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Vihula valla päev
23.augustil 2008 kell
15.00 Palmse mõisas

Võsu XVI Muusikapäevad

Rakvere Muusikakooli Laulustuudio Kelli Pärnaste juhendamisel tõi Käsmu kabeli laupäeva hilisõhtul rahvast täis.
18.-19.juulil oli Võsu vahel liikudes võimalus kuulata ilusat muusikat - toimusid XVI Võsu muusikapäevad. Sedapuhku küll
kolme päeva asemel kaks päeva, sest ettevalmistusteks oli aega vaid 2 nädalat. Huvi ja osavõtt ei olnud kõige suurem, aga
need, kes käisid, nägid ja kuulasid, jäid rahule. Järgmisel aastal jälle!
Anneli Kivisaar, kultuurinõunik

Koolide lõpetajad 2008
Põhikoolide
lõpetajad
Võsu Põhikool
Eva Aasmäe
Alexander Assmann
Rene Kasemets
Rando Kulla
Maarja Kuuskla
Timmo Kuuskla
Kristina Lepik
Veronika Lepik
Marko Liiva
Merle Muruvee
Linda Randoja
Maris Reintal
Ahti Siivelt
Kati Välimets
Haljala Gümnaasium
Gerda Marie Esko
Ragnar Kalamets
Reigo Kalamets
Angela Kuusemets
Kaja Markin
Taivo Rusalep
Teele Usk
Kai Kutter
Kaia Rahkema
Piia Teedla
Kadrina Keskkool
Joosep Lahi
Karl Puusepp
Teele Randman
Vaeküla kool
Egon Rätsep

Vihula Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjon on
teinud ettepaneku anda iga-aastane valla päeva
korraldamine edaspidi ülesandeks külaseltsidele.
Esimest korda tehti sellest pikemalt juttu käesoleva aasta
kevadtalvel ja MTÜ Võhma Seltsimaja juhatuse liikmed
juhtusid sedapuhku olema õiges kohas. Kuna meie
juhatus on suhteliselt „värske“ (oleme ju ametis alles
möödunud aasta novembrist), on tahtmine ennast
tõestada suur ja väljakutse ahvatlev.
Niisiis - seekordne Vihula valla päev toimub
laupäeval, 23.augustil Palmse mõisa territooriumil,
alguse kellaaeg 15.00. Sissepääs mõisa territooriumile
kõigile tasuta!
Kaasa lööma ootame võimalikult palju külade/
piirkondade võistkondi, lauljaid, tantsijaid! Tahame välja
selgitada kõige sportlikuma ja kõige nutikama
küla/piirkonna. Kavas on jalgpalli-võistlus, köievedu,
orienteerumine, võistlus-mängud lastele ja palju muud.
Et sportimist liiga tõsiselt ei võetaks, soovitame
kehaliste ettevalmistuste asemel tegeleda valla elu-olu
uurimisega ja meelde tuletada kes me oleme, kust me
tuleme ja mis koht see on, kus me elame - selline eeltöö
on vajalik küla või piirkonna viktoriinivõistkonna
liikmetel.
Lastele pakuvad vaheldust Võhma Seltsimaja noored
etendusega „Kolm põrsakest“ ja vanemale publikule
etendub mõisa moonamaja juures H.Raudsepa
„Vedelvorst“, samuti Võhma Seltsi-maja näiteringi
esituses.
Veel tahame mõisatiigil aerutada, rahvaga koos
laulda ja tantsida.
Vallapäeva raames toimub ka laat. Kel soovi enda
valmistatud toodet või kasvatatud saaki laadal müüa
palume endast vallamajja teada anda kuni 10. augustini.
Kõigil osaleda soovijail soovitame ühendust võtta
oma piirkonna külaseltside juhtijate või muidu ärksate
tegijatega või panna kokku oma pere-, küla- või
sõpruskonna võistkond ja anda endast teada e-mailil
vohma07@gmail.com, telefonil 5092730 (Anneli) või
5251127 (Vihula vallavalitsus).
Registreerumine on vajalik veel sellepärast, et
kõikide piirkondade osalejatele on meil anda kodune
ülesanne. Sellest saab aga juba lähemalt rääkida siis, kui
osavõtjad on teada!
Ja peame siis meeles, et kõik ettevõtmised saavad
väga hästi välja tulla ainult siis, kui me ise käed külge
paneme!
Rohket osavõttu ootama jäädes
MTÜ Võhma Seltsimaja juhatus

Võsu Põhikooli lõpetajad.

Keskkoolide ja gümnaasiumide lõpetajad
Haljala Gümnaasium
Jaan-Rein Aren
Helena Ehamaa
Nelle Einberg
Helena Laura Esko
Keia Hark
Hede Peetermann
Gerli Raaga
Jarmo Saar
Rakvere
Eragümnaasium
Riin Undusk
Kadrina Keskkool
Agnes Jahi
Madli-Minna Kivisaar
Ats Lahi

Rakvere
Reaalgümnaasium
Urve Pärs
Egle Rohila
Mathias Väärsi
Rakvere Gümnaasium
Kätlin Nuija
Kairi Kalda
Tallinna 32. Keskkool
Brigitta Kivisaar
Tallinna Reaalkool
Marit Puusepp

Tallinna Väike-Õismäe
Gümnaasium
Stella Vogt
Nõo Reaalgümnaasium
Märt Reinhold
Audentese Erakool:
Mooses Kaja
Gustav Adolfi
Gümnaasium
Ann Maran
Loksa I Keskkool
Triin Puhu

Õnnitleme kõiki lõpetajaid ja soovime edukat õpingute jätku!

Vaikne Ö tuleb jälle
15. augustil kell 23.00 algab Võsu Rannaklubis taaskord
Vaikne Ö. Üritus on mõeldud kõigile noortele, kellele
meeldib hea muusika, öösel kaua üleval olla ning lõbusas
seltskonnas aega veeta. Pidu on olenemata külastajate
vanusest alkoholivaba, sest ka nii saab naerda ja
mõnusalt pidu pidada. Peo stiiliks „ Valge”.
Sel ööl saab nautida vaikset muusikat, teatrietendusi
ja tantsu ning soovi korral saab ka ise erinevates
tegevustes kaasa lüüa.
Kõik noored, kes on huvitatud Vaiksel Ö-l
esinemisest (muusika, tants, teater vms), võtke palun
ühendust Kairega tel: 5272 935.
Kel soovi, võib kaasa võtta oma madratsi ja
magamiskoti ning Rannaklubis ka ööbida.
Avatud on puhvet. Pilet Vaiksele Ö-le maksab 40
krooni.
Vaikset Ö-d toetavad Vihula Vallavalitsus ja Eesti
Kultuurkapital.
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Viru Folgi korraldaja
annab teada
Head Vihula valla ja Käsmu küla elanikud! 8.-10. augustini
toimub Käsmus muusikafestival Viru Folk. Sel ajal on
kaptenikülasse oodata tuhandeid külalisi Eestist ja mujalt.
Viru Folk festivalil on kõigile Käsmu küla elanikele hea
uudis: 1.-7. augustini on teil võimalik Käsmu meremuuseumist,
Aarne Vaigu käest, lunastada endale soodsamalt festivali pääse.
Käsmulane saab festivali passi või päevapileti osta kevadise
soodushinnaga: festivali pass maksab 700/600 kr, päevapilet
alates 320/270 kr. Soodustused on õpilastele ja pensionäridele.
Kuni 12-aastased lapsed saavad festivalile tasuta!
Paratamatult toob suur festivalikülastajate hulk endaga
kaasa teatud ebamugavusi, näiteks on sel ajal autoliiklus kogu
Käsmu külas peaaegu lõpetatud, et mitte takistada tänavatel ja
nende ümbruses inimeste liikumist.
Käsmu elanikud, kes liiklevad autoga, peavad selleks, et
festivali ajal oma koduhoovi ja sealt välja pääseda, võtma
meremuuseumist, Aarne Vaigu juurest autoloa, mis võimaldab
neile vaba juurdepääsu oma kodule. Kui sel augustinädalavahetusel on teile külla oodata sõpru, siis küsige aegsasti,
kas nad tulevad autoga. Ja võtke neilegi autoluba! Nii saavad teie
sõbrad ja külalised oma auto rahulikult teie õue ära parkida.
Vastasel juhul tuleb neil oma sõiduk jätta festivali parklatesse,
seal on parkimine tasuline. Väljaspool hooviala pargitud autod
teisaldatakse.
Autoluba saab 1. augustist 7. augustini Aarne Vaigu käest.
Öelda tuleb oma kinnistu nimi, maja number, oma nimi ja
auto/autode number/numbrid.
Allpool on ära toodud Viru Folgi sisekorraeeskiri, milles
sisalduvad näpunäiteid tuleks festivalipäevil arvesse võtta.
Lisainfot saab www.virufolk.ee, turvaliseks pidutsemiseks
soovitusi www.meeskond.ee

Tere tulemast Viru Folk festivalile!

SISEKORRAEESKIRI
Festival Viru Folk 8-10.08.08
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Viru Säru peeti Jänedal
5. ja 6.juulil peeti Jänedal XI
Viru Säru. Vihula kandi
inimestele oli see ebameeldiv üllatus, et pidu, mida sai
tavaliselt oma kandis vaatamas käia, siit hoopis ära
viidi. Igal otsusel on põhjus
ja ka tagajärg. Tõesti oleme
ka ise harjunud, et peo
pidamise koht on Vihula
mõisas ning usume, et järgmine Säru uuesti kodukohta
tagasi tuleb.
Seekordne Säru oli pühendatud raha teemale:
rikkus, vaesus, tühja kulutamine, laenamine, kogumine... - kõik see, mis iga
päev meid rahaga seob. Et
riigi rahaline olukord nii
aktuaalseks ja teravaks osutub just sellelks suveks,
polnud kellelgi peo ettevalmistamise ajal aimu.
Vaatamata erinevatele
allikatele ja inimeste kommentaaridele internetis, oleme meie, Tink-Tingadi
laulunaised, ühel meelel:
pidu oli tore ja läks igati
korda. Kõik need erinevad
lavad ja kavad ja külalised
nii Ungarist, Kreekast kui
Peterburist, olid vahvad. Ei

Kreeka rahvatantsurühm Aleksander Suure kodukülast oli populaarne nii laval kui
väljaspool seda.
tohi unustada, et sellist nagu vana mees. Temas oli See suur puudest välja tahuidentset folkloori esitavat nii palju tõsidust ja lusti, et tud sõjameeste ring ning
festivali enam teist polegi. täiskasvanuna võinuks me nende keskel uhke lõke! Seal
Kõik peod on aetud suureks ainult tema näoilmest kes- lihtsalt laulad nii, et tuleb
ja neile on salaja kommert- kendumise kunsti õppida. südamest ja läheb südaslikkuse maik juurde tikku- Kuidas keskööl hämaruses messe. See suur lõpetamise
nud.
mööda kitsukest rada tubli virr-varr ning kõige lõpuks
Kes aega sai ja Jänedale poolteist kilomeetrit Jäneda „tühjalt” Jänedalt ära sõitjõudis, siis nägi ja tunnnetas hiiemäele sammusime. Ko- mine... Oli hea pidu! Tõesti
palju toredat! Kuidas publik hale jõudes ja mäelt alla oli, sest tegijatele pakkus see
avamisel kaasa laulis, kuidas kaugele avarale külale ning võimalusi jälle uut välja
vaevalt kümnene poisike maanteele vaadates pidi hing mõelda ning ette kanda.
koos lõõtsaga ennastunus- kohe-kohe kinni jääma. Nii
tavalt kase all istudes mängis ilus ja kaunis oli see vaade!
Kai Tingas

Kihnu Virve käis Vihulas

Ürituse sisekorraeeskirjad on kehtestatud
ürituse korraldaja poolt ning on järgimiseks
kõigile Ürituse territooriumil viibijatele.
Pääs Üritusele
1. Korraldaja jätab endale õiguse valida kliendid.
2. Pääsu Üritusele tagab pilet, mis vahetatakse piletikeskuses
käepaela vastu, mille olemasolu kontrollitakse kontserdi
pääslates.
3. Külastaja on kohustatud piletit ja käepaela hoolikalt hoidma.
4. Pilet või käepael kaotab kehtivuse, kui see on rikutud või
eemaldatud.
5. Muud läbipääsureziimid tagab korraldaja käepael või
eriluba.

Ürituse territooriumile ei pääse isikud, kellel on
kaasas:
1. klaas-, plekk-, plastik või muud anumad või esemed, mille
sisu või purunemine jms. võivad ohustada tema enda või
teiste turvalisust;
2. mistahes relvad või muud ohtlikud esemed;
3. pürotehnilised vahendid;
4. lemmikloomad;

Ürituse territooriumil:
1. kehtib ajutine liikluskorraldus, mis on tagatud lisa märgistuse ja reguleerijatega;
2. parkimine toimub selleks ettenähtud parklates. Eriload
liikumiseks on elanikele ja teenindavale transpordile;
3. parkimine evakuatsiooni teedel (nt. Neeme tee jt. suuremad
teed, vastavalt märgistatud) on rangelt keelatud;
4. lahtise tule tegemine ja grillimine on ürituse alal keelatud;
5. telkimine on lubatud ainult selleks ettenähtud kohtades;
6. üritusel kehtib öörahu kell 02:00 - 07.00.

Korraldajal on õigus kõrvaldada Ürituse
territooriumilt isikud, kes:
1. rikuvad korda (kaklus, kehavigastuse tekitamine, vargus,
narkootiliste või psühhotroopsete ainete omamine või
nendega kauplemine jmt.) ;
2. vandaalitsevad;
3. omavad keelatud esemeid;
4. ei allu korraldajate, liikluse reguleerijate või turvatöötajate
korraldustele.
Ürituselt kõrvaldatud isiku pilet kaotab kehtivuse, ning isik
kaotab õiguse Üritusele sisenemiseks. Samuti ei ole isikul õigust
nõuda korraldajalt pileti tagasi ostmist.

Külastaja on kohustatud:
1. järgima Ürituse sisekorraeeskirju;
2. käituma korrektselt ja järgima üldtunnustatud kõlblusnorme;
3. hoidma puhtust ning panema prügi üksnes selleks
ettenähtud kohtadesse.

Külastaja õigused:
1. tunda rõõmu Ürituse toimumisest;
2. pöörduda probleemide lahendamiseks korraldava personali
poole;
3. esitada ettepanekuid ja pretensioone vastavalt kehtivale
korrale.

Korraldaja: MTÜ Viru Folk, www.virufolk.ee
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Kihnu Virve, Järsumäe Virve või Virve Köster? Kõik ühes
isikus. Nii me teda siin Vihulas ootasime ja meretagune asi
jäi pisut hiljaks. Ning võttis mõnelgi peolisel tuju ära. Aga
siis nad tulid. Virve oma tütre ja lastelastega. Kaks tundi
väldanud kontsert ei sundinud 80-aastast laulumemme
kordagi istuma ega ka hinge tõmbama. Tema lihtsalt laulis ja
jutustas. Oma tehtud lihtsaid laule, mis tulnud südamest ja
leiavad alati tee kellegi südamesse.
19.juuli õhtupoolik jääb paljudele Vihula kandi
inimestele just sellisena meelde. 20.juulil laulsime Kihnu
Virvega koos Haljala kirikus.

Tudengid teevad välitöid Lahemaa rannakülades
Eesti keeles on üks ilus ütlemine – läheme külla. Sellel
suvel tulevad Tallina ja Tartu
erinevate ülikoolide ja nende
kolležite tudengid pea terveks suveks, 26. juunist kuni
19. augustini Lahemaale
külla, et saada teada, kuidas
elab rannarahvas siinsetes
külades, mis mureks ja mis
rõõmuks.
Tegemist on mahuka teadusteülese uurimisprojektiga, mis saab teoks koostöös
Riikliku Looduskaitsekeskuse Järva-Lääne-Viru regiooni, Tallinna Ülikooli
EHI maastiku ja kultuuri
keskuse ja Eesti Vabaõhumuuseumiga. Projekti üheks
peaeesmärgiks on küla maastikulise ja arhitektuurilise
analüüsi teostamine: muutuste kaardistamine Lahemaa rannakülade struktuuris, hoonestuse kirjeldamine ja mõõdistamine,
väärtuslike ehitiste ja varede
kirjeldamine ja pildistamine.
Hoonete puhul püüame välja
selgitada, millistel neist on
arhitektuuriline, millistel
kultuurilooline väärtus; milline on rannakülade tänane
üldmulje – kuidas sobituvad
omavahel vana ja uus elulaad ning millised on võimalikud probleemid. Samuti
tunneme huvi inimeste argielu vastu – kuidas elab
rannaküla asukas AD 2008.
Viimased sarnased uuringud, kus koguti ulatuslikult
andmeid Lahemaa taluhoonestuse ja külaelu kohta,

viidi läbi pea 30 aastat tagasi.
Need andmed, kuigi nad
peegeldavad omaaegset Lahemaa elu-olu, vajavad tänaseks täiendamist. Eesti on
taas iseseisvunud, kunagisest kinnisest Nõukogude
Liidu piiritsoonist on saanud
rannaalad, kus ehitussurve
on suur.
Teostataval uurimusel on
oluline praktiline tähtsus
Lahemaa rahvuspargi kaitse
korraldamisel, kus kõrvuti
loodusliku mitmekesisusega
on oluline väärtus ka kultuuripärandil. Selle tulemusel saame lähtetingimused Lahemaa traditsioonilise ehituspärandi ja iseloomulike maastike hoid-

miseks ja kaitseks. Samas on
sellest abi kohalike omavalitsuste ametnikel ehitustegevuse planeerimisel ja
suunamisel ning elanikel
oma koduküla väärtuste
hoidmisel.
Milleks see kõik veel
kasulik on? Üliõpilastele
annab see projekt suurepärase võimaluse sooritada
oma erialane suvepraktika
kes teeb seda etnoloogia ja
kultuuriteaduste raames, kes
rakendusliku maa-maastiku
ja maarhitektuuri õppekava
kohaselt. See töö on sisuline
ja vajalik ka rahvus- ja
humanitaarteaduste kontekstis.
Loodame rannarahva

mõistvale ja toetavale suhtumisele, kuna kohapeal täidame inventeerimisankeete
ja küsitleme elanikke. Peavarju pakuvad meile Vihasoo ja Vihula kool, millise
võimaluse eest täname kooli
direktoreid Marika Astorit ja
Kai Tingast.
Uuringu teostamist rahastab Sa Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Marju Kõivupuu
TLÜ EHI maastiku ja
kultuuri keskuse
vanemteadur
Maret Vildak
LKK Järva-Lääne-Viru
regiooni direktori asetätja
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ISTUNG NR 37 Võsul 07.juuli 2008

17.juuni 2008 istungi nr 26 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:

Kohal oli 10 volikogu liiget.
Andrus Aasmäe, Piret Aasmäe, Arvo Kübar, Leo
Luus, Tarmo Nuija, Mare Raja, Eha Sirelbu, Art
Veermäe, Ain Välba, Arvi Ööpik.
Istungil ei osalenud Malle Komp, Sirje Kornel,
Arno Pärna, Jüri Teppe, Jaanus Tuusti.

1. nõustus vaba põllumajandusmaa A31 ja A32 Võsupere
külas kasutusvaldusesse andmisega;
2. nõustus Toolse külas asuva Latika maaüksuse, Palmse
külas asuva Reiska maaüksuse ja Vihula külas asuva
Viol`i maaüksuse ostueesõigusega erastamisega;
3. väljastas projekteerimistingimused Rutja Kordon korterelamu fassaadi muutmiseks ja Ilumäe külas Soone
maaüksusele sauna projekteerimiseks;
4. väljastas ehitusloa puurkaevu rajamiseks Järveotsa
maaüksusele Käsmu külas;
5. väljastas kirjaliku nõusoleku sauna püstitamiseks Matsu
maaüksusele Pihlaspea külas;
6. väljastas kasutusloa SA-le Virumaa Muuseumid
majutus-hoone kasutamiseks Palmse külas ja OÜ-le
Jaotusvõrk elektriliitumise kasutamiseks Kaarli maaüksusel Kiva külas;
7. kompenseeris õpilaste sõidupiletid;
8. otsustas maksta abipolitseinikele preemiat;
9. nõustus avaliku ürituse loa väljastamisega 21.juunil
toimuvale Võsu Jaanitule üritusele;
10.vaatas läbi prügiveo taotlused järgmiselt: lubada
kasutada ühist jäätmemahutit Mere 30 kaasomanikel ja
Jõe 4 omanikul Võsu alevikus; Rünka ja Koemetsa
kinnistu omanikel Mustoja külas; Karupõllu ja Jeerlandi
kinnistu omanikel Sagadi külas; Laane tee 3, Laane tee 11
ja Kiigela kinnistu omanikel Käsmu külas; Aasa 3 ja
Mere 37-2 kinnistu omanikul Võsu alevikus; Männiku ja
Lepiku kinnistu omanikel Mustoja külas; Neeme tee 70 ja
Neeme tee 76 kinnistu omanikul Käsmu külas; Piibelehe
23 ja Piibelehe 27 kinnistu omanikel Võsu alevikus; anda
luba jäätmemahuti harvemaks tühjendamiseks OÜ-le
Canter Invest Palmse külas; mitte anda luba korraldatud
jäätmeveoga mitteliitumiseks Möldri kinnistu omanikule
Kosta külas; lugeda korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks perioodil 01.10.2008 kuni 30.04.2009
Kalda põik 5 kinnistu omanik Võsu alevikus, Metsa 13
kinnistu omanik Võsu alevikus, Sakussaare kinnistu
omanik Sakussaare külas; mitte anda luba jäätmemahuti
tühjendussageduse muutmiseks Karja 5 kinnistu
omanikule Võsu alevikus.

Volikogu otsustas:
Otsusega nr 203 anti nõusolek kasutada 31.jaanuari
2008 laenulepinguga nr 08-015403-JI võetud laenu
Võsu Põhikooli hoone renoveerimiseks ja krundi
välispiiride ehitise finantseerimiseks summas 800 000
krooni.
Otsusega nr 204 anti nõusolek algatada üldplaneeringu muutmisettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamine Vihula valla omandis olevale
Võsupere külas Mudila maaüksusele (katastritunnus
88701:002:0155). Detailplaneeringu eesmärgiks on
maaüksuse sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse
seadmine lasteaed-külakeskuse ehitamiseks, mänguväljakute, parkimise ja liikluskorralduse ning
tehnovõrkude lahendamine; looduskaitseabinõude
ning vajalike piirangute ja servituutide määramine.
Volikogu poolt vastuvõetud otsustega saab tutvuda
valla kantseleis, raamatukogudes ja internetis valla
koduleheküljel: www.vihula.ee
Järgmine volikogu istung toimub
14.augustil 2008 kell 15.00
Võsul, vallamaja saalis

Vallas töötab
korrakaitseametnik
Alates maikuu keskpaigast
töötab Vihula vallas korrakaitseametnik Ilmar Pekri.
Korrakaitseametnik tegeleb
eelkõige ehitus-, keskkonna- ja
kaubandustegevuse järelevalvega. Ilmar Pekri sõnul
tasuks neil, kellele korra ettekirjutus on tehtud sellesse
tõsiselt suhtuda. Korrakaitseametnikul on õigus ka trahvi
teha. Probleem on hulkuvad
koerad-kassid. Pekri sõnul
võib hulkuv koer omanikule
palju maksma minna, eriti kui
koer juhtub kedagi ründama.
Info saamiseks võib pöörduda telefonil 325 8649 või eposti aadressil ilmar.pekri@vihula.ee. Töökabinet asub
vallamaja teisel korrusel samas tiivas, kus konstaabel,
kultuurinõunik ja juuksur töötavad.

Inkotoa teabepäev Võsu
rannaklubis
Inkotuba korraldab 22.augustil algusega kell 11.00 Võsu
Rannaklubis. Toimub ka abivahendite tutvustamine ja
teabe jagamine kavandatavast projektist, mille abil
tahetakse tuua abivahendeid abivajajatele lähemale.
Inkotuba nõustab uriinipidamatusega inimesi ja
nende hooldajaid, jagab teavet pidamatusest ja abi
saamise võimalustest, õpetab võimlemisharjutusi
vaagnalihaste treenimiseks, nõustab naha- ja haavhooldusküsimustest, aitab leida sobivaid abivahendeid.
Oodatud on kõik huvilised, eriti puudega inimeste ja
eakate hooldajad.

VIHULA MUNITSIPAAL ANNAB
TEADA:
Kinnistu omanikel, kes tarbivad tsentraalset vett,
kuid ei oma kehtivat veetarbimise lepingut, võtta palun
ühendust Vihula Vallavalitsusega veetarbimise lepingu
sõlmimiseks.
01.augustist 2008 alustab Vihula Munitsipaal nende
veetrasside sulgemist, millega liitunud kinnistute
omanikel ei ole sõlmitud veetarbimise lepingut ega
paigaldatud veeemõõtjat.
Info tel. 5182641
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jäätmemahuti kasutamiseks Sagadi külas Nurme kinnistu
omanikule ja Vihula külas Violi kinnistu omanikule;
mitte anda luba Vainupea külas Kopli kinnistu omanikule
korraldatud jäätmeveoga mitteliitumiseks.

01.juuli 2008 istungi nr 28 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
21.nõustus tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmisega OÜ
Jaotusvõrk kasuks Vihula valla omandis olevale
kinnistule Võsu alevikus Kooli 18b;
22.otsustas maksta rehabilitatsioonitoetust;
23.andis loa Vatku külas Kose kinnistu omanikule
korraldatud jäätmeveoga mitteliitumiseks.

08.juuli 2008 istungi nr 29 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
24.väljastas ehitusloa Eisma külas Toominga 16 maaüksusele majandushoone laiendamiseks ja rekonstrueerimiseks;
25.väljastas kasutusload Võsu-Kavastu elektri õhuliini
kasutamiseks, Võsupere külas restoran-elamu kasutamiseks ja Oandu looduskeskuse hoone kasutamiseks;
26.maksis koolilõputoetust ´a 500 krooni Vihula valla
õpilastele kes lõpetasid põhikooli;
27.maksis koolilõputoetust à 1000 krooni Vihula valla
õpilastele kes lõpetasid keskkooli või gümnaasiumi;
28.moodustas vallavalitsuse ajutise komisjoni Võsu Põhikooli direktori ametkoha täitmiseks korraldatava avaliku
konkursi läbiviimiseks;
29.vaatas läbi Vihula Vallavalitsuse korrakaitseametniku
03.06.2008 sunniraha hoiatuse nr 1 peale esitatud vaide;
30.korraldatud jäätmeveo kohta esitatud avaldused vaadati
läbi ja otsustati järgmiselt: lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks perioodil 01.10.2008 kuni
30.04.2009 J.Pajenson Võsu alevikus, A.Paloots Võsu
alevikus. Anda luba ühise jäätmemahuti kasutamiseks
M.Kiipus ja P.Moglia Võsu alevikus, H.Peetermann ja
J.Vikk Metsanurga külas, R.Kokamägi ja H.ReinoAlberi Võsu alevikus.

26.juuni 2008 istungi nr 27 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:

15.juuli 2008 istungi nr 30 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:

11. väljastas projekteerimistingimused puurkaevu projekteerimiseks Külaotsa maaüksusele Võsupere külas;
12.väljastas ehitusloa elamu rekonstrueerimiseks Laane tee
27 kinnistul Käsmu külas ja Sääse 7 kinnistu
elektriliitumise ehitamiseks Võsu alevikus;
13.algatas detailplaneeringu koostamise Mere 7 kinnistule
Võsu alevikus ja Lauri-Ranniku kinnistule Eisma külas;
14.väljastas kasutusloa Võsu alevikus Laine 13 asuvale
müügikioskile;
15.esitas volikogule järgmised eelnõud: „Üldplaneeringu
muutmisettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamise algatamine Vihula valla omandis olevale Mudila
maaüksusele Võsupere külas“ ja „Nõusoleku andmine
laenu kasutamiseks“;
16.otsustas maksta vastavalt esitatud avaldustele sotsiaaltoetusi järgmiselt: küttetoetust eakatele, rehabilitatsioonitoetust puudega inimestele, raske puudega
inimese transpordikulude kompenseerimiseks, ühekordset toetust eakatele, hooldajatoetust, haridustoetust,
koolilõputoetust põhikooli lõpetajatele ja keskkooli/
gümnaasiumi lõpetajatele;
17.tühistas metsade sulgemise keelu;
18.andis avaliku ürituse korraldamiseks loa MTÜ-le MK
Paganad;
19.andis nõusoleku projektlaagri „Laste kunstipäevad
Vainupeal“ läbiviimiseks;
20.vaatas läbi prügiveo avaldused järgmiselt: lubada
kasutada ühist jäätmemahutit MTÜ Võsu Männiku
Suvilaühistu liikmetel ja lugeda nad mitteliitunuks
perioodil 01.10.2008 kuni 30.04.2009; lubada kasutada
ühist jäätmemahutit Eisma
aianduskooperatiivi
liikmetel ja lugeda nad mitteliitunuks perioodil
01.10.2008 kuni 30.04.2009; lugeda korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks perioodil 01.10.2008 kuni
30.04.2009 Sagadi külas Kaleva kinnistu omanik, Rutja
külas Lepiku kinnistu omanik, Paasi külas Pärnapuu
kinnistu omanik, Tõugu külas Lepiku kinnistu omanik,
Võsu alevikus Aia 9 kinnistu omanik; anda luba Rutja
külas Rannapere kinnistu omanikule jäätmemahuti
tühjendussageduse muutmiseks; mitte anda luba ühise

31.kinnitas volikogu kultuuri- ja spordikomisjoni
ettepanekud raha eralduste kohta;
32.kompenseeris õpilaste sõidupiletid;
33. muutis Vihula Vallavalitsuse 12.12.2006 korralduse nr
502 punkti 1.1. sõnastust maa sihtotstarbe osas;
34. nõustus Sagadi külas asuvate Dendropargi, Mõisa ja
Hobusetalli maaüksuste riigi omandisse jätmisega;
35. muutis Eisma külas asuva Otsa katastriüksuse
sihtotstarvet;
36. muutis Vihula Vallavalitsuse 29.04.2008 korralduse nr
220 punkti 1.1. ja 1.2. aadressi osas;
37. nõustus Rutja külas asuva Kalme katastriüksuse
jagamisega, Sakussaare külas asuva Rehemäe
katastriüksuse jagamisega ja Tiigi külas asuva Soone
katastriüksuse jagamisega;
38. väljastas kirjaliku nõusoleku Vergi külas asuva
tootmishoone tehnosüsteemide muutmiseks;
39. väljastas projekteerimistingimused Vabaduse 9 Võsu
alevikus elamu rekonstrueerimise ja laiendamise
projekteerimiseks, Eisma, Tiigi, Rutja, Sakussaare,
Annikvere ja Karula bussipeatuste elektriliitumise
projekteerimiseks;
40. väljastas ehitusloa Spordi 6 Võsu alevikus abihoone
ehitamiseks, Sääse 7 Võsu alevikus puurkaevu
rajamiseks, Käsmu küla TP F-3 rekonstrueerimiseks ja
Vergi 3-4 elamu kaminahju ning moodulkorstna
ehitamiseks;
41. vaatas läbi korraldatud jäätmeveo kohta esitatud
avaldused järgmiselt: tühistada Vihula Vallavalitsuse
10.06.2008 korraldus nr 1033 ning mitte anda luba
korraldatud jäätmeveoga mitteliitumiseks A.-L.Kaljurannale (Kaljurand) Villandi külas, tühistada Vihula
Vallavalitsuse 20.05.2008 korraldus nr 550 A.Klaaspärg`i poolt esitatud vaide alusel. Lugeda korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks perioodil 01.10.2008 kuni
30.04.2009 T.Vainola Võsu alevikus, S.Raudsepp Võsu
alevikus, H.Lausma Eisma külas, V.Rahuorg Võsu
alevikus, D.Mašegirov Võsu alevikus, N.Sinitsa Käsmu
külas, E.Ruus Palmse külas, T.Bankier Võsu alevikus,
M.Orumaa-Kangro Võsu alevikus.
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Täname massaažipäevalisi!
Koostöö ja hea suhtumine on see, mis paneb tihti asjad liikuma.
Võsul 27.06 09.07 toimunud massaažipäevadel tehti kokku a
400 tundi massaaži! Massaažikursustel käis kohalikku rahvast a
40 inimest. Kuna massaaži vastu on meie piirkonnas olnud suur
huvi, siis sellel suvel otsustas Lahemaa Tervisekool teha Võsul 2
massööride praktikalaagrit järjest, tuues senise Lõuna Eesti
ürituse ka Võsule. Tundub, et otsus oli õige - külastatavus oli suur,
rahvas erakordselt rõõmsameelne ja positiivne. Antud kursustest
selgus, et jätkub inimesi, kel on tahtmist massaažiga tegeleda.
Tahan väga tänada inimesi, kes aitasid seda üritust edukalt läbi
viia, kes käisid massaažides ja andsid massööridele kirjalikku
tagasisidet. Eriti täname Võsu Põhikooli igakülgse vastutuleku
eest ürituse õnnestumisel.
Inimesi kohates tunnen heameelt, et elan Vihula vallas.
Kas toredal vallarahval on ka tore valitsus? Loodan parimat
aga kuuldub ka vastupidist. Ma ei tea valla asjadest eriti palju ja ei
tahagi poliitikasse laskuda ning sellepärast toon lihtsalt välja ühe
joone, mis minu arvates kipub meie vallavalitsuse mainet alla
viima – osavõtmatus. Kui bussiliinid ei jõua inimesteni, siis
lapsed lähevad teise valda. Prügiveo üritust “Teeme ära” ei
suudetud heast tahtest toetada – see on ju kõik valla prügi ja valla
asi ära koristada, kuigi eelarves oli selleks null krooni. Ükski vald
ei saanud seda üritust ette planeerida aga ometi leidsid teised
vallad selleks vahendid. Ja see, et vallarahvale tasuta kursuste
tegemisteks ei saa vald anda tasuta ruumi, mis hetkel on vaba, siis
teist korda tasuta asju ei pruugita enam korraldada, kui need nii
keeruliseks tehakse. Hullem kui rahapuudus on vallale moraalne
pankrott, kus õpilasi ei jätku, tööd ei ole ja üritusi ei toimu.
Kui nüüd keegi selle jutu peale suutis solvuda, siis teadku, et

see pole olnud kirjutatu eesmärgiks. Ei taha kedagi seljataga
siunata vaid anda probleemsest kohast märku, sest rahvas võiks
tunda oma vallas ennast turvaliselt ja toetatatult.
Parimate soovidega,
Alar Krautman /Lahemaa Tervisekool

AUGUST
01.08.
02.08.

DJ RINGO SAAR
DJ SIIM SILMER

08.08.
09.08.

DJ IVO LANI
DJ ANDRIS

15.08.
16.08.

DJ FELIX
DJ KALEV LILLEPALU

19.08.
22.08.
23.08.

DJ SILVER TAMM Star FM
DJ KAUPO MITT
DJ ANDRIS

29.08.
30.08.

Pakume tänapäevaseid ja parimaid lahendusi lahendusi

DJ SILVER TAMM Star FM
DJ MARKO PILLE

minimaliseerida küttekulude hinnatõusu kuid säilitada
soe ning mugav majapidamine !
OÜ Puusõber müüb lõhutud küttepuid. Info tel. 53018893
Varastati must murutraktor Partner 125-97 Tartumaalt Vana-Kuustest 20
mail,kui keegi on sellist märganud kellegi õuel, siis palun anda teada numbrile
5659064 ,vaevatasu eest (5000.00)

Traditsioonilise taluarhitektuuri koolitus Lahemaal
Pedassaare külas Kaarli talus 15.-17. augustil 2008. A
Säästva Renoveerimise Infokeskus, Eesti Vabaõhumuuseum, Riiklik Looduskaitsekeskus
Kolmepäevane koolitus Kaarli talus Pedassaare külas
traditsioonilisest taluarhitektuurist. Koolituse esimesel päeval
peetakse Vabaõhumuuseumi juhtimisel loenguid Lahemaale ja
Põhja-Eestile iseloomulikest hoonetest, vana hoone väärtuse ja
tehnilise seisundi hindamise alustest ja meetoditest. Koolituse
teise päeva jooksul toimub Säästva Renoveerimise Infokeskuse
eestvõttel praktiline koolitus traditsiooniliste värvide
valmistamisest ja kasutamisest, peateemaks tõrvavärvi
valmistamine ning sellega laudkatuse katmine. Käsitlemist
leiavad ka erinevad traditsioonilised katused. Koolituse viimasel
päeval teeme Lahemaa rahvuspargi tundjatega väljasõidu
Lahemaa külamaastikel ning vaatame näiteid siinsete külade
taluarhitektuurist. Koolituste lõpus antakse osalejatele
tunnistused antud koolituste läbimise kohta ning koolituse
infomaterjalid. Täpne ajakava allpool.
Koolitusel vajalik eelregistreerimine. Kohtade arv
piiratud. Andke sealjuures teada, kas vajate majutust ning
hommiku- ja õhtusööke.

Koolituse osalustasu 100 kr
Kaarli talus võimalik telgiga või lakas tasuta ööbida,
grillimisvõimalus
Lisatasu hommiku- ja õhtusöökide eest 200 kr
Lisatasu majutuse eest Koolimäel 300 kr
Koolituse asupaigad leiate veebilehelt:
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=en&msa=0&ll
=59.605438,26.035194&spn=0.073998,0.211487&t=h&z=12&
msid=107892866438772986937.000451d5b2947fb572e7e
Koolituse info üleval ka veebilehtedel www.lahemaa.ee,
www.evm.ee, www.renoveeri.net
Lisainfo ja registreerimine: Ave Paulus 53327893,
ave.paulus@lk.ee

Anete KAASIKAS
Ilumäe küla

97

Marie SINISOO
Sagadi küla

92

Hilje KAARMA
Võhma küla

88

Aino LILBOK
Karula küla

87

Erika STRAUSS
Võhma küla

85

Leida RANNALA
Natturi küla

85

Viktor REINSALU
Mustoja küla

83

Vilma EINMANN
Toolse küla

83

Laine MEIKAR
Sakussaare

83

Benita KÕRGE
Palmse küla

83

Amalia HERING
Ilumäe küla

82

Küllike HEIN
Ilumäe küla

82

Uno KÜBARSEPP
Käsmu küla

80

Hilja PÕDRA
Karula küla

80

Ülo VIRULA
Lobi küla

80

Urve MÜÜR
Eisma küla

70

Meie hulgast
on lahkunud …

Kõik huvilised on teretulnud!
toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus

ÜLO KIKAS
6.juuli 2008

KOOLITUSE AJAKAVA
Reedel, 15.08
9.30-10.00 Kogunemine Kaarli tallu Pedassaare külas, osalejate
kirjapanemine ning vajadusel telkide-kottide Kaarlisse paigutamine
10.15 buss seminarile Kaarlist Lamba-Adasse Vergi külas
10.30 kohvilaud, sissejuhatavad sõnad
11.00 Joosep Metslang. Palgist ehituspärandi restaureerimisest
12.00 Elo Lutsepp. Rehemajadest, nende seisundist ja hoidmisest
13.00 Heiki Pärdi. Lahemaa ajaloolised hooned materjalidest
detailideni
14.00 Lõuna
14.30 Tarmo-Andre Elvisto. Säästva renoveerimise printsiipidest
15.30 Mart Keskküla. Kivihoonete restaureerimisest
16.30 Jaan Vali. Ajalugu, inimesed, hooned, väärtused
17.30 õhtusöök
18.00 Õppefilmi vaatamine koos kommentaaridega
20.00 loengupäeva lõpp, sõit Kaarlisse ja Koolimäele majutuma
Laupäeval, 16.08
Kaarli talus traditsiooniliste värvide praktikapäev
10.00 Tarmo Andre Elvisto sissejuhatus Kaarli talus tehtusse ja

eelolevasse päeva
11.00-18.00
•
koolitus tõrvavärvi valmistamisest ja laudkatuse värvimisest,
juhatab maalermeister Kalevi Järvinen (Soome)
•Majatohtri töötoad traditsiooniliste looduslike värvide:
kohupiimavärvi, linaõlivärvi, rootsivärvi e. keeduvärvi, tõrvavärvi ja
lubivärvi valmistamisest ja kasutamisest.
•Infomaterjalid ja näidised katusekattematerjalidest
Kell 9.00 hommikusöök, 13.30 lõunasöök, 18.00 õhtusöök
Pühapäeval, 17.08
9.00 hommikusöök, päeva algus Kaarli talus Pedassaares
10.00 Ringsõit bussiga Lahemaa külades näiteid siinsest
külaarhitektuurist. Juhendavad Anne Kurepalu ja Fredi Tomps,
Võsul ka Merike Lang. Hoonestus rannakülades.
13.30 lõuna Käsmu Meremuuseumis või Viinistul
13.30 ringsõit jätkub, talud maakülades
16.30 Ringsõidu lõpp Kaarli talus Pedassaarel, tunnistused ja
infomaterjalid koolitusel osalejatele, tort ja jook
17.00 Kojusõit

JOHANNES KUUL
12.juuli 2008
ALAR KUUSMA
9.juuli 2008
PALME VINT
2.juuli 2008
MALLE TEEDLA
12.juuli 2008

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

LIIA JÕÕGER
5.juuni 2008

