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Head Vihula valla
elanikud!
Aastaring hakkab taas täis saama. Elame
muutuste tuules. Loodan, et suudame meile
riigi poolt pealesunnitud olukorra meile
parimal viisil lahendada. Niipalju kõige
olulisemast – omavalitsuse reformi seadusest.
Kui 2016. aastale tagasi vaadata, on aset
leidnud palju meeldivat. Maikuus algas
Võsu-Käsmu kergliiklustee ehitus, mis
valmib lõplikult 2017 aastal. Suvel saime
KIK-ilt positiivse rahastusotsuse kaua
oodatud Võsupere-Palmse vee- ja kanalisatsiooniprojektile, mis samuti valmib järgmisel aastal.
Lisaks palju muid rõõmusõnumeid. Võsu
Kooli esimesse klassi astus sel aastal 10
õpilast, mis on uus suurepärane viimaste
aastate rekord. Võsupere laste mängurühmas
pidime avama teise rühma, kuna lapsed ei
mahtunud ära. Võhma rahvamaja sai
positiivse rahastusotsuse LEADER meetmest, mille abil saavad järgmisel aastal
valmis hädavajalikud olmeruumid ja väike
saal, et maja oleks võimalik taas normaalselt
kasutada. Rahastuse puudumisel saime oma
jõududega veidi kohendada kooli spordiväljakut, mida jätkame kindlasti järgmisel
aastal jne. Paljud meeldivad asjad kipuvad
ununema, nii nagu õnneks halvadki –
seepärast ärge pahandage, kui ma kõigest
siin ei kirjuta.
Oleme varasemast oluliselt rohkem suutnud investeerida valla teede pindamisse, et
muuta olulised lõigud tolmuvabaks. Hea
meel on, et oleme oma töödega jõudnud ka
Võsult kaugemale – valmimisjärgus oleva
Käsmu veeprojekti esimese etapi käigus said
tolmuvaba katte Käsmu kaks olulist tänavat
– Põllu ja Laane, lisaks lõiguke Lille tänavat.
Karepa ja Tiigi küladesse sai ehitatud juurde
ja Vihula külas remonditud mustkattega teid,
viidi lõpule Sipa-Mustoja tee katmine
mustkattega. Ka järgmisel aastal saab meie
prioriteediks olema teedele mustkatete rajamine.
Iga aastaga enam tunneme oma tegemistes rahva toetust ja see on kõige suurem
tänu, mida oodata. Aitäh teile selle eest!
Kõik Vihula valla elanikeregistris veel
mitteolevad, kuid meiega tihedalt seotud
inimesed saavad aga endiselt näidata oma
tänu ja teha meile uusaastakingitus meie
valla elanikuks registreerimisega.
Soovin kogu vallarahvale ilusat advendiaega ja rahulikke peagi saabuvaid jõule!

Annes Naan
vallavanem

Vihula valla lõikuspidu Karepal

Sel aastal oli siis korralduskord jõudnud Karepa Seltsi kätte. Teema valikul ei olnud ka
raskusi, on ju käimas ikka veel merekultuuri aasta. Paar aastat tagasi oli käsmukatel
teemaks meri, meie püüdsime vaadata asja natuke teise nurga alt ja võtsime teemaks
kalurid. Ja esinemise number oli „Karepa valsi“ näol omast käest võtta.
Nii palju rahvast, et laudu tuli ka kohati teisele ringile panna, pole rahvamajas ammu
olnud. Aga ruumikitsikus ei seganud kedagi ja pidu oli igati hoogne ja lõbus. Tänud
tublidele seltsilistele, kelle esinemistest eeskava kokku sai. Õhtut sisustasid erinevad
mängud ja viktoriin, hoogsalt tantsitas ansambel „Singapur“. Esinejate, mängijate ja
viktoriinis tublimate vahel jagati ära kalasaak, mis selleks puhuks varutud oli.
Tore, et tulite. Ainult koos saabki pidu lõbus olema. Uute kohtumisteni!
Ene Loo

Head valla
inimesed!
Käes on hilissügis ning aasta kõige pimedam
aeg. Sellest ei tohiks lasta end heidutada.
Kaugel see aastavahetuski enam on.
Kuigi on mõtted juba jõulude ja
kingituste lainel, siis on praegu siiski aeg ka
mõtisklusteks ja tagasivaateks, mis on tehtud
ja mis toimunud mööduva aasta jooksul.
Kindlasti oleks võinud mõni asi paremini
edeneda ja teist üritust jälle oskuslikumalt
korraldada, kuid nüüd ongi aeg teha
järeldused ning järgmisel aastal püüda
paremini neid teostada.
Meie vallas on käesoleva aasta suurem
ettevõtmine jalg- ja jalgrattatee ehituse
algus, mille ehitus on jõudnud Käsmust
Võsule. Samuti on arenenud edasi Võsu
sadam.
Aasta teisel poolel algas ka valitsuse
poolt soovitud haldusreform, mis meil küll
kõige paremini ei sujunud, sest Kadrina
vallaga tekkisid erimeelsused. Antud momendil on Haljala vallaga koostatud ühinemislepingu projekt koos lisadega, mis on ka
avalikul väljapanekul. Haljala ja Vihula
vallal on väga palju ühist nii meelsuses kui
ka arusaamades, kuidas edaspidi tegutseda,
et ühinenud omavalitsuses rahva elujärg
mitte ei halveneks, vaid paraneks.
Helgete jõulude sisu ei ole vaid valges
lumes, see on ennekõike meis endis.
Seepärast soovin ma Vihula Vallavolikogu
nimel teile kõigile rahulikku ja kaunist
jõuluaega, toredat aastavahetust ja rõõmuderohket uut aastat!

Aide Veinjärv
volikogu esimees

Vihula valla meistrivõistlused lauatennises
toimuvad 17. detsembril
algusega kell 11.00
Ootame osalema harrastajaid kõikidest küladest. Spordihoone avab uksed kell 10.00,
võistlejate registreerimine kuni 10.45. Lisaks valla meistritiitli võitmisele on iga küla
parimal lisada punkte oma külale, kevadisel külade spordipäeval selgitame välja hooaja
sportlikuma küla.
Lauatennise meistrivõistlusele järgneb Võsu LTK 5. aastapäeva tähistamine.

Valla meistriks
võrkpallis krooniti
Vergi
Valla meistrivõistlustele võrkpallis tuli
kuuest registreeritud võistkonnast kohale
neli. Täiseduga, ühtegi geimi kaotamata, tuli
meistriks Vergi küla võistkond koosseisus
Mihkel Ööpik, Ardo Rakaselg ja Tarmo
Nuija. Teiseks jäi Võsu – Andres Veermäe,
Rein Kopli ja Aarne Innos. Kolmas koht
läks Käsmu – Kristina Kask, Tuoma
Sooniste ja Kaarel Väinaste. Tubli neljas
koht jäi Sakussaarde – Taavi Etti, Joosep
Lahi ja Ats Lahi.
Võistlust aitas läbi viia Aarne Innos.
Aitäh!
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Vallit meenutades
DETSEMBER
01.12 kell 19.00 Teatrietendus
Palmse mõisas: Merle Palmiste
„Kuidas dresseerida meest ehk
Ahvist inimeseks“
02.12 kell 19.00 Tõnis Mägi Vihula
Mõisas
04.12 kell 14.30 Riisipere
Kammerkoor laulab II advendi
kontsert-missal Käsmu kirikus.
04.12 kell 15.00 jõulukontsert Võsu
Rannaklubis. Esinevad Olav
Ehala ja Nele-Liis Vaiksoo.
10.12 kell 11.00-15.00 Jõululaat
Võsu Rannalubis tasuta
kontserdi annavad Rebecca
Kontus ja Matis Metsala.
10.12 kell 17.30 Vihula valla
noorteklubi jõulukohvik.
Esinevad Peep Pihlak ja Tiina
Mälberg (Rakvere Teater) ja
Noorteklubi ansambel.
10.12 Jõulukontsert Palmse mõisas,
esineb Arsise kellade ansambel.
10.12. kell 15.00 Jõulukontsert
Vainupea kabelis. Sõmeru valla
lauluklubi „Külast külla” esitab
traditsioonilisi jõululaule.
11.12 kell 14.30 III advendi missa
Käsmu kirikus.
15.12 kell 17.00 Keraamika töötuba
Võsu Rannaklubis.
17.12 kell 17.00 Peeter Suur ja tema
ajastu vaimulik muusika Vihula
Mõisas.
18.12 Noorkuu ja Ott Lepland
Vihula Mõisas.
18.12 kell 16.00 Advendikontsert –
duo Maria Veretenina (sopran) ja
Jelena Ossipova (kitarr) Käsmu
kirikus.
18.12. Kell 15.00 Jõulukontsert
Vainupea kabelis. Esineb
naiskoor Vero Vocale dirigent
Aime Pärisalu juhendamisel.
23.12 kell 18:00 Tobiase
Keelpillikvarteti jõulukontsert
Sagadi mõisa härrastemajas.
24.12 kell 14.30 Jõuluõhtu jumalateenistus Käsmu kirikus.
25.12 kl 14.30 I jõulupüha missa,
leeripüha.
25.12 The Ilves Sisters Vihula
mõisas.
25.12. kell 15.00
Jõulujumalateenistus Vainupea
kabelis. Jutluse viib läbi
kirikuõpetaja Tarmo Linnas.
31.12 kell 20.00-03.00
Aastavahetuspidu Sagadi
mõisas. Lõbus tantsumuusika,
mängud, rikkalikbuffee.
31.12 kell 20.00 Karepa rahvamajas
Aasta lõpu pidu.
31.12 Aastavahetuse pidulik
õhtusöök – meeleolu loovad
Laura Põlvere ja Raivo Tahvenau
– Vihula mõisas.
31.12 kell 23.00 Aastalõpu pidu
Võsu Rannaklubis.

5. novembril saadi Karepa rahvamajas
kokku, et meenutada Valli Lember-Bogatkinat. Oleks ta ju 30. oktoobril saanud 95.
aastaseks.
Karepa inimeste jaoks on Valli olnud
„omainimene“. Ta suhtles kõigiga, olenemata, kes keegi oli. Ta oli alati positiivne ja
rõõmsameelne. Sellisena tahtsimegi teda
meenutada, vabas õhkkonnas koos Valli pere
ja sõpradega.
Saalis oli hulgaliselt Valli tehtud maale,
küll tema majast tooduid, küll kodudest
kaasa võetuid. Joonistas ta ju kunagi üles pea
kõik küla lapsed ja teised värvikad kujud.
Oma tehtud pilte on ta paljudele kinkinud, ka
seltsi üritustel oksjonile annetanud. Karepa
seltsi vapp on samuti Valli tehtud.
Lugesime katkendeid Valli mälestuste
raamatust „Nii see oli“ vaheldumisi muusikaga Kaire Rapuri esituses. Meenutati
lõbusaid lugusid ja meelde jäänud hetki.
Kuigi Valli ise laulda ei osanud, armastas ta
väga muusikat. Vanaema mälestuseks
musitseerisid lapselapsed Mari ja Jüri.
Ene Loo

Aeg esitada VALLA AASTA TEGIJA ja VALLA ELUTÖÖPREEMIA kandidaate
Taas on aeg niikaugel, et ootame ettepanekuid Vihula valla tublide tegijate tunnustamiseks.
VIHULA VALLA AASTA TEGIJA
,,Aasta Tegija" auhind antakse füüsilisele
ja/või juriidilisele isikule, kes oma töö ja
tegevusega on silma paistnud valla arendamisel, tõstnud valla mainet ja toonud
paikkonnale tuntust.
Ühel aastal antakse välja kuni kolm
,,AastaTegija” auhinda.
,,AastaTegija” auhinna andmise ettepanekud koos põhjendustega esitatakse
kirjalikult valla kantseleisse vallavolikogu
esimehe nimele märksõnaga „Aasta Tegija
auhind" hiljemalt iga aasta 30. detsembriks.
Ettepanekus esitatakse füüsilise isiku
ees- ja perekonnanimi, sünnipäev, -kuu ja aasta, elukoht, elukutse või amet, töö- või
teenistuskoht ning teenete kirjeldus. Juriidilise isiku korral esitatakse tema täpne nimi,

tema esindusõigusliku isiku nimi ja kontaktandmed ning osutatud teenete kirjeldus.
Lisaks märgitakse ettepaneku esitaja nimi,
kontaktandmed, allkiri ja ettepaneku
esitamise kuupäev.
Põhjendatud juhul võib vallavolikogu
jätta ,,Aasta Tegija” auhinna välja andmata.
,,Aasta Tegija" auhinna juurde kuulub
tunnistus ja kaasneb ühekordne rahaline
tunnustus, mis on 320 (kolmsada
kakskümmend) eurot.
VIHULA VALLA ELUTÖÖPREEMIA
Elutööpreemia antakse auväärsesse ikka
jõudnud füüsisilisele isikule, kes on pikema
perioodi jooksul oma töö ja tegevusega
edendanud Vihula valla arengut, aidanud
kaasa valla positiivse maine kujunemisele,
väärtustanud valla elukeskkonda ning
toonud vallale tuntust.
Aastas antakse välja üks elutööpreemia.
Elutööpreemia kandidaate võivad

esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud.
Elutööpreemia andmise ettepanekud
koos põhjendustega esitatakse kirjalikult
valla kantseleisse vallavolikogu esimehe
nimele märksõnaga ,,Elutööpreemia“
hiljemalt iga aasta 30. detsembriks.
Elutööpreemia saaja ettepaneku tegija ei saa
üles seada enda ning volikogu ja vallavalitsuse liikme kandidatuuri.
Ettepanekus esitatakse isiku ees- ja
perekonnanimi, sünnipäev, -kuu ja -aasta,
elukoht, elukutse või amet, töö- või
teenistuskoht ning teenete kirjeldus. Lisaks
märgitakse ettepaneku esitaja nimi, kontaktandmed, allkiri ja ettepaneku esitamise
kuupäev.
Põhjendatud juhul võib vallavolikogu
jätta elutööpreemia välja andmata.
Elutööpreemia juurde kuulub tunnistus
ja kaasneb ühekordne rahaline tunnustus,
mis on 1600 (tuhat kuussada) eurot.

Veebruaris ja märtsis avanevad LEADER taotlusvoorud
Kuna 2016.aasta taotlusvoorudes (iseäranis
pehmete projektide osas) eriti palju
taotlejaid ei olnud, soovime kõiki julgustada
mõtlema teemadele-tegemistele, millele
võiks toetust küsida ja alustada oma
asjaajamisega võimalikult varakult.
Miks kindlasti vajalik alustada juba
praegu?
Ehitamise/renoveerimise/rekonstrueerimise
jmt puhul on vajalik koos taotlusega
esitada ehitusluba, ehitusteatis või kohaliku omavalitsuse kirjalik nõusolek, mida
eelmisel perioodil taotluse juurde ei nõutud –
see võis olla esitatud hiljem. Teisisõnu – kui
teil on soov midagi ehitada, võtke
võimalikult kiiresti ühendust vallavalitsuse
ehitus-ja keskkonnatalitusega, et teada
saada, milliseid dokumente/kooskõlastusi
teil ehitusloa taotlemiseks ja saamiseks vaja
läheb – info ja kontaktid:
h t t p : / / w w w. v i h u l a . e e / e h i t u s - j a planeerimine
Ülioluline info muudatustest
võrreldes eelneva perioodiga:
1. Kõik taotlejad peavad esitama oma
taotluse läbi e-Pria keskkonna. Selleks, et
te saaksite seda teha, peate end eelnevalt
registreerima PRIA kliendiks või kliendi
volitatud esindajaks. PRIA kliendiks on
võimalik registreeruda e-PRIAsse sisenemisel.
Esmakordsel e-PRIAsse sisenemisel
tuleb sõlmida portaali kasutamise leping. ePRIA portaali kasutajaks saamiseks sisenege
e-PRIAsse (siseneda saate läbi PRIA
kodulehekülje või sisestades veebilehitseja

aknasse aadressi https://epria.pria.ee/epria/).
Portaali sisenemisel on vajalik enda isik
tuvastada kasutades ID-kaarti või siseneda
pangaparoolidega läbi riigiportaali (vt
eesti.ee nupp). NB! PRIA kliendiks saab
registreeruda ainult tööpäevadel, st nädalavahetustel lepingut sõlmida ei ole võimalik.
2. MTÜ Arenduskoda näeb teie esitatud
taotlusi alles järgneval päeval peale
taotlusvooru lõppu läbi e-PRIA keskkonna.
Sellest tulenevalt ei ole vallavalitsusel ega

Arenduskojal teid võimalik aidata ja
soovitusi anda projekti koostamise vältel,
kui te endast ja oma taotlusest ise teada ei
anna. Sellise olukorra vältimiseks soovitame tungivalt ühendust võtta vallavalitsusega või Arenduskoja projektide nõustajaga (kontaktid allpool) võimalikult varakult, ehk juba taotluse koostamise alguses.
3. Nn pehmete projektide osas (meetmed
2.2., 3.2) viiakse toetatavad tegevused ellu
läbi ühisprojektide ja koostöös partneriga

TAOTLUSVOORUD 2017
Meede

Taotluste vastuvõtt

Meetme eelarve

Meede 1.1 Elulaadiettevõtluse toetus

6.-15. märts 2017

170 000 eurot

Meede 1.2 Mikro-ja
väikeettevõtete
arendamine

6.-15. märts 2017

330 000 eurot

Meede 2.1 Kogukonnainvesteeringute toetus

6.-15. veebruar 2017

274 000 eurot

Meede 2.2 Aktiivne ja
tegus kogukond
(nn pehmed projektid)

6.-15. veebruar 2017

110 000 eurot

Meede 3.1 Ajaloo- ja
kultuuripärandi väärtustamise investeeringute
toetus

6.-15. veebruar 2017

131 000 eurot

Meede 3.2 Kultuuripärandi
hoidmine
(nn pehmed projektid)

6.-15. veebruar 2017

67 000 eurot
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Istung nr 38
Võsul, 03. novembril 2016 kell 16:00.
Istungil osales 9 volikogu liiget: Robert Aasa,
Urmas Einberg, Annika Hallimäe, Jaan Kruus,
Paul Lettens, Hanno Nõmme, Kristel Tõnisson,
Aide Veinjärv ja Uno Õunapuu.
Istungil ei osalenud Andrus Aasmäe, Anneli
Alemaa, Jüri Teppe ja Aarne Vaik.
Otsusega nr 150 nõustuti Haljala Vallavolikogu ettepanekuga haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks
ja jätkatakse läbirääkimisi eesmärgiga moodustada
Haljala ja Vihula valla ühinemise tulemusena uus
omavalitsusüksus.
Otsusega nr 151 kiideti heaks ja suunati avalikustamisele ühinemislepingu projekt „Haljala valla ja
Vihula valla ühinemisleping“ koos lisadega
ajavahemikul 4. november 2016 kuni 25. november
2016. Avalikustatud ühinemislepingule ja selle
lisadele ettepanekute ja vastuväidete esitamise
tähtajaks määrati 25. november 2016.
Istung nr 39
Võsul, 24. novembril 2016 kell 16:00.
Istungil osales 10 volikogu liiget: Andrus
Aasmäe, Anneli Alemaa, Urmas Einberg,
Annika Hallimäe, Jaan Kruus, Paul Lettens,
Jüri Teppe, Kristel Tõnisson Aarne Vaik ja Aide
Veinjärv.
Istungil ei osalenud Robert Aasa, Hanno
Nõmme ja Uno Õunapuu.
Määrusega nr 51 kinnitati Vihula valla 2016. aasta
lisaeelarve nr 4.
Määrusega nr 52 muudeti alates 1. jaanuarist 2017
Sotsiaaltoetuste maksmise korda Vihula vallas.
Suurendatakse Sünnitoetust 320-lt eurolt 500 euroni,
Ranitsatoetust 80-lt eurolt 100 euroni ja Koolitarvete
toetust 60-lt eurolt 100 euroni lapse kohta.
Määrusega nr 53 muudeti eluruumide alaliste kulude
piirmäära toimetulekutoetuste määramisel. Tõsteti
toetuse määramisel arvesse võetava jooksval kuul
tasumisele kuuluva eluruumi üüri piirmäära 1,50
eurolt 3 eurole normpinna 1 m2 kohta kuus.
Otsusega nr 152 suurendati OÜ Vihula Valla Veevärk
osakapitali 719 560 eurot 65 707 euro võrra
mitterahalise sissemaksena ja kinnitati uueks
osakapitali suuruseks 785 267 eurot. Vihula Valla
Veevärk OÜ-le anti üle järgmised varad: Vergi,
Võsupere, Käsmu külas Hunisoo ja Võsul Laine 12a
pumbamaja.
Otsusega nr 153 algatati Vihula valla üldplaneeringut
muutva detailplaneeringu koostamine Käsmu külas
Laane tee 4 (92201:014:1342) ja Laane tee 6
(92201:014:0077) maaüksustele eesmärgiga kalmistu
laienduse lahendamine, krundi hoonestusala määramine, krundi ehitusõiguse määramine, detailplaneeringu kohustuslike hoonete ja rajatiste toimimiseks vajalike ehitiste, sealhulgas tehnovõrkude ja rajatiste ning avalikule teele juurdepääsuteede
võimaliku asukoha määramine, kinnistute katastripiiride muutmine.
Otsusega mr 154 valiti revisjonikomisjoni esimeheks
Paul Lettens ja aseesimeheks Anneli Alemaa.
Järgmine vallavolikogu istung toimub
15. detsembril 2016 algusega kell 15:00
Sagadis.
Volikogu poolt vastuvõetud otsustega saab tutvuda
valla kantseleis, raamatukogudes ja valla veebilehel:
www.vihula.ee.
ning vajalik on koos taotlusega esitada
2–4-aastane tegevuskava (vastavalt PRIA
poolt koostatud vormile) ja ühisprojekti
korral partnerite vaheline koostööleping.
Partneriks võib olla ka kohalik omavalitsus, kes üldjuhul on toetanud MTÜsid omaosaluse rahastamisel.
2017. aasta taotlusvoorud on planeeritud märtsi- ja veebruarikuusse, mis
positiivse vastuse korral annab võimaluse
tegevusi (nt erinevad sündmused) ellu
viia juba suvel. Loodame, et ka nn
pehmetest meetmetest taotlejaid on
seekord tänu taotlusvooru varasemale
algusele rohkem.
MtÜ ARENDUSKODA poolt oluline
info:
Taotlejaid nõustab projektide konsultantspetsialist Tiina Vilu (telefon: +372 515
5249. e-mail: tiina@arenduskoda.ee)

18. oktoobri 2016 istungi nr 36 kokkuvõte
1. Kompenseerida kahele lapsele huvikooli õpilaskoha
maksumus 50% ulatuses I poolaasta eest kokku summas
154 eurot.
2. Määrata vallavanema asendajaks tema puhkusel
viibimise ajal 24.10.-30.10.2016 ehitus- ja keskkonnatalituse juhataja Ivar Lilleberg.
3. Kinnitada katastriüksuse pindala ja piirid, määrata kohaaadressiks Tõugu-Joandu tee ja sihtotstarbeks transpordimaa. Kinnitada katastriüksuse pindala ja piirid,
määrata koha-aadressiks Uusküla-Joandu tee ja
sihtotstarbeks transpordimaa. Kinnitada munitsipaalomandisse taotletava katastriüksuse pindaja ja piirid
vastavalt asendiplaanile, koha-aadressiks määrata
Sakussaare küla Pihlaka ja sihtotstarbeks elamumaa.
Kinnitada katastriüksuse pindala ja piirid vastavalt
asendiplaanile, koha-aadressiks määrata Vergi küla
Vergirahva ja sihtotstarbeks üldkasutatav maa.
4. Algatada detailplaneeringu koostamine Pedassaare külas
Kamariku maaüksusele.
25. oktoobri 2016 istungi nr 37 kokkuvõte
1. Kinnitada Vergi raamatukogu juhatajaks Ülle Tamm
alates 1.11.2016. Vallavanemal sõlmida tööleping.
2. Kinnitada Vihula raamatukogu raamatute kustutusaktid.
3. Anda luba korraldatud jäätmeveoga liitumisest
perioodiliseks vabastuseks Võsu Mere tn 1 kinnistu
omanikule ja Vila küla Karumäe kinnistu omanikule.
4. Kinnitada katastriüksuse pindala ja piirid vastavalt
asendiplaanile, koha-aadressiks määrata Võhma küla
Võhma-Eru tee L1-L4 ja sihtotstarbeks transpordimaa.
Kinnitada katastriüksuse pindala ja piirid vastavalt
asendiplaanile, koha-aadressiks määrata Võhma küla
Võhma-Koolimaja tee ja sihtotstarbeks transpordimaa.
5. Määrata Karepa külas asuvale sadamale kohanimi
Karepa sadam.
6. Vallavalitsus otsustas esitada volikogule järgmised
eelnõud: „Sotsiaaltoetuste maksmise korra muutmine“ ja
„Eluruumide alaliste kulude piirmäärade muutmine
toimetulekutoetuste määramisel“.
7. Kompenseerida ühe raske liikumispuudega inimese
eluaseme kohandamise kulud summas 216 eurot.
8. Anda Ü.P. üürile tähtajaga 1.11.2016 kuni 1.05.2017
vallale kuuluvast korterist Karja 10-5 üks tuba.
9. Tasuda A.L. ravikulud Rakvere ja Viru haiglas.
10. Kinnitada sotsiaal- ja hariduskomisjoni ettepanekud
järgmiselt: maksta rehabilitatsioonitoetust kahele eakale
inimesele kokku summas 110,32; maksta küttetoetust
ühele puudega inimesele summas 300 eurot; maksta
küttetoetust ühele töötule inimesele summas 300 eurot;
maksta koolitarvete toetust ühele vähekindlustatud
perele summas 60,68 eurot; maksta ühekordset toetust
ühele perele summas 166,44 eurot; tasuda ühe raske
puudega lapse õpilaskodu kohamaks 50 eurot kuus;
lõpetada ühe sügava puudega inimese hooldamine,
määrata uus hooldaja ja maksta hooldajatoetust.
11. Kinnitada kultuuri- ja noorsookomisjoni ettepanekud
järgmiselt: MTÜ Võsu Eakate Selts Meelespea –
kohtumine maakonna eakatega Tamsalu Kultuurimajas.
Toetust kasutatakse transpordikulude katteks. Toetada
taotlejat 195 € ulatuses. MTÜ Vihula valla noorteklubi „Jõulukontsert noorte kunsti ja muusikaga“. Eesmärk:
Vihula valla noorteklubi noored soovivad jõuludeks
korraldada vallarahvale jõulukohviku, kus müüa ise
valmistatud küpsetisi. Novembrist detsembrini on
plaanitud kunsti ja muusika töötoad, mille väljundiks on
kunstinäitus ja muusikaline etteaste koos üllatusesinejaga. Rakvere Teatri näitleja Tiina Mälberg ja
muusik Peep Pihlak esitavad jõulumuusika- ja luulekava.
Toetada taotlejat 770 € ulatuses.

Nõustamine on rangelt soovitatav!
2016. a esitatud taotluste tase oli väga
erinev nõustamisel käinud ja mittekäinud
taotlejatel.
Leader meetmelehed
kättesaadavad siin:
http://www.arenduskoda.ee/en/leader/mee
tmelehed - meetmelehel kirjas kogu
konkreetset meedet puudutav info ja
nõutud lisad.
Taotluse koostamisel soovitan kindlasti
appi võtta meetmete
hindamiskriteeriumid:
http://www.arenduskoda.ee/en/leader/toeo
ekorrad MTÜ Arenduskoda LEADER
projektitoetuste hindamismetoodika ja
kriteeriumid
Taotlusvormid, hinnapakkumuste tabelid,
kommenteeritud nõutud lisad
(projektikirjeldus, äriplaani vorm
ettevõtjatele jm) leiate siit:
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1. novembri 2016 istungi nr 38 kokkuvõte
1. Pikendada Võsupere küla Saare 3 eluruumi üürilepingut
kuni 31.01.2017.
2. Väljastada kasutusluba Adaka küla Kaasiku kinnistu
loomade välisöögiplatsi kasutamiseks.
3. Anda luba korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodiliseks vabastuseks Karepa küla Treieri kinnistu
omanikule ja Käsmu küla Neeme tee 17A kinnistu
omanikule.
4. Kinnitada katastriüksuse pindala ja piirid vastavalt
asendiplaanile, koha-aadressiks määrata Koljaku küla
Koljaku-Metsanurga tee ning sihtotstarbeks transpordimaa. Kinnitada katastriüksuse pindala ja piirid vastavalt
asendiplaanile, koha-aadressiks määrata Korjuse küla
Kuueristi-Korjuse-Eru tee ning sihtotstarbeks transpordimaa.
5. Nõustuda Riigimetsa Majandamise Keskuse taotlusega
ning määrata riigi omandisse jäetavatele maaüksustele
sihtotstarbed ja lähiaadressid vastavalt nimekirjale.
6. Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva
elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldada Vihula
valla haldusterritooriumil küsitlused järgmistes küsitluspunktides ja aegadel:
25. novembril 2016 Karepa külas Karepa
raamatukogus kell 9.00-17.00;
26. novembril 2016 Vihula külas Vihula lasteaedraamatukogu hoones kell 9.00-17.00;
27. novembril 2016 Võsu Rannaklubis kell 9.0017.00.
elektrooniliselt korraldatakse küsitlus Vihula valla
veebilehel www.vihula.ee 21. november 2016 alates kell
08.00 kuni 24. november 2016 kell 20.00.
Küsitlusest on õigus osa võtta igal küsitluse ajaks
vähemalt 16-aastaseks saanud elanikul, kes Eesti
rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elab
Vihula vallas. Kui isiku tervislik seisund või mõni muu
mõjuv põhjus on takistuseks tema osalemisele
küsitluskohas toimuval küsitlusel võib taotleda
küsitluslehe täitmist kodus. Selleks peab isik esitama
taotluse hiljemalt 27. novembriks 2016 kella 14.00
aadressil Mere tn 6 Võsu alevik, Vihula vald, LääneVirumaa, 45501 või e-posti aadressil vald@vihula.ee .
Haldusterritoriaalse korralduse muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamiseks moodustada 4liikmeline ajutine Vihula Vallavalitsuse komisjon
järgmises koosseisus: Marika Sundla, Anneli Kivisaar,
Kai Tingas, Enna Tiidemann.
7. Väljastada ehitusluba Võsu-Käsmu jalg- ja jalgrattatee,
vallamaja – Võsu sadama lõik, ehitamiseks.
8. novembri 2016 istungi nr 39 kokkuvõte
1. Väljastada kasutusluba Karepa külas Saaremetsa
kinnistul asuva suvila kasutamiseks.
2. Väljastada ehitusluba Sagadi külas Nurme kinnistule
söödahoidla platsi rajamiseks. Väljastada ehitusluba
Vihula külas Valliääre kinnistule puurkaevu rajamiseks.
Väljastada ehitusluba Eisma külas Uno kinnistu elamu
laiendamiseks ja ümberehitamiseks.
3. Kooskõlastada Karula külas Karulaane kinnistule
rajatava puurkaevu asukoht.
4. Anda nõusolek Vergi külas asuvate katastriüksuste
Kaprali ja Unistuse piiride muutmiseks.
5. Kinnitada katastriüksuse pindala ja piirid vastavalt
asendiplaanile, koha-aadressiks määrata Pedassaare küla
Pedassaare küla tee ning sihtotstarbeks transpordimaa.
Kinnitada katastriüksuse pindala ja piirid vastavalt
asendiplaanile, koha-aadressiks määrata Lahe ja Lobi
küla Lahe-Lobi tee L1, L2 ja L3 ning sihtotstarbeks
transpordimaa.

http://www.arenduskoda.ee/en/leader/vor
mid

Riigi poolt eraldatud konservide
jagamisest

Lennukaid mõtteid soovides
Anneli Kivisaar, arendusnõunik
Tel +372 525 1127
Anneli.kivisaar@vihula.ee

LEADER infopäevade
toimumisajad
12.12 kell 17 – Kadrina
raamatukogus
14.12 kell 17 – Kuusalu rahvamajas
16. 12 kell 17 – Palmse
külastuskeskuses
19.12 kell 18 – Loksa
kultuurikeskuses
21.12 kell 17 – Tapal arenduskojas

Sotsiaalministeerium on eraldanud Vihula vallale riigi
tegevusvarusse kuuluvaid sealihakonserve praegustel
andmetel 1326 tükki. Vallavolikogu sotsiaal- ja
hariduskomisjoni ettepanekul otsustas vallavalitsus
konserve jagada järgmistesse riskirühmadesse kuuluvatele peredele ja kodanikele: pensionärid (nii
vanadus- kui töövõimetuspensionärid), paljulapselised pered (kus kasvab kolm või enam last) ja töötud.
Konservid peaksid valda jõudma novembri lõpus, või
detsembri alguses. Konservide jagamine toimub
Võsul vallamajas kolmapäeval 14.detsembril kella
14.00–18.00. Loodame, et selleks ajaks on konservid
kohal. Et teaksime, mitu konservi igale soovijale
saame anda, on kindlasti vaja enda soovist enne
telefoni teel sotsiaalnõunikule teada anda. Telefonid on 325 8644 või mobiil 5 669 4345. Kui eakad ei
saa ise konservidele järgi tulla, on vaja ka sellest kohe
sotsiaalnõunikut teavitada.
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Kallis Lahemaa rannarahvas!

Lapsed rannas
Palume Teie abi Lahemaa rannakülade ajalooliskultuuriliselt oluliste paikade ja pärimuspaikade
kaardistamisel.
Lahemaa rannakülades on kohalike kogukondade ja
muuseumide eestvõttel käimas Lahemaa rannakülade kaitsekorralduslik alusuuring „Lahemaa mälumaastikud“, mille raames
koostatakse külade ajaloolised õiendid, kaardistatakse kultuuriloolised paigad, kogutakse elavat kohapärimust.
Lahemaa rahvuspargi külade ajaloolis-kultuuriliste paikade
inventuuri abil: 1) määratletakse külade elava pärimusega paigad
ning külade jaoks ajaloolis-kultuuriliselt olulised paigad, sealhulgas
piirkonna kaitsekorralduses väga olulised ajaloolised lautri- ja
sadamakohad, küla- ja kiigeplatsid, laevaehitusplatsid, vanimad

talukohad, meremärgid ja titekivid, teised külades asuvad
ajaloolis-kultuuriliselt tähtsad objektid; 2) koondatakse
külade ajaloolis-kultuurilised kirjeldused, sh vaimse pärandi
ja elulaadi kohta; 3) talletatakse olulisemate pärimuskandjate
elava pärimuse külade paikade kohta. Tegemist on Lahemaa
RP kaitsekorraldusliku alusuuringuga, vajadused on
kirjeldatud Lahemaa KKK-s lehekülgedel 54 ja 198- 02:
http://www.keskkonnaamet.ee/public/Lisa_1_Lahemaa_RP
_KKK_2016-2025.pdf
SA Käsmu meremuuseumi ja Juminda poolsaare seltsi
eestvõtmisel see töö praegu käib. On koostatud külade
ajaloolised õiendid, käib ajaloolis-kultuuriliste paikade
määratlemine ning kohapärimuse kogumine.
Palun levitage infot oma külas ning andke teada, kui teie
külas on täiendavat informatsiooni ajaloolis-kultuuriliste
paikade kohta (manuses rasvases kirjas, neid kohti võib külas
säilitada/taastada kui külal on huvi) või erinevate lugudega
seotud pärimuspaikade kohta (manuses tavalises kirjas).
Vihula valla külade infot koondavad Aarne Vaik, Ott Sandrak
ja Aarne Ruben. Saatke täiendusi või ettepanekuid sellele
meiliaadressile muuseum@kasmu.ee, infot tel: 5 381 1608.
Palume seda teha kuni 5. detsembrini.
9. detsembril korraldame kell 16.00 Käsmu
meremuuseumis külade ajaloolis-kultuurilisi paiku käsitleva
arutelukoosoleku, palume sellest osa võtta.
Külade ajalooliste õiendite tööversioonid leiab siit:
h t t p : / / w w w. k a s m u . e e / e t / c o n t e n t / l a h e m a a rannak%C3%BClade-m%C3%A4lumaastike-projektik%C3%BClade-ajaloolised-%C3%B5iendid
Parimat soovides,
Aarne Vaik, Ott Sandrak, Aarne Ruben

NOVEMBER 2016

Eliisel ja Assol
sündis 19. oktoobril poeg
CHRISTOFER Einberg

EMMA-MERCEDES
VALTER
Pedassaare küla
LAINE VIRULA
Lobi küla
LIISA-ELVIINE PÄRISALU
Koljaku küla
LAINE RÄNKSON
Pedassaare küla
ELGA LOEMAA
Lahe küla
ANTS TALPSEPP
Võsu alevik
AINO ANTONS
Tidriku küla
RAIMOND LILLEPÄRG
Võsu alevik
EPP-HELINA ISOP
Võsu alevik
JOOSEP-LEONHARD
SESTVERK
Annikvere küla
HILMA PLOOM
Võhma küla
OLAVI TOOMING
Toolse küla
VELLO PALMISTE
Võsu alevik
KARL-UGAR VAINU
Käsmu küla
URVE PUSKAR
Võsu alevik
HELGI KURVITS
Joandu küla
LAINE PIIBEMAA
Võsu alevik
MARE TIEF
Käsmu küla

Meie hulgast
on lahkunud …

ANTS AAVE
5. november
IVI-MARE VAINUS
6. november
VELLO SARNIK
7. november
Informatsiooni ja kaastööd võib tuua või saata aadressil: Mere tn 6 Võsu 45501 Vihula vallavalitsus “Vihula Valla Leht”
või e-post: avo@vrkirjastus.ee iga kuu 15-ndaks päevaks
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