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Jumalateenistus Ilumäe kirikus ei tohi ära jääda

Talgute käigus veeti kirikust välja eelneva ehituse käigus
tekkinud praht, toestati tellingud, keskmine osa kiriku saalist
vabastati tellingutest. Ehitust kirikus koordineerib Mati
Piirsalu.
Rein Nõmme (vasakul) ja Rein Tauts kontrollivad katuse
kandekonstruktsione.
Jõulude aeg on vaikne ja
enda südamesse vaatamise
aeg. Sellel ajal tehakse kokkuvõtteid terve aasta tegemistest.
Samas jõulukuu on aeg,
kus peale iseendasse vaatamise me ka püüame aidata
teisi inimesi oma kõrval, kes
on nõrgemad, elust võõrdunud või lootust kaotamas.
Ka Ilumäe kogudus ja
kabel on koht, mis peaks
olema sild inimeste ja Jumala vahel.
Kiriku eelmine juhatus
kandis heauskselt ehituseks
ettenähtud vahendid ehitajale ette ära, ent ehitaja ei ole
suutnud oma kohustusi tänase päevani täita. Uuel juhatusel jäi vaid usule ja advokaadi toetusele lootma jäädes lahendada remont kabelis.
Kaks nädalat tagasi sai
juhatus uue järjekordse teate

ehitajalt, et alustavad ehitustöödega 18.-20 detsembris,
mis nähtavasti on samuti
tühine lubadus.
See oli ka viimane piisk
karikas. Kindel on see, et
jumalateenistus Ilumäe kirikus ei tohi ära jääda. Ühisel
arusaamisel juhatuses sellisest lootusetusest olukorras,
palusime abi ümbruskonnas
elavatelt meestelt, keda juhatuse liikmed teadsid.
Juba järgmistel päevadel
olid külamehed oma tööriistadega kohal.
Muinsuskaitsest saime
mööndusega heakskiidu, et
ehitust kirikus koordineerib
Mati Piirsalu, kes pani plaanid paika ja juhtis ka asjatundlikult ehitusel toimuvat. Suur tahe abipakkujatelt andis lootust saada kirik
soliidsemasse olukorda.
Talgute käigus veeti kirikust välja eelneva ehituse

käigus tekkinud praht, toestati tellingud ja keskmine osa
kiriku saalist vabastati tellingutest. Alustasime ka
aluslae ja profileeritud laudade tagasipanekut ning
korrastasime hubasema õhkkonna loomiseks kiriku sisemust.
Ilumäe koguduse juhatus
tänab omaltpoolt väga neid
inimesi, kes soostusid tulema ja olid nõus tegema tööd
talgute korras 15-20. kraadises külmas.
Oleme seisukohal, et
nendel meestel on suured ja
soojad südamed, mis kindlasti ei jää varjatuks kellegi
silmis.
Avaldame tänu:
Mati Piirsalu
Jüri Undusk
Andrus Leego
Rein Tauts
Rein Nõmme
Ago Reiska

Põhja-Eesti parimaks
turismisündmuseks valiti
Viru Folk
SA Põhja-Eesti Turism turismikonverentsil valiti PõhjaEesti parimaks turismisündmuseks 2009 Viru Folk.
Augustis Käsmus toimunud Viru Folk valiti parimaks,
sest ettevõtmine on olnud oluline piirkonna arendaja,
toonud Lääne-Virumaale tuntust ning rikastanud
maakonna kultuuripilti.
Mitmepäevase sündmusena elavdab see ka piirkonna
majandust pakkudes majutus- ja toitlustuskohtadele
teenistust. 2008. aastal valiti folk ka Lääne-Virumaa aasta
turismiteoks.
2010. aasta 6.-8. augustil toimuva järjekorras
kolmanda Viru Folgi piletid on juba müügil. Festivali
passe saab soetada Piletilevi müügipunktidest, Statoili
teenindusjaamadest ning internetis www.piletilevi.ee.
Viru Folk on maalilises Käsmu kaptenitekülas toimuv
muusika- ning loodussõpradele mõeldud koguperefestival. Lisaks katkematule muusikale on festivalil
kavas juba traditsiooniks saanud luule-, filmi- ning
fotoprogramm. Igal aastal aset leidnud keskkonnaprogramm keskendub aga sel korral Eesti looduskaitse
100. juubeliaastale.
Teiste seas esinevad seekordsel Viru Folgil sellised
artistid nagu Tõnis Mägi, Kärt Johanson & Robert
Jürjendal, Kirile Loo, Folk Highlight Orchestra,” märgib
festivali peakorraldaja ning programmijuht Peep Veedla.
“Välisesinejatest on tänaseks oma jah-sõna öelnud
põhjanaabrite folkmetalbänd Korpiklaani ning šoti
bluusiartist Dave Arcari. Mõlemad on Eesti publikule
tuttavad.”

Märt Liivik
Peedu Eru
Ülo Kaljuvee
Kristo Kaljuvee
Reio Raudsepp
Samuti täname koguduse
naisi, kes hoolitsesid toitlustamise eest, eriti Aine Kullamäed.
Usume, et nad on teinud
jõulukingituse mitte üksnes
koguduserahvale, vaid kõigile ümbruskonna inimestele, kellel on plaanis tulla
24. detsembril kell 15.00
Ilumäe kirikusse jumalateenistusele ja kontserdile,
kus laulab Võhma segakoor.
Lõpetuseks soovime kõigile koguduse liikmetele ja
ümbruskonna inimestele õnnistatud ja rahulikku jõuluaega!
Ilumäe koguduse juhatus

Meelespea – 15
Novembrikuu viimasel nädalal tähistas Võsu
eakate selts Meelespea 15. aastapäeva. Ülevaate
Meelespea tegevusest andis seltsi esimees Vaike
Talpsepp. Selts pidas tänukirjaga meeles oma
teenekaid liikmeid ja abilisi. Välja oli pandud
näitus seltsi tegevusest ja tuntud võsukatest Georg
Otsast, Mikk Mikiverist ja Kaljo Kiisast.
Traditsiooniliselt demonstreerisid kõigi rõõmuks
oma oskusi tantsumemmed. Advendiaja alguse
puhul süüdati küünal kommunismiohvrite mälestussamba juures.

Viru Folk jätkab oma programmis põhjamaist suunda,
kuid väljaspool põhiprogrammi on tuleval aastal oodata
ka mõningaid eksootilisi esinejaid.
Seekordne, kolmas festival võtab fookusesse
helilooja Veljo Tormise ning peab tema 80. juubeli auks
maha suurejoonelise kontserdi. Pühapäeval, 8. augustil
toimuval pidulikul gaalal on lubanud osaleda ka juubilar
ise.

Võsu 500 logokonkursile
saabus ligi 30 kavandit
Võsu 500 logokonkursile saabus töid viieteistkümnelt
erinevalt osavõtjalt, kokku ligi 30 kavandit. Täname kõiki
osalejaid ja teavitame tulemustest kohe, kui komisjon on
oma töö lõpetanud! Palume varuda kannatust, sest
ootamatult rohke osalejate arvu tõttu on komisjonil ees
suur töö!
Ekstra suured tänud Võsu Põhikooli väikestele
logomeistritele!
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Soov uskuda
paranemisse on suur
Seekordsed jõulud on tulemas tavatult talvised. Ju vist
loodus püüab kompenseerida seda, millest majanduse
tsüklilisus meid parajasti põhjakõveras olles ilma on
jätnud. Me oleme lõppevast aastast palju õppinud ja isegi
nüüd kui järgmine aasta tõotab arvude keeles veelgi
keerulisem tulla, siis on meil juba lõppeva aasta näol
olemas kogemus, kuidas kriisis toimida ja ka toime tulla.
Ju me oleme selle kõigega juba niivõrd harjunud, et ka
kõige pessimistlikumad prognoosid ei tekita enam
peataolekut ning soov uskuda paranemisse on nii suur, et
igas tulevikku puudutavas uudises, olgu ta milline tahes,
nähakse ikkagi ennekõike positiivset. Ka see on väga
inimlik ning mida muud me saaksimegi jõuluajal veel
soovida, kui soovida inimlikkust, jõudu raskustest
ülesaamisel ja üksteisest lugupidamist.
Kuigi numbrid räägivad teist keelt, olen sügavalt
veendunud, et uus aasta saab olema parem. Ta saab olema
paljudes asjades meile rohkem arusaadav, selgem ja
samas ka inimlikum. Säästlik majandamine sunnib meid
rohkem väärtustama kõike olemasolevat ja lugupidavamalt suhtuma kõigesse uude, sest see tuleb kalli hinnaga.
Meil on tuleval aastal suurepärane võimalus sellelt
pinnalt teha plaane ja kavandada tulevikku. Ametisse
astunud uus volikogugi saab seada konkreetsed plaanid
järgmiseks neljaks aastaks. Meil seisavad ees mitmed
tõsised valikud ja väljakutsed. Esimeseks suureks tööks
on valla 2010. aasta eelarve vastuvõtmine. Seaduspärasus on see, et vähenenud tulud, mis räsisid
riigieelarvet mööduval aastal, puudutavad kohalikke
omavalitsusi umbes aastase nihkega ehk siis kõige
valusamalt tuleval aastal. Selle tõttu seisab meil ees
võrreldes möödunud aastaga raske ülesanne – pakkuda
avalikku teenust palju väiksemat rahasummat kasutades.
Siinjuures me peame arvestama sellega, et ühtegi
teenust, mida vald oma elanikele on pakkunud, ei saa ära
jätta. Kuid seda tuleb teha säästlikumalt ja ettevaatavamalt, et me ei teeks seda tulevaste aastate arvelt.
Esimene suur kokkuhoidmise koht ja mitte ainult eeskuju
näitamise pärast, saab olema valitsemiskulude vähendamine.
Teiseks väljakutseks on valla uue arengukava
koostamine ja üldplaneeringu üle vaatamine. See on aeg
ja koht, kus saame paika panna eesmärgid ja järgmise
nelja aasta tegevuskava. See ei ole vaid volikogu ja
vallavalitsuse privileeg, vaid siin tuleb igaühel, kellele
vähegi valla asjad korda lähevad, oma arvamus välja
öelda, osaleda avalikel aruteludel ja olla edasiviivalt
kriitiline. Siinjuures on väga oluline roll juba tekkinud
kui ka veel tekkivatel külaseltsidel ja liikumistel.
Piirkondlike huvide arvestamine ei ole vaid kohustus,
vaid ka võimalus saada kokkuvõttes väga hea tulemus.
Ning kolmandaks, eelseisvaid jõule ja aastavahetust
silmas pidades – olgem rõõmsad, sõbralikud ja lahendusi
otsivad. See on tõsine väljakutse, eriti kui me soovime
seda kogu järgnevaks aastaks.
Häid jõule!
Vello Väinsalu
volikogu esimees

Valla tegusate seltside
2009. aasta ülevaade
Sakussaare külaselts

VIHULA VALLA LEHT

Vihula vallas on 2500 elamut ja 2000 elenikku
Tänavu oktoobrikuus
toimunud valimiste
järel vahetus meie
Vihula vallas nii volikogu kui vallavalitsus.
Võimuvahetuse ajaks
oli nii maailmas kui
Eestis kestnud umbes
kaks aastat katkematut
majanduslangust ja
selle lõppu teavad
ainult suuremad
optimistid. Seda kõike
tunneme selgesti ka
valla eelarvet 2010.
aastaks koostades.
2009. aastast ei maksa riik
enam Vihula vallale tasandusfondist raha juurde, mis
muidu valla ülesannete täitmisest puudu tuli. Ja neid
ülesandeid vallal jagub:
kooli- ja eelkooliharidus,
teedehoid, tervishoid, sotsiaalhoolekanne, planeeringud ja ehitusload, liikluskorraldus, maakorraldus,
keskkonnakaitse, heakord

jne. jne. Sellega on meie vald
nüüdsest nende väheste hulgas Eestis, kes on täielikul
isemajandamisel. Ehk siis
kulutada saame ainult seda
raha, mida ise maksudena
kokku kogume.
Valla rahakotti tuleb raha
korraliselt 43 % üksikisiku
tulumaksust, mis moodustab
70 % kogu valla eelarve
omatulust, maamaksu osa on
21% eelarvest ja muud
teenused 9%. Maamaksu
vallas enam tõsta ei kannata,
millele vist ükski maaomanik vastu ei vaidle. Tulumaksu laekumine on vähenenud 2009. aastal ca 14 %
võrreldes 2008. aastaga.
Järgmiseks aastaks ennustame veel 8 %-st tulumaksu
laekumise vähenemist. Tööd
jääb vähemaks, palgatulud
vähenevad, Soomes ja mujal
töötajad peavad oma makse
maksma välismaal. Sealt see
vähenemine tuleb.

Vergiranna Selts

Käsmu Külaselts
Tiina Laulik
Kirjutasime projekti PRIA-le Külade arendamise meetmesse 3.2, et korda teha Käsmu rahvamaja katus. Raha
saime 544 937 krooni, millele Vihula vald lisas 60 548
krooni omafinantseeringu osa. Tänaseks on rahvamajal
uus katus peal!

Mida teha?
Kulusid vähendada? Jah,
uue 2010 a eelarveprojekti
järgi veel 8% vähemaks
kõigist kuludest kokku. Kuid
nõnda muutub vald aina
enam arenemisvõimetuks ja
suudab hoolitseda vaid enda
elushoidmise eest ilma edenemiseta.
Suurel osal valla piirkondadest on tänaseks olemas arengukavad, mis ootavad täitmist, et elu vallas
oleks tasemel. Aastal 2000
oli vallas 2400 elanikku,
täna 2000. Järelikult 400
inimese jaoks pole elu meie
vallas olnud piisavalt kvaliteetne.
Tulusid suurendada? Jah,
meie valla maadel on 2500
elamut. Talud, suvilad, maamajad, teised kodud, aiamajad jne. Nendest vaid umbes ühe tuhande omanikud
on meie valla maksumaksjad
läbi üksikisiku tulumaksu.

Seda võiksid olla aga väga
paljud veel.
Siinkohal tõsine
palve ja ettepanek kõigile inimestele, kes on
meie Vihula vallaga
seotud, et nad kaaluksid oma võimalusi
kuidas igaüks saaks
kaasa aidata valla
arengule.
Registreerides end valla
elanikuks.
Võttes osa valla territooriumil tegutsevate seltside ja
sihtasutuste tegevusest.
Tehes vallavalitsusele
ettepanekuid valla elu korraldamiseks.
Nendele üleskutsetele
vastukaja lootma jäädes
soovin kõigile valla praegustele ja tulevastele elanikele toredat jõuluaega ja
paremat uut aastat.
Rene Treial
Vallavanem

Kokkuvõte LEADER meetmete sügisesest
taotlusvoorust
Leader meetme 2.3 teises
taotlusvoorus oli raha
jagamiseks vähe kõigest
600 000 krooni. Toetust aga
küsiti summas 1 284 067
krooni, sh oli üks projekt
Vihula vallast. Ligi pooled
taotlused jäid rahuldamata,
nende hulgas kahjuks ka
meie vallast esitatud projekt.
Teada on, et see taotlus
esitatakse parandatudtäiendatud kujul 2010.aasta
märtsivooru.
Leader meetme 1.2 teises
taotlusvoorus jagati raha 659
249 krooni, mis oli samuti
väga väike summa võrreldes

kevadise taotlusvooruga.
Raha küsiti kokku summas 1
147 682 krooni, taotlusi oli
32, neist Vihula vallas
toimuvateks ettevõtmisteks
7 taotlust.
Neist seitsmest rahuldati
4: MTÜ-le Lahemaa Rakenduslik Loovuskool eraldati
projekti „ Rahvuslikel traditsioonidel käsitöö- ja kunsti
õpitoad ja käsitöönäitus“
läbiviimiseks 18 490 krooni,
MTÜ Vihula Selts sai
projektile „Külaelu jäädvustamine helis ja pildis“
toetust 17 300 krooni, Vihula
Vallavalitsuse taotlusele

„Võsu 500 juubelinädala
tähistamine 12-18. juuli
2010“ eraldati 50 000 krooni
ja MTÜ Vergiranna Selts sai
projekti „Vergi kalurielu“
läbiviimiseks 20 192 krooni.
Kõikide projektide omaosalus peab olema vähemalt
10 %.
Kokku on käesoleval
aastal LEADER projektide kaudu Vihula valda
tulnud/tulemas 1,58 miljonit krooni.

Suur-suur tänu kõikidele tublidele taotlejatele
ja edu järgmistes voorudes!
Pingutada tuleb edaspidi tublisti, sest huvi
LEADER meetme vastu on
väga suur ja seltsitegevus
kõvasti hoogu juurde kogumas!
Anneli Kivisaar
Kultuurinõunik

LEADER MEETMETE PROJEKTITAOTLUSTE
KIRJUTAMISE ÕPPEPÄEV ON 8.JAANUARIL KELL 16.00
PALMSES. Jälgige infot valla kodulehel www.vihula.ee

2010. aastal avanevad kõik 7 LEADER meedet
Meetme 1.1 „Kohaliku elukeskkonna investeeringutoetus“,
meetme 1.2 “Seltsitegevuse, spordi ja kultuuripärandi
väärtustamine läbi omaalgatusliku tegevuse”, meetme 1.3
„Erinevate elanikegruppide kaasamise toetus“ ja meetme 1.4
„Piirkonna maine kujundamise toetus“ projektitaotlusi
võetakse vastu kuni 25. jaanuarini 2010 (kella 17-ni) MTÜ
Arenduskoja kontoris, aadressil Roheline 19, Tapa linn.
Meetme 2.1 „Ettevõtluse arendamise toetus“, meetme
2.2 „Ajaloo- ja kultuuripärandi väärtustamise toetus“ ja
meetme 2.3 “Siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö arendamine” projektitaotlusi võetakse vastu kuni 1. märtsini 2010
(kella 17-ni) MTÜ Arenduskoja kontoris, aadressil Roheline
19, Tapa linn.
Arenduskoja igas liikmesomavalitsuses (Ambla,

Margus Jamsja
Võtsime külaseltsiga osa KOP kevadvoorust projek-tiga
“Heakorratööd ja talgud Sakussaares”. Projekti eesmärgiks oli korrastada külateede ääred. Projekti raha eest,
kokku 15 000 kroon, soetasime võsalõikuri, mille abil
puhastasime talgute korras teeservad võsast. KOP
sügisvoorust võtsime samuti osa. Tulemusi veel ei tea,
taotlesime 23 000 krooni. Selle projekti käigus loodame
püstitada infostendi, külasildi ja viidapuu.

Liina Heinvere
Meie projekt “Vergiranna kalurielu” kogub endiste
kalurite ja kalandusega seotud inimeste mälestusi ja tahab
need avaldada väikese raamatuna. Kindlasti lisandub ka
lugusid muust vanemast elust-olust. Plaanime ka
taaselustada praktilisi kalurite töövõtteid ja nippe.
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Võhma

MTÜ Võhma Seltsimaja
Riina Kens
Osalesime seltsiga MTÜ Arenduskoja LEADER projektitaotluste konkursil 2 projektiga.
Meetmest 1.1 (kohaliku elukeskkonna investeeringutoetus)
taotlesime ja saime 109 386 krooni seltsimaja renoveerimisprojekti tegemiseks. Selle tulemusena sõlmisime A.V.R.Projektiga koostöölepingu ja tänaseks on valminud seltsimaja rekonstrueerimise projektdokumentatsioon. Sama projekti omafinantseeringu osaga toetas meid Vihula Vallavalitsus 12 360
krooniga.
Meetmest 2.3. (siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö
arendamine) taotlesime ja saime 200 000 krooni seltsi

Kadrina, Kuusalu, Tapa ja Vihula vald ning Loksa linn) on
määratud LEADER projektitaotluste koostamise konsulteerimiseks kohalik nõustaja. Taotlejatele on nõustamine
kohustuslik. Toetuste ja nõustamise kohta saab infot,
taotlusvorme ning juhendmaterjali MTÜ Arenduskoja
veebilehelt www.arenduskoda.ee, vallamajas ja valla
raamatukogudes on olemas LEADER infolehed!
Üks eksemplar taotlusest saata e-mailiga aadressil
arenduskoda@arenduskoda.ee. Taotlused tuleb taotlejal
endal kohale viia, eelnevalt kindlasti leppida kokku aeg tel
325 8690.
Ärge jätke taotluse viimist viimasele päevale!
Anneli Kivisaar
Kultuurinõunik
isetegevuslaste reisiks Tšehhi Vabariiki, et tutvuda sealsete
LEADER piirkondadega ja osaleda kultuurifestivalil. See
reis toimub järgmise aasta suvel.
Sel aastal sõlmisime ka koostöölepingu Keskkonnaametiga Võhma küla kultuuriloolise infotahvli koostamise ja
püsti-tamise kohta ja saime selleks toetust 12 000 krooni.
Osalesime Laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate
kollektiivide riikliku tegevustoetuse programmis, taotlesime
ja saime Rahvakultuuri Keskuselt 15 400 krooni töötasu
maksmise toetust kollektiivide juhen-dajatele.
Taotlesime ja saime Kultuurkapitalilt 6 000 krooni ja
Vihula Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjonilt 6000
krooni naisrahavatantsurühma tanude valmistamiseks.
Lugupeetud külaseltsid!
Tuletame meelde, et vastavalt Vihula Vallavolikogu
poolt vastuvõetud valla külaseltside toetamise korrale on
tegutsevad külaseltsid kohustatud 15. jaanuariks
esitama aruande käesoleval aastal seltsitegevuse fondist
saadud vahendite kasutamise ja tegevuste kohta, samuti
järgmise aasta tegevuskava. Aruande vorm on
kättesaadav valla kodulehel ja vallavalitsuses.
Anneli Kivisaar
Kultuurinõunik
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ISTUNG NR 4
10.detsember 2009 kell 16.05 Võsul

VIHULA VALLA LEHT

24. novembri 2009 istungi nr 45 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:

Istungi osales 12 volikogu liiget: Andrus
Aasmäe, Piret Aasmäe, Anneli Alemaa, Age
Kuusemets, Hanno Nõmme, Einar Ohov, Mati
Piirsalu, Eha Sirelbu, Kai Tingas, Aide Veinjärv,
Vello Väinsalu ja Arvi Ööpik.
Istungil ei osalenud Tõnu Ammussaar, Mare
Kalme ja Priit Pramann.
Määrusega nr 1 võeti vastu Vihula valla 2009.aasta
lisaeelarve nr 2 kogumahus -1 066 982 krooni.
Määrusega nr 2 võeti vastu Vihula valla 2009.aasta
eelarve muutmine nr 2 kogumahus 1 049 497 krooni.
Otsusega nr 29 otsustati võõrandada tasuta otsustuskorras Tepelvälja külas asuv Esku kabeli kinnistu
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Haljala Püha
Mauritiuse Kogudusele.
EELK Haljala Püha Mauritiuse Kogudusel tuleb
tagada ka edaspidi kalmistu ja kabeli avalik kasutus
selleks ettenähtud eesmärkidel.
Otsusega nr 30 kinnitati vabade põllumajandusmaade
kasutusvaldusesse andmiseks esitatud avalduste
alusel taotlejate nimekiri.
Otsusega nr 31 kehtestati Vergi küla Ankru maaüksusele koostatud detailplaneering.
Otsusega nr 32 kehtestati Altja küla Urbuse maaüksusele koostatud detailplaneering.
Otsusega nr 33 kehtestati Vainupea küla Pihlapuu
maaüksusele koostatud detailplaneering.
Otsusega nr 34 kehtestati Karepa küla Treieri maaüksusele koostatud detailplaneering.
Otsusega nr 35 kehtestati Toolse küla Mere maaüksusele koostatud detailplaneering.
Otsusega nr 36 valiti noortekomisjoni esimeheks
Anneli Alemaa.
Otsusega nr 37 valiti noortekomisjoni aseesimeheks
Mare Kalme.
Otsusega nr 38 kinnitati seitsmeliikmeline noortekomisjoni koosseis ning komisjoni liikmed: Eneli
Pajupuu, Taimi Samblik, Ülar Aasmäe, Ahto Raudla
ja Linda Randoja.
Otsusega nr 39 kinnitati kuueliikmeline heakorra- ja
korrakaitsekomisjoni koosseis ning
komisjoni
liikmed: Ralf Taal, Marion Uuspõld, Mari-Ann
Hakk-Eve ja Terje Tomperk.
Otsusega nr 40 kinnitati seitsmeliikmeline kultuuri- ja
spordikomisjoni koosseis ning komisjoni liikmed:
Riina Kens, Sirje-Tiiu Kivilo, Tiina Laulik, Maarja
Veskila ja Valdek Kilk.
Otsusega nr 41 täiendati eelarve- ja arengukomisjoni
koosseisu järgmiste uute liikmetega: revisjonikomisjoni esimees Eha Sirelbu ja noortekomisjoni
esimees Anneli Alemaa.
Istungil toimus ka Vihula valla 2010.aasta eelarve
projekti I lugemine. Eelarveprojekt on avalikustatud
valla veebilehel www.vihula.ee Vihula Vallavalitsus
Eelarvega seonduv all.
Volikogu poolt vastuvõetud määrustega saab tutvuda
valla kantseleis, raamatukogudes ja valla veebilehel:
www.vihula.ee.
Otsustega saab tutvuda valla kantseleis ja
raamatukogudes.
Järgmine volikogu istung toimub 14.jaanuaril
2010 algusega kell 16 Võsul, vallamaja saalis
(II korrusel)

1. Muutis Võsu alevikus asuvate katastriüksuste aadresse
järgmiselt: Uuevälja, Mere tn 5 uus aadress Mere tn 5,
Vahtra, Männi tn 9 uus aadress Männi tn 9, Loobu
metskond M-69/Männi tn 1 uus aadress Männi tn 1 ja
Lääne tn 6 uus aadress Lääne tn 14;
2. andis nõusoleku Vila külas asuva Soidla katastriüksuse
jagamiseks kaheks eraldi katastriüksuseks ja Võsu
alevikus asuva Mere tn 64 katastriüksuse jagamiseks
kaheks eraldi katastriüksuseks;
3. määras Annikvere külas asuva ehitise laut, juurde
teenindamiseks vajaliku maa, määras katastriüksuse
nimeks Kuldvillaku ja andis nõusoleku maa ostueesõigusega erastamiseks ehitise omanikule;
4. esitas volikogule järgmised eelnõud: „Esku kabeli
kinnistu võõrandamine EELK Haljala Püha Mauritiuse
Kogudusele“, „Vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse saajate nimekirja kinnitamine“, „Vihula valla
2009.aasta eelarve muutmine nr 2“ ja „Vihula valla
2009.aasta lisaeelarve nr 2“;
5. andis loa ühise jäätmemahuti kasutamiseks J. Sikkut`ile
ja G. Aruste`le Vainupea külas. Andis loa korraldatud
jäätmeveoga mitteliitumiseks talveperioodidel kuni
aastani 2011 A. Lindam`ile Pedassaare külas, M. Kari`le
Võsu alevikus, I. Paal`ile Vergi külas. Andis loa ühise
jäätmemahuti kasutamiseks T. Kibe`le, L. Kasele ja M.
Kokamägi`le Võsu alevikus.
01.detsembri 2009 istungi nr 46 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. määras Vihula Vallavalitsuse esindajateks MTÜ Arenduskoda LEADER programmi projektide hindamiskomisjonidesse vallavanem Rene Treial`i ja kultuurinõunik Anneli Kivisaar`e
2. määras Vihula valla esindajaks MTÜ-s Lääne-Viru
Jäätmekeskus vallavanem Rene Treial`i
3. väljastas projekteerimistingimused Natturi küla Vanaõue
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maaüksuse elektriliitumise projekteerimiseks;
4. väljastas kasutusloa Mustoja küla Külaotsa maaüksuse
elektriliitumise kasutamiseks;
5. esitas volikogule järgmised eelnõud: „Võsu aleviku
Mere tn 7 maaüksusele koostatud detailplaneeringu
kehtestamine“, „Toolse küla Mere maaüksusele
koostatud detailplaneeringu kehtestamine“, „Vergi küla
Ankru maaüksusele koostatud detailplaneeringu
kehtestamine“, „Altja küla Urbuse maaüksusele
koostatud detailplaneeringu kehtestamine“ ja „Vihula
valla 2010.aasta eelarve I lugemine“;
6. luges korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks talveperioodidel kuni aastani 2011 U. Abolin Eisma külas ja
K. Brenner Vainupea külas.
08.detsembri 2009 istungi nr 47 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. otsustas maksta sotsiaaltoetusi järgmiselt: toimetulekutoetust detsembrikuu eest ühele vallaelanikule summas
1000 krooni, rehabilitatsioonitoetust kolmele vähekindlustatud perele kokku summas 4356 krooni,
koolitarvetetoetust ühele perele summas 1699 krooni,
toetust kolmele vähekindlustatud perele kokku summas
9318 krooni, ühekordset toetust kahele eakale inimesele
kokku summas 870 krooni, tasuda ühe hooldatava
hooldekoduteenuse kulud novembrikuu eest vastavalt
esitatud arvele, täiendavat toetust toimetulekutoetuse
vahenditest ühele perele summas 1045 krooni, määrata
hooldajad kahele puudega inimesele, maksta kahele
inimesele hooldajatoetust puudega inimeste hooldamise
eest, lõpetada ühe eaka inimesega koduteenuse
osutamise leping ja transporditoetuse maksmine ning
määrata talle hooldaja, maksta hooldajatoetust puudega
inimese hooldamise eest, maksta jõulutoetust paljulapselistele peredele kokku summas 16200 krooni,
maksta jõulutoetust 80. aastastele ja vanematele
vallaelanikele à 200 krooni;
2. pikendas ühe aasta võrra üürilepingut Võsupere külas
Lagedi korteriomandi korteri nr 14 üürimise kohta.

Lugemisaasta 2010
Lugemisaasta on 2010.
aastal toimuv teemaaasta sarnaselt praegu
kestva muuseumiaastaga ja 2012. aastal
algava filmiaastaga.
Lugemisaasta algab 1.
jaanuaril 2010, eelüritustena on juba
korraldatud raamatuvahetusi, seminare ja
ümarlaudu.
Lugemisaasta eesmärk on
tuletada meelde, et lugemine
on nauding, mis annab nii
elamusi kui teadmisi. Pealegi on lugemine on üks
vähestest tasuta ajaveetmisviisidest – raamatukogude
kasutamise eest ei küsita
endiselt midagi. Iga uut
raamatut lahti tehes avaneb
meile uus maailm, mille
tegelastele kaasa elame ja
paremal juhul end mõnega
neist ka samastame.
Lugemisaasta on mõeldud kõigile, kes oskavad ja
tahavad lugeda või alles
õpivad lugema või kes mingil põhjusel veel ei loe.
Tahame jõuda võimalikult
paljude inimesteni, sõltumata nende lugemiseelistustest. Lugemisaasta toimub kogu Eestis. Samuti
väljaspool Eestit asuvates
eesti koolides ning ülikoolides, kus õpetatakse eesti
keelt.
Eelnevast lähtuvalt teen
üleskutse kõigile oma-valitsusjuhtidele, kultuurispetsialistidele, raamatukogudele ja koolidele korraldada
oma maakonnas, linnas,
vallas või külas, koolis, raa-

matukogus, sõprusringis või
töökohal raamatuvahetusi,
lugemisklubisid, ettelugemispäevi ja muid vahvaid
ettevõtmisi.
Veebruaris alustame
meediakampaaniaga, et tutvustada lugemisaastat, selle
eesmärke ja sümboolikat,
kampaania teine osa on
sügisel. Veebruaris ja septembris toimub rongiluule
kleepsude vahetus – Edelaraudtee reisirongide akendele ilmub kolmas ja neljas
valik eesti luulet, millega
kaasnevad avalikud luuleüritused. Veebruarist algavad Poetry Slam'i (luulelugemisvõistlus) ja Sound
Poetry (kõlaluule erinevates
keeltes) eelüritused üle Eesti, mis kulmineeruvad mai
alguses Tallinna kirjandusfestivalil Head Read. Aasta
alguses tulevad lugemisaasta korraldajatele, sh omavalitsuste ja raamatukogude
töötajatele ja õpetajatele
kogemusi jagama lugemiskampaaniate korraldajad
Suurbritanniast. Kevadel on
traditsiooniline Muhvi konkursi lõpuüritus Eesti Lastekirjanduse Keskuses. 6.-9.
mail toimub Tartu kirjandusfestival Prima Vista ja
Tallinnas kirjandusfestival
Head Read. Täpselt samal
ajal, 7. ja 8. mail on ka Balti
Raamatumess, mis seekord
on toimumiskohaks valinud
Solarise keskuse, täpsemalt
Nokia kontserdimaja. Eesti
koolidesse teistes riikides
saadame esinema kirjanikke
ja nende teoseid.
Vikerraadios algab märt-

sist uus raadiosaade tööpealkirjaga "Kirjanikult kirjanikule", Raadio 4-s tuleb
venekeelne kirjandussaade,
ETV jätkab luuleminutitega
ning tutvustab uusi raamatuid mitmes juba olemasolevas saates (Terevisioon,
OP, Ringvaade, Prillitoos jt),
Eesti Võrdleva Kirjandusteaduse Assotsiatsioon koos
Eesti Kirjanduse Seltsiga
korraldavad oktoobris rahvusvahelise teaduskonverentsi lugemismudelitest ja
retseptsiooniteooriatest, novembris tuleb konverents
lugemise ajaloost Eestis.
Raamatukogudes ja koolides
esinevad kirjanikud, Rahvusraamatukogus toimub
kirjandusfoorum „Paabeli
raamatukogu“. Üle Eesti
toimub raamatuvahetusi,
seminare, kirjandusõhtuid
jms. Need on vaid mõned
ettevõtmised. Põhjalikud
ettevalmistused käivad kõikides osalevates organisatsioonides, üritusi tuleb
igale eale ja huvigrupile.
Valmistumine lugemisaastaks käib raamatukogudes, koolides, kirjanike muuseumites.
Peatselt valmib koduleht
aadressiga
www.lugemisaasta.ee.
Hetkel toimib blogi aadressil
http://lugemisaasta.blogspot
.com/, seal olev info täieneb
tasapisi. Kindlasti hakkavad
lugemisaasta uudised olema
Twitteris. Info levitamisel on
oma abikäe lubanud ulatada
ka Postimees ja Päevaleht.
Info nii suurte kui väikeste
ürituste ja muu lugemis-

aastaga seonduva tegevuse
kohta palun saata lugemisaasta kodulehe toimetajale
Triin Ploomile aadressil
triinploom@hotmail.com.
Lugemisaastat korraldab
kultuuriministeeriumi algatusel kokku kutsutud töörühm, kuhu kuulub inimesi
kõigist kirjanduse ja lugemisega seotud asutustest.
Kaasatud on Eesti Kirjanike
Liit, Eesti Kirjanduse Selts,
Eesti Emakeeleõpetajate
Selts, Eesti Raamatukoguhoidjate Ühing, Eesti Kirjanduse Teabekeskus, Eesti
Lugemisühing, Eesti Instituut, Eesti Lastekirjanduse
Keskus, Eesti Kirjastuste
Liit, Eesti Rahvusringhääling, Rahvusraamatukogu ja paljud teised. Korraldamine ongi nimetatud
asutuste ja organisatsioonide
käes.
Lugemisaasta toimub
esimest korda. Varem on
olnud mitu raamatuaastat:
aastatel 1935, 1975 ja 2000.
Kõigil neil kordadel on
tähistatud esimese eestikeelse trükise ilmumise aastapäevi. Järgmiselgi aastal
möödub 475 aastat esimese
eestikeelse osaliselt säilinud
trükise (Wanradt-Koelli
katekismuse) ilmumisest ja
485 aastat esimese teadaoleva eestikeelse trükise
ilmumisest. Seekord on rõhk
just lugemisel, mitte raamatul kui sellisel.
Krista Ojasaar
Lugemisaasta projektijuht
krista.ojasaar@kul.ee
5 695 0482
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Jõulunostalgia
Oo jõuluaeg nii imekaunis
Kui Messias sa saabud meil
Hing pimedust ju kaua taunis
Vaim närbus pikil sügiskuil
Nüüd jõulutähed kõrgel taevas
Ja küünlad kuusel üleval
Te sära hoomab loomisvaevas
Maa tardund meie jalge all
Ju teadis vanarahvas ammu
Mis hoidis hinge ootustes
Päev pikem taas kolm kukesammu
Uus kevad tärkab lootustes
Käib päkapikk nüüd ringi lumel
Kus hangedel ta jäljed maas
Alt kostab helin õrn ja kume
Seal lumikellukene tärkamas
Öös pakane koob härmalõngu
Jäälilledeks me akendel
Kõik õued, toad täis jõuluhõngu
Alt orust kostab aisakell...
Till-tall, till-tall, till-tall...
Saimi Treial
Kuuendal detsembril
Esku kabelis toimunud
jumalateenistusele järgnes
Võhma segakoori kontsert,
mis lõppes teise
advendiküünla süütamisega.

MILDA PRUUN
Käsmu küla

88

VILMA VAGERT
Sakussaare küla

86

ASTA VÄINSALU
Altja küla

86

AINO VALBU
Muike küla

85

AINO LIIVA
Toolse küla

84

HELGA TOMIKAS
Aasumetsa küla

83

ILSE LEHTLA
Käsmu küla

81

EEVI KAARE
Võsu alevik

80

HILJA RATASEPP
Koljaku küla

80

SIGRID KUSTAVSON
Tiigi küla

75

SULEV ROHTLA
Võsu alevik

75

SILVI EENMAA
Võsu alevik

75

MARIA BAUMAN
Võsu alevik

70

24. detsembril

Püha Jõuluõhtu
jumalateenistus
Esku kabelis
algusega 14.00

Detsembrikuus lisandus
katusekivide ostjate ridadesse
HILJE KAARMA - 20 kivi
SULEV KIVIBERG 20 kivi
Katusekivi hind endiselt 25 kr. tk
Ehitusfondi arveldusarve endiselt
221042815977
Suur tänu toetajatele!

Lahemaa Kohvikann
Café & Restoran

VÕSU APTEEK AVATUD IGAL
TÖÖPÄEVAL!
E- R 9.00- 17.00

Häid jõule
ja
head uut aastat!

Aadress: Mere 63a, Võsu
Tel: 3238159
vosu@koduapteek.ee

Palmse, Vihula vald, Lääne-Virumaa, 45405
Estonia
Tel: 32 34 148 E-Mail: kohvikann@gmx.net
www. kohvikann.ee
Mobil: 539 11 473

MÜÜK: Uued ja
kvaliteetsed
Mitsubishi
soojuspumbad
koos
paigaldusega.
Liisi
soojuspump
koju juba
3000kr
sissemaksuga!

Meie hulgast
on lahkunud …

Tel: 56483222;
www.homeair.ee

Informatsiooni ja kaastööd võib tuua või saata aadressil: Mere tn 6 Võsu 45501 Vihula vallavalitsus “Vihula Valla Leht”
või e-post: v.r@neti.ee iga kuu 15-ndaks päevaks

ELLE PAATE
25.11.2009
TIIU KIIVER
09.12.2009

