimüük”

Avatud juuksurisalong Viitna kaupluse
ruumides.
E,R
10.00 - 17.00
K
14.00 - 20.00
Teistel aegadel kokkuleppel juuksuriga.
Olete oodatud kogu perega - nii mehed
kui naised, nii suured kui väikesed.
Info ja broneerimine tel: 502 8779

Vihula vallavalitsus
õnnitleb kõiki juulikuu
eakaid sünnipäevalapsi!
Vabandame! 1.juulist käivitunud
pereregister ei anna veel võimalust
sünnipäevalapsi nimeliselt leida.

Ostan remontivajava ekskavaatori ja roomiktraktori (buldooseriga).
Pakkuda võib ka teisi venep äritolu masinaid, seadmeid ja
haakeriistu. Tel: 507 8478
e-mail: heino@ruumen.ee

Meeri-Mall`el ja Andres`el
sündis 20. juunil tütar
ITI-MARIA AUL

Lahemaa piirkonnas on palju vanu väärtuslikke palkhooneid.
Paraku hakkab vana hoonestus lagunema - katused sisse
langema, palgid mädanema, vundamendid vajuma. Ainuüksi
selle talve lumi tegi paljudele vanadele palkhoonetele
tõsiselt liiga.

Triin`ul ja Marko`l
sündis 07. juulil poeg
HENRI LIIVA

Et osata hoolitseda palkhoonete eest ja ka uusi hooneid teha, kasutades
piirkonnale iseloomulikke ehitusvõtteid, korraldavad Keskkonnaamet,
Kaarli talumuuseum, Eesti Vabaõhumuuseum ja Viljandi Kultuuriakadeemia koostööprojektina augustikuised
Traditsioonilise taluarhitektuuri koolitused Lahemaa rahvuspargis
Kaarli talumuuseumis Pedassaare külas
Miks just see paik?
Tegemist on põhjaranniku uhkeima talukompleksiga, kuhu omal ajal
kuulus 14 hoonet. Kaarli talukompleks on tervikuna muinsuskaitse all.
Kaarli talukompleksi laut on oma väikese mahu ja selle tõttu, et pool
laudast on ümarpalk ristnurkadega ning pool laudast tahutud palk
puhasnurkadega, palgi - ja katusekoolitusteks täiesti sobiv näidisobjekt.
Koolituse vältel saate sealses talumuuseumis tutvuda rannarahva
tegemistega läbi kolme sajandi ning varasemalt toimunud erinevate
ehituskoolituste näidisobjektidega.
Mis kasu saab koolitustest?
Kursused edukalt lõpetanutele annab Eesti Vabaõhumuuseum ja Tartu
Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia täiendkoolituse tunnistused. Need
tunnistused näitavad teie täienenud oskusi palkehituse ja traditsioonilise
laudkatuse ehituse vallas, samuti teadmisi traditsioonilisest taluarhitektuurist.
Traditsioonilise palkehituse koolitus 14.-15.08 kell 11-17
Toimuvad loengud. Kahepäevase koolituse raames harjutame ka
praktiliselt palkmaja ehitamist traditsiooniliste vahenditega: pea, käe,
kirve ja käsisaega. Valmistame järsk- ja puhasnurkasid ning vara.
Koolitaja: Joosep Metslang, Eesti Vabaõhumuuseumi maa-arhitektuuri
programmi teadur; kontakt joosep@evm.ee, tel. +372 51 61 463
Koolitusele lisandub palkehituse praktikapäev vahemikus 16.17.08.2010 algusega kell 11.
Praktika eesmärk on konsulteerida palkmaja valmistamist puudutavaid
küsimusi.
Koolitaja: Andres Ansper, MTÜ Rahvusliku Ehituse Selts, kontakt:
anspera@ut.ee, +372 58191202.
Koolitus päädib kirjaliku eksamiga.
Palkehituse koolitus on tasuta, teepauside eest tuleb maksta 150 krooni
Registreerimine ja lisainfo: Ave Paulus,
Ave.Paulus@keskkonnaamet.ee, tel. 5332 7893.
Registreerimine lõpeb nädal enne koolitust.
Koolitusel osalemiseks võtke võimalusel kaasa oma tööriistad: tollipulk,
pliiats, väike lood, 2 koba, raiumiskirves
(1,5-1,8 kg), 25 mm peitel, puuhaamer, käsisaag.
Soovituslikud isikukaitsevahendid: kaitsejalatsid, põlvekaitsmed,
töörõivad, töökindad.

Keskkonnaamet teatab:
Lahemaa rahvuspargi kaitse-eeskirja eelnõu
avalikud arutelud toimuvad:
04. augustil Leesi rahvamajas
kell 15.00
05. augustil

07. augustil
16. augustil
17. augustil

Viinistu konverentsi- ja
kultuurikeskuse Juminda saalis
kell 15.00
Palmses, Keskkonnaameti kontori
auditooriumis
kell 11.00
Vihula mõisa Palmisaalis
kell 15.00
Kolgaküla rahvamajas
kell 17.30
Lisainfo (alates
26.07.2010): Timo Kark,
kaitse planeerimise
spetsialist, tel. 325 8412,
5 302 0849

Ohtlike jäätmete ja
elektroonikaromude
kogumisring
11. septembril 2010
Auto peatuskohad ja kellaajad:
Võsupere
8.05- 8.15
Võhma
8.25- 8.35
Vatku
8.45- 8.55
Käsmu
9.15- 9.30
Võsu kpl
9.40-10.00
Pedassaare
10.10-10.20
Vergi
10.30-10.40
Sagadi kpl parkla
11.15-11.25
Altja kõrts
10.50-11.00
Adaka
11.35-11.45
Annikvere
12.00-12.15
Vihula kpl
12.35-12.50
Karula
12.55-13.05
Vainupea
13.15-13.25
Eisma
13.30-13.40
Karepa
13.50-14.00
Toolse
14.10-14.20
Peatuskohaks on bussipeatus.
Elektroonikaromud:
külmikud, pesumasinad, elektripliidid,
el.radiaatorid, kliimaseadmed, tolmuimejad, õmblusmasinad, kellad, arvutid,
telefonid, raadiod, elektrilised tööriistad ja
mänguasjad, seire ja valveseadmed jne.
Ohtlikud jäätmed:
vananenud ravimid, farmaatsiatooted,
akud ja patareid, sõiduauto rehvid, värvid,
lahustid, puhastusained, õlid ja õlifiltrid,
päevavalguslambid ja säästupirnid, olmekeemia, kraadiklaasid, putuka- ja rotimürgid, taimekaitsevahendid, kemikaalid
jne.
Jäätmete äraandmine on valla kodanikele ja suvilaomanikele tasuta, kui on
kehtiv olmeprügiveo leping vallas korraldatud jäätmeveo teostaja Ragn-Sells`iga.
Ära antavad elektroonikaromud peavad
olema komplektsed ilma suuremate purustusteta ja mitte ülemäära määrdunud, ei
pea olema töökorras. Vastu võetakse
kodumajapidamises kasutusel olnud
elektroonikaromud, mitte tööstuslikud.
Kogumisringi peatuskohtades peaks omanik isiklikult üle andma oma jäätmed või
leidma inimese, kes on nõus jäätmeid üle
andma.
Täpsem informatsioon
Arvi Ööpik 518 2641
Ostame Teie seisma jäänud või
mittetöötava firma.
Info tel. 58009939

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

