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Sünnipäevaaktusel tunnustati tegijaid

ETV laulukarussell kogub
tuure
Kallid lapsevanemad, laulu- ja muusikaõpetajad! Kui teil
on kodus, lasteaias või koolis laps, kes oskab ja armastab
laulda, registreeri ta lastelaulukonkursile „LAHEMAA
LAULULIND 2010“
Konkurss toimub 3. aprillil 2010 Võsu Rannaklubis.
Lauljad võistlevad kolmes vanuserühmas:
3 – 7 aastased
8 – 10 aastased
11 – 13 aastased
Laulja vanust arvestatakse seisuga 31.12.2010
Selleks saada registreerimisleht millel on:
1. Laulja nimi, isikukood, aadress, telefon, epostiaadress, kool ja klass (kui on koolilaps)
2. Juhendaja nimi, isikukood, aadress, telefon, epostiaadress, töökoht ja amet või tegevusala.
3. Kahe laulu pealkiri, teksti ja viisi autorid.
Lapsed laulavad ühe laulu kas klaverisaatja (kui
klaverisaatjaga, lisage tema nimi) või fonogrammi järgi,
teise laulu ansambel „Poisid Tumepunased“ saatel.
NB! Registreerimisleht saada hiljemalt 13. märtsiks
k.a. aadressil vohma07@gmail.com
Koopia noodist, mida laps laulab ansambli saatel,
saada samuti hiljemalt 13. märtsiks k.a. aadressil
es4ng@hot.ee .
Iga vanuserühma parim Vihula valla laululaps
saadetakse edasi ETV Laulukarusselli maakondlikusse
eelvooru, mis toimub
28. aprillil 2010 algusega kl. 10.00 Rakvere
rahvamajas.

Kuni su küla veel elab...
Möödunud neljapäeval said
üle pika aja vallamajas
kokku külavanemad.
Vihula vald koosneb
enamjaolt hajaasustusega
piirkondadest, kus ei paku
turvalisust ei tänavavalgustus ega ka teadmine, et häda
korral politsei õigel ajal
kohale jõuab. Sellised olukorrad panevad tegutsema ja
valla külades toimibki päris
edukalt nn naabrivalve. On
olemas ka Naabrivalve organisatsioon, kelle esindaja
tutvustas võimalusi, kuidas
naabrivalvet tõhusamaks
muuta ja samas ka ettevõtmisele seaduslikku jõudu
juurde anda. Naabrivalvega
liitunud piirkondades on
statistika järgi kuritegevust
vähem lausa 75%. Naabrivalve on üks võimalusi
kuritegevuse ennetamiseks.
Mida siis teha, kui külas on
soovijaid Naabrivalvega liitumiseks. Esmalt on vaja
vähemalt kuut majapidamist, kel on omavahel
silmside. Selgitada tuleb
välja, kas kõik on ka nõus
naabrivalvega liituma. Edasi
tuleb soovijate andmed kokku koguda ja võtta ühendust
Lääne-Virumaa projektijuhiga, kelleks on Lii Kaljuvee, tema kontakttelefon 527
2008. Täpsemalt sellest
kõigest saab lugeda ka
Naabrivalve veebilehelt
www.naabrivalve.ee ja küsida saab valla konstaablilt Ivo
Roosimägilt.
Vallajuhid andsid külavanematele ülevaate ka
eelarve seisust. Kuna Vihula

vald on üks vähestest valdadest, kes peab läbi ajama
ilma riigipoolse toetuseta
tasandusfondi näol, peavad
olema kõik tegemised väga
läbimõeldud. Tänavune lumerohke talv on pannud
paljud piirkonnad tõsiselt
proovile. Samas kohale tulnud külavanemad olid lumetõrjega rahul. Lepiti kokku,
et kitsaskohtade märkamisel
teavitatakse sellest koheselt
ka vallavalitsust. Vallal on
kohustus hooldada neid teid,
mis on volikogu poolt kinnitatud vallateedeks, kokku
108 km pluss tänavad.
Võrdluseks siinkohal vallale
eraldatud teederaha aastate
lõikes:
2008 - 2 802 900 krooni
2009 - 712 900 krooni
2010 - 714 100 krooni.
Mida teha ja mida tegemata jätta? Külavanematega
jõuti kokkuleppele, et teehoiutööde osas kooskõlastatakse tegevused enne kohaliku kogukonnaga, sest
piiratud rahaliste võimaluste
juures võetakse teehoiutööd
ette eelkõige nendes piirkondades, kus enam muidu
hakkama ei saa. Valla teedel
tõuseb koormus koos suvitushooaja algusega mitmekordselt. Kuidas suudame
tagada normaalsed teeolud
igas külas kui meie rahvastik
aina väheneb. Ja sellega
seoses väheneb ka valla
tulubaas. Kokku on sellel
365m 2 suurusel maalapil
umbes 2500 majapidamist,
millest ca` 1000 on aasta-

ringses kasutuses. Koos
külavanematega jõuti seisukohale, et kui tahame kindlustada igale kodanikule võimaluse ilma probleemideta
meie valla kaunist loodust
nautida ja siia linnulaulu
kuulama tulla, peaksid kaaluma ka suvekodude omanikud, mida nad saaksid
omalt poolt ära teha, et nende
elukeskkond siin paraneks.
See ei ole mitte ainult nende
inimeste mure, kes pika
pimeda talveaja siin vastu
peavad, hoides ühtlasi ka
pilgu peal oma suviste naabrite eluasemetel.
„Igavese teemana“ oli
arutusel ka korraldatud jäätmevedu. Kostus külavanemate nurinat suurte prügiautode osas. Valla teed on
niigi hapras seisus ja kui
prügifirma on oma logistika
nii paika pannud, et ühest
tillukesest rannakülast sõidab see võimas koloss läbi
lausa kolm korda kuu aja
jooksul, siis mida saab ühelt
väikselt külateelt tahtagi. Ka
raskendab tänavusel talvel
prügivedu suur lumerohkus.
Auto ei pääse paljudesse
kohtadesse või ei mahu ringi
pöörama. Külavanemate
ettepanek oli kaaluda prügiveofirmal võimalust kasutusele võtta selliste ilmastikuoludega lihtsalt väiksemad masinad.
Külavanematega oli juttu
ka valla territooriumil asuvate supluskohtade korrashoiust. Vallajuhid kohtusid
hiljuti Riigimetsa Majandamise Keskuse esindajaga

ja ühiselt jõuti kokkuleppele,
et vald paigaldab osade
randade parklatesse oma
kulu ja kirjadega prügikastid. Kõik ikka selle nimel,
et kõige rahvastatumal aastaajal ei ägaks meie rannad
prügikoorma all ja igaühel
oleks siia hea tulla ja mõnus
kõike looduse poolt pakutavat nautida.
Räägiti ka avalikustamisel olevast uuest Lahemaa
kaitse-eeskirja eelnõust.
Vallavalitsus on kutsunud 8.
märtsil kell 17 Võsu rannaklubi saali kokku kõik maaomanikud ja huvitatud isikud, kes mingil moel Lahemaaga kokku puutuvad, et
koos arutada kaitse-eeskirjaga tekkida võivaid probleeme. Leiti, et on ebaõiglane kehtestada veel uusi
piiranguid ilma nende eest
kahju kannatajatele mingitki
kompensatsiooni maksmata.
Leiti ka, et ehituslike piirangute osas peab olema kõik
selge ja üheselt mõistetav.
Sellel teemal saab aga igaüks
juba sõna sekka öelda 8.
märtsil.
Selle paaritunnise arutelu käigus käsitleti veel
mitmeid teemasid ja otsustati ühiselt, et läbi külavanemate on kõige kiirem ja
operatiivsem viis info jõudmiseks piirkondadesse ja ka
vastupidi. Ühiselt tullakse
kokku aga siis, kui mõni
suurem probleem arutamist
ja lahendust vajab.
Aitäh kõigile, kes oma
küla esindama said tulla!

Näitus asjadest ja elust-olust
külas enne viimast ilmasõda
Armsad võsulased! Sellel aastal möödub 500 aastat meie
küla esmamainimisest ajalooallikates. Seda viiesajaaastast aastapäeva saame tähistada koos kogu küla
rahvaga. Vaatame läbi oma eluruumid, kõrvalhooned ja
pööningud. Eriti otsime asju, mis on pärit sõjaeelsetest
aegadest. Võsu on olnud kaluriküla, kus on tegeldud ka
põllumajanduse ja koduloomade lindude pidamisega, aga
kõigepealt on ta ikka olnud suvituskoht.
Näitusele on oodatud kõik esemed, mis kajastavad
meie küla eluolu läbi möödunud aegade. Need võivad olla
pildid, dokumendid, töövahendid (võrgunõelad ja käbid,
lehmakellad, lambakrapid, lambakäärid, villakraasid,
vokid, peitlid, meislid jne), petroolilambid, õppevahendid
nagu tahvlid-krihvlid, kooli-ja muud raamatud möödunud
sajandi algusest, tindisulepead, suled ja tindipotid,
vihikud jne. Need võivad olla ka esemed, mille tarvet me
ei teagi. Uurime selle välja ja saame isegi targemaks.
Igasugune hea ettepanek ürituse kordaminekuks on väga
oodatud!
Näituse korraldamiseks oleme moodustanud initsiatiivgrupi ja näituse väljapanekuks andis vallavalitsus
endise Elioni maja esimese korruse.
Näitus on kavandatud selle aasta suvekuudeks, mil
seda saame uudistada ise, saavad näha suvitajad ja meie
külalised.
Võsu rahvas, selle näituse korraldamisega tähistame
ise oma küla aastapäeva!
Mari-Anne Heljas
Mere tn 17, tel 56 466 892

Vihula Vallavalitsus kutsub
8. märtsil 2010 kell 17.00
kõiki maaomanikke ja huvitatud isikuid Võsu
Rannaklubi saali, et arutada

Lahemaa Rahvuspargi kaitse-eeskirja
eelnõud.
Kohale on lubanud tulla ka Keskkonnaameti
esindajad.
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Et õhtul ei peaks tõdema –
päev jäi lühikeseks
Tagasi vaadates tundub pea alati, et aeg lendab tohutu
kiirusega. Ikka on nii, et hommikuti tundub olevat
võimalik kõik vajaminevad toimetused päeva jooksul ära
teha, kuid õhtul peab tõdema, et päev jäi lühikeseks.
Tänaseks on praegune volikogu koosseis pidanud 6
istungit. Ja tegemist on olnud peamiselt „masinavärgi“
käivitamisega. Samas on hea meel tõdeda, et nüüd ta ka
käib ja loodetavasti annab edaspidi head „toodangut“.
Tööle on asunud volikogu kõik komisjonid, kusjuures
on toimunud ka esimene muudatus komisjonide juhtimises. Seoses Kai Tingase lahkumisega volikogust, valiti
sotsiaal- ja hariduskomisjoni uueks esimeheks Mare
Kalme. Volikogu uueks liikmeks sai Gerly Kaljuvee.
Olulisematest otsustest tuleks kindlasti nimetada valla
2010. a. eelarve vastuvõtmist, Võsu Põhikooli arengukava
aastateks 2010 – 2013 vastuvõtmist ning valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava vastuvõtmist.
Kuigi kõigi puhul on tegemist tähtsate otsustega, omavad
nad ajas ja protsessis väga erinevat kohta.
Valla eelarve vastuvõtmine järgnes pikale menetlusprotsessile ja selle käigus sai volikogu iga liige ridarealt veenduda, milliste vahenditega ja milliste tegevustega me 2010. aastal saame arvestada, pakkumaks
valla elanikele vähese rahaga võimalikult palju teenust.
Paraku on majanduskeskkond meie ümber nii kiiresti
muutumas, et me ei saa olla sugugi kindlad, et see eelarve
ei vajaks aasta jooksul muutmist või siis lisaeelarve
tegemist. Kindlasti mõjutavad edaspidist „eelarveelu“
kulgu muudatused valla juhtimises ja valla asutuste töö
ümberkorraldamises.
Võsu Põhikooli arengukava vastuvõtmisega anti
vähemalt üks kindel sõnum Võsul jätkab 9-klassiline
põhikool vähemalt järgmised 4 aastat. Samas pole
arengukava graniiti raiutud mälestussõnum, vaid ikkagi
dokument, mis vajab edaspidigi uuendamist ja paremaks
muutmist nii nagu ka Võsu kool tervikuna ja seal antav
põhiharidus.
Valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava
vastuvõtmine on aga samas pika protsessi algus, mis peaks
tulemust näitama alles siis, kui kraanist tuleb puhas
joogivesi ja peamiseks kanalisatsioonitrassiks ei ole
näiteks Võsu jõgi. See protsess tähendab arengukava
kinnitamist, projektide koostamist, veeettevõtte loomist,
rahade taotlemist ja lõpuks ka töö enda teostamist. Samas
ei tähenda see seda, et ajaliselt see väga palju aega peaks
võtma. Kui me praegu tempokalt alustame, siis järgmise
aasta lõpuks peaks esimesi tulemusi näha olema. Vastasel
juhul peame „õhtul“ jällegi tõdema, et „päev jäi
lühikeseks“. Samas tähendab see kõigi tänaste ja tulevaste
vee- ja kanalisatsioonitarbijate kaasatulemist (uute
rajatavate trassidega liitumisi) ja ennekõike mõistvat
suhtumist.
Lisaks eelnimetatutele on olulisel kohal tegevused,
mis on seotud külade (külavanemad) ja külaliikumiste
(külaseltsid ja MTÜ-d) kaasamiseks parema elukeskkonna kujundamisel. Vallamaja ei ole see „tarkade klubi“,
kus otsustatakse, millisel moel ühte või teist auku külateel
lappida või milline rannaparkla vajab prügikasti.
Kõigepealt oodatakse ikkagi külade endi ettepanekuid ja
otsustamisel arvestatakse nende soovidega. Selle aasta
esimesed kohtumised külavanemate ja seltsiliikumiste
esindajatega on juba toimunud.
Vello Väinsalu
volikogu esimees

Infopäev koolijuhtidele, õppealajuhatajatele, tugispetsialistidele ning
nägemis-, kuulmis- või kõnelemispuudega laste vanematele
Lääne-Viru Õppenõustamiskeskus korraldab 17. märtsil
2010.a kell 13.00 Infopäeva, kus tutvustavad oma tööd
Tartu Hiie Kooli ja Tartu Emajõe Kooli esindajad.
Ühtlasi on lapsel, lapsevanemal või õpetajal võimalik samal
päeval saada individuaalseid nõustamisi erikoolide spetsialistidelt.
Infopäev toimub Rakvere Linna Algkoolis (Posti 29, Rakvere).
Päevakava:
10.00 - 13.00 - Tartu Emajõe Kooli eripedagoogi Anne
Kõivu individuaalsed nõustamised
13.00 - 13.10 - avasõnad Lääne-Viru Õppenõustamiskeskuse
koordinaatorilt M. Jaanimetsalt
13.10 - 14.10 - Tartu Emajõe Kooli tutvustamine
14.10 - 14.25 - kohvipaus
14.25 - 15.25 - Tartu Hiie Kooli tutvustamine
15.30 - 17.00 - Tartu Hiie Kooli eripedagoogi individuaalsed
nõustamised.
Materjalide ja kohvipausi ettevalmistamiseks ning individuaalsete nõustamiste planeerimiseks on vajalik etteregistreerimine
12.märtsini* õppenõustamiskeskuse telefonil 32 58064,
53454359 või e-postiaadressil monica.jaanimets@virol.ee
Kutsume kõiki aktiivselt osalema!
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Tegevuskava 2010. aastaks
Vihula vallavolikogus esindatud erakondade vahel 21.oktoobril 2009.a. sõlmitud
koalitsioonilepingu lisa nr.1 (11. veebruar 2010. a.)
Vihula vallavolikogus esindatud: Sotsiaaldemokraatlik Erakond (4
mandaati: Tõnu Ammussaar,
Gerly Kaljuvee, Mati Piirsalu, Mare Kalme),
Erakond Isamaa ja Res
Publica Liit (3 mandaati:
Vello Väinsalu, Anneli Alemaa, Age Kuusemets) ja
Eesti Keskerakond (2 mandaati: Piret Aasmäe, Einar
Ohov), edaspidi koos nimetatud Koalitsioonipartnerid,
on kokku leppinud Vihula
valla elu edendamiseks vajalike ülesannete elluviimiseks ning
• deklareerides soovi võtta
vastutus Vihula valla juhtimise eest järgneva nelja
aasta jooksul,
• pidades esmatähtsaks Vihula valla tasakaalustatud
arengut,
• lähtudes vallaelanike vajadustest ja huvidest,
• väljendades koostöövalmidust kõigi vallas esindatud poliitiliste jõudude
ja huvigruppidega,
lepivad kokku järgnevas:
SOTSIAAL JA
HARIDUS, LAPSED JA
NOORED
1. Tagame olemasolevate
lasteaedade ja koolide
säilimise vallas, s.h. Võsu
kooli säilimine 9-klassilise põhikoolina.
2. Alustame Võsuperesse
uue lasteaiahoone projekteerimist ja ehitamist.
3. Võsu uue lasteaiahoone
kavandamiseks ettevalmistuste tegemine.
4. Võsule noortekeskuse kavandamine ja valla noorte
kaasamine ühistegevustesse.
5. Vaatame üle toitlustamise
korralduse koolides ja
lasteaedades, tagamaks
alates uuest õppeaastast
kõigi laste tasuta toitlustamise.
6. Jätkame kõigi seni makstud sotsiaaltoetuste maksmist.
7. Tagame jätkuvalt apteegija perearstiteenuse kättesaadavuse.

AVALIK TEENUS JA
ÜLDVALITSEMINE
1. Parandame vallavalitsuse
toimimist, korraldades
selle struktuuri ümber
mõistlikkuse ja otstarbekuse põhimõttel.
2. Otsustamisel rakendame
vastastikuse kasulikkuse
põhimõtet: oluline on, et
igast ettevõetud tegevusest võidaksid võimalikult
paljud.
3. Valla kinnisvara majandamisel lähtume kokkuhoiust ja otstarbekusest.
Valla omandisse jäägu
hooned ja varad, mis on
avaliku teenuse pakkumiseks vajalikud.
4. Valla elu üldiseks edendamiseks kasutame efektiivsemalt Euroopa Liidu
abirahasid. Toetame valla
ettevõtete, külaliikumiste,
MTÜ-de ja üksikisikute
omaalgatust eurorahade
taotlemisel.
5. Jätkame läbirääkimisi
võimalikuks ühinemiseks
naabervaldadega .
KESKKOND JA
PLANEERIMINE
1. Nõustamise ja järjepideva
praktilise tegevusega
muudame Vihula eeskujulikult heakorrastatud vallaks. Selle tegevuse toestamiseks on volikogus
moodustatud heakorra ja
korrakaitsekomisjon.
2. Korraldame kogu valla
territooriumil suunaviitade, küla- ja tänavanimede tähistuse ühtse väljanägemise.
3. Alustame rannapromenaadi rajamist Võsule.
4. Toetame väikelaevade
sadamakohtade rajamist.
5. Korrastame valla territooriumile jäävad puhke- ja
virgestusalad, märgistame
ja reguleerime neile nii
jalgsi kui ka autodega
juurdepääsu, tagame valla
kulul suurematelt puhkealadelt suvisel perioodil
prügi äraveo.
6. Koostöös Keskkonnaameti ja RMK-ga korrastame metsateede märgistust ja kasutamiskorda,

tehes selle kõigile üheselt
arusaadavamaks.
7. Võtame vastu valla suuremate asulate vee ja kanalisatsiooni arengukava ja
alustame selle elluviimist:
projekteerimine, rahade
taotlemine ja teostamine.
8. Järgime rohelist ja keskkonnasäästlikku mõtteviisi energeetikas, olmeja prügimajanduses, vee ja
teiste loodusvarade kasutamisel.
9. Kehtestame Võsu keskuse
detailplaneeringu.
10. Toetame rahaliselt hajaasustuse veeprogrammi.
11. Alustame ettevalmistusi
Võsul Simona silla ümberehitamiseks, et suurendada liiklusohutust.
MAJANDUS JA
ETTEVÕTLUS
1. Loeme sobiva ettevõtluskeskkonna kujundamist
oluliseks eelduseks ettevõtluse edasisele arengule
ja uute töökohtade tekkimisele.
2. Oleme nõu ja jõuga toeks
oma valla ettevõtjaile.
Kõik uued tulijad, kes
rajavad meie valda oma
kodu või ettevõtte, on
teretulnud.
3. Iga tööandja on vallale
tähtis – käivitame vallavalitsuse ja ettevõtjate
ümarlaua.
4. Vaatame üle valla planeeringud ja arengukavad, et luua eeldusi nii
ettevõtluse arendamiseks
kui ka uute elukohtade
tekkeks.
5. Korrastame kommunaalmajandusteenuste osutamist, pidades vajalikuks
ka valla asutuse Vihula
Munitsipaal reorganiseerimist.
6. Toetame turismi kui Vihula vallale olulise perspektiivse valdkonna arendamist ja selleks eelduste
loomist (viidad, kaardid,
info levitamine).

KULTUUR JA
KODANIKUALGATUS
1. Seisame külade ja külaelanike huvide eest; toetame vallarahva aktiivsust
ja ettevõtmisi, külaseltse
ja muid piirkondlikke
kodanikualgatusi.
2. Toetame piirkondlike rahvamajade ja Võsul Rannaklubi toimimist.
3. Väärtustame vallaga seotud tuntud isikute mälestuse jäädvustamist
4. Loome valla territooriumil ürituste korraldajate
ümarlaua, et koordineerida omavahelisi tegevusi
ning kasutada ära üksteise
ürituse vastastikusest toetamisest sündivat sünergiat
5. Hoolitseme laste arenguja kasvutingimuste eest,
mitmekesistame noorte
sportimise ja vaba aja
veetmise võimalusi. Toetame noorte omaalgatust.
Selle tegevuse toestamiseks on volikogu juurde moodustatud noortekomisjon.
6. Kaasame eakaid inimesi
valla ürituste korraldamisse – aastatega kogutud
tarkus on väärtus, millele
toetuda. Toetame valla
pensionäride ühendusi ja
nende ettevõtmisi.
TURVALISUS
1. Toetame naabrivalve piirkondade loomist.
2. Tugevdame koostööd politsei, päästeteenistuse ja
turvafirmadega turvalisema elukeskkonna loomiseks kogu vallas.
Koalitsioonipartnerid
vaatavad koalitsioonilepingu tegevuskava üle vähemalt
kord aastas.
Tõnu Ammussaar
Vello Väinsalu
Mati Piirsalu
Age Kuusemets
Mare Kalme
Anneli Alemaa
Gerly Kaljuvee
Piret Aasmäe
Einar Ohov

Ole Kaasas! lühikoolitus tuuritab Rakveres märtsi lõpuni
Rakveres on veel kuni märtsi lõpuni võimalik osaleda tasuta
ID-kaardi ja e-teenuste alasel lühinõustamisel. Ole Kaasas!
nõustamispunktid ootavad külastajaid vastavalt allpool
toodud ajagraafikule Maksu-ja Tolliameti (MTA) Rakvere
teeninduskohas ning Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) Lääne-Virumaa teenindusbüroos.
Olenemata koolituskohast lähtume konkreetse inimese
vajadusest nii MTA kui ka PRIA büroos on võimalik saada
infot e-maksuameti, e-PRIA, Patsiendiportaali Riigiportaali
eesti.ee, internetipanganduse, ID-kaardi, Mobiil-ID,
digiallkirja ning teiste olulisemate e-lahenduste kohta, sõnab
lühikoolituste IT Koolituskeskuse poolne projektijuht Tiia
Vok.
"Ootame koolitusele igasuguse arvutikasutuskogemusega inimesi - väga postitiivset tagasisidet koolitusel õpitu
kohta on andnud nii aktiivsed arvutikasutajad kui algajad.
Paljud inimesed on saanud lühikoolituselt innustust
põhjalikumal Ole Kaasas! klassikoolitusel osalemiseks,"
lisab Vok.
Lühikoolitused Rakveres toimuvad:
15.-18. märts ja 22.-26. märts tööpäeviti kell 10-14 PRIA
Lääne-Virumaa teenindusbüroos (Rakvere, Võidu 38)
Koolitusele tulles võta kaasa ID-kaart ja selle PIN-

koodid (PIN1 ja PIN2-kood). Kui koodid on ununenud või
kadunud, saab uued kodakondsus- ja migratsioonibüroost
(tasuta), Swedbanki või SEB pangakontorist (teenustasu
kuni 30 krooni).
Lisainfo kõikide koolituste kohta ning klassikoolitustele
registreerumine telefonil 618 0180 või projekti kodulehel
www.olekaasas.ee.
Ole Kaasas! on Vaata Maailma Sihtasutuse, EMT, Elioni
ja Microlinki poolt algatatud inimeste internetti kaasamise
projekt. Koolituse läbinutele pakuvad EMT ja Elion
soodushinnaga arvutit ja internetti.
Koolitusprojekte kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond infoühiskonna edendamise meetme raames ligi
15,5 miljoni krooniga.
Lisainfo:
Tiia Vok, IT Koolituskeskuse OÜ
Tiia.vok@koolitus.ee
Mobiil +372 51 22 043
Piret Aro, Vaata Maailma projektijuht
Piret@vaatamaailma.ee
Mobiil +372 53 464 955
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19. jaanuari 2010 istungi nr 3 kokkuvõte

03.veebruari 2010 istungi nr 5 kokkuvõte

Istungil osales 13 volikogu liiget: Piret
Aasmäe, Anneli Alemaa, Tõnu Ammussaar,
Gerly Kaljuvee, Mare Kalme, Age Kuusemets,
Hanno Nõmme, Einar Ohov, Mati Piirsalu, Priit
Pramann, Aide Veinjärv, Vello Väinsalu ja Arvi
Ööpik.
Istungil ei osalenud: Andrus Aasmäe ja Eha
Sirelbu.

Vihula Vallavalitsus:
1. väljastas ehitusload äri- ja eluhoone püstitamiseks Vergi
küla Ankru maaüksuse krundile nr 2 ja Võhma seltsimaja
rekonstrueerimiseks;
2. väljastas projekteerimistingimused Võsu alevikus Mere
tn 27 asuva kohvik-kaupluse rekonstrueerimise projekteerimiseks;
3. võttis vastu Karepa küla Karepa Piilkonnamaja maaüksuse detailplaneeringu.

Määrusega nr 6 kinnitati Võsu Põhikooli arengukava
aastateks 2010 2013.

26.jaanuari 2010 istungi nr 4 kokkuvõte

Vihula Vallavalitsus:
1. nõustus Võsu aleviku kinnistute Kalda tn 2 ja Kalda tn 2a
piiride muutmisega kehtestatud detailplaneeringu alusel;
2. kompenseeris õpilaste sõidupiletid esitatud avalduste
alusel kokku summas 898 krooni;
3. väljastas kirjaliku nõusoleku väikeehitise püstitamiseks
Raja maaüksusele Annikvere külas;
4. algatas detailplaneeringu koostamise Kalevi 13 maaüksusele Võsu alevikus;
5. väljastas projekteerimistingimused puurkaevu projekteerimiseks Võhma küla Seltsimaja maaüksusele;
6. väljastas ehitusload elamu püstitamiseks Rutja küla
Metsanurga maaüksusele ja abihoone püstitamiseks
Rutja küla Metsanurga maaüksusele;
7. luges korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks talveperioodidel kuni aastani 2011 S. Rent Rutja külas, T.
Lemberg Eisma külas, J. Inno Võsu alevikus, A.
Reinsalu Võhma külas, K. Lutter Vainupea külas, E.
Veidrik Võsu alevikus, M. Luht Vainupea külas, I. Loite
Võsu alevikus, V. Pähn Altja külas;
8. otsustas esitada volikogule järgmised eelnõud: „Vihula
valla 2011.a. eelarve kinnitamine“, „Võsu Põhikooli
arengukava kinnitamine“ ja „Vihula valla ühisveevärgi ja
kanalisatsiooni arengukava vastuvõtmine“;
9. nimetas vallavalitsuse struktuuris ümber kultuurinõuniku ametikoha arendusnõuniku ametikohaks.

Määrusega nr 7 võeti vastu Vihula valla 2010 aasta
eelarve kogumahus 27 449 025 krooni.
Määrusega nr 8 loeti ülevaadatuks Vihula valla
üldplaneering koos põhilahenduste muudatustega
vastavalt Mustoja küla Männi, Võsu
aleviku
Rakvere 16, Käsmu küla Põllu tänava, Kakuvälja
küla Väike-Jüri, Võsu aleviku Vergi tee 11 ja Kalda tn
19, Vainupea küla Ilmari, Toolse küla Eskola ja
Ürrapõllu, Võsu aleviku Kalda 2 ja Kalda 2a alade
detailplaneeringutele.
Otsusega nr 47 otsustati Võsu Põhikool kujundada
ümber lasteaed-põhikooliks alates 31. augustist 2010
ja ümberkujundamisel kehtestada kooli nimeks Võsu
Kool.
Otsusega nr 48 kehtestati Käsmu küla Ranniko/Laane
tee 9a maaüksusele koostatud detailplaneering.
Ühtlasi määrati moodustatavale tänavale nimeks
Laane põik ja moodustatavatele maaüksustele
aadressideks Laane tee 9 a Käsmu küla, Laane põik 2
Käsmu küla ja Laane põik 4 Käsmu küla.
Otsusega nr 49 võeti vastu Vihula valla ühisveevärgi
ja kanalisatsiooni arengukava aastani 2022 ja tehti
vallavalitsusele ülesandeks teavitada avalikkust
nimetatud arengukava projektist, tagades selle
avaliku väljapaneku vähemalt kolmeks nädalaks.
Nimetatud ajavahemiku jooksul saab esitada
parandus- ja täiendusettepanekuid.
Otsusega nr 50 valiti volikogu sotsiaal- ja hariduskomisjoni esimeheks Mare Kalme.
Otsusega nr 51 kinnitati volikogu eelarve- ja arengukomisjoni liikmeks Mare Kalme.
Volikogu poolt vastuvõetud määrustega saab tutvuda
valla kantseleis, raamatukogudes ja valla veebilehel:
www.vihula.ee. Otsustega saab tutvuda valla kantseleis
ja raamatukogudes.
Järgmine volikogu istung toimub
11. märtsil 2010 algusega kell 16
Võsul, vallamaja saalis (II korrusel)

VIHULA MUNITSIPAAL
poolt osutatavate
teenuste hinnakiri
alates 01.03.2010
Nr
1.
2.
3.
4.

Teenus
Ühik
Hind
Elektritööd
Kr/tund
360.San tehnilised tööd
Kr/tund
240.Muru niitmine traktoriga
Kr/tund
200.Muru niitmine trimmeriga
ja muruniidukiga
Kr/tund
150.5. Abitööd (näiteks lume l
ükkamine ja muud)
Kr/tund
120.6. Aedniku kasutamine
Kr/tund
180.7. MTZ 82
Kr/tund
295.8. Tõstuk 53 (H=18 m)
Kr/tund
354.9. Kopp JuMZ
Kr/tund
350.10. Plommi paigaldamise tasu tk
300.Teenusele lisandub kohalesõidu tasu alates 10-ndast
kilomeetrist 2,50 krooni kilomeetrilt.
Punktides 1 ja 2 nimetatud hinnad sisaldavad
käibemaksu.
Kinnitatud „Vihula Munitsipaal“ juhataja poolt
01.02.2010 käskkirjaga nr 3

Vihula Vallavalitsus:
1. väljastas kirjaliku nõusoleku väikeehitise püstitamiseks
Laine 9 maaüksusele Eisma külas;
2. väljastas projekteerimistingimused lasketiiru projekteerimiseks Jäägri maaüksusele Sakussaare külas;
3. otsustas esitada volikogule järgmised eelnõud: „Vihula
valla haldusterritooriumil kehtiva üldplaneeringu ülevaatamine“ ja „Võsu Põhikooli ümberkujundamine“;
4. andis nõusoleku Rakvere Spordikoolile noorte
projektlaagri läbiviimiseks Võsu Põhikoolis 02.08.19.08.2010;
5. luges korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks talveperioodidel kuni aastani 2011 U. Uukado Võsu alevikus,
K. Talu Võsu alevikus, K. Isok Vainupea külas, K. Gulina
Eisma külas, A. Ventsel Võsu alevikus, A. Alviste Käsmu
külas, M. Puusepp Karepa külas, OÜ Lainela Käsmu
külas;
6. kompenseeris õpilaste sõidupiletid vastavalt esitatud
avaldustele kokku summas 628 krooni;
7. otsustas maksta sotsiaaltoetusi järgmiselt: maksta
rehabilitatsioonitoetust kahele puudega inimesele kokku
summas 2000 krooni, maksta küttetoetust kahele
vähekindlustatud perele kokku summas 4200 krooni,
maksta küttetoetust kahele eakale inimesele kokku
summas 1600 krooni, maksta koolitoidutoetust kahele
õpilasele, toetada hoolduskulude katmisel ühte hooldatavat Kunda Hooldekodus 3281 krooniga kuus ja teist
hooldatavat pansionaadis „Kuldne Sügis“ 3340 krooniga
kuus, maksta ühekordset toetust kahele vähekindlustatud
perele kokku summas 2336 krooni, maksta toimetulekutoetust jaanuarikuu eest kuuele inimesele kokku
summas 6080 krooni, toetada 2010.aastal OÜ Corami
kaubabussi teenuse osutamist Vihula valla elanikele
1500 krooniga kuus.

09.veebruari 2010 istungi nr 6 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. kompenseeris õpilaste sõidupiletid vastavalt esitatud
avaldustele kokku summas 993 krooni;
2. väljastas projekteerimistingimused elamu ja kuni viie
abihoone projekteerimiseks Metsamätta maaüksusele
Karepa külas, elektriliitumise projekteerimiseks Möllaja
Põdra maaüksusele Karepa külas ja Metsa tn 12 Võsu
alevikus elamu rekonstrueerimise projekteerimiseks;
3. algatas detailplaneeringu koostamise Käsmu küla
Neeme tee 3a ja 3b maaüksustele;
4. nõustus Võsu alevikus asuva katastriüksuse lähiaadressi
muutmisega järgmiselt:senine lähiaadress Lääne tn 14,
uus lähiaadress Lääne tn 6;
5. otsustas esitada volikogule järgmised eelnõud: „Vallavara tasuta kasutusse andmine (Kiigeplatsi maaüksus
Sakussaare külas)“ ja „Audiitori määramine“;
6. luges korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks talveperioodidel kuni aastani 2011 H. Veinbergs Võsu
alevikus, I. Möllits Võsu alevikus, O. Ehrlich Eisma
külas, S. Samberk Pajuveski külas ja E.-K. Suonio
Võsupere külas.

Vallavalitsus kavatseb kehtestada
Vainupea ja Eisma külas
väikekohtade nimed ja lähiaadressid
Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2,
kohanimeseaduse § 6 lg 8 ning Vihula Vallavolikogu 16. veebruari 2005
määrusega nr 59 kehtestatud “Kohanimeseadusest tulenevate õiguste ja
kohustuste delegeerimine” Vihula Vallavalitsus avalikustab, et kavatseb
kehtestada Vainupea ja Eisma külas väikekohtade nimed ja määrata
vastavalt lähiaadressid:
1. Eisma väikekoht
2. Kajaka väikekoht
3. Laine väikekoht
4. Mere väikekoht
5. Ranna väikekoht
6. Sõnajala väikekoht
7. Toominga väikekoht
8. Okteti väikekoht
Avalik väljapanek toimub 17.02.2010 kuni 04.03.2010. Eelnõude kohta
on võimalik teha põhjendatud ettepanekuid kuni 10.märtsini 2010
kirjalikult aadressil Vihula Vallavalitsus Mere tn 6, Võsu alevik, 45501
Vihula vald, Lääne-Virumaa, faksile 3258640, või e-posti aadressil
vald@vihula.ee.

Vihula valla
ühisveevärgi ja kanalisatsiooni
arengukava aastani
2022 avalikustamine
Vihula Vallavolikogu võttis oma
11.02.2010 otsusega nr 49 vastu valla
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava.
Arengukava avalikustamine toimub
ajavahemikul 22.02.2010 kuni 22.03.2010.
Arengukava on avalikustatud valla
veebilehel www.vihula.ee, raamatukogudes
ning vallavalitsuse kantseleis tööaegadel.
Arengukava kohta on võimalik teha
põhjendatud ettepanekuid kuni 22.märtsini
2010 kirjalikult aadressil Vihula Vallavalitsus Mere tn 6, Võsu alevik, 45501
Vihula vald, Lääne-Virumaa, faksile
3258640, või e-posti aadressil
vald@vihula.ee

Registreeringu õigsuse kinnitamine
Alates 1.jaanuarist 2005 on ettevõtjal (ka majutusteenust osutav ettevõtja) kohustus esitada iga aasta 15.aprilliks
vallavalitsusele kinnitus registreeringu õigsuse kohta majandustegevuse registris (s.t. kinnitus selle kohta, et ettevõtja
andmetes ei ole aasta jooksul muudatusi toimunud). Muudatuste kohta tehakse registreering majandustegevuse registris ja
selle eest riigilõivu ei võeta. Registreeringu õigsuse kinnitamise ja muutmise blankette saab vallavalitsusest ja veebilehelt:
www.mkm.ee/mtr.
Ettevõtjal on võimalus elektroonselt ise taotlusi sisestada ja õigsust kinnitada!
Ettevõtja esindusõigust omav isik tuvastatakse Äriregistri andmete alusel sisenemisel portaali X-tee teenused
ettevõtjale kaudu.
Kui sisenemine on õnnestunud, siis valida teenus - Sisenemine MTR-i ettevõtja kasutajana!
FIE-na tegutseval ettevõtjal on võimalus registreerimistaotlust esitada ja registreeringu õigsust kinnitada
kodanikuportaali kaudu!
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Käsitöö- ja kunstihuvilised, olete oodatud õpitubadesse!
Kevadel toimuvad Võsul
Jaaniojal neli õpituba projekti „Rahvuslikel traditsionidel käsitöö- ja kunsti
õpitoad ning käsitöönäitus“
raames, mida toetab Euroopa Liidu LEADER programm.
Osalema on oodatud nii
need, kelle hobiks on käsitöö
või kes armastavad hobikorras tegeleda kunstiga kui
ka need, kelle jaoks käsitöö
on lisavõimalus toimetulekuks. Eriti oodatud on
noored, kelle lennukad ideed
tulevad kindlasti kasuks
tänapäevaste rahvuslike esemete ja suveniiride loomisel.
Juhendama ja õpetama
kutsutakse oma ala asjatundjad. Kohapeal on olemas vajalikud materjalid ja
töövahendid näidiste val-

mistamiseks. Töötubades
saame ülevaate paikkonna
traditsioonilisest käsitööst,
eeskätt rahvariietest, tikanditest, mustritest, õpime
nahatööd, lapitööd ja maalimist erinevatele materjalidele. Kui osalejatel on kaasa võtta eelmiste põlvkondade käsitööd, siis on võimalus tutvustada seda teistelegi.
Sügisel jätkuvates töötubades arendame ideid ja
töid edasi, näiteks sarnast
ideed kasutame erinevast
materjalist esemete valmistamisel. Maalime rahvuslikke motiive ja mustreid
eelnevalt õmmeldud, kootud, voolitud, volditud või
punutud esemetele. Õpime
käsitööesemeid korrektselt
viimistlema ja näitusel esit-

lema. Novembri alguses sõidame koos kogemuste saamiseks ning silmaringi laiendamiseks Eesti Käsitööseltsi poolt korraldatavale
Mardilaadale.
Projekt lõppeb detsembris käsitöönäitusega Võsu
Rannaklubis.
Kevadised õpitoad (toimumise järjekord selgub
esimeseks märtsi nädalaks):
• Tekstiilist ja kudumitest
lapitööd
• Lihtsamad võtted naha
kasutamisel käsitööesemete valmistamisel
• Kunsti ja hobitarvete kasutamine erinevate materjalide kaunistamiseks
• Kohalik käsitöö, rahvuslikud tikandid ja mustrid

Sügisesed õpitoad:
• Ideest teostuseni – üks
idee erinevatest materjalidest
• Ideest teostuseni – oskuste lihvimine
• Käsitööesemete lõplik
viimistlemine ja eksponeerimine näitusel
Osalemissoovist palun
teada anda telefonil 325
5159 või mob. 5 647 0187,
Janika Saar
või ekirjaga
jaanioja@gmail.com
Esimesed töötoad toimuvad 11. märtsil kell 15.00
ja koolivaheajal 25. märtsil.
Janika Saar
MTÜ Lahemaa
Rakenduslik Loovuskool

Internetiturunduse koolitused Arenduskoja tegevuspiirkonna
ettevõtjatele said PRIA rahastuse Leader projekti raames
Ambla valda ja Loksa linna.
Projekti eesmärk
Väikeettevõtjad kasutavad
efektiivsemalt ja teadlikumalt internetiturunduse
võimalusi oma toodete või
teenuste turundamisel ning
sealjuures ollakse huvitatud
looma valdkonnapõhiseid
koostöövõrgustikke eesmärgiga kasutada ühiselt
reklaami- ja turundusvõimalusi internetis, hoides
seeläbi kokku kulusid ja
ressursse.
Internetiturunduse
projekti sisu
Projekt algab 04. märtsil
2010 kell 10.00 seminariga
"Väikeettevõtjate ühised
võimalused internetis" Tapa
Kultuurikojas, kus esimesel
sajal registreerunul on võimalus pääseda koolitusel
osalejate pingerea moodustamisele. Nimelt valitakse
koostöös MTÜ KAT ja
MTÜ Arenduskoda esindajatega esimese saja seast
välja need ettevõtted, mille
tegevus ühtib kohaliku
Leader tegevusgrupi strateegias esitatud eelistustega
kõige rohkem ning vastavad
kõige paremini korraldaja
tingimustele )tutvu tingimustega MTÜ KAT kodulehel:
Http://internetiturunduslead
er.ee/tingimused(.
Projektist saadav kasu
ettevõtjatele
Seminar kestvusega 4 tundi
annab ühistutele ja ettevõtjatele selgeid juhiseid ja

nõuandeid, kuidas leida
internetist uusi kliente ning
kuidas panna kodulehe
külastajad tegema soovitud
tegevusi. Samuti arutletakse
teemal: Miks on kasulik
ühisturundus ja kuidas seda
rakendada internetis?
Praktiline ja teoreetiline
koolitus )kokku 40 tundi
("Kuidas maapiirkonna
väikeettevõtjad võidaksid
internetist" 15 aktiivsemale
ja perspektiivsemale ettevõttele. Koolitusel keskendutakse igale ettevõttele
eraldi ning lõpptulemus on
internetivõimaluste maksimaalne rakendamine ettevõtte eesmärkide paremaks
saavutamiseks.
10 ettevõtet saavad konkreetsed kirjalikud ettepanekud, kuidas läbi oma kodulehe aidata kaasa ettevõtte
eesmärkide saavutamisele.
Kodulehe analüüs on raport,
kus tuuakse esile teie ettevõtte tugevad ja nõrgad
küljed lähtuvalt internetiturunduse aspektidest.
Viiele ettevõttele, kellel
puudub veebileht, antakse
võimalus osaleda kodulehe
loomise) e-(kursusel, mille
käigus saab ettevõtja luua
oma ettevõttele ise veebilehe
vastavalt eesmärkidele ja
vajadustele. Kaasneb internetiturunduse konsultatsioon ning selle kõige olulistemate nõuete rakendamine teie kodulehel.

Registreerimine
1. Registreerimine toimub
seminarile MTÜ KAT
kodulehe kaudu:
http://internetiturundusleade
r.ee/seminar/seminartapa.ph
p.
2. Tasuta 40 tunnise internetiturunduse koolituse,
kodulehe tegemise koolituse
ja kodulehe analüüsi saavad
esimesed 100 kiirema registreerunu seast valitud ettevõtet.
NB! Internetiturunduse koolitusele soovitame saata
inimese, kes otseselt tegeleb
oma kodulehe haldamisega
või kellel on selleks väga
tõsine soov, sest koolituse
üks eesmärkidest on õpetada
osalejad ise rakendama
internetiturunduse valdkonnaga seotut tarkvara.
Sellised internetiturunduse koolitused on meie
maapiirkonna ettevõtjatele
erakordselt hea võimalus
tõsta ettevõtte konkurentsivõimet ning muuta oma
tegevusala jätkusuutlikumaks. Tänu PRIA toetusele
ja MTÜ Arenduskoda juhatuse otsusele õnnestub paljudel aktiivsematel ettevõtjatel
osaleda väärtuslikel koolitustel täiesti tasuta.
Registreeru seminarile
juba täna!
Merlis Jusupov
MTÜ KAT
internetiturunduse
projektijuht
merlis@internetiturundusleader.ee

tel 5354 1239

ANNA BERGSTRÖM
Adaka küla

85

ARVED MARGAT
Muike küla

82

HELJU ELSTRUK
Võhma küla

82

HEINO PAJUPUU
Koljaku küla

81

GENNADI ZUSSI
Võsu alevik

80

VAIKE VAIKLA
Võsu alevik

70

TIIGRID
TERVITAVAD
NAISI
Tantsuks mängib Tartust ansambel MINI*MTJ
pulli ning mulli teeb Tallinnast TOIVO ARNOVER
Avatud baar
Pane endale külge midagi tiigrist ja kõige
vaimukamale tiigrile AUHIND!
Pilet 40 krooni
Korraldaja: MTÜ Vihula Selts ja info telefonil
56453114

VALLAVALITSUS AVATUD
ESMASPÄEVAL
TEISIPÄEVAL
KOLMAPÄEVAL

08.00 – 16.00

NELJAPÄEVAL

08.00 – 18.00

REEDEL

08.00 – 14.00

12. märtsil
Võsu Rannaklubis

Algus
kell 21.00

"Naistepäeva pidu!"
Esineb Ansambel "Taas"
üllatavad Võsu mehed.
Riietus: must ülikond.
Kohtade broneerimine ja
lisainfo tel 5298681
Seltsis On Segasem

Pilet 50.-

Katuste lumest puhastamine.

CADrina 2010 – koolinoorte ja üliõpilaste võistlus Kadrina Keskkoolis
5. märtsil 2010 toimub esmakordselt Eestis võistlus
CADrina 2010, kus Kadrina Keskkooli, Tallinna
Tehnikaülikooli ja Tallinna Kõrgema Tehnikakõrgooli
meeskonnad võtavad mõõtu projekteerimistarkvara
AutoCAD programmi kasutamisel.
Mõte on tutvustada nii Kadrina kui ka lähiümbruskonna
noortele (peamiselt põhikooli viimased klassid) tehniliste
ainete võimalusi ja julgustada noori mõtlema inserihariduse
omandamisele, mida Kadrina Keskkoolis pakutakse juba
alates 2005. aastast gümnaasiuminoortele valikainena
„Ärijuhtimise ja tehnoloogia alused“. Paljud valikaine
valinud on peale gümnaasiumiosa lõpetamist edukalt sisse
saanud kõrgkooli tehnilistele erialadele ja valikaines
omandatu on aidanud neil kõrgkoolis hästi hakkama saada.
Lisaks põnevale AutoCAD võistlusele võimalik näha ja
kuulda esinemas 2009.a. Eesti superstaari Ott Leplandi,
TTÜ üliõpilased demonstreerivad omatehtud roboteid ja
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Internetiturunduse koolitused on Eestis esimesed
koolitused, mida korraldatakse meie maaettevõtjatele
läbi kohalike Leader tegevusgruppide. Esimese pääsukese on päästnud valla
MTÜ Arenduskoda tänu
oma juhtkonna julgele ja
uuendusmeelsele otsusele,
mis näitab, et soovitakse
tõsiselt ning igakülgselt
aidata kaasa maapiirkonna
ettevõtluskeskkonna arendamisele läbi oma kohaliku
arengustrateegia.
Käesolevad koolitused
on saanud PRIA heakskiidu
ja rahalise toetuse ning need
teostuvad tänu MTÜ Arenduskoda ja MtÜ Kohaliku
Arenduse Tugistruktuur
koostööna, kuna viimane on
Eestis ainuke mittetulundusühing, mis koolitab ja
aitab meie maaettevõtjaid
internetiturunduse vallas.
Arenduskoda on esimene
Leader tegevusgrupp, mis
soovib oma piirkonna ettevõtjaid arendada internetiturunduse valdkonnas.
Kes saavad osaleda
projektis ja mida see
sisaldab?
Käesolevas internetiturunduse koolitusprojektis saavad osaleda kõik väikeettevõtjad, kes on oma ettevõttega registreeritud kohaliku Leader tegevusgrupi
piirkonda ning mis konkreetsel juhul hõlmab Kuusalu valda, Tapa valda,
Kadrina valda, Vihula valda,

VAIKE ONG
Eisma küla

päeva lõpetab populaarne ansambel Traffic. Kogu ettevõtmist veab
tuntud saatejuht Hannes Hermaküla.
Ürituse patroon on Marko Pomerants. Mõtteid insenerialade
vajalikkusest ja arenguvõimalustest jagavad Lääne-Viru maavanem
Einar Vallbaum, Kadrina vallavolikogu esimees Jaanus Reisner ja
vallavanem Aivar Lankei.
NB! Ühel üritusel osalenud noorel õnnestub loosiauhinnana endale
võita ITshopi poolt välja pandud sülearvuti. Lisaks koolinoortele on
oodatud ettevõtmisest osa saama ka nende vanemad, et kaasa elada
noorte tegemistele ning saada aimu ka õpivõimalustest Kadrina
Keskkoolis.
Täpsem info ürituse ja valikaine kohta Kadrina Keskkooli
kodulehel: www.kadrina.edu.ee
Vaata ka http://www.youtube.com/watch?v=ivKi7H0FMko
Kohtumiseni 5.märtsil Kadrinas!

Tel: 511 5646

Professionaalne koristusteenus:
-

suvilate kevadpuhastus ja regulaarne hoolduskoristus
kodude,äriruumide puhastus
autoistmete,pehmemööbli,vaipade puhastust
(s.h.keemiavaba puhastus aurupuhastusmasinaga)
eripuhastustööd (vahatamine,õlitamine jms.)
OÜ Liiza Puhastus
Kontakt tel.555 93 121 või 32 27690
e-post Puhastus@gmail.com

Meie hulgast
on lahkunud …

Asko Talu, CADrina 2010 korralduskomitee liige

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
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