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Seltsilised vedasid talgute korras rahvamajale küttepuid

Ei tali taevasse jää
Esimene väike lumi on juba läinud ja talvised
teeolud nähtud. Lumetõrje valla teedel toimub
üldiselt samuti kui varasematel aastatel.
Hoolduspiirkonnad on jaotatud järgnevalt:
Vihula, Tiigi, Haili, Annikvere, Noonu, Adaka,
Metsiku, Vila, Kakuvälja küla teid hooldab Kaupo Uukivi;
Adaka küla teed hooldab Tõnis Sinila;
Vainupea, Karepa, Rutja, Toolse küla teid hooldab
Andres Mülla;
Lauli, Tepelvälja, Esku, Korjuse, Eru, Uusküla, Joandu
küla teid hooldab Peep Tõnisson;
Sakussaare, Võsupere ja Palmse küla teid hooldab Tõnu
Kuuskla;
Pihlaspea, Pedassaare, Natturi, Vergi küla teid hooldab
Oiva Matikainen;
Eru-Võhma, Lahe-Lobi, Vergi, Kotkamägi-Uusküla,
Sipa-Mustoja ja Võsupere vana tee hoiab lumevaba OÜ
Tapa Autobussipark;
Võsu ja Käsmu tänavaid hooldab Võsu Munitsipaal.

Rehepeksuöö "Vedelvorsti" etendusega teenis Võhma näitering seltsile küttepuid. Need aga kasvasid siiani ja ootasid
millal neile järgi tullakse.
10. novembri varahommikul kogunesid Võhma Seltsimaja liikmed Palmse mõisa parki.Vaja oli langetada ja tükeldada
puud, need traktorile laduda ja Võhmale vedada. Mehed andsid saagidele valu ja naised-lapsed põletasid oksi.
Pärast tööd ootas seltsimajas aurav supp ja pesukausi täis pannkooke. Suur aitäh Elna-, Berta- ja Küllikesele mehise
kõhutäie eest!
1. detsembril, kell 10.00 ootame jälle rahvast seltsimaja juurde. Puulõhkumis- ja ladumis talgutele.
Ootame kõiki, kes tahavad aidata!

infotelefon 5 199 4209

Seltskonnaklubi SOS avapauk
Võsu tublide elanike
initsiatiivil juhtus see, mis
juhtuma pidi. Novembrikuu
teisel reedel anti avapauk
üritustesarjale SOS ehk siis
Seltsis On Segasem.
Vajadus kooskäimise ja
rõõmsalt ajaveetmise järele
süveneb sügiskülmadega ja
nii võetigi nõuks korraldada
iga kuu teisel reedel tantsu-

1.detsember kell 13.00

2. detsember kell 14.00

3. detsember kell 13.30

14. detseber kell 21.00

õhtu, kus lisaks tantsule ka
üllatuskülaline vaimule toitu
pakkumas.
Avaürituse muusikalise
osa eest hoolitses väärika
ajalooga Võsu oma tantsuansambel „Poisid Tumepunased”. Üllatuskülalisena astus üles tuntud ja
armastatud spordireporter
Lembitu Kuuse, lisaks peeti

Advendikontsert
Esineb Tapa Linnaorkester.
Võsu Rannaklubis
Tasuta!
Laadapidu „Laulu ja tantsuga
kuusk särama!”
Võhma rahvamajas
Tasuta!
Heategevuslik advendilaat
pühendusega puuetega
inimeste päevale.
Esineb ansambel „Robi Rohi”.
Võsu Rannaklubis
Tasuta!

SOS tantsuõhtu
Ansambel HOLLARII
Võsu Rannaklubis
Pilet 50.(kohtade tellimine tel 525 1127)
15. detsember kell19.00 Vergi seltsimajas jõulupidu.
Külla tuleb jõulumees ja
tantsuks ansambel.
Pilet 100.(kohtade tellimine tel 53705969)

maha oksion ja avatud oli ka
ürituse peasponsori SAKU
õllelaud.
Siinkohal kasutan juhust
ja tänan kõiki abilisi, kes
ürituse planeerimisel jõu ja
nõuga abiks olid: Eha Sirelbu, Jüri Levo, Lauri Levo,
Milvi Seppo, Toivo Arnover,
Priit Pramann suured tänud
teile!

Eakad inimesed, kelle õues pole varasematel aastatel
valla lumetraktor käinud võtke kiiresti ühendust
sotsiaalnõunikuga, kui on põhjendatud ja kuidagi teisiti ei
saa siis püüame ikka aidata.
Selgituseks niipalju, et Vallavalitsus teostab teede
hooldust ainult inventariseeritud kohalikel teedel ja avaliku
kasutamise lepingu alusel erateedel. Teised erateede
omanikud võivad lumetõrje tööde teostamiseks pöörduda
oma piirkonnas tegutseva teehooldaja poole.
Nagu alati, on teede hoolduseks raha napilt, seetõttu
tehakse nii riigiteedel kui ka vallateedel libedustõrjet vaid
olulisemate teede ohtlikemail lõikudel. Ka lumetõrje algab
enamksutatavatelt, suurema liiklusintensiivsusega teedelt,
seetõttu ootame Teilt mõistvat suhtumist ja kannatlikku
meelt. Samas oleme ette tänulikud kõigi asjalike märkuste
ja ettepanekute eest, mis aitavad teede hoolduse kvaliteeti
tõsta.
Info vallavalitsuse tel: 325 8641 või 515 1127.
Peep Tõnisson
Keskkonnanõunik

Selle hooaja järgmised
SOS üritused toimuvad:
14.detsember 2007, 11.
jaanuar 2008, 8.veebruar
2008 ja 14.märts 2008,
alguskellaaeg 21.00. Olete
kõik oodatud rõõmsalt aega
veetma Võsu Rannaklubis!

30. novembrist saab
alguse Eesti Vabariigi
juubeliaasta avakuu

Taimi Samblik
Kultuurinõunik

28.detsember kell 21.00 Aastalõpupidu
tantsuks „Poisid Tumepunased”
Käsmu rahvamajas
Pilet 50.(kohtade tellimine tel 5060508)
30.detsember kell 21.00 Vana-aasta lõpupidu
Tantsutab „Svips” ja avatud on
baar.
Võhma rahvamajas
Pilet 50.(kohtade tellimine tel 56562813)
31.detsember kell 21.00 vana-aasta lõpupidu
Tantsuks „The best way”
Karepa rahvamajas Pilet 100.(kohtade tellimine tel 513 7911)
31.detsember kell 21.00 „Hüvasti vana ja tere uus!”
Disko Avatud baar
Võsu Rannaklubis
Tasuta!
(kohtade tellimine tel 525 1127)

30. novembrist saab alguse Eesti Vabariigi juubeliaasta
avakuu – Eesti Rahva kuu raames kontsertide sari "Kutse
sünnipäevale – pidukontsert minu kihelkonnas". Nagu
pealkirigi ütleb, toimub igas kihelkonnas oma kontsert
tähistamaks meie ühiselt ehitatud riigi sünnipäeva.
Kontserte üle Eesti on kokku 121 seetõttu, et üsna mitmes
paigias toimub lisaks ajaloolisele kihelkonna keskusele
kontsert ka praeguses maakonnakeskuses.
Kontsetidesarja korraldamisel on olnud abiks Eesti
Evangeelne Luterlik Kirik ja Eesti Pärimusmuusika
Keskus. Enamasti on kontserdid tasuta, kuid olenevalt
esinejast võivad mõningad kontserdid ka olla piletiga.
Täpsemat infot selle kohta saab juba kohepealt ja üsna
varsti ka plakatitelt kontserdikohtades.
Lääne-Virumaal toimuvate kontsertide kavaga võib
tutvuda neljandal leheküljel.
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Tibusid loetakse sügisel

Et järgmine aasta oleks jälle parem kui eelmine

Sügis on kokkuvõtete tegemise aeg – eriti ka seetõttu,
et praegune volikogu on oma tegevuses jõudnud täpselt
poole peale. Lugedes ja kuulates meie võimukoalitsiooni,
tundub, et vallal enam paremini minna ei saagi. Kuid
mulle paistab asi teise nurga alt palju kurvemana.
Hoolimata lubadustest mitte kedagi ametnikest
vallandada, jooksis vallamaja suvel vanadest ametnikest
peaaegu tühjaks. Nüüdseks on küll kohad valla
toimimiseks vajalikul hulgal jälle täidetud, kuid uued
ametnikud tõid kaasa ka uued palganumbrid – järelikult
suureneb ka palgafond järgmise aasta eelarves. Suuremad
ametnike palgad nõuavad ju ka vallavanema ja volikogu
esimehe palkade tõusu – seda tehtigi eelmisel volikogu
istungil. Ettekääne: nad on teinud head tööd.
Valla arengukava aruanne oli küll risti vastupidist
tõestav – täidetud oli 2007 aastal vaid sotsiaalhoolekande
osa (ja antud rahad on riigi poolt ette nähtud paika panna!),
teised punktid olid kõik enamikus tegemata.
Müüki on läinud viimased valla käes olevad kinnistud,
kuigi needsamad valla esindajad lubasid, et Pääsu
kinnistut ei müüda – müüakse siiski. Ja tõeliselt ülbeks
võib lugeda seda, et vallavolikogu liige ütleb selle teo
vastu protestivatele kogukonna esindajatele, et vallavolikogu ei huvita nende arvamus.
Mulle näib utoopilisena plaan hakata ehitama korraga
kahte lasteaeda ja samal ajal osta ning remontida uus
vallamaja. Selleks lubas vallavolikogu võtta 15 aastaks
15 miljonit krooni laenu ( kui ehitati Võsu Spordihoonet ja
vallal oli laen umbes 7 miljonit, oli krahh käega katsutav)
Sama ebareaalne on Arengukavasse sisse kirjutatud
peaaegu 70 miljoniline rahapaigutus erinevatesse
objektidesse, kui eelarve võimaldab vaid äraelamist ja
riigis räägitakse majanduslangusest.
Mõned volikogu liikmed ongi juba jõudnud otsusele,
et nemad enam oma aega valla peale ei raiska – kes on
loobunud, kes käib istungitel veel nii mitme puudutud
korra järel, kui seadus lubab puududa.
Teised volikogu liikmed käivad koos, kuid omavahelisest koostööst pole juttugi – võimukoalitsioon sõidab
lihtsalt kõigi oma otsustega üle opositsiooni ( kuigi ka meil
võib vahest häid mõtteid olla, vähemalt enamik meist on
enne istungit materjalid läbi töötanud). Samuti toimub
inetuid sõnavahetusi.
Siia võiks tuua veel ja veel nukraks tegevaid
asjaolusid, kuid äkki tõesti ma näen valla arengut liiga
mustalt? Äkki tõesti läheb kogu Eesti elu ka järgneval
aastal hooga üles ja me ei pea püksirihma koomale
tõmbama ja raha lugema? Kas peale meid võib tulla
veeuputus?
Vabandan juba ette kõigi persoonide ees, kes minu
kirjutise järgi end solvatuna tunnevad!

Aasta lõpuni ei ole enam
palju aega jäänud ja täna on
viimane aeg täpsustada ning
lihvida 2008. aasta tegevused. Täna peame vaatama
tagasi, mis on siis käeoleval
aastal tehtud ja mida saaksime veel täna teisiti teha, et
järgmine aasta oleks jälle
parem kui eelmine. Tahan
meelde tuletada kõigile külaseltsidele, et viimane aeg on
hakata koostama oma aastaaruannet, suhelda oma piirkonna külavanematega ning

Pilet 50.-

SELTSKONNAKLUBI

Piret Aasmäe
Volikogu aseesimees

14. detsembril
Võsu
Rannaklubis

Külaseltsidel on viimane aeg on hakata koostama oma aastaaruannet.
suhelda naabriga, et kõik,
kes me siin elame, oleksime
ka elanike registris ennast
sissekirjutanud. Sissekirjutuse järgi laekuvad maksud
valda ja kujuneb valla eelarve ning sellest kujuneb ka
külaseltside toetus.

“Vihula valla külaseltside toetamise korra” alusel
on võimalik igal külaseltsil
15. jaanuariks esitada vastav
toetuse taotlus. Toetuse suuruse määrab aga konkreetse
piirkonna elanike arv 01.
jaanuari seisuga.
Tänane raamatukogu ei
ole pelgalt laenutuspunkt.

Vallavalitsuse nimel tahan tänada meie raamatukogude juhatajaid, kes viies
erinevas kohas on kui vallavalitsuse käepikendused –
nende kaasabil jõuab info
teieni ja tagasi meieni.
Loodan, et selline infovahetus elavneb aga veelgi
ning me kõik mõistaksime,
et tänane raamatukogu ei ole
pelgalt laenutuspunkt, vaid
arvestatav osa vallavalitsuse
tervikust.

Hetk Vihula kooli suvel peetud juubelipeolt.
Meie vallas on 01.11
2007 seisuga 2054
elanikku.
Vihula kooli puhul teeb
eriliselt rõõmu, et kool jälle
oma perre täiendust saanud.
Praegusel hetkel õpib koolis
10 last ja lasteaias on mudilasi tervelt 20. Kui septembris oli tõsiselt arutluse
all, et kuidas minna kooliga
edasi järgmistel aastatel, siis
juba täna saame tõdeda, et

antud piirkonnas on noori ja
arvestades ka algatatud arendustöid nii elamuehituses
kui mõisa territooriumil, siis
võime kindlalt tulevikku
vaadata ja rahulikumalt
elada, et sealne kool, lasteaed ja raamatukogu ei kao
kuhugi vaid vastupidi –
peame olema valmis ka
sealse arendamiseks.
Priit Pramann
vallavanem

Võsu Põhikooli hoolekogu tööst 2006-2007. õppeaastal.
Üleskutse koostööks.
Hoolekogu koosseis:
Anneli Promen (õpetajate
esindaja), septembrist 2007
Ilona Vilbre
Uno Õunapuu (volikogu
esindaja), oktoobrist 2007
peatas tegevuse volikogus
ja kuna oli volikogu esindaja, siis ka hoolekogus.
Andrus Aasmäe
(lapsevanem,)
Ants Tust (lapsevanem),
13.11.2007 lahkus
hoolekogust,
Ruth Raudla (lapsevanem
Palmse mängurühmast),
septembrist 2007
Diana Pärna,
Ellen Merelaid
(lapsevanem Võsu
mängurühmast),
Krista Keedus
(lapsevanem),
Ivo Roosimägi
(lapsevanem),
Maire Vendt (lapsevanem).
2007. a kooli üldkoosolek
valis ühe lahkunud liikme
asemele kaks uut: Janika
Saar (lapsevanem) ja Ahti
Aer (lapsevanem).

Hoolekogu liikmete kontaktandmed on saadaval
Võsu Põhikooli koduleheküljel: www.vosu.edu.ee
2006. ja 2007.a Võsu
Põhikooli üldkoosoleku vahele jäänud aja jooksul kogunes hoolekogu üheteistkümneks koosolekuks.
2006-2007. õppeaastal
on hoolekogu koosolekute
läbiv teema olnud koolieelsed lasteasutused (Võsu
ja Palmse mängurühmad
kuuluvad Võsu Põhikooli
struktuuri). Mõlemad mängurühmad asuvad rendipinnal, Palmse mängurühm
on aastatetaguse „kübaratrikiga“ oma ruumide kasutamise õigust kaotamas.
Võsu Põhikooli direktori
Tõnu Ammussaare juhtimisel on 3. detsembriks

2007 meetmesse „Kohalike
avalike teenuste arendamine“ ehk nn Koitkavva
valmimas projekt, milles
taotletakse raha ehitamaks
lasteaeda poiste tööõpetuse
klassi Võsule ja päevakeskust-lasteaeda Palmse-Võsupere piirkonda. Projekti
maksumusest 85% toetab
EU ja 15% on valla omafinantseering.
Palju on hoolekogus
räägitud koolibussiliikluse
teemal. Praegu on siiski
heameel tõdeda, et lapsed
saavad üle mitme aasta taas
lõunase ringiga koju tulla.
Uue tegevusaasta plaane
tehes seadis hoolekogu oma
tegevuse peaeesmärgiks
koostöökooli ehk kooli,
mille esmane hool on edendada empaatiat, ühist lahenduste otsimist, loovat mõtle-

Kallis lapsevanem! See aeg, mille sa pühendad oma
lapsele (koolielus osalemine on lapsele pühendatud
aeg!), on ELU poolt väärtustatud topelttariifiga. Kui
Sina oma lapsest hoolid, siis hoolivad ka teised ja
kahjuks ka vastupidi. Julge seista oma lapse eest: teised
seda ju ei tee ja ise ta veel ei oska! Sinu laps vajab Sind,
kool vajab Sind täna. Homme võib olla juba hilja.

mist, iseseisvat otsustamist.
See on ideaal – kuid miks
peaks püüdlema millegi
vähema poole. Kool on osa
ühiskonnast – kui muutub
ühiskond, peab muutuma ka
kool.
14. novembril toimus
Võsu Põhikooli lastevanemate koosolek. Koosolek oli
eriline: sisuka ja huvitava
ettekandega esines kutsutud
külaline Ülo Vooglaid.
Koosolek oli eriline veel
selle poolest, et lapsevanemaid, kes on kooli üldkoosoleku peamine sihtgrupp, oli
kohale tulnud kahjuks vähe,
väga vähe.
Hoolekogu liikmete poole võib alati pöörduda lubame, et ükski mure pole meie
jaoks liiga väike või tühine.
Probleemidega tulebki tegeleda siis, kui nad on alles
väikesed.
Hoolekogul on huvi,
aega ja tahtmist tegeleda
sellega, milleks ta on seatud.
Meeldivat koostööd
soovides
Maire Vendt

Looduskaitsekeskus kutsub Vihula valla inimesi
fotograaf Sven Začeki slaidiõhtule
Seltsis

On

Segasem

Algus
kell 21.00

Tantsuks HOLLARI
ÜLLATUSKÜLALINE!

Avatud BAAR

laudade broneerimine tel 525 1127

„Tunne ennast ära”
Alates 1.dets on avatud väike maalinäitus „Tunne
ennast ära” (Taimi Samblik) vallamaja fuajees., mis on
sündinud Võsu inimestelt saadud inspiratsiooni
tulemusena. Tule ja tunne ennast ära!

Neljapäeval 29. novembril kell 18.00 esineb
Lahemaa rahvuspargi looduskeskuses Palmses
loodusfotograaf Sven Začek.
Sven Začeki slaidiprogrammis „Klassikaline ja teistsugune” räägib autor esmalt klassikalisest pildistamisest ja
selle tulemustest, selgitab, kuidas pilt tavaliselt kujuneb ning
mis on tavalähenemine pildi saamiseks. Teiselt poolt vaatleb
fotograaf ka olukorda, kus loodus ise piltidele mõju avaldab
ja teistmoodi motiive välja pakub. Kogemuste suurenedes
kasvab nägemisoskus, läbi mille sünnivad teistmoodi pildid.
Kas nendes on ka rohkem sisu, jääb igaühe enda otsustada.
Loodusõhtu külastajatel on võimalik kohtuda Eestis
praegu ühe enimavaldatud fotograafi loominguga ja saada
osa piltide sünniloost. Sven Začeki loomingu olulisim osa on
pildid ulukitest, eelmisel aastal tuli poelettidele tema
loomingut tutvustav raamat „Kohtumisi metsloomadega,”

jõuludeks on ilmumas teine teos. Arvutikasutajad saavad
kaunitest fotodest rõõmu tunda autori kodulehel
http://www.zacekfoto.ee. Hulgaliselt pilte ilmub ajakirjades
Eesti Loodus ja Eesti Jahimees ning loomulikult ka
loodusfotoajakirjas Lofo, mille väljaandjateks on Sven
Začek ise ning Jaak Põder.
Loodusõhtute organiseerimist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus ning nad on külastajatele tasuta.
Loengud toimuvad neljapäeviti kord kuus ning nende
pikkuseks on koos kohvipausiga kaks ja pool tundi. Järgmine
loeng on plaanis 13. detsembril. Informatsiooni loodusõhtute
kohta saab telefonil 32 95 550.
Riina Kotter
loodushariduse spetsialist
LKK Järva-Lääne-Viru regioon
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ISTUNG NR 27
08.november 2007 kell 15.00 Võsul
Kohal oli 13 volikogu liiget: Andrus Aasmäe,
Piret Aasmäe, Sirje Kornel, Arvo Kübar, Leo
Luus, Tarmo Nuija, Arno Pärna, Eha Sirelbu,
Jüri Teppe, Jaanus Tuusti, Art Veermäe, Ain
Välba, Arvi Ööpik.
Istungil ei osalenud: Malle Komp ja Mare
Raja.
Volikogu otsustas:
Määrusega nr 60 delegeeriti Maareformi seaduse §
10 lg 3 ja selle alusel Vabariigi Valitsuse 30. juuni
1998 määrusega nr 144 kinnitatud Ehitise
teenindamiseks vajaliku maa määramise korraga
kohaliku omavalitsuse ja kohaliku omavalitsusorgani pädevusse antud küsimuste lahendamine
Vihula Vallavalitsusele.
Määrusega nr 61 delegeeriti Vihula Vallavalitsusele
Planeerimisseaduse § 9 lg 10 p 4 alusel kohaliku
omavalitsuse pädevusse antud loa andmine mitme
hoonega hoonestatud krundi jagamiseks nende
hoonete omanike vahel mitmeks krundiks, kui
kinnistu jagamise sooviga ei kaasne detailplaneeringu koostamise kohustust tingivate hoonete ehitamise soovi.
Sama määrusega delegeeriti Vihula Vallavalitsusele Planeerimisseaduse § 9 lg 10 p 5 alusel
kohaliku omavalitsuse pädevusse antud loa
andmine naaberkruntide piiride muutmiseks, kui
piiride muutmine ei too endaga kaasa nende
kruntide senise ehitusõigust, välja arvatud ehitusalune pindala, ja seniste kasutamistingimuste
muutumist ning toimub naaberkruntide omanike
kokkuleppel.
Määrusega nr 62 delegeeriti Maakorraldusseaduse §
3 lg 1 ja Vabariigi Valitsuse 29. veebruari 2000
määrusega nr 74 kinnitatud Ümberkruntimiskava
koostamise korraga kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamine Vihula
Vallavalitsusele.
Otsusega nr 143 kehtestati detailplaneering Männi
tn 1 kinnistule Võsu alevikus.
Otsusega nr 144 anti Vihula Vallavalitsusele ülesanne korraldada riigihange
investeerimislaenu võtmiseks.
Otsusega nr 145 muudeti Vihula Vallavolikogu
24.11.2005 otsuse nr 12 “Vallavanemale töötasu ja
sotsiaalsete garantiide määramine” punkti 1.
Volikogu poolt vastuvõetud määruste ja otsustega
saab tutvuda valla kantseleis, raamatukogudes ja
internetis valla koduleheküljel: www.vihula.ee
Järgmine korraline volikogu istung
toimub 13.detsembril 2007 kell 15.00
Võsul vallamaja saalis

Vihula Vallavalitsus annab üle
SEB Ühisliisinguga sõlmitud
ametiautode kasutusrendilepingud.
NISSAN Almera
väljalaskeaasta 2005, sedaan, läbisõit
~73 000 km
NISSAN Almera
väljalaskeaasta 2005, luukpära,
läbisõit ~87 000 km
Kes on tõsiselt asjast huvitatud,
palume ühendust võtta nädala jooksul
abivallavanem MADIS PRAKS'iga
telefonil 52 7 6 311.

VIHULA VALLA LEHT

23.oktoobri 2007
istungi nr 41 kokkuvõte
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teerimislaenu võtmine“, „Üldplaneeringu muutmisettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamise
algatamine Rakvere tee 5 kinnistule Võsu alevikus“,
„Võsu alevikus Männi tn 1 kinnistu detailplaneeringu
kehtestamine“, „Planeerimisseaduse § 9 lg 10 punktide 4
ja 5 alusel kohaliku omavalitsuse pädevusse antud
küsimuste lahendamise delegeerimine Vihula Vallavalitsusele“, „Maareformi seaduse § 10 lg 3 ja Ehitise
teenindamiseks vajaliku maa määramise korraga
kohaliku omavalitsusorgani pädevusse antud küsimuste
lahendamise delegeerimine Vihula Valla-valitsusele“,
„Maakatastriseaduse § 18 alusel kohaliku omavalitsusorgani pädevusse antud küsimuste lahendamise
delegeerimine Vihula Vallavalitsusele“ ja „Maakorraldusseaduse § 3 lg 1 ja ümberkruntimiskava
koostamise korraga kohaliku omavalitsusorgani pädevusse antud küsimuste lahendamise delegeerimine
Vihula Vallavalitsusele“.

Vihula Vallavalitsus:
1. otsustas väljastada kasutusload OÜ-le Jaotusvõrk elektri
maakaabelliini ja liitumiskilbi kasutamiseks aadressil
Mere 59 Võsu alevikus ja maakaabelliini kasutamiseks
aadressil Pihlapuu maaüksus Pihlaspea külas;
2. otsustas väljastada kirjalikud nõusolekud Lohu
maaüksusele Toolse külas väikeehitise püstitamiseks ja
Kanguste-Tennukeste maaüksusele Võhma külas
väikeehitise püstitamiseks;
3. otsustas väljastada projekteerimistingimused elamu
projekteerimiseks Vanahoone kinnistule Lobi külas;
4. võttis vastu Oandu külas asuvate Saare, Veski ja Jõekääru
katastriüksustele koostatud detailplaneering;
5. nõustus Sagadi ja Metsanurga külas asuva PeetriAndrekse kinnistu jagamisega kuueks katastriüksuseks;
6. jättis rahuldamata ühe vallakodaniku avalduse rehabilitatsioonitoetuse saamiseks;
7. otsustas maksta küttetoetust ühele vähekindlustatud
perele summas 1000.- krooni;
8. otsustas maksta koolitoidutoetust põhikooli baasil
kutsekoolis ja gümnaasiumis õppivale kahele lapsele;
9. otsustas maksta ühekordset toetust ühele vähekindlustatud perele summas 1250.- krooni;
10. otsustas maksta ühekordset toetust neljale eakale
inimesele kokku summas 3126.- krooni;
11. muutis Vihula Vallavalitsuse 31.07.2007 korralduse nr
306 punkti 1;
12. otsustas toetada MTÜ „Nooruse Kaja“ terviseedenduslikku projekti „Eakate luuhõrenemise kontroll“ 800.krooniga;
13. moodustas vallavarakomisjoni järgmises koosseisus:
Priit Pramann, Arno Pärna, Aadu Nurmsalu, Kristi
Tomingas ja Madis Praks;
14. rahuldas MTÜ „Nooruse Kaja“ taotluse 2000.- krooni
eraldamiseks jõuluürituse korraldamiseks;
15. vaatas läbi Vihula valla arengukava aastani 2011
avalikustamise ajal laekunud muutmisettepanekud;
16. esitas Domus Dorpatensise stipendiumi kandidaadiks
Luule Aasmäe;
17. arutas SA Virumaa Muuseumid taotlust ehitusloa
väljastamiseks ja leidis, et sihtasutusel tuleb esitada
taotlusele lisadokumente.

Vihula Vallavalitsus:
1. otsustas kompenseerida kahele õpilasele sõidupiletid
kokku summas 532.- krooni;
2. väljastas projekteerimistingimused AS-le Elpec Karepa
külas asuvate Karli maaüksuse ja OÜ TõnnMar suvila
ning Võsu alevikus asuva Sammal 12 katastriüksuse
elektriliitumise projekteerimiseks;
3. lõpetas Võsu Põhikooli hoolekogu liikmete Ruth Raudla
ja Anneli Promen`i volitused nende avalduse alusel ning
kinnitas uuteks liikmeteks Diana Pärna ja Ilona Vilbre;
4. otsustas tasuda alates 2007.a oktoobrikuust kuni
kohtulahendini ühe vallakodaniku hoolduskulud
Rakvere pansionaadis ning esitada kohtusse hagi
ülalpidamiskohustusega isikutelt vallavalitsuse poolt
tehtud kulutuste hüvitamiseks;
5. esitas volikogule eelnõu „Vihula Vallavolikogu 09.
novembri 2006 otsuse nr 84 „Ümberkruntimiskava ja
seletuskirja kinnitamine“ kehtetuks tunnistamine“;
6. arutas vallavalitsusele saadetud nõuet kohtuotsuse
täitmiseks;
7. arutas heakorra- ja koormise eeskirja ning volikogu
majandus- ja keskkonnakomisjoni ettepanekuid
eeskirjale.

30.oktoobri 2007
Istungi nr 42 kokkuvõte

13.novembri 2007
istungi nr 44 kokkuvõte

Vihula Vallavalitsus:
1. kompenseeris kahele õpilasele sõidupiletid kokku
summas 587.- krooni;
2. väljastas projekteerimistingimused puurkaevu rajamiseks Mäeotsa kinnistule Karula külas ja saun-puhkemaja
projekteerimiseks Kalme kinnistule Rutja külas.
3. kinnitas Karepa külas asuva Pääsu kinnistu ja Võsu
alevikus asuva kinnistu Spordi 7 avaliku kirjaliku
enampakkumise tingimused;
4. andis vallavanemale volituse notariaalse eellepingu
sõlmimiseks Võsupere külas asuvast Sillaotsa
katastriüksusest ligikaudu 1 ha suuruse maatüki
ostmiseks;
5. otsustas esitada volikogule järgmised eelnõud: “Inves-

Vihula Vallavalitsus:
1. võttis vastu Käsmu külas Ranna tee 13/Klaokse
maaüksusele koostatud detailplaneeringu;
2. jagas Võsu alevikus Vabaduse tn 14 asuva katastriüksuse
kaheks eraldi katastriüksuseks;
3. otsustas kompenseerida neljale õpilasele sõidupiletid
kokku summas 1397.- krooni;
4. esitas volikogule otsuse eelnõu „Sagadi külas asuvale
Puiestee katastriüksusele sihtotstarbe määramine“;
5. arutas volikogu revisjonikomisjoni akti Vihula LasteaedAlgkooli tegevuse üle teostatud kontrollimise kohta;
6. arutas OÜ Tapa Autobussipark taotlust liiniloa väljastamiseks.

Vihula Vallavalitsus teatab
detailplaneeringu avaliku
väljapaneku korraldamisest:
Käsmu küla Ranna tee
13/Klaokse detailplaneeringu
avalik väljapanek toimub
10.12.2007 - 28.12.2007
töö ajal Vihula vallamajas
Võsu alevik, Mere tn 6.

06.novembri 2007
istungi nr 43 kokkuvõte

Koos Pramanniga…
Tuli üle ukseläve,
nägu naerul, ütles: “Tere!”
Suurt ei andnud lubadusi
ega tõotand mugavusi.
Aasta on olnud:
Õpetlik
Uudne
Drastiline

Detailplaneeringu eesmärk:
hoonestusalade määramine
neljale üksikelamule, liikluskorralduse ja juurdepääsude
lahendamine, tehnovõrkude
paigutuse määramine ja ehitusõiguse seadmine.

Nüanssiderohke
Edukas
Vihula vallamaja
kollektiiv tervitab
Priit Pramann`i ja
soovib jätkuvat
entusiasmi Vihula valla
elu edendamisel!
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Palmse Mängurühma mudilased ja
kasvatajad tunnevad elust mõnu
Eesti Vabariigi 90. aastapäevale pühendatud kontserdisari kihelkondades:
„Kutse sünnipäevale –
kontsert minu kihelkonnas“
30. november kell 19:00
Väike-Maarja kihelkonnas
Väike-Maarja rahvamajas Eesti
Vabariigi ja rahvamaja sünnipäevakontsert. Esinevad Kaarma
valla meeskoor, Rahvusooper
Estonia ansambel Brass
2. dets kell 10.00
Ambla kihelkonnas
Tapa kirikus esinevad kiriku
aastapäeval Ambla ja Tapa
lastekoor
2. dets kell 16:00
Haljala kihelkonnas
Haljala rahvamajas esineb Eesti
Piirivalveorkester, dirigent Arvi
Miido

Palmse lastemängurühmas tähistati 21.novembril sügispeoga nii mardi-,
kadri- kui isadepäeva. Mängude, laulude, luuletuste abil esitasid lapsed
lustliku kava, millesse olid põimitud sügisene loodus ja pereväärtused. Peale
lennukisõitu isaga maanduti ühises kringlilauas.
22. novembril käidi üheskoos pealinnas: nimelt Estonia teatris kohtumas
Pipi, Nuki ja Puhhiga. Hitipidu PIPI! NUKI! PUHH! rääkis lastele headusest
ja kurjusest ning kodu ja sõprade tähtsusest.
13. novembril osaleti Lääne-Virumaa Keskraamatukogu sünnipäevanädala lastepäeval, mil oli luba uudistada maja kõikides osakondades.
Raamatukogus liikusid lisaks lastele ringi elusuuruses raamatukangelased,
kelle hulgast hiljem oma lemmikud joonistustesse jäädvustati.

7. dets kell 18:00
Rakveres
Rakvere Kolmainu kirikus "In
dulci jubilo". Duett Klassika,
Tuuliki Jürjo orelil, Viru
praostkonna kammerkoor
7. dets kell 19:00
Koeru kihelkonnas
Koeru Maarja-Magdaleena
kirikus esineb Koeru koguduse
naisansambel Anne Pindre
juhendamisel ning Koeru
muusikakool
9. dets kell 12:00
Viru-Jaagupi kihelkonnas
Viru-Jaakobi kirikus esineb Uhtna
pasunakoor, dirigent Jüri Takjas
13. dets kell 17:00
Simuna kihelkonnas
Avanduse mõisas esinevad
Simuna Rahvamaja laululapsed
ja Simuna Muusikakooli õpilased
16. dets kell 12.00
Ambla kihelkonnas
Ambla kirikus esinevad Tapa ja
Ambla valdade lastekoorid
21. dets kell 16:00
Kadrina kihelkonnas
Kadrina Katariina kirikus
esinevad Ülle Lichtfeldt, Indrek
Saar, Tiina Mälberg, Meelis-Lauri
Erikson jt, Ahti Bachblum
(klahvpillid), Kadrina koguduse
segakoor Anne Peäske juhatusel

Richard PALM
Palmse küla

98

Ada LAIGU
Sagadi küla

89

Mirjam VAINU
Käsmu küla

86

Maimu LOOD
Palmse küla

86

Edith LÄNTS
Karula küla

86

Hugo NURMESALU
Altja küla

84

Emma-Mercedes VALTER
Pedassaare küla

83

Laine VIRULA
Lobi küla

82

Miralda HÄIDE
Altja küla

81

Ilse PÕDRA
Vihula küla

80

Margus LEEMETS
Lahe küla

70

Vaike PEETERMANN
Vihula küla

70

Maret-Helene SEENE
Võsu alevik

70

Anatoli ŠEREMET
Altja küla

70

Võsu Eakate Seltsi
Külatuba avatud
Teisipäev

O KÕRTS

16.30

Rahvatants

Kolmapäev 11.00-14.00

Internet

Reede

Tervisering

11.00-15.00

DETSEMBER
31.12. Avame kell 22.00

21. dets kell 19:00
Viru-Nigula kihelkonnas
Kunda kirikus esineb Virumaa
poistekoor

Algus kell 21.00 v.a 31.12.2007

21.12.

DJ ANDRIS

Pilet 25.- v.a. 31.12.2007

22.12.

DJ DOBERMAN

23.12.

DJ ANDRIS

01.12.

DJ TANEL

25.12.

DJ MARKO

22. dets kell 12:00
Järva-Jaani kihelkonnas
Järva-Jaani kirikus esineb Eesti
Teaduste Akadeemia meeskoor

07.12.

DJ FELIX

28.12.

DJ RINGO SAAR

Pilet 300.-

08.12.

DJ ANDRES AIA

29.12.

DJ KAUPO MITT

NB! Lauad ettetellimisel!

14.12.

DJ KALEV LILLEPALU

15.12.

DJ DOBERMAN

Saadame ära vana-aasta ja
võtame vastu uue-aasta!
DJ TANEL

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

