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Suvistest
ekskursioonidest

XV Rattapäev oli lasterohke

Algab registreerimine suvistele valla poolt korraldatavatele ekskursioonidele. Nagu eelmisel aastal sai kokku
lepitud, sõidame nii laste kui eakatega sel aastal Peipsi
äärde. Külastame tuntud puhkepaiku: Alatskivi lossi ja
piirkonda (Kallaste, Mustvee jne), kus elab vene
vanausuliste kogukond.
VÄLJASÕIT PALJULAPSELISTELE
PEREDELE toimub neljapäeval, 24. juulil.
Orienteeruv väljasõit kell 8.00.
VÄLJASÕIT EAKATELE toimub samuti
neljapäeval, kuid 28.augustil. Orienteeruv väljasõit
Võsult kell 7.00.
Täpsemad kellaajad ja kogunemiskohad selguvad
peale osavõtjate registreerimist.
Info ja registreerimine sotsiaalnõuniku telefonidel
32 58 644 või 56694345.

Palmses avati kõrts
Palmse mõisa moonamajas
on nüüdsest avatud
saja
istekohaga kõrts.
“Kogu kompleksi külastades jätkub siin tegevust
terveks päevaks kogu perele,
aga pool emotsiooni läheb
kaotsi, kui süüa ei saa, ”rääkis
Palmse mõisa direktor Maie
Urbas.
Kõrtsis on moodne köök
korraliku sisustusega. Menüü
sisaldab tõelist eesti toitu 19.
sajandi lõpust. Kõik road on
lihtsas talupojakõrtsi stiilis.
Kõrtsi sisekujundus on meeldivalt lihtne ja hubane.
Palmse mõisa kõrtsi vahetus läheduses üle tee avas
samal päeval uksed veel üks
toitlustusasutus – Yulia ja
Dieter Hölscheri kohvikrestoran Lahemaa Kohvikann.

Noorimate start. Stardi andis Võsu külavanem Eha Sirelbu (vasakul), kes kolmel viimasel rattapäeval on kohtuniku rollis.
Võsu XV rattapäeval osales
136 ratturit. Peakorraldaja
Jaan Soonistel oli eriliselt
hea meel, et lapsi oli osalejate hulgas varasemast
rohkem. Kõik 3-5.aastased
osalejad said diplomi ja
meene. Teistes vanuseklassides peeti meeles kolme
paremat.
Järgnevalt märgime ära
rattapäeva võitjad:
Kuni 3-aastased
Daniel Hoglia
4-5.a
Taavi Pärnamets

6-7.a
P Karl-Jakob Palmiste
T Helemeel Assmann
8-9.a
P Tanel Vooglaid
T Annabell Aer

Täname toetajaid
Vihula vald, Tridens, Värvimeister, Palmse
Mehaanikakoda, Võsu Grill, 7 Taevas, Puumarket,
Transtime, Stokker, O Kõrts, Wiru Weri, Elion,
Maiasmokk, Perek. Aer, Juht, Tust, Robert Antropov,
Arvo Ööpik, Andres Oppo, Margus Soon, Mati
Harmipaik, Raul Orav

Võsu Põhikooli külastasid
õpetajad Saksamaalt
Prantsusmaalt ja Hollandist
13.-15.mai olid Võsu Põhikoolis seoses Comeniuse
projektiga külas 3 välisriigi esindajad. Saksamaalt 5 õpetajat,
Prantsusmaalt 4 õpetajat ja Hollandist 4 õpetajat. Külaskäigu
programmi oli lülitatud mitmed kaunid kohad Vihula vallast.
Käisime Palmse mõisas, kus võttis meid kenasti vastu Eve
Ong, Sagadi mõisas oli meie võõrustajaks Krista Keedus.
Külastasime Käsmu Meremuusemit ja sõime eesti rahvustoitu Altja kõrtsis. Tutvusime Rakvere linna ja linnusega ja
loomulikult käisime ka Tallinna vanalinnas. Olime külas ka
Väike Maarja Kutsekeskkoolis, kus direktor tutvustas
külalistele oma kooli. Neljapäeva õhtul kohtus väliskülalistega ka Vihula vallvanem Priit Pramann, kes rääkis
külalistele meie vallast.
Meie kooli lapsed esinesid toreda kontserdiga ja sõna
võttis Saksamaa kooli direktor Uwe Wahlers ,kes ütles, et
kui ta peaks tegema Euroopas uue kooli siis ta teeks selle
kindlasti Võsule. Tundub, et neile väga meeldis meie kool,
õpilased ja õpetajad. Nad jäid vastuvõtuga väga rahule.
Kooskõlastasime ka järgmise projektikoosoleku toimumise paiga ja see on sügisel Prantsusmaal ja sinna saame
kaasa võtta juba mõned õpilasedki.
Kokkusaamine oli tulemuslik ning iga kool sai häid
mõtteid, kuidas ja kuhu edasi liikuda.
Ja kõige lõppu tahan tänada kõiki õpetajaid, õpilasi, Avo
Seidelbergi, kes tuli kontserdile ja tegi meist toredaid pilte,
Luule Aasmäed, Tiina Taimsaart ja Vihula valda, kelle
toetuseta ei oleks me hakkama saanud.
Irena Reidla
Võsu PK direktori kt

10-11.a
P Margo Sall
T Maris Inno
12-13.a
P Silver Pedak
T Liis Sooniste

14-15.a
P Simo Jõe
T Anna Simona
16-39.a
M Kristjan Vilder
N Greete Steinberg
40-49.a
M Enno Eilo
N Marika Innos
50 ja vanemad
M Jüri Teppe
N Õie Malmberg
16-39.a 55 km sõidu võitis
meestest Mirko Põldma ja
naistest Jane Paju.

Võsu koolipoiste kingitus
Võsu laisteaia lastele

Sõbralaat – rahvusvaheline käsitöö- ja rannakultuuripidu
12.-13. juulil 2008 Kunda rannas
Kavas on suur käsitöölaat ja folklooripidu, näitus
sõbrakaubanduse ajaloost, Soome ja Eesti laste
joonistusvõistlus ja kunstinäitus "Minu kõige parem
sõber", lasteprogramm, käsitöö õpi- ja meistrikojad ning
räimeküpsetamiskonkurss professionaalsetele kokkadele. Sõbralaada ajaks tulevad Kundasse külla ka
korstnatega linna kõige suuremad sõbrad Eesti
korstnapühkijate kojast. Toimub korstnapühkijate
kokkutulek "Kuldne nööp". Mahu rannas peetakse 12.
juulil sõbrapäeva. Õhtul on simman. Eesti Vabariigi
juubeliaasta ning Kunda linna 70. sünniaasta muudavad
sõbralaada pidulikuks suursündmuseks - sünnipäevapeoks koos sõpradega Eestist ja mujalt.

Lasteaialastel oli suur mure –nukud on, millega mängida, aga
voodeid, kuhu neid magama panna, kui ise magama lähed, ei ole.
Toodi siis Võsu kooli näidiseks kaks kunagi ühe lapsevanema
poolt tehtud voodit ja Võsu kooli 9. klassi poisid Aleksander
Assmann, Timmo Kuuskla, Rando Kulla, Ahti Siivelt,
Marko Liiva ja Rene Kasemets õpetaja Ain Okase
juhendamisel meisterdasid lasteaiale kingituseks kolm suurt
narivoodit ja kaks väiksemat voodit. Need said kooliaasta lõpuks
valmis ja poisid viisid need 27. mail ise lasteaeda ära. Väikesed
lapsed olid üsna üllatunud, kui mitu suurt poissi peale nende
lõunauinakut ühtäkki lasteaia mängutoas olid. Eks lasteaias oli
juba suuri poisse oodatud kah. Lasteaiakasvataja ulatas noortele
meistritele tänutäheks suure kommikoti.

Arenduskoda taotleb
toetust
MTÜ Arenduskoja üldkoosolek, mis toimub 25. juunil
2008. aastal arenduskoja ruumides (Roheline 19, Tapa),
kavatseb kinnitada LEADER-tüüpi meetme raames
kohaliku tegevusgrupi (piirkonna moodustab Ambla,
Kadrina, Kuusalu, Tapa ja Vihula valla ning Loksa linna
territoorium) toetuse
taotluse ning esitada selle
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile.
Heiki Vuntus,
Arenduskoja tegevjuht
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Kevadised tibulennud
Kui kevadised tegemised osutuvad kesisteks,
lohutatakse end rahvatõdemusega: „Tibusid loetakse
sügisel.“ See tõde võib paika pidada mujal, kuid mitte
koolielus. Siin loetakse tibusid kevadel. Võsu Põhikool ja
Vihula Lasteaed-algkool nagu kõik teisedki koolid
lasevad oma õpilastibud välja ja nende lennuvõimet
hinnatakse just praegu – kevadel ja suve hakul.
Meie põhiseaduse preambuli kohaselt peab Eesti riik
tagama eesti rahvuse ja kultuuri säilimise läbi aegade.
Sealhulgas peavad riik ja kohalikud omavalitsused
tagama lastele hariduse kättesaadavuse. Õigus haridusele
on iga kodaniku põhiõigus.
Hea on tõdeda, et Vihula valla Võsu Põhikooli
tänavused lõpetajad on hariduse omandamise täie
tõsidusega kätte võtnud ning nende tegemistest saab vaid
rõõmu tunda. Enamik klassist on õppinud vaid headele ja
väga headele hinnetele. Nende teadmisi on korduvalt
kaalutud maakonna olümpiaadidel ning need on olnud
sedavõrd kaalukad, et klass leidis äramärkimist maavanema aukirjaga.
Aleksander Assmann on maakonnas parim matemaatikas ja füüsikas, emakeeles Maris Reintal, inglise keeles
on kodus Eva Aasmäe.
Hea põhiharidusega inimene oskab seda ka rakendada
– Linda Randoja on Lääne-Virumaa Koidikulauliku
konkursi võitja, esikolmikus vabariiklikul etlejate
konkursil. Sarnaseid tulemusi on selle klassi õpilastel
rohkesti.
Et vaid terves kehas leiab koha terve vaim, siis Võsu
Põhikool esines edukalt maakonna koolinoorte esivõistlusel saalijalgpallis, tuletõrjespordipäev võideti.
Koolilõpetajate senised hinded, teadmised ja aktiivsus
on tugevaks aluseks edasiseks teadmiste ja oskuste
omandamiseks, olgu see siis gümnaasiumis või mujal.
Tänapäeval on parimatele avatud terve maailm, taha ja
oska vaid sealt endale valida see õige.
Tänu ja õnnitlused kogu koolirahvale ja vanematele
tublide laste kasvatamise eest.
Kohaliku kultuuritegevuse arendamine on traditsiooniliselt kuulunud kohaliku omavalitsuse pädevusse. Seda
silmas pidades otsustas vallavolikogu anda tasuta MTÜ
Võhma Seltsimaja kasutusse Võhma Rahvamaja hoone.
Samas pidas volikogu seekord ka oma istungit.
Kinnitati Vihula valla 2007.a majandusaasta aruanne.
Sealt hakkas silma tõsiasi, et kui vallas on elanikke 2051,
siis töötavaid ja palka saavaid inimesi vaid 808. Mistõttu
kehtestati ka tõrgeteta detailplaneeringud Võsul ja Oandul
– ikka eesmärgiga ehitusõiguse seadmine. Ega valmis
ehitatud majad elaniketa jää.
Valla elu läheb edasi ning jääb vaid üle oodata
koolidest järgmise kevade tibusid. Et nad kõik päris
lennukindlatena valda naaseksid, siinse elu üle võtaksid ja
edasi viiksid.
Parimat soovides
Ain Välba
vallavolikogu esimees

Sotsiaalministeerium ja
Perekasvatuse Instituut
korraldavad lapsehoidjate koolitust
Teadaolevalt on paljud lapsevanemad raskustes oma
erivajadusega laste hoiu korraldamisega. Probleem on
terav mitte ainult sellepärast, et vanemail on majanduslikel põhjustel vaja tööl käia, vaid ka lapse arengut
silmas pidades. koolitatud hoidja saaks varases eas
lapsega tegeldes kaasa aidata, et laps optimaalselt
areneks.
Koolitust tööks erivajadustega lastega on potentsiaalsetele lapsehoidjatele seni vähe korraldatud. Koostöös
Sotsiaalministeeriumiga korraldab Perekasvatuse Instituut kolm lapsehoidjate koolitust. Eesmärgiks on
koolitada 50 eesti ning 25 vene keelt kõnelevat
lapsehoidjat, kes asuksid tööle puuetega lastega.
Koolituse kestus august-oktoober, kutseeksam on
novembri alguses. Koolitused toimuvad erinevates Eesti
piirkondades. Toimumiskoha valiku määrab koolitatavate
elukoht.
Koolitatav maksab ise koolituse ning eksami eest
300,00 krooni. Projekt katab muud kulud, välja arvatud
transpordikulu (sõit koolituspaika). Koolitusele saamise
eelduseks on omavalitsuse toetus (kirjalik) ning kiri
perelt, kes soovib koolitatavat pärast tunnistuse saamist
endale lapsehoidjaks. Kui koolitusele soovib tulla
inimene, kes tahab luua kas osaühingu või asuda
tegutsema FIE-na, peab ta vastavasisulise avalduse
kirjutama.

VIHULA VALLA LEHT
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Hea valla rahvas
Kõlanud on viimased koolikellad ja tänaseks võivad kõik
lõpetajad öelda juba päris
kindlalt: tehtud! Ära tegid
Vihula Lasteaed-Algkoolis 4
last, põhikoolides kokku 30 ja
nendest Võsu Põhikoolis 14
noort inimest. Keskkooli ja
gümnaasiumi jätab seljataha 23
noort. Soovin teile kõigile tugevat tuult purjedesse ja et kompass ikka õiget suunda näitaks!
Palju päikest teie päevadesse,
sest suvel kogutud energia aitab
pikal pimedal talveajal oma
tehtud valikutes kindlustunde
säilitada ja küllap need päikesekillud ka silmad säramas hoiavad.
Eraldi soovin edasi anda
tänusõnad Võsu Põhikooli õpetajatele, kes, vaatamata pidevatele muutustele juhtkonnas,
on suutnud teha oma tööd väga
hästi ning kelle töö on leidnud
tunnustust ka kaugemal. Võsu
lapsed on osalenud edukalt
paljudel olümpiaadidel!
Koolidest veel rääkides,

suhelnud Vihula kooli lõpetajate vanematega, on mul siiralt
hea meel ja ma ei saa seda mitte
vaid enesele hoida, sest lapsevanemad on andnud esialgse
nõusoleku, et lapsed jätkavad
oma kooliteed meie valla koolis
Võsul.

vaid MTÜ Hoia Eesti Merd, kes
antud valdkonnaga tegeles,
teatas sel kevadel, et Sinilippe
enam ei jagata. See asjaolu,
loodan, ei sega rannamõnusid
nautimast. Vihula valla ainuke
supelrand on hooajaks valmis ja
kõigile avatud.

võin kindlalt väita, et Tallinna ja
Rak-vere vahel nn hääletades
sõites pead istuma prügikoti
otsas. Ikkagi tekib küsimus,
kuidas ja kust on pärit see praht
meie teede äärtes ja metsades.
Seda ei tekita ju metsaelanikud,
see on puhtalt inimtegevuse
tulemus. Enne kui midagi vaikselt maha poetada või hoolimatult endast eemale visata tasuks
meenutada, et keegi peab selle ju
ka üles korjama. Siiras tänu
inimestele, kes on liitunud tänaseks korraldatud jäätmeveoga.
Hoiame oma koduümbruse
puhta! Jäätmevedaja on küll
veidi hädas kinnistute ülesleidmisega. Siinkohal minu üleskutse: palun paigaldage oma
postkastide külge silt kas siis
kinnistu või elaniku nimega.
Paljud sekeldused jäävad ära.
Soovin kõigile sooja ja pikka
suve.

Rand külastajate
vastuvõtuks valmis
Suvi on ka puhkuste aeg. Ja kus
veel saab parimad mälestused
suvest kui mitte mere ääres
varbad vees. Mitmel aastal on
meie ainuke avalik Võsu supelrand saanud üleriigilise tunnustuse osaliseks Sinilipuranna tiitli
näol. Ka sel hooajal on rand
külastajate vastuvõtuks valmis,
veeproovid on head, wc, dušš
olemas ning vetelpäästjate valvsa pilgu all on siin hea ja
turvaline puhkust nautida. Pretensioonikamate külastajate
tarvis on paigaldatud laudteed.
Paraku aga ei lehvi rannas
sinilipp kuid seda mitte seekord
valla asjaajamisest tingituna,

Kust on pärit praht teede
äärtes ja metsades
Supelrand on korras, aga liikudes
valla territooriumil ringi, tekib
küsimus, kas upume varsti
prügisse? Teede äärtes võib näha
nii prügikotte kui ka lihtsalt
maha jäetud prahti. Korjatakse
see ära, on nädala möödudes
olukord sama. Me ei ole ilmselt
valmis veel enesele teadvustama
oma kauni looduse eripära.
Seoses inimeste pahameelega
korraldatud jäätmeveo suhtes on
vallavalitsusele laekunud tänaseks üle tuhande avalduse, kelledest suurem osa väidab, et viib
oma prügi linna või … neid kohti Priit Pramann
on palju. Pole küll statistikat veel Vallavanem
teinud, aga praeguse seisuga

Hajaasustuse infrastruktuuri veeprogrammi
rakendamisest ja taotluste esitamisest
Käesoleva aasta talvel kogus
Vihula Vallavalitsus sooviavaldusi hajaasustuse infrastruktuuri veeprogrammi jaoks. Ligi
80 inimest avaldas soov osaleda
selles programmis. Programmi
eesmärk on parandada inimeste puhta vee kättesaadavust ning
seeläbi elukvaliteeti ning aidata
kaasa sotsiaalsele jätkusuutlikusele.
2008.a. riigieelarvest eraldati Lääne-Viru maakonnale 2
miljonit krooni. Vihula Vallale
on nimetatud programmist
eraldatud 150 000 krooni,
millele lisandub Vihula valla
omaosalus 150 000 krooni,
kokku 300 000 krooni, mille
ulatuses on võimalus esitada
taotlusi. Programmi rakendamisel kaevude ja veetrasside
ehitamiseks rakendatakse finantseerimisel põhimõtet:1/3
riik, 1/3 omavalitsus ja 1/3
elanik.
Programmi raames toetatakse järgmisi hoonetevälise
joogivee süsteemi rajamisega
seotud tegevusi hajaasustusega
piirkondades: kaevude (puur- ja
salvkaevude) ehitamine ning
puhastamine; olemasolevatest
või uutest kaevudest joogiveetorustiku ehitamine või olemasoleva joogiveetorustiku rekonstrueerimine; kaevude varustamine vee pumpamiseks ja
puhastamiseks vajalike tehniliste seadmete ja tarvikutega,
sealhulgas selleks vajalike
elektritööde teostamine; rajatud hooneteväliste veesüsteemide teostusmõõdistamine;
vanade puurkaevude tamponeerimine; vee kvaliteedi analüüs.
Lääne-Viru Maavalitsus
kuulutab käesoleva aastal juulis
programmi avatuks, määrates
taotluste esitamise tähtpäeva
15.09.2008. Info taotlusvooru
avamisest ilmub maakonnalehes, vallalehes ning maavalitsuse ja valdade veebilehtedel.
Taotlused tuleb esitada Vihula
Vallavalitsusele hiljemalt
15.09.2008.
Abikõlblikud kulud
Programmi raames on abikõlblikud tegevused järgmised:
Kaevude ja joogiveetorustike ehitustöödega seonduvad
kulud; kaevude ja joogiveetorustike ehitamiseks vajalikud
materjalide ja tarvikute soetamise kulud; veepumpamise ja
puhastamise seadmete soetamise ning paigaldamise kulud;

joogiveetorustike teostusmõõdistamise kulud; veesüsteemide rajamisega kaasnevate
uuringute ja projekteerimise
kulud, veesüsteemide rajamisega kaasnevad lõivud, notaritasud vaid juhul, kui nende
alusel viiakse sama projekti
raames ellu nimetatud tegevusi;
vee kvaliteedi analüüside kulu;
kaevude tamponeerimise kulu.
Abikõlblikud on ainult need
kulud, mis on tehtud pärast
toetuse kasutamise lepingu
sõlmimist, välja arvatud punktides 8.1.5 ja 8.1.6 nimetatud
tegevused, mis ei tohi olla
varasemad kui 01.01.2007 ja
peavad olema tõendatavad.
Projekti ajalise kestuse arvestus algab lepingu sõlmimisest või projektis määratletud hilisemast tähtajast. Projektide elluviimise maksimaalne kestus on 12 kuud.
Toetuse eraldamise
üldpõhimõtted, toetuse
suurus ja oma- ning
kaasfinantseerimise määr
Toetuse aluseks on põhjendatud eelarve, ühe majapidamise puhul on toetuse ülemmääraks 100 000 krooni. Toetuse suurus ei või olla suurem
kui 2/3 projekti abikõlblikest
kuludest. Projekti omafinantseeringu hulka arvatakse vaid
toetuse saaja ja kaastaotleja
poolt tehtavad rahalised abikõlblikud kulud, taotleja ja
kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 1/3 projekti
abikõlblikest kuludest.
Toetuse taotlemine
Taotlejale, kaastaotlejale ja
taotlusele esitatavad nõuded
Programmi raames saavad
taotlejaks olla:
Füüsilised isikud; mittetulundusühingud ja sihtasutused,
mille põhikirjaliste tegevuste
hulka kuulub oma liikmete või
elanike joogiveega varustamise
tagamine või kes täidavad korteri- või veeühistu ülesandeid.
Taotlejale, kaastaotlejale ja
taotlusele kehtivad järgmised
nõuded:
Taotlejaks ja kaastaotlejaks
saab olla:
Füüsiline isik, kes rahvastikuregistri andmete järgselt elab
taotlusjärgses kohalikus omavalitsuses hiljemalt alates
01.01.2008;
Mittetulundusühing või
sihtasutus, mille registrisse

kantud asukoha aadress asub
taotlusjärgses kohalikus omavalitsuses.
Toetuse taotluses tuleb ära
näidata ka kaastaotleja(d).
Kaastaotlejad peavad taotluse
ankeedi kinnitama oma allkirjaga. Toetuse taotleja vastutab
toetuslepingus võetud kõigi
kohustuste täitmise eest.
Taotlejal ei tohi riiklike
maksude osas olla maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui
see on ajatatud.
Toetust saab taotleda veesüsteemide rajamiseks vaid
olemasolevatele majapidamistele.
Majapidamine, mida rajatav
veesüsteem teenindab, peab
kuuluma üldjuhul taotlejale (v.a
mittetulundusühingud) või
kaastaotlejale(tele). Juhul kui
majapidamine või kinnistu,
kuhu veesüsteem rajatakse, ei
kuulu taotlejale või kaastaotlejale, tuleb taotlusele lisada
omaniku kirjalik nõusolek. Rajatav veesüsteem ei või teenindada ebaseaduslikku ehitist.
Rajatav veesüsteem peab
järgima ehitusseadust, taotlusjärgse kohaliku omavalitsuse
ehitusmäärust ja head ehitustava ning keskkonnaministri 30.
jaanuari 1997. a. määrusega nr 8
"Põhjavee uurimise, kasutamise
ja kaitse korra ning puurkaevude projekteerimise, puurimise, konserveerimise ja likvideerimise korra kehtestamine"
kehtestatud lisa 2 "Puurkaevude
projekteerimise, puurimise,
konserveerimise ja likvideerimise kord".
Veesüsteemi rajamiseks või
rekonstrueerimiseks peab olema väljastatud kohaliku omavalitsuse kirjalik nõusolek või
ehitusluba ja projekteerimise
korral projekteerimistingimused. Kui rajatav veesüsteem
läbib mitut kinnistut, siis on
vajalik esitada notariaalne kokkulepe reaalservituudi seadmiseks, mille kohaselt kinnistu
omanik on kohustatud taluma
tema kinnistut läbivat veesüsteemi. Joogiveetorustiku võib
rajada vaid sellise puurkaevu
juurde, mille vesi vastab Sotsiaalministri 31. juuli 2001. a.
määrusega (Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning
analüüsimeetodid) nr 82 kehtestatud normidele.
Taotlus tuleb esitada lisas 1
toodud taotlusvormil ja see peab
sisaldama järgmisi kohustuslikke lisadokumente:

1. projekti eelarve;
2. oma- ja kaasfinantseeringut tõendavad dokumendid (omakäeline garantiikiri);
3.ehitusluba (juhul kui projekt seda eeldab) või kohaliku
omavalitsuse kirjalik nõusolek;
4. vee analüüs, mis tõendab
joogivee kvaliteeti (juhul kui
projekti eesmärk on hetkel
kasutatavast veesüsteemist saadava joogivee kvaliteedi parandamine või joogiveetorustiku
rajamine olemasolevast puurkaevust);
5. puurkaevu rajamisel kehtiv(ad) hinnapakkumus(ed),
Juhul kui projekti maksumus
ületab 100 000 krooni, tuleb
esitada hinnapakkumus;
6. Kui rajatav veesüsteem
läbib mitut kinnistut, siis on
vajalik esitada notariaalne kokkulepe reaalservituudi seadmiseks, mille kohaselt kinnistu
omanik on kohustatud taluma
tema kinnistut läbivat veesüsteemi.
Taotlus esitatakse paberkandjal allkirjastatuna.
Taotluse menetlemine
Taotluste menetlemise tähtaeg
on maksimaalselt 30 tööpäeva
taotluste esitamise tähtpäevast
arvates.
Taotlusi hindab kohaliku
omavalitsuse olemasolev või
täiendavalt moodustatud vähemalt 5-liikmeline komisjon
(edaspidi komisjon). Enne
rahastamisotsuse langetamist
tutvub komisjon või kohalik
omavalitsus kohapeal igas taotluses kajastatud asjaoludega.
Kohalik omavalitsus informeerib taotlejat taotluse rahuldamisest või rahuldamata jätmisest 5 tööpäeva jooksul pärast
otsuse tegemist ning avalikustab toetuse saajad oma veebilehel
Toetuse kasutamist täpsemalt reguleerib kohaliku omavalitsuse ja toetuse saaja vaheline toetusleping, milles on
kirjas poolte õigused ja kohustused.
Taotlusvorm ja täiendav
informatsioon programmi kohta
on kättesaadav interneti aadressil:
http://www.eas.ee/?id=4176
ning tel. 5276311 Madis Praks
Avalduste esitamise tähtaeg on
15.09.2008.a.
Madis Praks
abivallavanem
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ISTUNG NR 35 28. mai 2008 kell 18.00 Rakvere
Kohal oli 10 volikogu liiget: Andrus
Aasmäe, Piret Aasmäe, Malle Komp, Sirje
Kornel, Arvo Kübar, Arno Pärna, Eha Sirelbu,
Jaanus Tuusti, Ain Välba ja Arvi Ööpik.
Istungil ei osalenud Leo Luus, Tarmo Nuija,
Mare Raja, Jüri Teppe ja Art Veermäe.
Volikogu otsustas:
Otsusega nr 195 nimetati Haljala, Kadrina ja Vihula
valla ühinemise ettevalmistamisega kaasnevate
küsimuste lahendamiseks komisjonid ja kinnitati
komisjonide esimehed alljärgnevalt:
1. Arenduskomisjon - Tiina Vilu
2. Halduskomisjon
- Leo Aadel
3. Hariduskomisjon - Piret Aasmäe
4. Kultuurikomisjon - Priit Pramann
5. Majanduskomisjon - Aivar Lankei
6. Sotsiaalkomisjon - Jüri Sikkut
ISTUNG NR 36 12. juuni 2008 kell 15.00 Võhma
Kohal oli 12 volikogu liiget: Andrus
Aasmäe, Piret Aasmäe, Malle Komp, Arvo
Kübar, Tarmo Nuija, Arno Pärna, Mare Raja,
Eha Sirelbu, Jüri Teppe, Art Veermäe, Ain
Välba ja Arvi Ööpik.
Istungil ei osalenud Sirje Kornel, Leo Luus
ja Jaanus Tuusti.
Volikogu otsustas:
Määrusega nr 74 kinnitati Vihula valla 2007.a
majandusaasta aruanne
Otsusega nr 196 anti nõusolek astuda MTÜ Virumaa
Rannakalurite Ühing liikmeks
Otsusega nr 197
nõustuti Vihula vallale kuuluva
Seltsimaja kinnistu, asukohaga Võhma küla, tasuta
kasutusse andmisega MTÜ-le Võhma Seltsimaja,
tähtajaga 10 aastat.
Otsusega nr 198
kehtestati detailplaneering Võsu
aleviku Spordi tn 6 kinnistule.
Otsusega nr 199
kehtestati detailplaneering Oandu
küla Saare, Veski ja Jõekääru katastriüksustele.
Otsusega nr 200
kinnitati Vihula Vallavolikogu
28.05.2008 otsusega nr 195 „Komisjonide nimetamine ja komisjonide esimeeste kinnitamine” moodustatud komisjonide liikmed alljärgnevalt:
1. Arenduskomisjon
Madis Praks ja Arno Pärna
2. Halduskomisjon
Jaanus Tuusti ja Eha Sirelbu
3. Hariduskomisjon
Jana Sillajõe ja Kai Tingas
4. Kultuurikomisjon Andrus Aasmäe ja Mare Taar
5. Majanduskomisjon Arvi Ööpik ja Arvo Kübar
6. Sotsiaalkomisjon
Eha Veem ja Mare Raja
Otsusega nr 201 anti nõusolek projekti „Haljala
valla, Kadrina valla ja Vihula valla ühinemisprotsessi
UURINGU läbiviimine” esitamiseks Norra-EMP
regionaalarengu toetusskeemi ja kaasfinantseerimise
garanteerimiseks vähemalt 5% ulatuses projekti
kogumaksumusest valla eelarvest. Volitati Kadrina
valda Vihula valla nimel esitama ja läbi viima ja
Kadrina vallavanem Aivar Lankei'd alla kirjutama
eelpoolnimetatud projekti taotlusele.
Otsusega nr 202 anti volitused Vihula vallavalitsuse
hallatava asutuse “Vihula Munitsipaal” töödejuhataja
ARVI ÖÖPIK'ule ühisveevärgi ja- kanalisatsiooni
seaduse § 5 lõikes 3 ja § 11 lõigetes 2, 3 toodud nõuete
täitmise kontrollimiseks.
Ühisveevärgi ja- kanalisatsiooni seaduse § 5 lõikes 3
sätestatule on ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatava kinnistu veevärgi ja -kanalisatsiooni vastavust
nõuetele õigus kontrollida kohaliku omavalitsuse volikogu otsusega volitatud isikul. Sama seaduse § 11 lõike 4
kohaselt peab kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni
omanik lubama volikogu otsusega volitatud isikul
kontrollida ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni seaduse
(ÜVVKS) § 5 lõikes 3 ja § 11 lõigetes 2 ja 3 toodud
nõuete täitmist. ÜVVKS § 11 lõike 2 alusel on kinnistu
omanik kohustatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
ühendatud kinnistu veevärki ja kanalisatsiooni hoidma
sellises korras, et need ei kahjustaks ühisveevärki või
kanalisatsiooni ega takistas teenuste osutamist. Sama
paragrahvi lõige 3 sätestab, et kinnistu veevärgi ja
kanalisatsiooni omanik peab lubama paigaldada kinnistu
veevärgile veearvesteid ning tagama nende toimimise ja
säilivuse ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskirjas sätestatud korras ja tingimustel.
Volikogu poolt vastuvõetud määruste ja otsustega saab
tutvuda valla kantseleis, raamatukogudes ja internetis
valla koduleheküljel: www.vihula.ee
Järgmine korraline volikogu istung
toimub 14.augustil 2008 kell 15.00
Võsul, vallamaja saalis

VIHULA VALLA LEHT

20.mai 2008 istungi nr 22 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. väljastas projekteerimistingimused Vihula kauplusehoone
laiendamise ja rekonstrueerimise projekteerimiseks;
2. väljastas projekteerimistingimused Metsanurga külas Jahi
maaüksusel asuva kõrvalhoone projekteerimiseks elamuks;
3. väljastas ehitusloa puurkaevu rajamiseks Käsmu külas
Laurimäe II maaüksusele;
4. algatas detailplaneeringu koostamise Neeme tee 34 kinnistule
Käsmu külas;
5. kompenseeris õpilaste sõidupiletid;
6. kuulutas välja konkursi Võsu Põhikooli direktori ametikoha
täitmiseks;
7. määras raske puudega eakale inimesele hooldaja;
8. vaatas läbi jäätmeveo taotlused järgmiselt: Lugeda korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks perioodil 01.10.2008 kuni
30.04.2009: A.Isop Võsu alevikus, E.Aunapuu Võsu alevikus,
K.Lepler Võsu alevikus, J.Oras Võsu alevikus, V.Vahtra Võsu
alevikus, M.Fäelmann Võsu alevikus, U.Uduste Võsu alevikus,
P.Õun Võsu alevikus, S.Schneider Võsu alevikus, M.Lepanen
Võsu alevikus V.Raam Võsu alevikus, E.Õuekallas Võsu
alevikus, E.Bachmann Võsu alevikus, I.Plavutski Võsu
alevikus, P.Peil Võsu alevikus, M.-A.Põldmets Võsu alevikus,
V.Künnapu Võsu alevikus, M.Oinus Võsu alevikus, M.Jaanson
Võsu alevikus, A.Klaaspärg Võsu alevikus, L.Korbe Võsu
alevikus, A.Noormaa Võsu alevikus, T.Innos Võsu alevikus,
M.Kivimäe Võsu alevikus, E.Rõigas Võsu alevikus, H.Neljand
Võsu alevikus, V.Safonov Võsu alevikus, P.Tammvee Võsu
alevikus, U.Toom Käsmu külas, P.Laos Käsmu külas, E.Sülluste
Käsmu külas, P.Masing Võsu alevikus, O.Masing Võsu
alevikus, L.Steinberg Võsu alevikus, I.Gutmann Võsu alevikus,
M.Loorits Võsu alevikus, K.Reili Võsu alevikus, R.Viiding
Võsu alevikus, M.Riive Võsu alevikus, E.Allikalt Võsu
alevikus, I.Sundelevitš Võsu alevikus, T.Malva Vergi külas, H.
R.Palos Käsmu külas, K.Vaimel Vergi külas, T.Rummo Vergi
külas, I.Linholm Vergi külas, K.Altrov Vergi külas, A. P.Trei
Käsmu külas, H.Talva Käsmu külas, H.Normet-Saarna Käsmu
külas, R.Hääl Käsmu külas, M.Kask Käsmu külas, P.Moglia
Võsu alevikus, R.Võssotski Võsu alevikus, K.Vihmann Võsu
alevikus, V.Reidma Võsu alevikus, V.Nõmmaru Võsu alevikus,
E.Suvi Võsu alevikus, K.Oja Võsu alevikus, L.Prääm Võsu
alevikus, R.Liis Võsu alevikus, M.Ottin Võsu alevikus, R.Arpo
Eisma külas, A.Pulver Eisma külas, T.Randlane Eisma külas,
H.Pilli Eisma külas, V.Senka Eisma külas, V.Romov Eisma
külas, K.Kivistik Eisma külas, H.Laanaru Eisma külas,
R.Valmra Eisma külas, H.-V.Luik Eisma külas, S.Proosa Eisma
külas, K.Tormilind Eisma külas, U.Abolin Eisma külas,
P.Reismann Vainupea külas, M.Luht Vainupea külas, E.Köss
Vainupea külas, J.Toom Vainupea külas, A.Uutmaa Vainupea
külas, M.Pomerants Altja külas, E.Arjo Altja külas, S.Samberk
Pajuveski külas, S.Liiv Koljaku külas, A.Ong Rutja külas,
M.Novikov Toolse külas, P.Urb Pihlaspea külas, G.Ljaš
Pihlaspea külas, I.Liivik Palmse külas, P.Kallikivi Vila külas,
A.Piiskoppel Sakussaare külas, T.Prass Võsupere külas,
E.Pungas Toolse külas, I.Pärnapuu Karepa külas, K.Kuuse Eru
külas, A.Turetski Oandu külas, J.Vikk Metsanurga külas,
U.Koov Natturi külas, I.Tobias Karepa külas, A.Kaldvee Kosta
külas, H.Linnaks Võsu alevikus. Anda luba ühise jäätmemahuti
kasutamiseks: A.Juht ja S.Kiviberg Võsu alevikus, L.Karine ja
N.Karine Eisma külas, K.Liikman, H.Nurmesalu ja J.Nõgu Altja
külas, S.Männik ja L.Tull Eisma külas, R.Petrovits Tiigi külas,
M.Piirsalu, P.Pramann, E.Kuutma, T.Kuusma, H.Laansoo
Palmse külas ja mitte rahuldada taotlust A.-E.Kask osas, kuna
tegemist ei ole naaberkinnistuga, I.Raaga, H.Usk, L.Rumberg,
S.Länts ja M.Länts ning T.Koort Annikvere külas, E.Sarap,
A.Sarnik, R.Ehala, K.Männik ja N.Vihula Pihlaspea külas,
M.Semjonova, M.Puusepp ja E.Orumaa Sagadi külas. Mitte
rahuldada ühise jäätmemahuti kasutamise taotlusi, kuna
tegemist ei ole naaberkinnistutega:L.Toomla ja A.Toomla Võsu
alevikus ja Sagadi külas, M.Kaleva ja R.Kaleva Sagadi külas ja
Võsu alevikus, T.Neljandik ja J.Neljandik Lauli külas ja Võsu
alevikus, H.Peetermann ja Ü.Peetermann Vihula külas ja
Metsanurga külas, R.Ruusalep ja V.Ruusalep Paasi külas ja
Vi h u l a k ü l a s . A n d a l u b a ü h i s e j ä ä t m e m a h u t i
kasutamiseks:T.Sinila ja A.Kruutmann Adaka külas, A.Uusen
Võsu alevikus, L.Masing ja K.Urban Salatse külas, P.Läänemets
ja S.Aabreldaal Võsu alevikus lugeda ka mitteliitunuks
perioodil 01.10.2008 30.04.2009, H.Kukk ja A.Käsper Võsu
alevikus
lugeda ka mitteliitunuks perioodil 01.10.2008
30.04.2009, OÜ Rannamännid, E.Kiviberg, E.Videvik ja
H.Mannov Käsmu külas, V.Jahtmaa ja T.Sang Võsu alevikus,
T.Kuuskla, R.Põldsalu, T.Kuuskla, T.Naan, R.Tauts ja Ü.Veskla
Palmse külas, K.Rosenberg ja E.Rosenberg Annikvere külas,
K.Täll ja M.Täll Vergi külas lugeda ka mitteliitunuks perioodil
01.10.2008 30.04.2009, T.Kinkar ja F.Kinkar Võsu alevikus
lugeda ka mitteliitunuks perioodil 01.10.2008 30.04.2009,
M.Raja, S.Etverk, L.Arro ja M.Lilleorg Annikvere külas,
Ü.Tamm, R.Tamme ja E.Lepviikman Altja külas, S.Kond,
M.Erik, A.Saar, H.Voolmaa ja T.Traks Annikvere külas, A.Abel,
H.Bluuman, T.Teedla, L.Rosenberg, V.Teedla, V.Kiviberg,
V.Rätsep ja J.Teedla Annikvere külas, A.Vaik ja I.Kristenprun
Käsmu külas. Lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks
perioodil 01.10.2008 30.04.2009 SÜ Võsu Lootos. Mitte
rahuldada taotlusi tühjendussageduse muutmise või
mitteliitumise kohta: A.Hermlin Pajuveski külas, A.Susi Vihula
külas, L.Reeveer Sakussaare külas. Anda luba ühise
jäätmemahuti kasutamiseks: T.Sammelselg ja K.Hunt Võsupere
külas. Mitte rahuldada taotlust jäätmeveoga mitteliitumiseks või
harvemaks tühjendamiseks: V.Katlasep Eisma külas, U.Tull
Eisma külas, T.Ojang Karepa külas, T.Saavo Vainupea külas
lugeda mitteliitunuks Eisma külas asuva kinnistu osas perioodil
01.10.2008 30.04.2009, R.Klink Eisma külas, L.Ränkson
Pedassaare külas, K.Aasu Aasumetsa külas, K.Koitme Vihula
külas, E.Randmaa Pajuveski külas, J.Bergström Villandi külas,

3

E.Lumiste Eisma külas, E.Rusalep Vihula külas, E.Kuiva
Koolimäe külas, E.Liivrand Eru külas, A.Lehesoo Eisma külas,
A.Kask Korjuse külas, A.Urbus Mustoja külas. Anda luba ühise
jäätmemahuti kasutamiseks: L.Langsepp, FIE Ülle Kajando
Kaminasaal ja O.Langsepp Võsu alevikus, T.Kibe ja
M.Kokamägi Võsu alevikus ja mitte rahuldada taotlust
I.Sooman osas Käsmu külas, kuna ei ole naaberkinnistu,
I.Sooman lugeda mitteliitunuks perioodil 01.10.2008
30.04.2009.
27.mai 2008 istungi nr 23 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
9. väljastas projekteerimistingimused Võsu alevikus asuva Karja
tn 9 asuva ehitise laiendamise projekteerimiseks;
10.väljastas projekteerimistingimused Käsmu külas asuva Järveoja
maaüksusele puurkaevu projekteerimiseks;
11.väljastas kirjaliku nõusoleku Karepa külas asuvale Silmu
maaüksusele väikeehitise püstitamiseks;
12.võttis vastu Eisma külas asuvale Kivikalda maaüksusele
koostatud detailplaneeringu;
13.esitas volikogule otsuse eelnõu „Oandu küla Saare, Veski ja
Jõekääru katastriüksustele koostatud detailplaneeringu
kehtestamine“;
14.muutis Vihula Vallavalitsuse 13.12.2005 korralduse nr 597
punkti 1 hooldajatoetuse osas;
15.otsustas maksta hooldajatoetust raske puudega inimese
hooldamise eest;
16.otsustas maksta koolilõputoetust à 100 krooni Vihula LasteaedAlgkooli lõpetajatele;
17.otsustas maksta ühekordset toetust kahele vähekindlustatud
perele kokku summas 945.- krooni;
18.otsustas maksta küttetoetust ühele vähekindlustatud perele
summas 2500.- krooni;
19.otsustas maksta ühekordset toetust eakatele kokku summas
14397.- krooni;
20.kinnitas volikogu kultuuri- ja spordikomisjoni ettepanekud
järgmiselt: rahuldada MTÜ Vihula Seltsi taotlus 1300.- krooni
ulatuses käsitöötarvete ostmiseks, rahuldada kahe lapsevanema
taotlus à 2000.- krooni ulatuses nende laste osalemiseks noorte
võrkpalliturniiril Power Cup, rahuldada taotlus lavastuse
„Mikumärdi“ lavadekoratsioonide valmistamiseks 2200.krooni ulatuses, toetada 4000.- krooniga rahvatantsurühma
„Kakerdajad“ Vihula valla tantsijaid osalemisel rahvusvahelisel
folkloorifestivalil Bulgaarias, lubada kasutada Võsu spordihoone I korruse fuajeed 31.mail koroona turniiri läbiviimiseks;
21.vaatas läbi jäätmeveo taotlused järgmiselt: Lugeda korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks perioodil 01.10.2008 kuni
30.04.2009 L.Kalda Eisma külas, E.Tarvel Metsiku külas,
A.Reinol Karula külas, T.Sipria Adaka külas, G.Leini Tõugu
külas, J.Talts Paasi külas, A.Liidres Kiva külas, S.Nurk Lauli
külas, K.Potter Tepelvälja külas, S.Heinberk Lahe külas,
T.Klomann Metsiku külas, J.Reineberk Annikvere külas,
A.Vungo Vainupea külas, M.Luukas Vainupea külas, O.Parve
Haili külas, T.Vainola Karepa külas, A.Vavilov Mustoja külas,
M.Puusepp Karepa külas, R.Saarma Rutja külas, I.BiinSmarzoch Karepa külas, E.Vaikomaa Rutja külas, Vinni
Vallavalitsus Rutja külas, S.Vassar Rutja külas, A.Rosental
Rutja külas, I.Paar Eisma külas, R.Haavel Eisma külas,
A.Vanatoa Eisma külas, R.Pikanõmme Eisma külas, A.Mark
Eisma külas, H.Väinaste Eisma külas, E.Kuutma Eisma külas,
O.Mihhailov Eisma külas, R.Kiisa Eisma külas, L.Paju Eisma
külas, T.Randlane Eisma külas, N.Tkatšenko Toolse külas,
E.Bauman Adaka külas, A.Matsar Toolse külas, L.Ney Toolse
külas, T.Muhhina Vainupea külas, R.Pakk Karepa külas,
K.Svirgsden Lobi külas, E.Leinbok Pihlaspea külas, A.Loos
Koolimäe külas, H.Luke Tidriku külas, I.Juhani Mustoja külas,
E.Adamas Toolse külas, G.Toomsoo Vergi külas, R.Hagel Rutja
külas, I.Lüüs Rutja külas, E.Alas Karepa külas, Ü.Arnover
Kakuvälja külas, U.Vinter Eru külas, I.Floss Lobi külas,
T.Levald Koljaku külas, K.Root Pihlaspea külas, A.Raid Võhma
külas, T.Hansar Lobi külas, R.Sokmann Korjuse külas, K.Lutter
Vainupea külas, J.Tenimäe Lauli külas, A.-M.Tombak Võsu
alevikus, M.Putko Võsu alevikus, T.Mägi Vatku külas, H.ReinoAlberi Võsu alevikus, R.Palm Võsu alevikus, T.Laar Võsu
alevikus, M.Pajuste Vihula külas, V.Toomla Lauli külas, A.Berg
Mustoja külas, R.Vesberg Uusküla külas, L.Nõggo Altja külas,
L.Priisalu Kosta külas, M.Nagla Vainupea külas, M.Pääbo
Pihlaspea külas, L.Rannala Pihlaspea külas, U.Taniloo Rutja
külas, M.Palm Rutja külas, A.Tasane Eisma külas, A.Haidak
Eisma külas, N.Saksman Eisma külas, S.Samsugova Eisma
külas, A.Reimus Toolse külas, R.Vidder Vergi külas, K.Kildmaa
Võsu alevikus, K.Sööt Võsu alevikus, G.Vallmann Võsu
alevikus, K.Koidumäe Võsu alevikus, E.Sepp Võsu alevikus,
I.Tammjärv Võsu alevikus, J.Lään Võsu alevikus, K.Härma
Võsu alevikus, H.Rüütel Võsu alevikus, K. ja M.Pauklin Võsu
alevikus, I.Haavel Võsu alevikus, L.Pahla Võsu alevikus,
M.Kraas Võsu alevikus, G.Kelder Võsu alevikus, A.Einaste
Võsu alevikus, P.Schmidt Võsu alevikus, M.Toose Võsu
alevikus, E.Veldi Võsu alevikus, M.Riisberg Võsu alevikus,
E.Vildak Võsu alevikus, R.Vaarandi Võsu alevikus, S.Tammets
Võsu alevikus, T.Sander Võsu alevikus, H.Ross Võsu alevikus,
I.Miidla Võsu alevikus, K.Pošlin Võsu alevikus, T.Post Võsu
alevikus, T.Laanemets Võsu alevikus, J. ja T.Härmand Võsu
alevikus, M.Oinus Võsu alevikus, M.Jaanson Võsu alevikus,
M.Idavain Võsu alevikus, P.Varju Võsu alevikus, V.Kungur
Võsu alevikus, OÜ Rakvere Põllumajandustehnika Võsu
alevikus, Seitsmes Taevas AS Võsu alevikus, A.Levin Võsu
alevikus, T.Põiklik Võsu alevikus, H.Barbo Võsu alevikus,
E.Jõesaar Võsu alevikus, G.Suurmets Võsu alevikus, E.Talivee
Võsu alevikus, R.Sildnik Võsu alevikus, E.Errapart Võsu
alevikus, A.Altmets Võsu alevikus, M.Merirand Võsu alevikus,
A.Tulus Võsu alevikus, J.Kulli Võsu alevikus, I.Seeblum
Käsmu külas, K.Mihkelson Käsmu külas, P.Relve Vergi külas,
Järg 4 lk

4

VIHULA VALLA LEHT

algus 3 lk
V.Nakström Vergi külas, K.Altroff Vergi külas, H.-M.Raam Vergi
külas, T.Kristenbrun Käsmu külas, V.Nakström Vergi külas,
E.Jaanson Käsmu külas, K.Küla Käsmu külas, E.Kaarma Käsmu
külas, A.Tammejuur Võsu alevikus, J.Vanajuur Võsu alevikus,
T.Kuusküll Võsu alevikus, P.Madrus Võsu alevikus, I.Linntamm
Võsu alevikus, H.Kubber Võsu alevikus, H.Tamm Võsu alevikus,
A.Hektor Võsu alevikus, M.Paloots Võsu alevikus, M J Beldman
Võsu alevikus, V.Lauringson Võsu alevikus, M.Õruste, M.Kuljus,
V.Leitrop ja V.Kalme Ilumäe külas. Anda luba ühise jäätmemahuti
kasutamiseks A.Toomejõe, J.Kask, U.Einberg Karula külas;
E.Erendi, A.Innos, E.Huuhka, K.Kanter Võsu alevikus; A.Laur,
B.Sulaläte Koljaku külas; H.Kriiva, V.Tihane, E.Issakov, H.Kriiva
Vergi külas; P.Vint, R.Kokamägi Võsu alevikus; A.Pärna, B.Pärna
Võhma külas. Mitte anda luba korraldatud jäätmeveoga
mitteliitumiseks M.Ränkson Võsu alevikus, J.Kuru Võsu alevikus,
V.Vaikla Võsu alevikus, S.Seli Võsu alevikus, U. ja E.Puskar Võsu
alevikus; korterelamu Karja 8 Võsu alevikus, S.Perko Võsu
alevikus, A.Valeng Võsu alevikus, Õ.Metsam Võsu alevikus,
G.Zussi Võsu alevikus;
22. kinnitas väärteomenetluses kohtuvälise menetlejana osaleva
ametikoha.
03.juuni 2008 istungi nr 24 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
23.agas Võsu alevikus asuva Vergi tee 11 katastriüksuse seitsmeks
eraldi katastriüksuseks ja määras aadressid;
24. nõustus Altja külas asuva Rohta maaüksuse nime muutmisega ja
kinnitas uueks nimeks Kiviranna;
25.nõustus vaba põllumajandusmaa maatüki nr A83 (nimega Mõisa)
Palmse külas kasutusvaldusesse andmisega;
26.nõustus vaba põllumajandusmaa maatüki nr A30 (nimega Põisma)
Palmse külas kasutusvaldusesse andmisega;
27.nõustus vaba põllumajandusmaa maatüki nr A34 (nimega Kõrtsi)
Sakussaare külas kasutusvaldusesse andmisega;
28.nõustus vaba põllumajandusmaa maatüki nr A36 (nimega Tõnise)
Võsupere külas kasutusvaldusesse andmisega;
29.väljastas projekteerimistingimused Natturi trafopunkti
pingeparanduse projekteerimiseks Pärtli ja Kaugi maaüksusel;
30.väljastas projekteerimistingimused Lilleoru maaüksuse
elektriliitumise projekteerimiseks Karula külas;
31.väljastas projekteerimistingimused Võsu alevikus Lääne 13 asuva
katlamaja ehitise rekonstrueerimiseks;
32.väljastas projekteerimistingimused elamu ja abihoone
projekteerimiseks Männi maaüksusel Eisma külas;
33.väljastas projekteerimistingimused elamu projekteerimiseks
Sõnajala 8 maaüksusele Eisma külas;
34.väljastas ehitusloa üksikelamu püstitamiseks Vanahoone
maaüksusele Lobi külas;
35.väljastas kasutusloa Metsavahi I maaüksuse elektriliitumisele
Villandi külas;
36.väljastas kirjaliku nõusoleku Võsu alevikus Spordi tn 19 asuva
korteri 2 elektripaigaldise, veevarustuse- ja kanalisatsioonisüsteemi muutmiseks;
37.esitas volikogule järgmised eelnõud: „Vara tasuta kasutusse
andmine“, „MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing liikmeks
astumine“ ja „Võsu aleviku Spordi tn 6 kinnistule koostatud
detailplaneeringu kehtestamine“;
38.tunnistas kehtetuks Vihula Vallavalitsuse 08.06.1998 korralduse nr
331 „Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamine“;
39.vaatas läbi jäätmeveo taotlused järgmiselt: Lugeda korraldatud

Lahemaa Tervisekool

jäätmeveoga mitteliitunuks perioodil 01.10.2008 kuni 30.04.2009
A.Muik Palmse külas, S.Vöörtmann Vihula külas, T.Sakk Eisma külas,
E.Liigand Lobi külas, M.Paim Toolse külas, H.Telinen Eisma külas,
I.Wolf-Tamm Eru külas, R.Kolk Altja külas, M.Edala Rutja külas,
A.Lõhmus Vainupea külas, Õ.Eevald Annikvere külas, J.Orm Sagadi
külas, A.Kitt Sagadi külas, V.Talton Mustoja külas, M.Reiman Mustoja
külas, U.Linntamm Sagadi külas, L.-K.Õunmann Sagadi külas, I.Siirak
Annikvere külas, V.Normak Vainupea külas, J.Pariis Vainupea külas,
A.Plaasman Vainupea külas, M.Baumer Vainupea külas, E.Odraks
Vainupea külas, M.Vaik Käsmu külas, K.Vaik Käsmu külas, A.Koppel
Käsmu külas, T.Kabonen Käsmu külas, A.Kana Käsmu külas,
M.Mölder Käsmu külas, A.Sokolov Käsmu külas, S.Kilk Käsmu külas,
R.Kongi Käsmu külas, E.Losvik Võsu alevikus, L.Laidmaa Võsu
alevikus, M.Oja Võsu alevikus, H.Ruuto Eisma külas, OÜ Megabitt
Käsmu külas, B.Lepp Vergi külas, A.Roosi Käsmu külas, K.Valk
Käsmu külas, M.Saltsberg Käsmu külas, E.Vilu Käsmu külas,
K.Jõesalu Võsu alevikus, M.Kari Võsu alevikus, M.Marma Võsu
alevikus, I.Kangust Käsmu külas, R.Laanmaa Võsu alevikus,
D.Filantšuk Võsu alevikus, H.Soosaar Võsu alevikus, K.-B.Nafthal
Võsu alevikus, T.Varek Võsu alevikus, K.Suve Võsu alevikus, S.Laks
Võsu alevikus, E.Klement Võsu alevikus, I.Arula Võsu alevikus,
E.Bachmann Võsu alevikus, H.Heinsalu Võsu alevikus, S.Kirillova
Võsu alevikus, M.Taal Võsu alevikus, A.Maidla Võsu alevikus, H.B.Rannik Võsu alevikus, A.Tank Võsu alevikus, S. L.Lepner Võsu
alevikus, E.Jaks Võsu alevikus, A.Kaasik Võsu alevikus, T.Mei Vergi
külas, R.Eenmaa Võsu alevikus, S.Leisson Võsu alevikus, J.Mosel
Võsu alevikus, I.Paal Vergi külas, R.Post Vergi külas, P.Lastovets Vergi
külas, K.Ronk Võsu alevikus, E.Kukk Võsu alevikus, A.Uukado Võsu
alevikus, H.Ilves Võsu alevikus, E.Orlova Võsu alevikus, E.Tikop Võsu
alevikus, R.Reiner Võsu alevikus, A.Ilp Võsu alevikus, M.Klaaspärg
Võsu alevikus, I.Mauer Võsu alevikus, V.Sahva Võsu alevikus, A.Kuus
Võsu alevikus, R.Rästas Võsu alevikus, E.Neeme Võsu alevikus,
E.Saring Võsu alevikus, J.Salu Võsu alevikus, K.Urbas Võsu alevikus.
Mitte anda luba korraldatud jäätmeveoga mitteliitumiseks L.Viol
Vihula külas, I.Harmants Vihula külas, A.Tarkus Vainupea külas,
M.Lina Rutja külas, H.Lodu Karepa külas, J.Peinar Karepa külas,
A.Oviir Muike külas, A.Laanemägi Noonu külas, K.Saar Metsiku
külas, A.Pent Koljaku külas, A.Kosk Vatku külas, L.Kõnno Uusküla
külas, Õ.Sandberg Paasi külas, M.Kreek Annikvere külas, I.Asmer
Annikvere külas. Anda luba ühise jäätmemahuti kasutamiseks
K.Samma, S.Kelder Tepelvälja külas; A.Eras, J.Rünkla, A.Korhonen
Karepa külas; R.Berner, O.Hmelovskaja Võsu alevikus; A.Taal, V.Taal
Võsu alevikus; A.Elken, A.Linnuste, E.Laine Võsu alevikus; M.A.Heljas, M.Seppo, E.Mahkvei, V.Paat, H.Tuisk Võsu alevikus;
M.Vihuri, V.Sokk, A.Maas, E.Pruun Käsmu külas; M.Laanemets,
I.Välkmann, M.Välkmann Käsmu külas.
10.juuni 2008 istungi nr 25 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
40.väljastas projekteerimistingimused puurkaevu projekteerimiseks
Pühapäeva maaüksusele Karula külas;
41.väljastas projekteerimistingimused suvila rekonstrueerimise
projekteerimiseks aadressil Sammal 12 Võsu alevikus;
42.väljastas kirjaliku nõusoleku Võsu alevikus asuva Mere tn 38 kinnistu
piirdeaia rajamiseks;
43.kompenseeris õpilaste sõidupiletid;
44.lõpetas ühe peretoetuse maksmise;
45.määras ühele sügava puudega inimesele hooldaja;
46.määras esindaja Võsu Põhikooli pedagoogide atesteerimise komisjoni;
47.väljastas kasutusloa SA Virumaa Muuseumid saunale Palmse
mõisakompleksis;
48.seoses suure tuleohuga, andis välja määruse võõras metsas viibimise
keelamiseks;
49.vaatas läbi jäätmeveo taotlused.

Massaažipäevad Võsul

Lahemaa Tervisekool on asutatud 2003. (koolitusluba 3964 HTM.)
Iga õppeaasta lõpus korraldab Lahemaa Tervisekool Võsu Põhikoolis
praktikalaagrid, kus 5 päeva jooksul kella 9.00 kuni 18.00-ni tehakse
mitmesuguseid massaaže sümboolse hinna eest. 80 kr - 1 tund!
Töötavad juba kogenud massöörid, kes on õppinud 2-3 aastat ja ka
esimese aasta lõpetajad, kes on eriti püüdlikud ja tublid. Vajadusel
konsulteerib oma õpilasi massaažiõpetaja-füsio-terapeut A. Krautman.
Ühel kelleajal töötab mitu massööri.
Pakume:klassikalist rootsi massaaži, Tai Nuad Bo-Rarn massaaži,
lümfimassaaži, kupumassaaži, siseelundite massaaži, aroomimassaaži,
meemassaaži, ayurveda massaaži,soome pärimuslikku masaaži.
Info ja reg. massaažidele telefonil 56202619 alates 26.juuni 2008.
Rohkem infot ja palju fotosid erinevate massaažiliikide kohta meie
kodulehel www.lahemaatervisekool.ee
Massaažipäevade raames pakume kohalikele elanikele TASUTA:
- Osaleda kahel kiirmassaaži kursusel (etteregistreerimisega):
TAI JALAMASSAAž 30.juuni kl. 14.00 -18.30
TAI TOOLIMASSAAž(on-site) 06.juuni kl. 14.00 -18.30.

05.-08.juuli 2008

Õpitakse selgeks 12-30 minutilised massaažid. Eelnev massööri
ettevalmistus ei ole vajalik. Õpetajad on õppinud neid massaaži liike
Tais. Lõpetamisel tunnistus.
loe lisaks: www.lahemaatervisekool.ee
- võimalus hommikuti ühineda idamaise võimlemisega kl. 07.15 (ilusa
ilmaga looduses)
Lisaks:
- INDA PEAMASSAAžI kursus 07. juulil kl. 14.00 -19.00. Suve
soodushind 500 kr. (Vallarahvale 350 kr.) Lõpetamisel tunnistus.
- massaažitarvikute ja enesemassaazi vahendite tutvustus ja müük (näiteks
elektriline seljamassaaži padi, massaažilauad, massaažitool jne.)
- suures valikus idamaised salve, eneseabivahendeid, raamatuid, lõõgastus
CD-d, viirukid jne. Soodsate hindadega otse Hiinast.
Eelteade: 9-14. august toimub Võsul Tai Nuad Bo Rarn massaaži algkursus.
(Õpetaja A. Krautman) Tai massaaži põhitõed ja oskused nädalaga
selgeks! “Oma kandi meestele” soodushind. Reg. ja info: 56202610,
5242132

AKTIIVSET JA TERVISLIKKU PUHKUST!
Teie LAHEMAA TERVISEKOOL

JUUNI 2008

Meida LOPMAN
Võsu alevik

99

Haide PAJULA
Võsupere küla

88

Juta TOMING
Võsu alevik

87

Jakob BERGSTRÖM
Adaka küla

86

Aino PAJUSTE
Võhma küla

82

Milvi SEPPO
Võsu alevik

75

Veera-Miralda MIKSON
Lahe küla

75

Astrid AASMÄE
Korjuse küla

75

Malle ALLIKSAAR
Võsu alevik

75

Valve PIHLAK
Võsu alevik

70

Saima ETVERK
Annikvere küla

70

Katil ja Beivol sündis
1. juunil 2008 poeg
RAMON ISMAEL

JUULI
04.07.
05.07.
11.07.
12.07.
18.07.
19.07.
25.07.
26.07.

DJ MARGUS TEETSOV
DJ FELIX
DJ ANDRIS
DJ ANDRES AIA
DJ AILAN KYTT
DJ IVO LANI
DJ ANDRIS
DJ KAUPO MITT

Surnuaiapühad
Haljala surnuaed

– 23.06 kell 12.00

Esku surnuaed

–

29.06 kell 13.00

Vainupea surnuaed –

24.06 kell 13.00

Käsmu surnuaed

–

22.06 kell 14.00

Ilumäe surnuaed

–

22.06 kell 13.00

Surnuaiapühade toimumisaegu teistes
EELK kogudustes saab vaadata
internetist aadressil http://www.eelk.ee/

Suvekool pakub asjalikku ettevõtmist ja koolitust
Pärnumaa Kutsehariduskeskuse Suvekool on tegutsenud juba 5
aastat, et pakkuda asjalikku ettevõtmist ja koolitust just suvisel
ajal suvises Pärnus. Kursustel osalejaid on kokku tulnud üle Eesti
ning tagasiside olnud väga positiivne.
VI Suvekooli raames tahame olla veel rohkem mitmekülgsemad. Esimest aastat hakkab Suvekool tööle ka Tihemetsas
Voltveti Mõisas, kus on oma õppehoone, ilus renoveeritud
õpilaskodu, looduskaunid õpperajad ning lisaks lõbusale
seltskonnale saab nautida ka täielikku vaikust.
Iga-aastase traditsioonina toimuvad käsitööõpetajate
suvepäevad, inglise keele ja soome keele kursused nii algajatele

kui edasijõudnutele. Muukeelsetele pakume välja eesti keele
lühikursuse.
Palju uut on lisandunud ka huvikursustena loodusfoto kursused
algajatele, kuhu õpetama tulevad ajakirja LoFo toimetajad Jaak
Põder ja Sven Žacek; tervisehuvilistele on mitmekesine tervise
pakett, kus õpitakse meistrite käe all erinevaid teraapiaid.
Suvekool 2008 toimub: 01-04. juulil ning 29. juulist kuni 8.
augustini.
Vaata ka: www.hariduskeskus.ee/taiendope
Lisainfo: 44 27 870 või 50 14 291
Kursused@hariduskeskus.ee

Meie hulgast
on lahkunud …

SILVIA SÕER
20.mai 2008
LEONARD VALENG
30.mai 2008

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

ERNA VÄINSALU
03.juuni 2008

