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Võsu XV muusikapäevad

Vihula valla päev
19. augustil
Vihula mõisas

Elagu noored ja noorus!
…ma ütlen veel üks kord, noorus on ilus aeg,
noorus ei tule iial ta-ga-si!
9.00 suur laat.
12.00 Vihula valla päeva avamine. koos pidulike
sõnavõttudega Puhkpillikvinteti saatel.
Lõbusad mängud nii suurtele kui
väikestele.
Võrkpalli võitlus Vihula valla karikale.

Palmimajas loengud noortele:
14.00 Noorte võimalused Lääne Virumaal ja
Eestis,
15.00 Kuidas eelmisel sajandil noorus Võsul
möllas.

Käsmu ÖÖ muusika / Rakvere Saksofonikvartett
Jah, nii imelik kui see ka
ei tundu, juba viieteistkümnendad. Viis kibekiiret
päeva täis muusikat. Töö
algas tegelikult juba kolmapäeva õhtul kui Võsule
saabusid Bert Langeleri suveakadeemia juhtiv õppejõud Valdo Rüütelmaa,
Endel Nõgene ja Bert
Langeler (Holland), kes
kõik vaieldamatult oma ala
tipptegijad. Pilootprojekt tõi
Võsule pea kolmkümmend
aktiivset muusikut ja dirigenti, kes kõik valmis ennast
harima ja täiendama. Need
kaks õppepäeva kujunesid
ääretult sisutihedaks, mille
lõpptulemus – Akadeemia
ühendorkestri kontsert
koos rahvusooperi Estonia
solisti Nadežda Kuremiga
– jõudis kuulajate-vaatajate
ette kohe peale Muusikapäevade avamist. Kontsert
pühendusega Vello Jürnale,
keda kahjuks enam meie
seas ei ole. Palju küsimusi ja
mitte ühtegi vastust... Vello
Jürna oli Rahvusooperi Estonia tenor, kellega oli meil au

alustada Bert Langeleri
suveakadeemia korraldamist, mistõttu jääb akadeemia alati kandma endas
mälestust Vello Jürnast.
Kuna suveakadeemia
läks ääretult edukalt ja kõik
osalejad jäid väga rahule
otsustati juba ära, et järgnevatel aastatel saame jälle
kokku just nii nagu nüüdki –
pisut enne Võsu Muusikapäevade ametlikku algust
Võsu Muusikapäevade raames.
Kolmel päeval sai nautida muusikat erinevates paikades, nii rannaklubi juures,
kui klubis sees, Käsmu kabelis, bussijaamas, Võsu
rannas ja lõkkeplatsil. Programm oli huvitav ja sisutihe.
Õnneks hoidis taevas meid
kuivana ja fortuuna otsus
selle aasta muusikapäevade
suhtes oli, et kõik peab
laabuma viperusteta. Finaalüritusena toimus Võsu Lõkkeplatsil Ooperkvarteti
kontsert koos solist Kadri
Voorandiga, mille lõpetas
ilutulestik. Pilved olid tae-

vast kadunud, mõnus hämarus võtmas maad peale
päikeseloojangut. Praksuv
lõke ja kaunis filmimuusika
suurepärase solisti esituses.
Hing laulis sees...
Ülim rahulolu õnnestunud juubeliüritusest.
Siinkohal tänan kõiki,
kes andsid oma panuse:
Info levitamine – Anne
Moglia;
toitlustamine – Luule, Õie ja
Kaja;
õppejõudude majutus – külalistemaja Rannaliiv;
transport ja eriti vinge lõke –
Vihula Munitsipaal;
Helitehnika – Valdek Kilk ja
Jüri Levo;
ilutulestik – Madis Praks.

Õhtu peaesineja Uuno Kaupmees ja ansambel
Lustgast.
Selgitame Vihula valla kuldkõri
karaoke võistulaulmises.

Päev lõpeb kell 23.00 väikese pauguga.
Kavas võib toimuda muudatusi.
Lisainformatsioon tel 525 1127
Neeme Plutus
Kadri Voorand ja Ooperkvartett

Erilised tänusõnad kõigile toredatele muusikutele
ja kõigile, kes võtsid vaevaks külastada meie kontserte.
Järgmisel aastal jälle!
Taimi Samblik
Kultuurinõunik

Valdo Rüütelmaa

Vello Orumets

Bert Langeler
Noored saksofoonikud Pagariäri terrassil
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Vihulas tuleb 18. augustil pidupäev!
Kui tähtis ja vajalik on
haridus?

AUGUST
4-5. august

Muinaskäsitööpäevad
Käsmu Meremuuseumis

4. august kell 20.00

"Vanim amet"
Võsu Rahva Teater
Karepa Rahvamajas

4. august kell 23.00

Käsmu ÖÖ muusika
Kelli Pärnaste ja Kalle
Lepassaar
Käsmu Kabelis

10. august kell 19.00

"8 armastavat naist"
Sõmeru näitetrupp
Võsu Rannaklubis

17. august kell 17.00

"Et laps oleks terve"
Jututoa näitering
Võsu Rannaklubis

19. august kell 9.00

"Vihula valla päev"
Päev pühendusega noortele
ja noorusele Vihula vallas.
Vihula Mõisas

Laululapsed andsid
kontserdi O-kõrtsi terrassil
Kullo suvelaager Karepal leidis piduliku lõpu 12 juuli
Võsul O-kõrtsi terrassil. Ellerheina suvelaagri laululapsed
andsid kontserdi, mille toimumine oli kohale meelitanud
hulga külalisi, nii kohaliku võimu esindajad kui ka
Maavanem Urmas Tamme koos oma abikaasaga, kes
parasjagu Võsul puhkust veetmas. Võsu rahva headmeelt
toetas ilmataat, kes lasi päiksel särada. Vallarahvas on
ütlemata õnnelik, kui meie vallas toimuvate laagrite
tegemised ja toimetamised saavad rahvaga jagatud.
Taimi Samblik

Selle küsimuse ümber on
keerelnud juba aastasadu
kõik tähtsamad riigipead ja
ametnikud. On avaldatud
väga erinevaid arvamusi,
mis tulenevad paljudel juhtudel inimeste oma kasupüüdlikusest ja arusaamadest. Minu arvates on see
küla, kus asus kool, juba
ajalooliselt õnnelikus olukorras olnud. Koolmeistri
või köstri käest saadi teada
ikka seesuguseid maailmaasju, millest lihtsal talupojal
aimu polnud. Kooli olemasolu andis ka kiirema tõuke
seltsielu edenemiseks.
Tänapäeval oleme pea
kõikides valdkondades takerdunud raha puuduse ja
asja kasulikkuse teemadesse. Kool aga pole andnud
ega anna otsest materiaalset
kasu kellelegi. Ometi on
pikemal järelemõtlemisel
kooli kasulikkus ja vajalikkus hindamatu. Kui uskuda
olemasolevaid andmeid, siis
hakati Vihulas (täpsemalt
Sikkanil) koolitarkust andma alates 1787. aastast. Jah,
juba 220 aastat on väikesed
ja suured saanud Vihula
kandis sihipäraselt teadmisi
omandada. Kas hinnata seda
või mitte, on igaühe enda
otsustada. Mina ise hindan
seda fakti väga kõrgelt ja
soovin koos endiste õpilaste
ja õpetajatega ning töötajatega tähtsat päeva tähistada. Loomulikult on see
terve küla pidu, sest kool ja
küla on väga tihedalt alati
seotud olnud.

WiMAX internet levib teie vallas
Maapiirkondade
internetiseerimise
programmi „Külatee 3”
rajatud traadita
interneti levialades
oodatakse uusi liitujaid.
Ligi aasta on möödumas
sellest, kui „Külatee 3”
raames liideti Järvamaal
traadita internetiga esimene
klient. Tänaseks on WiMAX
traadita interneti kasutajaid
üle-Eesti juba tuhandeid
ning neid tuleb liitumiste
kaudu aina juurde. Tänu
WiMAX-ile on internet
jõudnud piirkondadesse, kus
tavaline internet ei levinud
või oli halva kvaliteediga.
WiMAX interneti signaal levib õhu kaudu kuni 15
kilomeetri kaugusele mastist. Heaks näiteks on Norby
klient Riigi Metsamajandamise Keskus, mis asub
mastist 12 kilomeetri kaugusele sügaval metsas, kuid
internet on seal olemas ja
töötab laitmatult. Traadita
interneti signaal on jahimajas tugev ning jahiseltskonnad saavad küttimispausidel oma e-kirju lugeda
või internetis end uudistega
kurssi viia.

Kliendid ühendusega
rahul
Riigimetsa Majandamise
Keskuse jahimajandi juhat a j a L a u r i Va l d u r o n
WiMAX internetiühendusega väga rahul. Kui Valdur
internetiühenduse võimaluste otsimisega tegelema
hakkas, tundus asi lootusetu,
sest lahendused olid väga
kallid. Sellepärast loobuti
pidevalt ühenduse loomisest. „Oma sõpruskonnas
muret kurtes pakkus keegi
selle võimaluse välja - Norby hakkab sellist teenust
Järvamaal pakkuma,” ütles
Valdur. „Asja edasi uurides
jõudsime kokkuleppeni mis
meile ja ka teistele asutustele
meie vallas sobis. Tänase
päevani on asi väga hästi
toiminud.”
Valduri jaoks oli Rähkmäe jahimaja internetti
ühendamine suur samm, sest
paljud tööasjad sai aetud
kohapealt, rääkimata meie
"vanadest püsiklientidest",
kes olid väga meeldivalt
üllatunud ja nüüdseks kannavad kaasas oma rüperaale
ja tegelevad vabal ajal tööasjadega. „Külaliste reaktsioone on eriti huvitav jälgi-

da – kuidas nii kaugel metsas
ja eemal asustusest on internetiühendus võimalik?” lisas ta.
Norby Telecom alustas
WiMAX internetilevialade
ehitamist 2005. Aasta septembris, kui avati esimene
traadita interneti leviala
Tallinna külje all Tabasalus.
Tänaseks on Norby WiMAX
internetiga kaetud Järvamaa,
Viljandimaa, Pärnumaa,
Hiiumaa, Ida-Virumaa ja
Lääne-Virumaa. Lisaks on
rajatud suured levialad
Tartus Ihastesse ning Ülenurmele ja Tallinnas Tabasalu elupiirkonda.
Kuidas WiMAX koju
saada?
Traadita internetiga saate
liituda juba täna. Liitumissoovi saab edastada Norby
Telecom AS-i klienditeeninduse telefonil 666 1 666.
Interneti soovijalt küsitakse
tema nimi, aadress ja telefoninumber. Peale seda
helistab teile Norby tehnik
ning lepib kokku aja, millal
oleks võimalik kohale tulla.
Tehnik paigaldab maja katusele väikesemõõtmelise
antenni ja tuppa veelgi

istunud. Talle tehti teatavaks, et vallasekretäri koht
pole sellisele mehele kohane
ning tagandati ametikohalt.
Premet aga tõotas solvunult
kättemaksu. Selleks valis
eriti originaalse tee – otsustas Karula kooli Vihulasse
üle tuua. Karula rahvas
kogus selle vastu 1000 allkirja, kuid vallavalitsuse
seisukoht oli antud küsimuses ükskõikne ning Vihulasse hakati koolimaja ehitama seltsimaja kõrvale. Koolimaja ehitati peamiselt vanast materjalist. Karula mõis
lammutati ning selle materjali ostis vald Vihula koolimaja ehitamiseks. Enne

14.00

kontsert-aktus

16.00

koolilõuna

16.30

esineb Jan Uuspõld

jõule 1931 oli maja valmis.
1932. aastal peale kolmekuningat alustas kool oma
tegevust Karula kooli nime
all. 1.augustist 1933 kannab
kool Vihula kooli nime.
Kutsun kõiki, kes läbi
aegade selle majaga seotud
olnud, tähistama 18. augustil
2007.a. Vihula hariduselu
220.aastapäeva, Vihula
koolimaja 75.aastapäeva ja
lasteaia 15.aastapäeva.
Oodatud on kõik külaelanikud ja huvilised!
Sellesse päeva mahub
praeguste õpilaste käsitöönäituse vaatamine, ajaloolise
pildimaterjali vaatamine,
sõpradega meenutamine ja
lõbusad taaskohtumised.
See, kuidas pidu pärast meenutada saab, oleneb meie
endi heast tujust sel päeval.
Infot saab telefonil 3292636
või 56649945.
Kohtumiseni!

18.00

tants, ansambel „Juhhei” Rakverest

Kai Tingas

Kuidas aga Vihulasse
koolimaja sai?
20.sajandi alguses tuli
Vihulasse Rudolf Premet.
Mees oli aktiivne ja energiline ning soovis olla valitud vallasekretäriks. Ta ei
väsinud elanikele kordamast, kuidas oli koos Konstantin Pätsiga Vabadussõja
ajal Eesti polku formeerinud. Jutt mõjus rahvale
hästi ja tõi Premetile populaarsust ning mees valitigi
vallasekretäriks. Vastased
aga ei väsinud ning said
teada, et enne Vihulasse
naasmist oli Premet mingi
kelmustüki pärast vangis

Meie päev algab kell 13.00 kogunemisega
Kell 13.30

avamine

pisema siseseadme, millest
saab vedada arvutisse internetikaabli või jagada internet
õhu kaudu mööda majapidamist kõigile arvutitele.
Kuna WiMAX signaali
olemasolu ja tugevus majapidamise läheduses sõltub
suuresti puudest, objektidest, mis paiknevad maja
läheduses, siis enne kliendilepingu sõlmimist peab
Norby klienditeenindaja
hindama olukorda kliendi
asukohas (kõrghaljastuse,
ümbritsevate objektide paiknemist), et paigaldusmeeskond oskaks vajadusel valmistuda eritöödeks ja et
tellija oleks teadlik nende
vajadustest. Liitumistasu
arve saadame postiga kolme
tööpäeva jooksul alates
seadmete paigaldamise päevast. Norby WiMAX interneti püsiühenduse teenus
avatakse kolme tööpäeva
jooksul alates liitumistasu
laekumisest.
Norby Telecom AS-i
andmeside äriliini juhi Ivo
Saluoksa sõnul plaanitakse
teha külades mitme majapidamise peale ise erilahendusi, et inimesed ikkagi
ühenduse saaksid. Näiteks
jagada ühte WiMAX ühendust keskse teleskoopmastiga mitme majapidamise
vahel. Norby jaoks on

oluline, et kõik soovijad
annaksid liitumissoovist teada, siis on teada huviliste
hulk ja lihtsam lahenduseni
jõuda. “See, et küla ühes
kohas levi ei ole, ei tähenda
veel, et kogu küla on levita.
Levita alad fikseerime ja
vaatame, mida teha annab,”
lisas Saluoks.

•

•

Lisainfo:
WiMAX interneti eelised
•

•

•

•

WiMAX internet on kvaliteetne ning internetiühendus ei lase end
halvast ilmast segada.
WiMAX internet on
kättesaadav neile, kellel
puudub saatjamastiga
otsenähtavus.
WiMAX internetil on
tagatud kindel ühen duskiirus.
WiMAX internetiga saab
kasutada soodsat telefoniteenust.

Paigaldustingimused
Vastuvõtuseadme paigaldamine võtab aega ligikaudu tund. Et paigaldus
sujuks plaanipäraselt, peavad olema kliendil täidetud
järgmised tingimused:
• Hoone külge kinnitatud
või eraldiseisva antenni-

•

masti olemasolu. Kõrgus
maapinnast vähemalt 5
meetrit.
Võimalus vedada kaabel
antennimastist toatingimustesse, vastava ava
olemasolu hoone välisseinas.
Toaseadme paiknemine
nii, et vastuvõtja ja
toaseadme vahelise võrgukaabli pikkus on kuni
15 meetrit.
Hoone katusele pääsemise võimalus. Näiteks
redeli olemasolu.

Norby Telecom AS
Eesti kapitalil põhinev
telekommunikatsiooniettevõte Norby Telecom AS
pakub Baltimaades uuenduslikke ja paindlikke kommunikatsioonilahendusi nii
eraisikutele kui suurfirmadele. Norby Telecomi peamisteks tegevusvaldkondadeks on IP-telefoniteenus
ja selle sidumine olemasolevate infosüsteemidega,
laia levipiirkonnaga traadita
WiMAX Internet ning suure
läbilaskevõimega andmesidelahendused. Norby Telecom on välja ehitanud Baltikumi esimese ja suurima
WiMAX Interneti leviala.
Lauri Levo
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korraldatava bussiekskursiooni kulude katteks; mitte
rahuldada Enn Voika avaldust 1000.- krooni saamiseks
Rakkes toimuva Vabadusristi päeva tähistamise toetamiseks.

1. Ehitusluba väljastati Enn Laansoo`le üksikelamu rajamiseks Mustja kinnistule Mustoja külas.

7. Õpilaste sõidupiletid kompenseeriti kokku summas
4925.- krooni.

2. Pikendati munitsipaaleluruumi, asukohaga Võsupere
küla Lagedi korteriomand korter nr 14, üürilepingut kuni
30.11.2007.

8. MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus asutamisel ning
juhatuse liikmeks määrati Vihula valla esindajaks Priit
Pramann.

3. Võsu Põhikooli lõpetajatele maksti koolilõputoetust
a`500.- krooni.

9. Nõustuti tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmisega
OÜ-u Jaotusvõrk kasuks Vihula valla omandis olevale
kinnistule Võsu alevikus Mere 59a.

4. Volikogu sotsiaal- ja hariduskomisjoni ettepanek kinnitati järgmiselt: maksta ühekordset toetust ühele
vähekindlustatud perele summas 419.- krooni.
5. Õpilaste sõidupiletid kompenseeriti kokku summas
1802.- krooni.

03.juuli 2007
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korraldus nr 236 ja 03.10.2006 korraldus nr 396.
4. Võeti vastu järgmised Võsu alevikus asuvate katastriüksuste detailplaneeringud: Spordi 21a, Mere 43 ja
Vabaduse 14.
5. Ehitusload väljastati OÜ-le Jaotusvõrk maakaabelliini ja
alajaama ehitamiseks Võsupere külas Mehaanikakoja
katastriüksusel, Ülle Roodvee`le üksikelamu rajamiseks
Ülle katastriüksusele Tepelvälja külas ja Mart Altvee`le
suvila rekonstrueerimiseks Kalda katastriüksusele
Vainupea külas.
6. Projekteerimistingimused väljastati Eswire OÜ-le tootmishoone laiendamise projekteerimiseks Mereranna
kinnistul Vergi külas ja SM Investments OÜ-le elamu ja
saun-abihoone projekteerimiseks Metsaserva kinnistul
Karepa külas.

istung nr 27
17.juuli 2007

27.juuni 2007
istung nr 26
1. Volikogu sotsiaal- ja hariduskomisjoni ettepanekud
kinnitati järgmiselt: maksta rehabilitatsioonitoetust
ühele inimesele summas 800.- krooni; maksta ühekordset toetust viiele eakale inimesele kokku summas
4813.- krooni; tasuda ühe hooldatava hoolduskulud
MTÜ Kunda Elulõng hooldekodus.

1. Kirjalikud nõusolekud väljastati Gunnar Toomsoo`le
abihoone rajamiseks Toomsoo kinnistule Vergi külas,
Rein Klaus`ile sauna rajamiseks Kimmi kinnistule
Vihula külas ja Helli Urmet`ile elamu laiendamiseks
Madipõllu kinnistul Karepa külas.
2. Projekteerimistingimused väljastati Gunnar Toomsoo`le
elamu laiendamise projekteerimiseks Toomsoo kinnistul
Vergi külas ja Varje Kristjuhan`ile üksikelamu laiendamise projekteerimiseks Võsu alevikus Mere 42.

2. Keskkoolide/gümnaasiumide lõpetajatele maksti koolilõputoetust a`1000.- krooni.

3. Ehitusluba väljastati OÜ-le Jaotusvõrk maakaabelliini
ehitamiseks ja liitumiskilbi paigaldamiseks Võsu
alevikus Mere 59a.

3. Põhikoolide lõpetajatele maksti koolilõputoetust a`500.krooni.

4. Detailplaneeringu koostamine algatati Lepatriinu ja
Kivikadaka katastriüksustele Toolse külas.

4. Projekteerimistingimused väljastati Ülle Roodvee`le
üksikelamu projekteerimiseks Ülle kinnistul Tepelvälja
külas.

5. Tunnistati kehtetuks Vihula Vallavalitsuse 26.09.2006
korraldus nr 380 ja 13.03.2007 korraldus nr 107.

5. Ehitusload väljastati OÜ-le Jaotusvõrk Võsu alevikus
Kalda 11a suvila elektri liitumiseks, Vainupea külas
Kopli katastriüksusel asuva elamu elektri liitumiseks,
Karula TP 10/0,4kV pinge parandamiseks Karula külas,
Vergi külas Naeru katastriüksuse maakaabelliini
ehitamiseks ja liitumiskilbi paigaldamiseks, Võsu
alevikus Sooserva 5 ja Metsa 21 peakaitse suurendamiseks, kaabelliini ja liitumiskilbi paigaldamiseks ning
Metsa 50 õhuliini rekonstrueerimiseks, kaabli ja
liitumiskilbi paigaldamiseks.
6. Volikogu kultuuri- ja spordikomisjoni ettepanekud
kinnitati järgmiselt: rahuldada MTÜ Vergiranna seltsi
avaldus 8000.- krooni ulatuses Kalurite päeva
korraldamiseks 07.07.2007; rahuldada MTÜ Nooruse
Kaja taotlus 3000.- krooni ulatuses juulikuus Tallinna

6. Anti nõusolek Vergi külas toimuva avaliku ürituse
“Kalurite päev” korraldamiseks 07.07.2007.

istung nr 29
1. Anti nõusolek Palmses toimuva avaliku ürituse “Dagö
DVD salvestuskontserdid” korraldamiseks 11.ja
12.08.2007.
2. Kompenseeriti õpilaste sõidupiletid kokku summas
1090.- krooni.
3. Kuulutati välja konkurss Vihula Lasteaed-Algkooli
juhataja ametikohale.
4. Muudeti Võsu alevikus asuva Kooli kinnistu katastriüksuste aadresse. Uuteks aadressideks kinnitati maatükile I Kooli tn 1 ja II maatükile Kooli 18b.
5. Muudeti Vihula Vallavalitsuse 04.06.2006 korralduse nr
285 punkti 1 ja punkti 3.
6. Võsu alevikus asuv kinnistu Jaana jagati kaheks
erinevaks katastriüksuseks ja määrati aadressid: Männi
tn 2a ja Männi tn 2b.

7. Abipolitseinikule maksti preemiat summas 3640.krooni.

7. Toomas Kahur`ile väljastati kirjalik nõusolek suvemaja
heitvete imbväljaku rajamiseks Tooma kinnistule Rutja
külas.

10.juuli 2007

8. Ehitusload väljastati Aleksander Tiidemann`ile elamu
juurdeehituseks Nooruse 7 Käsmu külas, Kalle Loo`le
elamu ehitamiseks Kalle katastriüksusel Karepa külas,
Eigo Hint`ile elamu ehitamiseks Vanakõrtsi katastriüksusele Altja külas ja Sild Bert`ile elamu ehitamiseks
Laane tee 7a Käsmu külas.

istung nr 28
1. Anti nõusolek Rutja lennuväljal toimuva ürituse “Smash
2007” korraldamiseks 13.-15.juulil 2007.
2. Muudeti Võsupere külas asuva Vagula kinnistu nime ja
määrati uueks nimeks Heintsu talu.
3. Tunnistati kehtetuks Vihula Vallavalitsuse 19.05.2005

9. Projekteerimistingimused väljastati OÜ-le Pliistik sauna
projekteerimiseks Taneli kinnistul Vihula külas.
10. Detailplaneeringu koostamine algatati Metsa 27
katastriüksusele Võsu alevikus.

Mastivimplid lehvivad
Vabariigi Valitsuse poolt omavalitsuste kaunimate hoonetele ja territooriumi omanikele kingitud mastivimplid lehvivad oma
uutes kodudes. Vimpliga oli kaasas ka peaministri allkirjaga tänukiri.

Järgmine korraline
Vihula Vallavolikogu istung
toimub 16. augustil 2007 kell 15.00 Võsul
vallamaja saalis (II korrusel)

Vihula Vallavalitsus kuulutab välja konkursi
Lääne-Virumaa Vihula Lasteaed-Algkooli
juhataja ametikohale.
Tööleping sõlmitakse tähtajalisena üheks aastaks.
Kandidaadile esitatavad nõuded:
•
pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt
kolmeaastane pedagoogilise töö staaž I või
II kooliastme õpetajana või koolieelse
lasteasutuse pedagoogina;
•
läbitud 160-tunnine juhtimiskoolitus.

Maris ja Ahto Kuuma kodu Kiva külas.

Helgi Saareoksa kodu Toolsel.

Ene ja Valdur Liivi kodu Vainupeal.

Tiina ja Margus Jamsja kodu Sakussaares.

Kandidaadil esitada:
•
avaldus
•
töö- või teenistuskäik
•
ametikohale esitatud nõuetele vastavust
tõendavate dokumentide koopiad
•
konkursil osaleja soovil muud dokumendid
Avaldus koos nõutavate dokumentidega palume
saata või tuua märgusõnaga KONKURSS
varustatult Vihula Vallavalitsusse aadressil Mere 6,
Võsu, 45501 Lääne-Virumaa, hiljemalt
10.augustiks 2007 kell 14.00. Info telefonil
5051127.
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Palmse mõisa aidahoones
avati lasketiir

JUULI 2007

Tatjanal ja Hugol sündis
28.juunil 2007 poeg

ANETE KAASIKAS
Ilumäe küla

96

MARIE SINISOO
Sagadi küla

91

HILJE KAARMA
Võhma küla

87

AINO LILBOK
Karula küla

86

VENE ÕHTU

ERIKA STRAUSS
Võhma küla

84

Vene romansse esitab
ÜLLE LICHTFELDT
Vene romantikute luulet loeb
TOOMAS SUUMANN

LEIDA RANNALA
Natturi küla

84

VIKTOR REINSALU
Mustoja küla

82

VILMA EINMANN
Toolse küla

82

BENITA KÕRGE
Palmse küla

82

LAINE MEIKAR
Sakussaare küla

82

KÜLLIKE HEIN
Ilumäe küla

81

AMALIA HERING
Ilumäe küla

81

ELLEN PRASS
Palmse küla

75

EINO LÄNTS
Paasi küla

75

JUTA HAASMA
Koolimäe küla

75

ELLA PALMAR
Lahe küla

70

PEETER SCHASMIN
Võsu alevik

70

FILIP LEPIK
Liisil ja Andresel sündis
21.juunil 2007 tütar
JOHANNA ISOP

Vene romansid ja
Romantikud
Palmse mõisas
Lasketiirus saavad külastajad proovida oma kätt ja silma nii
karu- kui ka pardijahis. Rakvere teatri kunstniku-dekoraatori
Moonika Loomuse loodud märklaual olevat karu, ilvest ja teisi
loomi lastakse õhupüssidest.
Ootame Teid forelli püüdma ja sööma HALJALA
KALAPÜÜKI Pihuveres.
Lisaks kalapüüdmisele ja suitsukala söömisele pakume laias
valikus lahjemaid ja kangemaid jooke, salatit, kartuleid jm.
Kaunis looduses tiikide vahel ja saartel pakume võimalust
korraldada üritusi ja pidusid. Majas asub ca 45 inimesele
peoruum ning saun ja bassein.
Ruum on sobilik seminaride ja koolituste korraldamiseks
ning kindlasti talvepoole ka jõulupidudeks.
Tiina Põllu
tiina@haljalakala.ee
Tel: 53003545
www.haljalakala.ee

7.augustil
kell 20.00

Õhtu hind 100 EEK
Info tel 53453431 või
e-mailil palmse@svm.ee

O KÕRTS
A U G U S T
algus kell 21.00
03.08.

DJ ANDRES AIA

04.08.

DJ RAUNO VIITMAN

10.08.

DJ ALAR SONGI

11.08. Kell 22.00 JÜRI HOMENJA
PILET 75.17.08.

DJ HEITI SALUMETS

18.08.

DJ ANDRIS

19.08.

DJ ANDRES AIA

24.08.

DJ ALAR SONGI

25.08.

DJ SILVER TAMM
(Star fm)

Öömuuseum Sagadis

Kolmapäeviti kell 18 - 24

LOENGUD JA ÕPETUSED
01.08 Anu Järs “Meditsiinist, moraalist ja moest. Retk
supelkultuuri ajalukku” (kell 20:00)
08.08 Riina Hein ja tema metsafilmid (kell 21:00)

MUUSIKA
01.08 Jazzõhtu: Raivi Rohumets ja Raul Taremaa

EDGAR NAAN
16.juunil
Meie hulgast
on lahkunud …

82 aastaselt

VILMA LOEMAA
24.juunil

Palmse külast

Lahe külast

74 aastaselt

Pajupõllu talu
Kakuvälja
Vihula vald
e-post: jolleri@hot.ee; www.jollery-bunny.ee
Tel: 5 668 2047; 503 0564

Sooviks üürida elamispinda augusti kuuks kahele
inimesele, mugavustega, Võsul.
Olga, tuuliki@yandex.ru

HELMUT-RUDOLF LIIVA
1.juulil

88 aastaselt

Toolse külast

IVAN KASIK Sagadi külast
21.juulil

67 aastaselt

ENDEL ISOP Võsu alevikust

ILSE TAAKSALU

19.juulil

21.juulil

85 aastaselt

Informatsiooni ja kaastööd võib tuua või saata aadressil: Mere tn 6 Võsu 45501 Vihula vallavalitsus “Vihula Valla Leht”
või e-post: vihulaleht@vrkirjastus.ee iga kuu 12-ndaks päevaks

Karula külast

89 aastaselt

