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Võhma tähistas
iseseisvuspäeva simmaniga

Võsul hakatakse silda
remontima
Aastal 2004 eraldati Vihula vallale KOIT-kava alusel 1 010
000 krooni Võsu apteegi juues oleva Simona silla
renoveerimiseks.
Silla renoveerimisprojekt on esitatud Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutusele. Ehitama loodetakse hakata
märtsi alguses, augusti lõpuks peab sild valmis olema.

Lootust KOIT-kavast lasteaia
ehituseks raha saada ilmselt
ei ole
Võhma segakoor
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Omavalitsused esitasid KOIT-kavast rahastamiseks 20
projekti kogumaksumusega enam kui 330 miljonit krooni.
Siseministeeriumi poolt Lääne-Viru maakonnale antud
arvestuslik summa aastateks 2008-2010 on 154 miljonit
krooni. Vihula vald esitas taotluse 16,5 miljonile kroonile.
Raha sooviti Võsu Põhikooli lastemängurühma ja Palmse
mängurühma hoonete ehituseks. Võsu mängurühm rendib
praegu elamut Võsu alevikus ja Palmse mängurühm kolis
alles hiljuti Võsupere paneelmajas olevasse kolmetoalisse
korterisse.
Maakondliku komisjoni arvates väärivad KOIT-kavast
rahastamist Sõmeru valla keskusesse kavandatud
multifunktsionaalne hoone, Rakvere reaalgümnaasiumi
fassaadi ja õueala rekonstrueerimine ning spordihoone
laiendus, Kadrina eakate päevakeskuse rajamine, Haljala
lasteaia rekonstrueerimine, Vinni-Pajusti gümnaasiumi
renoveerimine, Lasila põhikooli algklasside ja külakeskuse
maja rekonstrueerimine, Kunda spordikompleksi
rekonstrueerimine, lasteaia Kungla hoone ja õueala
rekonstrueerimine ja Tapa gümnaasiumi renoveerimine.
Vihula valla projekt komisjoni otsusega rahastamist ei
leia. Vihula vald ja veel mitmed teisedki ilmajääjad on
komisjoni otsuse vaidlustanud. Lõplik rahajagamise otsus
tehakse siseministeeriumis.

Suusamatka asemel tuleb
jalgsimatk
Tavaks saanud Võsu suusamatk, mida korral-davad
Riigimetsa majandamise keskus (RMK) ja Võsu
Vabatahtlik Tuletõrjeühing, asendatakse jalgsimatkaga.
Matk kulgeb Pihlaspea lähistel asuvalt Vanakabelinõmmelt mööda põliseid metsateid Kõrve ja
Ligedama kaudu Võsu veerel asuvale telkimisplatsile,
retke pikkus on 7,7 kilomeetrit.
Matkateed ääristavas metsas peidab igal sammul meie
esivanemate elu ja tööde jälgi; nendega seotud legende ja
pärimusi tutvustavad Anne Kurepalu ja Tiina Neljandik.
Rajameistrid on varustanud tee ääres asuvad
huvipunktid ka infoga iseseisvaks tutvumiseks. Matka järel
ootab retkelisi supp.
Jalgsimatk algab kell 11 Võsu-Vergi-Altja tee ääres
veidi maad Pedassaare sildist Vergi poole.
Matkabuss väljub Võsult kell 10.15 ning peatub Vergi
teeristil, Palmses, Sagadi teeristil, Sagadi poe juures,
Oandul, Altjal ja Vergis.

Külade spordipäev
8. märtsil Võsu spordihoones
Külade spordipäev toimub 8. märtsil, naistepäeval, ja on sel
aastal rohkem meelelahutuslikult sportlik. Võistkondlikes
mängudes tehakse naistepäeva puhul naistele punktiarvestuses mõningasi soodustusi.
Võistlused algavad kell 10.00.
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Sünnipäevavisioon
Sünnipäev on sobilik aeg meenutamaks olnut-tehtut ja
mõtisklemaks tuleviku üle. Eesti riik saab 90-aastaseks.
Riiki hoiab ja riigivõimu kandjaks on rahvas.
90-aastasest Eesti ajaloost on aga 50 aastat asutud
võõrvõimu all, siis hoiti riiki nagu küünalt tagatoas
hoopiski piiri taga. Seda ei lastud seal kunagi kustuda,
kuid riik oli võõrsil ja rahvas siin. Eesti riigi taastamisel
1991. aastal saime seda teha järjepidevuse alusel. Tänu
küünlahoidjatele seal ja siinpool piiri.
Kui vana on siis Eesti riik? 90 aastat või 40 aastat, mille
jooksul oleme saanud oma maal riiki hoida ja arendada või
hoopiski vanem.
23. veebruaril 1918. a Pärnus ette loetud ja 24.
veebruaril 1918. a Tallinnas välja kuulutatud “Manifest
kõigile Eestimaa rahvastele” algab sõnadega: “Eesti
rahvas ei ole aastasadade jooksul kaotanud tungi
iseseisvuse järele.”
Eesti riik on rahval südames olnud ammustest aegadest
saati, 90 aastat on ta ka paberil de jure kirjas olnud.
Jüri Uluots määratles 1930 -ndatel aastatel Eesti riigi
iga selliselt : "Eesti riik pole noor, vaid ürgaegadest
praeguseni läbiulatuv ühiskondlik moodustis.”
Ajalugu uurides selgub, et omariiklus oli eestlastel
aastasadade vältel mitte ainult südames, vaid selle eest
võideldi mõõk käes. Võideldi 1217 a. Madisepäeva
lahingus saksa ristisõdalastega ja saadi lüüa; 1343 Jüriöö
ülestõusul saadi lüüs Saksa ordult; 1858 Mahtra sõjas
saadi lüüa vene tsaari karistussalklastelt ja lõpuks võideti
1919 Võnnu lahingus balti-saksa landesveeri. Kokku 702
aastat vabaduseootust ja -võitlust! Ütle siis, kui vana on
Eesti riik?
Öeldakse, et kes ei tunne minevikku, see elab
tulevikuta. Kuldne tarkus. 1990-ndate aastate algul olid
Eestis ajaloolased hõivanud sisuliselt kõik riigi tähtsamad
ametikohad presidendist peaministrini. Sest nemad
teadsid ja oskasid järjepidavust ajaloost välja lugeda ja
seda uutes tingimustes edasi viia. Nende uued tegemised
tõusid möödaniku valgusest ja nad leidsid selle najal
edasiviivad prioriteedid.
Kuid nüüd peab ka meie kõigi edasine siht olema selge.
R.W.Emerson on öelnud: “Kui inimene teab, kuhu läheb,
annavad kõik talle teed.”
Eks ole mugav tunda mõnu vanadest teenetest selle
asemel, et keskenduda uutele võimalustele. Iga inimene
peab end tundma tähtsa ja vajalikuna, muidu ta kaotab
motivatsiooni ja mandub. Visioon aitab keskendada
tähelepanu kõige peamisele ja annab inimesele pikaajalise
motivatsiooni.
Pole olemas lootusetuid olukordi. On vaid inimesed,
kes on kaotanud lootuse.
Tõelise motivatsiooniga võib saavutada ka võimatut,
motiveerida tuleb ka lootusega ja mitte seda ära kaotada.
Lauldes hümni: “Mu isamaa, mu õnn ja rõõm, ...”
tundkem endas seda õnne ja rõõmu, rõõmu Eesti ja tema
sünnipäeva üle, uhkust vapra mineviku ja kindlalt
tulevikuks seatud sihtide üle.
Ain Välba
vallavolikogu esimees

Viru Säru kolis Jänedale,
Käsmus tuleb Viru Folk
Sel aastal toimub folkloorifestival Viru Säru Jänedal, 5.-6.
juulil. Kõik senised Särud on toimunud Lahemaal,
Palmses ja Vihulas. Seekordne säru on rahateemaline ja
toimub Eesti vabariigi 90. sünnipäevaürituste raames.
Ilma folkloorifestivalita Vihula vald siiski ei jää.
Nimelt leiab Lahemaa kaptenitekülas Käsmus aset
kolmepäevane muusikafestival Viru Folk , 8.-10.
Augustini.
Festivali programmi mahub ligi nelikümmend
kontserti, filmi-, foto- ja luulekava. Külalisesinejatena
lisavad festivalile värvi kollektiivid Põhjamaadest.
Praeguseks on Viru Folgil esinemiseks oma nõusoleku
andnud Rootsi kuumim folkrokiansambel Hoven Droven.
Rootsi pärimusmuusikat esitab maailma üks tunnustatumaid vokaalkollektiive Voces Nordicae. Norrat tuleb
Käsmu esindama mullune Grammy nominent Ensemble
96. Teiselt poolt Soome lahte saabuvad kontserti andma
kuulus õdede duo Angelit.
Eesti esinejatest saab kolme päeva jooksul Käsmus
kuulata suuremat osa meie tuntumatest pärimusmuusika
viljelejatest.
Vaheldust pakuvad meremuuseumi tagusel rannal
Ingmani merelaval ning kabelis toimuvad autorikontserdid, kus esinejateks on Tõnis Mägi, Riho Sibul,
Siiri Sisask, Henry Laks, Bonzo jpt. Pealava püstitatakse
Lainela puhkekülla.
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Tunnustati turismiettevõtjate ühendust Ehedad
Elamused Lahemaal
Lääne-Viru maavalitsus ja
sihtasutus Lääne-Viru Arenduskeskus otsustasid tunnustada konkursi “Turismi
tegu 2007” kategoorias
Jäneda Mõis OÜd ja “Turismi koostegu 2007” kategoorias turismiettevõtjate
ühendust Ehedad Elamused
Lahemaal.
Ühendus Ehedad Elamused Lahemaal koondab 20
turismiettevõtjat LääneViru- ja Harjumaal.
Ühendus on hea näide
aktiivsemate väikeettevõtjate ja Lahemaa rahvuspargi
külastuskeskuse koostööst,
ühtsest turundamisest, vastastikku teenuste ja võimaluste pakkumisest ning seeläbi piirkonna atraktiivsuse
ja turismiettevõtete konkurentsivõime tõstmisest.
Koostöövõrgustik loodi
2005. a ja see on vabatahtlike

loodus- ja kultuuripärandit
tutvustavaid teenuseid, kohalikku toitu. Ehedate Elamuste ettevõtjate tooted on
keskkonnasõbralikud ja nen-

de arendus suunatud säästvusele.
Koostöövõrgustiku Ehedad Elamused Lahemaal
kuuluvad: Jaanioja Mamsli
mängumaa Võsul, MTÜ
Käsmu meremuuseum, Sireli külalistemaja Käsmus,
Toomarahva turismitalu
Altjal, Iisaka lambakasvatus- ja käsitöötalu Uuris,
Kuusekännu ratsatalu Loobus, Mätta ratsatalu Paasil,
Arma ratsatalu Rutjal, Metsaveere turismitalu Amas,
MTÜ Neeruti selts Kadrina
vallas, Linnumäe loodustalu, Õnnela külalistemaja,
Madi puhketalu, Kuusiku
Loodustalu Vatku-Nõmmel,
Viitna ja Altja kõrts, Kingu
turismitalu Vihulas, Adami
turismitalu Vainupeal, Karepa ürdiaed, Toolse jaanalinnufarm ja Nõmme Sirje
käsitöötalu Tõugu külas.

Vihula Vallavalitsusse meilitsi aadressil:
vihula@vihula.ee või posti
teel hiljemalt 17. märtsiks.
Tuusiku maksumus on 600
kr, vähekindlustatud ja paljulapseliste perede lastele
võimalik taotleda soodustust kuni 100%. Avaldusse
palu-me märkida lapse nimi,
sünniaeg, kontakttelefon või
meil ja kas tasute tuusiku
maksumuse ise või soovite

vallapoolset toetust. Vald
organiseerib ka transpordi
laagrisse ja tagasi.
Informatsioon
sotsiaalnõunikult telefonil
32 58 644 või 56694345
ning meilitsi
eha.veem@vihula.ee Kui
sooviavaldusi laekub
rohkem, kui on tuusikuid,
teeb valiku vallavolikogu
sotsiaal- ja hariduskomisjon.

Käsmu meremuuseumi asutaja Aarne Vaik (vasakul)
tutvustamas Käsmu ajalugu Inglise suursaadikule.
mitteametlik ühendus, mille
eesmärk on üheskoos pakkuda piirkonna külastajatele
kvaliteetseid ja meeldejäävaid elamusi, piirkonna

Soodustuusikud lastele
Vihula Vallavalitsus on
broneerinud 2008.
aasta suveks 10 soodustuusikut Remniku
Laste- ja noortelaagrisse ajavahemikuks 21.juuli - 26.juuli.
Lastekaitse Liidu Remniku
puhkekeskus asub Peipsi
järve põhjarannikul, imeilusa järve liivasel kaldal.
Puhkekeskusesse on Alajõe

valla keskusest 8 km ja
Jõhvist 35 km. Puhkekeskus
on rajatud 80-ndatel ning on
üks paremas seisukorras
keskuseid sealses piirkonnas. Pilte ja informatsiooni
laagri kohta saab ka internetist aadressil:
http://www.lastekaitseliit.ee
/?id=10837. Laagrisse
võetakse lapsi vanuses 7.-14.
aastat.
Sooviavaldused saata

Veevarustuse ja heitvee
ärajuhtimise hinna
kehtestamine

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.

19. veebruaril 2008 kehtestas Vihula Vallavalitsus oma
määrusega nr. 1 uued veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise
teenuse hinnad “Vihula Munitsipaal “ teeninduspiirkonnas
(Võsu, Vergi, Käsmu, Võsupere, Vihulas ) alljärgnevalt:
1) Veevarustuse teenuse hind 14 kr/m3
2) Tasu heitvee ärajuhtimise eest 25 kr/m3
3) Vee ja heitvee abonomenttasu 25 krooni kuus.
Hinnad kehtivad alates 1.juunist 2008.

Enna Tiidemann
personalijuht
enna.tiidemann@vihula.ee
325 8632

1. märts

kell 11.00

Vihula Vallavalitsus korraldab Vee ja heitvee ärajuhtimise
hinna tõusu teemalise koosoleku tarbijatele 10.03.2008
algusega kell 17:00 Võsu rannaklubis.

Matk mööda Võsu ümbruse põliseid metsateid

Matk mööda Võsu ümbruse põliseid metsateid Vanakabelinõmmelt Võsule. 1999. aastast toimuv traditsiooniline Võsu
suusamatk ei jää ära ka tänavu! Ilmataadi vempude kiuste matkame seekord jalgsi Pihlaspea lähistel asuvalt
Vanakabelinõmmelt mööda põliseid metsateid Kõrve ja Ligedama kaudu Võsu veerel asuvale telkimisplatsile.Retke pikkus
on 7,7 km. Matkateed ääristav mets peidab igal sammul meie esivanemate elu ja tööde jälgi; sellega seotud legende ja
pärimust tutvustavad Anne Kurepalu ja Tiina Neljandik. Sportlikumad retkelised saavad teha kepikõndi ja matkata omas
tempos, sest rajameistrid on tee ääres olevad huvipunktid varustanud infoga ka iseseisvaks tutvumiseks.Matk algab 1. märtsil
kell 11.00 Võsu-Vergi-Altja tee ääres veidi maad Pedassaare sildist Vergi poole. Matkabuss väljub Võsult kell 10.15
peatustega Vergi teeristil, Palmses Sagadi teeristil, Sagadi poe juures, Oandul, Altjal ja Vergis.Buss alustab tagasiteed Võsult
kell 14.00 Matka lõpus ootab matkajaid maitsev supp. Matka korraldavad nagu ikka Riigimetsa Majandamise Keskus ja
Võsu Vabatahtlik Tuletõrjeühing.
8. märts

kell 10.00

Külade spordipäev

9. märts

kell 18.00

Esietendus „Vigased pruudid”
Võsu Rannaklubis

Jututoa näitering

15. märts

kell 21.00

SOS Naistepäeva tantsuõhtu.

Avatud Baar!

17-21. märts

G.Otsa nädal

Võsu Spordihoones

Kontsert „Vallutanud meeli- Ooperett” ja film „Georg”

täpsem info www.vihula.ee või tel 525 1127 kultuurinõunik Vihula vald, Rannaklubi
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ISTUNG NR 30
28. jaanuar 2008 kell 08.30 Võsul
Kohal oli 13 volikogu liiget: Piret Aasmäe,
Malle Komp, Sirje Kornel, Leo Luus, Tarmo
Nuija, Arno Pärna, Mare Raja, Eha Sirelbu,
Jüri Teppe, Jaanus Tuusti, Art Veermäe, Ain
Välba, Arvi Ööpik.
Istungil ei osalenud: Andrus Aasmäe ja Arvo
Kübar.
Volikogu otsustas:
Otsusega nr 160 otsustati võtta laenu AS-lt Hansapank laenulimiidiga kuni 6 000 000 (kuus miljonit)
krooni tagasimaksetähtajaga viisteist aastat.
Otsusega nr 161 garanteeriti Vihula valla 2008.aasta
eelarvest Kohaliku elukeskkonna arendamise programmi raames esitatud projekti “Võsu silla renoveerimine” omafinantseeringu tasumine 400 000.krooni ulatuses.
Otsusega nr 162 algatati üldplaneeringu muutmisettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamine
Toolse Kindluse katastriüksusele Toolse külas.

ISTUNG NR 31
14.veebruar 2008 kell 15.00 Võsul
Kohal oli 15 volikogu liiget: Raul Aak,
Andrus Aasmäe, Piret Aasmäe, Malle Komp,
Sirje Kornel, Arvo Kübar, Tarmo Nuija, Arno
Pärna, Mare Raja, Eha Sirelbu, Jüri Teppe,
Jaanus Tuusti, Art Veermäe, Ain Välba, Arvi
Ööpik.

Volikogu otsustas:
Määrusega nr 67 võeti vastu Vihula valla 2008.a
eelarve kogumahus 32 995 750.- Krooni.
Määrusega nr 68kehtestati “Reservfondi käsutamise
kord”.
Otsusega nr 163 määrati moodustatavale Haraka
katastriüksusele, asukohaga Eisma küla Vihula vald,
sihtotstarbeks elamumaa.
Otsusega nr 164 määrati moodustatavale Rannamõisa katastriüksusele, asukohaga Eisma küla
Vihula vald, sihtotstarbeks elamumaa.
Otsusega nr 165 kehtestati üldplaneeringut muutev
detailplaneering Vergi tee 11 ja Kalda tn 19
katastriüksustele Võsu alevikus.
Otsusega nr 166 kehtestati detailplaneering Ranna tee
13/Klaokse maaüksusele Käsmu külas.
Otsusega nr 167 kehtestati detailplaneering Ankru
maaüksusele Vergi külas.
Otsusega nr 168 kehtestati detailplaneering Nurme ja
Niidu maaüksustele Eisma külas.
Otsusega nr 169 võeti teadmiseks revisjonikomisjoni
akt Vihula Lasteaed-Algkooli kontrolli tulemuste
kohta.

Volikogu poolt vastuvõetud määruste ja otsustega
saab tutvuda valla kantseleis, raamatukogudes ja
internetis valla koduleheküljel: www.vihula.ee

Järgmine korraline volikogu istung
toimub 13.märtsil 2008 kell 15.00 Võsul
vallamaja saalis.
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22.jaanuari 2008 istungi nr 3 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. arutas Võsu Põhikooli eelarve palgafondi ja direktori
kohusetäitja taotlust juubelitoetuste maksmiseks;
2. kompenseeris õpilaste sõidupiletid;
3. esitas volikogule järgmised eelnõud: „Nõusoleku
andmine laenulepingu sõlmimiseks“, „Omafinantseeringu garanteerimine“ ja „Üldplaneeringu muutmisettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamise
algatamine Toolse Kindluse katastriüksusele“;
4. arutas vastust kaebusele haldusasjas 3-07-2664 (kaebus
Vihula Vallavalitsuse 11.12.2007 korralduse nr 467
tühistamiseks);
5. väljastas ehitusloa Mere tänaval asuva Simona silla
rekonstrueerimiseks;
6. volitas vallavanemat alla kirjutama Rakvere Linnavalitsusega sõlmitavale käsunduslepingule koostööks
Rakvere koduloomade varjupaigaga;
7. pikendas Võsu alevikus Viru tn 6-2 asuva sotsiaalkorteri
kasutamise üürilepingut kolme aasta võrra;
8. arutas taotlust kasutamata jäägi üleviimiseks järgmise
aasta eelarvesse tulenevalt külaseltside toetamise
korrast. Taotluste esitamise tähtaeg oli 31.detsember
2007;
9. arutas kolme külaseltsi taotlust ringide juhendajate
töötasu finantseerimiseks valla eelarvest.
29.jaanuari 2008 istungi nr 4 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
10. väljastas kasutusloa OÜ-le Jaotusvõrk Neeme tee 33
Käsmu külas kinnistu maakaabelliini ja liitumiskilbi
kasutamiseks;
11. väljastas projekteerimistingimused Võsu alevikus Mere
42 elamu rekonstrueerimiseks, Sagadi külas Saare
maaüksusele elamu, aida ja sauna projekteerimiseks,
Koljaku külas Greenwaldi maaüksusele suvila
projekteerimiseks;
12. algatas detailplaneeringu koostamise Villa Dombrovka
ja osaliselt Metsarahu maaüksusele Karepa külas;
13. otsustas maksta hoolduskulude katmiseks toetust,
ühekordset toetust, koolitoidutoetust, rehabilitatsioonitoetust ja küttetoetust;
14. muutis Vihula Vallavalitsuse 23.10.2007 korralduse nr
415 punkti 1 hoolduskulude tasumise osas;
15. andis nõusoleku Rakvere Spordikoolile ja MTÜ-le Fän
Clab projektlaagrite läbiviimiseks;
16. kinnitas Võsu alevikus asuva kinnistu Spordi 7 kirjaliku
enampakkumisega müügi tingimused;
17. esitas volikogule määruse eelnõu „Reservfondi
käsutamise kord“;
18. andis seisukoha Võsu alevikus asuva kinnistu Mere 43
detailplaneeringu avalikul väljapanekul esitatud
vastuväitele.
05.veebruari 2008 istungi nr 5 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
19. väljastas kasutusloa OÜ-le Jaotusvõrk elektri maa-

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.

kaabelliini ja alajaama kasutamiseks Mehaanikatöökoja maaüksusel Võsupere külas;
väljastas kasutusloa OÜ-le Katashi Vihula mõisa
jääkeldri kasutamiseks Vihula külas;
algatas detailplaneeringu koostamise Kivikalda maaüksusele Eisma külas;
väljastas ehitusloa OÜ-le Rissne Estonia puurkaevu
rajamiseks Kurvi maaüksusele Toolse külas;
muutis Vihula Vallavalitsuse 13.11.2007 korralduse nr
431 „Võsu alevikus Vabaduse tn 14 jagamine ja aadressi
määramine“ punkte 1.1. ja 1.2. pindalade osas;
lubas xxxx-l jätkata koolikohustuse täitmist Rakvere
Õhtukeskkoolis;
muutis OÜ-ga Transtime sõlmitud reisijateveo teenuse
osutamise lepingut liinikilomeetri hinna osas;
esitas volikogule järgmised eelnõud: „Vihula valla
2008. aasta eelarve vastuvõtmine“, „Eisma külas
asuvale Rannamõisa katastriüksusele sihtotstarbe
määramine“, „Eisma külas asuvale Haraka katastriüksusele sihtotstarbe määramine“, „Võsu alevikus
asuva Vergi tee 11 ja Kalda tn 19 detailplaneeringu
kehtestamine“, „Vergi külas asuva Ankru maaüksuse
detailplaneeringu kehtestamine“, „Käsmu külas asuva
Ranna tee 13/Klaokse maaüksuse detailplaneeringu
kehtestamine“, „Eisma külas asuvate Nurme ja Niidu
maaüksuste detailplaneeringu kehtestamine“;
esitas volikogule kooskõlastamiseks Lääne-Viru
maakonna spordi ja noorsootöö arengukavad;
nõustus KMRA Audiitorbüroo OÜ poolt esitatud
pakkumisega ja selle tingimustega Vihula vallavalitsuse
2007. majandusaasta raamatupidamise aastaaruande
audiitorkontrolli läbiviimiseks.

07.veebruari 2008 istungi nr 6 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
29. väljastas ehitusloa SA-le Virumaa Muuseumid Palmse
mõisa härrastemaja piirdeaia rekonstrueerimiseks.
12.veebruari 2008 istungi nr 7 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
30. algatas detailplaneeringu koostamise Mesiaia maaüksusele Altja külas ja Neeme tee 29 kinnistule Käsmu
külas;
31. väljastas projekteerimistingimused Marge Voogma'le
kamina ja korstna projekteerimiseks Vergi külas
aadressil Vergi 3-4;
32. väljastas projekteerimistingimused Silja Aitmann'ile
elamu, sauna, garaaži ja puurkaevu projekteerimiseks
aadressil Jussi maaüksus Sakussaare küla;
33. kompenseeris taotluste alusel õpilaste sõidupiletid
summas 2022.-krooni;
34. andis nõusoleku Käsmu külas Uustalu kinnistu
jagamiseks 11-ks eraldiseisvaks katastriüksuseks.

Vihula Vallavalitsus
võtab teenistusse

Vastavalt Planeerimisseaduse § 11 lõikele 1 annab
Vihula Vallavalitsus teada kavandatavatest
detailplaneeringutest :

JÄRELEVALVEAMETNIKU

1. Käsmu külas Neeme tee suvituskrunt A-264
(92201:014:0130) maaüksusele ehitusõiguse määramine.
2. Sagadi külas Kadaka (88702:001:0082) maaüksuse
jaotamine kruntideks, ehitusõiguse saamine kuni 25-le
elamule.
3. Toolse külas Rohna (88703:003:0272) maaüksuse
kruntideks jaotamine, ehitusõiguse määramine.
4. Toolse külas Rannakivi (88703:003:1661) maaüksusel
kruntide moodustamine, ehitusõiguse määramine kahele
elamule.
5. Vergi külas Pressi (88703:001:2323) maaüksusele
üksikelamu ja abihoone ehitusõiguse määramine.
6. Võsul Lepispäe 1 (92201:004:2393) maaüksuse
kruntideks jaotamine, 4-5 elamu ehitusõiguse määramine.
7. Võsul Mere tn 64 (92201:001:0029) maaüksuse jagamine
kaheks ja ehitusõiguse saamine.
8. Võsul Metsa 10 (92201:002:1072) maaüksuse kruntideks
jagamine ja ehitusõiguse määramine.
9. Võsul Metsa 12 (92201:002:1130) maaüksuse kruntideks
jaotamine, ehitusõiguse seadmine.
10. Võsul Rakvere tee 17 (92201:003:1492) maaüksuse
kruntideks jaotamine ja sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine.
11. Võsul Varju (92201:003:1492) katastriüksuste sihtotstarvete muutmine nii, et Aasa 7 kõrvale moodustuks
kaks uut elamukrunti 1200-1400m2.

Ametikoha
põhieesmärgiks on
järelvalve teostamine
kohaliku omavalitsuse
pädevusse antud
küsimustes, kohtuvälise
menetlejana väärtegude
menetlemine.

Kasuks tuleb eelnev
töökogemus samas
valdkonnas, erialane
ettevalmistus.
Avaldus ja CV saata 14.
Märtsiks 2008 Vihula
Vallavalitsusele aadressile
Mere 6 Võsu alevik,
45501 Lääne-Virumaa.
Täpsem informatsioon
telefonil 50 51 127.
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Virumaa kinkis Eestile sünnipäevaks regilaulu Viru regi

Pilet 50.-

SELTSKONNAKLUBI

Pildil on hetk vahetult peale regilaulu esitamist kui ettevõtmise patroon proua Ingrid Rüütel Vihula regilauljate keskel tänab
osalejaid.
Viivi Voorand, Kai Tingas ja Kadri Mägi, kes koos oma
Pühapäeval kinkis enam kui kuussada Rakvere
ansamblitega selle ka ette kandsid.
Kolmainu kirikusse kogunenud inimest Eesti
Viru regi konsultant Igor Tõnurist teatas esiettekande järel, et
Vabariigile 400-realise ja ligi nelikümmend minutit
see eriline laul tuleb veel kord ettekandele ka suvisel Viru Särul.
kestnud regilaulu “Viru regi”.
Selle loomiseks saatsid toimkonnale 650 inimest ligi 6500 Viru regi kui eriline sünni-päevakingitus Eesti Vabariigile leidis
värsirida. Saadetu põhjal kirjutasid regilaulu kokku regilaulikud mainimist ka Soome STT ja YLE uudistes.

15. märtsil
Võsu
Rannaklubis

Albert HERING
Ilumäe küla

88

Vaike ONG
Eisma küla

88

Ellen TEINMANN
Võsu alevik

86

Anna BERGSTRÖM
Adaka küla

83

Arved MARGAT
Muike küla

80

Helju ELSTRUK
Võhma küla

80

Endla AAVIK
Võsu alevik

75

Loona NAEL
Sagadi küla

75

Eha SEMJONOVA
Vihula küla

70

IN MEMORIAM
VAHUR LEHTMETS
15.01.1938 - 01.02.2008
Annikvere Kooli direktor 1973-1997

Riigikogu Eesti
Keskerakonna
fraktsiooni liikmed
külastavad
29. 02. Vihula valda.
Tule kohtuma kell 9.00
vallamajja!
Seltsis

On

Elust jäljetult ükski ei lähe.
Ikka midagi järele jääb.
Sealpoolsuse säraval tähel
oma maapealseid jälgi ta näeb.

Segasem

Algus
kell 21.00
ÜLLATUSKÜLALINE! Avatud BAAR
laudade broneerimine tel 525 1127
Tantsuks LIMIT

Iga koit lõpeb loojangukumas.
Öösse kaob iga ELUpäev,
Mille pikkuse määratleb Jumal
Tema otsus on lõplik... ja jääv...

(V.Osila)

PÕHJALA PUU TÜ
võtab oma ridadesse

KIMMI- JA
LAASTUMEISTER
TÖÖÜLESANDED:
katuselaastude- ja kimmide
valmistamine
KANDIDAADILT OOTAME:
puidutöö tundmist
PAKUME: väljaõpet
TÖÖTASU: 14 000.- bruto pluss
tulemustasu

MEISTRIABI
TÖÖÜLESANDED: lLaastu- ja
kimmimeistri abistamine
KANDIDAADILT OOTAME:
vanust vähemalt 16 a. Võib olla
naine või mees.
TÖÖTASU: 7300.- bruto pluss
tulemustasu

Ja meie, Sinu endised õpilased ja kolleegid, piilume öötaevasse ning proovime
aimata, millisel helkival tähel Sa jalgu viibutades istud. Me süütame küünlad
ning saadame avarustesse sületäite kaupa ilusaid ning kauneid mõtteid
möödunud aegadest ning koosoldud päevadest...

O KÕRTS

Algus kell 21.00 v.a 14.03.
Pilet 25.-

01.03.

DJ FELIX

15.03.

DJ HEITI SALUMETS

07.03.

DJ IMRE MIHHAILOV

20.03.

DJ DOBERMAN

08.03.

DJ MARKO

21.03.

DJ AILAN KYTT

22.03.

DJ TANEL

28.03.

DJ KAUPO MITT

29.03.

DJ MARKO

14.03. KELL 22.00
ANSAMBEL VALU WELJED
PILET 75.-

Saada e-mail: info@katuselaast.ee
Lisainfo
telefonidel
3277490
ja 5093177

MÄRTS

Meie hulgast
on lahkunud …

25.jaanuaril

AGNES-MIRALDA VIIL

28.jaanuaril

HELDUR TRUMANN

01.veebruaril

VAHUR LEHTMETS

04.veebruaril

HARRY LASNER

07.veebruaril

MARIE ANTON

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

