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Mälumäng Võsu Pähkel pani kõvasti ajusid ragistama
13. novembri õhtul toimus
Võsu rannaklubis mälumäng
Võsu Pähkel.
„Idee luua üks põnev
mälumäng, mille eesmärk
oleks liita ja kokku kutsuda
Vihula valla aktiivseid seltse
ja kogukondi, et üheskoos
veeta meeleolukas ja arendav õhtu, tekkis juba päris
ammu. Mälumängu mõtet
sai paar kuud veeretatud,
kuni kutsusime Võsu Rannaklubi eestvedajad kokku ja
hakkasime asjaga tõsisemalt
tegelema,“ rääkis üks organiseerijatest Andres Truman.
Kokku oli mälumängule
tulnud viis võistkonda: Vergiranna seltsi „Viktor ja
Riin“, Palmse küla, Metsanurga küla, Võhma naistantsurühma „Meil on võhma“ ja
Meelespea seltsi „Pea Meeles“. Kõik pidid ennast lühidalt tutvustama. Toredalt
tegi seda Meelespea võistkond: „Pea meeles, et mänguhoos on Võsu Meelespea,
sest hallis peas kõik tarkused
on reas.“
Korraldajad olid ette oli
valmistanud 30 küsimust
ning nende hulgas ka mõned
lõbusad ülesanded, näiteks
tuli segi paisatud sedelitest
kahe minuti jooksul kokku

Taas on aeg niikaugel, et ootame
ettepanekuid Vihula valla tublide tegijate
tunnustamiseks.

Võhma naistantsurühm „Meil on võhma“
panna kaheksa vanasõna või
siis kahe minuti jooksul
visuaalselt ära tunda kuue
looma väljaheited.
Mälumängu olid toetama ja sellele kaasa elama
tulnud seltside liikmed ja
muud huvilised. Ka nendel
oli põnevust ja koos üritati
õigeid vastuseid välja mõelda. „Tore oli jälgida, kuidas
kõik võistkonnad õhinal
tegutsesid ja kui vastus oli
teada, peegeldus nägudelt
suur rõõm. Kui ka vastust ei
teadnud, prooviti ikka – ehk
läheb täppi,“ kommenteeris

Lii Undusk. Publikut ja
mängijaid oli tulnud lõbustama rahvamuusikaansambel Kungla Rakverest. Nende lustakad lood haarasid
niivõrd, et läks tantsuks.
Pärast punktide kokkulugemist hakati auhindu
jagama. Esimese koha sai
Võhma naistantsurühm
„Meil on võhma“, kel on au
korraldada järgmine mälumäng jaanuarikuus. Võitja
sai auhinnaks rändkarika –
suure pehme öökulli. Öökull
tarkusejumalanna kaaslasena sümboliseerib meie

kultuuris tarkust ja seega
võitjatele vääriline. Öökulli
külge oli riputatud veel
pähklikotike, et võitjatel
oleks pusimist ja ajude ragistamist uue mälumänguga.
Teise koha sai Meelespea ja
kolmas oli Palmse küla
võistkond. Tublid olid ka
kõik ülejäänud, sest punktide vahe oli väga väike.
„Tundub, et inimestele
see üritus meeldis. Tagantjärgi võime korraldajatega
tõdeda, et nähtud vaev oli
seda väärt,“ lisas Truman
lõpetuseks.

See etendus oli julge
sõnumiga: õpilased teavad,
mis on nende tugevad küljed, koolil jääb vaid üle neid
aktsepteerida ja arendada.
Mudilaskoor ja tütarlasteansambel esinesid lauludega ja vallavanem Annes
Naan kiitis meie ühist kooli
ning andis direktor Liis
Reierile üle lilled ja kingikoti.
Trepikojas oli üles pandud väljapanek kooli logo
konkursile laekunud töödest,
mida oli lühikesele tähtajale
vaatamata päris palju – 13 –
ja üks parem kui teine. Žürii
valik on kindlasti raske.
Terve päev liikus koolis
ringi fotograaf Piia Kokk,
kes pildistas nii aktust kui ka
kooliperet igapäevases tegevuses. Samuti jäid fotodele

külalised.
Vilistlastest sünnipäevakülalised, kes käisid õpilastele oma kooliajast ja hilisemast tööst rääkimas, andsid
edasi sõnumit, et Võsu kool
on hea kool ja selle kooli õpilastel on ka pärast mujal
õppimist või kogemuste hankimist võimalik koduvallas
tööd teha ja edukas ettevõtja
olla. 1.-3. klassil käisid külas
õed Merike Kens ja Marike
Raudla. 4.-6. klassile rääkis
oma tegemistest ettevõtja
Raudo Oolma. 7.–9. klassi
õpilasi julgustas lennukatele
ideedele ettevõtja Arno Pärna. Tore, et koolivennad ja õed meile külla tulid.
Päev lõppes peolaua
ääres ühise tordisöömise ja
muljete vahetamisega. Tõeliselt uhke sünnipäevatordi
autor on Vihula lasteaiarühma kokk Kaie Juhanson.
Maiasmokkadele jätkus rõõmu lausa kaheks päevaks.
117-aastane Võsu kool
on juba piisavalt kogenud,
aga ühe kooli kohta veel
väga noor, et igasuguseid
põnevaid asju ette võtta!
Palju õnne, Võsu kool!

Võsu kooli sünnipäev
Tänane koolipäev, 18.
november, algas eriliselt:
tähistasime oma kooli 117.
sünnipäeva.
Esimese tunni asemel
toimunud aktusel oli kohal
kogu koolipere, külalistena
mõned lapsevanemad, Võsu
lasteaialapsed ning kasvatajad ja vallavanem.
Aktuse esimeses osas küsis direktor lastelt vahvaid
küsimusi, mis panid nii
õpilased kui ka õpetajad
mõtlema. Kuna Võsu kooli
sümboliteks on meri ja
päike, siis olid kõik erinevate õppeainete kohta käivad
küsimused päikese- ja mereteemalised. Näiteks kirjanduse küsimuses tuli leida
riimuvaid sõnu: päike, äike,
väike, käike või meri, teri,
veri, keri ning siis kokku
panna lühike luuletus. Füüsikas tuli arvata, kas päikese
pinnatemperatuur on 55, 550
või 5500 kraadi, inimeseõpetuses selgitati päikese ja
mere kasulikkust inimorganismile ja nii edasi kõigi
õppeainetega. Õigesti vastajate vahel loositi lõpuks välja
kuus laste teadusajakirja.
Õpilased olid valmistanud ette ka toredaid eeskavasid. 1.-2. klass esitas oma
klassijuhataja käe all ülilaheda etteaste, kus kõik said
palju naerda. Kõik naljad
olid kooliteemalised. Chris-

Ootame ettepanekuid
tublide tunnustamiseks

tina mängis õpetajat, kes
küsis õpilastelt küsimusi,
teised olid aga õpilased, kes
andsid õpetajale pahupidi ja
humoorikaid vastuseid.
Näitering esines naljaka
ning õpetliku näidendiga,
kus koolipingis olid Karlsson katuselt, Buratino,
Kunksmoor, Prints ja Lumivalgeke, Pipi Pikksukk,
väike nõid ja Harry Potter –
kõik ebatavalised ja omamoodi andekad õpilased,
kellega tavaliseks õpetajaks
kehastunud Helemeel kuidagi toime ei tulnud. Muinasjututegelastest õpilased olid
koolis allumatud, aga neil
kõigil olid oma unistused ja
plaanid, kuidas elus hakkama saada. Õpetajale kutsuti
appi direktor Helena, kes
asus olukorda lahendama…

3. klassi õpilaste mõtted ja soovid
kooli sünnipäeva puhul
Raili: armas, värviline, väike, vana, korras. Et sa seisaks
siin veel ja veel, et siia tuleks veel palju lapsi õppima!
Madli-Mai: ilus, tark, äge, väike, rõõmus. Et lapsed
õpiksid hästi, et õpetajad töötaks rõõmsalt, et lapsed
aitaks üksteist!
Alexandra: väike, vana, ilus, hea, armas, kollane,
rõõmus. Palju õnne ja jaksu ja vastupidamist!
Henry: ilus, tore, äge, lahe. Palju häid kooliaastaid!
Siim-Sander: väike, õnnelik, sõbralik, usin. Häid õpilasi,
toredaid õpilasi, vastupidamist!
Marlon: tore, väike, rahulik, äge, mõnus. Ma soovin, et ta
peaks kaua vastu!

7. klassi õpilased Taali
Aus, Hanna-Liis Suuder,
Marit Nõmme ja Heli
Rämson ning direktor Liis
Reier

VIHULA VALLA AASTA TEGIJA
,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.
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.
Elutööpreemia juurde kuulub tunnistus ja kaasneb
ühekordne rahaline tunnustus, mis on 1600 (üks tuhat
kuussada) eurot.

Vihula valla elanikele
spordihoonesse prii
sissepääs
Vallavalitsus on otsustanud, volikogu heakskiidul,
rahvastikuregistrisse kantud Vihula valla elanikel
kasutada sportimiseks spordihoonet tasuta. Samuti
saavad spordihoonet sportimiseks tasuta kasutada kõik
pensionärid ning Vihula valla seltsid ja seltsingud
eelnevalt registreerides.
2016 aasta spordihoone kasutuskorra otsustab
vallavalitsus detsembris.

Käsmu-Võsu kergliiklustee projekteerimine
Käimas on Käsmu-Võsu kergliiklustee projekteerimine. Projekt peab valmima veebruari alguseks ja
samal ajal peab olema väljastatud ka kergliiklustee
ehitusluba.
Projekti lahendustega saab tutvuda valla koduleheküljel.
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VIHULA VALLA LEHT

Kohtumine Metsatölluga
Hingedepäeval, 2. novembril toimus rahvamuusikapäev, mil Võsu
kooliperet külastasid
ansambli Metsatöll
liikmed Markus Teeäär
ja Lauri Õunapuu.
Lauri rääkis eestlaste vanadest tähtpäevadest – hingedepäevast ja ka mardi- ning
kadripäevast. Ta mõtiskles
vanade traditsioonide üle
ning tõdes, et tänapäeval
paljud sageli ei tea ega
teadvusta endale, miks traditsioone järgitakse, sest
aastasadu on nii tehtud.
Lauril oli kaasas mitu
eesti rahvapilli, mida ta ka
mängis: torupill, kannel,
lõõtspill. Lauri, kes on ise
uurinud vanu regilaule,

rääkis esitatud laulude tausta
kohta palju põnevat. Koos
Markusega lauldi nii merest
kui ka sõjast. Nii vägevat
meestelaulu pole Rannaklubi ammu enam kuulda
saanud. Võsu kooli tütarlasteansambel sai ootamatu
ja harukordse võimaluse
esitada koos Metsatölluga
lõõtsa saatel loo „Oma laulu
ei leia ma üles“.
Bändi tegemistest rääkis
rohkem Markus. Küsimustevastuse voorus selgus palju
huvitavat Metsatöllust: kuidas sai bänd oma nime,
kuidas muusikud meenutasid oma kooli muusikatunde, miks nende repertuaaris pole päris rahvalaulude
töötlusi.
Metsatöll on iidne mur-
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Kuidas me lehmadel külas käisime
desõna, mis tähendab hunti.
Bänd asutati aastal 1999.
Algsest koosseisust ongi
alles ainult Markus, peale
tema kuuluvad Metsatöllu
veel Lauri, Kuriraivo ja
Atso. Praeguseks on Metsatöllul selja taga üle 500
kontserdi Euroopas ja PõhjaAmeerikas ning müüdud üle
70 000 plaadi. Novembri
lõpus lähevad nad jälle
Euroopa tuurile.
Pärast rahvamuusikapäeva lõppu oli huvilistel
võimalus küsida autogrammi ja lasta endast koos
Metsatölluga pilt teha. Kõik
kohalviibijad ja bändiliikmed jäid kohtumisega väga
rahule. „See oli hea vaheldus
tavalisele päevale,“ kõlas
ühest suust.

11. novembril tutvusid Võsu
kooli 1.-2. klassi õpilased
lehmafarmiga. Nägime lehmi, paitasime vasikaid, vaatasime õhtust lüpsi, jõime
värsket piima. Tundus, et
lehmadel oli sama huvitav
kui meil, sest uudishimulikke pilke oli peaaegu 400.
Henry: Äge oli. Piim oli
parem kui poe oma. Ma
silitasin lehma, ta nahk oli
nagu beebi oma.
Kuldar: Mulle meeldis
lüpsmine ja see, kui lehm mu
kätt limpsis.
Henriette: Ma polnud
mitte kunagi lehmale pai
teinud, ta keel oli nii kare.
Vasikad olid armsad.
Filip: Ma pole enne nii
suurt lehma näinud. Nägin,
kuidas laps tuli välja. (Tege-

likult oli seal poegiv lehm
küll, aga ta kartis meid, nii et
me ei seganud teda ja
läksime ära.)
Christina: Mulle meeldis
vasikatega ühes puuris (aedikus) olla ja see, et lehm
limpsis mu kätt.
Marcus: Mulle meeldis

lüpsmine. Ma ei teadnud, et
lehm vaatab inimese laiust,
mitte pikkust (üks onu ütles
seda).
Täname Muuga farmi, kes
meid lahkelt vastu võttis.

Projektide rahastamisel on
minimaalne toetussumma 2000
eurot ja maksimaalne toetussumma 10 000 eurot ühe
projekti kohta ühes taotlusvoorus. Aastane toetussumma
taotleja kohta ei ületa 20 000
eurot.

kaasa piirkonna eripärade ja
väärtuste teadvustamisele ja
seeläbi säilimisele.
To e t a t a v a d t e g e v u s e d
viiakse ellu läbi ühisprojektidena ja koostöös partneriga.

Võsu kooli 1.-2. klass ja
õpetaja Merike

Perioodi 2014-2020 LEADER toetustest
Vihula vald ja mitmed vallas
tegutsevad ettevõtted ja mittetulundusühingud on MTÜ
Arenduskoda liikmed. MTÜ
Arenduskoda kaudu jagatakse
LEADER programmist kohaliku tegevusgrupi toetuse vahendeid. LEADER on ––Eesti
maaelu arengukava (MAK)
20142020 neljas telg ning seda
rakendatakse läbi LEADERmeetme, mille eesmärk on
edendada kohalikku algatust.
MTÜ Arenduskoda LEADER tegevuspiirkonda kuulub
viis omavalitsust kahest maakonnast – Kadrina, Vihula ja
Tapa vald Lääne-Virumaalt
ning Kuusalu vald ja Loksa linn
Harjumaalt. LEADER toetuse
taotlejateks võivad olla kõik
eelnimetatud omavalitsusüksused ja nende territooriumil
tegutsevad mittetulundus- ja
äriühingud.
Tulenevalt teostatud uuringutest, strateegia protsessi raames toimunud kaasamisüritustest, strateegia juhtgrupi seminaridest ning eelneva perioodi
kogemusest keskendub perioodi 2014-2020 strateegia neljale
peamisele prioriteedile. Eesmärkide täitmiseks on kavandatud seitse meedet, mis
toetavad LEADER-lähenemise
põhiprintsiipe “uuenduslikkus”
ja “integreeritud koostöö”.
Strateegiaperioodil 2014-2020
on kavandatud toetada kokku
445 erinevat projekti.
Lähem info toetuste kohta
kättesaadav
http://www.arenduskoda.ee/et/l
eader/startkoost MTÜ
Arenduskoda LEADER
tegevuspiirkonna
arengustrateegia 2014-2020.
Meetmed avanevad
2016.aastal, jälgige infot
Vihula valla ajalehes, valla
kodulehel www.vihula.ee ja
MTÜ Arenduskoda
kodulehel
www.arenduskoda.ee

Meetmete kirjeldused
PRIORITEET 1 –
ETTEVÕTLUS
Prioriteedi strateegiliseks eesmärgiks on mitmekesine ja
konkurentsivõimeline ettevõtlus, siia alla on kavandatud kaks
meedet:
MEEDE 1.1
Elulaadiettevõtluse toetus
Meetme üldeesmärgiks on
tegevusgrupi piirkonnas kohalikku keskkonda ja paikkonnale

omast väärtustav või kohalikku
toorainet töötleva elulaadiettevõtluse ja seda soodustava
keskkonna arendamine. Elulaadiettevõtlusena käsitletakse
kvalitatiivsele arengule suunatud pereettevõtlust. Meetme
rakendamine aitab kaasa piirkondades eripära säilimisele,
ettevõtluskeskkonna arendamisele ja valdkondade mitmekesisusele ning ettevõtlusaktiivsuse suurenemisele. Elulaadi ettevõtja on kohalikku
keskkonda ja paikkonnale
omast väärtustav või kohalikku
toorainet töötlev ettevõtja. Elulaadi ettevõte on pereettevõte,
mida omavad ja kontrollivad
ühe perekonna liikmed, mille
eelneva majandusaasta põhitegevusetulu ei ületa 500 000
eurot aastas ja keskmine töötajate arv on mitte enam kui 5 ning
kelle põhitegevus toimub tegevusgrupi territooriumil.
Toetatavad tegevused on
investeeringud (ehitustegevus
ning seadmete soetamine) ja
ettevõtjate või nende ühenduste
ühisprojektid.
Meetme sihtgrupp:
- Mikro- ja väikeettevõtjad;
- MTÜ-d ja SA-d kui kohalike
ettevõtete ühendused läbi põhikirjaliste eesmärkide arendada
kohalikke elulaadiettevõtjaid
ning nende teenuseid;
- koolituse või muu teadmussiirde ja teavituse osutajad.
Toetusmäär on kuni 60%.
Projektide rahastamisel on minimaalne toetussumma 3000
eurot ja maksimaalne toetussumma 100 000 eurot. Taotleja
tohib ühes voorus esitada meetmesse ühe taotluse.
MEEDE 1.2. Mikro- ja
väikeettevõtete
arendamine.
Meetme üldeesmärgiks on tegevusgrupi piirkonna ettevõtluse
ja ettevõtluskeskkonna arendamine, piirkonnas tegutsevate
ettevõtjate elujõulisuse ja jätkusuutlikkuse kasv läbi kohalikul
ressursil põhinevate toodete ja
teenuste arendamise ning olemasolevate ressursside säästliku kasutamise. Meetme rakendamine aitab kaasa maapiirkondade ettevõtluse mahajäämuse pidurdamisele, töökohtade loomisele ja majanduskeskkonna paindlikumaks
muutmisele. Mikro- ja väikeettevõtetena käsitletakse kuni
25 töötajaga ettevõtteid.
Toetatavad tegevused on

investeeringud (ehitustegevus
ning seadmete soetamine) ja
ettevõtete või ettevõtete ühenduste ühisprojektid.
Meetme sihtgrupp:
- Te g u t s e v a d m i k r o - j a
väikeettevõtjad;
- MTÜ-d ja SA-d kui nad on
kohalike ettevõtete ühendused
või kohalikele ettevõtjatele projekti käigus teenuseid osutavad
MTÜ-d või SA-d;
- koolituse või muu teadmussiirde ja teavituse osutajad.
Toetusmäär kuni 60%. Projektide rahastamisel on minimaalne toetussumma 5000
eurot ja maksimaalne toetussumma 100 000 eurot ühe projekti kohta ühes taotlusvoorus.
Taotleja tohib ühes voorus esitada meetmesse ühe taotluse.

PRIORITEET 2 – AKTIIVNE
JA HOOLIV KOGUKOND
Prioriteedi strateegiliseks eesmärgiks on laiemalt elamisväärne elukeskkond. Prioriteedi
fookuses on piirkonna üldise
elukvaliteedi parandamine ja
atraktiivsuse suurendamine
ning kultuuri (sh pärandkultuuri) väärtustamine, edasiandmine ja tugevdamine. Oluline
rõhk on laste ja noorte tegevuse
arendamisel.
Prioriteedi raames on rakendamisel järgmised meetmed:
MEEDE 2.1. Kogukonna
investeeringute toetus
Meetme üldeesmärgiks on kohalike kogukondade aktiivsuse
ja hoolivuse suurendamine tegevuspiirkonnas ning maapiirkonna elukvaliteedi suurendamine läbi kogukondade omaalgatusliku tegevuse kogukonnale vajalike teenuste arendamisega. Meetme rakendamine
aitab kaasa maapiirkonna sotsiaalse mahajäämuse ja rahvaarvu vähenemise pidurdumisele
ja võimaldab arendada kogukonnale vajalikku infrastruktuuri ning leida lahendusi
erinevate teenuste kättesaadavuse ja jätkusuutlikkuse parandamiseks (nn kogukonna teenuste arendamine). Kogukonna teenus – kohaliku kogukonna jaoks vajalike teenus(t)e
arendamine, strateegias nimetatud teenused: turvateenus,
esmatasandi tarbekaupade kättesaadavus (külapood, rändkauplus vms), transporditeenus,
lastehoiu teenus, kogukonna-

keskuse teenus jms. Lisaks
toetatakse avalike teenuste
arendamist, sh laste ja noorte
vaja aja veetmise võimaluste
loomist, sportimisvõimaluste
loomist jne.
Toetatavad tegevused on
investeeringud (ehitustegevus
ja seadmete soetamine).
Meetme sihtgrupp:
- Mittetulundusühingud (MTÜ)
ja sihtasutused (SA);
- äriühingud;
- kohalikud omavalitsused.
Üldiselt on toetusmäär kuni
80% (MTÜ, SA, KOV), äriühingutel 60%. Kogukonnateenuste arendamise projektide
korral lähtutakse toetusemäära
määratlemisel sellest, kas teenus on teistele samalaadsetele
ettevõtetele konkurentsi pakkuv, olenemata taotleja juriidilisest määratlusest. Projektide
rahastamisel on minimaalne
toetussumma 3000 eurot ja
maksimaalne toetussumma 50
000 eurot ühe projekti kohta
ühes taotlusvoorus. Taotleja
tohib ühes voorus esitada meetmesse ühe taotluse.
MEEDE 2.2. Aktiivne ja
tegus kogukond
Meetme üldeesmärgiks on omaalgatuse, aktiivsuse, sotsiaalsete suhete ning koostöö tugevdamine maapiirkonnas. Võtmeküsimuseks on elanikkonna
aktiviseerimine, maaelu mitmekesistamine, lahenduste, sh
uudsete lähenemiste loomine,
erinevate sihtgruppide juurde
jõudmine ning erinevate põlvkondade oskuste ja teadmiste
omavaheline sidumine ning
edasiandmine. Eesmärgiks on
igakülgselt soodustada omaalgatuslikke ühistegemisi piirkonna arendamise eesmärgil
koos lisandväärtuse loomisega.
Meetme rakendamine aitab
kaasa maapiirkondades sotsiaalsele suhtlemisele, tõrjutuse
vähendamisele ning muudab
seeläbi piirkonna atraktiivsemaks, mis annab siin elamiseks
väljundi elanikkonnale, sealhulgas pidurdab rahvaarvu vähenemist maapiirkonnas.
To e t a t a v a d t e g e v u s e d
viiakse läbi ühisprojektidena
koostöös partneriga.
Meetme sihtgrupp:
- mittetulundusühingud (MTÜ)
ja sihtasutused (SA);
- kohalikud omavalitsused;
- koolituse või muu teadmussiirde ja teavituse osutajad.
Toetusmäär kuni 85%.

PRIORITEET 3 – AJALOOJA KULTUURIPÄRAND
Prioriteedi strateegiliseks
eesmärgiks on laiemalt
tegevuspiirkonna ajaloo- ja
kultuuripärandi säilimine. Prioriteedi fookuses on piirkonna
ajaloo- ja kultuuripärandi üldise
olukorra parendamine ja seeläbi
tegevuspiirkonna atraktiivsuse
suurendamine ning pärandkultuuri väärtustamine, edasiandmine ja tugevdamine.
Prioriteedi raames on rakendamisel järgmised meetmed:
MEEDE 3.1. Ajaloo- ja
kultuuripärandi
väärtustamise
investeeringute toetus
Meetme üldeesmärgiks on
kohaliku kultuuri- ja ajaloopärandi väärtustamine ning ajaloo- ja kultuuripärandi objektide atraktiivsuse ja eksponeerimise suurendamine läbi
nende parendamise. Meetme
rakendamine aitab kaasa tegevusgrupi piirkonna ajaloo- ja
kultuuripärandi säilimisele suurendades seeläbi piirkonna atraktiivsust.
Toetatavad tegevused on
investeeringud (ehitustegevus
ja seadmete/vahendite/lahenduste soetamine).
Meetme sihtgrupp:
- mittetulundusühingud (MTÜ)
ja sihtasutused (SA);
- kohalikud omavalitsused;
- äriühingud.
Toetusmäär kuni 60%. Projektide rahastamisel on minimaalne toetussumma 3000 eurot ja maksimaalne toetussumma 50 000 eurot ühe projekti kohta ühes taotlusvoorus.
Taotleja tohib ühes voorus
esitada meetmesse ühe taotluse.
MEEDE 3.2.
Kultuuripärandi hoidmine
Meetme üldeesmärgiks on kultuuripärandi säilimine ja selle
eripärade teadvustamine. Oluline on elanikkonna aktiviseerimine selles valdkonnas ning
igakülgselt omaalgatuslike
ühistegemiste soodustamine
tegevuspiirkonna arendamisel.
Meetme rakendamine aitab

Meetme sihtgrupp:
- mittetulundusühingud (MTÜ)
ja sihtasutused (SA);
- kohalikud omavalitsused;
- ettevõtjad;
- koolituse või muu teadmussiirde ja teavituse osutajad.
Toetusmäär kuni 90%,
ettevõtjatel kuni 60%. Projektide rahastamisel on minimaalne toetussumma 2000 eurot ja
maksimaalne toetussumma 10
000 eurot ühe projekti kohta
ühes taotlusvoorus. Aastane
toetussumma taotleja kohta ei
ületa 20 000 eurot.

PRIORITEET 4 –
KOOSTÖÖVÕRGUSTIKUD
Prioriteedi strateegiliseks eesmärgiks on tugev ja jätkusuutlik
koostöövõrgustik siseriiklikul
ja rahvusvahelisel tasandil.
Prioriteedi fookuses on MTÜ
Arenduskoda jätkusuutlikkus
tegevuspiirkonna koostöövõrgustike arendajana. Prioriteedi
raames on rakendamisel
MEEDE 4.1. MTÜ
Arenduskoda koostöö ja
jätkusuutlikkus
Meetme üldeesmärgiks on
MTÜ Arenduskoda koostöö
arendamine nii Eesti siseselt kui
rahvusvahelisel tasemel läbi
MTÜ koostööpiirkonna sisemise koostöö ja liikmete arendamise. Seeläbi tagatakse tegevusgrupi jätkusuutlikkus. Meetme raames toetatakse juba
toimivate siseriiklike ja rahvusvaheliste võrgustike edasiarendamist ning uute võrgustike
loomist ja arendamist.
Tegevuste toetamine nii läbi
investeeringute kui muude tegevuste.
Meetme sihtgrupp:
- MTÜ Arenduskoda
Toetusmäär kuni 85%. Projektide rahastamisel on minimaalne toetussumma 3000 eurot ja
maksimaalne toetussumma 100
000 eurot aastas. Mitmeaastaste
projektide korral jagatakse toetussumma aastate vahel.
Anneli Kivisaar
Arendusnõunik
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Istung nr 26
Võsul 12. novembril 2015 kell 16:00.
Istungil osales 10 volikogu liiget: Robert
Aasa, Andrus Aasmäe, Anneli Alemaa,
Urmas Einberg, Gerly Herm, Jaan Kruus,
Mati Piirsalu, Jüri Teppe, Aide Veinjärv ja
Uno Õunapuu.
Istungil ei osalenud Annika Hallimäe, Hanno
Nõmme ja Aarne Vaik.
Määrusega nr 37 kinnitati Vihula valla 2015 aasta 3.
lisaeelarve
Otsusega nr 92
taotletakse munitsipaalomandisse
Vainupea külas asuv maaüksus suurusega 7500 m2
sihtotstarbega 100 % sotsiaalmaa alaliigiga üldkasutatav maa
Otsusega nr 93
taotletakse munitsipaalomandisse
Vergi külas asuv maaüksus suurusega ca 840 m2,
sihtotstarbega 100 % transpordimaa
Otsusega nr 94
kehtestati Võsu aleviku VanaLepispäe maaüksusele koostatud detailplaneering,
planeeringunimetusega „Võsu aleviku Vana-Lepispäe maaüksuse detailplaneering“
Otsusega nr 95
kehtestati Võhma küla Tillermanni
kinnistule ja osa Välja-Karjamaa kinnistule
koostatud detailplaneering
̇
Otsusega nr 96
muudeti Vihula Vallavolikogu
21.05.2015 otsuse nr 80 „Vallavara võõrandamine“
punkti 1, kinnistu Tiigi vkt 19, Võsu alevik, müügi
uueks alghinnaks määrati 14 000 eurot
Järgmine vallavolikogu istung toimub
17. detsembril algusega kell 16 Sagadis.
Volikogu poolt vastuvõetud otsustega saab tutvuda
valla kantseleis, raamatukogudes ja valla veebilehel:
www.vihula.ee.

Riigikohus andis Noonu
uuringuloa vaidluses
õiguse arendajale
Riigikohus leidis 11. novembril, et Vihula valla põhjendused
Noonu külas geoloogilise uuringu tegemise loale nõusoleku
andmata jätmiseks ei olnud piisavad. Kohus nõudis, et vald
vaataks taotluse veelkord läbi ning mõistis arendaja kasuks
välja ligi 10 000 eurot kohtukulusid.
Vaidlus uuringuloa üle sai alguse juba 2012. a, mil
Megonar OÜ esitas Keskkonnaametile taotluse, sooviga
uurida Noonu külas, Kalda kinnistul asuvaid lubjakivi
varusid. Uuringuloa menetluses on vaja saada ka kohaliku
omavalitsuse nõusolek. Kuna kohalikud elanikud olid
uuringutele ja sellele tõenäoliselt järgnevale kaevandamisele
vastu, otsutas Vihula vallavolikogu nõusolekut mitte anda.
Järgnenud kohtuvaidluses leidis Tartu Halduskohus, et valla
otsusest ei olnud näha keeldumise põhjendusi ja tühistas
otsuse.
2013. a taotlust uuesti läbi vaadates jäi vald endale
kindlaks ning keeldus jätkuvalt nõusoleku andmisest,
esitades seekord oluliselt pikemad põhjendused. Tartu
Maakohus ja Tartu Ringkonnakohus leidsid, et vald käitus
teist otsust tehes õigesti ja nõusolekust keeldumine oli
piisavalt põhjendatud.
Riigikohus asus alamate astmete kohtutega vastupidisele
seisukohale. Riigikohtunikud nõustusid, et vald peaks oma
nõusoleku üle otsustades arvestama kohalike elanike
heaoluga. Samuti nõustus kohus põhimõtteliselt, et arvesse
võib võtta seda, kas omavalitsus peab hilisemat
kaevandamist võimalikuks. Teisalt leidis kohus, et vald oleks
võinud enam selgitada vastuolu maakonnaplaneeringutega
ning uuringuloa andmine ei loo arendajale mingit õigustatud
ootust kaevandamiseks.
Kuna kohtunikud nõustusid vaid osade valla
argumentidega, siis otsustasid nad nõuda vallalt uue otsuse
tegemist. Muuhulgas soovis kohus, et vald hindaks uues
otsuses uuringualale ladustatud Estonian Celli reoveesettest
tulenevaid riske. Kohtuotsuse kohaselt peab vald uue otsuse
tegema hiljemalt 11. jaanuariks.
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20. oktoobri 2015 istungi nr 37 kokkuvõte
1. Anda nõusolek Vainupea külas asuva Odraksi
katastriüksuse jagamiseks kaheks iseseisvaks katastriüksuseks ning määrata moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressideks Odraksi ja 17170 VõleVainupea-Kunda tee. Anda nõusolek Vainupea külas
asuva Põldsepa katastriüksuse jagamiseks kaheks
iseseisvaks katastriüksuseks ning määrata moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressideks Põldsepa ja
17170 Võle-Vainupea-Kunda tee. Anda nõusolek
Vainupea külas asuva Sillaotsa katastriüksuse jagamiseks
kaheks iseseisvaks katastriüksuseks ning määrata
moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressideks
Sillaotsa ja 17170 Võle-Vainupea-Kunda tee.
2. Määrata teenindusmaad järgmistele ehitistele: kauplus
Võhma külas, kelder Tõugu külas, puidutöökoja hoone
Võsu alevikus, pritsikuur Võsu alevikus, elamu Vihula
külas.
3. Anda nõusolek OÜ-le M. Raja Büroo korraldatud
jäätmeveoga liitumisest perioodiliseks vabastuseks. Anda
nõusolek K. Rahule korraldatud jäätmeveoga liitumisest
erandkorras vabastuseks. Mitte nõustuda A.Serveti
erandkorras vabastamisega korraldatud jäätmeveoga
liitumisest.
4. Väljastada kasutusluba Mustoja küla Kalda kinnistu
puurkaevu kasutamiseks.
5. Korraldada vallavara, Võsu alevikus asuva Tiigi vkt 19
kinnistu, kirjaliku enampakkumisega võõrandamine.
Pakkumiste esitamise tähtajaga 02.11.2015.
27. oktoobri 2015 istungi nr 38 kokkuvõte
1. Kiita heaks Anne Oviir`i poolt vallavalitsusele esitatud
hajaasustuse programmi projekti „Muike küla Laanemetsa talu eratee“ aruanne esitatud kujul.
2. Anda nõusolek Vila külas asuva Karumäe kinnistu
jagamiseks kaheks eraldi katastriüksuseks ja määrata
moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressideks
Karumäe ja Koidu.
3. Nõustuda Tõugu külas Varemete katastriüksuse maa
ostueesõigusega erastamisega rajatiste omanikule.
4. Väljastada projekteerimistingimused Tiigi küla Oruküla
kinnistu abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
5. Väljastada ehitusluba Eisma küla Sillakalda kinnistule
puurkaevu rajamiseks.
6. Väljastada kasutusluba Vergi külas asuva Sadama
kinnistu sadama hoone kasutamiseks.
7. Kinnitada sotsiaal- ja hariduskomisjoni ettepanekud
järgmiselt: maksta küttetoetust kahele eakale inimesele
kokku 384 eurot. Maksta küttetoetust ühele vähekindlustatud perele summas 300 eurot. Maksta rehabilitatsioonitoetust ühele eakale inimesele summas 57,68 eurot.
Maksta rehabilitatsioonitoetust ühele vähekindlustatud
perele summas 11,81 eurot. Maksta ühekordset toetust
neljale perele kokku summas 547,32 eurot. Maksta
ühekordset toetust ühele puudega inimesele summas
50,40 eurot.
8. Eraldada Võsu Rannamemmede rahvatantsurühmale 35.
sünnipäeva puhul 350 eurot.
3. novembri 2015 istungi nr 39 kokkuvõte
1. Kanda 2012. a ja 2013. a tekkinud ebatõenäoliselt
laekuvad nõuded kuludesse summas 21000.80 eurot.
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2. Kinnitada kultuuri- ja noorsookomisjoni ettepanekud
järgmiselt: Võsu Vabatahtlik Tuletõrjeühing MTÜ-le
eraldada 500 eurot projektori soetamiseks ja fotode
arhiveerimiseks. Võsu koolile eraldada 150 eurot
Rahvamuusikapäeva korraldamiseks. Mitte rahuldada
Karepa Selts MTÜ taotlust aastavahetuspeo tehnika
rendiks summas 250 eurot. Komisjon ei pidanud
otstarbekaks tehnika rentimist sellises summas ja soovitas
seltsil taotlus ümber teha.
3. Anda luba korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodiliseks vabastuseks A. Servetile ja K. Madissonile.
4. Vallavalitsus otsustas esitada volikogule järgmised
eelnõud: „Vihula valla lisaeelarve nr 3 kinnitamine“,
„Vihula Vallavolikogu 21.05.2015 otsuse nr 80 „Vallavara
võõrandamine“ muutmine“, „Võhma küla Tillermanni ja
osa Välja-Karjamaa kinnistu detailplaneeringu
kehtestamine“ ja „Võsu aleviku Vana-Lepispäe kinnistu
detailplaneeringu kehtestamine“.
5. Väljastada kasutusluba Võsupere külas Tööstuse
kinnistul asuva metallitootmistsehhi kasutamiseks.
6. Väljastada ehitusluba Sagadi küla Raini kinnistu lauda
rekonstrueerimiseks.
7. Väljastada projekteerimistingimused Karepa küla
Kraaviäärse kinnistu suvemaja püstitamise ehitusprojekti
koostamiseks. Väljastada projekteerimistingimused Võsu
aleviku Metsa tn 21 kinnistu elamu laiendamise
ehitusprojekti koostamiseks. Väljastada projekteerimistingimused Võsu aleviku Metsa tn 12 kinnistu elamu
laiendamise ehitusprojekti koostamiseks. Väljastada
projekteerimistingimused Võsu aleviku Metsa tn 12
kinnistu sauna ümberehitamise ehitusprojekti koostamiseks. Väljastada projekteerimistingimused Lobi küla
Miku-Mardi kinnistu elamu laiendamise ehitusprojekti
koostamiseks.
9. novembri 2015 istungi nr 40 kokkuvõte
1. Maksta ühekordset toetust summas 90 eurot.
2. Nõustuda Sihtasutusele Virumaa Muuseumid vee
erikasutusloa väljastamisega Palmse mõisakompleksi
kinnistule rajatud Palmse I, Palmse III ja Palmse VI
paisutusrajatistega vee paisutamiseks.
3. Nõustuda Maa-ameti taotlusega maa riigi omandisse
jätmisega vastavalt esitatud nimekirjale.
4. Määrata Ilumäe külas asuvate ehitiste aluse ja nende
teenindamiseks vajaliku maa suurus ja määrata
moodustatavale katastriüksusele lähiaadressiks Kruusa
ning nõustuda maa ostueesõigusega erastamisega ehitiste
omanikele.
5. Määrata Võsu alevikus Vihula vallale kuuluvale tänavale
Männi tänav teenindusmaa ja lähiaadressid Männi tänav
L1 ja Männi tänav L2.
6. Väljastada projekteerimistingimused Karepa küla Karina
kinnistu abihoone püstitamise ehitusprojekti koostamiseks. Väljastada projekteerimistingimused Pihlaspea
küla Möldri kinnistu abihoone püstitamise ehitusprojekti
koostamiseks. Väljastada projekteerimistingimused Võsu
aleviku Aia tn 6 kinnistu suvila ümberehitamise ja
laiendamise ehitusprojekti koostamiseks.
7. Väljastada kasutusluba Käsmu küla Allika tn 5 abihoone
kasutamiseks. Väljastada kasutusluba Käsmu küla Allika
tn 5 elamu kasutamiseks.

Lumetõrje teostajad 2015/2016
FIE Peep Tõnisson Tel. 5151127
Võsupere – Palmse, Oruveski-Reoja

Salatse tee, Metsiku-Vila-Kakuvälja tee, Paasi – Kosta tee,
Sikkani tee

OÜ Meresiil Vello Väinsalu tel. 5047916
Käsmu järve tee, Käsmu küla, Lahe-Lobi tee, Natturi küla,
Pedassaare, Koolimäe tee, Võsu aleviku Viru tn, Suvila tee,
Aia tn Suvila teeni

FIE Aide Veinjärv Mäerahva talu tel. 56655260
Mustoja-Haili-Vihula tee, Vihula mõisa tee, Koolimaja tee,
Susi tee, Tiigi küla tee, Vihula-tiigi tee

FIE Andres Mülla Kiva-Sepa talu tel. 5644144
Vainupea küla, Rutja küla, Vahesauna tee, laikneeme tee,
Karepa sadama tee, Karepa küla,Toolse rannaküla teed,
Toolse linnuse tee.
FIE Raja talu Kaupo Uukivi tel. 5210723
Männiku küla, Mõtsiku mõisa tee, Adaka küla tee, NoonuAnnikvere tee, Noonu küla tee, Annikvere küla, Annikvere-

Nõustamisteenus Võsul
Vihula vallamajas (Mere 6, Võsu alevik)
11.detsember kell 12.00 – 14.00

Sikkani OÜ Asko Einberg tel 53416066
Käokõrve tee, Sakumetsa tee, Kõrve kõrtsi tee, Võsupere
vana tee, Võsupere küla tee, Kelmiküla tee, Tilgametsa tee,
Rahnu tee, Ilumäe-Uusküla tee, Kotkamägi-Aasumetsa tee,
Uusküla-Joandu tee,Lauli küla tee, Eru küla, Võhma
koolimaja tee, Eru ranna tee, Kuueristi-Korjuse-Eru tee,
Tepevälja küla, Esku kalmistu tee, Koljaku-Metsanurga
tee, Pihlaspea küla tee, Vergi küla, Altja küla.
Üldinfo 5 688 1511

Urmas Osila

· Kohapeal on nõustaja, kes koolitab, nõustab ja
abistab.
· Nõustaja juures on võimalik sõlmida interneti- ja
telefonipanga lepinguid, millega liitumine on
tasuta.

· Sularaha saab välja võtta väljamakseautomaadis,
mis asub Võsu keskuse poes aadressil Mere 67.
· Klienditeeninduses asuvas kliendiarvutis on
Ööpäevaringselt töötab Nõustamiskeskus
võimalik läbi internetipanga teha kõiki
telefonil 6 310 310.
tavapäraseid pangatehinguid.
Teie Swedbank
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Selgusid Võsu kooli sügisfotode
konkursi parimad
DETSEMBER
6.12 kell 14.30 II advendi jumalateenistus
Käsmu kirikus, teenib õpetaja Urmas
Karileet
Lisainfo: Käsmu koguduse õpetaja Urmas
Karileet, tel. 5 851 5800,
urmas.karileet@eelk.ee

Rital ja Martinil sündis
3. novembril tütar
Margarita Korkma

12.12 kell 11.00 VÕSU JÕULULAAT Võsu
Rannaklubis, www.pailaps.eu

13.12 kell 19.00 Märt Avandi ja Kõrsikud,
Vihula Mõisas.
17.12 kell 19.00 Ivo Linna ja Nele Liis Vaiksoo,
Vihula Mõisas.
20.12 kell 14.30 IV advendi jumalateenistus
Käsmu kirikus, teenib õpetaja Urmas
Karileet
20.12 kell 15.00 Naiskoor Vero Vocale
jõulukontsert Vainupea kabelis (TASUTA)
20.12 kell 19.00 Rein Rannap ja C-Jam Vihula
Mõisas.
24.12 kell 14.30 Jõululaupäeva jumalateenistus
Käsmu kirikus, teenib õpetaja Urmas
Karileet, laulab koguduse ansambel
25.12 kell 14.30 I jõulupüha jumalateenistus
Käsmu kirikus, teenib õpetaja Urmas
Karileet, laulab koguduse ansambel
25.12 kell 15.00 Jõulujumalateenistus Vainupea
kabelis (kogunemine alates 14.30)
26.12 kell 14.30 II jõulupüha jumalateenistus
Käsmu kirikus, teenib õpetaja Urmas
Karileet, laulab koguduse ansambel
26.12 kell 20.00 Jõulupidu Käsmu Rahvamajas,
tantsuks ansambel Toomus
27.12 kell 16.00 ja 19.00 Aastavahetuse kontsert
Vihula Mõisas.
http://www.vihulamanor.com/
31.12 kell 22.00 KAREPA AASTAVAHETUSE
PIDU, www.karepa.ee, karepaselts@hot.ee
31.12 kell 23.30 AASTAVAHETUSPIDU
VÕHMA SELTSIMAJAS,
www.vohmaseltsimaja.ee;
vohma07@gmail.com

Kairil ja Priidikul sündis
13. oktoobril poeg
Rasmus Väin
Annil ja Taavil sündis
29. oktoobril poeg
Joosep Etti

06.12 kell 16.00 Vihula valla jõulukontsert Ivo
Linna ja Antti Kammistega Võsu
Rannaklubis. Annetusi saab teha Vihula valla
puuetega lastele. Pilet 3 eurot. Info: Andres
Truman, tel 5 805 3482,
andres.truman@vihula.ee

13.12 kell 14.30 III advendi jumalateenistus
Käsmu kirikus teenib assessor praost Tauno
Toompuu
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Foto: Katariina Levartovski
23. septembrist kuni 23. oktoobrini toimus Võsu koolis sügisfotode
konkurss. Iga osaleja võis konkursile saata kuni kolm fotot. Kokku
saabus 12 osavõtjalt 33 fotot. Kõige rohkem oli pildistatud loodust, aga
oli ka humoorikas võtmes pilte.
Kuni 2. novembrini toimus koolis hääletus, mis selgitas välja enam
meeldinud sügisfotod. I koha saavutas 5. klassist Katariina
Levartovski, kes sai auhinnaks suure kõrvitsa. II kohale tuli 3. klassist
Marlon Virve, kelle auhinnaks oli savist käsitööna valminud kruus. III
koha omanikuks sai õpetaja Katrin Vaheoja.
Konkursist osavõtjate parimad sügisfotod on näitusel koolis kuni
detsembri alguseni. Kõiki looduspilte saab vaadata Võsu kooli
kodulehelt.

Haljala vallavanema härra Leo
Aadeli üleskutse:
2016. aastal tähistame
Haljala kihelkonna 775.
aastapäeva. Seoses
sellega oleme
eesmärgiks seadnud
väärika ajalooraamatu
väljaandmise. Kutsume
üles meie rikka kultuurija ajaloo talletamiseks
esitama Haljala
vallavalitsusele vanu
mälestusi, fotosid ja
postkaarte. Palume
esitada võimalusel
materjalid vallavalitsuse
kantseleisse aadressil
Rakvere mnt 3, Haljala.
Fotod ja postkaardid
tagastame nende
esitajatele.
Tänud ette, Leo
Aadel

Uue aasta pidu
Võsu Rannaklubis
31. detsembril.
Uksed avatud tund enne
südaööd.
Avatud baar ja muusikat
valivad Robert Linna,
Markko Reinberg ja Rain
Joona ansamblist Elephants
from Neptune.

RIIGIKOGUHOMMIK VÕSUL
Riigikogu vabaerakondlastest
saadikud tulevad Võsule ja
arutavad koos Vihula valla
inimestega Eesti elu paremaks
muutmise võimalustest

EMMA-MERCEDES
VALTER
Pedassaare küla
LAINE VIRULA
Lobi küla

90

LAINE RÄNKSON
Pedassaare küla

87

ELGA LOEMAA
Lahe küla

87

ANTS TALPSEPP
Võsu alevik

85

VAIKE TALPSEPP
Võsu alevik

85

AINO ANTONS
Tidriku küla

84

RAIMOND LILLEPÄRG
Võsu alevik

82

HANS ERILAID
Vatku küla

82

EPP-HELINA ISOP
Võsu alevik

82

JOOSEP-LEONHARD
SESTVERK
Annikvere küla

3. detsember 2015. a. kell 10.00

81

HILMA PLOOM
Võhma küla

81

IVI-MARE VAINUS
Võsu alevik

81

MARTIN RAUDE
Uusküla küla

80

TOOMAS KÕRVITS
Tiigi küla

70

TAMARA MASTINSKAJA 70
Võsu alevik

Kohtumispaik: RANNAKLUBI

Aeg:

91

Meie hulgast
on lahkunud …

KUI TÖÖ JA TEGEMISED LUBAVAD, SIIS TULE !
EVI ADAMAS
25. oktoober
VALVE KORM
14. november
VAIKE HEINSAAR
17. november
HELJU ELSTRUK
21. novembril

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

