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Vihula valla päev 2007

Kool algab
Teadmistepäeva avaaktused:
Vihula Laseaed-Algkool – 1. september kell 10.00
Haljala Gümnaasium

– 1. september kell 9.00

Võsu Põhikool

– 3. september kell 10.00
Võsu Rannaklubis

Kadrina Keskkool
– 3. september
kell 9.00 Üldaktus.
kell 9.45 Aabitsaaktus (1-4 klass)
NB! Busside sõiduplaan 4. leheküljel

Võsu kooli direktori kohale
kuulutati konkurss
Vallavalitsus kuulutas välja konkursi Võsu Põhikooli
direktori kohale. Töösuhe eelmise direktori Rein
Reidlaga, kes jõudis ametis olla ühe aasta, lõpetati poolte
kokkuleppel. Kuni uue direktori leidmiseni täidab kooli
direktori kohuseid seni spordihoone juhatajana töötanud
Tõnu Ammussaar.

Eesti Post sulgeb kontoreid

Nauditava kavaga astus publiku ette Virumaa Noorteorkester, dirigent Boris Karaev Venemaalt.
19. august sai teoks
järjekordne Vihula valla
päev, seekord siis järjekorras
11-nes. Läbi päeva toimusid
üritused nii mõisa pargis,
palmimajas kui peoplatsil.
Lisaks pakkusid kogunenud
kaupmehed külalistele headparemat.
Üritus avati ametlikult
kell 12. Pidulike sõnavõttudega juhatati üritus sisse
Vihula vallavolikogu esimehe Ain Välba ja riigikogu
liikme Kristiina Ojulandi
poolt.
Seekordse ürituse üks
suund oli pühendatud noortele ja noorusele, mille auks
korraldati meie valla tublidele noortele Vihula mõisa
palmimajas vastuvõtt, kus
võtsid sõna Vihula vallavolikogu esimees Ain Välba,
Vihula vallavanem Priit Pramann ja Lääne-Viru maavanem Urmas Tamm. Vastuvõtule olid palutud ka tublid
pedagoogid, kes meie noorte
edule tublisti kaasa aidanud.
Vastuvõtule järgnes Lääne
Viru maavalitsuse noorsootöötaja loeng noorte võima-

lustest Lääne-Virumaal ja
Eestis. Loengusari jätkus
Võsu kroonikakirjutaja
Mari-Anne Heljase loenguga “Kuidas noorus eelmisel sajandil Võsul möllas”.
Samaaegselt toimusid
mõisa pargis mängud lastele,
ning täiskasvanute seas selgitati välja Võrkpalli paarismängu kõige kangemaid
tegijaid. Karikad jagunesid
järgnevalt: I koht Tarmo
Talv ja Enn Toming, II kohtMihkel Juhkami ja Ülar
Aasmäe, III koht Mihkel
Ööpik ja Tarmo Nuija.
Naiste arvestuses mängijate
vähesuse tõttu karikaid ei
jagatud, kuid omavahel
panid positsioonid paika
Marika Innos ja Õie Malmberg, kes võitsid noori mängijaid Laura Nuijat ja Jana
Samraid.
Ametliku osa lõppedes
tehti esimene sissejuhatus
õhtuseks tansuks. Vürtsika
sissejuhatuse tegi Combo
bänd ja nii mõnigi külastaja
sai jala soojaks. Et tants ja
tagaajamine ei muutuks vä-

Tänukirja võtab vastu Võsu Põhikooli õpetaja Maie Laur.

sitavaks ja ka õhtuks jõudu
jaguks, pakuti külalistele
nautimiseks Virumaa Noorteorkestri suvekooli tulemina valminud kontsertprogrammi, mille eesotsas väärikad dirigendid nii meie
mailt, kui raja tagant. Noori
muusikuid dirigeerisid Endel Nõgene, Andris Riekstins Lätist ja Boris Karaev
Venemaalt.
Lustaka jätku sai vallapäev Heino Seljamaa lauluetendusega “Mängult ja päriselt”, kus said kaasa lüüa nii
noored, kui vanad. Eriline
pärl kogu etenduse kestel oli
üks eriti vahva nelja aastane
tüdrukutirts Maret. Ta tegi
otse lava ees kõik kaasa,
mida vähegi teha andis ja
lõpuks laulis laval koos
meisternäitlejaga “Põdra
maja”. Emotsionaalne laeng
missugune!
Kui kõigil peo külastajatel näod olid korralikult
naerule venitatud võis tõsine
tants ja tagaajamine alata.
Selle eest hoolitsesid päevajuht Margus Kastor, keda me
kõik tunneme ennekõike
Kuldsuu 2004 tiitli omanikuna ja Uno Kaupmees koos
ansambliga Lustgast. Vahepaladena pakuti Hot arabian
and fire showd ning selgitati
välja Vihula valla kuld-,
hõbe- ja pronkskõri karaoke
lauluvõistluse käigus. Rõõmustav on, et meie vallas on
nii palju toredaid ja lauluhimulisi inimesi, kes ei
häbene oma talenti rahvaga
jagada. Võistlejaid oli järjekorras koguni 13. Kuldkõri
tiitli rabas ülekaalukalt endale Ralf, kellele järgnes
hõbehäälne Hõbekõri Riina
ning kolmanda koha, ehk siis

Pronkskõri tiitli sai Toomas.
Kogu lauluvõistluse kokkuvõtteks tuleb öelda: kahju, et
aega nii vähe oli, küll oleks
sealt veelgi üllatusi tulnud.
Ühe toreda päeva jaoks
sasi aeg otsa täpselt kell
23.00 kui ilutulestik tähistas
finaali.

Eesti Post plaanib 1. novembriks uksed kinni panna
44 alakoormusega töötavas postkontoris. “Hajaasustusega piirkondades kindlustab posti jaotus- ja kogumisvõrgule juurdepääsu motokanne või frantsiisikontor.
Motokandega toome postiteenuse koju kätte,” teatas
Eesti Post.
Tulevikus saavad maapiirkondade inimesed postitöötajaid endale e-kirja ja telefoni teel või muul viisil
tasuta koju kutsuda. Külamööda käivad postitöötajad
peaks aitama inimestel saata postipakke, täht- või
väärtkirja ning rahakaarti. Lisaks vormistavad koduvisiite tegevad postitöötajad ka lehetellimusi.
Meie vallas on sulgemisnimekirja sattunud Vergi
postkontor.

Eesistuja seisus läks üle
Vihula vallale

Mari-Anne Heljas
Tänusõnad tegijatele:
Tarmo Nuija – võrkpall,
Tõnu Ammussaar – laste
spordivõistlused, Vihula
Munitsipaal – elekter, valgus, inventar ja parkimine,
Mari Vaher ja Mari-Anne
Heljas – loengud Vihula
mõisa palmimajas, Madis
Praks – ilutulestik, OÜ Vihula mõis – lahke vastu-võtt.
Erilised tänusõnad Margus Kastorile ja Emagentuurile – kelle kätes oli kogu
päeva juhtimine ja helitehnika. Ja mitte väiksem
tänu kõigile külastajatele,
kelleta poleks üritus toimuda
saanud.
Järgmiste rõõmsate kohtumisteni Vihula vallas!
Taimi Samblik
Kultuurinõunik

Eelmisel aastal sõlmisid kolm valda –Vihula, Kadrina
ja Haljala – koostöö kokkuleppe. Lepingu järgi saab iga
vald olla eesistuja korraga kuus kuud. Augustis sai läbi
Haljala valla kuue kuu pikkune eesistumisperiood ja
eesistuja seisus läks üle Vihula vallale.
Augusti keskel kohtusid Haljala, Vihula ja Kadrina
valla esindajad, et teha kokkuvõtteid tähtsamatest
ühisotsustest viimase poole aasta jooksul ning arutada
võimalusi rajada ühine hooldekodu.
“Haljala juhtimisperioodil valmistati ette olmejäätmete veo korraldamise kord ning hankekonkursi
tegemise tingimused,” rääkis volikogu esimees Leo
Aadel. Olmejäätmete veo korraldamise korra peavad
heaks kiitma kõik kolm vallavolikogu, seejärel
kuulutatakse välja ühishange.
Aadeli sõnul on valminud ka majandusliku tasuvuse
esialgne analüüs endisesse Aaspere põhikooli hoonesse
kavandatava hooldekodu kohta, mis hakkab teenindama
kolme valla elanikke. “Praegu käivad läbirääkimised
võimaliku erainvestori kaasamiseks,” lausus ta. “Me ei
ole veel ka täiesti loobunud mõttest rajada hooldekodu
erainvestorita ning vaid kolme valla kulul, kuigi see on
väga kallis.”
Vihula vallavanem Priit Pramann pidas väga
oluliseks teha koostööd transpordi- ja hariduse
valdkonnas. Pramann tõdes, et Vihula valla gümnasistid
käivad juba praegu teiste omavalitsuste koolides, sest
väikeses vallas saab vaid põhihariduse. Samuti rõhutas ta
transpordi tähtsust koostöö punktina. “Oluline on, et meil
oleksid efektiivselt toimivad õpilasliinid.” (VT)
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Omavalitsemine versus
omavolitsemine
Valla elanike poolt valitud vallavolikogu ja viimase
poolt kinnitatud vallavalitsus moodustavad Vihula valla
kohaliku omavalitsuse. Kohalikul omavalitsusel on õigus ja
kohustus korraldada ja juhtida kohalikku elu, lähtudes
vallaelanike õigustatud vajadustest ja huvidest ning
arvestades valla arengu iseärasusi. Nii sätestab seadus.
Samas nenditakse, et kohalikul omavalitsusel peab oma
ülesannete täitmiseks olema vastav võime ja võimalus.
Viimasel volikogu istungil arutleti ka selle üle, kas
volikogu ja vallavalitsus on oma võimet ja võimalusi
maksimaalselt kasutanud vallaelanike elukeskkonna
parendamisel. Järeldati et kõiki võimalusi ei ole
rakendatud.
Vihula vald on meie maakonnas turismi, puhke ja
virgutusalaks. See eeldab eeskujulikku heakorda,
loodushoidu ja muud korda. Samal ajal eeldab see
vallaelanike huvide arvestamist, puhkus, sport, turism ja
vaba aja veetmine vallas ei tohi halvendada vallas
elukeskkonda.
Valla poole pöördusid avaldusega mitmed Rutja
rannaküla elanikud seoses rannas peetava pardijahiga –
varahommikune püssipaukude kanonaad ei anna ei une ega
elurahu. Samal ajal on jahihuvilistel ettenähtud jahiload
olemas. Vallal on aga seadusjärgne ülesanne tagada
vallaelanike rahuvajadused mida rikutakse seaduslike
jahipidamistega.
Sagedaseks tüliõunaks on naabrusõigused. Maaomanik
käitub oma kinnisasjal selliselt, nagu oleks see ainuke
maailmas ja naabrid oma huvidega on loodud vaid tema
kiusamiseks. Seaduslikud naabrusõigused ei kaitse
tavaliselt kummagi kinnisasja omaniku huve ühepoolselt
ning kompromiss tuleb leida valla abiga.
Tuleb tõdeda, et vallas praegu kehtivad avaliku korra ja
heakorra eeskirjad ei kaitse vajalikul määral elukeskkonda
ega elanikke vallas ja taga ohutut elu. Septembrikuus
avalikustatakse uued sellealased eeskirjad ning kõikide
märkused ja arvamused on teretulnud.
Märgatavalt tõstetakse kinnistute ja maaomanike
vastutust heakorraeeskirjade täitmisel. Kõigile neile
seatakse koormise kohustus. Seaduse järgi on koormis
kohustus, mis kehtestatakse volikogu määrusega füüsilistele ja juriidilistele isikutele kohustuslike tööde
tegemiseks valla territooriumil kehtestatud heakorraeeskirjade täitmisel. Ehk siis pannakse neile kohustus
tagada nõutav heakord nii nende omandis või valduses
oleval kinnistul kui ka sellega vahetult piirneval
üldkasutataval territooriumil – teel, kõnniteel jne.
Valla areng ja selle iseärasused määratakse volikogu
poolt vastu võetava valla arengukavaga. Kord aastas
vaadatakse arengukava läbi ning tehakse seal vajadusel
muutusi ja parandusi. Valla arengukava on järgmise
septembrikuu volikogu istungi päevakorras ning ka siin on
veel kõigil võimalus teha omapoolseid ettepanekuid ja
avaldada arvamust. Kõik suuremad investeeringud,
ettevõtmised ja üritused kajastuvad arengukavas. Kui neid
seal ei ole, siis neid finantseerida ega teostada ei ole
võimalik.
Aktiivset kaasalöömist oma valla omavalitsemisel ja
omavolitsejate tõkestamisel.
Ain Välba
vallavolikogu esimees

Regilauluansambel Tink-Tingadi käis juuli lõpus
Viljandi folgil esinemas. Kuna selleaastane folgipidu oli
pühendatud regilaulule, siis kandideerisime loomulikult ka
meie sellele peole esinema. Juba märtsikuus saime vastuse,
et oleme esinejate hulka arvatud. Koos Kadrina Kadridega
valmistasime ette väikese programmi. 26.juulil siis
sõitsimegi Viljandisse ja nautisime nii erinevaid kontserte
kui ka endi esinemist. Tegemist oli väga suurejoonelise
kommertsüritusega ja ausalt öelda kadus regilaul selle
kõige vahele lihtsalt ära. Samas ei saa jälle öelda, et meil
publikut poleks olnud. Eriti hästi võeti vastu meie ja
Kadride pulmalaulude vastulaulmised ning meie linnulaulu
kava. Igatahes oli meeldejääv ja kena kogemus sellest
suvest. Täname oma bussijuhti Reinu ja kõiki teisi, kes
aitasid meil Viljandisse esinema sõita.
Kai Tingas
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Kallis Vihula valla rahvas!
Pisut hilinenult, kui see-eest
südamest õnnitlen teid, armas Vihula valla rahvas,
Eesti taasiseseisvuse aastapäeva puhul.
Augusti lõppedes on
heameel tagasivaatavalt tõdeda, et
taas on olnud huvitav
kuu, mil mitmeid
sündmusi vallas
toimunud.
Vihula valla päeval, mis
sel aastal toimus juba üheteistkümnendat korda, oli
erakordselt palju osalejaid,
tegevusi jätkus noortele ja
vanadele. Suured tänud
korraldajatele, kes leidsid
aega ja tahtmist kesk puhkuste perioode see tore päev
ette valmistada ja ellu viia!
Juba teist aastat toimusid
Võsul tennisevõistlused,
osalejaid oli seekord juba 36,
nii meie oma vallast, kui ka

kaugemalt. Suured tänud
kõigile korraldajatele ning
osalejatele, kes ei lasknud
ennast häirida väikestel ilmamuutustel. Võistluse tegi
põnevaks, et tänu vihmale
said finaalis mängijad proovida ka Võsu Spordihoone
saali, kus mängud eriti tulised ja palli liikumine palju
kiirem.
Kuid kõigi ilusate
sündmuste
meenutamisel ei saa
märkimata jätta kahte
olulist probleemi meie
vallas, mis on eriti
teravalt kohalikke
elanikke häirimas.
Detailplaneeringud.
Kallid elanikud, kui kohalikus ajalehes ilmub teade
ühe või teise detailplaneeringu arutelu kohta, siis
ootame teie aktiivset osavõttu. Kõik detailplanee-

ringud on ju enne lõplikku
kinnitamist avalikud ja meil
kõigil on siis võimalik avaldada oma ettepanekuid parima lahenduse leidmiseks.
Meie, ametnike kohus on
teie küsimustele vastata ja
aidata ka vastavatest planeeringutest aru saada. Hiljem,
kui detailplaneeringud on
juba kinnitatud ja ehitustööd
käimas, on hilja kaebustega
välja tulla. Niisiis – ootame
aktiivset osavõttu ja kaasarääkimist. See on ju meie
kõigi vald.
Lõppemas on puhkuste
periood. Ka sel suvel kasvas
kolmeks kuuks vallaelanike
arv mitmekordseks. See toob
kaasa ühe suure probleemi,
nimelt prügiveo korraldamise. Kahjuks ei teadvusta
veel paljud inimesed, et
prügi ei tohi maha visata ja
vald ei ole see institutsioon,
mis peaks “isetekkinud”
prügilaid likvideerima. Tule-

tan meelde, et vastavalt
seadusele, on igal kinnistu
omanikul (on ta siis püsielanik või suvitaja) kohustus
prügivedamisfirmaga leping
sõlmida. Siin kohal tahan
tänada Lobi küla elanikke,
Vergi külaseltsi, Vainupea
aktiivseid kodanikke kes
omal algatusel mitte ei
tegelenud ainult oma aia
taguse koristamisega, vaid ei
pidanud paljuks ka RMK-le
kuuluvaid kinnistuid koristada. Tänan!
Soovin kõigile kaunist
sügist! Kaunis on vaadata
küpseid viljapõlde, loodan et
põllupidajatel on käed-jalad
tööd täis, sest vili on vaja ju
salve saada!
Lõpetuseks õnnitlen kõiki õpetajaid, koolilapsi ja
nende vanemaid uue kooliaasta alguse puhul!
Priit Pramann
vallavanem

Vihula kool pidas pidu

18.augustil oli tore päev!
Hommikutesse tuleb jahedat kastet ja õhtud muutuvad
jahedateks. Meie kooli suurest peost on möödas juba päevi.
Elu meie majas ei keerle enam peo askelduste ümber, kuid
pidu ise tuli küll tore välja. Nii avamine, kontsert-aktus,
koolilõuna kui ka Jan Uuspõllu esinemine läksid korda.
Rahvast oli palju ja tuju kõigil hea. Ilusaid taaskohtumisi
vanemate ja nooremate hulgas oli kõrvalt tore vaadata.
Kolm 1943. aastal lõpetanud „koolipoissi” – Viktor

Teemets, Heino Rosenberg ja Ülo Taniberg - istutasid
kadaka. Las meenutab rahvapärimustest teadaolevalt
halbade ja kurjade vaimude eemalepeletaja ka järgnevatele
põlvedele seda kaunist augustipäeva!
Jah, pidu läks korda! Selle eest tänan kõiki kaastöötajaid.
Samuti tänan Maarjat Vihulast, Kaja Haililt ja Maret
Annikverest. Kõige suurem tänu aga kõigile osavõtjatele!
Kai Tingas

Kõrtsimelu Karepal
28. juulil toimus Karepal
VII kodukandipäev. Kodukandipäevi on peetud juba
aastast 2001 ning möödunud
kuuel korral ühesuguse
ülesehitusega. Seekord sai
mõeldud, et teeme midagi
muud ja teistmoodi. Nii saigi
Karepa rahvamajast sadamakõrts ja karnevalitrallist
võtsid osa erinevad tegelased. Et kirjumat seltskonda
tuleks, oli kostüümides sissepääs soodsam.
Meeleolu loomiseks oli
saal kaunistatud kalavõrkudega ja baari pidasid kaks
efektset baaridaami. Algul
tundus, et rahvast on vähevõitu, kuid nagu kõrtsides
ikka läheb õige melu lahti
alles peale väljakuulutatud
algusaega ja siis tuli välja
otsida ka kõik tagavaraks
jäetud lauad.
Pidu läks lahti looga
seitsmest vanatüdrukust, kes

endale kõik edukalt mehed
said ning kauba kinnituseks
ka leti ees esimesed joogid
tegid. Kõrtsibändiks oli
tellitud “Poisid tumepunased” Võsult ja kõrtsi külalistel ei jäänudki muud üle
kui hoogsalt jalga keerutada.
Üles astus ka kuueliikmeline
rändtsirkuse trupp, tehes
mitu akrobaatilist etüüdi.
Silmailu pakkusid valges ja
lilledes esinenud murueide
tütred. Rahva seas liikus
ringi ka Jorh Adniel Kiir
koos mammaga ning Joosep
Toots müüs edukalt mitmesugust kodust vanakraami.
Enne keskööd jõudsid
kohale “Õed Shahrazad”.
Idamaine muusika ja õhulised kostüümid, graatsilised
liigutused ja tempokas rütm
jutustasid vaatajaile “1001
öö muinasjuttu”. Ja ega
ainult vaatamisest ei piisanud. Õdede õpetusel said

kõik proovida, kuidas nende
keha liikuda oskab.
Elevust tekitas koos päkapikuga ootamatult saabunud jõuluvana. Keegi naljanina oli talle keset kõige
mõnusamat suvepuhkust
telegrammi saatnud ja tasuvat otsa pakkunud. Suure
kiiruga jõuti sortsidele punane mantel peale tõmmata ja
müts pähe, habegi jäi valgendamata.
Päkapikul ärevusega
mitu numbrit suuremad

täpilised kummikud jalas.
Seepärast prooviski kõigepealt omale rahva seast
parajaid jalavarje vahetada.
Kingikorvis leidus magusat
meelehead nii lastele, esinejatele, baaridaamidele kui
teistele silma torganud tegelastele.
Igatahes kukkus pidu
vahva välja, kõrtsilised kiitsid pillimehi ja pillimehed
kõrtsilisi.
Ene Loo
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24. juuli 2007
16.august 2007 kell 15.00 Võsul
Kohal oli 13 volikogu liiget: Andrus Aasmäe,
Piret Aasmäe, Malle Komp, Sirje Kornel, Leo
Luus, Tarmo Nuija, Arno Pärna, Mare Raja, Eha
Sirelbu, Jüri Teppe, Ain Välba, Uno Õunapuu ja
Arvi Ööpik.
Istungil ei osalenud: Arvo Kübar ja Jaanus
Tuusti.

istung nr 30
1. Anti nõusolek 5.augustil toimuva avaliku ürituse
rannajalgpalliturniiri “Võsu Männiku Cup 2007”
korraldamiseks.
2. Moodustati komisjon Vihula Lasteaed-Algkooli juhataja
ametikoha täitmiseks.
3. Karepa külas asuv Tamme kinnistu jagati kaheks eraldi
katastriüksuseks.

Volikogu otsustas:

4. Kirjalik nõusolek abihoone ehitamiseks Laane tee 17
katastriüksusele Käsmu külas väljastati Sild Toivo`le.

Otsusega nr 125 kehtestati Võsu alevikus Spordi tn
21a kü detailplaneering.

5. Ehitusluba elamu ja kõrvalhoone ehitamiseks Neeme tee
21a katastriüksusele Käsmu külas väljastati Lea
Lond`ile.

Otsusega nr 126 kehtestati Võsu alevikus Posti tn 12a
kü detailplaneering.

6. Projekteerimistingimused majutushoone ümberehituseks korterelamuks Metsa tn 3 katastriüksusel Võsu
alevikus väljastati Mõisa Stiilid OÜ-le.

Otsusega nr 127 kehtestati Võsu alevikus Vabaduse
tn 14 kü detailplaneering.
Otsusega nr 128 kehtestati Käsmu külas asuvate
Põllu tn 12, Põllu tn 12a ja Laane tee 9 kü-de
detailplaneering.
Otsusega nr 129 kehtestati Käsmu külas Põllu tn
osaline ja Põllu tn 18 detailplaneering.

7. Projekteerimistingimused suvila katuse ümberehituseks
Lootos 10 katastriüksusel Võsu alevikus väljastati Dmitri
Tee`le.
8. Hartvig Lausma`le väljastatud projekteerimistingimusi
suvila projekteerimiseks Merekalda katastriüksusele
Eisma külas pikendati kuni 24.07.2009.

Otsusega nr 132 algatati Vihula valla omandis
olevatele Võsu alevikus asuvatele Mere tn 6a
kinnistule ja Mere tn 8a kinnistule hoonestusõiguse
seadmine.
Volikogu poolt vastuvõetud määruste ja otsustega
saab tutvuda valla kantseleis, raamatukogudes ja
internetis valla koduleheküljel: www.vihula.ee
Järgmine korraline volikogu istung toimub
13.septembril 2007 kell 13.00
Võsul vallamaja saalis.

Vihula Vallavalitsus kuulutab välja konkursi LääneVirumaal Võsu Põhikooli direktori ametikohale.
Tööleping sõlmitakse tähtajalisena viieks aastaks.
Kandidaadile esitatavad nõuded:
• pedagoogiline kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane pedagoogilise töö staaž ning läbitud 240tunnine juhtimiskoolitus või
• muu kõrgharidus ja vähemalt viieaastane pedagoogilise töö staaž, omades vähemalt pedagoogi
ametijärku ning läbitud 240-tunnine juhtimiskoolitus või
• kõrgharidus ja vähemalt kolmeaastane samaväärse organisatsiooni juhtimise kogemus ning
läbitud vähemalt 240-tunnine pedagoogikakursus ja 160-tunnine koolijuhtimiskoolitus.
Kandidaadil esitada:
• avaldus kandideerimiseks koos märkega elamispinna vajaduse ja palgasoovi kohta
• CV
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad
• konkursil osaleja soovil muud dokumendid.
Kinnine ümbrik nõutavate dokumentidega palume saata
või tuua Vihula Vallavalitsusse aadressil Mere 6, Võsu,
45501 Lääne-Virumaa, hiljemalt 21.septembriks 2007
kella 14.00. Ümbrikule märkida märgusõna
KONKURSS. Täpsem info telefonil 325 8636.

ühte hooldatavat kulutuste katmisel Kunda hooldekodus
2007 aasta II poolaastal 1118.- krooniga kuus; muuta
Vihula Vallavalitsuse 27.02.2007 korralduse nr 75 punkti
1 ja 24.04.2007 korralduse nr 158 punkti 1; pikendati
Võsu alevikus asuva Viru 6-2 sotsiaalkorteri üürilepingut
kuue kuu võrra; maksta ühekordset toetust ühele perele
seoses kümnenda lapse sünniga summas 25 000.- krooni.
2. Lõpetati ühele inimesele hooldajatoetuse maksmine
seoses hooldatava elama asumisega Rakvere pansionaati.
3. Anti nõusolek peretoetuse maksmiseks.
4. Anti nõusolek pärandvara osade võõrandamiseks.
5. Kirjalik nõusolek suvemaja ehitamiseks Rannakivi
katastriüksusele Toolse külas väljastati Hans Kõrvek`ile.
6. Kirjalik nõusolek sauna rekonstrueerimiseks Ranna tee 9
katastriüksusel Käsmu külas väljastati Haldi NormetSaarna`le.
7. Kirjalik nõusolek puukuuri ja auto varikatuse ehitamiseks Aia tn 10 katastriüksusele Võsu alevikus
väljastati Eha Sirelbu`le.
8. Võeti vastu Võsu alevikus asuva Männi tn 1 katastriüksuse detailplaneering ning otsustati korraldada
planeeringu edasine menetlus.
9. Ehitusluba elamu lammutamiseks ja uue elamu
ehitamiseks Laine tn 10 katastriüksusele Võsu alevikus
väljastati Ira Naissaar`ele.

9. Võeti vastu Võsu alevikus asuva Posti tn 12a
katastriüksuse, Käsmu külas asuvate Põllu tn 12, Põllu tn
12a ja Laane tee 9 katastriüksuste detailplaneeringud.

10. Ehitusluba elamu ehitamiseks Tamme katastriüksusele
Karepa külas väljastati Urmas Piirsoo`le.

31. Juuli 2007

7. august 2007

istung nr 31

istung nr 32

1. Vallavolikogu sotsiaal- ja hariduskomisjoni ettepanekud
kinnitati järgmiselt:maksta rehabilitatsioonitoetust ühele
eakale inimesele summas 500.- krooni; maksta
küttetoetust kahele eakale inimesele kokku summas
3100.- krooni; maksta ühekordset toetust ühele perele
summas 832.- krooni; maksta ühekordset toetust kuuele
eakale inimesele kokku summas 3874.- krooni; toetada

1. Nõustuti tähtajatu isikliku kasutusõiguse seadmisega OÜ
Jaotusvõrk kasuks Vihula valla omandis olevale
kinnistule nimetusega Vainupea surnuaia ja volitada
nimetatud kinnistu isikliku kasutusõigusega koormamise
lepingule ja asjaõiguslepingule Vihula valla nimel alla
kirjutama abivallavanem Madis Praks`i.

Otsusega nr 130 kehtestati Altja külas asuva Paarma
kü detailplaneering.
Otsusega nr 131 otsustati osta valla huvides ja avaliku
võimu teostamise eesmärgil Võsupere külas asuv
1ha suurune maatükk.
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Teade:
20. oktoober toimumas jälle Lõikuspidu. Seekord Karepa Rahvamajas. Külaseltsidel ja teistel kollektiividel
palume ette valmistada väikene etteaste, mis kajastab teie töid ja tegemisi.
NB! Külavanemad! Kui eelmisel aastal vaatasime ringi meie tublide perede keskel, siis sel aastal läheb Vihula
vallavalitsuse poolt väärikas auhind jagamisele heade naabrite vahel. Palun teatada oma küla heast
naabrist tel 525 1127 või 32 58645. Tore kui saaks lisada ka heateo, mille poolest teie küla hea naaber on silma
paistnud.
Taimi Samblik
kultuurinõunik

Häid küsimusi Wimaxi kohta
Kui suur on täna Wimax
interneti leviala?
Wimax internetiga on hetkel
kaetud umbes pool Eestit.
Norby Wimax levib enamikes Eesti maakondades:
Harjumaal, Järvamaal, Pärnumaal, Lääne-Virumaal,
Ida-Virumaal, Tartumaal,
Viljandimaal, Hiiumaal ja
Muhumaal.
Kuidas ma saan teada,
kas Wimax internet minu
kodus levib?
Vaadake Wimaxi leviala
kaarti ja kontrollige, kas
kodu jääb Wimaxi leviala
piiresse. Kui jääb, siis kutsuge Wimaxit pakkuva firma
tehnikud endale koju. Norby
teeb sellist mõõtmist täiesti
tasuta. Mõõtmine on tasuta
ka siis, kui selgub, et Wimaxi
levi pole piisavalt tugev ja
pole võimalik Wimaxi seadmeid paigaldada.
Millest sõltub Wimax
interneti levi?
Levi tugevus sõltub eelkõige
sellest, kui palju on tema teel
takistusi – metsa, maju,
mägesid ja künkaid. Wimaxi

seadmed on reeglina paigaldatud mobiilimasti külge.
Kui teie ja masti vahele ei jää
mingeid suuremaid takistusi
ja mobiilimast on teie kodust
näha, siis nn otsenähtavuse
korral levib Wimax koguni
20 kilomeetri kaugusele
mastist.
Meie majast on mobiilimast paari kilomeetri
kaugusel ja masti tulesid
on koduaknast näha,
samas Wimax meil ei levi.
Kui mast on, siis miks
Wimaxi levi ei ole?
Wimaxi seadmed on paigaldatud umbes 50 masti otsa,
enamjaolt on need EMT
mastid. Oma mastid on ka
Elisal ja Tele2-l, mida Norby
täna kasutab vähem. Võib
olla, et mast, mis Teie aknast
paistab, ei ole Wimaxi seadmega. Teine võimalus on, et
masti ja Teie kodu vahele
jäävad kõrgepingeliinid, mis
häirivad raadio- ja internetilevi.
Naabri juures käidi
Wimaxi levi tugevust
mõõtmas – levi oli liiga

nõrk. Kas see tähendab, et
meie külas ei saa keegi
internetti?
Ei tähenda. Wimaxi ühenduse eripära on, et levi
tugevus on erinevates kohtades erinev ja sellepärast ei
saa ühe mõõtmistulemuse
põhjal teha järeldust kogu
küla kohta. Meil on mitmeid
näiteid selle kohta, kus ühel
naabril on õues suur ilus
tamm just masti suunas ja
samas tema naabermajas
elab õnnelik Wimax interneti
teenusetarbija.
Kui peaks juhtuma, et külas
on mitu Wimaxi soovijat,
aga küla on näiteks paksu
metsa sees ja Wimax hästi ei
levi, siis on võimalik rajada
üks kõrgem mast, mis Wimaxi ühenduse kinni püüab,
ja seda omakorda teiste
tehnoloogiatega laiali vedada. Üks kõrgem punkt
külas ikka leidub kuhu küla
peale üks kõrgem mast
ehitada.
Meie kodukandis on neliviis perekonda, kes oleksid Wimaxist huvitatud,
aga meie läheduses ei ole
ühtegi Wimaxi masti.
Mida teha, et keegi ka

meie lähedale Wimaxi
saatjad paneks?
Koguge kõikide Wimaxi
soovijate avaldused kokku ja
saatke meile Norbysse. Pakume omalt poolt välja
lahenduse, kuidas internet
teieni tuua. Kui selles piirkonnas palju huvilisi, oleme
valmis ka Wimaxi levi laiendamisse investeerima.
Kui palju umbes maksab
Wimaxiga liitumine?
Liitumine on tasuta, maksab
vastuvõtuseadme paigaldamine. Paigaldamistasu on
990 krooni, seadme kuurent
150 krooni. Wimaxi kuutasud algavad 345 kroonist.
Kui masti pole vaja ehitada,
jääb Wimaxiga liitumine
Norby puhul 1000 krooni
piiresse
Kas Viasati antenniga saab
ka internetti?
Kahjuks mitte. Samas on
Norbyl olemas ühis-pakkumine Viasatiga, kus ühtse
paketina on võimalik väga
soodsalt saada koju nii kvaliteetne ja kiire internet, soodne telefoniteenus ja parim
Digi-TV
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Eestimaad uudistamas
Valla paljulapseliste perede suvine väljasõit toimus sel
aastal Kurgjale ja suvepealinna Pärnu. Kurgjal, Carl Robert
Jakobsoni talumuuseumis nägime endisaegseid põllutöömasinaid, restaureeritud taluhooneid ja maitsesime
karaskit. Pärnus uudistasime rannapromenaadi ja külastasime hirmuäratavalt suurte ämblike näitust.
Eakate ekskursioon suundus aga Kesk-Eestisse –
Põltsamaale ja Viljandisse. Põltsamaal külastasime vana
ordulinnust ja roosiaeda, kust meie valla elanike kaunid
aiad said tubli täienduse roosiistikute näol. Tutvusime ka
Olustvere kauni mõisakompleksiga. Viljandis uudistasime
hiljuti raekoja kõrval avatud huvitavat skulptuuri, mis
kujutas Viljandi endist linnapead koos oma sõbraga.
Suvekuumusele vaatamat käisime ära ka lossivaremetes ja
nägime kuidas kerkib pärimusmuusikakeskus.
Eha Veem

Mikk Mikiveri mälestuseks
mängiti rannavõrkpalli

Bussiga kooli
Haljala gümnaasiumi
õpilased saavad 1 sept
kooli:

Kadrina Gümnaasiumi
õpilased saavad 3.
septembril kooli:

Sagadi looduskoolis

96

ENNO OJASAAR
Palmse küla

85

LEHTE KAUNISSAAR
Toolse küla

84

KALJU AASU
Aasumetsa küla

83

JOLANDA TAMMIK
Võhma küla

82

FRANTS LOHI
Käsmu küla

80

LEONHARD SEPP
Eru küla

75

MIMVI NAAN
Palmse küla

75

ÕIE METSAM
Võsu alevik

75

ASTA RING
Vergi küla

75

ILMA SOOVER
Võsupere küla

70

JAAN OJAMAA
Karepa küla

70

Skulptuur sõjaeelses Eesti Vabariigis ligi 16 aastat Viljandi linnapea
ametis olnud August Maramaale. Monumendi autor Aili Vahtrapuu.

7.30 - Võsu
7.35 - Sagadi rist
7.40 - Sagadi
7.55 - Annikvere
8.05 - Vihula
8.20 - Vainupea
8.30 - Karula
8.50 - Haljala
Tagasi tuleb buss Haljalast
väljumisega kell 11.45.

22. juulil peeti Võsu rannas Mikk Mikiveri
mälestusturniir rannavõrkpallis.
Tuntud näitlejat ja võrkpallisõpra pidasid meeles koguni
seitse hetkel kaheksast paremast rannavõrkpallipaarist:
Kaarel Kais ja Argo Arak, Valeri Aleksejev ja Anton Boitsov,
Martin Ruul ja Karl Jaani, Virko Vantsi ja Ilmar Mõtus, Ivo
Järvala ja Andrus Palberg, Mait Murs ja Martti Juhkami ning
Elia Lulla ja Martti Rosenblatt.
Finaalmängus alistas Eesti meistrivõistluste hõbedapaar
Lulla ja Rosenblatt vastased Kaisi ja Araku tulemusega 2:0.
Kolmanda koha mängus olid tugevamad Ruul ja Jaani
Aleksejevi ja Boitsovi üle.
Veteranid seast oli parimaks paariks Jaan Malmber ja
Aarne Innos (pildil). Teise koha said Mihkel Juhkami ja
Valdur Vool ning kolmandaks jäid Vello Akel ja Tarmo Talv.

ILSE NOOR
Eru küla

7.40 – Võhma
7.44 – Ilumäe
7.48 – Muike
7.55 – Palmse
7.58 – Võsupere
8.02 – Sakussaare
8.05 – Viitna
8.25 – Kadrina
Tagasi tuleb buss väljumisega
Kadrinast kell 13.00

Võsu Põhikooli
õpilased saavad
3.septembril kooli:
8.30 – Esku
8.35 – Oandu
8.40 – Tepelvälja
8.45 – Sagadi Mõis
8.48 – Sagadi tee
8.50 – Sagadi Rist
8.55 – Metsanurga
9.00 – Võsupere
9.03 – Palmse
9.05 – Oruveski
9.10 – Muike
9.17 – Ilumäe
9.18 – Uusküla tee
9.20 – Võhma
9.30 – Eru rist
9.42 – Käsmu
9.54 – Võsu
Tagasi tuleb buss
väljumisega Võsult kell
13.00

O KÕRTS
S e p t e m b e r
01.09. KELL 21.00

DJ ANDRIS

07.09. KELL 21.00

DJ ANDRES AIA

08.09. KELL 21.00

DJ KALEV LILLEPALU

14.09. KELL 21.00

DJ ALAR SONGI

15.09. KELL 22.00

ANSAMBEL IN MOOD
PILET 50.-

SEENENÄITUS

21.09. KELL 21.00

DJ ANDRIS

22.09. KELL 21.00

DJ MARGUS TEETSOV

15. – 16. septembril kell 10 – 18

28.09. KELL 21.00

DJ ALAR SONGI

29.09. KELL 21.00

DJ KALEV LILLEPALU

Meie, Võsu suvitajad, avaldame siirast tänu
hr. Tõnu Ammussaarele, kelle
eestvedamisel on üks osa Võsu rannast
muutunud puhtaks ja väga, väga kauniks.
Täname!
Helle Pärtel, Helve Ehasoo, Helina Turm,
Pärtel Suurhans, Krista Tamm, Luule Sepper
Tallinnast;
Linda Pirk Tartust,
Nataša Kapranova, Daša Tatarenko, Katja
Fridman, Rimma ja Victor Felitsiart
Moskvast;
Lelo Õunapuu, Lea Mägi, Lola Vändrik,
Agni Metsma Tapalt;
Lembi ja Ülle Lichtfeldt Viitnalt.

Meie hulgast
on lahkunud …

IVO EINHOLM
17. augustil

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

Võsu alevikust

75 aastaselt

