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Ilumäe koguduses jagub jõudu, lootust ja usku
2008. a lõpust kuni 2009.
a märtsikuuni toimusid
kõikides Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku
kogudustes korralised
juhtorganite valimised.
Ilumäe kogudus valis
oma koguduse uue
juhatuse, nõukogu ja
revisjonikomisjoni
liikmed selle aasta 8.
veebruaril.
Koguduse juhatuse esimeheks
valiti Andu Eru, juhatuse aseesimeheks Õie Alt ja liikmeks
Villu Jahilo. Koguduse nõukogusse kuuluvad Aadu Alt,
Ülo Kaljuvee, Anne Sambla ja
Jüri Undusk. Revisjonikomisjoni esimees on MariAnne Heljas ja liikmed Anne
Sambla ja Aadu Alt.
Kogudusel ja uuel juhatusel tuleb jätkata Ilumäe
kabeli remondi korraldamist.
Senini on kabelis remonti
teostanud OÜ Wunibald ja
ATMM Ehitus OÜ. Välja on
vahetatud seenhaigusest kahjustatud laetalad, eemaldatud
kahjustatud põrand ja pinnas.
ATMM Ehitus OÜ-l tuleb
lõpetada lepingujärgselt kabelilae remont. Vastavalt lisalepingule on ehitusfirma lubanud need tööd lõpetada käesoleva aasta juulikuu lõpuks.
Nendeks töödeks on „Pühakodade säilitamine ja areng“
programmi raames eraldatud
ja välja makstud 457 000
krooni.
Juhatus on esitanud uue
rahataotluse Pühakodade
programmi reservfondile remondi jätkamiseks, et vahetada välja seenhaigusest kahjustatud akende osad, korrastada siseseinad ning keemiliselt töödelda, remontida ja
paigaldada pingid.
Taotlus ei hõlma uue
põrandamaterjali ostu ning
paigaldamist, seega tuleb
leida vajaminev raha oma
vahenditest ning koostööparteritelt. Kõigi koguduse
liikmete ning kabeli remondi
valmimisest hoolivate inimeste sihtotstarbelised annetused on väga teretulnud
Ilumäe koguduse kontole nr
1050200127703 SEB pangas. Juurde kirjutada märksõna põrand või remont, sest
ei ole ju ette teada kas rahataotlus ikka rahuldatakse täies

ulatuses
arvestades käesolevat väga pingelist ja keerulist majandusolukorda.
Loomulikult on võimalik
annetusi teha ka sularahas.
Kõigi nende heade inimeste
nimed, kes on annetanud
kabeli remondi heaks kajastatakse peale remondi valmimist.
Teine suur ülesanne on
otsustada palju vintsutusi üle
elanud oreli edaspidine saatus. Ilumäe ja Kadrina koguduste organist Külli Erikson
on väga huvitatud oreli remondist ja edaspidisest mängimisest sellel. Kuna K.
Erikson täiendab end Saksamaal orelite muinsuskaitse
alal on ta sel alal parim
asjatundja. Samuti on tal väga
head kogemused
Kadrina
Kiriku Oreli Sihtasutuse juhatajana sellise töö korraldamisel ja läbiviimisel. Esmalt tuleb koostada visioon,
milleks ja kuidas orelit kasutada, läbi viia oreli ekspertiis,
tellida hinnapakkumised, leida rahastajad ning remondi
teostajad. Kes soovib juba
praegu toetada oreli remonti
võib samuti teha annetusi
koguduse kontole, lisaks
märksõna orel.
Kuigi koguduse elu ei
koosne pelgalt vaid majandusküsimuste lahendamisest on
need paraku väga olulised ja
vajalikud. Kogudus ei saa
kuskilt mujalt rahalisi vahendeid kui vaid liikmeannetustest ja võimalikelt koostööpartneritelt.

Endiselt on koguduse
liikme liikmeannetus EELK
konsistooriumi soovitusel 1%
inimese kogu sissetulekust.
Päris kindlasti tuleb igal annetajal arvestada oma tegelikke
võimalusi, sest ka piskust, aga
südamest tulevad annetused
on õnnistuseks nii andjale kui
ka kogudusele.
Koguduse 2009. aasta
koostatud eelarve on tasakaalus, et katta kõik esmased
vajaminevad kulud: halduskulud, tasu jumalateenistusel
muusikalise teenimise eest,
õpetaja palgatoetus, kirikukassamaksud.
Koguduse nõukogu otsusega tegelevad nüüd liikmeannetuste kogumisega Anne
Sambla ja Õie Alt.
Kõiki koguduse heaks tehtavaid annetusi saab sooritada
kas sularahas või ülekandega
koguduse kontole nr
1050200127703
SEB
pangas ning juurde palun
alati märkida milleks annetus
on mõeldud: liikmeannetus,
orel, põrand, remont või
kogudus, kui on soov toetada
koguduse igapäevast tööd.
Kogudus on esmalt ja
eelkõige nende inimeste kooslus, kes on sisemiselt veendunud, et nende elu on võimalik
vaid koos Jumalaga. Selleks,
et leida ja kogeda osadust
Jumala ja teise kaaskristlastega on ülimalt oluline
jumalateenistustest osavõtmine. Üheskoos väljaöeldud
abi- ja tänupalved on abiks,
lohutuseks ja kinnituseks

kõigile neile kes osalevad
jumalateenistusel. Oma suur
ja tähtis osa on kindlasti
eespalvetel, mille läbi saab
Jumala ette tuua kõik suured ja
väikesed probleemid, mured
ja rõõmud nii iseenda kui ka
kõigi oma lähedaste eest.
Palugem üheskoos ka Ilumäe kabeli ja oreli remondi
kordamineku eest, sest kui
Issand ei ehita koda, tühja
vaeva näevad siis ehitajad
temaga.( Ps 127:1 )
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Ilumäe kogudus
avatud kõigile, kes soovivad
osaleda jumalateenistusel, või
kel on küsimusi, ettepanekuid,
mure- ning rõõmumõtteid.
Jumalateenistused toimuvad kaks korda kuus pühapäeviti
Ilumäel koguduse
majas(roheline maja kabeli
vastas) algusega kell 13.00.
Oma küsimuste ja ettepanekutega pöörduge julgelt
meie poole: Ilumäe koguduse
hooldajaõpetaja Meelis Lauri
Erikson 3220880; koguduse
juhatuse esimees Andu Eru
53491688; koguduse juhatuse
aseesimees Õie Alt 58091356;
Ilumäe kalmistu vaht, koguduse nõukogu liige Anne
Sambla 5 341 8156.
Kevad ja möödunud ülestõusmispühad oma värskuses
ja rõõmus annavad meile taas
jõudu, lootust ja usku. Usku ja
lootust sellesse, et Jumal
meid ikka ja jätkuvalt hoiab ja
armastab.
Õie Alt

Vallavanema vahetus

Madis Praks

Vihula vallavolikogu vabastas 16. aprilli istungil ametist üle kolme aasta
Vihula vallavanemana töötanud Priit Pramanni, kes jätkab karjääri
erasektoris turvafirma piirkonnajuhina.
Uueks vallavanemaks valiti 14 poolthäälega 15-st seni abivallavanemana töötanud Madis Praks. Enne Vihula valda abivallavanemaks tulekut
töötas Praks vallavanemana Loksa vallas.
Uus vallavanem peab tähtsaks järjepidevust ja stabiilsust.
Pooleliolevaid töid peab jätkama. Tänane majandusseis ja eelarve
suurte plaanide tegemist ei võimalda. Olulisemad projektid on
Võsupere lasteaia-külamaja ehitamiseks Koit kavast raha
taotlemise eduka lõpuni viimine. Samuti Võsu keskosa ja
koolistaadioni planeering ning koostöös maavalitsusega
tehtav Lääne-Virumaa rannaalade teemaplaneering. Tähtis
on hoida ja säilitada kõike seda, mis on tänaseks
saavutatud, et see eelarve kärbetega kaotsi ei läheks.
Priit Pramann

Tulekul konverents Võsu
arengu teemadel
13. mail toimub Sagadis I Võsu Arengu Konverents, kus arutletakse Võsu jaoks tähtsate
valdkondade arendamist nii kodanike algatu-sel
kui koostöös kohaliku omavalitsusega.
Juba mõnda aega on Võsul märgata, et kogukonna liikmed
valutavad südant Võsu hea käekäigu pärast. Võsu areng
läheb korda paljudele nii lähemalt kui kaugemalt. Seepärast
võttis Võsu Arengu Selts nõuks korraldada Võsu arenguteemalise konverentsi, et tähtsad teemad saaksid parema
kandepinna ja ei jääks vaid unistusteks. Konverents toimub
13. mail algusega kell 9:30 Sagadi mõisas.
Konverentsil astuvad teiste hulgas üles professor Ülo
Vooglaid ja majandusgeograaf Jaak Jagomägi. Lisaks
ettekannetele on võimalus töötubades kaasa mõelda ja
arutleda järgmistel teemadel:
• Hariduselu, lastehoid ja koolitus – töötuba juhivad
Maret Bergström ja Tartu Ülikooli pedagoogika osakonna
koolikorralduse lektor ja haridusteaduskonna prodekaan
Jüri Ginter
• Kultuur, kunst, sport ja üritused – töötuba viivad
läbi Tiina Saar ja Tartu linna kultuurinõunik Raul Oreškin
• Majandus, töökohad, teenused, toitlustamine,
majutus – töötuba viivad läbi Madis Ojaliiv ja KaubandusTööstuskoja juhatuse liige Vello Väinsalu
• 21. sajandi küla (urbaniseerumine, tehnoloogia,
valdade liitmine, kodanikuühendused jne) – töötuba viivad
läbi Georg Merilo ja spetsialistina astub üles Terje Schmidt.
• Terve elukeskkond, heakord, transport ja
logistika – töötuba viivad läbi Kai Härmand ja keskkonnaspetsialist Eneli Niinepuu
Tulge, kasutage võimalust ja osalege Võsu äratamises.
Arutleme Võsu heakorra, kultuuri, ettevõtlikkuse, hariduse
ja ettevõtluse tuleviku üle ning leiame koos lahendusi.
Olete oodatud registreeruma telefonil 515 6560 või eposti aadressil info@uinuvkaunitar.ee või veebiaadressil
www.uinuvkaunitar.ee. Registreerumine toimub osalustasu
maksmisega Võsu Arengu Seltsi arvelduskontole nr
221044520998 (selgitusse: nimi + Võsu Arengu I
konverents) AS-is Swedbank.
Osalustasu 200 krooni sisaldab konverentsi materjale,
kohvipause ja sooja lõunasööki.
Ootame kõiki osalema!
Võsu Arengu Seltsi nimel Tiina Saar

Teeme ka Võsul ära!
Paljuräägitud 1. mai Minu Eesti mõttetalgud toimuvad
vestlusringides, kus arutada saab just neil teemadel, mis
endale tähtsad tunduvad. Julgustan kõiki Võsuga seotud
häid inimesi end kokku võtma ja koos sõprade-lähedastega
end 1 mail Võsu Rannaklubi saali sättima, et üheskoos
mõtteid vahetada ja kuskile ka välja jõuda. Luubi all on sel
aastal järgmised teemad, milles võib oma küsimusi juba
aegsasti ette valmistama hakata:
- Väärtused ja kultuur
- Haridus ja elukestev õpe
- Maaelu / XXI sajandi küla
Talgujuht on pr Ivika Nõgel, kes tuleb meile appi Võrust
(justnimelt, mitte Võsult). Niisiis, registreerige end ära,
valmistage piknikukorv kaasa ja tulge 1 mail kl 10 reipalt
Rannaklubisse!
Georg Merilo
„Võsu 1“ kojavanem
MTÜ Võsu Arengu Selts juhatuse esimees

Külade miljööväärtuste
koolitus Lahemaal
2. ja 3. mail 2009 kell 9.30-17.00 korraldab Keskkonna-ameti
Viru regioon koostöös Säästva Renoveerimise Infokeskusega
Lahemaa looduskeskuses eelkõige piirkonna elanikele ja
majaomanikele suunatud Lahemaa külade miljööväärtuste
koolituse. Koolitus koosneb teoreetilisest ja praktilisest osast. 2
päeva jooksul käsitletakse miljööväärtuslike alade hoidmise
põhimõtteid, Lahemaa külade arhitektuuriväärtuste säilitamist
miljööst detailideni, vanade majade säästvat renoveerimist ja
looduslikke keskkonnasõbralikke materjale. Toimuvad
traditsiooniliste viimistlusmaterjalide (krohvid, värvid) töötoad
ning puitakende ja -uste restaureerimise praktika, saadaval on
renoveerimisalaseid infomaterjale ja tooteid.
T ä p s e m i n f o j a k a v a w w w. l a h e m a a . e e j a
www.renoveeri.net uudisterubriigis. Koolitus, sh. lõunasöögid,
on osavõtjatele tasuta. Piiratud kohtade arvu tõttu on vajalik
e e l r e g i s t r e e r i m i n e : Av e P a u l u s
5 332 7893,
ave.paulus@keskkonnaamet.ee.
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VIHULA VALLA LEHT

Kuritegevusest ja
korrakaitsest 2008. aastal
Kuritegevus: 2008 aastal on Vihula valla territooriumil
toime pandud 76 kuritegu (2007. aastal 76) neist 55
peitkuritegu (2007. aastal 50 ).
Isikuvastaseid kuritegusid 9 (2007. aastal 13),
varavastaseid kuritegusid 45 (2007.a astal 42) neist 43
kuritegu on omandivastased (2007. aastal 40).
Varavastaste kuritegude kogukahju on 1 938 285 krooni.
Varavastaseid kuritegusid on 13 korral toime pandud
eluruumist (2007. aastal 18) neist 2 korral lukustamata ukse
kaudu, 6 korral sõidukitest ja 1 korral kaubandusettevõttest.
Toime on pandud 1 sõidukivargus, 4 mobiilivargust, 4
metallivargust, 2 metsavargust.
Korduvalt joobes juhtimise eest on algatatud 7
kriminaalasja.
Avaliku korra vastaseid kuritegusid on 12 (2007. aastal
10) neist 8 avaliku korra rasket rikkumist ja 4 omavolilist
sissetungi.
2008 aastal toimepandud kuritegudest on isik kindlaks
tehtud 43 kuriteo episoodis. Kohalike elanike poolt on toime
pandud 21 kuritegu (2007. aastal 16 ) ja varemkaristatute
poolt 13 kuritegu (2007. aastal 7) ning alaealiste poolt 3
kuritegu (2007. aastal 4). 16 (2007. aastal 22) korral on
olnud kuriteo toimepanija alkoholijoobes.
Avastamisprotsent Vihula vallas on 56,6% (2007. aastal
oli 68,4%). 1000 elaniku kohta on 2008 aastal Vihula vallas
toime pandud 38,5 kuritegu (2007. aastal oli 38,3). Näitaja
suurus on tingitud valla püsielanikkonna arvulisest
vähesusest. Lääne- Virumaa keskmine on 30.4 (2007 a. 27,9).
Aasta Kuriteod
Vihula
vallas

2006
2007
2008

93
76
76

Avastatud
kuriteod

Avastamine
%

Kuritegusid
1000
elaniku
kohta

36
52
43

39
68,4
56,6

46,2
38,3
38,5

LääneViru
keskmine
1000
elaniku
kohta
25,2
27,9
30,4

Väärteod: 2008 aastal koostati Vihula valla territooriumil
279 väärteo koosseisu neist alaealiste suhtes 74.
Alkoholiseaduse vastu eksimisi tuvastati valla territooriumil
42 korral, neist 12 avalikus kohas alkoholi tarbimist või
ilmumist alkoholijoobes avalikku kohta ning 30 alkoholitarbimist alaealiste poolt.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse vastu eksiti 6
korral ja neist kõik on seotud koerte ja kasside pidamise
eeskirjade vastu eksimisega.
Avaliku rahu vastaseid süütegusid on 7 (11 aastal 2007)
neist 6 avaliku korra rikkumist ja 1 eritalituste teadvalt vale
väljakutsumine. Väheväärtusliku asja vastaseid süütegusid
on 3 (6 aastal 2007), neist 1 kaubandusettevõttest.
Liiklusseaduse vastu eksiti 183 korral: 28 korral sõiduki
juhtimisel vastava kategooria sõiduki juhtimisõigust
mitteomava isiku poolt neist 9 korral oli tegemist juhiga, kel
juhtimisõigus peatatud või oli eelnevalt juhtimiselt
kõrvaldatud. 35 korral sõiduki joobes juhtimise eest.
Jalakäijad rikkusid liikluseeskirju 29 korral neist 11 olid
alkoholijoobeseisundis.
Liikluskindlustuse seaduse vastu eksiti 20 korral.
Valla territooriumil määratud rahatrahvide kogusumma
on 582600 krooni neist Liiklusseaduse alusel 545520 krooni.
9 juhul peatati mootorsõiduki juhtimise õigus.
Vallas on arvel 3 abipolitseinikku kelledega koostöös
teostati aastal 2008, valla territooriumil 218 tundi patrulli
liiklusjärelvalve ja avaliku korra kaitseks õhtusel ja öisel ajal.
2008.a. mai keskelt augusti lõpuperioodini oli Võsu alevikus
ja Vihula vallas koostöös Vihula Vallavalitsuse, Ida
Politseiprefektuuri ja Paikuse Politseikolledžiga tegev
Politseikadettide patrull, kes teostasid jalgsi-, jalgratta-,
rolleri- ja autopatrulli. Patrulli põhiülesandeks olid
preventiivtöö, avaliku korra tagamine ja liiklusjärelvalve.
Ivo Roosimägi

Meeldetuletus
pensionäridele!
Peale aprillikuist pensionitõusu ületab suurema osa meie
valla eakate ja töövõimetuspensioni saajate pension 3000
krooni. Sellega seoses tahan kõigile meelde tuletada, et
kui te ei ole teinud pensioniametile avaldust, et pensioni
maksmisel arvestataks ka tulumaksuvaba miinimumiga,
võetakse kolme tuhandet krooni ületava summa pealt
maha tulumaks. Ühes kuus teeb see võib-olla väikese
summa ja te ei märkagi seda. Aasta peale koguneb aga
juba sadu kroone, mis kuluksid teile endalegi marjaks ära.
Seepärast tasub see väike avaldus pensioniametile siiski
ära saata. Avalduse vormi saate internetist aadressil
www.ensib.ee, Rakvere pensioniametist (Tallinna tn 30)
või vallamajast. Kui te ei tea, kas olete avalduse teinud või
ei, võite enne helistada kas siis pensioniametisse (32 78
363) või minule vallamajja (32 58 644) ja oma pensioni
summa üle kontrollida.
Ilusat kevadet soovides sotsiaalnõunik Eha Veem
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Uhkuse ja kurbusega, aga peamiselt siiski – tänuga!
Tänuga!
Vihula vald on Eestis üks
põhjapoolsemaid. Meie rannad avanevad põhjakaare
tuultele. Ometi on meie
koduvallas Eesti populaarsemad suvituskohad! See
„loogikaviga“ ei ole juhus
meie valla rahvas on põlvkondade kaupa oma elukeskkonna eest hoolt kandnud, tööd teinud ja vaeva
näinud.
Vihula vald on arenenud
ühtaegu nii olude sunnil kui
olude kiuste ehk vihuti. Mida
see tähendab? Olude sunniks
võib pidada näiteks Eesti
maapiirkondadele omast hõredamat asustust, nooremate
põlvkondade tungi linnadesse. Teise poole näiteks
võib tuua asjaolu, et vastu
tavapärast loogikat on meie
vallast saanud Põhjaranniku
mõjukas kultuuripiirkond.
Kujutav kunst ja teater on

pealinnast eemal leidnud
endale mõnusa kodu, just
nagu inimesedki kes püsivalt,
kes suveks.
Looduse võlu, kuulsusrikas ajalugu ja Vihula valla
tänane areng ahvatlevad naabreid Vihula vallaga ühinema.
Suures kokkuhoiutuhinas tundub ühinemine olevat üks
võimalus säästmiseks. Ei tea,
kas see ka tegelikkuses nii
hästi välja kukub?
Kui majanduslangus vihjamisi juba jutuks tuli, siis
kuidas läheb Vihula vald
sellele katsumusele vastu?
Vastus on väga lihtne: Vihula
vald on tänaseks võlgadest
vaba.
Võlgadest vaba!
Kui on ette näha sissetulekute
vähenemist, siis on kõige
õigem ka kulude poole peal
kotisuud koomale tõmmata.
Vihulat ei puuduta see prob-

leem nii tõsiselt kui paljusid
teisi, sest õnneks pole Vihula
vallal tänaseks enam võla
kohustusi. Sellise eesmärgi
püstitasime oma mõttekaaslastega kolm ja pool aastat
tagasi, kui võtsin vastu kohustuse Vihula vallavalitsuse
eestvedajaks olla. Selle eesmärgi täitmine andis mulle ka
hingerahu oma hiljutise otsuse
langetamisel, mis mind pärast
ligemale viite aastat kohalike
omavalitsuste juhtimist eraettevõtlusse tööle viis.
Niisiis – uhkusega!
Sellepärast, et Vihula vald
seisab tugeval majanduslikul
järjel; Vihula valla arengukava ja selle elluviimiseks
koostatud tegevuskava on
suuremates mastaapides toimuvatest muutustest sõltumatult head ja toimivad; palju
kasulikku tööd sai koos
vallarahvaga tehtud. Valla-

valitsuse uus töökorraldus lubab küll kokkuhoidu, kuid ei
sisalda kavatsust loobuda olulistest ja vajalikest töödest ja
tegemistest.
Kurbusega sellepärast, et
tuleb jätkata ilma paljude
heade kolleegide ja partneriteta; sellepärast, et nüüd
oleks senise visa rühkimise
järel võimalik selga sirgu
lüües nii maha jäänud külvi
kui veel kündmata põllu peale
mõnuga vaadata…
Õnneks olen oma isikliku
elu püsivalt Vihula valla ja
Palmse kandiga sidunud ja
kõik Vihula valla senine,
tänane ja tulevane ei lähe
minust sugugi mööda.
Tänan Teid, kallis vallarahvas, head kolleegid ja
partnerid nende koos töötatud
aastate eest!
Priit Pramann
Vihula vallast Palmse külast

Vihula vallas algab
pärandkultuuri inventuur
Mis on pärandkultuur?
Pärandkultuuriks nimetatakse
eelmiste põlvkondade tegutsemise jälgi maastikul. Pärandkultuuri objektide hulka
kuuluvad näiteks vanad metsateed, kiviaiad, põlised talukohad, veskikohad, pärimustega seotud kivid, puud ja
allikad, lubja- ja tõrvapõletusahjud, kohanimed jpm.
Selliseid möödunud aegade
märke on maastikul säilinud
mitmeid, neid tuleb ainult
osata tähele panna. Pärandkultuuri on küll uurinud kohalikud kodu-uurijad, kuid enamasti pole neid objekte süsteemselt kirjeldatud ega kaardistatud.
Pärandkultuuri inventuur
Vihula vallas.
Riigimetsa Majandamise
Keskuse (RMK) eestvõtmisel
on hakatud pärandkultuuri
objekte kindla metoodika järgi
arvele võtma ja kirjeldama.
Interreg III A programmi abil
on Eesti-Soome ühisprojekti
raames inventeeritud pärandkultuuri objektid neljas Eesti

pärand-kultuur Virumaal, Pärnumaal ja saartel. Projekti
kestus on 3 aastat.

Verstakivi Koljakul
maakonnas. Nüüd jõuab pärandkultuuri inventuur euroraha abil ka Vihula valda.
Interreg IVA Kesk-Läänemere programmi üheks kolmest alamprogrammist on
Lõuna-Soome ja Eesti piireületava koostöö programm.
Eestis on soositud koostööpiirkondadeks Põhja-Eesti
maakonnad. Projekti „Metsanduslik pärandkultuur –
ühise kultuuriruumi avardaja”
idee on inventeerida sõltumata maa- ja metsaomandist

Pärandkultuuri puhul on
oluliseks mõisteks
omanikuhoid.
Pärandkultuuri objektid ei ole
kaitse all, ka ei ole neid plaanis
tulevikus kaitse alla võtta
nende kultuurimärkide hoidmine on meie endi kätes.
Viimaste aastakümnete pöördelised sündmused on katkestanud meie seni põlvest põlve
edasi kantud mälu
maaomanikud on tihtipeale vahetunud ja omanik ei pruugi olla
teadlik tema maal asuvast
pärandkultuuri objektist. Inventuuri peamine eesmärk
ongi maastikul leiduvate ja
unustuse hõlma vajunud inimtegevuse jälgede taasavastamine ja eeskätt maaomanikele tutvustamine. Seeläbi
teab ja tunneb maaomanik
oma maad ka kultuuripärandist lähtudes ja oskab neid
väärtusi hoida ja huvi korral
teistelegi näidata.

Kuidas leida lisainfot?
- Kõikides maaraamatukogudes on saadaval „Väike
pärandkultuuri käsiraamat“ (Tarang, L. jt. 2007)
- Internetis on artikleid ja
juhendmaterjale leida Eesti
Metsaseltsi kodulehelt
www.metsaselts.ee
- Pärandkultuuri objektide
andmebaas asub aadressil
xgis.maaamet.ee
- Lisaks pärandkultuuri objektide arvele võtmisele on RMK
võtnud eesmärgiks metsandusliku pärandkultuuri säilitamise ja selle tutvustamise
laiemale avalikkusele loodushoiu tegevusvaldkonna kaudu. Pärandkultuuri ja metsandusliku ajaloo tutvustamisega
Vihula vallas tegeleb RMK
Oandu looduskeskus
Vihula vallas inventeerib
pärandkultuuri Triin Neljandik: kutsun üles koostööle
meie kodukandi pärandkultuuri jäädvustamisel. Minuga
saab ühendust e-posti aadressil triin.neljandik@rmk.ee
ja telefonil 506 3944

Kuidas me juutidel külas käisime
27. märtsil sõitsid 20 Võsu kooli usuõpetuse ringi last külla
Tallinna Juudi Kooli. Me käisime kõigepealt sünagoogis
(palvemajas) ja siis käisime juudi muuseumis. Kooli saali
seina peal oli suur raamat, kus oli aastaarv 5768. Juutidel on
teistsugune kalender. Juudid kinkisid meile oma kalendiri
laste joonistustega ja õpetasid oma tantse.
Helemeel, I klass

Ülestõusmispühade rännas Võsu koolis
14. aprillil toimus Võsu Põhikoolis ülestõusmispühade üritus.
Selleks korraldati maastukumäng. Ürituse idee tuli
usuõpetuse ringi lastelt, eesotsas Mare Niilikselt ning õpetaja
Karin Arminenilt. Seitse võistkonda alustasid rännakut
koolimaja eest. Igas kontrollpunktis tuli läbi lugeda vastava
püha kohta katkend ning täita ülesanded. Igas punktis said
võistkonnad tüki suurest mosaiigist. Rännakul sai suhu pista
grillvorsti ning juua sooja teed.
Ürituse lõpp-punkt oli koolimaja. Seal kleebiti kokku suur
ristikujuline mosaiik. Risti peal olid igale võistkonnale
kuused. Lause tuli pähe õppida ja selle esitamisel sai
kingituse.
Täname koostöö eest Võsu kooli õpetajaid, Ülle`t ja
Hugo`t ning Annabelli ema.
Mare Niilikse, VII klass

Ette ja taha tänades !
Märtsi keskel, ühel laupäeval, kogunes paarkümmend Võhma kandi inimest metsa, et varuda
järgmiseks talveks seltsimajale küttepuid.
Kes ütles, et mehed ei tule kodust välja, et naised on
need ringi tallajad? Vale puha!
Enamik talgulistest olid mootorsaagidega mehed.
Naistel oli tükk tegemist, et oksapõletamisega meestele
jalgu ei jäädaks.Tööd tehti tublisti aga
suurt hulka puudest ei jõutud välja vedada.
16. mail tuleme uuesti kokku, et töö lõpule viia.
Seltsimaja juures ootavad puud mis tahaksid saada
lõhutud ja riita laotud.
Ootame kõiki, kes tahavad kaasa lüüa!!
Oleks kena kui annate endast teada, et teaks
supipaja suurusega arvestada.
Veelkord ette ja taha tänades Teid kõiki, kallid
sõbrad, et olete kohal kui Teie abi vajame!
Võhma seltsiliste nimel Riina Kens
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ISTUNG NR 46
16.aprill 2009 kell 16.00 Võsul
Istungil osales 15 volikogu liiget: Andrus
Aasmäe, Piret Aasmäe, Malle Komp, Sirje
Kornel, Haivo Laulik, Leo Luus, Tarmo Nuija,
Arno Pärna, Mare Raja, Eha Sirelbu, Jüri
Teppe, Jaanus Tuusti, Ain Välba, Uno
Õunapuu ja Arvi Ööpik.
Volikogu otsustas:
Määrusega nr 95 jäeti vähekindlustatud pere sissetuleku piir Vihula Vallavolikogu 10.04.2008
määrusega nr 71 kehtestatud tasemele: vähekindlustatud pere sissetuleku piir üksi elavale isikule on 3800
krooni. Pere teise ja iga järgneva liikme sissetuleku
piiriks on 70 % pere esimese liikme sissetuleku piirist.
Otsusega nr 261 vabastati Priit PRAMANN tema enda
algatusel vallavanema ametist alates 17.04.2009
(viimane tööpäev 16.04.2009).
Otsusega nr 262 kinnitati uueks Vihula valla vallavanemaks Madis PRAKS.
Otsusega nr 263 kinnitati Vihula Vallavalitsuse
liikmed: Aadu NURMSALU, Eha VEEM, Arvi
PÕLDAAS, Peep TÕNISSON, Svetlana PAJUPUU.
Otsusega nr 264 algatati üldplaneeringu muutmisettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamine
Vergi küla Ankru maaüksusele.
Otsusega nr 265 rahuldati vaie ja tunnistati kehtetuks
Vihula Vallavolikogu 19.märtsi 2009 otsus nr 255
„Nõusoleku andmine geoloogilise uuringu loa
taotlemiseks Paasi külas Paasi II uuringuruumis“.
Volikogu ei nõustu loa andmisega.
Volikogu poolt vastuvõetud määruste saab tutvuda
valla kantseleis, raamatukogudes ja internetis valla
koduleheküljel: www.vihula.ee. Otsustega saab tutvuda
valla kantseleis ja raamatukogudes.
Järgmine volikogu istung toimub
14. mail 2009 algusega kell 16.00
Võsul, vallamaja saalis.
Hea Võsu kandi rahvas!
Volikogu esimees Ain Välba ja vastne
vallavanem Madis Praks
ootavad teid INFOTUNDi
20. mail 2009 algusega kell 18.00
Võsul Mere 6 vallamaja saalis II korrusel

Tuleohutusnõuded lõkete
põletamisel
Lõkete tegemisel tuleb lähtuda küttekoldevälise tule tegemise
tuleohutusnõuetest, millest peamised on:
• Lõket tohib teha ehitistest (majad, kuurid jne.) ja
põlevmaterjali hoiukohtadest (puuriidad, lauavirnad
jne.) vähemalt 15 meetri kaugusel ja metsast 30 meetri
kaugusel.
• Põlevat lõket ei tohi hetkekski jätta järelevalveta ning
käeulatusse tuleb varuda kaks 6-kg tulekustutit, mida
võivad asendada veeämbrid (vähemalt 20 l vett).
• Lõket võib teha tuulevaikse ilmaga (kuni 1,5 m/s),
arvestades ka tuule suunda.
• Lõkke võib teha mineraalsele pinnasele (muld, liiv, savi,
...) ning tuleb ka ümbritseda mittesüttiva pinnasega.
Samuti peab jälgima, et lõkkest lenduda võivatest
sädemetest ei tekiks kulupõleng ning ei süttiks hoone.
• Peale põletamist tuleb lõkkease uuesti süttimise
vältimiseks hoolikalt kustutada.
• Lõkete tegemisel tuleb kindlasti järgida ka kohaliku
omavalitsuse õigusakte, näit. on mõnedes linnades jt.
tiheasustustes lõkete tegemine täiesti keelatud, mõnel
pool võib seda teha 15. maini jne.
• Grillimisseadeldis peab olema mistahes hoonest või
põlevmaterjalist vähemalt viie meetri kaugusel ning
pideva järelevalve all.
• Avaliku lõkke tegemine tuleb kooskõlastada kohaliku
päästeasutusega ning sellele kehtivad eraldi tuleohutusnõuded.

VIHULA VALLA LEHT

23.märtsi 2009 istungi nr 12 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. andis nõusoleku vabade põllumajandusmaade A26, A25,
A20, A7, A6 Annikvere külas ja A17 Metsiku külas
kasutusvaldusesse andmisega;
2. otsustas maksta toetusi: maksta rehabilitatsioonitoetust
ühele eakale inimesele summas 3000 krooni, maksta
rehabilitatsioonitoetust ühele lastega perele summas 879
krooni, maksta koolitarvetetoetust ühele vähekindlustatud perele summas 400 krooni, maksta ühekordset
toetust kahele paljulapselisele perele kokku summas 2000
krooni, maksta ühekordset toetust viiele eakale inimesele
kokku summas 2384 krooni, maksta hooldajatoetust,
toetada ühe õpilase osavõttu õppereisist Saksamaale 1900
krooniga, kooskõlastada Lääne-Viru maakonna hooldusja õendusabi võrgu arengukava 2009-2015;
3. lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks talveperioodidel kuni 2011 aastani R. Berner, O. Hmelovskaja,
A. Rumm, M. Kivimäe, A. Hektor, J. Nukk, H. Neljand
Võsu alevikus, J. Ruuse Käsmu külast, E. Õuekallas, E.
Kallaste, K. Leiner, E. Saring, H. Ilves, A. Märtin, M.
Merirand Võsu alevikus, M. Harik ja L. Piigli Lahe külas.
Lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks perioodil
01.10.2009 kuni 30.04.2010 M.J.Beldman Võsu alevikus;
4. jättis Liana Filatova poolt 16.03.2009 esitatud vaide
Vihula Vallavalitsuse 18.02.2009 koostatud täitekorralduse kehtetuks tunnistamise nõudes rahuldamata;
5. kinnitas volikogu kultuuri- ja spordikomisjoni ettepanekud järgmiselt: rahuldada Andrus Aasmäe taotlus
2500 EEK ulatuses Võsu spordihoone 5. sünnipäeva
tähistamiseks (valla külade spordipäev 21.03.2009);
rahuldada Eha Sirelbu taotlus 5300 EEK ulatuses projekti
„Noorte Tuba“ käivitamiseks; rahuldada MTÜ Võhma
Seltsimaja taotlus 6000 EEK ulatuses Kadrina-Ilumäe
rahvariidekomplektide tanude valmistamiseks.
01. aprilli 2009 istungi nr 13 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. kompenseeris õpilaste sõidupiletid;
2. nõustus Eru külas asuvate katastriüksuste Joosepirahva-4,
Joosepirahva-2 ja Joosepirahva-1 nime muutmisega ning
määras uuteks nimedeks Toomarahva, Pedaja ja Joosepirahva;
3. nõustus Võsu alevikus asuvate katastriüksuste aadresside
muutmisega järgmiselt: Kalda põik 18 uus aadress Kalda
tänav 38, Kalda põik 16 uus aadress Kalda tänav 40, Kalda
põik 17 uus aadress Kalda tänav 44, Kalda põik 19 uus
aadress Kalda tänav 42 ja Kalda põik uus aadress Kalda
tänav L2;
4. nõustus Pajuveski külas asuvate katastriüksuste Altpere
liivakarjäär ja Altpere 2 karjäär aadresside muutmisega
vastavalt Altpere karjäär ja Altpere-Pajuveski karjäär
sihtotstarbega mäetööstusmaa;
5. muutis katastriüksuste sihtotstarbed järgmiselt: Vihula
külas Pumbamaja katastriüksus sihtotstarbega tootmismaa, Altja külas Võrgukuurid katastriüksus uue nimega
Altja võrgukuurid sihtotstarbega sotsiaalmaa alaliigiga
ühiskondlike ehitiste maa, Võsu alevikus Tõusu tn 6
katastriüksus sihtotstarbega sotsiaalmaa alaliigiga üldkasutatav maa;
6. lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks talveperioodidel kuni aastani 2011 V. Joller Vatku külas, K.
Härma Võsu alevikus, A. Paloots Võsu alevikus, R. Hagel
Rutja külas, A. Taniloo Rutja külas, A. Peitre Sagadi külas,
E, Jõesaar Võsu alevikus, M. Taal Võsu alevikus, P. Õun
Võsu alevikus, H. Tambik Võsu alevikus, A. Tulus Võsu
alevikus, R. Kolk Altja külas, T. Härmand Võsu alevikus,
I. Andrejev Karepa külas, J. Bahvalov Võsu alevikus, S.
Smirnov Võsu alevikus, H. Altmäe Võsu alevikus, M.
Kivipõld Sagadi külas, H. Raud Võsu alevikus, A.
Mäesalu Võhma külas, S. Schneider Võsu alevikus,
J.Kulli Võsu alevikus, S.Tammets Võsu alevikus, L.
Albert Võsu alevikus, V. Udu Korjuse külas. Anda luba
ühise jäätmemahuti kasutamiseks ja lugeda korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks talveperioodidel kuni aastani
2011 M.Põldsepp ja Jaan Sinitamm Vainupea külas, K.
Kõrvek ja M. Oinus Võsu alevikus, E. Kärmik ja M.
Paloots Võsu alevikus;
7. väljastas kasutusloa Vihula Mõisa külalistemaja kasutamiseks;
8. Volitada abivallavanem Madis Praks`i esindama vallavalitsust MTÜ Arenduskoda LEADER programmi
projektide hindamiskomisjonis: Strateegia meetmete 1.1,
2.1 ja 2.2 projektide hindamise komisjoni (investeeringutega seotud projektid.
07. aprilli 2009 istungi nr 14 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. nõustus Lobi külas asuva Kodumetsa 1 katastriüksuse
nime muutmisega Kodumetsa, nõustuda Mustoja külas
asuva Külaotsa 2 katastriüksuse nime muutmisega Miku,
nõustus Eru külas asuvate Kaasiku 1 ja Kaasiku 2
katastriüksuste nime muutmisega Jänese-Kaasiku ja SiiliKaasiku;
2. nõustuda Võsu alevikus asuva Kalda põik 15 katastri-
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üksuse aadressi muutmisega Vergi tee 2;
3. lugeda jäätmevaldajad korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks talveperioodil kuni aastani 2011 järgmiselt: K.
Liiv Mustoja külas, P. Rüütel Võsu alevikus, T. Randlane
Eisma külas, S. Leisson Võsu alevikus, L. Kuivari Võsu
alevikus, V. Linkgreim Vainupea külas, A. Aer Võsu
alevikus, T.Terasväli Võsu alevikus, K.Poslin Võsu
alevikus, L. Lepna Võsu alevikus, U. Müür Eisma külas,
M. Tänav Võsupere külas, E. Pulk Eru külas, K. Källo
Sagadi külas. Anda luba ühise jäätmemahuti kasutamiseks Võsu alevikus Mere 22 ja Mere 20 kinnistute
omanikele, Võsu alevikus Kalda 16 ja Kalda 12a
kinnistute omanikele, Käsmu külas Neeme tee 33, Neeme
tee 40a ja Neeme tee 60 kinnistute omanikele, Võsu
alevikus suvilaühistu Lootos kinnistute omanikele, Käsmu
külas Neeme tee 68, Merekooli 1 ja Neeme tee 46
kinnistute omanikele, Eisma külas Pohlametsa ja Lumiste
kinnistute omanikele, Kiva külas Kiva ja Kuuma
kinnistute omanikele, Võsu alevikus Jõe 4 ja Mere 30
kinnistute omanikele;
4. väljastas projekteerimistingimused puurkaevu projekteerimiseks Vanakõrtsi maaüksusele Altja külas, väljastas
projekteerimistingimused puurkaevu projekteerimiseks
Männimäe maaüksusele Vainupea külas;
5. väljastas ehitusloa Käsmu külas Ranna tee 27a asuva abihoone rekonstrueerimiseks, väljastas ehitusloa Koolimäe
ja Pedassaare külas asuva Natturi trafopunkti pingeparenduse ehitamiseks, väljastas ehitusloa Vainupea külas
asuvate Ojakääru, Lagendiku ja Jõeäärse maaüksuste
elektriliitumise ehitamiseks, väljastas ehitusloa Tidriku
külas asuva Riisipõllu maaüksuse elektriliitumise ehitamiseks;
6. väljastas kasutusloa Altja, Annikvere, Ilumäe, Karula,
Rutja, Sagadi, Tiigi, Võsu ja Sakussaare bussipeatuste
elektriliitumisele;
7. nõustus tähtajatu ja tasuta isikliku kasutusõiguse
seadmisega OÜ Jaotusvõrk kasuks Vihula valla omandis
olevatele kinnistutele Haili külas Teemaa katastriüksus ja
Vihula külas Vihula kooli katastriüksus.
09. aprilli 2009 istungi nr 15 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. väljastas projekteerimistingimused järgmiste Vihula küla
Vihula mõisa (88702:001:0036) ehitiste rekonstrueerimise projekteerimiseks: tagamõisa kelder (220517874)paadikuuriks; tuuleveski (1080030014)-vaatetorniks;
vesiveski (1080030013)-muuseumiks; õllekelder
(220514037)-veinikeldriks; härjatall (1080030019)laohooneks; karjalaut (1080030020)büroohooneks;
moonakate maja 2 (1080030016)-puhke- ja saunakompleksiks; möldrimaja (1080030021)- infopunktiks ja
postkontoriks.
14. aprilli 2009 istungi nr 16 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. moodustas Vihula valla Õpilasveo liinidele vedaja
leidmiseks hankedokumentide ettevalmistamiseks ja
pakkumiste avamiseks komisjon alljärgnevas koos-seisus:
Madis Praks - abivallavanem, Reet Sild - pearaamatupidaja, Erik Keskküla - ehitus- ja planeerimisnõunik, Enna
Tiidemann - vallasekretär, Eha Sirelbu - volikogu sotsiaalja hariduskomisjoni liige, Külli Sooväli - Võsu Põhikooli
direktor, Maire Vendt - Võsu Põhikooli hoolekogu
esimees;
2. nõustus Lobi külas asuva kinnistu Kodumetsa 2 nime
muutmisega ja kinnitas uueks nimeks Kastani;
3. jagas Toolse külas asuv Toolsburgi katastriüksuse kolmeks
eraldi katastriüksuseks ja kinnitas aadressideks Toolsburgi, Põõsaste ja Liini;
4. väljastas ehitusloa Võsu alevikus asuva Aia tn 3 asuva
maaüksuse elektriliitumise rekonstrueerimiseks ja peakaitsme suurendamiseks, väljastas ehitusloa puurkaevu
rajamiseks Rosakalda maaüksusele Koljaku külas;
5. väljastas kirjaliku nõusoleku väikeehitise püstitamiseks
Kiva maaüksusele Kiva külas;
6. väljastas kasutusloa Võhma küla Vana-Rünga maaüksuse
elektriliitumise kasutamiseks, väljastas kasutusloa Sagadi
mõisa trafopunkti pingeparenduse elektripaigaldise
kasutamiseks;
7. võttis vastu Altja küla Mesiaia maaüksusele koostatud
detailplaneeringu;
8. andis nõusoleku Tartu Emajõe Koolile noorte projektlaagri läbiviimiseks Käsmus Lainela Puhkekeskuses
ajavahemikul 28.06.-12.07.2009;
9. lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks talveperioodil kuni aastani 2011 A.Kuningas Võsu alevikus, M.
Tomson Mustoja külas, H.-M. Sistok Eisma külas, Ü. Loik
Vainupea külas, M. Vou Võsu alevikus, E. Klement Võsu
alevikus, I. Möllits Võsu alevikus, M. Fäelmann Võsu
alevikus, O. Parve Haili külas, M. Kaleva Sagadi külas, E.
Lapsaniit Võsu alevikus, R. Vasser Käsmu külas. Anda
luba ühise jäätmemahuti kasutamiseks S. Eenmaa`le, E.
Laagus`ele, E. Kotto`le ja H. Talpsepp`ale. Mitte
rahuldada R. Pärnaste taotlust jäätmeveoga mitteliitumiseks.
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Sirlil ja Renel sündis
10. märtsil poeg
SERGO-KASPAR KLAUS

MAI
1.05

10.00-14.00 TEEME ÄRA 2009 - MINU EESTI
mõttetalgud Võsu Rannaklubi

Siretil ja Jonnel sündis
25. märtsil tütar
EMILY KOPPEL

MTÜ Võsu Arengu Selts Georg Merilo 51 56 560
1.05

APRILL 2009

10.00 TEEME ÄRA 2009 - MINU EESTI mõttetalgud
Võsu, Jaanioja Mamsli Mängumaa
Janika Saar 5 647 0187

1.05

10.00 TEEME ÄRA 2009 - MINU EESTI mõttetalgud
Karepa Rahvamaja MTÜ Karepa Selts

LUGUPEETUD KÜLAVANEMAD!
Vihula Vallavalitsus ootab Teid esmaspäeval,
11.mail kell 17.00 vallamajja, et arutleda
järgmistel teemadel:
- Ülevallaline koristuspäev 15.mail
- Korraldatud jäätmevedu
- Külavanemate kogu esindaja valimine
- Külavanemate kogu edasine töökorraldus

Mare Kalme 53403806
1.05

17.00

Võsu Rahvateatri 120 aastapäev
Võsu Rannaklubi MTÜ Võsu Rannaklubi

Luule Aasmäe 53447068, Taimi Samblik 5298681
2.05.
2.05.

7.05.

10.00

Segakooride II maakondlik ülevaatus

Rakvere Rahvamaja
Võhma segakoor
10.00 KORISTUSTALGUD VÕSUL JA KÄSMUS
Võsu, Käsmu MTÜ Võsu Vabatahtlik Tuletõrjeühing,
Käsmu Külaselts

TEADE!

Valdek Kilk 514 3089, Tiina Laulik 506 0508

ÜLEVALLALISED KORISTUSTALGUD

17.00

15. mail!
Lähem info valla kodulehelt või külavanemalt

EMADEPÄEVA KONTSERT

Võsu Rannaklubi Võsu Põhikool 323 8390
8.05

Rannaklubi koristustalgud, ranna koristamine, Võsu
lõkkeplatsi heakorratööd
Võsu Rannaklubi MTÜ Võsu Rannaklubi
Taimi Samblik 529 8681

10.05.

11.05.

13.00

EMADEPÄEVA KONTSERT. TÄIKA.
KOOGIKONKURSS

11.-15.mai ja 18.-19.mai OSUTAB VIHULA
VALLAS TEENUST
KORSTNAPÜHKIJA Aivar Needo
(Hinnad samad mis eelmisel aastal, orienteeruvalt 640.krooni)
25.-27. mai OSUTAB VIHULA VALLAS TEENUST

Võhma Seltsimaja

KORSTNAPÜHKIJA Aivar Sekk

MTÜ Võhma Seltsimaja Riina Kens 5 398 9592

(hind orienteeruvalt kuni 500.- krooni maja kahe
korstnaga, ahi, pliit)
Soovijatel võimalik registreerida vallamaja kantselei
telefonidel 325 8636 ja 325 8630

17.00 KÜLAVANEMATE KOGU KOOSOLEK
Vallamaja Vihula Vallavalitsus
Anneli Kivisaar 525 1127

13.05

9.30 - 18.00 Võsu Arengu I Konverents
Silmaarst võtab vastu Võsul vallamaja I korrusel
07. mail kell 10.00-17.00
Registreerida sotsiaalnõuniku telefonil 32 58 644 või
56694345

Sagadi härrastemaja
MTÜ Võsu Arengu Selts Georg Merilo 515 6560
15.05.

ÜLEVALLALISED KORISTUSTALGUD
külad, rannad, teeääred

16.05.

Vihula Vallavalitsus, munitsipaal, külavanemad, asutused,
ettevõtted 325 8630 www.vihula.ee
11.00 PUULÕHKUMISE TALGUD

Erika Mahkvei

85

Võsu alevik
Aliide Aavast
Käsmu küla

83

Ferdinand Martõnets
Vainupea küla

83

Herta Esperk
Karepa küla

83

Aksel Urbus
Mustoja küla

81

Agnes-Ludmilla Kaljurand 81
Adaka küla
Elmar Kilk
Koljaku küla

81

Elsa-Elfriede Sander
Võsu alevik

80

Endel Kuru
Võsu alevik

80

Evi Adamas
Toolse küla

80

Helgi Mannov
Käsmu küla

75

Vello Freiberg
Võsupere küla

70

Eino Kiviberg
Käsmu küla

70

Jüri Noorlind
Pajuveski küla

70

Aime Jõeäär
Andi küla

70

Maie Mei
Vergi küla

70

Võhma seltsimaja MTÜ Võhma Seltsimaja
21.05.

Riina Kens 5 398 9592
14.00 LÄÄNE-VIRU SOTSIAALNE
INFRASTRUKTUUR - AVALIK ARUTELU
Võsu Rannaklubi Lääne-Viru Maavalitsus
Vihula Vallavalitsus 325 8001
Vihula valla interneti kodulehel www.vihula.ee

saab tutvuda külade/piirkondade tegemiste ja arengukavadega.
Aprilli seisuga lisandunud katusekivide
ostjad:

KULLASSEPP Rakvere 5 567 7790

Ansambel „POISID TUMEPUNASED“
Kevadpeo honorar – 200 kivi

Autoremondi- ja rehvitööd, õlivahetus, varosade tellimine
Palmses. Sõbralikud hinnad oma valla elanikele. Helista ette
leiame Sulle sobiva aja.

Suur tänu toetajatele!
NB! Ehitusfondi a/a nr.221042815977
Kivi hind endiselt 25.- tk.
Ette tänades Võhma Seltsimaja seltsilised.

Canter Kaubaveod - Margus 566 80120
10. mail kl.13.00
Võhma Seltsimaja
ees ja sees

TÄIKA
ja

VÄIKE
EMADEPÄEVA
KONTSERT
Seltsimaja väikeste
ja suuremate poolt
Osale KOOGIKONKURSIL !
Anna teada (telef
53989592)kui osaled
konkursil või
tahad täikal midagi
müüa!

O KÕRTS
MAI

algus kell 21.00
Pilet 25.- v.a.
08.05.09

01.05. DJ KALEV LILLEPALU
02.05. DJ SILVER TAMM (Star fm)
08.05. kell 22.00 Rõõmsameelne
tuur "EESTI ASI"
Pidu ohjavad: MÄRT RANNAMÄE ja
BILL YOUNG
Pilet 50.09.05. DJ KAUPO MITT
15.05. DJ SILVER TAMM (Star fm)
16.05. DJ MARKO PILLE
22.05. DJ FELIX
23.05. DJ MARGUS TEETSOV
29.05. DJ RINGO SAAR
30.05. DJ MARKO PILLE

Meie hulgast
on lahkunud …

PÄRJA SEEBLUM 26. märts 2009
EDITH LÄNTS

08. aprill 2009

MATI BEILMANN 12. aprill 2009
LEHTI LÄNTS

13. aprill 2009

VALDIS PEIL

5. aprill 2009

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

