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Võsu Arengu I Konverentsil otsiti ühist keelt tähtsatel
teemadel

7. juunil toimuvad
Euroopa Parlamendi
valimised
Eestist valitakse Euroopa Parlamenti kuus
liiget ametiajaga viis aastat. Kokku on Euroopa
Parlamendis 736 liiget.

Valimisjaoskond nr 1
Hääletamise koht valimispäeval: Karepa
Raamatukogu, Karepa küla, Lääne-Virumaa 45401
Sidevahendid: 322 1821
Piirid: Toolse, Karepa, Tidriku, Andi, Rutja, Eisma,
Kiva, Vainupea ja Pajuveski külad
Eelhääletamise info: 01., 02. ja 03. juunil kell 12-20
Karepa Raamatukogu, Karepa küla, Lääne-Virumaa
45401
Esimees: Ene Loo
Liikmed: Aadu Nurmsalu, Aide Veinjärv, Maire
Muruvee, Andres Mülla
Asendusliikmed: Mare Kalme, Kalle Loo

Valimisjaoskond nr 2
Sagadis toimunud Võsu Arengu I Konverentsil osales 64 inimest.
13. mail Sagadis toimunud
Võsu Arengu I Konverentsil
osales 64 inimest. Kokkutulnute hulgas oli nii poliitikuid, ettevõtjaid, kultuuriinimesi, haridustegelasi,
seltside liikmeid kui lihtsalt
Võsu pärast muretsejaid.
Üheskoos juureldi, kuidas
luua Võsu maine selliseks, et
saaksime seal uhkelt elada.
Kuidas tuua Võsu tagasi
Euroopa mainekate kuurortide nimistusse, kus kohalikel on teenistust ja leiba ning
sissesõitnutel väärtuslik
koht puhkamiseks. Just selliseks maalis pildi tulevikuVõsust konverentsi jutujuht
Toomas Suuman.
Avasõnades rõhutas Võsu Arengu Seltsi juhatuse
esimees Georg Merilo, et
parem Võsu saab sündida
vaid koostöös ja sellest, kui
vaatame ausalt silma tegelikkusele, mõtleme ootustele
ning oma unistused täide
viime. Võsu Külavanem Eha
Sirelbu kutsus oma sõnavõtus üles järgmist konverentsi korraldama juba Võsul
ja meenutas, et ei unustataks
neid asju, mis senini on hästi
tehtud.
Professor Ülo Vooglaid
julgustas kokku tulnuid
probleemidele lähenema
teadusliku uurimise paradigmast: vaadata, mis on
hästi, mida tuleks tugevdada,
mis on probleemid ja kuidas
ning kes saaks neid lahendada. Konverentsil astusid
ettekannetega üles veel Kuressaare linnapea Urve Tiidus, kes tõi näiteid, kuidas
saarelinnas on oma nägu
leitud ja professor Jüri Ginter, kes rääkis hariduse
olukorrast Eestis ning kunstnik Anna Merilo, kes rääkis
Võsust kunstniku pilgu läbi.
Konverentsi praktilises
osas arutleti töötubades kultuuri, hariduse, ettevõtluse ja
elukeskkonna teemadel.
Kultuuritöötoas leiti, et

heaks võib pidada Võsu
külakultuuri olemasolu ja
nõustuti, et mitmekesisema
kultuurielu loomisel on arenguruumi küllaga. Lahendustena nähti Võsu oma näo
leidmist, traditsiooniliste
ürituste juurutamist, näiteks
laste-, tänava- ja kunstifestivalide näol, olemasoleva kultuuriloo nähtavaks
tegemist, turu-, aiamüükide
ja kohvikukultuuri viljelemist suvel.

keskkonna tulevikku mõjutavad strateegilised dokumendid. Leiti, et Võsu alevi
heakorra parandamiseks
saab hoida juba tekkinud
talgute traditsiooni koostöös
Lahemaa ja RMK-ga, kaasates ka lapsed. MTÜ-de eestvedamisel saab korraldada
kauni kodu konkursse ja
ideekonkursse väikevormide (prügikastid, viidad, pingid) jaoks ühtse lahenduse
leidmiseks. Talgute korras

Professor Ülo Vooglaid soovitas vaadata, mis on hästi,
mida tuleks tugevdada, mis on probleemid ja kuidas ning
kes saaks neid lahendada.
Sooja vastuvõtu osali- saab realiseerida ka siltideseks said ettepanekud luua viitade tegemise ja prügikvaliteetne lastekeskus, kus kastide-pinkide paigaldasaab lisaks mängimisele ka mise. Ideekonkursi auhinnaloovust arendada juhen- fondi loomiseks võib korraldajate käe all. Eraldi sooviti dada heategevuslaatu. Valla
tähelepanu pöörata noorte jäätmekava tuleb viia vastavaba aja sisustamisele nii töö vusse tegelikkusega. Käidi
kui hariva meelelahutusega. välja mõte leida koht okste
Samuti kohalike pensio- põletamiseks ja komposteenäride annete kasutamisele rimisväljaku rajamiseks.
noorte koolitamisel, laste Liikluse vallas on vaja
hoidmisel ja kultuurielule propageerida ja kaasa aidata
aktiivsemal kaasa löömisel. kergliikluse arengule. KoosKultuuriürituste kõrval nähti töös Lahemaaga saab koosselget vajadust ka mitme- tada rattateede kaardid ja
kesisema spordivõimaluste kergliiklusteed ka looduses
järele ning eeskätt muuta tähistada. Lepiti vallavanenähtavaks see info, mis juba maga kokku, et pannakse
Võsul toimub, ent mille paberile ettepanekud, mida
kohta infot pole.
saab arvestada valla üldHeakorra töörühma arut- planeeringu ja arengukava
elu keskendus kolmele põhi- ülevaatamisel ja lisada need
lisele teemale: Võsu aleviku omakorda maakonna rannaheakord sh prügimajandus, alade teemaplaneeringusse.
liikluse korraldus ja turvaHariduse töörühmas leilisus ning Võsu aleviku elu- ti, et väikese valla kooli

ellujäämine on võimalik
ainult kogukonna toel. Mõned tehtud ettepanekud: teha
loetelu koduõpetajatest mahajääjatele, avada kunstistuudio, muusikastuudio,
spordistuudio, kus tegutsevad tasuta huvijuhid, välja
selgitada meistrid vallas,
kelle juures saaks „nokitseda”, koostada haridusraamat, kus ülevaade sellest,
kes midagi kusagil õpib,
luua õpilaskodu erivajadustega lastele.
Töörühma juhti Maret
Bergströmi poolt kutsuti üles
kõiki lapsevanemaid huvi
üles näitama, et siis koos
midagi ära teha.
Ettevõtluse ja 21. sajandi
küla töötoas keskenduti
probleemide sõnastamisele.
Kuna teemadering oli sedavõrd lai ja samas ülioluline,
polnud võimalik lahendusi
ühe päevaga leida. Otsustati,
et juba 29 mai kl 15-18
toimub ettevõtjate kriisiseminar Rakveres Aqva Spas
piirkonna ettevõtjatele ja
investoritele.
Kokkuvõttes oli konverents üle ootuste ideederohke, osalejad aktiivsed ja
hingega asja juures. Kõikide
töörühmade põhjalikke kokkuvõtteid ja tegevuskavasid
saab lugeda peatselt
w w w. u i n u v k a u n i t a r. e e
kodulehelt ja toimkondade
kokkusaamisi toimub suve
jooksul täpsema tegevuskava välja töötamiseks veel,
mille kohta üleskutseid edastatakse.
Võsu paremaks arendamise huvilistel palume
kirjutada:
info@uinuvkaunitar.ee
või aadressil Mere 59, Võsu.
Võsu Arengu Selts tänab
kõiki osavõtjaid ja pöidlahoidjaid!
Tiina Saar
VAS juhatuse liige

Hääletamise koht valimispäeval: Vihula LasteaedAlgkool, Vihula küla, Lääne-Virumaa 45402
Sidevahendid: 529 1092
Piirid: Karula, Noonu, Annikvere, Salatse, Metsiku,
Adaka, Paasi, Tiigi, Vihula, Haili, Mustoja, Oandu,
Lauli, Tepelvälja, Vila, Kakuvälja, Sagadi, Pihlaspea,
Kosta ja Villandi külad
Eelhääletamise info: 01., 02. ja 03. juunil kell 12-20
Vihula Lasteaed-Algkool,Vihula küla,Lääne-Virumaa
45402
Esimees: Marika Sundla
Liikmed: Kai Tingas, Ilma Männik, Tarmo Nuija,
Priidu Mülla
Asendusliikmed: Tiina Tälli, Kaja Koitme

Valimisjaoskond nr 3
Hääletamise koht valimispäeval: Võsu Rannaklubi,
Võsu alevik, Mere 6, Lääne-Virumaa 45501
Sidevahendid: 5 669 4345
Piirid: Pedassaare, Natturi, Koolimäe, Lahe, Lobi,
Käsmu, Eru, Koljaku, Korjuse, Metsanurga,
Sakussaare, Võsupere, Palmse, Muike, Ilumäe,
Uusküla, Aasumetsa, Joandu, Võhma, Vatku, Vergi,
Altja ja Tõugu külad ning Võsu alevik
Eelhääletamise info: 01., 02. ja 03. juunil kell 12-20
Võsu Rannaklubi, Võsu alevik, 45501,Mere 6
Esimees: Heete Sederholm
Liikmed: Eha Veem, Lii Undusk, Imbi Mets, Piret
Aasmäe, Merikene Teppe
Asendusliikmed: Heino Muruvee, Kaidi Armipaik
Toimub eelhääletamine väljaspool elukohajärgset
valimisjaoskonda.
Toimub hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed
on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna
täpsusega.
Valimispäeval, 7. juunil
algab hääletamine kell 9.00 ja
lõpeb kell 20.00

TEADE
Vastavalt Kohanimeseaduse § 6 lõikele 8 avalikustab
Vihula Vallavalitsus määruse eelnõu „Kohalike
maanteede ja tänavate nimede määramine“, millega
muudetakse Käsmu külas asuv Muuli tänav nimega
Ranna tee.
Määruse eelnõu ja selle juurde kuuluvate skeemide
avalik väljapanek toimub 1. juunist 2009 kuni 16.
Juunini 2009 Vihula vallamajas (Võsu alevik Mere tn 6)
töö ajal ja valla kodulehel www.vihula.ee .
Vihula vallavalitsus korraldab ohtlike jäätmete ja
elektroonika romude kogumisringi 13. juunil.
Telefoni teel informatsioon Arvi Ööpik 518 2641 ja
Madis Praks 527 6311.
Sõidugraafik ja muu informatsioon ilmub teadete
tahvlitele ja raamatukogudesse.
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Leader jagas toetusi
Käesoleva aasta jaanuaris välja kuulutatud LEADER
programmi meetmetest on Vihula vallast esitatud taotlustest
saanud positiivse otsuse kõik 8 esitatud projekti. Kokku on
olnud kaks taotlusvooru, milles neli erinevat meedet.
MTÜ Arenduskoda, mis ühendab endas kuut
omavalitsust – Vihula, Kuusalu, Tapa, Kadrina ja Ambla
vald ning Loksa linn, 17 mittetulundusühingut ja 13
ettevõtjat eelmainitud omavalitsuste territooriumilt, on
välja töötanud LEADER programmi strateegia, mille
raames läheb piirkonna omavalitsuste, MTÜ-de ja
ettevõtjate vahel aastatel 2009–2010 jagamisele 21 607 842
krooni.
Aasta alguses avanenud I taotlusvooru esitati 49
projekti, sh. Vihula vallast 4 investeeringuprojekti (meede
1.1) kokku summas 806 411 krooni ja 2 nn pehmet projekti
(meede 1.2) kokku summas 62 996 krooni.
Vihula vallast esitatud taotlused, eraldatud
toetused ja kohad pingereas:
Meede 1.1 kohaliku elukeskkonna investeeringutoetus
2. Karepa rahvamaja lavatekstiilide teostus ja paigaldus
- 237 141 EEK,
3. Võhma Seltsimaja renoveerimise projekteerimine
- 109 386 EEK,
6. Rannaklubi hoone kultuurimajapoolse osa katuse
renoveerimine - 322 372 EEK,
9. Rannaklubi hoone kultuurimajapoolse osa tualettruumi
ja dušširuumi renoveerimine
- 137 512 EEK
Tegemist oli MTÜ-dele suunatud investeeringutoetusega, millele lisandub rahaline omaosalus 10 %.
Taotluse esitamise eeldusteks, maksuvõlgade puudumine,
küla/piirkonna arengukava olemasolu, jätkusuutlikkuse
tõestamine, omafinantseering jm.
Meede 1.2 - Seltsitegevuse, spordi ja kultuuripärandi
väärtustamine läbi omaalgatusliku tegevuse
9. koha pingereas sai ainuke Vihula vallast laekunud
taotlus - MTÜ Karepa Selts projektiga “IX kodukandi-päev
Karepal”, summas 11642 EEK. Ka siin oli nõutav
omaosalus 10%.
II taotlusvooru projektide esitamise tähtaeg oli
15.aprill. Kokku laekus tähtajaks 23 nõuetele vastavat
rahataotlust (kokku summas 3 957 136 kr).
Investeeringuprojekte (meede 2.1) laekus Vihula vallast
2 (taotluste summa 462 242 kr) ja nn. pehmeid projekte
(meede 2.3) esitati Vihula vallast 1 (taotluse summa 200 000
kr).
Vihula vallast esitatud taotlused, eraldatud
toetused ja kohad pingereas:
Meede 2.1 - Ettevõtluse arendamise toetus
1. Külalistemaja Rannaliiv kaasajastamine ja konkurentsivõime tõstmine – 333 061 EEK
6. Säästev küttelahendus Arma puhkemajja - 102 192 EEK
Tegemist on ettevõtjatele suunatud toetusega,
omaosalus 40 %, eelduseks äriplaani olemasolu,
maksuvõlgade puudumine, innovatiivsus, jätkusuutlikkus
jm.
Meede 2.3 - Siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö
arendamine
Ainuke Vihula vallast esitatud taotlus MTÜ Võhma
Seltsimaja liikmete õppe-tutvumisreis Tšehhi Vabariigi
LEADER-piirkondadesse, summas 200 000 krooni - sai
esitatud taotluste seas 1. koha. MTÜ-del omaosalus taas
vähemalt 10 %.
Kaks seitsmeliikmelist hindamiskomisjoni hindasid
laekunud projektide vastavust arenduskoja strateegianõuetele 10-pallisüsteemis, seda nii sisult kui vormilt.
Komisjonide ettepanekul koostas arenduskoja juhatus
pingerea, mille esitas Põllumajandus Registrite ja
Informatsiooniametile (PRIA).
Arenduskoja positiivse otsuse puhul esitab taotleja oma
projekti PRIA-sse, kus omakorda kontrollitakse projekti
juriidilist vastavust ja abikõlbulikkust Euroopa LEADER
nõuetele. Kui ka seal leitakse, et projektiga on kõik korras,
saab taotleja hakata projekti ellu viima.
Kokku on kahe LEADER taotlusvooru nelja erineva
meetme rakendamise tulemusena Vihula valda tulemas 1
480 295 krooni euroraha.
Sügisel uus taotlusvoor
Suve lõpus avanevad uuesti meetmete 1.2 ja 2.3 (mõlemad
nn. pehmed projektid) taotlusvoorud, taotluste esitamise
tähtaeg on 30.september. Samuti on plaanis läbi viia
projektide ja äriplaanide koostamise kursused kõigile
huvilistele.
LEADER meetmete, tulevaste taotlusvoorude ja muude
MTÜ Arenduskoda tegevustega saab tutvuda arenduskoja
koduleheküljel internetis
www.arenduskoda.ee, Vihula valla kodulehel
www.vihula.ee ja valla ajalehes. Küsimuste korral helistage
3258645, Anneli.
Jõudu huvitavate ideede väljamõtlemisel ja projektide
kirjutamisel!
Anneli Kivisaar
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Võhma segakoor läheb laulupeole!
30.septembril 2007 kogunes
Võhma seltsimajja kümmekond huvilist, et teha algust
segakooriga. Juhendajaks oli
kaubeldud kunagine Võsu
kooli muusikaõpetaja, praegu Tallinnas elav Marika
Nigul. Lauljaid, kel hääled
roostes, aga tahtmine suur,
sai tookord kokku 13. Eesmärgiks seati 2009. aasta
Üldlaulupidu! Muljetavaldav ambitsioonikus, kui
nüüd tagantjärele mõelda!
Dona Nobis ja veel mõned laulud said selgeks jõuludeks. 2008. aasta alguses
tulid meile appi Kristel
Krautman ja Valdek Kilk ja
häälerühmad said lõplikult
paika.
2008.aasta vabariigi aastapäeva simmanile oli meid
tulnud kuulama Kadrina
Keskkooli muusikaõpetaja
Elene Altmäe, et vaadata,
kas tasub juhtimine üle võtta. Ju ta meis midagi leidis…
Ees ootas maailma esimene Punklaulupidu kummikindais kätepaaride ja
insener Garini hüperboloidiga. Järgnesid Võsu jaanituli, öölaulupidu Märkamisaeg ja valla päev Palmses.
Ikka lauldes ja ikka nii, et
Elene oma tahtejõu ja kindla
käega ees ja meie kõik
suurima rõõmuga järele!
Tahtmine oli suur ja
emotsioonid laes! Ja siis
saabus oktoober 2008, mil
me saime kätte segakooride
laulupeo laulikud. Laulikus
oli 18 laulu, millest natuke
tuttavad vast 3-4. Segakooride ülevaatuse ja ettelaulmiseni oli jäänud 6 kuud.

Algas maadlemine Tormise,
Sisaski, Ernesaksa, Saebelmanni, Kruusimäe ja teiste
loominguga ja laulikud said
värvilisi märke täis.
Iga täiesti uue laulu
õppimise esimeste proovide
järel tundub, nagu hullemat
lugu olemas ei olekski –
kokku ei kõla, rütmid on
erinevad, valed noodid lipsavad sisse. Kuni koorijuht
põrutab lõpuks pahaselt,
noodid on kohe õiged, rütmid lähevad nagu iseenesest paika ning laul on tõesti
ilus! Ja seda peab veelkord
ütlema selle aasta laulupeol
kõlavad väga ilusad laulud,
tulge ja kuulake ise!
Kõigi lauljate poolt tahan tänada meie Elenet! Ilma
Sinuta ei oleks me iialgi nii
kaugele jõudnud! Loodame
südamest, et oleme Sulle
midagi vastu ka andnud!
Suur-suur tänu igakülgse
toetuse eest Valdekule! Tema usku meisse näitas seegi,
et detsembrikuise Gustav
Ernesaksa kontserdi teiseks
esinejaks Kuusalu kõrgelt
auhinnatud noortekoori kõrvale kutsus ta Võhma segakoori.
Aitäh Kristel, et Sa meil
alati olemas oled, kui sind
väga-väga vaja! Ilma Sinu
hõbedase sopranita oleksime
vahel püsti hädas!
Suur tänu Vihula vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjonile, kes on meid
igati toetanud ja andnud
võimaluse end näidata!
Kogu koori olemasolu
oleks olnud võimatu ilma
klaverita, mille andis seltsi-

Tänaseks on Võhma segakooris 23 lauljat ja see väike, aga
tubli seltskond läheb 2009. aasta üldlaulupeole!
majale toona Võsu Põhikooli oleme! Siinkandis ei ole nidirektori ametis olnud Tõnu melt mitmeid kümneid aasAmmussaar. Võsu koolil taid ühtegi laulukoori olnudendise Palmse kooli klaverit ki!
vaja ei läinud ja nii ta meie
Kõigile meie koori laulmajja toodud saigi!
jatele tahan öelda, et nii
Tänaseks on Võhma suurepärast, vahvat, ükssegakooris 23 lauljat ja see meelset ja töökat laulukoori
väike, aga tubli seltskond tahaks endale iga rahva-,
läheb 2009. aasta Üldlaulu- seltsi- või kultuurimaja,
peole! Siit veelkord näide, et rääkimata igast vallast või
sihtida tasub kõrgele! Poleks linnast!
me tookord Riina Kensi
MEIL ON VÕHMA!
õhutusel nii pöörast eesmärki seadnud, vaevalt me Anneli Kivisaar
täna sealmaal oleks, kus koorivanem

Lähme tantsupeole!
12. mai oli Võhma naisrühma elus üks ilusaim päev.
Viimaks ometi olid tantsupeoliste nimekirjad Laulu- ja
Tantsupeo kodulehele üles pandud, kõik ootamised ja
närveerimised said ühe korraga otsa.
Seal seisis must-valgel: 21. - L-Viru maakond - 590100
- Võhma Seltsimaja naisrühm - Ivi Lehtmets
17 naise kauane unistus oli teoks saanud !
Täname südamest kõiki neid häid inimesi, kes on
aidanud kaasa, et meie unistusest reaalsus sai.
Naisrühma nimel Riina Kens

Riigimaa omandamise võimalustest
Vallavalitsuse ametnike poole on pöördutud sooviga
omandada, kas siis reformimata riigimaid või siis riigi
omandisse jäetud maaüksusi. Maa-amet koostab nimekirju
maadest, mida plaanitakse lähiajal võõrandada.
Kui keegi soovib omandada riigile kuuuluvat maaüksust,
siis võib sellest teada anda Vihula vallavalitsuse
maanõunikule või registripidajale. Palume siiski, et oma
sooviavalduse juurde lisaksite maaüksuse asukohaskeemi,
mille võite välja printida Maa-ameti koduleheküljelt.
Väljaprint hõlbustab edasist asjaajamist. Kui printimise
võimalust ei ole, siis palume tulla vallamajja, kust on
võimalik abi saada.
Maaüksused võõrandatakse oksjoni korras ja oksjonile
pääsevad üksnes need maaüksused, millede osas on olemas
reaalne omandamise soov. Enampakkumise viib läbi Maaamet ja kogu vajaliku informatsiooni oksjonit puudutava
osas võib leida Maa-ameti koduleheküljelt.

Riigivaraseadusesse on alates 17.05.2009 lisatud säte,
mis annab õiguse kasutada riigi metsamaa võõrandamisel
ostueesõigust isikutel, kelle kinnisasi piirneb riigi omandisse
jäetud metsamaaga. Seda erisust saavad kasutada üksnes
need isikud, kelle piirnev maa on samuti metsamaa.
Ostueesõiguse kasutamine tähendab seda, et ostueesõiguse
kasutaja peab asuma tehingusse täpselt samadel tingimustel,
millega sõlmiti esialgne leping. Kuna müüja on kohustatud
õigustatud isikutele saatma ostu-müügilepingu koopia, siis
on asjast huvitatud isikul võimalus tutvuda lepingu
tingimustega ja selle põhjal teha otsus, kas kasutada
ostueesõigust või mitte.
Kõik kulud, mis on seotud ostueesõiguse kasutamisega
jäävad ostueesõiguse kasutaja enda kanda.
Svetlana Pajupuu
maanõunik

Kasutusvaldusesse antud maad on kasutusvaldajal
võimalik riigilt välja osta
28.märtsil 2009 jõustus
Maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seadus.
Selle seaduse jõustumine annab maa kasutusvaldusesse saanud isikutele
õiguse omandada maad
enne, kui lõpeb kasutusvalduse tähtaeg.
Maa omandamise õigus
tekib isikutel, kes on kasutusvalduse saajana kantud
kinnistusraamatusse ja nad
on maad vähemalt kaks (2)
aastata sihtotstarbeliselt kasutanud, tegelevad põllumajandusliku tootmisega, ei
ole andnud maad teiste
isikute kasutusse, ei ole
raiunud kasutsuvaldusesse
antud maal kasvavat metsa
ning ei oma riigi ees kasutus-

valdusega ega maa erastamisega seotud võlgnevusi.
Isik, kellel on tekkinud
õigus omandada kasutusvaldusesse antud maa, peab
esitama maavanemale kirjaliku taotluse. Taotluse esitamise lõpptähtaeg on kolm
(3) kuud enne kasutusvalduse lõppemist. Taotluses
peab kindlasti kirjas olema
kinnisasja registriosa number, mida soovitakse omandada. Taotluse osas teeb
maavanem otsuse, kas võõrandada maa kasutusvaldajale või mitte, kahe (2)
kuu jooksul. Müügi- ja asjaõigusleping tuleb sõlmida
maavanema otsuses näidatud tähtaja jooksul. Tähtaega
võib pikendada üksnes mõjuva põhjuse olemasolu kor-

ral. Kui isik ei sõlmi maavanema poolt etteantud
tähtaja jooksul müügi- ja
asjaõiguslepingut, võib maavanem oma võõrandamise
otsuse kehtetuks tunnistada.
Kasutusvaldusesse antud maa omandamise hinnaks on ostu-müügi hetkel
kehtiv turuhind. Enne ostumüügi lepingu sõlmimist
tellib maavanem maa hindamise ning hindamisakti ja
tehingu vahe ei tohi olla üle
kuue (6) kuu, vastasel korral
tuleb tellida uus hindamine.
Maa ostuhind tuleb tasuda
kahe (2) kuu jooksul peale
müügilepingu sõlmimist,
alles peale müügihinna tasumist sõlmitakse asjaõigusleping.
Maa omandaja peab

kandma notariaalse vormistamise ja kinnistusraamatusse kande tegemisega seotud kulud.
Maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa
omandamise seadus teeb
siiski ühe erandi. Nimelt on
põllumajandusliku tootmisega tegelevatel isikutetel,
kes on maa kasutusvaldusesse saanud ja kantud kinnistusraamatusse enne 31.
detsembrit 2002, õigus maa
väljaostul kasutada järelmaksu ning maa müügihinnaks on maa maksustamishind.
Svetlana Pajupuu
maanõunik
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ISTUNG NR 47
14. mai 2009 kell 16.00 Võsul
Istungil osales 12 volikogu liiget: Piret
Aasmäe, Sirje Kornel, Haivo Laulik, Leo Luus,
Tarmo Nuija, Arno Pärna, Mare Raja, Eha
Sirelbu, Jüri Teppe, Ain Välba, Uno Õunapuu
ja Arvi Ööpik.
Istungil ei osalenud: Andrus Aasmäe, Malle
Komp ja Jaanus Tuusti.
Volikogu otsustas:
Määrusega nr 96 kinnitati Vihula valla 2009.a lisaeelarve nr 1esimene lugemine
Määrusega nr 97 kehtestati Vihula valla munitsipaalharidusasutuste juhtide ja pedagoogide töö tasustamise
alused
Otsusega nr 266 otsustati lõpetada FIE-ga Asta Kontkar 01.02.2003 sõlmitud äriruumi üürileping alates
18.05.2009 ja antakse OÜ-le Enitrek otsustuskorras
tähtajatult rendile Vihula vallale kuuluvas hoones Mere
tn 63a Võsu alevikus I korrusel asuv ruum nr 005
üldpinnaga 21,68 m2 äripinnaks alates 19.05.2009.
Otsusega nr 267 kehtestati Käsmu küla Neeme tee 29
maaüksusele koostatud detailplaneering
Otsusega nr 268 kehtestati Käsmu küla Põllu tn 16
maaüksusele koostatud detailplaneering
Otsusega nr 269 kehtestati Pihlaspea küla Mahla
maaüksusele koostatud detailplaneering
Otsusega nr 270 kehtestati Vainupea küla Ilmari
maaüksusele koostatud üldplaneeringut muutev
detailplaneering
Otsusega nr 271 kehtestati Eisma küla Laur-Ranniku
maaüksusele koostatud detailplaneering
Otsusega nr 272 kehtestati Karepa küla Villa Dombrovka ja osale Metsarahu maaüksustele koostatud
detailplaneering
Otsusega nr 273 kehtestati Toolse küla Ürrapõllu ja
Eskola maaüksustele koostatud üldplaneeringut muutev detailplaneering
Otsusega nr 274 algatati üldplaneeringu muutmisettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamine
Karepa küla Karepa Piilkonnamaja maaüksusele
Otsusega nr 275 nimetati Vihula Vallavalitsuse esindajaks Eesti Maaomavalitsuste Liidu Maapäeval kuni
volikogu käesoleva koosseisu volituste lõppemiseni
Madis PRAKS.
Otsusega nr 276 nimetati Vihula Vallavalitsuse esindajaks Lääne-Viru Omavalitsuste Liidus kuni volikogu
käesoleva koosseisu volituste lõppemiseni Madis
PRAKS.
Otsusega nr 277 määrati MTÜ-s Rakvere Haigla
Vihula valla esindajaks kuni volikogu käesoleva
koosseisu volituste lõppemiseni Madis PRAKS.
Otsusega nr 278 nimetati Vihula valla esindajaks
MTÜ-s Arenduskoda vallavanem Madis PRAKS.
Otsusega nr 279 moodustati 2009.aasta Euroopa Parlamendi valimisteks jaoskonnakomisjonid järgmistes
koosseisudes:
1. valimisjaoskond nr 1
(Asukohaga Karepa Raamatukogu, Karepa küla)
1) Ene Loo - esimees
asendusliikmed:
2) Aadu Nurmsalu
1) Mare Kalme
3) Aide Veinjärv
2) Kalle Loo
4) Maire Muruvee
5) Andres Mülla
2. valimisjaoskond nr 2
(Vihula Lasteaed-Algkool, Vihula küla)
1) Marika Sundla - esimees
asendusliikmed:
2) Kai Tingas
1) Tiina Tälli
3) Ilma Männik
2) Kaja Koitme
4) Tarmo Nuija
5) Priidu Mülla
3. valimisjaoskond nr 3
(Võsu Rannaklubi, Võsu alevik Mere 6)
1) Heete Seederholm - esimees
asendusliikmed:
2) Eha Veem
1) Heino Muruvee
3) Lii Undusk
2) Kaidi Armipaik
4) Imbi Mets
5) Piret Aasmäe
6) Merikene Teppe
Volikogu poolt vastuvõetud määruste saab tutvuda
valla kantseleis, raamatukogudes ja internetis valla
koduleheküljel: www.vihula.ee. Otsustega saab
tutvuda valla kantseleis ja raamatukogudes.
Järgmine volikogu istung toimub
26. juunil 2009 algusega kell 15.00
Vihula Lasteaed-Algkooli saalis
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21.aprilli 2009 istungi nr 17 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. nõustus Eru külas asuva katastriüksuse Joosepirahva-2
nime muutmisega ja kinnitas uueks nimeks Pihlakaõue,
Eisma külas asuva katastriüksuse Maage 2 nime
muutmisega ja kinnitas uueks nimeks Metsanuka ning
Karepa külas asuva katastriüksuse Möldri 2 nime
muutmisega ja kinnitas uueks nimeks Kaldapealse;
2. otsustas avalikustada määruse eelnõu „Kohalike
maanteede ja tänavate nimede määramine“, mille
kohaselt muudetakse Käsmu külas asuv Muuli tänava
nimi ja asendatakse nimega Ranna tee;
3. nõustus
tähtajatu ja tasuta isikliku kasutusõiguse
seadmisega Osaühing Jaotusvõrk kasuks Vihula valla
omandis olevatele kinnistutele Haili külas, Teemaa ja
Vihula külas, Vihula kooli.
4. esitas volikogule järgmised eelnõud: „Pihlaspea küla
Mahla maaüksusele koostatud detailplaneeringu
kehtestamine“ ja „Eisma küla Laur-Ranniku maaüksusele
koostatud detailplaneeringu kehtestamine“;
5. väljastas projekteerimistingimused Vihula küla biopuhasti rekonstrueerimise projekteerimiseks;
6. võttis vastu Võsu aleviku Mere tn 46 maaüksusele
koostatud detailplaneeringu;
7. väljastas kasutusloa Noonu trafopunkti kasutamiseks ja
Lobi külas Vanahoone maaüksusel asuva üksikelamu
kasutamiseks;
8. luges korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks talveperioodil kuni aastani 2011 A. Lilleberg Võsu alevikus
ning andis loa ühise jäätmemahuti kasutamiseks ja lugeda
korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks talveperioodil
kuni aastani 2011 K. ja M. Täll Vergi külas.
28.aprilli 2009 istungi nr 18 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. väljastas avaliku ürituse korraldamise loa 01.mail 2009
toimuvale üritusele „Võsu näitemängu 120.aastapäev”;
2. maksis rehabilitatsioonitoetust kahele lastega perele
kokku summas 2328 krooni, küttetoetust ühele eakale
inimesele summas 1000 krooni, küttetoetust ühele
vähekindlustatud perele summas 1400 krooni, toetas ühe
raske puudega lapse osavõttu suvisest lastelaagrist 1200
krooniga, maksis ühekordset toetust kahele paljulapselisele perele kokku summas 5900 krooni, maksis
ühekordset toetust vastavalt esitatud nimekirjale, toetas
ühe õpilase õppereisi 1500 krooniga;
3. määras Vihula valla esindajaks MTÜ-s Lääne-Viru
Jäätmekeskus vallavanem Madis Praks`i ning volitas teda
teostama kõiki Vihula valla liikmeõigusi MTÜ-s LääneViru Jäätmekeskus ja selle liikmete üldkoosolekul,
määras MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus juhatuse liikmeks
vallavanem Madis Praks`i;
4. nimetas Vihula valla esindajaks Sihtasutuse Virumaa
Muuseumid nõukogus vallavanem Madis Praks`i;
5. määras Vihula esindajateks meetmete 1.1., 2.1. ja 2.2.
projektide hindamise komisjoni kultuurinõunik Anneli
Kivisaar`e ning meetmete 1.2., 1.3., 1.4. ja 2.3. projektide
hindamise komisjoni vallavanem Madis Praks`i;
6. andis Vihula vallas asuvatele tänavatele vastavalt
asendiplaanidele järgmised nimed:
6.1. Võsu alevikus Rakvere tee, Spordi põik, Lääne põik ja
Kungla tänav
6.2.Käsmu külas - Neeme tee, Koidu tänav ja Allika põik
6.3.Vainupea külas Padaaia tee ja Kalda tee
6.4.Vergi külas Ööbiku tee, Kooli tee, Tihase tee, Sadama
tee ja Võsu tee
6.5.Mustoja külas Saare tee ja Kuuse tee
6.6.Karepa külas Neeme tee ja Rahvamaja tee.
7. muutis Võsu alevikus asuva Vollmanni katastriüksuse
sihtotstarvet ja määras uueks sihtotstarbeks maatulundusmaa;
8. nõustus Tepelvälja külas asuvate Ülle ja Marani
katastriüksuste piiride muutmisega;
9. esitas volikogule järgmised eelnõud:
9.1. Esindaja määramine MTÜ-s Rakvere Haigla;
9.2. Vihula Vallavolikogu 12.04.2006 otsuse nr 60 „MTÜ
Arenduskoda liikmeks astumine“ muutmine;
9.3. Vihula Vallavolikogu 09.02.2006 otsuse nr 52
„Esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti
Maaomavalitsuste Liidu Maapäeval“ muutmine;
9.4. Vihula Vallavolikogu 24.11.2005 otsuse nr 30
„Esindajate ja nende asendajate nimetamine Lääne-Viru
Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule“ muutmine;
9.5. Käsmu küla Neeme tee 29 maaüksusele koostatud
detailplaneeringu kehtestamine;
9.6. Käsmu küla Põllu tn 16 maaüksusele koostatud
detailplaneeringu kehtestamine;
9.7. Karepa küla Villa Dombrovka ja osale Metsarahu
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maaüksustele koostatud detailplaneeringu kehtestamine;
9.8. Vihula valla 2008.aasta majandusaasta aruande
kinnitamine.
10. väljastas kirjaliku nõusoleku Huvikeskuse Kullo Karepa Noortelaagri hoone automaatse tulekahju-signalisatsioonisüsteemi paigaldamiseks;
11. väljastas ehitusloa Vainupea laste- ja noorte vabaajakeskuse hoone rekonstrueerimiseks ning Koolimäe
külas Sepa maaüksusele puurkaevu rajamiseks;
12. kompenseeris õpilaste sõidupiletid;
13. andis loa korraldatud jäätmeveoga mitteliitumiseks
talveperioodidel kuni aastani 2011 P. Näks Võsu alevikus,
E.Allikalt Võsu alevikus, V.Uudam Toolse külas, M.Vasli
Eisma külas, L. Veeväli Võsu alevikus, M.Marma Võsu
alevikus, G. Fedoruk Võsu alevikus, V. Toim Võsupere
külas, OÜ Rakvere Põllumajandustehnika Võsu alevikus.
Andis loa ühise jäätmemahuti kasutamiseks ja luges
korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks talveperioodidel
kuni aastani 2011 S. Vassar ja M. Müürsepp Rutja külas.
05.mai 2009 istungi nr 19 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. andis nõusoleku erastada liitmise eesmärgil piirnev
maaüksus Metsa tn 42 juurdelõige kinnisasjaga Metsa tn
42, maaüksus Metsa tn 44a juurdelõige kinnisasjaga
Metsa tn 44a, maaüksus Metsa tn 44a juurdelõige
kinnisasjaga Metsa tn 46;
2. muutis Vihula Vallavalitsuse 13.01.2009 korralduse nr 9
„Nõusoleku andmine projektlaagri läbiviimiseks“ punkti
1 asendades kuupäevad „09.august 14.august 2009“
kuupäevadega „02.august 07.august 2009“;
3. andis loa ühise jäätmemahuti kasutamiseks ja luges
korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks talveperioodidel
kuni aastani 2011 K.Karu ja K. Orul Mustoja külas, Ü. ja
K. Saarits Eisma külas, MTÜ Võsu Männiku Suvilaühistu, T. ja F.Kinkar Võsu alevikus. Luges korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks talveperioodidel kuni aastani
2011 G.Toomsoo Vergi külas, L. Paju Eisma külas,
I.Kangust Käsmu külas, L. Nõgu Villandi külas, E. Veldi
Võsu alevikus, H.Kubber Võsu alevikus, A.M. Raam
Vergi külas, A. Arumets Vihula külas, A. Bergström Altja
külas, L. Kraav Pedassaare külas, I.Floss Lobi külas, A.
Kaldvee Kosta külas, U. Altermann Võsu alevikus, H.
Faiman Võsu alevikus, M. Toose Võsu alevikus, I. Miidla
Võsu alevikus, U. Pani Mustoja külas;
4. esitas volikogule järgmised eelnõud:
4.1.Vihula valla 2009. aasta eelarve muutmine nr 1
kinnitamine;
4.2. Äriruumi üürilepingu lõpetamine ja uue lepingu
sõlmimine;
4.3.Üldplaneeringu muutmisettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamise algatamine Karepa küla Piilkonna maaüksusele;
4.4.Vainupea küla Ilmari maaüksusele koostatud detailplaneeringu kehtestamine;
4.5.Vihula valla munitsipaalharidusasutuste juhtide ja
pedagoogide töö tasustamise alused.
12.mai 2009 istungi nr 20 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. väljastas ehitusloa ajutise ehitise (elling), kasutusajaga
15.04. kuni 15.09.2010, püstitamiseks aadressil ranna- ja
parkmetsa maaüksus Võsu alevikus;
2. väljastas kirjaliku nõusoleku väikeehitise püstitamiseks
Raja maaüksusele Annikvere külas;
3. võttis vastu Mustoja küla Külaotsa maaüksusele
koostatud detailplaneeringu
4. väljastas MTÜ-le Viru Folk avaliku ürituse korraldamise
loa järgmiselt: 10.06.-17.06.2009 kontsertsari „Kaunid
kontserdid Käsmus“ ja 07.08.-09.08.2009 festival „Viru
Folk“;
5. lubas paigaldada Ingman jäätisekioski Käsmu külas
Neeme tee lõpus asuvasse autoparklasse ja tegeleda
kaubandustegevusega hooajaliselt 01.mai kuni 15.
september kuni aastani 2011;
6. andis tasuta kasutada vallale kuuluvast ranna- ja
parkmetsa maaüksusest 800 m2 ajutiste varjualuste
püstitamiseks ajavahemikus 01.04.-15.09.2010;
7. luges korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks talveperioodil kuni aastani 2011 L. Põld Käsmu külas, K. Sööt
Võsu alevikus, V. Rajangu Võsu alevikus, T. Uukivi
Vihula külas ja I. Pärnapuu Karepa külas;
8. lubas Võsu Põhikooli mängurühmade töötajad
kollektiivpuhkusele järgmiselt: Võsupere mängurühm
01.07.2009 28.07.2009 ja Võsu mängurühm 30.07.2009
27.08.2009. Võsu Põhikooli direktoril teavitada lapsevanemaid kollektiivpuhkusest ja korraldada lapsehoiuteenuse kasutamine teises mängurühmas.
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Võsu kooli
tuletõrjesportlased maakonna parimad
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Europarlamendi eelvalimised
Võsu Rannaklubi, Vihula LAK, Karepa raamatukogu
Vallavalitsus 325 8630 www.vald@vihula.ee
Europarlamendi valimised
Võsu Rannaklubi, Vihula LAK, Karepa raamatukogu
Vallavalitsus 325 8630 www.vald@vihula.ee
20.00 Isamaaliste laulude õhtu Bonzoga
Käsmus Ingmani Merelaval Viru Folk Peep Veedla 505 6240
http://www.virufolk.ee/Est/KKK.html
20.00 Marko Matvere merelaulude õhtu
Käsmus Ingmani Merelaval Viru Folk Peep Veedla 505 6240
http://www.virufolk.ee/Est/KKK.html
Metsamuuseumi uue ekspositsiooni avamine
Sagadi mõis RMK Sagadi Metsakeskus Mari Kreintaal 521
1790, 676 7790 mari.kreintaal@rmk.ee
20.00 Laura Põldvere, Raivo Tafenau, Ain Agan
Käsmus Ingmani Merelaval Viru Folk Peep Veedla 505 6240
http://www.virufolk.ee/Est/KKK.html
12.00 VÕSU RATTAPÄEV
Osalejate registreerimise algus kell 11.00 Seitsmenda Taeva
ees. Võistluste algus kell 12.00 Võsu spordisõbrad Jaan
Sooniste 53444783 www.vihula-ee
20.00 Tšellokvartett C-Jam & Maria Listra
Käsmus Ingmani Merelaval Viru Folk Peep Veedla 5056240
http://www.virufolk.ee/Est/KKK.html
20.00 Urmas Alenderi laulude õhtu
Käsmus Ingmani Merelaval Viru Folk Peep Veedla 505 6240
http://www.virufolk.ee/Est/KKK.html
20.00 Jaan Tätte laulud ja nende sünnilood
kontsertõhtul "Kui mu süda sõnadeks saab"
Käsmus Ingmani Merelaval Viru Folk Peep Veedla 5056240
http://www.virufolk.ee/Est/KKK.html
20.00 Järsumäe Virve Käsmus
Ingmani Merelaval Viru Folk Peep Veedla 5056240
http://www.virufolk.ee/Est/KKK.html
20.00 Ivo Linna 60. juubelikontsert
Käsmus Ingmani Merelaval Viru Folk Peep Veedla 5056240
http://www.virufolk.ee/Est/KKK.html
20.00 Võhma laulu-ja tantsurahva jaanituli
Võhma Seltsimaja segakoor ja rahvatantsijad Riina Kens
53989592 vohma07@gmail.com
21.00 Altja jaanituli, tantsitab ans Mahe, lastele batuut,
näomaalingud. Šašlõkk ja grilltoidud. Altja Kõrts Altja
Kõrts Marje Anton 325 8681, 520 9156 www.altja.ee;
altja@neti.ee
20.00 Vihula küla jaanituli, külaplatsil. Pääse 30 krooni.
Kaasa võta piknikukorv ja hea tuju! Vihula küla platsil
MTÜ Vihula Selts Maarja Veskila 56453114
maarjaveskila@hot.ee
Vihula mõisa jaanituli. Peaesineja Väikeste Lõõtspillide
Ühing Vihula mõis Vihula Manor Country Club Dina Kivi,
53423781 www.vihulamanor.com
12.00 Võidupüha kohvilaud Võsu Mere tänava Pritsikuur
MTÜ Võsu Vabatahtlik Tuletõrjeühing Valdek Kilk 5143089
Sakussaare küla jaanipäev Sakussaare MTÜ Sakussaare
Külaselts Margus Jamsja 56603550 margusjamsja@hot.ee
19.00 Palmse mõisa jaanituli. Peaesineja ansambel Apelsin
Palmse mõis SA Virumaa Muuseumid 55599977
palmse@palmse.ee; www.palmse.ee

Arma Ratsatalu pakub maastikuhooldust :
 Muru niitmine (võimalik teha ka lepinguid pikemaks
perioodiks)
 Võsalõikus
 Ohtlike puude langetamine ja saetööd
 Hobusesõnniku müük kottides (80l hind 50kr) Võimalik ka
transport.
Tellides teenuse oma kandi ettevõttelt säästad raha ja saad usaldusväärse
partneri!
Info tel: 5 340 3806 või e-post: armaratsatalu@hot.ee
Arma Ratsatalu, Rutja küla, Vihula vald

7.mail toimus Rakveres
Virumaa 2009.a. noorte
tuletõrjepäev. Päev oli tore, õpetati tuld kustutama, tehti
sporti ja osaleti TV 3 Tähetunni reportaažis Kristjan
Kasearuga.
Võistlus toimus kahes vanuserühmas: 4.-6. klassid ja 7.9. klassid. Mõlemas rümas oli osalejaid 7 võistkonda.
Võsu Põhikooli õpilased saavutasid koolide üldarvestuses üldvõidu ja võitsid 6x60 m teatejooksud mõlemas
võistlusklaasis. 400m ringteatejooksus olid nooremad
jällegi võitmatud, vanemad 7.-9.kl. õpilased saavutasid III
koha. Koolide üldarvestuses tuli teiseks Kiltsi Põhikool ja
kolmandaks Uhtna Põhikool.
Võsu Põhikooli nooremasse võistkonda kuulusid:
Kristjan Kaisla, Kristo Puusepp, Indrek Raudla, Valdo
Kaasik, Henri Lepa, Marit Innos, Annabell Bubnis,
Ljubov Moissejeva, Gloria Pärnaste ja Anneli Kalgre.
Vanemasse võistkonda kuulusid: Liisi Ammussaar,
Kristina Kask, Laura Tiideberg, Trine Innos, Ivar
Korkma, Oliver Taal, Ingar Korkma, Joonatan Lepik,
Silver Pedak ja Gervin Kalvet.

Koolide lõpetajatele
Peagi hakkavad koolikellad taas helisema, kuulutades
järjekordse kooliaasta lõppu. Tuletame Teile meelde, kallid
põhikoolide lõpetajad ja abituriendid, et koolilõputoetuse
saamiseks tuleb täita vormikohane avaldus, mille leiate valla
kodulehelt www.vihula.ee või vallavalitsusest. Avalduse
võite vallavalitsusse esitada juba varakult, toetus kantakse
avaldaja arvelduskontole peale kooli lõpetamist. Põhikooli
lõpetajatele taotleb toetust lapsevanem. Abituriendid saavad
selleks avalduse esitada ise.

Võsul on tehtud näitemängu
juba 120 aastat!

1.mail tähistas Võsu Rahva Teater 120 aasta möödumist
esimesest näitemängust Võsu mail. 1889 tehti Võsul Simona
talus esimest korda näitemängu.
Sel päeval said kokku kõik näitemängu austajad Võsult ja
Võsu ümbruskonnast. Ühiselt koguneti rongkäiku, et
külastada Võsu näitemängu lätet Simona talu, kus lahke
pererahvas külalisi tervitas. Võsu Rannaklubis sai nautida
lõbusaid etteasteid ja näitemängu. Viimases 50 aastas on
oluline osa etendada meie juhendajal ja lavastajal Luule
Aasmäel.
Võsu rahva teater ootab ikka kõiki toredaid inimesi meie
rõõmudest osa saama. Ka sel suvel on plaanis mitmed ülesastumised, mille kohta esmast infot saab nii valla kodulehelt
kui ka kuulutusetahvlitelt.
Kohtumiseni Võsul!
Taimi Samblik
MTÜ Võsu Rannaklubi juhatuse esimees
MTÜ Võsu rannaklubi soovib alustada käesoleval aastal
Võsu Rannaklubi renoveerimistöödega. Paljud kiired
remonttööd ootavad kohest tegutsemist. Siinkohal vajame
kõigi Rannaklubi sõprade abi. Rahalisi annetusi saab teha
MTÜ Võsu Rannaklubi arveldusarvele 221044770078
selgitusse märkida “Rannaklubi remondiks”. Täname
kõiki toetajaid!

Leinapäeval, 14. juunil, kell 17.00 toimub Võsu
rannaklubi pargis kommunismiohvrite mälestuspaiga avamine ja pühitsemine.
MTU Võsu Rannaklubi
Autoremondi- ja rehvitööd, õlivahetus, varosade tellimine
Palmses. Sõbralikud hinnad oma valla elanikele. Helista ette
leiame Sulle sobiva aja.
Canter Kaubaveod - Margus 566 80120

Saare Põrand OÜ" müüb SOODSALT eksklusiivseid TAMME-JA
SAAREPUIT PÕRANDALAUDU ning sauna-ja höövellaudu
(haab,must lepp,lehis). Info: 56 44757 Madis www.saareporand.ee

Pakume suveks tööd
Käsmus- jäätise müük
Ingman kioskis. Info tel.
Info telefonil 5 344 8253
5032256
Ostame Teie seisma jäänud või mittetöötava, käibemaksu
või mitte käibemaksu kohuslase firma. Info ja
konsutatsioonid meie poolt tel. 5 808 8088
Müüa metsa- ja
põllumaad Vihula vallas.

MARTA RÄÄK
Vihula küla

92

SALME PERKO
Võsu alevik

91

ALISE HEINSAAR
Lauli küla

89

AINU ELVINE LUKMANN 87
Võsupere küla
EVI VIDEVIK
Käsmu küla

87

HELGA KASS
Mustoja küla

86

ALIINE MERILA
Vergi küla

86

KLAARA HUNT
Võsupere küla

84

ELLEN PERVIK
Pedassaare küla

84

GUSTAV KASKMAN
Rutja küla

83

ALEKSANDER LORI
Võsu alevik

81

SILVI TEINBAS
Võsu alevik

75

VELLI KÜTT
Sagadi küla

75

MAIRE LAUR
Eisma küla

70

MALLE ERIK
Annikvere küla

70

TIIU KIBE
Võsu alevik

70

BORIS MERELAID
Villandi küla

70

LEA TOOMLA
Võsu alevik

70

Maikuuga lisandus üks katusekivide ostja:
MAIE NIILIKSE – 10 KIVI
Suur tänu toetajatele!
NB! Ehitusfondi a/a nr.221042815977
Kivi hind endiselt 25.- tk.
Ette tänades Võhma Seltsimaja seltsilised.

Võhma seltsimajal on koduleht valmis:
www.vohmaseltsimaja.ee
Võhma seltsimaja üldkoosolek
31. mail kell 15.00

Meie hulgast
on lahkunud …

PJOTR TULUPOV
01. mai 2009

Informatsiooni ja kaastööd võib tuua või saata aadressil: Mere tn 6 Võsu 45501 Vihula vallavalitsus “Vihula Valla Leht”
või e-post: v.r@neti.ee iga kuu 15-ndaks päevaks

