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60 aastat tantsumuusikat Võsul

Otsime töömurdjat
Austatud vallarahvas, lugupeetud külavanemad!
18.oktoobril kell 19.00 on Käsmu rahvamajas valla
LÕIKUSPIDU. Teeme kokkuvõtte sellest, mis aasta
jooksul sündinud ja vaatame üle naabrite töödtoimetamised. Üles astuvad Võsu näitetrupp, Karepa
line-tantsijad, Käsmu ja Võhma lauljad.
Et lisaks laulmisele ja tantsimisele on vahepeal ka
kõvasti tööd tehtud, kuulutame sel aastal välja konkursi
MEIE KÜLA TÖÖMURDJA. Esitada saab kandidaate,
kes on silma paistnud töökuse, pealehakkamise, heade
mõtete elluviimise, abivalmidusega. Kindlasti põhjendage, mille poolest just teie kandidaat töömurdja tiitlit
väärt on. Vihula vallas on 52 küla ja 1 alevik, järelikult
peaks kokku saama vähemalt 53 töömurdjat. Kindlasti on
neid valla peale kokku palju rohkem, aga oleks hea, kui
igast külast suudetakse välja valida üks.
Kandidaate saab esitada kuni 10. oktoobrini 2008 tel
525 1127 või 325 8645.

60 aastat tagasi asutasid vennad Harri ja Alfred Levo,
Elmo Rohtla ja Richard Veiman tantsuorkestri “Võsu”.
Esimene ülesastumine leidis aset kadripäeval 1948.
Orkestri juhiks ja eestvedajaks sai Elmo Rohtla. Seoses
kitarride ja teiste elekriinstrumentide kasutusse võtmisega muutus koosseis ja 1967. aastast sai orkestri nimeks
“Poisid Tulipunased”, seda rahva tungival nõudmisel,
ajendatuna tolleaegsest hittloost “Roosid tulipunased”.
Täna jätkavad tantsumuusika traditsiooni “Poisid
Tumepunased”. Selle aja jooksul on ansamblist läbi
käinud enam kui 50 inimest, neist 17 olid juubeliõhtul
rannaklubis kohal.
“Punased” teavad meenutada, et korra on koos
orkestriga laulnud ka Georg Ots. Suviti Võsul vetelpäästes tööl olnud Rein Tuus on ka osalenud orkestris. Sel
laupäeval mängis “poistega” saksofonil Olavi Kasemaa,
kes on hetkel Muusikaakadeemia õppejõud. Viiuliga oli
lavale appi tulnud Kait Tamra, kes varasemat
kokkupuudet “punaste poistega” ei oma. “Tulin
sugulasele appi,” ütles Kait tagasihoidlikult, kel järgmisel
päeval seisis ees kontsert Jänedal.

Poisid Tumepunased tõid Võsu rannaklubi saali rahvast täis.

Loodame kõikide esitatud kandidaatidega kohtuda
Käsmu rahvamajas, kus selgitamegi välja meie valla
kõige suurema töömurdja.
Anneli Kivisaar

Võhma Seltsimaja annab
teada

Täna mängivad ansambli koosseisus Valdek Kilk klahvpillid, vokaal; Kullar Puusepp - kitarr, vokaal;
Jüri Levo - löökpillid, vokaal; Lembo Pikkamäe - kitarr,
mandoliin, vokaal; Kaupo Komp - basskitarr, vokaal.

Oleme väga meelitatud ja täname südamest nii
rohkearvulist publikut hea vastuvõtu eest, Vihula
Vallavalitsust ja kõiki seltse, ühinguid ja lihtsalt sõpru,
kes tulid meid õnnitlema.
Suur tänu kõigile abilistele, kes aitasid meie pidu
korraldada ja läbi viia!
Poisid Tumepunased

Edukat koolitee algust!

4. oktoober 21.00 Võhma seltsimaja
KOLHOOSIPIDU – töövõitude tähistamine
Pidu pika laua taga, ainult ettetellimisel!
Hind 100 EEK (hinna sees sült, rosolje ja
tervitusnaps)
Avatud einelaud.
Tantsitab ansambel Sirp ja Vasar, korraliku
koosoleku peab maha Läsna rahvamaja näitering.
MTÜ Võhma Seltsimaja, Riina Kens 5 398 9592
10. oktoober 20.00 Võsu rannaklubi
MIKK MIKIVERI MÄLESTUSKONTSERT –
sõpra ja õpetajat meenutavad
TÕNIS MÄGI ja TOIVO ARNOVER
Pääse 50 EEK 525 1127
müük tund enne algust kohapeal.
11. oktoober 18.00 Karepa rahvamaja
VAIKNE PEREÕHTU
Külaliseks Raivo Riim
jututeemaks kombed ja etikett. Pääse 25 EEK
MTÜ Karepa Selts
Mare Kalme 5 340 3806

Võsu kooli esimese klassi õpilased Helemeel Assmann (keskel),
Robin Merelaid ja Lis Marii Undusk.

1. septembril alustas kooliteed 9 Vihula valla last. Neist neli
– Helemeel Assmann, Robin Merelaid, Oliver Varek ja Lis
Marii Undusk – Võsu Põhikoolis. Vihula Lasteaed-Algkoolis
alustas õpinguid Sander Mets, Haljala Gümnaasiumis Õie
Häätarõ, Kadrina Keskkoolis Rasmus Silm ning Vaeküla
Koolis Hele Rämson ja Siim Siilak.

18. oktoober 19.00 Käsmu rahvamaja
VIHULA VALLA LÕIKUSPIDU
Kokkuvõtted aastast, esinevad valla isetegevuslased:
Võsu näitering, Karepa line-tantsijad,
Võhma lauljad. Tants, avatud puhvet.
MTÜ Käsmu Küla Selts
Vihula vallavalitsus 525 1127
KÕIK ON ALATI OODATUD!

Septembri alguses Võhmal toimunud Seltsi juhatuse
koosolekul arutati seltsimaja 100. juubeli, milline on
2009. aastal, ettevalmistamist. Väärikas paekivihoone,
mis on ka Eesti arhitektuuriajaloos äramärkimist leidnud,
on täna oma pika ajaloo kõige haledamas füüsilises
seisus. Kuid vaimselt on Selts heas hoos ning nii
otsustatigi anda kõigile huvilistele võimalus kaasa lüüa
maja remontimise rahastamisel. Nimelt on igamehel ja
naisel võimalus osta omale jõukohane kogus isiklikke
Võhma seltsimaja katusekive. Uusi katusekive on kokku
4000 ja neid müüakse hinnaga 25 krooni tükk. Kes
seltsimaja remondi heaks annetab vähemalt 2500 krooni
saab 100. juubelipeol Seltsi poolt aukirja kodus seinale
riputamiseks ning 10 000 krooni annetaja nimi
graveeritakse rahvamaja seinale plaadile. Kõiki
annetajaid aga tahame tänada valla lehes nimede
avaldamisega. Kogutud raha laekub eraldi pangakontole
ning kulutatakse sihtotstarbeliselt maja remondiks.
Katusekivide müügist loodab Selts teenida 100 000
krooni. Vana maja aga vajab kordategemiseks palju kordi
enam raha. Esimese tähtsama tööna ongi kavas vahetada
maja katus seltsiliikmete vabatahtliku tööna. Muude
suuremahuliste tööde rahastamiseks plaanime taotleda
vahendeid nii PRIA-lt kui kohalikult võimult vallast ja
maakonnast.
Ette tänades lahkeid kaasaaitajaid
MTÜ Võhma Setsimaja juhatus

Võsu koolil uus direktor
Võsu Põhikooli
asus juhtima
Külli Sooväli,
kes osutus
direktori
ametikohale
kandideerinud
kuuest
kandidaadist
sobivaimaks.

Väikesadamate Liidu maakondlik
infopäev toimub 28.oktoobril 2008 algusega
kell 12.00 Vergi sadamas.
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Silmaringi laiendamas
Sel suvel viis suur sinine buss valla paljulapselised
pered ja eakad Peipsi äärde. Tutvusime juba üle
300 aasta Eestis elava omapärase kultuurikillu
vene vanausuliste elu ja traditsioonidega. Külastasime Alatskivi imekaunist lossi ja kirjanik Juhan
Liiviga seotud paiku. Lapsed said Peipsi järves
supelda ja eakad täiendada talvevarusid sealse
kandi kuulsate sibulatega. Järgmisel aastal
plaanime paljulapseliste peredega minna Haapsallu ja eakatega Narva kanti. Huvilised võivad
sellega suveplaanide tegemisel arvestada.
Eha Veem

MTÜ VÕHMA SELTSIMAJA
ÜLDKOOSOLEK
toimub Võhma Seltsimajas
12.oktoobril kell 14.30
Üldkoosoleku päevakorras on järgmised
küsimused:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
a.
b.
7.

8.

MTÜ Võhma Seltsimaja põhikirja muudatuste
arutamine ja kinnitamine
Seltsi 2007.aasta majandusaasta aruande
kuulamine ja kinnitamine
MTÜ Arenduskoda liikmeks astumine
Eesti Rahvamajade Ühenduse liikmeks
astumine
MTÜ Virumaa Lootus liikmeks astumine
MTÜ Võhma Seltsimaja liikmemaksude arutelu:
Tasumata liikmemaksud
Liikmemaksude summade kinnitamine 2009.
aastaks
Võhma piirkonna (Eru, Korjuse, Joandu,
Aasumetsa, Uusküla, Vatku, Tõugu, Võhma,
Ilumäe, Palmse, Muike, Võsupere, Sakussaare,
Metsanurga) külade arengukava koostamise
algatamine
Info, muud küsimused
MTÜ Võhma Seltsimaja juhatus

SELTS OOTAB UUSI LIIKMEID!
MTÜ Võhma Seltsimaja juhatus palub
kõiki Võhma piirkonna (Eru, Korjuse,
Joandu, Aasumetsa, Uusküla, Vatku,
Tõugu, Võhma, Ilumäe, Palmse, Muike,
Võsupere, Sakussaare, Metsanurga)
külavanemaid 4. oktoobril kella 19.30-ks
Võhma Seltsimajja, et täpsustada
piirkonna arengukava koostamist
puudutavaid küsimusi.
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September kui uue aja algus...
September on toonud palju
põnevat ja intrigeerivat.
Samal ajal kui riigi majandustaseme näitajad on viimasel ajal tekitanud ägedaid
süüdistusi vastasleerides
ning vallandanud veel ägedamad vaidlused tuleva aasta eelarve osas, on maakonnas ja meie vallas üldised
majandusnäitajad veel positiivsel joonel. Siiski sunnivad vaidlused riigieelarve
ümber ka omavalitsusi kriitilisemalt oma kulutusi üle
vaatama. Augustis algatatud 2008. aasta eelarve
ülevaatamisel saime tõdeda
tulubaasi plaanitust paremat
laekumist ning volikogule
esitasime positiivse lisaeelarve. Tuludena laekus ca 800
000 enam tulumaksu, ca 200
000 tuli hariduse ja kultuuri
toetuste näol ning ca miljoniline toetus Võsu Simona
staadion Vergi tee ja Spordi
silla remondiks.
tn vahelisel alal on saanud
reaalse algatuse. Septembri
volikogu istungil võeti vastu
Käesoleval aastal
otsus algatada detailplasaame mõelda juba
neering antud alale, mis on
investeeringutele.
esimene samm maa valla
Poliitilised otsused ja omandisse taotlemiseks ning
toimiv majandus on oma- sealt edasi ka projekteevahel ajanihkes. Täna tehtud rimise ja juba reaalsete
otsused mängivad rolli ko- ehitusteni. Ideaalis näeme
lme, ehk isegi enama aasta staadionit mitme funktsioopärast. 2006. ja 2007. aastal nilisena, kus oleks võimalik
oleme tegelenud põhiliselt tegeleda klassikaliste kergeeelnenud valitsusperioodi jõustiku aladega, kaasa
võlgade likvideerimise ja arvatud kuulitõuge ja odaarvete maksmisega. Käes- vise, planeeritud on ka
oleval aastal saame aga jalgpalli- ning tennisemõelda juba investeerin- väljakud. Kuna tegu on
gutele. Hetkel on algatatud äärmiselt pikaajaliste protplaneeringud Võsu kesk- sessidega ei saa me nautida
väljaku ja rannaala kujunda- valminud tööde vilju kohe.
miseks. Tänaseks oleme ka Kuid tuleviku perspektiiv on
jõudnud ajajärku, kus pikalt välja paista tervisest ja
jutuks olnud Võsu Põhikooli spordist lugupidava kauni

Simona sild on peale remonti liiklejaile turvalisem.
ning võimalusterohke piirkonnana. Selleks on meil
olemas ju suurepärased eeldused. Üsna tihti jäävad
asjad küll vahendite taha,
kuid sammhaaval jõuame
me ikkagi eesmärgile lähemale.

Kui vähegi võimalik,
tuleb panustada
parematesse tingimustesse ja tekitada
kohapeal võimalusi
noortele.
Köiel balansseerimisena
näis ka Võsu Põhikooli
tulevik. Konkurss direktori
leidmiseks on nüüdseks
lahenduse leidnud ja loodetavasti näeme kooli tulevikku helgetes toonides.
Oma panuse selleks annab

kooli uus direktriss Külli
Sooväli. Oleme seda meelt,
et seni, kuni meil on noori
õppureid ja nii kaua, kui
vähegi võimalik, tuleb panustada parematesse tingimustesse ja tekitada kohapeal võimalusi noortele.
Siinkohal tahan veelkord
tänada neid Vihula kooli
lõpetajaid ja nende vanemaid, kes laste koolitee jätkamiseks langetasid otsuse
oma valla kooli kasuks,
eelistades Võsu kooli naabervaldade koolidele.
Loodan, et alanud kooliaasta oma positiivsete tuultega toob meile veel palju
soodsaid kordaminekuid,
mille üle rõõmustada ka
kolme ja enama aasta pärast.
Priit Pramann
Vallavanem

Emakakaelavähi vastu on leitud vaktsiin
Vihula Vallavolikogu sotsiaal- ja hariduskomisjonis
on arutluse all emakakaelavähki põhjustava HPviiruse vastase vaktsiineerimise osaline toetamine.
Kuna see puudutab teoreetiliselt päris suurt hulka
vallakodanikke, otsustas
komisjon koguda teavet, kui
palju oleks vallas reaalselt
inimesi, kes sooviksid vaktsiini osta. Saadud andmete
põhjal oleks komisjonil võimalik planeerida selle tarbeks rahalisi vahendeid valla
järgmise aasta eelarvesse.
Palume vaktsiini ostmise soovist teada anda
sotsiaalnõuniku telefoninumbritel 325 8644,
5 669 4345 või meiliaadressil:
eha.veem@vihula.ee
hiljemalt 20. oktoobriks
2008.a.
Emakakaelavähk on
suur probleem. Kogu maailmas sureb emakakaelavähi tõttu iga kahe minuti
järel üks naine. Eestis
haigestub igal aastal emakakaelavähki ligikaudu 160
naist ja ligi 70 sureb emaka-

kaelavähi tõttu. HP-viirus on
emakakaelavähi „paratamatu põhjus”.
Mis viirus on HPV?
Inimese papilloomiviirus
(HPV) on väga sageli esinev
viirus, mis kandub väga
kergesti edasi seksuaalsel
teel, kuid levib ka nahaltnahale. Praegu on klassifitseeritud umbes 100 HPV
tüüpi, millest enamus on
ohutud ja asümptomaatilised. Neid võib jagada
kahte põhilisse kategooriasse: kõrge riskiga ehk
vähki põhjustavad (onkogeensed) ja madala riskiga
tüübid.
Kõik naised on ohustatud
emakakaelavähist, mille on
põhjustanud onkogeense
HPV-ga nakatumine. Enamusel HPVga nakatunud
inimestest aitab organismi
kaitsesüsteem viirusest jagu
saada. Mõnel inimesel võivad HPV teatud tüübid siiski
kondüloome või emakakaela
healoomulisi muutusi põhjustada. Kui neid muutunud
rakke ei avastata ega ravita,
võivad need põhjustada
vähieelseid seisundeid või
vähki. Enamasti võtab ema-

kakaelavähi tekkimine mitmeid aastaid, kuid harvadel
juhtudel võib see toimuda ka
ühe aastaga. Seetõttu on
varane diagnoos väga
oluline. Varajase avastamise
korral on paljusid HPV
põhjustatud rakumuutusi ja
emakakaela vähieelseid seisundeid võimalik edukalt
ravida. Tegelikult on emakakaelavähk üks kõige paremini välditavaid vähiliike.
Üks vaktsiini doos
maksab um-bes 1700
krooni.
Uus võimalus emakakaelavähi vältimiseks on naissoost isikute vaktsineerimine. Selleks süstitakse
vastavat vaktsiini 3 korda
õlavarrelihasesse, süstimise
vahe on vastavalt vaktsiiniskeemile. Esimesele süstile
järgneb 1 kuu pärast teine
doos. Kolmas süst on 6 kuud
peale esimest doosi.) Üks
vaktsiini doos maksab umbes 1700 krooni.
Eesti Naistearstide Liidu
soovitused HPV vastaseks
vaktsineerimiseks põhinevad vaksiini kliiniliste
uuringute tulemustel ja
andmetel suguelu alguse

keskmise vanuse kohta
Eestis. Seepärast on esmaseks sihtgrupiks 9-13 aastased tüdrukud ja teiseseks
sihtgrupiks 14-15 aastased
tüdrukud ning 16-26 aastased naised. Ideaalsel juhul
peaks vaktsiini manustama
enne võimalikku kokkupuudet HPVga, seega enne
suguelu algust.
Kuidas vaktsiinid
töötavad?
Kui inimese keha puutub
kokku võõrorganismidega
(bakterite ja viirustega)
hakkab immuunsüsteem
tootma antikehi nende vastu.
Antikehad aitavad kehal
võõrorganisme ära tunda ja
hävitada. Antikehad jäävad
organismi ja aitavad meid
tulevikus kaitsta sama tekitaja poolt põhjustatud nakkuste eest. Ükski ravim ei ole
100% efektiivne. Juhul, kui
haigus ikkagi avaldub, siis
juba vaktsineeritud inimesel
on ka haiguse kulg leebem ja
lühiajalisem.
Loe lisa:
www.hpv.ee,
www.vaktsiin.ee,
www.emakas.ee
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ISTUNG NR 39
11.september 2008 kell 15.00 Võsul

VIHULA VALLA LEHT

19.augusti 2008 istungi nr 35 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:

Kohal oli 14 volikogu liiget: Andrus Aasmäe,
Piret Aasmäe, Malle Komp, Sirje Kornel, Haivo
Laulik, Leo Luus, Tarmo Nuija, Arno Pärna, Mare
Raja, Eha Sirelbu, Jüri Teppe, Art Veermäe, Ain
Välba ja Arvi Ööpik.
Istungil ei osalenud Jaanus Tuusti.
Volikogu otsustas:
Määrusega nr 75 kehtestati Vihula valla arengukava
aastani 2011 täitmise aruanne ja muudeti arengukava
Lisa nr 1 „Vihula valla tegevuskava 2006-2011“.
Otsusega nr 213 algatati üldplaneeringu muutmisettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamine
Võsu alevikus asuvale riigireservmaa piiriettepanekuga maaüksusele ja kõrval asuvale jätkuvalt riigi
omandis olevale maale, millel paikneb Võsu Põhikooli
spordiplats. Detailplaneeringu eesmärgiks on maaüksuse sihtotstarbe muutmine sotsiaalmaaks ja maa
munitsipaalomandisse taotlemine, ehitusõiguse seadmine spordiväljaku ja seda teenindavate rajatiste
ehitamiseks, juurdepääsude tagamiseks ja liikluse
korraldamiseks.
Otsusega nr 214 anti Raja Era OÜ-le, Mercanter
Invest OÜ-le ja Biloba OÜ-le tähtaeg dokumentide
esitamiseks, millest nähtuks, et nimetatud osaühingute
põhiliseks tegevuseks on põllumajandusliku tootmisega tegelemine Vihula valla territooriumil.

1. väljastas ehitusload Käsmu külas asuva Salu tn 4
maaüksuse elektriliitumise ehitamiseks ja Natturi külas
Pärnaaia maaüksusele võrgukuuri ehitamiseks;
2. väljastas projekteerimistingimused puurkaevu projekteerimiseks Oruveski maaüksusele Palmse külas,
Sakussaare külas Stenno maaüksusel asuva laohoone
rekonstrueerimiseks jahimajaks ja Eisma külas Nurme
trafopunkti fiidri F-3 pingeparenduse projekteerimiseks;
3. väljastas kirjaliku nõusoleku salvkaevu rajamiseks
Erukõrve maaüksusele Eru külas;
4. algatas detailplaneeringu koostamise Rakvere tee 17
maaüksusele Võsu alevikus;
5. kompenseeris õpilaste sõidupiletid vastavalt esitatud
avaldustele;
6. muutis Vihula Vallavalitsuse 04.04.2006 määrusega nr 2
kinnitatud „Vihula Vallavalitsuse hallatavate asutuste
töötajate koosseisud, palgaastmed ja palgamäärad“ Võsu
Põhikooli struktuuri osas;
7. Luges korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks perioodil
01.10.2008 kuni 30.04.2009 S. Sooman Käsmu Järvel,
OÜ Mergilda Käsmu külas, A. Muromägi Võsu alevikus,
J.Savik Võsu alevikus, I. Poopuu Võsu alevikus, A. Oppo
Võsu alevikus, H.-R. Jõgi Võsu alevikus. Lubada ühise
jäätmemahuti kasutamist E. Leinbok, E. Matikainen ja
K.Root Pihlaspea külas, S. Eenmaa, E. Laagus, E. Kotto ja
H. Talpsepp Võsu alevikus, K. Urbas ja V. Lauringson
Võsu alevikus.
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Tamm Võsu alevikus, OÜ Roolid Kinnisvara Lahe külas,
L.-T. Tomps Eisma külas, H. Kaasik Võsu alevikus, D.
Mironov Võsu alevikus, H. Liiman Käsmu külas, A. Eller
Uusküla külas, M. Kaljuste Eisma külas, M. PolluksTorvinen Adaka külas, T. Paulus Kiva külas ja M. Koort
Võsu alevikus;
19. esitas volikogule järgmised eelnõud:
• Üldplaneeringu muutmisettepanekut sisaldava
detailplaneeringu koostamise algatamine;
• Tähtaja andmine dokumentide esitamiseks;
• Vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse andmiseks kokkuleppe sõlmimise tähtaja määramine
(maatükk 2);
• Vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse andmiseks kokkuleppe sõlmimise tähtaja määramine
(maatükk 7);
• Vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse andmiseks kokkuleppe sõlmimise tähtaja määramine
(maatükk 17);
• Vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse andmiseks kokkuleppe sõlmimise tähtaja määramine
(maatükk 55);
• Vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse andmiseks kokkuleppe sõlmimise tähtaja määramine
(maatükid 45 ja 62);
• Vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse saajate
nimekirja kinnitamine;
• Vihula valla 2008.a. lisaeelarve nr 1 kinnitamine.

10.septembri 2008 istungi nr 38 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:

Otsusega nr 215 määrati maatükkidele 45( asukohaga
Vihula vald Noonu küla) ja 62 (asukohaga Vihula vald,
Salatse küla) vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse saamise avalduste esitanutele FIE-le
Urmas Einberg ja FIE-le Arno Pärna kokkuleppe
sõlmimise tähtajaks 11.oktoober 2008.
Otsusega nr 216 kinnitati avalduste alusel vabade
põllumajandusmaade kasutusvaldusesse taotlejate
nimekiri.
Otsusega nr 217 kinnitati Vihula Vallavolikogu keskkonna- ja majanduskomisjoni esimeheks Haivo
Laulik.
Volikogu istungil toimus Vihula valla jäätmekava
aastateks 2008-2013 eelnõu I lugemine ja Vihula valla
2008.a lisaeelarve nr 1 projekti I lugemine. Nii
jäätmekava kui ka lisaeelarve suunati volikogu
komisjonidele arutamiseks ja omapoolsete ettepanekute
tegemiseks.
Volikogu poolt vastuvõetud määruste ja otsustega saab
tutvuda valla kantseleis, raamatukogudes ja
internetis valla koduleheküljel: www.vihula.ee
Järgmine volikogu istung
toimub 09.oktoobril 2008 kell 15.00 Võsul,
vallamaja saalis

Vastavalt Kohanimeseaduse
§ 6 lõikele 8 avalikustab
Vihula Vallavalitsus
määruse eelnõu „Kohalike
maanteede ja tänavate
nimede määramine“.
Määruse eelnõu ja selle
juurde kuuluva lisa ning
skeemi avalik väljapanek
toimub 1.oktoobrist 2008
kuni 16.oktoobrini 2008
Vihula vallamajas (Võsu
alevik Mere tn 6) töö ajal,
valla kodulehel
www.vihula.ee ja valla
raamatukogudes.

26.augusti 2008 istungi nr 36 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
8. väljastas ehitusload Mere tn 55a maaüksuse elektriliitumise ehitamiseks Võsu alevikus ja Sammal 42 elamu
rekonstrueerimiseks ning laiendamiseks Võsu alevikus;
9. väljastas projekteerimistingimused elektriliitumise projekteerimiseks Külaotsa maaüksusel Mustoja külas;
10. väljastas kasutusloa elamu Metsa tn 15b Võsu alevikus
kasutamiseks;
11. maksis koolilõputoetust;
12. väljastas avaliku ürituse korraldamise loa OÜ-le Vihula
Manor Hospitality;
13. luges korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks perioodil
01.10.2008 kuni 30.04.2009 Albio Projekt OÜ Võsu
alevikus, V. Käosaar Võsu alevikus, U. Krikk Võsu
alevikus, J. Reentalu Võsu alevikus, U. Karileet Käsmu
külas, E. Jõemägi Eisma külas, E. Veermäe Võsu
alevikus, R. Vohli Käsmu külas, E. Erendi Võsu alevikus,
K. Ehasoo Võsu alevikus ja H. Veeleid Võsu alevikus.

20. andis nõusoleku Mustoja külas asuva Novaru maaüksuse ostueesõigusega erastamiseks;
21. andis nõusoleku Palmse külas asuva Potisepa
katastriüksuse jagamiseks kaheks eraldi katastriüksuseks;
22. väljastas projekteerimistingimused peahoone ja abihoone rekonstrueerimiseks, suveköögi rajamiseks ja
kinnistusisese liikluse lahendamiseks Luha tn 1 katastriüksusel Võsu alevikus;
23. väljastas kasutusloa elektriliitumise kasutamiseks Olavi
maaüksusel Lahe külas;
24. väljastas ehitusloa elamu rekonstrueerimiseks Uustalu
maaüksusel Altja külas, elamu püstitamiseks Vabaduse 14
maaüksusel Võsu alevikus ja puurkaevu rajamiseks
Mäeotsa maaüksusel Karula külas;
25. kinnitas kirjaliku enampakkumise tingimused Spordi tn
7 kinnistu võõrandamiseks.

16.septembri 2008 istungi nr 39 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:

02.septembri 2008 istungi nr 37 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
14. maksis sotsiaaltoetustena rehabilitatsioonitoetust,
küttetoetust, ühekordseid toetusi, hooldajatoetust ja
ranitsatoetust;
15. nõustus Keskkonnaministeeriumi taotlusega maa riigi
omandisse jätmise kohta vastavalt esitatud nimekirjale;
16. nõustus Võsu alevikus asuva Sammal 21 katastriüksuse
nime muutmisega;
17. kinnitas volikogu kultuuri- ja spordikomisjoni
ettepanekud raha eraldamise kohta MTÜ-le Võsu
Vabatahtlik Tuletõrjeühing suvelõpu ürituse läbiviimiseks 1000.- krooni ja ansambli „Poisid Tumepunased“ 60-nda tegutsemisaasta tähistamiseks 5000.krooni;
18. väljastas projekteerimistingimused septiku ja imbväljaku projekteerimiseks Karjamõisa maaüksusele
Oandu külas;
Vaatas läbi korraldatud jäätmeveo taotlused järgmiselt:
anda luba ühise jäätmemahuti kasutamiseks E. Sirelbu`le
ja A. Rohumaa`le Võsu alevikus, K. Saarits`ale ja Ü.
Saarits`ale Eisma külas; lugeda korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks perioodil 01.10.2008 kuni 30.04.2009
Rakvere Linnavalitsus Vainupea külas, K. Cocker Võsu
alevikus, M. Vare Mustoja külas, M. Vasli Eisma külas,
M. Sundla Noonu külas, M. Older Võsu alevikus, S.
Vöörman Käsmu külas, I. Semuranov Võsu alevikus, K.

26. otsustas maksta ühekordset toetust ja ranitsatoetust I
klassi astujatele;
27. moodustas Vihula Vallavalitsuse hajaasustuse veeprogrammi hindamise ajutise komisjoni koosseisus:
vallavanem, abivallavanem, vallasekretär, maanõunik
ning ehitus- ja planeerimisnõunik;
28. väljastas kasutusloa Altja külas Raja, Väljasoo ja
Uustalu maaüksustel asuva veetrassi kasutamiseks;
29. väljastas projekteerimistingimused ehitiste projekteerimiseks Ülikooli maaüksusele Palmse külas ja elamu
projekteerimiseks Muike maaüksusele Muike külas;
30. väljastas ehitusloa puurkaevu rajamiseks Pühapäeva
maaüksusele Karula külas, fiiberoptilise ja vaskkaabli
paigaldamiseks Võsu alevikus Võsu ATJ-Lääne tn ning
Võsupere külas asuva mehaanikakoja laiendamiseks;
31. volitas vallavanemat sõlmima lepingud õpilaste ja lasteaialaste kooli ja spordihoonesse transportteenuse osutamiseks;
32. vaatas läbi korraldatud jäätmeveo taotlused järgmiselt:
anda luba korraldatud jäätmeveoga mitteliitumiseks
perioodil 01.10.2008 kuni 30.04.2009 A. Ismael Adaka
külas, B. Petrov Võsu alevikus, E. Orumaa Sagadi külas,
E. Heinpõld Eisma külas, J. Jahilo Joandu külas, M.
Kuusk Võsu alevikus, M. Saare Sagadi külas, OÜ Lainela
Käsmu külas, OÜ Mõisa Stiilid Võsu alevikus, Viru
Teedevalitsus Vainupea külas; anda luba ühise
jäätmemahuti kasutamiseks L. Jeerland`ile, A.
Ploovits`ile, E. Danilova`le ja A. Aasrannale Sagadi
külas.
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Metsaomanikust saab koolitatud metsaomanik
Luua Metsanduskool pakub erametsaomanikele võimalust
omandada töökohapõhises õppevormis, õppides metsuri õppekaval, teadmisi ja oskusi metsauuendamise, metsakasvatuse,
metsahindamise, metsamaterjalide, puiduvarumistehnoloogia,
loodus- ja keskkonnahoiu, metsakaitse, õigusaktide jne kohta.
Õpe sisaldab rohkesti ka praktikat: metsauuendamist,
noorendike hooldamist, harvendusraieid jms; omandatakse ka
oskused ohutult ja tervist säästvalt töötada mootor- ja võsasaega
ning neid saagisid hooldada. Õppe korraldamisel on aluseks
metsuri õppekava. Metsur on metsandusspetsialist, kes valdab
metsa rajamise, hooldamise ja puiduvarumistööde põhimõtteid
ning töövõtteid, lähtudes säästva metsanduse põhimõtetest.
Metsamajanduslike otsuste tegemisel tugineb ta metsa ja
keskkonna ning metsakomponentide omavahelistele seostele,
mida sügavuti tunneb. Metsur tunneb mootorsae ja teiste vajalike
töö- ja turvavahendite ehitust ning oskab neid kasutada ja korras
hoida. Õppetöö annab eeldused ja võimaluse sooritada nii
raietöölise kutseeksam kui ka metsurieksam; siiski pole
kutseeksamite sooritamine kooli lõpetamiseks tingimata vajalik.
Metsuriõpe sobib ka näiteks parkmetsi hooldavatele inimestele või inimestele, kes osutavad tasulisi /lepingulisi raieteenuseid, kuid kellel puudub vastav haridus ja kutsetunnistus.
Töökohapõhine õppevorm tähendab, et õppetöö jaguneb
koolis pakutavaks teooriaõppeks koos koolipraktikaga ning
praktiliseks treeninguks (praktikaks) õppija igapäevasel

töökohal, talumetsas või õppijale sobivas praktikaettevõttes.
Ettevõttes, talumetsas või töökohal õppijat juhendavale isikule
viib kool läbi praktikajuhendajate õppuse ning maksab talle
praktikajuhendamistasu. Õppetöö algab 03. novembril 2008
ning lõpeb juunis 2009. Õppetöö on korraldatud 3- 4 päevaste
õppesessioonidena ning lisaks viiakse läbi ka üks pikem, 2nädalane õppesessioon. Kokku on aastas 40 koolituspäeva.
Õppetöö on õppijale (või õppuri õppima saatnud ettevõttele või
talumajapidamisele ning ka praktikajuhendajale) tasuta.
Aktiivsetele õppuritele (kes on regulaarselt osalenud õppetöös ja
edukalt sooritanud kõik õppeülesanded) makstakse alates
jaanuarist 2009 õppetoetust 600.00 krooni kuus ning lisatoetust
sõidukulude katteks 300.00 krooni kuus.
Õppima asumise eeltingimuseks on vähemalt põhihariduse
olemasolu; vanusepiirang puudub. Hetkel õppivas õppegrupis
on vanim õppur ületanud 70 aasta piiri ning ta on kursuse üks
edukamaid.
OOTAME AVALDUSI KUNI 30. SEPTEMBRINI.
Registreerumiseks võib saata e-avalduse (blankett allpool)
meiliaadressil aino@luua.edu.ee . Originaaldokumendid
(üldhariduskooli lõputunnistus, isikutunnistus ja 2 dokumendifotot) esitatakse kohapeal. Meie postiaadress on 49203, LUUA,
Palamuse vald, Jõgevamaa ning telefon 77 62111, 77 62 115 või
51 38687.

Teaduse ja Kultuuri Sihtasutus Domus Dorpatensis kuulutab välja
stipendiumi-konkursi Domus Dorpatensise stipendiumile
Stipendiumiprogrammi eesmärgiks on toetada ning
tunnustada kodanikualgatust
ning kohaliku elu
edendamist. Stipendium on
mõeldud isi-kule, kes läbi
oma tegevuse on oluliselt
kaasa aidanud kogu-konna
üldisele arengule ja/või on
silma paistnud kogukonna
jaoks olulise saavutusega.
Stipendiumi suurus on 15
000 krooni.

Stipendiumile saavad
kandideerida kõik Eesti
Vabariigi alalised elanikud.
Stipendiumile võib esitada
nii iseennast kui ka teisi
sobilikke kandidaate.
Taotlemiseks tuleb saata SAle Domus Dorpatensis kas
posti või e-posti teel:
- vabas vormis kirjutatud
stipendiumiavaldus
- kandidaadi curriculum vitae;

- põhjendus taotlusele koos
kandidaadi saavutuste mõju
kirjeldusega ning soovitajate
kontaktidega.

stipendiumi üleandmisel
kodanikupäeva ürituste
raames 2008. aastal
novembri lõpus.

Taotluste esitamise tähtaeg
on 1. november 2008.

Lisainformatsioon:
SA Domus Dorpatensis
Raekoja plats 1/Ülikooli 7
51003 Tartu
E-mail:
dorpatensis@dorpatensis.ee
Tel: 7 33 1 345
Faks: 7 33 1 340

Hilinenud taotlusi ei
arvestata. Stipendium
eraldatakse vastavalt
stipendiumi statuudile.
Stipendiumi eraldamise otsus
tehakse avalikuks

OKTOOBER
03.10.

DJ MARKO PILLE

04.10.

DJ RINGO SAAR

10.10.

DJ FELIX

11.10.

DJ ANDRIS

17.10.

DJ IVO LANI

18.10.

DJ AILAN KYTT

24.10.

DJ KALEV LILLEPALU

25.10.

DJ IMRE MIHHAILOV

31.10.

DJ MARGUS TEETSOV

ELFRIDE LINDAM
Annikvere küla

93

PÄRJA MÄNNIK
Käsmu küla

91

LAINE VIIRA
Aasumetsa küla

88

ADA VÄINSALU
Lahe küla

84

LAINE KASK
Võsu alevik

84

HILDA LEHISTE
Koljaku küla

84

INNA HARMANTS
Vihula küla

84

AKSEL KAASIK
Karepa küla

83

VERNER ÜLLE
Eisma küla

83

MARTIN ILVES
Võsu alevik

81

INNA VÄLKMANN
Käsmu küla

81

MARTA SARAP
Võsu alevik

80

AINO LEHTOJA
Võsu alevik

80

ARNOLD TOMMULA
Vergi küla

75

TIINA SILLAJÕE
Vatku küla

70

VIIVI KIVISAAR
Palmse küla

70

AAVO ALUJÄRV
Tiigi küla

70
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Saksa Koka
Hõrgutised !!
Palmse, Vihula vald 45405, L ääne-Virumaa, Estonia
Tel: 32 34 148 E-Mail: kohvikann@gmx.net Mobil: 539 11 473

Haljalas, vallamaja ruumides on avatud

Meie hulgast
on lahkunud …

HILLAR KRIIVA
18. august 2008
LOONA NAEL
21. august 2008

APTEEK
Lahtiolekuajad
E-R kell 9.00-17.00

ELLEN KLINK
06. september 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

