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Tagasivaade kooliaastale

Võsu XV muusikapäevad
12 - 15 juuli
12-13 juuli Bert Langeleri suveakadeemia
13 juuli
16.00 Avamine
Rakvere Linnaorkester
Võsu bussijaam
17.00 Suveakadeemia ühiskontsert
Võsu rannaklubi ees
21.00 JAZZNIGHT ansambliga KAHEVAHEL

Võsu Põhikooli lõpetas18 õpilast, kelle eksamitulemused olid üle ootuste head , nii mõnigi üllatas nii ennast kui teisi.
Kooliaasta on lõppenud
ja lapsed naudivad juba mitu
nädalat vabadust ja suverõõme.
Ka meie kooli lõpetajad
on oma teadmisi tõestanud ja
kinnitanud.
Nende 18 õpilase kiituseks peab ütlema, et eksamitulemused olid üle ootuste
head ja nii mõnigi üllatas nii
ennast kui teisi.
Ainult neljade ja viitega
lõpetasid:
Tanel Ammussaar
Siim Neljandik
Kätlin Puusepp
Sandra Sulp
Eliise Tust
Kui teha tagasivaade kogu õppeaastale, siis võib
julgesti öelda – oli edukas
aasta. Võsu Põhikoolis õppis
35 tüdrukut ja 57 poissi.
Nendest lõpetas 8 õpilast
väga heade hinnetega:
Horm Assmann
Triin Innos
Mare Niilikse
Martin Promen
Eva Aasmäe
Alexander Assmann
Maris Reintal
Merle Muruvee

Tublid olid veel 31 õpilast, kes õppisid headele ja
väga headele hinnetele.
Seega õppis tervelt 43%
hästi või väga hästi.
Lõppenud kooliaasta on
Võsu Põhikoolile ka muus
osas tulemuslik. Edukalt
esineti maakondlikel olümpiaadidel, konkurssidel ja
võistlustel:
Alexander Assmann – I
ja II koht füüsikas;
Saara-Indiana Bergström – I koht geograafias;
Maris Reintal – I koht
emakeeles ja III koht bioloogias ja geograafias;
Linda Randoja – III
koht emakeeles, II koht
etlemisega ja III koht võistu
lugemises;
Eva Aasmäe – I koht
kirjandivõistlusel.
Tublid olid meie õpilased
maakondlikul õpilastööde
näitusel “Õuepuu”, kust
vabariiklikule näitusele saadeti edasi 15 tööd.
Haljala Gümnaasiumi
maakondlikul mälumängu
turniiril saavutasid meie
õpilased tubli II koha.
Spordis olid väga tublid

meie võrkpallipoisid, kes
said esikoha maakondlikul
võistlusel ja edasi kooliliiga
vabariiklikus finaalis saavutasid üllatusliku 4 koha.
Kergejõustikus oli maakondlikul võistlusel edukas
Kristina Kask.
Laste head tulemused
näitavad ka õpetajate tublit
tööd. Teame ju kõik et, ilma
täiendava töö ja harjutamiseta tulemusi ei saavutata.
Õpetajatest tõstaksin
esile:
Jana Ever
Merike Valdma
Marina Tomikas
Anne Reinhold
Maie Laur
Ingrit Mägi
Tarmo Nuija (treener)
Kooliaastat jäävad meenutama toredad üritused:
jõulupidu ilutulestikuga Sagadi mõisas, advendilaat,
millega toetati rahaliselt
ratastoolilapsi, tore ja meeldejääv Hiiumaa reis jt.
Uuelt õppeaastalt ootame, et positiivne hoiak, tegus
meeleolu, samuti head tule-

mused jätkuvad.
Kurvaks teeb, et õpilaste
hulk koolis väheneb – eriti
algklasside osas, kuna I
klassi astujate hulk on jätkuvalt väike.
Kahju on, et üsna mitmed
lapsevanemad eelistavad
naabervaldade suuremaid
koole.
Olen arvamusel, et Võsu
Põhikoolis antava hariduse
kvaliteet ei jää nendele koolidele sugugi alla. Seda
näitavad gümnaasiumides
edasiõppijate õpitulemused
ning osalemine mitmesugustel ainealastel võistlustel ja konkurssidel. Samuti
on meie koolis väga head
sportimisvõimalused.
On ju loomulik, et põhiharidus omandatakse kodu
läheduses, oma valla turvalises koolis.
Soovin kõikidele lastele
ja ka lapsevanematele kuuma, seiklusrikast ja mõnusat
suveaega.
Rein Reidla
Võsu Põhikooli direktor

Vihula valla koolide lõpetajad
Põhikoolide lõpetajad
Võsu Põhikool
Tanel Ammussaar
Keith Ever
Teet Hansen
Anni Lahi
Kristjan Laur
Johannes Lepik
Siim Neljandik
Priit Piibemaa
Kätlin Puusepp
Taavi Siivelt
Liina Sinimäe

Valmar Steklov
Sandra Sulp
Oliver Toomel
Eliise Tust
Hardi Valdma
Mihkel Viilveer
Madis Luiga

Elvis Ranne
Allar Voogla
Rainer Ehamaa
Hardo Peetermann
Liisa Rohila
Tauri Rootslane
Erik Tuusti

Haljala Gümnaasium
Reio Hark
Rainis Heinmets
Maarja Kütt

Kadrina Keskkool
Anti Pääbus

Rakvere Gümnaasium
Meer-Mall Norma
Rakvere
Eragümnaasium
.Annika Kuuskla

Kunda
Ühisgümnaasium
Liina Martُkainen
Lenne Lahtvee
Leo Kalme
Keskkoolide ja gümnaasiumide lõpetajad 2. lk

Õnnitleme kõiki lõpetajaid ja soovime edukat õpingute jätku!

14 juuli
12.00 Noored saksofoonikud
Võsu pagariäri terrassil
15.00 Neeme Plutus ja sõbrad
Võsu Rannaklubi pargis
20.00 “ALLIKAS” Koit Toome ja Jorma Puusaag.
Võsu Lõkkeplatsil
23.00 RAKVERE SAKSOFONIKVARTETT
Käsmu ÖÖ muusika .
Käsmu kabelis
15 juuli
12.00 Eesti Piirivalve orkester ja Vello Orumets
Võsu Rannaklubi pargis
15.00 Duuba-Saxi duo.
Võsu rannas.
22.00

Filmimuusika OOPERKVARTET`I esitluses, Võsu muusikapäevade lõpetamine,
ilutulestik. Võsu Lõkkeplatsil.
Kaasa teevad: Jaan Killing, Runno Tamra, Peep
Pihlak,Vallo Vildak, Jüri Takjas, Ergo Kärmik, Tiit
Korsar, Sergei Klaasen, Remi Nukke, Neeme Plutus,
Kadri Voorand, Kerstin Tomson, Henno Soode, Mati
Leibak, Eivin Toodo, Koit Toome, Jorma Puusaag.
Toetavad: Bert Langeler, Endel Nõgene, Valdo
Rüütelmaa, Valdur Liiv.
Kavas võib toimuda muudatusi.
Lisainformatsioon tel 525 1127.

2. juulist töötab vallas
kaks uut ametnikku
Alates 2.juulist töötab vallas maanõunikuna Svetlana
Pajupuu ja ehitusnõunikuna Aleks Toming.

Lääne-Virumaal tõuseb
pikemate reiside
bussipileti hind
Lääne-Viru maakonnaliinidel tõuseb üle 20 km
pikkuste reiside bussipileti hind, seda maavalitsuse poolt
kehtestatud sõidukilomeetri tariifide piires.
Keskmiselt kallineb reisija jaoks bussipilet 3 krooni
võrra, hinnatõus ei puuduta alla 20 kilomeetriste reiside
pileteid. Osadel liinidel kehtivad juba uued piletihinnad,
kõikide hindade korrigeerimine võtab aega juuni lõpuni.
Lääne-Viru maavalitsus on Go Busile kehtestanud
lubatud sõidukilomeetri hinna tariifid, seni osutati
teenust sellest oluliselt madalama hinnaga. Ka hetkel ei
rakendata maksimaalseid sätestatud määrasid.
Vajaduse bussipileti hinda tõsta tingisid kasvanud
tööjõu- ja kütusekulud.
Eelmine piletihinna tõus oli üle 1,5 aasta tagasi.
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Kaitskem oma väärikust
Väärikus nii nagu augi on seotud inimesega. Meie
alles arenevas ühiskonnas puudub kõigile üheselt
arusaadav ja tuntav väärikuse mõõdupuu. Küll räägitakse
eetikakriisist ja silmakirjalikkusest, kuid piire, kus lõpeb
viisakus ja väärikus ei tunta või hinnatakse erinevalt.
Au ja väärikus moraali mõõdupuuna eeldavad ka
vastaspooluse – häbitunde – olemasolu. Kui pole häbi ega
häbitunnet, ei saa rääkida aust ega väärikusest.
Tänapäeva Eestis on kohati üsna raske leida märke
häbi ja häbitunde olemasolust. Vaadelgem kasvõi meie
teedel toimuvat. Seadustega sätestatud tingimused
liikluseks teel – piirkiirused, möödasõit, parkimisreeglid,
nõue olla roolis kaine jne. – tulenevad vajadusest
kindlustada liiklusohutus. Möödasõidumanööver võetakse ette liikluse sujuvuse eesmärgil lubatud piirkiirusest
aeglasemalt sõitvast liiklusvahendist möödumiseks. Mis
toimub tegelikult – eessõitvast liiklejast möödutakse
klaasistunud pilgul, osa peaajust tursunud, jalad pedaale
sõtkumas eesmärgiga “ära teha” maksku mis maksab,
olenemata kiirustest.
Väärikus eeldab inimese püüdu käituda ühiselu
reeglite, eelkõige seaduste järgi. See tähendab aga ka
õigust nõudmisele olla koheldud sellele vastavalt. Me ei
pea taluma pätte liikluses nii nagu kõikjal mujal.
Mittetalumine tähendab selleks ühiskonna hoiakut,
nulltolerantsi, nagu ütlevad korrakaitsjad. Seega –
astugem vahele, andkem märku, et te ei soovi sõita
pättidega ühel teel, tõkestagem nende tegevus.
Tundub, et mõnele on raske ja keerukas jääda
väärikaks saades rikkaks. Unustatakse, kuidas edasi
väärikalt korraldada, olla ja küsida.
Võsu aiateater on tekitanud küsimusi nii kohalikes
elanikes kui ka külalistes. Ei mõisteta, kuidas on võimalik
et ei ole küsitud vallast nõusolekut ei ehitamiseks, avalike
ürituste korraldamiseks, tänavate sulgemiseks, alkoholi
avalikuks müügiks ega üldse millekski. Ükski hea
kavatsus või tegevus ei saa olla väärikas, kui istudes
jupiterikünkal, nähakse all vaid härgi liikumas.
Vallaametnike ülesanne on hoolitseda selle eest, et
vallaelanike eluprobleemid saaksid hästi korraldatud,
üritused ohutult ja turvaliselt organiseeritud, lapsed
õpetatud ja vanad toetatud.
Vallaametnike ametiväärikus kätkeb nende eesmärkide saavutamises, kasutades vajadusel neile antud
seaduse jõudu. Viimase rakendamisel on tõsiseid lünki.
Volikogu tegi vallavalitsusele ülesandeks tagada
vallas seaduste ja vallas kehtestatud kordade ning
eeskirjade täitmine. Meil kõigil tuleks endis leida jõudu
olla iseenda suhtes lugupidav ja väärikas ning nõuda
sellist suhtumist ka kõigilt eneste suhtes.
Ilusat ja turvalist suve soovides
Ain Välba
vallavolikogu esimees

JUULI
7 juuli 10.00

Kaluritepäev
Vergi küla

7 juuli

Merepäev
Käsmu meremuuseum

13-15 juuli

Võsu Muusikapäevad
Võsu-Käsmu

22. juuli 20.00

Näidend “Rootsi onu ehk ka
vaesed naeravad”
(Võhma näitetrupp)
Võsu Rannaklubi

22 juuli 12.00

Liivaskulptuurid ja SOS
üritus
Võsu rand

28-29 juuli

Suur Neufoundlandi koerte ja
Landseeride
demonstratsioonesinemine,
Külalised saksamaalt.
Käsmu

JÄLGI
REKLAAMI !

Näidend “Vanim Amet”
Võsu Rannaklubi
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Järgigem seadusi ja head tava suhetes naabritega
Nagu eelnevatelgi aastatel,
on ka sel aastal saabunud
suvi ootamatult. Ärganud on
talveunest nii ürituste kui
lastelaagrite korraldajad. Iga
päikeseline ilm lisab rannaküladele koormust arvukate
külaliste näol.
Viimastel aastatel üha
hoogustunud lastelaagrite
korraldamine meie vallas
lisab meie piirkonnale väärtust lapse ja keskkonnasõbraliku piirkonnana. Valda
jõuavad signaalid edukatest
ja õnnestunud laagritest. Ei
saa eitada, et on ka tõrvatilku
meepotis, mistõttu Haridusministeerium on võtnud sel
suvel vaatluse alla Vihula
valla. Hea meel oleks suve
lõpus tõdeda, et meie vallas
korraldatavad lastelaagrid
inspekteerimise tulemusena
negatiivset endas ei kanna.

Seetõttu panengi lastega
tegelejatele eriliselt südamele – tehkem kõik lapse
heaolu nimel, järgides seadusi ja head tava suhetes
naabritega.
Ürituste korraldamist
reguleerib Vihula Valla
korra eeskiri
Seadustest ei saa me üle
ega ümber. Viimasel ajal on
segadust tekitanud avalike
ürituste korraldamine Vihula
vallas. Siinkohal siis kõigile
ürituse korraldajatele veelkord meeldetuletuseks: ürituste korraldamist Vihula
vallas reguleerib “Vihula
Valla korra eeskiri”, millega
saab tutvuda Vihula valla
kodulehel www.vihula.ee .
Looduskaitsekeskuse
(LKK) Järva-Lääne-Viru
regioon, kelle territooriu-

miga ristub Vihula vald,
näeb ette looduskeskkonna
kasutamise kooskõlastamist.
Niisiis lisaks avaliku ürituse
loa taotlusele tuleb vallavalitsusele esitada ka looduskeskkonna kasutamise
kooskõlastus LKK-lt. Palume kõigil ürituste korraldajatel suhtuda mõistvalt.
Elame ju looduskaunis kohas, mille hoidmine on just
ennekõike meie endi kätes.
Püüame teha nii, et ka pärast
avalikke üritusi oleks meil ja
meie külastajatel midagi
vaadata.
Võsu rand on saanud
hulgaliselt uuendusi
Natukene ka siis meie
ainukesest avalikust rannast.
Sellel aastal on Võsu rand
saanud hulgaliselt uuendusi,
osad neist küll suhteliselt

kallid ja samas märkamatud
kuid siiski vajalikud. Üks
kallimaid töid on rannaliiva
sõelumine, mis on olnud
aastaid tegemata, aga nüüd
on töö tehtud ja loodan, et ka
järgmisel aastal suudame
seda korrata. Vetelpäästele
on muretsetud uus päästepaat koos vajaliku varustusega. Randa on paigaldatud uusi riietuskabiine,
lastemänguväljak, Võsu
kaart, lõkkeplatsile lava ja
ülesseadmist ootab uus kahekohaline WC. See muidugi ei ole palju aga arvestades eelmise aasta pingutusi
siis arvan, et algus siiski.
Loodan ja soovin Teile
kõigile mõnusat ja meeldivat
suve.
Priit Pramann
vallavanem

Mulle meeldib Vihula vallas elada, sest siin on Rattapäev
“Rattapäevast osavõtjad,
palun registreerige end tädi
Luule juures!” kõlas laupäeval 9. juuni ennelõunal
“Seitsmenda Taeva” esiselt
muruplatsilt mikrofonist
korduvalt. Ja kõigile tuttav
naeratav tädi Luule pani
erinevatesse vanuserühmadesse kirja üha uusi ja uusi
osavõtjaid. “Tädi Vaike, ära
mine mööda, tule osalema!”
kutsus mikrofon. Lilledega
ehitud uhke sinise sapika
ümber kogunes üha rohkem
ja rohkem kiivrite ja erinevas
suuruses ratastega tegelasi.
Just nimelt kiivritega, sest
peakohtunik Eha ei lubanud
kedagi ilma starti. “Lapsed,
siin on meie valla kõige
pikem mees. Teil tuleb sõita
tema tagant läbi siis läheb
sõit arvesse. Vaadake hoolega, kus Pikk seisab, seal
pöörate tagasi.” Ja mikrofoniga onu näitas ette kuidas
seda tuleb teha
avanev

vaatepilt toob oma kontrastsuses kõigile naeru suule.
Avasõnad vallavanem Priidult, manitsused konstaabel
Ivolt ja üritus võib alata.
Tädi Epi spordihoonest jagas võistlejatele numbrid
välja. Kindlasti pole siin üles
loetud kõik need armsad
vallakodanikud, kes rattapäeva kordaminekuks oma
panuse andsid. Selle toreda
päeva peakorraldaja, mikrofonist kõlava tuttava hääle
omanik, onu Jaan teab neid
kõiki ja kõik rattapäevalised
teavad onu Jaani. Sponsorid
on eranditult tuntud ja
prestiižsed firmad
aasta
tähtürituse puhul teisiti ei
saakski olla.
Mulle meeldib Vihula
vallas elada, sest siin on
RATTAPÄEV! AITÄH
SULLE, ONU JAAN!
Rattapäevast osasaanu

Täname toetajaid:
Vihula vald, Palmse Mehaanikakoda, 7 Taevas,
Stokker, Baseilo, Sampo Pank, Elion, Maiasmokk,
AS Amiral, Puumarket, Hawai Express, Võsu Grill,
Rannaliiv, Võsu Keskuse pood, perekond Vartla,
Antropov, Armipaik, M. Soon, R. Oolma, R.
Nappritson
Suur aitäh kõigile, kes olid abis!

Rattapäeva tulemused:
4-5 a
Ivory Õuekallas
6-7 a T Mariann Vilbre
8-9 a T Annabell Vilbre
10-11 a T Marit Innos
12-13 a T Laura Tiideberg
14-15 a T Maris Reintal
16-39 a N Kairit Kruusimägi
40-49 a N Maire Vendt
50 ja vanemad
N Õie Malmberg

P
P
P
P
P
M
M

Erki Kuhi
Karl-Feliks Vartla
Kristjan Vedler
Silver Pedak
Sander Eilo
Indrek Napp
Enn Eilo

M Mart Raudsepp

Vanim osavõtja oli Ants Talpsepp.
Jaan Sooniste

Vihula valla koolide lõpetajad
Põhikoolide lõpetajad 1. Lk

Keskkoolide ja gümnaasiumide lõpetajad
Haljala Gümnaasium
Marek Kütt
Heli Peetermann
Andre Randoja
Kerli Sinila
Rakvere
Eragümnaasium
Elerin Volmer
Liisa Sinimäe

NB!

Rainer Laht
Henriko Aer
Jarmo Kivi
Gerli Õunapuu
Kadrina Keskkool
Liisi Kuusma
Kaia Randman

Rakvere
Reaalgümnaasium
Regina Okas
Ewa Reinthal
Mari Rauba
Rakvere Gümnaasium
Karit Freienthal
Kristi Rüütna
Merli Tomikas
Karine Vartla

Kunda
Ühisgümnaasium
Hendrik-Lauri Tingas
Tallinna Arte
Gümnaasium
Kaili Mäesepp

Vallavalitsuse tunnustuse, rahalise toetuse põhikoolide lõpetajatele 500 kr ja keskkoolide/gümnaasiumide
lõpetajatele 1000 kr, kandmiseks Teie arvelduskontodele ootame veel põhikoolide lõpetajate vanemate ja
keskkoolide/gümnaasiumide abiturientide avaldusi, mille vormi leiate valla kodulehelt www.vihula.ee
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ISTUNG NR 21
21. juuni 2007 kell 15.00 Karepal
Kohal oli 11 volikogu liiget: Andrus Aasmäe,
Piret Aasmäe, Sirje Kornel, Arvo Kübar, Leo
Luus, Arno Pärna, Mare Raja, Eha Sirelbu,
Jüri Teppe, Ain Välba ja Arvi Ööpik.
Istungil ei osalenud:
Malle Komp, Tarmo Nuija, Jaanus Tuusti ja
Uno Õunapuu
Volikogu otsustas:
Määrusega nr 49 kinnitati Vihula valla 2006.a
majandusaasta aruanne.
Määrusega nr 50 muudeti Vihula valla 2007.aasta
eelarvet.
Määrusega nr 51 kinnitati Vihula valla 2007.aasta I
lisaeelarve.
Otsusega nr 117 muudeti Vihula Vallavolikogu
09.11.2006 otsuse nr 85 “Maa
munitsipaliseerimine” punkti 2.
Otsusega nr 118 nõustuti avalikes huvides Vihula
vallale kuuluva kinnistu, asukohaga Käsmu küla
Ranna tee 2a (katastritunnus 92201:014:0013),
otsustuskorras tasuta kasutusse andmisega MTÜle Käsmu Külaselts tähtajaga 10 (kümme) aastat.
Otsusega nr 119 toetati Lääne-Viru maakonnas
Vihula vallas Vihula külas asuva AML
Kinnisvara AS-i omanduses oleva kinnistu
(registriosa number 3221131) koosseisus oleva
kahe katastriüksuse, pindaladega vastavalt 17,84
ha ja 10,94 ha, omandamiseks loa andmist OÜ-le
Aabla Koda.
Otsusega nr 120 otsustati osaleda liikmena MTÜ-s
Lääne-Viru Jäätmekeskus.
Otsusega nr 121 kehtestati Käsmu külas asuva
Neeme tee 21a kü detailplaneering.
Otsusega nr 122 kehtestati Käsmu külas asuvate
Laane tee 7a ja Laane tee 9 kü-de
detailplaneering.
Otsusega nr 123 algatati Väike-Jüri kinnistule
Kakuvälja külas osalise detailplaneeringu
koostamine, mis teeb ettepaneku üldplaneeringu
muutmiseks.
Otsusega nr 124 algatati üldplaneeringut muutva
detailplaneeringu koostamine Vergi tee 11 ja
Kalda tn 19 kü-dele Võsu alevikus
Istungil otsustati kooskõlastada ka Lääne-Virumaa
arengustrateegia 2007-2015 eelnõu.
Volikogu poolt vastuvõetud määruste ja otsustega
saab tutvuda valla kantseleis, raamatukogudes ja
internetis valla koduleheküljel: www.vihula.ee
Järgmine korraline volikogu istung toimub
16. augustil 2007 kell 15.00
Võsul vallamaja saalis

Vallavolikogu sotsiaal- ja
hariduskomisjon annab
teada:
VÄLJASÕIT EAKATELE Viljandimaale
toimub kolmapäeval 08.augustil. Olustvere mõisas
pilet ca 20 kr. Ekskursioonijuht Helle-Maie Arikainen
Orienteeruv väljasõiduaeg: Võsu 7.00, Vatku 7.15,
Eisma 7.50. Täpsemad kellaajad ja kogunemiskohad
selguvad peale osavõtjate registreerimist.
Info ja registreerimine sotsiaalosakonna numbril
56694345.
V Ä L J A S Õ I T PA L J U L A P S E L I S T E L E
PEREDELE toimub neljapäeval, 26. juulil Kurgja
Talumuuseumi ja Pärnusse. Ekskursioonijuht Tiiu Kibe.
Orienteeruv väljasõit Käsmust 8.00.
Info ja registreerimine sotsiaalosakonna numbril
56694345.
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22. mai 2007 istung nr 21
1. Nõustuti Sagadi ja Lauli külas asuvate vabade
põllumajandusmaade, maatükkide A47 ja A76
kasutusvaldusesse andmisega Ernst Kütt`ile.
2. Ehitusload väljastati Krista Isakar`ile elamu rajamiseks
Otti katastriüksusele Võhma külas, OÜ-le Jaotusvõrk
maakaabelliini rajamiseks Pihlapuu katastriüksusel
Pihlaspea külas, Toivo Tiedemann`ile elamu rajamiseks
Neeme tee 20a katastriüksusele Käsmu külas, Lembit
Vaks`ile elamu rajamiseks Neeme tee 20b katastriüksusele Käsmu külas, Janek Levartovski`le üksikelamu
rajamiseks Sääse 7 katastriüksusele Võsu alevikus ja
Kersti Lutus`ele tiigi rajamiseks Lepatriinu katastriüksusele Toolse külas.
3. Kirjalikud nõusolekud väljastati Tanel Hagel`ile
abihoone rajamiseks Tannu katastriüksusele Rutja külas
ja Sirje-Tiiu Kivilo`le abihoone rajamiseks Metsantsu
katastriüksusele Toolse külas.
4. Projekteerimistingimused väljastati Eesti Teatriliidule
puhkekodu rekonstrueerimise projekteerimiseks Kooli
kinnistul Koolimäe külas.
5. Detailplaneeringu koostamine algatati Männi katastriüksusele Altja külas.
6. Võeti vastu Altja külas asuva Paarma kinnistu
detailplaneeringu projekt.
7. Kompenseeriti õpilastele sõidupiletid kokku summas
1253.- krooni.
8. Reservfondist eraldati 33 000.- krooni välilava ostmiseks
ja korrastustööde läbiviimiseks.
9. Vallavolikogu sotsiaal- ja hariduskomisjoni ettepanekud
kinnitati järgmiselt: maksta küttetoetust ühele eakale
inimesele summas 600.- krooni, maksta rehabilitatsioonitoetust ühele eakale inimesele summas 440.krooni, maksta ühekordset toetust kahekümnele eakale
inimesele kokku summas 12 510.- krooni.
29. mai 2007 istung nr 22
1. Täiendati Vihula Vallavalitsuse 06.03.2007 korralduse nr
94 “Maa ostueesõigusega erastamine EELK Ilumäe
kogudusele” punkti 4.3. muinsuskaitseseadusest tulenevate nõuetega.
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2. Nõustuti Karula külas asuva Reinola katastriüksuse maa
ostueesõigusega erastamisega Asta Reinol`ile.
3. Ehitusluba väljastati Janek Vetik`ule abihoone rajamiseks Kivika katastriüksusele Lobi külas.
4. Kasutusluba väljastati Tiit Kornel`i loomalaudale Tiigi
külas ja Medical SPA OÜ ridaelamule Mere 89a Võsu
alevikus.
5. Otsustati maksti ühekordset toetust summas 900.- krooni
ühele inimesele seoses tema vabanemisega kinnipidamiskohast.
6. Otsustati maksta koolilõputoetust a`100 krooni Vihula
Lasteaed-Algkooli kolmele lõpetajale.
5. juuni 2007 istung nr 23
1. Kasutusluba väljastati Helle Kukk`ele ja Leili Kukk`ele
kuuluvale suvilale Piibelehe tn 36 Võsu alevikus.
2. Peeter Oja`le väljastati projekteerimistingimused elamu
ja abihoone projekteerimiseks Peetri kinnistule Lobi
külas.
3. Seoses Leader programmi raames korraldatud välisreisiga moodustati vallavalitsuse delegatsioon järgmises
koosseisus: Priit Pramann, Taimi Samblik, Virve Väli,
Tõnu Ammussaar, Eeva Klaus, Tiina Laulik, Tiina
Reintal.
4. Reservfondist eraldati 14 000.- krooni vallavalitsuse
delegatsiooni kulude katmiseks seoses Leader programmi raames korraldatava välisreisiga.
13. juuni 2007 istung nr 24
1. Leonhard Sepp`ale väljastati kirjalik nõusolek sauna
rajamiseks Sepa katastriüksusele Eru külas.
2. Otsustati pikendada Võsupere külas Saare korteriomandi
korteri nr 6 tähtajalist eluruumi üürilepingut ühe aasta
võrra.
3. Anti nõusolek avaliku ürituse “Firmaspordi suvemängud
2007” korraldamiseks 15.06.-17.06.2007 Võsul.
4. Kompenseeriti õpilaste sõidupiletid kokku summas
2777.- krooni.
5. Anti nõusolek projektlaagri läbiviimiseks Vainupea
pansionaadis ajavahemikul 01.07.-07.07.2007.

Leader koostööpiirkonna Reis Ungarisse
Vihula vald on Leader meetme rakendamisel aktiivselt
tegev olnud juba pea aasta.
On toimunud mitmeid
koolitusi nii liikmetele kui
ka kohalikule initsiatiivile.
LEADER-tüüpi meetme
eesmärk on toetada kohalikku initsiatiivi, edendades
elu maapiirkonnas kohaliku
koostöö kaudu, milles erinevad osapooled suunavad
oma ühised jõupingutused
piirkonna vajaduste kindlaksmääramiseks ja võimaluste kasutamiseks.
11.-17. juunil käis Vihula
valla seitsmeliikmeline delegatsioon tutvumas Ungaris
Tokay Leader tegevuspiirkonnaga. Delegatsiooni
moodustasid: Tiina Laulik ja
Virve Väli (Käsmu Külaselts), Eeva Klaus (Vihula

Külaselts), Tõnu Ammussaar (Rannaliiv), Tiina
Reintal (Sagadi looduskool),
Priit Pramann ja Taimi
Samblik (Vihula vald).
Kohapeal toimunud ring-

käigud andsid hea ülevaate
kohalikust eluolust ja võimalikest variantidest, kuidas
kasutada Euroopa liidu
vahendeid kohaliku initsiatiivi kaasamise kaudu.

Omavalitsustest olid üritusel veel esindatud Tapa
vald, Kadrina vald, Ambla
vald, Kuusalu vald ja Loksa
linn. Neli päeva bussis
loksumist andis kõigile osalejatele suurepärase võimaluse omavahel tutvust
sobitada ja oma piirkonda
reklaamida. Kuigi seltskond
oli suur ja kirev, olid kõik
ääretult vaprad. Ehk suurim
ja parim teadmine, mis reisilt
kaasa sai võetud ongi see, et
kes me seal kõik olime
oleme ka edaspidi külg külje
ja õlg õla kõrval teineteisele
toeks.
LEADER-programmi
kohta saab infot kohalikelt
omavalitsustelt ja Tapa
arenduskojast (tel 325 8696,
5648 5208, heiki@tapa.ee)
Taimi Samblik

Aiateatriga või ilma?

Võsu aiateatri avaüritus Dave Bentoni kontsert ei toonud
kokku suuri rahvamasse. Bentonit selles kindlasti süüdistada
ei saa, meenutagem eelmisel aastal Haljala kihelkonnapäevade aegu Haljala kirikus toimunud kontserdil oli kirik
puupüsti täis.
Kas aiateatriga või ilma? Igal juhul aiateatriga aga ilma
selle teatrita, mis toimub aiateatri ümber – suures
teatritegemise tuhinas jäetakse unarusse ametlik asja-

ajamine, mis toob enesega kaasa hulga sekeldusi küll
keskkonnakaitsjate ja vallavalitsusega ja lõpeb tõdemusega,
aiateater justkui on aga tegutsemiseks luba ei ole.
Üks küsimus jäi mind vaevama peale kontserti veel:
miskipärast oli muusika kõrvalasuvatel tänavatel nauditavam kui kontserdiplatsil, kas ehitama hakates jäi
akustikutega konsulteerimata.
Avo Seidelberg
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Teatrielamuse järele ei peagi suurde teatrisse minema
Tore, et teatrielamuse saamiseks ei
pea sõitma kreisi- või pealinna! Aitab, kui
võtta puhtakspestud abikaasa käekõrvale
ning sõita oma kodusesse armsaks saanud
Võhma Rahvamajja. Teeb südame soojaks juba see, kui kohale jõudes ei ole
kohta kuhu autot parkida ja rahvamaja
uksed on nii kutsuvalt valla. Salapärane
valguslaik kinnistel eesriietel tekitab
ootust ja põnevust. Vaja leida-hõivata
rahvast täis saalis viimased vabad
istekohad. Etenduse ootel on palju noori
ja suisa väga noori teatrihuvilisi, kõikidest sõpradest-naabritest-tuttavatest rääkimata. Sellist õhkkonda ei leia sa ühestki
päälinna teatrisaalist!
Ja siis ta algabki, see lustimäng. Kuigi
tüki kohta pole mingit muud infot kui see,
mis loetud kuulutuselt kohaliku poe
uksel, jätkub äratundmis- ja avastamisrõõmu iga tegelase sisenemisel kogu
etenduse vältel.
Ei ole päris tänase päeva näitemäng –
kallis rootsi onu, kes saabub ennenägemata humanitaarabi või nännilaadungiga – on tegelikult ikka hea
mitme-setme aasta tagune minevik. Veidi
vildakas jääb pilt maainimesest – kas
tõesti käib eesti maamajapidamises ikka
veel trall lootusetult saamatu naiste-,
napsi- ja suitsulembese mehe ning
hääleka-krapsaka naise vahel? Ei tahaks
uskuda, ka seda mitte, et keegi kirsades
(jalarättides!?) elutuppa roniks või nii
õudsetes dressipükstes (lodumütsikeses)
küla vahel ringi kõnniks. Pidžaama
tunneb ära ka kõige paadunum tädi Maali,
tubli annus nostalgilisi meenutusi pole
aga kunagi liiast. Öeldakse, kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta.
Nii tore on näha, et omakandi
inimesed leiavad aega-tahtmist teha ise
ning jagada teistega. See rõõm ja lust,
millega näitemäng oli mängitud, kaalus
tuhatkordselt üle mõned pisikesed apsud
ning sajakordselt professionaalide poolt
igapäevatööna valminud etendused.
Isiklikult minule (ja ehk veel kellelegi) oli tõeliseks üllatuseks, et meil on
meie oma kohalik näitemängu seltskond,
kus võid näha igapäevaseid teretuttavaid
nii mõnusasti teatrit tegemas. Aitäh teile
mahlaka etenduse eest, aitäh vaatama

16. juuni õhtul avanes taas üle pika aja Võhma Seltsimaja laval eesriie. Lavalauad
nagisesid kaks tundi möllu ja madina käes. Esitati V. Osila näitemängu “Rootsi onu
ehk ka vaesed naeravad”
Kaasa mängisid: Maila Kuuskla – Maali, Olev Kaldam – Juhan, Anneli Kanarik –
Lonni, Diana Pärna – Brita, Arno Pärna – onu Leo, Harry Tubli – Kalev.
Saal oli rahvast puupüsti täis. Aplaus ei tahtnud vaibuda ja tegelased külvati
lilledega üle.
Sügav kummardus firmadele, kes meie tegemisi sponsoreerisid: OÜ Palmse
Mehhaanikakoda, OÜ Palmse Metall, OÜ Veeruvälja Palmse Pood, AS Park Kontakt
Park-Hotell ja Vello Aart.
Tänusõnad kuuluvad veel lavapoiss Andrus Leegole, piletimüüja Kristjan
Pärnale, reklaami levitajatele Aliise-Maria Pärnale ja Pääsu-Liis Kensile, kuulutuste
trükkijale Mirjam Abelile, sildimeister Riina Põldsalule, puuseppadele Pärtel, Meelis
ja Heino Kensile ning jumestajatele Merle ja Merike Kensile.
Veel aitäh Hilma Ploomile, Ellen Prassile, Malle Kompile ja Berta Pärnale, kes
laenasid meile oma vanu fotosid “näitemäng enne” ülespaneku tarvis.
Suurim tänu kuulub aga kõigile Teile, kes Te selsinatsel õhtul kohale tulite ja meid
toetasite, kelleta seda võrratut sündmust poleks toimunud !
Kõiki veelkord tänades
Riina Kens

7. juuli
* LAAT

98

HAIDE PAJULA
Võsupere küla

87

JUTA TOMING
Võsu küla

86

JAKOB BERGSTRÖM
Adaka küla

85

AINO PAJUSTE
Võhma küla

81

TIIU ALLAS
Eisma küla

70

Angelal ja Andrel sündis
20.mail 2007 poeg
ARLES LÕBU
Merlel ja Valdisel sündis

kutsumast! Arvan, et kohale tulnud
saalitäis rahvast ei pidanud oma ootustes
pettuma. Näidend oli hästi mängitud,
lustlik ja hoogne ning aeg lendas tõesti
märkamatult täis kaasaelamist, kaasa
mõtlemist.
Loodan väga, et see näitemäng ei jää
esimeseks ja viimaseks, et peatselt kutsute
meid taas teatrisse tõdema, et teatri-

Kalurite päev Vergis

MEIDA LOPMAN
Võsu alevik

elamuse järele ei peagi minema suurde
teatrisse.
Aitäh kõigile tegijatele-vaeva-nägijatele!
Ootame uusi kohtumisi!
Teatrkülastajate palvel

Öömuuseum Sagadis

Aime Kalman

30.mail 2007 poeg
TRISTAN JAHI

Surnuaiapühad
Ilumäe kabel

8. juuli

kell 13.00

Vainupea kabel

1. juuli

kell 13.00

Kadrina kogudus

1. juuli

kell 11.00

Kolmapäeviti kell 18 - 24

LOENGUD JA ÕPETUSED

9-16

* ÕLLETELK alates kella 10-st
Viru Õlu
* JALGPALL mehed ja poisid
alates kella 11-st
* PIIRIVALVEKAATRIGA MERESÕIT
alates kella 11-st
* MAMSLI MÄNGUMAA nukkude näitus
* EHTNE KALASUPP alates kella 11-st
* JÄÄTIS
* TANSUÕHTU
alates kella 20-st
Tantsuks Poisid Tumepunased
Päeva juhib kohalik kalur Toivo Arnover

04.07 Ilme Rätsep “Mood 17.-18. sajandil vaadatuna Sagadi
härrastemajast”
11.07 Tiit Saare “Eesti mõisnike vapikultuur” (kell 20:00)
18.07 Külli Kressa ja tantsuõpetus (kell 21:00)
25.07 Reet Piiri “Mõisa toidukultuurist” (kell 21:00)
01.08 Anu Järs “Meditsiinist, moraalist ja moest. Retk
supelkultuuri ajalukku” (kell 20:00)
08.08 Riina Hein ja tema metsafilmid (kell 21:00)

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

MUUSIKA
04.07 Tiit Kikas elektriviiulil
11.07 Tauno Vilu ja Aleksander Bondarev
18.07 Vanamuusika ansambel: Stella Sõmer - klavessiin
Helena Uleksin - barokkflööt
Tiia Teesaar - viiul
Jaanus Roosileht - viola da gamba
25.07 Tšellokvartett C-Jam
01.08 Jazzõhtu: Raivi Rohumets ja Raul Taremaa

13. juunil sadanud raheterade läbimõõt küündis Noonu külas Tiia Sundla ja
Raivo Pukki kodus kuni 4 sentimeetrini.

O KÕRTS
JUULI
Algus kell 21.00
N 05.07. DJ ANDRIS
06.07. DJ MARGUS TEETSOV
07.07. 22.00 ÜLLAR JÖRBERG
PILET 75.N 12.07. DJ ALLAN
13.07. DJ LILLEPALU
14.07. DJ ALAR SONGI
N 19.07. 22.00 IN MOOD
20.07. DJ MARGUS TEETSOV
21.07. DJ RAUNO VIITMAN
N 26.07. DJ ANDRIS
27.07. DJ HEITI SALUMETS
28.07. DJ LILLEPALU

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

