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Kodukaunistajatele tasuta barokk-kontsert Rannaklubis
Detsembris palusime külavanematel teha tähelepanekuid oma kodukülas, et
välja selgitada meie külade
kauneimad talveehtes kodud. Nüüd, kui päike juba
kõrgemalt käimas ja mõni
üksik linnuke kevadele eelnevaid hääleharjutusi teeb,
on aeg kokkuvõteteks.
Võsu rahva seast leidsid
äramärkimist Luule Aasmäe ning Malle ja Arvo
Ränksoni loominguline lähenemine oma kodu kaunistamisel.
Käsmu külas Mati ja
Maie Vihuri, Hingrid ja
Ago Konga, Tiit Kabonen
ja Tiia Dreifeldt.
Võhma külas Anne ja
Ago Sambla, Esper Raudla ja Kens Marike, Arno ja
Diana Pärna ning Marju
Pajus ja Anatoli Sudarinen.
Ilumäe külas paistis silma Riina ja Heino Kensi
kaunis majapidamine.
Karepa külas leidis külavanema poolt ära märkimist

Head vallakodanikud!

9. märtsil kell 19.00 esineb Rannaklubis vanamuusika ansambel“TALLINN BAROQUE”.
Aili ja Leo Odari majapidamine.
Vainupea külas olid kaunilt ehitud Siim ja Reet
Markini, Sigrid Heinlo ja
Kulno Maltieseni, Riina ja
Sulev Ukareda ning Valdur

ja Ene Liivi kodud.
Tänud kõigile külavanematele ja külaelanikele kes
andsid teada oma küla kaunitest majapidamistest. Tänutäheks kõigile eelpool
nimetatud kodukaunistaja-

tele on meie poolt välja
pandud tasuta pääse 9-dal
märtsil Rannaklubis toimuvale barokk kontserdile.

kes hääletavad väljaspool
elukohajärgset valimisjaoskonda ning kes on kantud
rahvastikuregistrisse valla
täpsusega.
Elektrooniline hääletamine algab 26.02. kell 9.00
ja kestab ööpäevaringselt
kuni 28.02. kella 20.00-ni.
Elektrooniliselt on võimalik
hääletada ka avalikes internetipunktides, mis asuvad
Võsu, Vergi, Vihula, Võsupere ja Karepa raamatukogudes nende lahtiolekuaegadel.

näidata ka põhjus, miks
taotletakse kodus hääletamist. Taotlusi saab esitada
kuni 4.märtsini kella 16.00.
Juhime Teie tähelepanu
asjaolule, et kui jaoskonnakomisjon leiab, et taotlus
pole põhjendatud, teavitab ta
võimaluse korral taotluse
rahuldamata jätmisest selle
esitajat.

Kodus hääletamine
Kui valija terviseseisundi
või muu mõjuva põhjuse
tõttu ei saa hääletada valimisjaoskonnas, võib ta taotleda hääletamist kodus.
Selleks tuleb esitada
vallavalitsusele või jaoskonnakomisjonile kirjalik
taotlus, kus tuleb kindlasti

Sel päeval saate hääletada
ainult selles valimisjaoskonnas, mis on märgitud
Teie valijakaardile.

kuhu on kantud kasutaja
nimi ja sünniaeg või isikukood ning foto. Nendeks
dokumentideks on:
• ID kaart
• Eesti kodaniku pass
• diplomaatiline pass
• meremehe teenistusraamat
• kaitseteenistuse tunnistus
• juhiluba
• välismaalase pass
• pensionitunnistus.
Ilma isikuttõendava
dokumendita hääletada ei
saa.
Kodus hääletajatel palume isikuttõendav dokument
valmis otsida enne jaoskonnakomisjoni liikmete
tulekut.
Küsimuste tekkimisel
helistage julgelt vallavalitsuse telefonidel:
325 8630, 325 8632 või
325 8636.

Taimi Samblik
Kultuurinõunik

Riigikogu valimised 4.märtsil
4. märtsil 2007 toimuvad
Riigikogu XI koosseisu
valimised .
Eelhääletamine
Eelhääletamine toimub 26.28.veebruaril.
Nagu kohalike volikogude valimistel, on ka nüüd
võimalik hääletada kolmes
valimisjaoskonnas (Karepa
külas Karepa Raamatukogu
ruumis, Vihula külas Vihula
Lasteaed-Algkoolis ja Võsu
alevikus Võsu Rannaklubis).
Eelhääletamise ajal on
kõik jaoskonnakomisjonid
avatud kella 12.00-20.00.
Eelhääletamise õigus on
valijatel, kes selleks eelhääletamise päevaks on
saanud 18-aastaseks.
Eelhääletamise ajal on
võimalik hääletada valijal
elukohajärgses valimisjaoskonnas. Ainult Võsul saavad
hääletada ka need valijad,

Palju õnne Eesti Vabariigi
aastapäeva puhul!

Suuskadel Võsu-Oandu
rajale!
1999. aastast toimuv traditsiooniline Võsu suusamatk
algab sel aastal 10. märtsil kell 11.00 Oandu
telkimisplatsil. Ilmataadi vempude tõttu on kahel aastal
tulnud suusamatk ära jätta ja seetõttu peaks tänavune matk
õnnestumise korral olema seitsmes. Kui ilmataat ka
tänavu kiusab ja lund ei anna, teeme talle ninanipsu ja
matkame 10. märtsil ikkagi, ainult seekord jalgsi!
Suusabuss Oandule väljub Võsult kell 10.30
peatustega Vergi teeristil, Palmses Sagadi teeristil, Sagadi
poe juures.
Buss sõidab pärast Võsult tagasi Oandule kell 13.30
Matka lõpus ootab matkajaid maitsev supp.
Matka korraldavad nagu ikka Riigimetsa Majandamise Keskus ja Võsu Vabatahtliku Tuletõrjeühing.

4. märtsil on
jaoskonnakomisjonid
avatud kella
09.00-20.00

Tähelepanu!
Ärge unustage koju isikuttõendavat dokumenti, milleks on riigiasutuse poolt
väljaantud kehtiv dokument,

9. märts

19.00

10. märts

11.00

10. märts

21.00

10. märts

17.00

14. märts

13.00

31. märts

21.00

Naistepäeva kontsert “Tallinn
Baroque”
Võsu Rannaklubi
Oandu- Võsu suusamatk
Oandu
Naistepäeva tantsuõhtu.
Avatud Baar!
Võsu Rannaklubi
Naistepäeva pidu
Karepa rahvamaja
Emakeele nädala aktus
Võsu Rannaklubi
Aprillinali
ans. MAHE
Võhma rahvamaja

Valimiseelses erutuses kuuleme nii suuri sõnu ja
uhkeid kõnesid, et vallavanemal, valla suurusest ja
vägevusest hoolimata, ei olekski nagu võimalik selle
kõigega võistelda.
Ometi kulgeb meie elu siin siiski omas rütmis, pigem
looduse ja lihtsate töökate inimeste rütmis. Selle rütmi
juurde kuuluvad ühtviisi nii töö- kui pidupäevad.
Saabumas on pidupäev, Eesti Vabariigi 89-s sünnipäev.
Ja kuigi kogu seda pikka aega, inimese eluea seisukohalt
koguni väga pikka aega, ei ole meie ja meie eelkäijad
saanud ise olla ja kamandada, on see ometigi õige
ajaarvamine, nii nagu sõjamehedki ei arva oma elueast
maha sõjas ja sõjavangis oldud aastaid.
Minul ei sobi ümber jutustada ei Eesti ega Vihula
valla ajalugu nende inimeste kuuldes, kes on paljudest
meie ajaloo tähtsatest sündmustest ise osa võtnud või
neid sündmusi eakaaslasena vähemalt jälginud. Pigem
peatun mõne sõnaga sellel, mille nimel meie rahva paljud
põlvkonnad on kannatanud võõra võimu rõhumist, ja
tänased keskealised ja küpsemad inimesed on näinud
näguripäevi, et uuesti üles ehitada oma riiki, oma kodu,
kus järgnevad põlvkonnad saaksid hoida väärikust ja
head tahet.
Varsti täitub kolm aastat ajast, kui Eesti astus Euroopa
Liitu. Kui hääletasime selle sammu poolt ja vastu, siis oli
meil tulevikust igal ühel omamoodi arusaam. Enamik
meist on seda arvamust kolme aasta jooksul muutnud.
Viimastel kuudel on taas kõlama hakanud küsimus, kas
me sellist Eestit tahtsimegi?! Kes oskaks ausalt vastata
küsimusele, mis puudutab aega 89 või siis 18 või
kuusteist aastat tagasi? Tänase tarkusega möödunule
hinnangu andmisel kipume idealiseerima nii iseendid kui
oma varasemaid otsuseid ja ootusi. Idamaine ZENõpetus räägib minevikust kui unistuste maailmast. Meie,
õhtumaised inimesed oleme unistusi harjunud tulevikuga
seostama, aga Hommikumaa targad ütlevad, et tulevik on
meile teadmata ja minevikku ilustame oma unistustega…
Aga tagasi tänasesse! Veel üks idamaine tarkusetera
ütleb, et me mõtleme liiga palju sellest, mida meil ei ole ja
liiga vähe sellest, mis meil on. Rõõmsameelse inimesena
mõtlen tänasel päeval just kõigele sellele, mis meil on!
Meil on ilus lumega talv. Meil on lähedased inimesed, kes
meist hoolivad ja keda me armastame. Meil on oma riik ja
oma vald, enamikel meist on oma küla ja oma kodu. Meil
siin Virumaa Põhjarannikul on värske õhk ja puhas vesi.
Soovin meie kodumaa pidupäeva puhul, et meil kõigil
oleks puhas süda ja värsked mõtted! Palju õnne Eesti
Vabariigi 89-nda aastapäeva puhul!
Priit Pramann
vallavanem

Vihula valda kaks ordenit
ja vapimärk
Eesti Vabariigi President Toomas
Hendrik Ilves annab vabariigi
aastapäeva eelõhtul Eesti Punase
Risti V klassi teenetemärgi Võsu
eakate seltsi Meelespea juhile Vaike
Talpseppale, eakate abistamise eest,
ja Kotkaristi IV klassi teenetemärgi
Fred Kaasikule Eesti piirivalve
taasloomise ja ülesehitamise eest.
Vaike Talpsepp
Lääne-Viru maavanema kokku
kutsutud vapimärgi komisjon otsustas anda LääneVirumaa kõrgeima tunnustuse – Lääne-Virumaa
vapimärgi – OÜ Palmse Mehaanikakoda juhatuse
liikmele Anti Puuseppale. Erilise tähelepanu pälvis
Puusepp sellega, et suudab kõrge tootlikkuse ja
lõpptoodangule ning toodangu ekspordile orienteerituse
tõttu maksta töökollektiivile enam kui kahekümnetuhandelist brutopalka.
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Võitja prügi veetakse
aasta aega valla kulul
VIHULA VALLAVALITSUS kutsub üles kõiki
eraisikuid ja asutusi sõlmima
prügiveolepinguid
Kõikide enne 19. märtsi 2007 sõlmitud ja vallavalitsusele lepingust koopia esitanute vahel loositakse välja 10
õnnelikku, kelle eest tasub vallavalitsus prügikonteinerite tühjendamise lepingus kirjas olevale
prügiveofirmale aasta jooksul alates 1. aprillist 2007 – 1.
aprillini 2008 1200.-krooni ulatuses.
Loosis võivad osaleda kõik eraisikud ja asutused (v.a
vallavalitsuse hallatavad asutused), kes on sõlminud
lepingud enne 19. märtsi 2007.
Loosis osalemiseks tuleb koopia kehtivast lepingust
esitada vallavalitsusele 19.märtsiks 2007.
Loosimine toimub 20.märtsil vallavalitsuse istungil.
NB! Prügikonteinerite tühjendamise eest tasutakse
otse lepingus olevale prügiveofirmale. Prügikontei-nerite
rendi eest tuleb eraisikul/asutusel ise maksta.

Muike küla valis uue
külavanema
27. jaanuaril toimus Muike küla koosolek. Kohal oli 8
külaelanikku. Külavanem Maret Kivisaar soovis ameti
maha panna. Uueks külavanemaks valiti Marge Hering.

Kunstnik ja ettevõtja
kohtusid Vihula rahvaga
1. veebruaril kohtusid Võsu klubis aleviku ja Vihula valla
rahvaga Karepal elav kunstnik Valli Lember-Bogatkina
ning transpordiettevõtja, Riigikokku kandideeriv Einar
Vallbaum.
Valli Lember-Bogatkina tutvustas kohaletulnuile
oma uut kunstiraamatut ja rääkis reisimuljeid Hiinast,
kus praegugi tema 50 maali mööda näitusi ringi rändab.
Kohtumise lõpul jagati kingitusi: Lember-Bogatkina
kunstiraamatu said Võsu kooli raamatukogu ja Vihula
valla ettevõtlikud inimesed; Einar Vallbaum kinkis valla
eakatele arvuti ning paljundusmasina. Lisaks andis
ärimees valla sotsiaalnõunikule üle 20 paari spordijalatseid, et need abivajajate vahel laiali jagataks.
Vaike Talpsepp

Tublimate premeerimiseks
30 tuhat krooni
Veebruarikuise vallavolikogu istungil võeti vastu
Vihula valla 2007. aasta eelarve. Sotsiaal- ja
hariduskomisjon tegi ettepaneku luua 30 tuhande
kroonine fond tublimate premeerimiseks. Tahame igal
elualal tublimatest tublimaid Vihula vallas premeerida
5000 krooniga.
Eha Sirelbu
sotsiaal- ja hariduskomisjoni esimees

Mets on vend
Esmaspäeval 19.veebruaril tutvustati Võsu Rannaklubi
saalis Jaan Kruusvalli ja Villi Jahilo raamatut “Mets on
vend”. Raamat jutustab metsavendlusest Palmse vallas ja
ümbruses.
Raamatu on kirjutanud kaks Palmse
(praeguse Vihula) valla meest. Villi
Jahilo on pärit Palmse külast ja Jaan
Kruusvall Eru külast. Kahe peale see
sündis. Loomulikult ei hõlma teos kõiki
seiku ja sündmusi ega nimeta kõiki
asjaosalisi. Autorid tunnistavad, et paljut ise ei tea, ei mäleta ja pole ka enam
kellegi käest küsida.
Villi Jahilo (s 1930) on tuntud koduuurija ja kohalik aktivist (Ilumäe vabadussamba taastaja).
Jaan Kruusvall (s 1940) on proosa- ja näitekirjanik,
omab Villi Jahiloga muide neli põlve tagasi ühist esiisa
Aabram Jägermanni Ilumäelt.
Käesolev raamatuke on koostatud nende julgete
meeste ja naiste mälestuseks, kes olid vaprateks
sõduriteks selles teises eestlaste vabadussõjas.

VIHULA VALLA LEHT
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Võsukate mured ja rõõmud
Suur sinine suvi on
juba ammu möödas ja
käes on karm talv. Ega
suvel kohalikke
võsukaid eriti märkagi,
sest rahvast on siin
väga palju. Nüüd, kus
Võsule on jäänud vaid
kohalikud, tulevad ka
nende rõõmud ja
mured rohkem esile.
Tore, et Võsul on uus
sild, mis ei ole küll veel päris
valmis, kuid on siiski olemas. Tore oli jalutada
jõulude ajal Võsu vahel.
Tänavad olid kaunistatud,
majade hoovides piilusid
päkapikud. See on vahva –
igaüks tegi midagi vastavalt
oma võimalustele ja oskustele.
Prügimajandus
Prügimajandus on olnud
juba aastaid meie konnasilmaks, mis tekitab vahel
päris teravat valu. Kuna
elame puhkerajoonis, siis on

seda küsimust üsna keerukas
lahendada. Ilus aeg oli siis,
kui Võsul oli oma prügimägi. Ega prügikastide ära
korjamine aleviku vahelt
seda ei lahenda. Aga ärgem
kaotagem lootust – tööle
asus uus abivallavanem, kes
tegeleb kommunaalküsimustega. Loodame, et uus
mees toob ka uusi mõtteid ja
lahendusi. Samas kutsun
kõiki üles oma ideid ja
mõtteid lahkesti jagama, sest
ühtsuses on jõud ja kes ikka
meie eest kõike ära teeb, kui
mitte meie ise.
Bussid peavad liikuma
Mis puudutab bussiliiklust, siis läbirääkimised
käivad. Bussid peavad liikuma, sest kõikidel ei ole autot
ja ei peagi olema.
Rannaklubi saatus teeb
muret
Kuna kõige suuremaks
mureks Võsul on Rannaklubi saatus, siis toimus

Konkurss “Küla kook ja
jook” Karepa rahvamajas
Karepa, Varangu, Selja ja Vihula külaseltsid on pannud
seljad kokku ja kutsuvad nüüd kõiki nädal peale suuri
valimisi, 10. märtsil, laupäevasel päeval kell viis õhtul
Karepa rahvamajja üksteiselt mõõtu võtma. Seekord
võistleme koogi küpsetamises ja joogi segamises. Noh, mis
me nüüd nii võistleme, eks ikka proovime naabri tehtut ja
pakume maitsta oma. Kuid et kohal on vägagi auväärne, et
mitte öelda prominentne žürii, siis saavad parimad ka
auhinnatud. Auhinnad on atsakad ja neid on palju: kingituse
saab parim naine, parim mees, parim laps ja parim pere.
Jookidel on sama auhinnasüsteem. Lisaks saab välja antud
publiku auhind ja üllatusauhind.
Koogiks tunnistame kõik küpsetised, nii soolased kui
magusad ja joogid on morsist, teest kuni meestejookideni
välja. Korraldajad panevad omalt poolt välja ühekordsed
nõud degusteerijatele, koogid oleks hea, kui serveeritakse
perenaiste endi alustel.
Pidu algab kell 17.00 degusteerimisega (kuni 18.00).
Eelregistreeritud koogid-joogid palume tuua pool tundi
varem. Kell 18.00 esineb Karepa Selts laulumänguga, pärast
seda hakkab mängima orkester Törts ja tantsu jätkub
südaööni. 20.00 toimub tublimate küpsetajate ja joogisegajate tunnustamine.
Peo pilet kõikide seltside liikmetele 25 krooni,
koogipakkujail ja lastel 10 kr, teistel pidulistel 35 krooni.
Konkursile registreerida või infot küsida saab seltside
eestvedajailt. Karepa puhul Tiiult (5137911;3221392) või
Enelt (53811500;3221821), Vihulas Kailt (56649945).
Alates 7. veebruarist 07 algab Karepa rahvamajas
kolmapäeviti kell 19.00 line-tantsu trenn. Kõik
soovijad on teretulnud. Mida rohkem meid kokku
tuleb, seda odavam osamaks saab. Info Karepa
raamatukogu 3221821 või seltsi esinaine Mare
53403806

Vihula valla
paaristurniir
Alad:
lauatennis, koroona, korvpall, võrkpall, noolevise.
Võistkond:
2 inimest – täiskasvanu ja
kuni 17 aastane laps
Toimumisaeg:
3. märts 2007.a. Võsu
Spordihoone ja algus kell
10.00
Registreerimine telefonil
323 8400 Võsu spordihoone ja võistluspäeval
kohapeal.

II VIHULA
VALLA
KÜLADE
SPORDIPÄEV
Laupäeval - 31. märtsil
algusega kell 10.00 Võsu
spordihoones
Võistleme:
Koroonas,
lauatennises ja
võrkpallis
Sopsuvõistlus ja mängud
lastele.
Ootame rohket osavõttu!
Vihula Vallavolikogu
kultuuri-ja spordikomisjon

mõni aeg tagasi külakoosolek, kus vallavanem vastas
elanike küsimustele. Oli tore
tõdeda, et meil on nii palju
inimesi, kes on tõsiselt
mures Võsu tuleviku pärast.
See maja on ju üks viimaseid
kantse, mis meile jäänud on.
Enamus hooneid on kellegi
oma – kellegi võõra, kes pole
võsukas. Meil seisab siin
Võsul küll ja küll neid
varemeid ja tondilosse.
Seisavad ja lagunevad, keegi
ei hooli ega hoolitse. Ümbrused koristamata ja ohtlikud. See teeb vahel päris
kurvaks, et me ei suuda
sellise korralagedusega võidelda. Aga midagi tuleb
ometi teha nüüd ja kohe.
Kui nüüd tulla tagasi
rannaklubi juurde, siis minu
teada ei ole kurje kavatsusi
selle maja suhtes. Nii et ei
maksa väga muretseda, kuid
ei tohiks ka valvsust kaotada. Kui see maja meilt ära
võetakse, kus me hakkame
siis kokku saama, tantsuringi

ja näitemängu tegema hakkame?
Unistus Võsu ja Käsmu
vahelisest
jalgrattarajast
Me kõik tahame, et meie
koduküla oleks turvaline ja
kaunis. Mina näen oma
unistustes, et Võsu ja Käsmu
vahel on jalgrattarada, mis
lookleb mere ääres mändide
vahel. Olen pidevalt seda
teemat ka üles tõstnud, kuid
kas see ka ükskord reaalsuseks saab? Oleks ju tore
seal rattaga sõita, vanaprouadel kepikõndi teha või
noortel rulade ja uiskudega
kihutada. Talvel aga suusatada ja kui veel valgustus ka
oleks, siis on ju super!
Sellepärast minge ikka valima ja valige see õige mees
või naine, kes suudab ka
Võsule raha tuua ja aitab
meie unistused teoks teha.
Eha Sirelbu
Võsu aleviku vanem

Võsul avati liuväli
Laupäeval, 17.
veebruaril avati
pidulikult Võsu
spordihoone
juures liuväli.
Avamisel esinesid
Anna Levandi
Iluuisutamisklubi
õpilased. Robert
Antropov kinkis
avamisel Võsu
spordihoonele 10
paari uiske.

III veerand algas edukalt
Jõulud möödas, aastavahetus unustatud, peod peetud,
koolivaheaeg seljataga ja uuest aastanumbrist ka terve kuu
kulutatud. Juba esimese koolinädala lõpul, 12. jaanuaril
toimus üheaegselt kõikides maakondades üle vabariigi
piirkondlik 7.-8. klasside emakeeleolümpiaad. Seekordseks teemaks oli rahvaluule, mille võiks pealkirjastada
“Regivärsist netinaljadeni”. Olümpiaadiülesanded koostas
Tartu Ülikool.
Võsu Põhikoolist läksid teadmisi mõõtma Saara
Bergström 7. klassist ja Maris Reintal 8.-ndast. Saara
Bergström tuli seitsmenda klassi 20 osavõtjast 7.-ndaks,
mis on kena saavutus. Tubli tulemusega sai hakkama
Maris Reintal, kes kogus 101 võimalikust punktist 91 ja
tuli 8. klasside 20 võistleja hulgas esikohale. See tähendab
aga, et Marise jaoks pole võistlus veel lõppenud temal
tuleb maakonda esindada märtsis Tartus toimuval üleeestilisel emakeeleolümpiaadil.
Kaks nädalat hiljem, 26. jaanuaril toimus Järvamaal
Albu Põhikoolis juba 4. korda Anton Hansen Tammsaare
sünniaastapäevale pühendatud
üleriigiline kirjaniku
loomingu lugemise võistlus. Võisteldi kolmes vanuserühmas nooremad 6.-7. kl, keskmine vanuserühm 8.-9.kl
ja gümnaasium 10-12. kl. Igal esinejal oli ülesanne esitada
peast 1-5 minutine katkend kirjaniku loomingust. Võsu
kooli esindas Linda Randoja (8. kl), kes luges hingestatult
ja sisseelamisega katkendi “Tõe ja õiguse”I osast. Selles
vanuserühmas oli kohale tulnud 17 võistlejat, kes olid
leidnud erineva katkendi või lühiloo esitamiseks. Linda
Randoja saavutas oma vanuserühmas III koha. Oli
huvitav ja meeleolukas õhtupoolik. Kahju, et jälgida oli
võimalik ainult ühe rühma esinemist. Gümnaasiumi osas
oli esinejaid kõige rohkem ja žüriil otsuse tegemine
raskeim. Kõige suurem esindus Lääne-Virumaalt oli
Rakvere Gümnaasiumil, kes viis endaga kaasa ka kõige
rohkem auhinnalisi kohti –I ja III-nda nooremast
vanuserühmast ja kolmikvõidu vanimast.
Anton Hansen Tammsaare ausambal mälestusküünla
süütamise au kuulus võistulugemise üldvõitjale - Rakvere
Gümnaasiumi abituriendile Liis Lindmaale.
Maie Laur
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Istung nr 17
08.veebruar 2007 kell 15.00 Võsul
Kohal oli 11 volikogu liiget: Piret Aasmäe,
Malle Komp, Sirje Kornel, Leo Luus, Tarmo
Nuija, Arno Pärna, Mare Raja, Eha Sirelbu,
Ain Välba, Uno Õunapuu ja Arvi Ööpik.
Istungil ei osalenud Andrus Aasmäe, Arvo
Kübar, Jüri Teppe ja Jaanus Tuusti.
Volikogu otsustas:
Määrusega nr 43 kinnitati Vihula valla 2007. aasta
eelarve.
Eelarve maht on 23 864 536.- krooni.
Otsusega nr 103 valiti Viru Maakohtu rahvakohtunikukandidaatideks Piret Aasmäe ja Ain Välba.
Otsusega nr 104 määrati Vihula valla 2006.aasta
raamatupidamise aastaaruande auditeerijaks
KMRA Audiitorbüroo audiitor Tarmo Ader.
Otsusega nr 105 Moodustati 2007.a Riigikogu
valimisteks jaoskonnakomisjonid järgmistes
koosseisudes:
1. valimisjaoskond nr 1(asukohaga Karepa Raamatukogu, Karepa küla) Sirje-Tiiu Kivilo - esimees,
Sigrid Heinlo, Aadu Nurmsalu, Tarmo Nuija, Ene
Loo.
Aasendusliikmed: Mare Kalme ja Kalle Loo.
2. valimisjaoskond nr 2 (Vihula Lasteaed-Algkool,
Vihula küla) Marika Sundla - esimees, Tiit Kornel,
Anneli Kivisaar, Priidu Mülla, Hilma Männik.
Asendusliikmed: Tiina Tälli ja Kaja Koitme.
3. valimisjaoskond nr 3 (Võsu Rannaklubi, Võsu
alevik Mere 6) Heete Seederholm - esimees, Eha
Veem, Piret Aasmäe, Imbi Mets, Merikene Teppe,
Lii Undusk.
Asendusliikmed: Heino Muruvee ja Kaidi
Armipaik
Otsusega nr 106 taotleti Vihula valla munitsipaalomandisse ANNIKVERE KOOLI katastriüksus
suurusega 46347m2.
Vallavanem Priit Pramann tutvustas volikogule
uut abivallavanemat. Madis Praks on töötanud
kohalikus omavalitsuses ja on hetkel ka Kuusalu
Vallavolikogu liige. Seega on vastsel abivallavanemal
hea töökogemus kohaliku omavalitsuse tasandil.
Veel andis vallavanem volikogu liikmetele
informatsiooni prügimajanduse hetkeolukorrast.
Avalikud prügikastid on ära korjatud. Vastavalt
Jäätmeseadusele on kinnistute omanikel kohustus
sõlmida prügiveo lepingud.
Volikogu liige Eha Sirelbu teatas, et Võsu
elanikud on korduvalt juhtinud valla tähelepanu
territooriumil asuvatele räämas kinnistutele. Vallavanem selgitas, et nende kinnistute omanikele on
tehtud ka vastavasisulised ettekirjutused. Osa kinnistuid on praeguseks korda tehtud, kuid üldine olukord
pole veel kiita.
Volikogu istungil andsid Tapa Väljaõppekeskuse
ja Kaitseväe Logistikakeskusest esindajad põhjaliku ülevaate 21. ja 22.veebruaril Eisma külas
Härgliival toimuvate kontroll-laskmiste kohta. Kuna
Tapa Väljaõppekeskuse polügoon ei ole veel valmis,
tuli otsida koht sellele suhteliselt lähedal või teine
võimalus oli laskmised läbi viia Soomes. Eisma valiti
tänu selle piirkonna hõredale asustatusele ja koha
eeliseks oli ka avatud meri. Kõik kooskõlastused
laskmiste läbiviimiseks olid olemas.
Riikliku Looduskaitsekeskuse Järva-Lääne-Viru
regiooni direktor Arvi Põldaas selgitas looduskaitsekeskuse tegevust ja eesmärke.
Valla konstaabel Ivo Roosimägi esitas ülevaate
politsei tegevuse kohta 2006.aastal.
Istungil osales ka Võsu Põhikooli spordihoone
juhataja Tõnu Ammussaar, kes tutvustas volikogu
liikmetele spordihoone hetkeolukorda ja tulevikuväljavaateid. Kuna spordihoone kasutajad on sauna
olemasolust huvitatud, on lähitulevikus kavas see välja
ehitada. Saunale jääb siis ka avalik funktsioon.
Volikogu poolt vastuvõetud määruste ja otsustega
saab tutvuda valla kantseleis, raamatukogudes ja
internetis valla koduleheküljel: www.vihula.ee
Järgmine volikogu istung toimub 08. märtsil
2007 kell 15.00 Võsul, vallamaja saalis.
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23.jaanuar 2007
istung nr 4
1. Nõustuti Sagadi külas asuva vaba põllumajandusmaa
maatüki nr A80 kasutusvaldusesse andmisega Ernst Kütt
Rudi talu ettevõtjale.
2. Kinnitati õigusvastaselt võõrandatud kinnistu Saare
(Risu) kompenseeritava maa maksumuse määramise akt
ja määrata kompensatsioon Mati Rom`ile, Kristina
Rom`ile ja Marika Rom`ile.
3. Lõpetati tagastamismenetlus kinnistu Altmäe A-117
(5,57 ha) osas ja kompenseerimismenetlust mitte
alustada.
4. Väljastati kirjalik nõusolek Sirje-Tiiu Kivilo`le abihoone
rajamiseks Metsantsu katastriüksusele Toolse külas.
5. Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni ettepanekud
kinnitati järgmiselt: rahuldada Võhma Külanaiste seltsi
avaldus 4000.- krooni ulatuses; Eesti Keele SA avaldus
11 000.- krooni saamiseks rahuldada 5500.- krooni
ulatuses.
6. Sõidupiletid kompenseeriti üheksale õpilasele kokku
summas 3180.- krooni.
7. Anti nõusolek ST Dance OÜ-le projektlaagri
läbiviimiseks Võsul Männisalu puhkekeskuses
ajavahemikul 10.-20.juuni 2007.
8. Anti nõusolek MTÜ-le FÄN CLAB projektlaagri
läbiviimiseks Käsmu külas Lainela puhkekeskuses
ajavahemikul 24.-29.juuni 2007.
9. Anti nõusolek Rakvere Spordikoolile projektlaagri
läbiviimiseks Lainela puhkekeskuses Käsmu külas 16.25.juuli 2007 ja Võsu Põhikoolis juulis 2007.
10. Vallavanem Priit Pramann`ile anti volitus ostumüügilepingu sõlmimiseks Võsupere külas asuva Saare
korteriomandi korteri nr 3 ostmiseks.
30. Jaanuar 2007
istung nr 5
1. Otsustati osaleda Ida-Eesti Päästekeskuse projektis
“Tuleohutu kodu 2007”, mille käigus osta 100
suitsuandurit vähekindlustatud puudega inimestele ja
eakatele.
2. Sõlmiti üürileping Võsul Karja 10-5 asuva sotsiaalkorteri
toa nr 3 kasutamise kohta alates 24.jaanuarist 2007
tähtajaga 3 kuud.

3. Maksti küttetoetust kolmele eakale inimesele kokku
summas 5100.- krooni.
4. Maksti rehabilitatsioonitoetust ühele inimesele summas
2000.- krooni.
5. Toetati ühte hooldatavat hoolduskulude katmisel Aseri
Lille Turvakodus 2007 aasta I poolaastal 2820.- krooniga
kuus.
6. Maksti ühekordset toetust ühele perele summas 717.krooni.
7. Kompenseeriti ühe inimese detsembrikuu eluasemekulud summas 972.- krooni talle seoses tuleõnnetusega
eraldatud vahendite arvelt.
8. Toetati ühte õpilast õpilaskoha maksumuse tasumisel
Esteetika- ja Tantsukoolis 2006/2007 õppeaasta II
poolaastal 50% ulatuses õpilaskoha maksumusest.
9. Pikendati Võsul Viru 6 asuva sotsiaalkorteri üürilepingut
kuue kuu võrra.
10. Anti nõusolek MTÜ-le Tantsustuudio Tokra projektlaagri läbiviimiseks sagadi mõisas ajavahemikul 08.13.juuli 2007.
11. Nõustuti Sagadi külas asuva vaba põllumajandusmaa,
maatüki nr 46 ja maatüki nr 79 kasutusvaldusesse
andmisega Ernst Kütt`ile.
12. Nõustuti Sagadi külas asuva vaba põllumajandusmaa,
maatüki nr A45 kasutusvaldusesse andmisega Sirje
Kornel`ile.
06.veebruar 2007
istung nr 6
1. Nõustuti Haili külas asuva Keskniidu katastriüksuse
jagamisega kaheks eraldi katastriüksuseks.
2. Nõustuti Paasi ja Aadaka külas asuva Lahepõhja
katastriüksuse maa ostueesõigusega erastamisega Ülo
Sandberg`ile.
3. Lõpetati Saare (Risu) nr 28 talumaa kompenseerimise
menetlus Rimma Rom`i osas.
4. Alustati Käsmu külas asuva õigusvastaselt võõrandatud
kinnistu Tamperi A-232 tagastamata maa kompenseerimise menetlust.
5. Kompenseeriti kolmele õpilasele sõidupiletid, kokku
summas 743.- krooni.
6. Ehitusluba elamu rajamiseks Neeme tee 17a
katastriüksusele Käsmu külas väljastati Jaak Akker`ile.

BUSSIGRAAFIKUD VALIMISTE PÄEVAL 04.märtsil 2007
Valimisjaoskond nr 2

Valimisjaoskond nr 1
Karepa Raamatukogu
Pajuveski
Vainupea
Eisma
Rutja
Karepa Raamatukogu
Toolse
Karepa Raamatukogu

10.00
10.05
10.15
10.20
10.25
10.35
10.45

Valimisjaoskond nr 3
Võsu Rannaklubi
Käsmu
Eru
Korjuse
Võhma
Tõugu
Vatku
Tõugu
Joandu
Uusküla
Aasumetsa
Ilumäe
Muike
Palmse
Võsupere
Sakussaare
Palmse
Oruveski
Metsanurga
Võsu Rannaklubi
31. märts 21.00
Võhma rahvamaja
ans. MAHE

10.00
10.05
10.10
10.15
10.20
10.25
10.30
10.35
10.40
10.50
11.00
11.05
11.10
11.15
11.20
11.25
11.30
11.40
11.45

Pihlaspea
Mustoja
Oandu
Tepelvälja
Sagadi mõis
Lauli
Söeaugu tee
Sikkani
Paasi
Nurga
Võsuri
Nurga
Paasi
Sikkani
Vihula kool
Altja
Vergi
Pedassaare
Koolimäe
Lahe
Lobi
Võsu Rannaklubi

11.00
11.05
11.10
11.15
11.20
11.25
11.30

Naistepäeva pidu!
10. märts kell 21.00 Võsu
Rannaklubis
Ansambel
Poisid tumepunased
Õhtut juhib Erki Õun
Varietee, mängud, tantsud!
Avatud BAAR!
Pilet 25.-

APRILLINALI
Lauad ettetellimisel 56562813

10.00
10.20
10.35
10.40
10.45
10.50
10.55
11.00
11.05
11.10
11.15
11.20
11.25
11.30

Vihula Lasteaed-Algkool
Sagadi küla
Kakuvälja
Vila
Villandi
Adaka
Metsiku
Salatse
Annikvere
Noonu
Reinu
Karula mõis
Tiigi
Vihula Kool

10.00
10.05
10.10
10.15
10.20
10.25
10.30
10.35
10.40
10.45
10.50
10.55
11.00

Rannaklubis esineb
vanamuusika ansambel
“TALLINN BAROQUE”
Kontsert sisaldab muusikalise matka renessansi- ja
barokiajastu Euroopasse, annab stiilikireva tervikpildi
nn. “afekti” muusika ajaloole. Kuulda saab õukondlikku galantset tantsumuusikat, imitatsioonilist
kirikumuusikat, programmilisi sooloteoseid, kammermuusikat.
Esitatavale annab jumet barokiajastu kostüümid ja
parukad (kunstnik Kustav-Agu Püüman) ning
muusikute kommentaarid, millised puudutavad kord
esitatvat teost, kord heliloojat, siis jälle mõnd
instrumenti või avavad sõnalise teksti tagamaid.
Musitseeritakse ajastu pillidel.
Liina Saari - vokaal (sopran)
Raivo Tarum - zink, krummhorn, barokktrompet
Tõnu Jõesaar - fiidel, viola da gamba, barokktšello
Imbi Tarum - klavessiin
Olete kõik oodatud 9. märtsil kell 19.00 algavale
kontserdile.
Pilet 50.-. lapsed pensionärid 25.- eelregistreerimine
ja lisainfotmatsioon tel 32 58 645; 525 1127
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10 küsimust Riigikogusse kandideerijale
Seekordsetel Riigikogu valimistel kandideerib viis Vihula valla elanikeregistrisse
kantud inimest. Eesti Reformierakonna nimekirjas
Kristiina Ojuland, Robert
Antropov, Ants Leemets ja
Priit Pramann ning Eestimaa Rahvaliidu nimekirjas
Hanno Nõmme.
Elanikeregistri märge oli
ka meie valiku aluseks küsimuste esitamisel kandidaatidele.
Vastused esitame nende
laekumise järjekorras.

1. Ants Leemets,
Tartu Ülikooli õigusteaduskond, sihtasutuse Virumaa
Muuseumid juhataja
2. Sel aastal ja seoses
valimistega
3. Võsuperes on külavanem
Annika Hallimäe
4. Ei ole. Riigikogu liikme
palk võiks olla seotud alampalga määraga. Müstilist
keskmist palka saavad tublisti alla poole töötajatest.
Alampalgaga sidumine annaks inimestele selge pildi.
Tõuseb alampalk, tõuseb
Riigikogu liikme palk.
5. Üksik Riigikogu liige ei
saa kunagi ellu viia oma
poliitikat. Selleks on vaja
suuremat gruppi inimesi,
milleks tavaliselt on erakond. Vastutus valija ees on
igal Riigikogu liikmel personaalne. Teda võidakse vihata, kiruda või armastada,
kuid teda ei saa tagasi
kutsuda.
6. Riigikogu senine maine ei
ole väga kõrge. Valimised
toovad selgelt välja, keda
armastatakse ja kelle suhtes
ollakse ükskõiksed. Poliitik
teeb oma tööd ja valija annab
hinnangu, kas ta teeb seda
hästi või ei. Armastuseni
jõutakse väga harva ja reeglina ka siis pettutakse.
7. Ei suurenda. See on aeg,
kus poliitik püüab läheneda
rahvale. Valimistel käib väga
suur võistlus, kus erakondade kandidaadid peavad
valijale selgitama, miks just
teda valida. Konkurents
määrab ka käitumise, tuleb
olla nähtav ja usutav.
8. Negatiivselt, sest Riigikogu peaks pühendama end
kogu Eesti puudutavate
probleemide lahendamisele
ja istudes Eesti Posti või
Tallinna Sadama nõukogudes tegutseb nõukogu liige konkreetse äriühingu
huvides.
9. Kõik mis on tehtud, see on
tehtud. Vigadest tuleb õppida. Iga uus lahendus sünnitab uue probleemi ja nii elu
käibki.
10. Kõik vallad on erilised.
Seaduse silmis peavad olema kõik võrdsed, mis aga ei
tähenda, et regionaalpoliitiliselt oleksid kõik piirkonnad võrdsed. Kaunis loodus on Vihula tugevus ja
valla arendajad peavad selle
eelise pöörama oma elanike
kasuks. Usun, et Vihula
vallavolikogu ja -valitsus
suudavad seda.
Kandidaat nr. 393
Eesti Reformierakond

tööandja õiglustundega, üldjuhul vallandatakse. Riigikogu liikme tööandja on
valija, kuidas vastutab Riigikogu liige valija ees?
6. Kas Eesti rahvas armastab oma poliitikuid, mis võib
selle põhjuseks olla?
7. Kas valimiseelne šõu
suurendab lõhet rahva ja
poliitikute vahel?
8. Kuidas suhtute Riigikogu
liikme kuulumisse riigiettevõtte nõukogusse?
9. Kui oleks võimalik, millise Riigikogu tehtud otsuse
võtaksite tagasi?

10. Vihula vald on eriline
vald – meil on ca`100 km
rannajoont, 60% valla maast
on Lahemaa Rahvuspargi
territoorium, valla territooriumil on 13 sihtkaitsevööndit ja kaks reservaati,
lisaks veel kaks maastikukaitseala, Eesti põhjapoolseim saar, kolm mõisa, neli
kabelit jne, 364 km2 elab
pisut enam kui 2000 elanikku, suveperioodil elanike
arv kümnekordistub. Kas
Vihula vald vajaks ka seaduseandja poolt erilist suhtumist?

1. Hanno Nõmme
kõrgharidus, FIE
2. Käsmu ja Võsuga seotud
alates 1972. aastast,kui
asusin tööle Käsmu metskonna metsaülemana
3.Võsu külavanem Eha
Sirelbu
4. Eks Riigikogu liikme palk
ole kontekstist välja kasvanud küll. Palga aluspõhimõtted vajaks muutmist.
Kuidas muuta, peab ju
konsensuse saama, sest
riigikogu saab otsustada
Riigikogu järgmise koosseisu palga ja hüvitiste
küsimust.
5. Valija saab alati tema poolt
valitud Riigikogu liikmele
saata ettepanekuid või kutsuda arutelule. Eks valija
näeb, kas Riigikogu liige
teeb tööd, kas kohtub valijatega, kas viib valijate poolt
tõstatatud küsimused aruteluni.
6. Arvan, et mõningaid poliitikud armastatakse, kes kohtuvad oma valijatega ning
täidavad oma lubadused. Ei
armastata neid, kes on väljaspoolt maakonda kandideerima tulnud ning hiljem
kaovad silmapiirilt.
7. Arvan,et korraks valijate
juurde “lendavad” poliitikud
suurendavad lõhet. Samas
usun, et valija teab keda
valib ning ei lase end pimestada säravatest katteta lubadustest.
8. Kui nii on otsustatud, ju
siis vajalik.
9. Ei poolda eelnõusid,mis
teevad järelandmisi EestiVene riigipiiri osas (Petserimaa poolitamine).
10. Kindlasti vajaks,kuna
tänu riigi poolt kehtestatud
piirangutele oleme tunduvalt
maha jäänud majanduslikus
arengus võrreldes teiste valdadega. Riik peaks hüvitama
piirangutest tuleneva vahe.
Vald peaks saama täiendavat
dotatsiooni keskkonna-fondidest,et tagada keskkonnasõbralik elu-olu meie randades ja parkmetsades. Arvestada tuleks meie piirkonna
eripära, sest suveperjoodil
inimeste arv kümnekordistub ning sellega kaasneb ka
täiendav koormus siinsele
eluolustikule jne.

1. Robert Antropov
kõrgharidus, Paldiski
Põhjasadama juhatuse
esimees
2. Jaanuar 2007. Annan
rõõmuga oma tulumaksu
selle valla käsutusse, kus
mööduvad minu pere kõik
suved.
3. Eha Sirelpuu
4. Riigikokku ei peaks keegi
minema palga pärast. Inimesel peab olema sisemine
sund ja vastutus oma rahva
ees. Kindlasti ei peaks Riigikogu raiskama oma kallist
tööaega iseenda palgaküsimuste üle vaidlemiseks.
5. Täielikult. Valija peab
olema selles küsimuses halastamatu.
6. Eesti rahvas on nii tark, et
oskab poliitikul ja poliitikul
väga selget vahet teha. Kui
inimene näeb enda valitud
poliitikut kodukandis ka
peale valimisi, siis tuleb
austus. Veendumus, et saadik seisab Toompeal ausalt
oma inimeste huvide eest,
võib rahva ka poliitikut
armastama panna.
7. Valimiste eel näeb tark
vaataja kergesti ära, kui tõsiselt iga kandidaati võtta
saab. Valimiseelne tegevus
räägib inimesest palju, eriti
kui osata ridade vahelt
lugeda. See aeg annab valijaile otsustamiseks olulisi
vihjeid.
8. Riigiettevõtte nõukogu
liikmed seisavad omaniku,
ehk siis riigi huvide eest.
Riigikogu liikme osalemine
nende töös on igati loomulik.
9. Teiste tehtud otsuseid ei
sobi tagasi võtta, ise luban
Riigikogus rumalate seaduste poolt hääletamisest hoiduda. Eesti riik on nii noor, et
seadusandlust saab ja tuleb
veel oluliselt täiustada. Seadusi ei võeta tagasi, vaid
muudetakse paremaks.
10. Vihula nõuab väga tõsist
suhtumist, sest piirkond,
millel on ülejäänud Eestimaale nii palju anda, peab ka
ise palju vastu saama. Eri
piirkondade tasakaalustatud arengu küsimus on
praegu seadusandluses käsitletud ebapiisavalt. Eritingimustega piirkonnas elavate inimeste õiguste mistahes piiramine peab õiglaselt kompenseeritud saama. Ka puhkemajanduse
hooajalisusest tingitud probleeme saab targalt lahendada.

1. Priit Pramann
kõrgem, Vihula vallavanem
2. Detsember 2005. Pidasin
loomulikuks, et tulles tööle
Vihula valda olen ise ka selle
omavalitsuse kodanik, et nii
maksude kui kõiges muudes
arvestustes osaleda omavalitsuse tulubaasi rehkendustes.
3. Eha Sirelbu
4. Arvan, et kehtiv valem
on rahuldav. Riigikogu liikmete palk peab olema sõltuvuses kogu ülejäänute
palgaga.
5. Riigikogu liige saab oma
valija ees vastutada vaid oma
sõnade ja tegudega. Loomulikult peab läbi valitsusperioodi iga liige ka oma nn
tööandjale selgitama miks ta
ühte või teist otsust teeb või
tegemata jätab.
6. Kindlasti on igal poliitikul ka keegi, kes teda armastab ja keda tema saab
vääriliselt vastu armastada.
7. See on valijatele võimalus aktiivsemalt suhelda kandidaatidega ja kohtuda ka
riigikogu liikmetega. Arvan,
et selline valimiseelne kampaania lähendab. Pean
õigeks, et järgmisel kolmel
aastal sarnased kohtumised
regulaarselt jätkuks.
8. Kes siis veel peaks olema
ettevõtte nõukogus kui mitte
omaniku esindajad. Meist
keegi ju ei tahaks teha
ettevõtet ja ise mitte kontrollida selle tegevust.
9. E l e k t r i t u r u s e a d u s e
muutmise seadus. Olen
nõus, et taastuvenergia tootmist tuleb soodustada aga
kas oleme ka selle tarbijana
täna valmis selleks, et elektri
hind kolmekordistub.
10. Omavalitsused, kus elanike arv teatud perioodidel
märkimisväärselt kasvab
peaksid olema teistsuguse
finantseerimisega kui omavalitsused, kus seda ei toimu.
Eelkõige peame suutma
tagada selle, et riik täidaks
100%-liselt oma senised
kohustused näiteks soodustused maamaksult looduskaitse aladel (mida riik vallale seni ei kompenseeri),
ühistranspordi küsimused,
riigi maade koristus (täna
valla töö ja kuludega teostatud) jne, milliste täitmine on
vaikselt ja sujuvalt omavalitsuse kohustusteks jäetud.

Kandidaat nr. 760
Eestimaa Rahvaliit

Kandidaat nr. 392
Eesti Reformierakond

Kandidaat nr. 397
Eesti Reformierakond

Küsimused
1. Eesnimi, perekonnanimi,
haridus, töökoht
2. Millal sai Teist Vihula
valla kodanik ja millistel
asjaoludel?
3. Vihula vallas on 52 küla
ja enamusel neist on külavanem. Kes on Teie külas
külavanem?
4. Kas neljakordne keskmine töötasu on õiglane palk
Riigikogu liikmele või tuleks see siduda mediaanpalgaga või tarvitusele võtta
mingi muu valem?
5. Töötaja, kes võtab vastu
otsuseid, mis on vastuolus

VIHULA VALLA LEHT
ilmub üks kord kuus, tiraaž 1200
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VAIKE ONG
Eisma küla
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ALBERT HERING
Ilumäe küla
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ELLEN TEINMANN
Võsu alevik
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ANNA BERGSTRÖM
Adaka küla
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ADA KALA
Võsu alevik
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UNO TULL
Eisma küla

75

KALJO VEINMANN
Salatse küla

75

Kristi`l ja Lauri`l
sündis 29.01.2007 poeg
KULDAR PEDAK

LAHEMAA MATKAKESKUS TÜ võtab
oma ridadesse: MÜÜGIESINDAJA INSTRUKTORi
PAKUME perspektiivi ettevõttes mitmekülgselt
areneda ning ennast teostada.
Koolitust vibu, kanuu, paintball, GPS, amb jt.
aladel
TÖÖTASU 7 000.- neto + tulemustasu 10% müügi
pealt
INSTRUKTOREID
PAKUME koolitust vibu, kanuu, paintball, GPS,
amb jt. aladel, paindlikku töögraafikut osalise
tööajaga, vastavalt kokkuleppele
Täiskohaga töötades netotasu 10 000.CV saata aadressil: Lahemaa Matkakeskus TÜ
Lääne-Virumaa, Kadrina vald, Loobu 45202
või e-mailil: post@lahemaa.info
Lisainfo telefonidel 3277490 ja 5093177

PÕHJALA PUU TÜ võtab oma ridadesse
LAASTUMEISTRI
PAKUME koolitust, hooajavälist huvitavat tööd
(seenepakud, pesakastid jt.)
TÖÖTASU 10 000.- neto pluss tulemustasu
SELLI LAASTUMEISTRI JUURDE
(laastumeistri abiline) TÖÖTASU 6000.- neto
LAASTUKATUSE MEISTRI
PAKUME koolitust TÖÖTASU
11 000.- neto + tulemustasu
SELLI KATUSEMEISTRI JUURDE
Laastukatuse ehitusele
PAKUME koolitust TÖÖTASU alates 8 000.- neto
CV saata aadressil: Põhjala Puu TÜ
Lääne-Virumaa Kadrina v. Loobu 45202
või e-mailil: info@katuselaast.ee
Lisainfo telefonidel 3277490 ja 5093177

Meie hulgast
on lahkunud …

MAIT LEPVIIKMANN
23.jaanuaril
49 aastaselt
TEISI MEDER
03.veebruaril
68 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

