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Lõikuspidu Karepal

Võhmal sündis segakoor
Juba kuu aega on seltskond lauluhuvulisi käinud koos
Võhma Seltsimajas. See on vastsündinud segakoor ja
nende tulihingeline koorijuht Marika Nigol.
Et see kõik teoks sai, tahan tänada Võhma näitetruppi:
Anneli Kanarikku, Harry Tublit, Arno ja Diana Pärnat,
Maila Kuusklat ja Olev Kaldamit – inimesi,kes ei lugenud
oma tunde ega kulutusi ja loovutasid kogu etendustest
saadud tulu segakoori tarvis.
Tänusõnad kuuluvad veel Merle ja Merike Kensile, kes
ei pidanud paljuks Tallinnast kohale sõita meid grimmeerima ja Kristjan Pärnale, kes meiega kaasas käis pileteid
müümas. Suur tänu Tõnu Ammusaarele, kelle abiga saime
segakoorile pianiino.
Aitäh Valdek Kilgile, kes meie tegemistele kaasa elas ja
nõu andis. Maani kummardus publikule,kes etendusi
vaatamas käis. Kui teie käest küsitakse üht heategu mida
olete teinud,võite uhkelt öeda: TÄNU MEILE SÜNDIS
VÕHMAL SEGAKOOR!
Uute kohtumisteni!
Riina Kens
P.S. Kõik lauluhuvilised olete oodatud liituma. Eriti
ootame juurde mehi ja sopraneid, kelle jaoks ülemine fa
pole probleem.

Käsmu külaselts, projekt „Kalake”
Järjekordsel lõikuspeol
Karepa rahvamajas jagus
rahvast terve maja peale ning
söögi ja joogipoolist kõigile.
Nagu eelmisel aastal kinnitatud – igal aastal väike
isetegevuslaste ülevaatus ja
otseloomulikult auhinnaloos
kõige-kõige paremate vahel.
Seekordne tiitel siis „Hea
naaber 2008”. Kandidaate
esitasid nii külavanemad kui
eraisikud, kokku oli nimekirjas 31 kandidaati kolmes

alarühmas: külaseltsid (ühele külale kõige parem naaber
tegus külaselts), külad (kus
inimesed kõik nii kokkuhoidvad ja toetavad, et ei saa
eelistada üht teisele) ja
inimesed külade lõikes (on
külasid, kus mõni isik lihtsalt paistab eriliselt silma).
Auhind, 3000 kroonine
DECORA kinkekaart loositi
välja kõigi kandidaatide vahel. Auhinna kättesaamise
lisatingimuseks oli kohal-

Võsu Põhikoolis lastevanemate üldkoosolek
Võsu Põhikooli lastevanemate üldkoosolek toimub
14. novembril 2007.a. algusega kell 18.00 Võsu
Põhikoolis.
Päevakorras on ülevaade õppe- ja majandustegevusest
Võsu Põhikoolis ning hoolekogu tööst.
Külalisena on koosolekule kutsutud Ülo Vooglaid,
kes kõneleb teemal “Mida ühiskond ja kool ootab lapsevanemalt”.
Üldkoosolekule on oodatud kõik huvilised, ka need
kelle lapsed ei käi Võsu koolis
Kui Teil on küsimusi õpetajatele, kooli juhtkonnale,
hoolekogu liikmetele siis palun edastada need hiljemalt
9. novembriks kooli meilile vosu.kool@mail.ee.

Võhma Külaselts „Vedelvorst”

Ansambel „KOLMEN” –kauged külalised Tartust

olek. Ja nii juhtuski, et esimesed kaks korda tõmbas
fortuuna loosi nn „tühja” ja
alles kolmanda korra peale
naeratas õnn, sedakorda siis
Võhma külaseltsile. Palju
õnne!
Lõikuspeo tulu läks Karepa seltsile, mida kokku
koos õnneloosi ja pileti-

tuluga kogunes 7170 krooni.
Rõõmsate kohtumisteni
järgmisel aastal samal ajal,
nagu maha hõigatud sai –
Käsmu rahvamajas! Olgem
ikka head ja abivalmid, teid
märgatakse.
Taimi Samblik
Kultuurinõunik

Mikk Mikiveri fotonäitus
rannaklubis
Võsu rannaklubis on oktoobrikuu algusest võimalik
näha Mikk Mikiveri fotonäitust. Näituse koostas Guido
Kangur. Näitus on saadud Draamateatrist laenuks kuni
novembri alguseni.
Lisaks on võimalik samas tutvuda Mikk Mikiveri
tutvustavate materjalidega „Miku Elu”, mis kogutud Võsu
eakate selts „Meelespea” ja Loksa keskkooli õpilaste poolt.

Maanõunik

Svetlana Pajupuu
Ehitus- ja planeerimisnõunik

Erik Keskküla
Asusin tööle 17.09.2007
vallavalitsuse ehitus- ja planeerimisnõunikuna, kuhu
kandideerisin suvel toimunud konkursil.
Olen 45. aastane, 1989. a
lõpetasin TPI tööstus-ja tsiviilehituse inseneri erialal.
Aasatatel 2003-2007
töötasin Kunda linnavalitsuses ehitusnõunikuna. Avalik-õigusliku töö kogemus
on aastast 2000, eelnevalt
töötasin eraõiguslikus sektoris.
Miks ma vahetasin töökohta?
Ma arvan, et igaüks peab

ära tundma, millal ta ammendub ja on õige aeg
muutusteks.
Mida ma oskan valla
kohta öelda ?
Olles ise pärit Virumaalt,
on alati olnud teadmine kui
ilusast ja suhteliselt vähe
inimtegevusest mõjutatud
piirkonnast. Selle medali
teine pool on paljude inimeste soov ehitada just siia oma
eluase või suvekodu. Kusagil peab olema mõistlik
kompromiss.
Kõige halvem, mis saab
olla, on see, kui ehitatakse
omavoliliselt, lootuses, et
küll lõpuks ehitis seadustatakse ja kõik laabub. Sellist
arvamust ei saa enam aastal
2007 aga päris tõsiselt võtta.

Asusin Vihula Vallavalitsusse tööle 02.07.2007. a.
Olen sündinud Haapsalus ja kogu oma noorus-

põlve veetnud Viljandimaal.
1983. a lõpetasin TSIKi,
peale seda asusin tööle Kahala sovhoosi põllubrigadirina.
Olen abielus, peres neli
last, kelle haridusteed pole
veel lõpule jõudnud.
1994-1997. a töötasin
Kiius asuvas elektroonikaettevõttes „Estron“.
Maareformiga olen seotud alates 1997. a, mil hakkasin tegelema ühe kinnisvara firma juures maamõõtmisega.
Alates 1998. a olen eraettevõtja – geodeet-maamõõtja, omades nii geodeetilist kui ka katastrimõõdistamise litsentsi.
2005. a lõpetasin Aka-

deemia Nord õigusteaduse
osakonna magistrikraadiga
2003-2004. a olin Kuusalu vallavalitsuses vanemmaakorraldaja.
2005. a alguses koordineerisin Loksa linnas maakorraldust. 2006. a olin lühikest aega (ca 2 kuud ) Loksa
linna abilinnapea (enne tormilisi 01.09.2006. a presidendivalimisega seotud
sündmusi).
Sooviks näha kodanike
suuremat aktiivsust maa
ostueesõigusega erastamise
läbiviimisel. Vihula vallas
on veel maareformi käigus
vabaks jäänud maid, mida
saaks anda kasutusvaldusesse, kuid eelnevalt on vaja
lahendada maa ostueesõigusega erastamise küsimus.
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POLITSEIKROONIKA
Vihula vald 8 kuud aastal
2007
Kuritegevus: 2007 aasta 8 kuuga on Vihula valla
territooriumil toime pandud 55(70) kuritegu neist 36(61)
peitkuritegu. Vägivalla kuritegusid on 11(12) ja varavastaseid kuritegusid 29(48) neist 27(45) süütegu on
omandivastased, 1(2) sõiduki omavoliline kasutamine.
Vanemkonstaabel on alustanud 26(28) kriminaalmenetlust.
Varavastaste süütegude kogukahju on 750516(954802)
krooni. Varavastaseid kuritegusid on 11(19) korral toime
pandud eluruumist. 1 korral on kuritegu toime pandud
lahtise akna kaudu, 3 korral lukustama ukse kaudu. Vaba
juurdepääsuga on toime pandud 9(22) kuritegu ja
sissetungimisega 18(13).
Toime on pandud 1(1) sõidukivargus, 1 taskuvargus,
2(8) jalgrattavargust, 5(8) mobiilivargust, 5 (1) metallivargust. Avaliku korra vastaseid kuritegusid on 4 neist 2
kasutades vägivalda ja 2 omavolilist sissetungi. 1 tulirelva
ebaseaduslik käitlemine. 3 korral on kannatanu kuriteo
tagajärjel hukkunud. 3 narko süütegu.
Kriminaalmenetluses on isik kindlaks tehtud 34
kuriteos, sealhulgas käesoleval aastal toimepandud
kuritegudest on isik kindlaks tehtud 28(21) kuriteo
episoodis. Kohalike elanike poolt on toime pandud 14(10)
süütegu ja varemkaristatute poolt 3(5) süütegu ning
alaealiste poolt 3(2) süütegu. 14(16) korral on olnud süüteo
toimepanija alkoholijoobes. 5 kuritegu sooritatud grupi
poolt.
Avastamisprotsent Vihula vallas on 51% aastal 2006 oli
30 %.
Väärteod: 2007 aasta 8 kuuga koostati Vihula valla
territooriumil 292 väärteo koosseisu neist alaealiste suhtes
78. Vanemkonstaabli poolt on menetletud 139 väärteokoosseisu ja koostatud 107 (63) väärteoprotokolli.
Alkoholiseaduse vastu eksimisi tuvastati valla
territooriumil 57(30) korral, neist 20(10) avalikus kohas
alkoholi tarbimist ja ilmumist alkoholijoobes avalikku
kohta ning 37(20) alkoholi tarbimist alaealiste poolt.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse vastu eksiti
6(7) korral ja neist kõik on seotud koerte ja kasside pidamise
eeskirjade vastu eksimisega. 4(2) korral 6 oli tegemist
inimese sattumisega koerte rünnaku ohvriks väljaspool
koera majapidamisterritooriumit.
Avaliku rahu vastaseid süütegusid on 10(18) ja
väheväärtusliku asja vastaseid süütegusid 5(4).
Liiklusseaduse vastu eksiti 185 episoodis. 30(13) korral
vastava kategooria sõiduki juhtimisõiguseta isiku poolt ja
39(15) korral sõiduki joobes juhtimise eest, vanemkonstaabli poolt on tuvastatud 7(9) joobes juhti ja 15(4) vastava
kategooria juhiloata juhti. 8(5) joobes juhi vastu on
alustatud korduva rikkumise eest kriminaalmenetlus.
Valla territooriumil määratud rahatrahvide kogusumma
on 560760(274500) krooni neist alaealiste suhtes 33480
krooni. 16 korral peatati juhtimisõigus.
Vallas on arvel 1 abipolitseinik kellega koostöös teostati
8 kuu jooksul valla territooriumil 121(86) tundi patrulli
liiklusjärelvalve ja avaliku korra kaitseks õhtusel ja öisel
ajal.
04.07.2007 kuni 19.08.2007 olid Vihula valla
teeninduspiirkonnas koostöös Vihula Vallavalitsuse ja Ida
Politseiprefektuuriga lisapatrullid, mille moodustasid 6
värskelt kooli lõpetanud noorem-konstaablit, kes teostasid
auto, jalgratta- ja motorolleripatrulli. Patrulli põhiülesandeks olid avalik kord ja liiklusjärelvalve. Lisapatrull
teenindas piirkonda 38 päeval kokku 350 tundi. Koostati 77
väärteoprotokolli, neist 8 joobes juhti, 3 joobes jalgratturit,
2 juhtimisõiguseta juhti, 18 piirkiiruse ületajat.
( 2006 aasta 8 kuud).
Vanemkonstaabel Ivo Roosimägi
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Teha tuleb just nüüd ja praegu
Valla tegevuse ja arengu
aluseks on arengukava.
Nüüd, oktoobrikuu teisel
volikogu istungil on kõik
laekunud muudatusettepanekud vastu võetud, läbi
arutatud ja ka vajalikud
muudatused arengukavasse
sisse viidud.
Ettepanekuid oli paraku
kasinalt, kuid siinkohal tahan tänada Karepa kandi
aktiivseid inimesi, kes oma
kiirete sügiseste toimetuste
kõrvalt pühendasid veidi
aega sellele tähtsale dokumendile. Arengukava on
alusdokument valla eelarve
koostamisel ja samuti ka
piirkondade arengu tagamisel.
Hetkel on meie prioriteetideks Võsule ja
Võsupere piirkonda
uute lasteaedade
ehitamine.
Prioriteedid pannakse
paika ja
selle pingerea
alusel tegutsemegi. Hetkel
on meie prioriteetideks Võ-

sule ja Võsupere piirkonda
uute lasteaedade ehitamine.
Oleme küll statistiliste näitajate järgi suhteliselt vana
vald, kuid loodame, et koos
piirkonna arenguga võtab nii
mõnigi siit lahkunu tagasitee
jalge alla. Kaua võib jutustada ja unistada, et kui oleks,
küll siis tuleks ja teeks. Teha
tuleb just nüüd ja praegu. Nii
tegutsemegi hetkel selle
nimel, et meie väikesed
vallakodanikud tunneksid
end siin hästi. Kui on
meeldiv ja turvaline lapsepõlv, küllap siis ka hilisemas
eas hoitakse oma kodukohta.
“Vihula valla heakorra
ja koormise eeskiri”
ootab sekkumist
Kodukoha hoidmisega
seoses tahan teid kutsuda
üles tutvuma ja sõna sekka
ütlema volikogu menetluses
oleva eelnõu “Vihula valla
heakorra ja koormise eeskiri” kohta. Eelnõu on avalikustatud Vihula valla veebilehel volikogu eelnõude all

Tervelt koju!
Oleme jõudnud aastaaega, millega paratamatult kaasneb
rohkem pimedat ja vähem valget aega teedel, tänavatel
liiklemiseks. Seepärast on täiesti loogiline, et jalakäijad
peavad pöörama suuremat tähelepanu enda liikluses
nähtavaks tegemisel. Kõige lihtsam ja odavam moodus on
selleks kanda helkurit, mida kantakse paremal küljel ja põlve
kõrgusel. Seda just seepärast, et samal kõrgusel on ka sõiduki
tulede intensiivne valgusvihk. Helkuri puudumisel kõlbab ka
taskulamp, kuid selle kasutamisel tuleb arvestada sellega, et
ei suunataks valgusvihku vastutuleva sõiduki esiklaasile.
Vaatamata sellele, et Teie olete ennast nähtavaks teinud
ei pruugi autojuht Teid ometigi õigeaegselt märgata ja seda
just siis, kui sõidukijuhile tuleb vastu teine sõiduk, mis võib
teda pimestada. Väga paljudel autojuhtidel on komme
kasutada ka hea nähtavuse korral kõikvõimalikke tulesid,
andmata endale aru, et oma tegevusega nad häirivad teisi
autojuhte neid pimestades. Siit kõikvõimalike udutulede ja
lisatulede kasutajatele meeldetuletuseks, et udutulesid võib
kasutada ainult halva nähtavuse korral. Halb nähtavus on
siis, kui nähtavus on alla 300 meetri ja selle põhjuseks ei ole
mitte pime ilm. Tasuks üle lasta kontrollida sõiduki esitulede
reguleeritus.
Jalgrattureil peab põlema pimedal ajal liigeldes ees

ja ka raamatukogudes. Head
külavanemad! Ootame Teilt
ja teie külade inimestelt
aktiivset sekkumist, sest
järjekordselt on tegemist
piirkonnale väga olulise
dokumendiga. Teie ettepanekuid ootab vallavalitsus
kuni 02. novembrini. Oma
märkused ja ettepanekud
võite esitada kas posti teel
või meilitsi: vald @ vihula
.ee aadressil.
Eesmärk on säilitada
praegune kontorihoone valla klubiliseks teenindamiseks, sealhulgas nii noortekeskusena kui ka eakate
päevakeskusena.
Veel olen võlgu teile
selgituse mõne viimasel ajal
tehtud kiire otsuse osas.
Eelmisel volikogu istungil
andis volikogu meile loa
osta vallale hoone, eesmärgiga viia sinna valla
haldusaparaat. Meie eesmärk on säilitada praegune
kontorihoone valla klubili-

seks teenindamiseks, sealhulgas nii noortekeskusena
kui ka eakate päevakeskusena. Siinses majas jagub
ruumi kõigile, aga seda alles
siis, kui oleme vallavalitsuse
ma-jast välja suutnud kolida.
Vallavalitsuse uue administratiivhoone puhul on jutt
hoonest, mis asub Võsu
keskuses, bussijaama vahetus läheduses, nn endine
Elioni maja. Kui maja on
meie oma, siis koos vallavalitsusega oleme suutnud
kindlustada ka ruumid nii
perearstile kui apteegile.
Mõlemad on piirkonnale
väga vajalikud. Maja ostmine aga ei tähenda veel
kolimist. Tärminit, mis kuupäevast me seal juba kodanikke saame vastu võtta,
veel välja käia ei julge, kuid
luban, et hoian teid asjade
käiguga kursis.
Parimate soovidega
Priit Pramann
vallavanem

valge tuli ja taga punane tuli või punane helkur. Soovitav
oleks helkuri asemel kasutada punast tuld, mis on nähtav ka
siis kui taganttuleva sõiduki tuled helkurit ei valgusta.
Novembri lõpus on Maanteameti ja Politsei-prefektuuri
koostööprojekti raames Võsu Põhikooli õpilastele
planeeritud helkuri kasutamise preventiivüritus väljasõiduga
valgustamata teelõigule, kus toimub praktiline helkuri
kasutamine. Korraldatav üritus toimub juba 3 aastat järjest.
Kui oleme ise hoolsad ja ei pea jäigalt kinni oma
eesõigustes liikluses, siis ei saa teiste liiklejate hooletus
meile kahju teha!

Turvalist liiklemist!

Vanemkonstaabel
Ivo Roosimägi
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ISTUNG NR 25
11.oktoober 2007 kell 13.00 Võsul
Kohal oli 13 volikogu liiget: Andrus Aasmäe,
Piret Aasmäe, Malle Komp, Arvo Kübar, Leo
Luus, Tarmo Nuija, Arno Pärna, Mare Raja,
Eha Sirelbu, Jüri Teppe, Ain Välba, Uno
Õunapuu ja Arvi Ööpik.
Istungil ei osalenud: Sirje Kornel ja Jaanus
Tuusti.
Volikogu otsustas:
Määrusega nr 56 kinnitati Vihula valla 2007.a
eelarve muutmine nr 2.
Määrusega nr 57 kinnitati Vihula valla 2007.a II
lisaeelarve.
Määrusega nr 58 kinnitati “Riigi rahastatava
lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi
kasutamise kord”
Otsusega nr 137 otsustati müüa avalikul kirjalikul
enampakkumisel Vihula valla omandis
olev Karepa külas asuv kinnistu Pääsu.
Otsusega nr138 otsustati osta vallaelanike huvides
ja avaliku võimu teostamise eesmärgil Võsu
alevikus asuv Mere tn 63a kinnistu.
Istungil toimus ka Vihula valla arengukava aastani
2011 muutmisettepanekute II lugemine ja “Vihula valla
heakorra ja koormise eeskirja” I lugemine. Materjalid
on avalikustatud Vihula valla kodulehel internetis.

ISTUNG NR 26
25.oktoober 2007 kell 15.00 Võsul
Kohal oli 11 volikogu liiget: Andrus Aasmäe,
Piret Aasmäe, Malle Komp, Arvo Kübar,
Tarmo Nuija, Arno Pärna, Mare Raja, Eha
Sirelbu, Jüri Teppe, Ain Välba, Uno Õunapuu.
Istungil ei osalenud: Leo Luus, Sirje Kornel,
Jaanus Tuusti ja Arvi Ööpik.
Volikogu otsustas:
Määrusega nr 59 kinnitati Vihula valla arengukava
aastani 2011 muutmisettepanekud. (Uus
muudatustega arengukava avalikustatakse lähiajal
Vihula valla veebilehel ja valla raamatukogudes)
Otsusega nr 139 anti nõusolek notariaalse eellepingu
sõlmimiseks Võsupere külas olevast Sillaotsa
katastriüksusest ligikaudu 1 ha suuruse maatüki
ostmiseks.
Otsusega nr 140 otsustati müüa avalikul kirjalikul
enampakkumisel Vihula valla omandis olev
kinnistu Spordi 7 Võsu alevikus pindalaga 1617
m2, sihtotstarve tootmishoonete maa.
Otsusega 141 anti luba muuta Eisma külas asuvate
kinnistute Mere 15 ja Mere 16 piire.
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25. september 2007
Istung nr 37
3.
1. Muudeti Vihula Vallavalitsuse 24.07.2007 korralduse nr
293 „Kinnistu Tamme jagamine ja nimede määramine“
punkte 1.1 ja 1.2 maa sihtotstarvete osas.
2. Ehitusload väljastati Taavi Kasemaa`le üksikelamu
püstitamiseks Tammepõllu katastriüksusele Karepa
külas ja OÜ-le Jaotusvõrk Riigimetsa Majandamise
Keskuse ehitise elektriliitumise rajamiseks Sagadi külas.
3. Kasutusload väljastati OÜ-le Jaotusvõrk Ülase 7 ehitise
elektriliitumisele Võsu alevikus, Marge Hering`a elamu
elektriliitumisele Muike külas ja Sooserva 5 suvila
elektriliitumise maakaabelliinile Võsu alevikus.
4. Vallavolikogu sotsiaal- ja hariduskomisjoni ettepanekud
kinnitati järgmiselt: kahele raske puudega eakale
inimesele määrati hooldajad; koolitarvetetoetust maksti
kahele paljulapselisele perele kokku summas 2077.krooni; rehabilitatsioonitoetust maksti ühele inimesele
summas 980.- krooni; ühekordset toetust maksti ühele
vähekindlustatud perele summas 636.- krooni;
ühekordset toetust maksti neljale eakale inimesele kokku
summas 2605.- krooni; hooldajatoetust otsustati maksta
kahele inimesele raske puudega eakate hooldamise eest
vastavalt 200.- ja 400.- krooni kuus; otsustati toetada
2007/2008 õppeaastal tasulistes huvikoolides käivate
laste õpilaskoha maksude tasumist 50% ulatuses
huvikooli poolt kehtestatud kohamaksu määrast;
rahuldamata jäeti üks avaldus hoolduskulude katmiseks
turvakodus; toetati Lääne-Virumaa Pensionäride Ühingu
poolt korraldatud üritust mis on pühendatud rahvusvahelisele eakate päevale 300.- krooniga.
5. Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni ettepanekud
kinnitati järgmiselt: rahuldati MTÜ Meelespea avaldus
470.- krooni ja 45 sendi tasumiseks juulis ja augustis
2007 korraldatud bussiekskursioonide puuduoleva
transpordikulu katmiseks; rahuldati Vainupea külavanema Tiiu Saavo taotlus 3500.- krooni eraldamiseks
Vainupea perepäeva „Tere sügis“ korraldamise kulude
katteks.
6. Võsu Põhikooli direktori ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimiseks moodustati
komisjon järgmises koosseisus: vallavalitsuse esindaja
Priit Pramann, maavalitsuse haridusosakonna juhataja kt
Marge Lepik, volikogu sotsiaal- ja hariduskomisjoni
esimees Eha Sirelbu, Võsu Põhikooli õppenõukogu
esindaja Marina Tomikas ning Võsu Põhikooli
hoolekogu esindajad Maire Vendt ja Krista Keedus.
7. Võsu ja Palmse lasteaedade ehitamisega seoses
moodustati komisjon järgmises koosseisus: Priit
Pramann, Eha Sirelbu, Maire Vendt, Anti Puusepp, Arno
Pärna, Tõnu Ammussaar, Andrus Aasmäe ja Krista
Keedus.
8. Vallavanem Priit Pramann`ile anti volitus töövõtulepingu sõlmimiseks KEK Invest AS-ga Võsu lasteaia
uusehituse projekteerimiseks ja detailplaneeringu
koostamiseks.
02. Oktoober 2007
istung nr 38
1. Valla reservfondist eraldati 14 130.- krooni naftareostustõrje vahendite soetamiseks.
2. Projekteerimistingimused väljastati Leo Luus`ile Kooli
tn 3 Võsu alevikus elamu rekonstrueerimise projekteerimiseks, Tiit Kornel`ile elamu rekonstrueerimise
projekteerimiseks Soone katastriüksusel Tiigi külas ja

4.
5.

6.

09.oktoober 2007
istung nr 39
1. Ehitusload väljastati Dieter Helmut Willi Hölscher`ile
restoran-elamu ehitamiseks Sireti maaüksusel Võsupere
külas, Eswire OÜ-le ehitise osaliseks lammutamiseks
Mereranna kinnistul Vergi külas, Helli Urmet`ile elamu
laiendamiseks Madipõllu kinnistul Karepa külas, OÜ-le
Reiska PA suvila ehitamiseks Laine 21 Eisma külas ja
Ronald Pärn`ale elamu ehitamiseks Kivikalda kinnistul
Eisma külas.
2. Kasutusload väljastati Sihtasutusele Virumaa
Muuseumid Palmse mõisa moonamaja kasutamiseks
Palmse külas, OÜ-le Jaotusvõrk Uuskorjuse kinnistu
elamu elektriliitumisele Korjuse külas, Sooserva 5 suvila
elektriliitumisele Võsu alevikus, Kalda 11a suvila
elektriliitumisele Võsu alevikus ja Metsa 21 suvila
elektriliitumisele Võsu alevikus ning Maimu
Pykäläinen`ile suvila kasutamiseks Vähi maaüksusel
Karepa külas.
3. Tidriku külas asuva riigi omandisse jäetud maaüksuse M
120-st moodustatud katastriüksusele määrati nimeks
Linnu.
4. Kahele õpilasele kompenseeriti sõidupiletid kokku
summas 710.- krooni.
16. oktoober 2007
istung nr 40
1. Kasutusload väljastati OÜ-le Jaotusvõrk maakaabelliini
kasutamiseks aadressil Lääne 23 Võsu alevikus, Heitti
Irval`i eramu elektriliitumisele aadressil Heitti maaüksus
Koljaku külas ja elektri maakaabelliini kasutamiseks
aadressil Päiksekiire, Naeru, Unistuse, Õnne ja Rõõmu
maaüksused Vergi külas.
2. Esitati taotlus Põllumajandusministeeriumile ühistatud
vara kompenseerimiseks riigi poolt viiele taotlejale
kokku summas 23 194.- krooni.
3. Nõustuti Eru külas asuva Supeluse kinnistu jagamisega
kolmeks eraldi katastriüksuseks ja Altja külas asuva
Paarma kinnistu jagamisega kaheks eraldi
katastriüksuseks.
4. Vallavanemale anti volitus töövõtulepingute
sõlmimiseks A.V.R.Projektiga Palmse piirkonna
külakeskuse eelprojekti projekteerimistööde
teostamiseks ja OÜ-ga FoStra Advise projekti taotluse
vormistamiseks osalemiseks KOIT kavas.

Volikogu esimehe ja vallavanema

INFOTUND
21. novembril 2007 kell 14.00-15.00

Otsusega 142 lõpetati eelarve- ja arengukomisjoni
esimehe Arvi Ööpik'u volitused komisjoni
esimehena. Uueks komisjoni esimeheks valiti Arno
Pärna:
Volikogu poolt vastuvõetud määruste ja otsustega
saab tutvuda valla kantseleis, raamatukogudes ja
internetis valla koduleheküljel: www.vihula.ee

Järgmine korraline volikogu istung
toimub
08. novembril 2007 kell 15.00
Võsul vallamaja saalis

Reiska PA OÜ-le suvila projekteerimiseks Laine 21
Eisma külas.
Kasutusluba väljastati Eha Tõkke suvilale Tiigi 3 Võsu
alevikus.
Kirjalik nõusolek väljastati Olavi Kasemaa`le kuuri
ehitamiseks Liiva kinnistul Karepa külas.
Ehitusload väljastati Tiit Steinberg`ile suvila ehitamiseks
Benny kinnistule Karepa külas, John Barrie Prentice`le
suvila ehitamiseks Benny kinnistule Karepa külas, Dieter
Helmut Willi Hölscher`ile puurkaevu rajamiseks Sireti
maaüksusele Võsupere külas, OÜ-le Jaotusvõrk
Metsavahi I maaüksusel elektriliitumise ehitamiseks
Adaka külas ja Tiit Kornel`ile elamu laiendamiseks
Soone katastriüksusel Tiigi külas.
Keelduti kirjaliku nõusoleku väljastamisest Krista
Lepik`ule abihoone-elamu ehitamiseks Karepa külas,
kuna kinnistu on väiksem valla üldplaneeringus
kehtestatud ehituskrundi suurusest.

Vergi raamatukogus

Vihula Vallavalitsus teatab
detailplaneeringu avaliku
väljapaneku korraldamisest:
Oandu külas Saare, Veski ja Jõekääru
detailplaneeringu avalik väljapanek toimub
12.11.2007-26.11.2007 töö ajal Vihula vallamajas
Võsu alevik, Mere tn 6.
Detailplaneeringu eesmärk on kinnistute liitmine,
hoonestusalede
määramine, liikluskorralduse ja juurdepääsude
lahendamine, tehnovõrkude paigutuse määramine,
ehitusõiguse seadmine.

Sugupuu-uurimise
huvilistele
Elukestev õpe ja uute teadmiste omandamine on
kaasaja märksõnad. Et võimaldada ka väiksema
mobiilsusega inimestel oma teadmisi avardada, on
tulnud ettepanekuid organiseerida huvitavaid
kursuseid meie oma vallas. Esimeseks sellelaadseks
ettevõtmiseks on pakutud välja kursus sugupuuuurimise huvilistele. Kursuse pikkuseks oleks10
tundi, mis jaotub 5-le õhtule. Kursuse viiks läbi
Haljala Gümnaasiumi ajalooõpetaja EGON METS.
Et saada informatsiooni, kas ja kui palju inimesi
oleksid sellisest kursusest huvitatud, palume endast
teada anda vallavalitsuse sotsiaalnõuniku telefonil 32
58 644 või 56694345. Kursus hakkaks toimuma Võsu
Rannaklubis. Osalustasu oleks kuni 100 kr osavõtja
kohta.
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Üllatuskülaline Võsu rannas
Septembrikuu lõpus ühel udusel hommikul Lobi küla
juures võrke välja võttes üllatas üks põnev veteasukas
juba ligi 20 aastase staažiga võrgunõudjaid. Tegemist
oli vene (siberi) tuuraga (Acipencer gueldenstaedti
L.), kes oma luukilpidega ehitud külgede ja seljaga,
haikujulise saba ja vuntsidega suutis mitmeid
küsimusi tekitada. Kui ligi 2,5 kg ja 70 cm pikkune
juhukülaline oli paati tõmmatud, oli selge, et tegu
tuurakalaga. Täpsema määratluse andsid vastav
kirjandus ja kalateadlastele saadetud fotod. Oli õnn,
et tuntud loodusfotograaf Jaak Neljandik sai tulla
kohe randa. Nii õnnestus haruldane eksirändur
kalavannivees elus hoida, pildile jäädvustada ja edasi
rändama lubada. Eesti Mereinstituudi vanemteaduri
Markus Vetemaa sõnul pole vene tuur, keda on
viimastel aastatel Soome Lahe idaosas mõnel korral
tabatud siiski mitte nii suur üllataja, kui paar aastat
Saaremaa vetest püütud atlandi tuur. See, Mariaks
kutsutud kalamamma oli tõeline haruldus.

Dmitri MAŠEGIROV
Võsu alevik

89

Erna VÄINSALU
Tiigi küla

85

Erich TALPSEPP
Muike küla

84

Laine TART
Võsu alevik

84

Signe KAASIK
Rutja küla

83

Evi TANNBERK
Võsupere küla

82

Kui tunned, et soovid aidata

Ilma NAAN
Palmse küla

81

Abi, mis suurendab inimese tunnet, et ta suudab olukorda ise juhtida, ning tal
on toetav seljatagune, tõstab motiveeritust ning julgustab iseseisvat lahenduse
otsimist ja sihipärast tegutsemist. Aitamine on abivajale võimaluse andmine
(Rüütel, Elenurm jt, 2001)

Marie ANTON
Käsmu küla

81

Aino VEHIK
Vergi küla

81

Luule PUHU
Võhma küla

80

Kasuks tuleb:
•
kui Sul on teadmisi sotsiaaltööst, pedagoogikast, psühholoogiast, ja
/või meditsiinist
•
oled valmis osalema koolitustel ja supervisioonidel

Mihkel TINGAS
Vihula küla

75

Tugiisiku tööülesanneteks on:
•
lapse tuvarlisuse jälgimine peres
•
pere (liikmete) juhendamine lapse kasvatamisel (sh õppetöös
abistamine)
•
koostöös perega loovate lahenduste leidmine probleemide
lahendamiseks/leevendamiseks, mis põhinevad pere enda jõuvarude
ülesleidmisel ja nende tugevdamisel/toetamisel
•
pere toimetuleku toetamine ümbritsevas kogukonnas ning seostamine
teiste (sotsiaal)teenustega
•
sotsiaal- ja või lastekaitsetöötaja kursis hoidmine peres toimuvate
muutustega, dokumentatsiooni vormistamine
•
konfidentsiaalsuse põhimõtte jälgimine

Selma PENTSOP
Haili küla

75

Leonid FELD
Võsu alevik

75

Kaljo PAJULA
Võsupere küla

75

Aino VEELMAA
Võsu alevik

70

Valdek Kilk

Kätlinil ja Rainil sündis
23. november Käsmu Rahvamajas
Kadrikarneval.
Pilet 50.Puhvet, orkester ja üllatusesinejad!
Võhma selts annab teada:
17. novembril, kl 19.00 näiteringi etendus
"Vedelvorst”
pärast etendust pidu.
2. detsembril, kl.14.00 JÕUULUAJA
ALGUS.
Üles astuvad esmakordselt segakoor ja
rahvatantsijad.
Jõululaat
NB! Ootame kõiki kauplema!
Info telef. 5 398 9592
Oodatud on ka laste meistritööd.
J Ä L G I G E R E K LAA M I !

Müüa noored haned,Ilumäel.
Telef. 5 199 4209

Südantsoojendav on teada,et ometi on meie
häält kuulda võetud ja Tõugu-Joandu
teelõik korda tehtud.
Kaks ühes – korras tee ja külaelanike
äratundmine, et ka äärerahvas on inimene.
SUUR TÄNU
VA L LAVA L I T S U S E L E !
Joandu küla 8 pere nimel
Lemminge pere rahvas

14. septembril poeg
MARCUS NAPRITSON

KUI TUNNED, ET SOOVID TEISI INIMESI AIDATA,
siis ootame, et annad endast märku, sest otsime lapse ja /või pere tugiisikuid.
Tugiisiku töö nurgakivideks on:
•
tugev sotsiaalne huvi teiste toimetulekut parendada
•
oskus kujundada inimlik toetav koostöösuhe
•
oskus virgutada kliendi loovust, et aidata Tal luua olemasolevast
“segadusest” midagi ilusat: harmooniat,terviklikkust, rahulolu.

Koostöös tugiisikuga on pereliikmetel ja/ või lastel hea võimalus:
•
avastada iseenda “peidetud” tugevusi;
•
õppida uusi oskusi, et iseenda ja pereliikmete eest paremini hoolitseda
•
hakata lahendama eksisteerivaid probleeme
•
otsida muutusevõimalusi
•
saada tagasisidet, et liigutakse õiges suunas ning tehakse õigeid asju
igapäevase toimetuleku parendamise nimel.
Töö on tasustatud ning toimub koostöös omavalitsuse sotsiaaltöötajaga.
Huvilistel palume võtta ühendust valla sotsiaalnõuniku Eha Veemiga
telefonil 3258644 või 56694234 või e-mailitsi eha.veem@vihula.ee

O KÕRTS
NOVEMBER
ALGUS KELL 21.00 V.A. 09.11.07
Pilet 25.- v.a. 09.11.07
02.11. DJ RINGO SAAR
03.11. DJ ANDRIS
09.11. ANSAMBEL MAHE
PILET 50.-

Meie hulgast
on lahkunud …

ELLEN HOOLMA
10.11. DJ KALEV
LILLEPALU
16.11. DJ FELIX

Pihlaspea külast
30.septembril 80 aastaselt

17.11. DJ SILVER TAMM
(Star fm)
23.11. DJ ANDRES AIA

TOOMAS KANGUR
Aasumetsa külast

24.11. DJ ANDRIS
30.11. DJ RINGO SAAR

26.septembril 82 aastaselt

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 12-ndaks päevaks

