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Rannaklubis tähistati Ernesaksa 100. sünnipäeva

Kodanikupäeva konverentsil „Virumaa noored“
Kodanikupäeva raames toimus 28. novembril Haljalas
konverents „Virumaa noored“. Võsu koolist osalesid
Taavi, Mihkel ja Sander.
Avasõnad laususid minister Urve Palo, Ida-Virumaa
ja Lääne-Virumaa maavanemad.
Õpilastele toimusid väitlused teemadel „Mitut keelt
on eestis vaja?“ ja „Õpilane või õpetaja – kes on koolis
kuningas?“
Kohtumise lõpetas Tanel Padari esinemine.
Sander Valdma
Kolmekordne koolikooride konkursi võitja Kuusalu Noortekoor.
On suurmehi, keda ikka ja
jälle meenutame, kuid kui
lähebki mõne tähtpäev meelest, ei tunne me end eriti
puudutatuna. Aga need tuhanded meie seas, kes Laululava astmetel või ka kuulajate hulgas on aastakümneid oodanud hingevärinal hetke, mil dirigendipulti tõuseb Maestro, kes on
laulnud klimpi kurku tagasi
surudes ja pisaraid pühkides
„Mu Isamaad...“ – need ei
saa unustada oma Laulutaati. Selle tuha all põleva
hetke nimel õpiti selgeks
kõik kantaadid parteist, rahust ja Leninist, trotsiti punaseid lippe ja ideelisi kõnesid. Kõik vaid selleks, et
lõpetuseks täiel hingel ja
võimsa väega laulda Ernesaksa viisil ja juhatusel
Koidula kauneid mõtteid.
Nii sündis ka meil mõte
tähistada Maestro juubelit
koorimuusika kontserdiga
Võsu Rannaklubis. Vaata-

Kuusalu Noortekoori dirigent Taavi Esko.
mata tihedale esinemisgraafikule õnnestus külla kutsuda kolmekordne koolikooride konkursi võitja –
Kuusalu Noortekoor koos
dirigent Taavi Eskoga. Taavi
energia tundub ammendamatu: töö Vabariikliku
Koolinoorte Segakooriga,
mitmete G. Ernesaksa juubeliüritustega, pidev uute
lauljate asendamine Kuusalu

Noortekooris, muusikaõpetajatöö, ansamblid.
Võsule toodud kava
sisaldas enamuses G. Ernesaksa laule, kuid oli ka teiste
eesti autorite loomingut. 21
noort lauljat paitasid kõrvu
ühtlase kauni kõla, puhta
intonatsiooni ja hingestatud
esitusega. Lihtsamate laulude seas kõlas suhteliselt
komplitseeritud ja keerulisi

kooriteoseid (näit. G. Ernesaksa „Rabamaastik“)
Suurt rõõmu teeb aga
see, et külaliste vaheajal
astus lavale üsna hiljuti
asutatud Võhma Segakoor ja
mitte vähema tuhina ja
hingestatusega lauldi Maestro rõõmuks ja meenutuseks.
Võime olla uhked, et Kadrinast pärit dirigendi Elena
Altmäe juhtimisel ja kõikide
asjaosaliste tarmukal soovil
laulupeole jõuda, on meil
koor, kel potentsiaali küll ja
rohkemgi.
Olen kindel, kes tulid
kohale, said osa laulurõõmust, rändasid mõttes
kaasa Maestrot meenutades
ja tundsid ehk tuttavat võbelust „Mu Isamaad...“ Kuulates-lauldes. Gustav Ernesaksa töö ja muusikaline
pärand on ju nii võimas, et
sealt jätkub ammutamist
sajanditeks.
Valdek Kilk

Küünlavalgusõhtu kaminasaalis
On 27. novembri talvine pime õhtu. Akna taga sulab tormiga
alla tulnud lumi ning teedel olev lumepudru veab autosid
vägisi kraavi poole. Aga Karepa rahvamaja kaminasaalis on
soe ja hubane, hämaras säravad küünlad. Kohale on tulnud
paarkümmend inimest, et kirjanik Katrin Reimust kuulates
veeta meeldiv õhtu.
Kokkupuuted raamatute ja kirjutamisega olid kirjanikul
väga varakult. Olles tähed selgeks saanud võttis ta ette kohe
„Tõe ja õiguse“. Ema öelnud küll, et see on liiga raske, aga
mis seal rasket, kui tähed selged. Lugenud siis esimese
lehekülje ära, nemad istuvad ikka veel vankris ja ei ole
kuhugi jõudnud. Igav oli. Võttis siis „Kolm põrsakest“ ja see
oli hoopis parem. Oma esimese raamatu kirjutas ta ka emale
veel siis, kui suhted k,p,t-ga veel päris selged polnud.
Kooliaegsed lood on sahtlisse jäänud, aga mõne mõtte on
sealt siiski saanud.
Kirjutades olevatki nii, et esmalt tuleb loo kõrgpunkt või
lõpplahendus. Mõtlemist vajab see, kuidas lugu loogiliselt
selleni viia. Mõtteid võib tulla kus ja millal iganes. Teinekord
läheb ka mõttevälgatus kaotsi, kui kohe üles ei kirjuta.
Abikaasa olevat sellega juba harjunud, kui kell kaks öösel
tuli põlema läheb. Kirjaniku meelest peabki peres olema ka

see, kellel mõistus kodus, kes teab millal kasvõi maksud
maksta ja muu maine tegevus kontrolli all hoida.
K. Reimus tõi esile ka probleemi noorte raamatutega,
sest need pidavat kiiresti aeguma. Läheb ju tehniline areng
kiiresti edasi ja noored ju võtavadki esmalt igasugust uut
kasutusele, kasvõi telefonide, arvutite jms osas. Samuti
muutub keelekasutus. Ta tunneb, et on noorte kõnepruugist

Kadripäev kardirajal

25. november süütas Vihula valla sporditaevas uued uued
tähed. Võsu Põhikooli 9. klass käis mõõtu võtmas Viimsi
FK Keskuse kardirajal, kus kolme katse tulemused
selgitasid meie kiireimad ja osavaimad motosportlased.
Kõige kavalamad alustasid tagasihoidlikumate tulemustega ning alles siis, kui rada selge, jätsid konkurendid
kaugele maha. Parima tulemuse saavutas Simo Jõe,
hõbemedali võitis Kristjan Tambik ja kolmandale
kohale tuli Markus Kivisaar. Äramärkimist väärib ka
Liisi Ammussaar, kes poistele kuni viimase sõiduni
väärikat konkurentsi pakkus.
Mall Ränkson

eemale jäänud, kuna ei ole enam igapäevaselt koolis selle
sees. Sellepärast ongi tal mõte järgmise raamatu puhul anda
seda testimiseks enne noortele lugeda.
Oma kirjanduslike eelistuste kohta ütles ta, et
Remarque´i ta oma raamatukapist maha ei müüks.
Käeulatuses hoiab ta Jüri Üdi luulekogumikku ja imetleb
Maimu Bergi oskust tühisest asjast mitu huvitavat lehekülge
kirjutada. Endal tal pikkade kirjelduste ja muude heietuste
tarvis oskust ei jätkuvat. Ta on rahul, kui tema kirjutatu
naabrinaisele meeldib. K. Reimus kirjutabki pigem
tavalisele inimesele ja ei pea olema „kõrgelaubaline“, et
tema juttudest aru saada.
Kirjanik luges ette ka kolm oma novelli. Huviga kuulati
kilde elust enesest ning ootamatud lõpplahendused kutsusid
esile mõistvad naerupahvakud. Mõni novell on veel puudu,
et raamatu jagu valmis oleks. Kuid lehitseda sai kirjaniku
uusimat, viiendat raamatut. Tegu on väikestele poistele
mõeldud jutu „Mardi päris oma auto!“ järjega.
Juttude ja küsimuste vahele esitas Katrin Reimuse tütar
Kaire südamlikke laule.
Ene Loo
Karepa RK juhataja
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Aitäh kõigile tehtu eest!
Sõna "jõul" tuleneb norrakeelsest sõnast "yule" mis
tähendab ratast. Ratas sümboliseerib aastaringi, jõulupühaga tähistatakse aasta uue tsükli sündi, pime aeg
jäetakse seljataha ja päev liigub uuesti valguse poole.
Aastast 1860 tähistatakse samal ajal ka Kristuse
sünnipäeva.
Tõmmates lõppeva aasta otsi kokku ootame uuelt
aastalt alati paremat. See parem sõltub suuresti meist
endist. On vaid vaja osata näha, kuulda ja mõista ning olla
avatud ja vastuvõtlik muutustele. Muutused muide on
tuulekiirusel tulnud. Ka valgus, mille poole me kõik
püüdleme, on ajarattas muutunud. 31.detsembril 1879
aastal demonstreeris Edison esmakordselt valgust
näitavat hõõgniidiga elektripirni ja see osutus hiilgavaks
alternatiiviks küünlavalgusele. Nüüd, vaevalt 130 aastat
hiljem kavandatakse maailmas nende hõõgniidiga
elektripirnide keelustamist suure energiakulu tõttu,
asemele tulevad järgmise põlvkonna valgusenäitajad. Ka
teistel aladel tulevad peale järgmised põlvkonnad, kes
asendavad meid ja meie asjatoimetusi. Nii ajaratas ringi
käib.
Vihula vallavolikogu käesolev koosseis oma 42.
istungil arutas olnut ja mõtles tulevale aastale. Kuulutati
välja valla elutööpreemia ja aasta tegijate preemia saajad.
Arutluse käigus iseloomustamaks nominente kõlasid ikka
ja jälle sõnad "õpetaja, haridustöö edendaja, kultuuriarendaja." Neil aladel on meil palju toredaid tegijaid. Nad
loovad Eesti tulevikku, sest see tulevik on nende inimeste
nägu, keda nad kujundavad. Nende südameheaduse,
mõistmise ja tarkuse kannavad nende poolt õpetatudjuhatatud lapsed ja noored ja vanad järgmistesse
aastasadadesse ja ajaratas ajab ikka oma rada.
Elutööpreemia otsustati anda Luule Aasmäele, kes on
vallas kultuuritööd teinud ja edendanud 47 aastat nii
koolis lastele kui vanadele teistel lavalaudadel, eelkõige
isetegevusliku näitemängukunsti arendamisel. Saanud
hakkama grimeerija ja valgustajana, stsenaristi ja
lavastajana.
Valla aasta tegijad 2008 hariduse valdkonnas on Tiina
ja Jaak Neljandik. Arendavad loodusharidust, organiseerisid Oandu Looduskeskuse koos loodusradadega,
korraldavad loodusteemalisi üritusi, propageerivad
loodushoidu ja annavad sellel alal teavet.
Tähelepanuväärne oli see, et aasta tegijaks samal alal
pakuti ka Võsu Põhikooli 2008.a lõpetanud 9. klassi
tervikuna. Kooli positiivse maine kujundamise eest oma
tulemustega õppimises, maakonna kõige edukama
osalemise eest aineolümpiaadidel, tervikuna toreda
olemise ja koolielu vedamise eest.
Aasta tegija satuut, mille järgi sai esitada vaid
üksikisikuid või ettevõtteid, ei võimaldanud neid
nominentideks lugeda.
Võib kindel olla, et need edukad esimesed üheksa
aastat kooliteed panid neile tugeva aluse tulemaks toime
edaspidi eluks vajalike teadmiste ja oskuste omandamisel
ning nende rakendamisel iseseisvas elus.
Õnnitlused vanematele ja õpetajatele niivõrd viljaka ja
oskusliku elu- ja õppekeskonna loomise eest neile
tublidele "üheksandikele.”
Valla aasta tegijad spordi valdkonnas on maailmameistrid 24 tunni orienteerumises veteranide klassis Jaak
Väärsi ja Aleksander Pritsik. Nüüdsest on ka Vihula vald
maailmameistrite vald, saab Otepääga võrdväärsetena
suhelda.
Aasta tegija kultuuri vallas on Kai Tingas. Tuntud
regilauluansambli Tink-Tingadi juhendajana vallas,
maakonnas, välis- ja siseriigis. Samas üdini õpetaja, oma
ema Helve-Elfriide Tingase elutöö jätkaja Vihula
Algkool-Lasteaias.
Viimane valla aasta tegija preemia saaja on MTÜ
Võhma Seltsimaja, seda seltsielu vallas. Ning seltsielu on
siin viimasel ajal tõesti ägedasti aetud. Et sellel alal ka
kogu vallarahvale mall kätte näidata, viis seltsimaja vallas
2008.a läbi nii jaanipäeva ürituse kui ka aitas kaasa
vallapäeva korraldamisele. Neil läks see tõesti korda.
Nüüd on ees veel seltsimaja 100. aastapäeva tähistamine.
Vallal omakorda võimalus neile appi minna.
Nii volikogul kui ka vallaelanikel tuleb uuel aastal
teha ridamisi tähtsaid otsuseid - kuidas kasutada nappi
eelarveraha valla elu alalhoidmiseks ja edendamiseks,
keda saata ennast esindama europarlamenti ja uuesti
valitavasse vallavolikokku.Leidugu sul tarkust teha
õigeid otsuseid ja valikuid. Sest need mõjutavad ka sinu
töid ja tegemisi.
Elame ajal, mil meil endil on võimalik mõjutada
ümbritsevat,kui vaid viitsime seda teha. Üks on selge - kui
tahame vaid saada, midagi vastu andmata, siis on saamine
vaid tühi unistus.
Aitäh kõigile tehtu eest! Tervist, jõudu ja kannatlikku
meelt ikka parima poole püüdlemisel!
Ilusat jõuluaega, head vana aasta lõppu ja tegusat uut
aastat kõigile teile ja teie lähedastele!
Ain Välba
vallavolikogu esimees

VIHULA VALLA LEHT
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Tuleb uus, sa teed ta ise, ise oma jõuga, oma mõtte,
oma tahte, südame ja nõuga.
Aastaring hakkab ühele poole saama. Käes on kokkuvõtete tegemise aeg, et
panna punkt lõppevale aastale. Hea meel on tõdeda, et
üleüldise majanduses toimuva segaduse taustal on Vihula vallas saavutatud stabiilsus ja kindlus. Vastu võetud
positiivne lisaeelarve aga ei
tähenda, et tuiskaksime uljalt müts kuklas uude aastasse. Investeeringud läbi
targa majandamise on vaieldamatult järgmise aasta üks
olulisemaid märksõnu.
Suudame kriisiolukorras tegutseda ühise
eesmärgi nimel ja
kiiresti.

kaasarääkimisel.
Sel sügisel meid tabanud
suur lumetorm näitas selgelt,
et suudame kriisiolukorras
tegutseda ühise eesmärgi
nimel ja kiiresti. Kõik,
kellega olid sõlmitud lepingud, töötasid kella vaatamata ning jälgimata öö ja
päeva kulgu. Lisaks on meil
ka häid inimesi, kes arvestamata oma kallist aega ja
lugemata raha, ulatasid oma
abistava käe ning ühiste
jõududega said lõpuks kõik
olulisemad teed-tanumad
lahti aetud ning tormimurrud
likvideeritud. Suur tänu
teile!

Püüame üheskoos
väärtustada perekonda
Aasta jooksul tehtu üle ja inimsuhteid.
saab rõõmu tunda. Paranenud on vallas järelevalve
Saabunud advendiaeg
heakorra üle ning valla- annab puhkuse ja aja mõtkodanikud ilmutavad üha lemiseks. Kiired tööaskelenam initsiatiivi kohapealset dused saavad ajutiselt peale
elu puudutavates küsimustes pidurid. On aeg hinge tõm-

mata ja mõelda, mis aasta
jooksul tehtud ja millised
sihid silme ees. Kas kõik,
mis tehtud on hästi? Või
annaks midagi paremini teha? Oleme me olnud alati
üksteise vastu piisavalt arvestavad või suudame me
olla paremad? Oleme me
alati leidnud piisavalt aega
oma perekonna ja lähedaste
jaoks?
Jõulurahu saabudes
mõelgem kõigi nende küsimuste peale. Püüame üheskoos väärtustada perekonda
ja inimsuhteid. Nii saab
homne tulevik parem meile
kõigile. Kõige lihtsam on
alustada iseendast.
Ikka ja alati koos
mõeldes ja koos
tegutsedes.
Et kutsuda ühiskonnas
esile positiivseid muudatusi
on lihtsam ja lõbusam seda
teha koos mõttekaaslastega.

Et teha suuri tegusid, pole
tarvis olla geenius ega kõrvalseisvatest inimestest kõrgemal, vaid on tarvis olla
nendega koos.
Soovin, et jõulurahu
jõuaks igasse kodusse! Et me
kõik saaksime olla koos oma
kõige lähedasemate ja kallimate inimestega. Samuti
soovin teile algavaks aastaks
palju häid mõtteid ja tegutsemislusti ikka ja alati koos
mõeldes ja koos tegutsedes…
Soovin kõigile ilusat jõuluaega ja aastavahetust!
Uueks aastaks aga:
Tuleb uus, sa teed ta ise,
ise oma jõuga, oma mõtte,
oma tahte, südame ja
nõuga.
Tee ta selline, mis oleks
kõigist läinuist parem,
selline, missugune ta
iial pole olnud varem.
Priit Pramann
Vallavanem

Avanes külade uuendamise ja arendamise
investeeringutoetus
22.detsembril avanes KÜLADE UUENDAMISE JA
ARENDAMISE INVESTEERINGUTOETUS (meede 3.2).
Taotlusi võetakse vastu 22.12.2008-28.01.2009 PRIA
regioonibüroodes.
Toetust võib taotleda mittetulundusühing, sihtasutus või
maapiirkonnas tegutsev kuni keskmise suurusega ettevõtja.
Toetust antakse investeeringuobjekti abikõlblikust
maksumusest:
mittetulundusühingule ja sihtasutusele kuni 90% ,
maapiirkonnas tegutsevale väikese suurusega ettevõtjale
kuni 70%
maapiirkonnas tegutsevale keskmise suurusega ettevõtjale kuni 60%
Maksimaalne toetus ühe taotleja kohta on kuni 938 796 krooni
aastas ja kuni 4 693 980 krooni kogu programmperioodi
jooksul.
Toetatakse järgmiseid maapiirkonda planeeritud
investeeringuobjekte:
seltsimaja, kultuurimaja, spordisaali, avalike

infopunktide vms teistele isikutele kasutamiseks avatud hoone või
selle osa ehitamine ja sinna sisustuse ostmine;
pargi, haljasala, puhkeala, mängu- või spordi-väljaku,
matkaraja, terviseraja, õpperaja,
külaplatsi vms teistele isikutele kasutamiseks avatud rajatise
rajamine või parendamine;
paadisilla, ujumiskoha vms teistele isikutele kasutamiseks avatud rajatise rajamine või
parendamine;
küla tutvustava püsiviida ja kaardi ostmine ja
paigaldamine;
sporditarvikute, muusikariistade ja eesti rahvariiete
ostmine;
kasutuses mitteoleva ja taaskasutuseks sobimatu
põllumajandusliku ehitise lammutamine;
multifunktsionaalse teeninduskeskuse ehitamine (saab
taotleda üksnes MTÜ või SA).
Taotlusvooru tingimustega saab lähemalt tutvuda PRIA
koduleheküljel www.pria.ee

MTÜ ARENDUSKODA annab teada:
2008. aasta oli MTÜle Arenduskoda küllalt tulemuslik ja edukas.
Lõppes pooleteistaastane tegevuspiirkonna LEADER strateegia
koostamise periood. Sel ajal tekkis koostöövõimeline meeskond,
kelle eestvedamisel peab hakkama järgmisel viieaastasel
(20092013) perioodil toimuma LEADER rahastamisvõimaluste
tutvustamine ning taotluste koostamise nõustamine ja hindamine.
Arenduskoja üldkoosolek otsustas, et 2009. aasta jooksul
rakendatakse nelja meedet:
meede 1.1
Kohaliku elukeskkonna arendamise investeeringutoetus;
meede 1.2
Seltsitegevuse, spordi ja kultuuripärandi
väärtustamine läbi omaalgatusliku tegevuse;
meede 2.1 Ettevõtluse arendamise toetus;
meede 2.3 Siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö arendamine.
Meetme 1.1 raames jagatakse toetust 6 000 000 kr, meetme
1.2 raames jagatakse toetust 1 500 000 kr, meetme 2.1 raames
jagatakse toetust 2 400 000 kr ja meetme 2.3 raames jagatakse
toetust 1 200 000 kr.
Kokku on võimalik 2009. aastal taotleda arenduskoja
tegevuspiirkonnas* tegutsevatel äriettevõtetel (sh FIE-d),
kolmanda sektori esindajatel ja kohalikel omavalitsustel

LEADER toetust 11 100 000 kr.
Esimene taotlusvoor kuulutatakse eeldatavalt välja 2009.
aasta I kvartali jooksul. Informatsioon selle kohta ilmub
piirkonna omavalitsuste ajalehtedes, interneti kodulehtedel,
maakonna ajalehtedes ning piirkonniti hakkavad toimuma
meetmeid tutvustavad infopäevad. Koos vooru avanemisega
hakkavad piirkonniti toimuma ka projektitaotluse kirjutamise
õppepäevad.
Arenduskoda koostas abiks rahataotlejatele trükise “MTÜ
Arenduskoja LEADER projektitaotluse kirjutamise
käsiraamatu”, mis ilmus trükist detsembri algul (kaanepilt on
käesoleva infolehe esilehel). Asjahuvilistel tuleb jälgida infot ka
arenduskoja kodulehelt, mille uus aadress on alates 2009.aasta
a l g u s e s t w w w. a r e n d u s k o d a . e e
(seni on aadress
tapa.ee/arenduskoda).
Heiki Vuntus, arenduskoja tegevjuht

* Vihula vald kuulub MTÜ Arenduskoda
tegevuspiirkonda

Tervisliku toitumise päev Võsu koolis
Võsu koolis toimus 12. dets.
tervisliku toitumise päev.
Osalejaid oli esimesest kuni
seitsmenda klassini. Eelnevalt olid lapsed otsinud ja
esitanud retsepte nii soolastele kui ka magusatele toitudele.
Viienda tunni ajal läks
sööklas lahti tõeliseks kokkamiseks – kes hakkis kapsast, kes puhastas porgandit,
kes lõikus puuvilju, mõni
segas dipikastet. Kõike seda
jälgis žürii, kuhu kuulusid
kooli direktor Külli, koka-

tädi Anna ja Annabell Bubnise ema.
Žürii arvates oli esikoha
vääriline 2. klassi Aleksandri
salat. Soolastest salatitest
maitses kõigile väga ka NilsGregory suitsukanasalat.
Magusasõpradele valmistas
üllatuse 1. klassi Helemeel,
kelle küpsise-maasika-kohupiimatort (mis pidi seisma
ühe öö külmikus), sai imekiiresti otsa. Esteetiliselt
kõige nauditavam oli Mare
ja Sirly valmistatud täidetud
melonid, milledel põlesid

küünlad.
Kui auhinnad olid jagatud, said kõik osalejad ja
uudistajad mekkida üksteise
valmistatud salateid. Üritus
lõppes õhtul Rannaklubis
helkuridiskoga.
Selline tore üritus sai
teoks tänu õpetaja Ilonale,
kes hankis projektirahad,
mille eest saime osta toiduained, kingitused ja maksta diskorile.
Samuti täname Hotelli
„Rannaliiv“ sponsorluse
eest.

Vahelduseks jõuluaegsetele sültidele- lihadeleverivorstidele võite proovida ka Aleksander Lepiku
võidusalatit:
Pool hiinakapsast
Purk punaseid konservube
Karp tuunikala vees
3 hapukurki
Majoneesi, hapukoort
Näpuotsaga soola ja
sidrunipipart
Ilusaid tervislikke jõule
ja aastavahetust!
Merike Valdma
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ISTUNG NR 42
11. detsember 2008 kell 15.00 Võsul
Istungil osales kokku 12 volikogu liiget:
Andrus Aasmäe, Piret Aasmäe, Malle Komp,
Sirje Kornel, Tarmo Nuija, Arno Pärna, Eha
Sirelbu, Jüri Teppe, Jaanus Tuusti, Ain Välba,
Uno Õunapuu ja Arvi Ööpik.
Istungil ei osalenud Raul Aak, Haivo Laulik ja
Mare Raja.
Volikogu otsustas:
Määrusega nr 82 kinnitati Vihula valla 2008.aasta
eelarve muutmine nr 2.
Määrusega nr 83 kehtestati toimetulekutoetuse vahenditest täiendavate sotsiaaltoetuste määramise ja
maksmise kord.
Määrusega nr 84 kehtestati 2009.aasta maamaksumäärad (maamaksumäär jääb samale tasemele 2008.
aastaga)
Otsusega nr 225 muudeti Vihula Vallavolikogu
10.04.2008 otsuse nr 172 „Üldplaneeringu muutmisettepanekut sisaldava detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
algatamine Sagadi küla Kadaka maaüksusele“ punkti
4, asendades koostaja Ramboll Eesti AS koostajaga
Geo Baltica OÜ
Otsusega nr 226 otsustati anda Noonu külale tasuta
kasutusse Vihula vallale kuuluv Jaanitule katastriüksus, asukohaga Noonu küla, Vihula vald.
Otsusega nr 227 otsustati anda OÜ-le Veeruvälja
otsustuskorras rendile Vihula vallale kuuluvas hoones
Mere tn 63a Võsu alevikus I korrusel asuvad ruumid
üldpinnaga 128,92 m2 äri- ja teenindusruumideks.
Otsusega nr 228 muudeti Vihula Vallavolikogu
11.09.2008 otsust nr 216 „Vaba põllumajandusmaa
kasutusvaldusesse saajate nimekirja kinnitamine“.
Otsusega nr 229 otsustati mitte kanda vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse saajate nimekirja
Biloba OÜ
Otsusega nr 230 otsustati mitte kanda vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse saajate nimekirja
Raja Era OÜ.
Otsusega nr 231 otsustati kanda vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse saajate nimekirja
Mercanter Invest OÜ.
Otsusega nr 232 määrati maatükile nr 17 vaba
põllumajandusmaa kasutusvaldusesse saamise
avalduste esitanutele FIE-le Urmas Einberg ja
Mercanter Invest OÜ-le kokkuleppe sõlmimise
tähtajaks 11. jaanuar 2009.
Otsusega nr 233 määrati maatükkidele nr 2 ja nr 7
vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse saamise
avalduste esitanutele FIE-le Arno Pärna ja Mercanter
Invest OÜ-le kokkuleppe sõlmimise tähtajaks 11.
jaanuar 2009.
Otsusega nr 234 määrati maatükkidele nr 42 ja nr 44
vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse saamise
avalduste esitanutele FIE-le Aide Veinjärv ja FIE-le
Arno Pärna kokkuleppe sõlmimise tähtajaks 11.
jaanuar 2009.
Otsusega nr 235 kinnitati esitatud avalduste alusel
vabade põllumajandusmaade kasutusvaldusesse
andmiseks taotlejate nimekiri.
Otsusega nr 236 valiti Vihula valla Aasta Tegija 2008
neljas eri valdkonnas: hariduse valdkonnas Tiina ja
Jaak Neljandik, spordi valdkonnas Jaak Väärsi ja
Aleksander Pritsik, kultuuri valdkonnas Kai Tingas ja
seltsielu valdkonnas MTÜ Võhma Seltsimaja.
Otsusega nr 237 kuulutati välja Vihula valla elutööpreemia saaja 2008. Elutööpreemia antakse Luule
Aasmäe'le.
Volikogu poolt vastuvõetud määruste ning otsustega
saab tutvuda valla kantseleis, raamatukogudes ja
internetis valla koduleheküljel: www.vihula.ee
Järgmine volikogu istung toimub
15. jaanuaril 2009 kell 15.00
Võsul, vallamaja saalis.
Vihula küla Sikkani-Ausliku osale
maaüksusele koostatava detailplaneeringu
eskiiside avalik arutelu toimub
13. jaanuaril 2009 a Vihula kooli hoones,
algusega 17.00. Eskiisidega saab tutvuda
valla kodulehel, www.vihula.ee.
Planeeringu eesmärk on uue lüpsikarjaluda
(240 lehmale) ehitamise õiguse saamine koos
tehnovõrkude ning teiste vajalike rajatiste
ehitamisega.

VIHULA VALLA LEHT

18.novembri 2008 istungi nr 48 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. väljastas projekteerimistingimused Võhma seltsimaja
rekonstrueerimise projekteerimiseks;
2. väljastas ehitusloa Saksussaare külas Stenno maaüksusel
asuva laohoone rekonstrueerimiseks;
3. väljastas kasutusload Joandu külas asuva Kivikalju
maaüksuse elektriliitumise kasutamiseks ning Võsu
alevikus asuvate Vabaduse tn 14 ja Vabaduse tn 16
maaüksuste elektriliitumise kasutamiseks;
4. määras Karepa külas asuvale Kullo huvikeskuse
puhkelaagri katastriüksusele sihtotstarbe alaliigiks
ühiskondlike ehitiste maa;
5. määras Noonu külas munitsipaalomandisse taotletava
Jaanitule katastriüksuse sihtotstarbeks sotsiaalmaa ja
selle alaliigiks üldkasutatav maa;
6. määras korteriomandi seadmiseks Annikvere külas
asuvate ehitiste teenindamiseks vajaliku maa suuruse ja
määras koha-aadressiks Traksi;
7. muutis Vihula Vallavalitsuse 04.04.2006 määruse nr 2
„Vihula Vallavalitsuse hallatavate asutuste töötajate
koosseisud, palgaastmed ja palgamäärad“ lisa 1;
8. kompenseeris õpilastele sõidupiletid;
9. luges korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks talveperioodil AS Landvald Eisma külas, R. Brus Käsmu
külas, A. Palgi Võsu alevikus, O.Kamarik Lahe külas, K.
Trööp Eisma külas, H. Toomel Sagadi külas, V.
Oberšneider Võsu alevikus, V. Liivrand Mustoja külas.
Mitte anda luba korraldatud jäätmeveoga mitteliitumiseks
A. Antons`ile Tidriku külas.
25.novembri 2008 istungi nr 49 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
10. andis nõusoleku Karula külas asuva Sirenimäe
maaüksuse ostueesõigusega erastamiseks ehitiste omanikule;
11. andis nõusoleku Käsmu külas Merekooli 1 asuva
katastriüksuse sihtotstarbe muutmiseks sotsiaalmaaks
alaliigiga ühiskondlike ehitiste maa;
12. väljastas ehitusloa elamu püstitamiseks Kalda põik 15
maaüksusele Võsu alevikus;
13. väljastas projekteerimistingimused majandushoone
rekonstrueerimise projekteerimiseks Laine tn 6
maaüksusel Võsu alevikus, elamu projekteerimiseks
Rahapõllu maaüksusel Tidriku külas ja elektriliitumise
projekteerimiseks Hiie maaüksusel Joandu külas;
14. väljastas kasutusloa alla 1 kV õhuliini kasutamiseks
aadressil Lilleoru maaüksus Karula külas;
15. luges korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks talveperioodil L. Sillajõe Palmse külas, V. Lieholm Võsu
alevikus ja T. Pajuste Võsu alevikus;
16. otsustas maksta sotsiaaltoetusi: küttetoetust ühele
eakale inimesele summas 1000 krooni, küttetoetust
kahele vähekindlustatud perele kokku summas 3700
krooni, rehabilitatsioonitoetust ühele vähekindlustatud
perele summas 1600 krooni, koolitarvetetoetust ühele
paljulapselisele perele summas 701 krooni, koolitoidutoetust 2008 aasta novembri- ja detsembrikuus
kahele Vihula valla õpilasele, ühekordset toetust
paljulapselistele peredele arvestusega 300 krooni lapse
kohta, ühekordset toetust ühele vähekindlustatud perele
summas 1000 krooni, ühekordset toetust ühele eakale
inimesele summas 750 krooni;
17. esitas volikogule järgmised eelnõud: „Toimetulekutoetuse vahenditest täiendavate sotsiaaltoetuste
määramise ja maksmise kord Vihula vallas“, „Maamaksumäära kehtestamine 2009.aastaks“, „Vihula
Vallavolikogu 11.09.2008 otsuse nr 216 „Vaba
põllumajandusmaa kasutusvaldusesse saajate nimekirja
kinnitamine“ muutmine“, „Biloba OÜ mittekandmine
vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse saajate
nimekirja“, „Raja Era OÜ mittekandmine vaba
põllumajandusmaa kasutusvaldusesse saajate nimekirja“,
„Vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse saajate
nimekirja kinnitamine“;
18. nõustus volikogu kultuuri- ja spordikomisjoni
järgnevate ettepanekutega: rahuldada MTÜ Nooruse Kaja
taotlus aastalõpupeo korraldamiseks 4400 EEK ulatuses;
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rahuldada MTÜ Võsu Eakate Selts Meelespea taotlus
aastalõpupeo korraldamiseks 1000 EEK ulatuses;
rahuldada MTÜ Võsu Vabatahtliku Tuletõrjeühingu
taotlus 5000 EEK ulatuses Gustav Ernesaksa 100.
sünniaastapäeva tähistamise kontserdi korraldamiseks;
rahuldada MTÜ Käsmu Külaselts taotlus 7000 EEK
ulatuses aastavahetuse peo korraldamiseks Käsmu
rahvamajas; rahuldada MTÜ Käsmu Külaselts taotlus
3000 EEK ulatuses Käsmu küla arengukava koostamise
kulude osaliseks katmiseks; rahuldada MTÜ Võhma
Seltsimaja taotlus 1300 EEK ulatuses aastavahetuse peo
(31.12.2008) värvimuusika seadmete rentimiseks ja
batuudi rendi osaliseks tasuks; rahuldada MTÜ
Vergiranna Selts taotlus 6490 EEK ulatuses külapeo
korraldamiseks 13.detsembril 2008; rahuldada MTÜ
Vihula Seltsi taotlus 7700 EEK ulatuses aastalõpupeo
korraldamiseks Vihulas; rahuldada Ahto Raudla avaldus
ja tasuda Vihula valla poolt Palmse võrkpallurite
võistkonna 2009.aasta osavõtumaks 2000 EEK LääneVirumaa meeste võrkpalli meistrivõistlustel Võrkpalliklubi Rivaal poolt esitatud arve alusel; toetada
Kristjan Tambik`u osalemist Eesti Võrkpallikoondises
(treeningute ja võistluste transpordikulud) 3000 EEK.

04.detsembri 2008 istungi nr 50 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
19. väljastas projekteerimistingimused puurkaevu projekteerimiseks aadressil Sepa maaüksus Koolimäe küla ning
Vihula mõisa peahoone, aida ja tõllakuuri rekonstrueerimise projekteerimiseks;
20. väljastas ehitusloa Joandu külas asuva Hiie maaüksuse
elektriliitumise ehitamiseks;
21. kompenseeris õpilaste sõidupiletid;
22. luges korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks
talveperioodil H.Talalaev Võsu alevikus, A.Vahtra Võsu
alevikus, L.Kell Pihlaspea külas, T.Tiivel Rutja külas,
H.Pedersen Võsu alevikus ja T.Olenina Vergi külas;
23. esitas volikogule järgmised eelnõud: „Mercanter Invest
OÜ kandmine vaba põllumajandusmaa kasutusvaldusesse saajate nimekirja“, Vaba põllumajandusmaa
kasutusvaldusesse andmiseks kokkuleppe sõlmimise
tähtaja määramine: „FIE Urmas Einberg ja Mercanter
Invest OÜ maatükk nr 17 Vihula külas“, „FIE Arno Pärna
ja Mercanter OÜ maatükid nr 2 ja nr 7 Sagadi külas“, „FIE
Aide Veinjärv ja FIE Arno Pärna maatükid nr 42 ja nr 44
Noonu külas“, „Vallavara tasuta kasutusse andmine
(Noonu külaplats)“, „Vihula Vallavolikogu 10.04.2008
otsuse nr 172 „Üldplaneeringu muutmisettepanekut
sisaldava detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine Sagadi küla
Kadaka maaüksusele“ muutmine“, „Vihula valla 2008.
aasta eelarve muutmine nr. 2 kinnitamine“, „Vallavara
otsustuskorras rendile andmine (Mere 63a Võsu)“;
24. otsustas maksta ühekordset toetust 80-aastastele ja
vanematele eakatele a`200 krooni.
09.detsembri 2008 istungi nr 51 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
25. väljastas ehitusload Võsu 110/10 kV Käsmu 10 kV
õhuliini rekonstrueerimiseks, Annikvere külas asuva
O.G.Talu OÜ sigala nr 3 rekonstrueerimiseks ja Natturi
külas asuva Pärnaaia maaüksuse elektriliitumise
ehitamiseks;
26. väljastas kasutusloa Võsu alevikus Posti 12a asuva
suvila elektriliitumisele;
27. võttis vastu Võsu alevikus Ranna tn 5a maaüksusele
koostatud detailplaneeringu;
28. esitas volikogule järgmised eelnõud: „Võsu aleviku
Vambola tn 6 maaüksusele koostatud detailplaneeringu
kehtestamine“ ja „Üldplaneeringu muutmisettepanekut
sisaldava detailplaneeringu koostamise algatamine
Karepa küla Treieri maaüksusele“;
29. pikendas ühe aasta võrra üürilepingut Võsupere külas
asuva Lageda korteriomandi korter nr 14 kasutamiseks;
30. luges korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks talveperioodil A.Põllu Altja külas, P.Schultz Käsmu külas, V.
Väli Käsmu külas ja P. Reinumäe Käsmu külas.

31.DETSEMBRIL
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Andes südamega, saad mitmekordselt vastu
9. detsembril käisid Võsu
eakate seltsi „Meelespea“
tantsunaised ja Võsu Põhikooli
lapsed koos õpetaja Karin
Armineniga Kunda hooldekodu memmedele-taatidele
jõulurõõmu viimas. Mõte jõulude ajal Kunda hooldekodu
külastada hakkas „Meelespea“
seltsi aktiivsetel naistel idanema juba suvel, kui tagasiteel
Toila eakate juurest esineti
väikese kontserdiga Uhtna ja
Kunda hooldekodudes. Tantsumemmede eakaaslased olid
tookord külaskäigust pisarateni
liigutatud. Omavahelisest jutuajamisest selgus, et külalisi ei
käi hooldekodudes just väga
tihti. Nii otsustatigi neid jõuluajal üllatada. Mõttest räägiti ka
Karin Arminenile, kes oli
rõõmuga nõus laste jõulunäidendiga kaasa lööma.
Vastuvõtt Kundas oli soe ja
südamlik. Suur osa hooldekodu

elanikest ja personal olid juba
kogunenud külalistetuppa ja
ootasid põnevusega kontserdi
algust. Kõik elasid innukalt
kaasa laste vahvale näidendile,
nautisid päkapikkude kelmikaid tantse ja laulsid koos
jõuluvanaga tuntud jõululaule.
Pärast jagasid päkapikud veel
kommi ja piparkooke, mõni sai

jõuluvanalt pakigi.
Kahjuks ei olnud kõik
hooldekodu elanikud võimelised oma toast või isegi voodist välja tulema ja jäid niiviisi
ilusast kontserdist ilma. Kui
lapsed kuulsid, et hooldekodus
on 94.aastane vanamemm, kes
tahaks väga nende laulu kuulata, otsustasid nad esineda

talle eraldi, otse tema toas. Asi
lõppes suure kontserdiga, mil
käidi toast tuppa ja lauldi
kaanest kaaneni läbi kogu
lauluraamat. Laste siiras andmisrõõm liigutas nii Võsu
eakaid, hooldekodu personali,
aga kõige rohkem muidugi
vanureid, kelle üksluiseks kippuvatesse päevadesse olid
lapsed nii palju sära toonud.
Heldimuspisarad, südamest
tulevad tänu- ja kiidusõnad olid
lastele tasuks jagatud jõulurõõmu eest. Tihti ongi meil
kõigil puudu just südamesoojusest, märkamisest ja heast
sõnast, mille varu on igaühel
meist tegelikult piiramatu.
Ärgem olgem siis nende jagamisega kitsid! Eriti nüüd, jõulude ajal!
Kena aastavahetust kõigile!
Eha Veem

Meeldetuletus
külaseltsidele!
2009. aasta tegevustoetuse taotlemiseks esitada vallavalitsusele
hiljemalt 15.jaanuariks taotlus,
millele lisada:
1) esmakordsel taotlemisel külaseltsi põhikiri;
2) 2009. aastaks kavandatava
tegevuse kirjeldus ning tulude ja
kulude eelarve;
3) mittetulundusühingu või seltsingu liikmete arv (külade kaupa)
ja juhatuse liikmete nimekiri;
4) mittetulundusühingu või seltsingu haldusalasse jäävate külade
arv ja nimetused;
5) mittetulundusühingu või seltsingu eelmise tegevusaasta aruanne ja ülevaade planeeritavast
tegevusest järgneval aastal.
Käesoleval aastal tegevustoetust saanud selts on kohustatud
eelarveaasta jooksul kasutamata
jäänud toetuse fondi tagasi kandma või esitama 31. detsembriks
avalduse eraldatud toetuse kasutamata jäägi üleviimiseks järgmise aasta eelarvesse.
Taotluse ja aruande vormid
saadaval valla koduleheküljel
www.vihula.ee ja vallavalitsuses.
Küsimuste korral palun pöörduge vallavalitsuse poole tel 325
8645, 525 1127, Anneli Kivisaar
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Täname OÜ Vihula Mõis omanikku toreda
jõuluüllatuse – käik Karepale jõulumaale eest Vihula Lasteaed-Algkooli lastele.
Soovime OÜ Vihula Mõis juhtidele ja
töötajatele rahulikke jõulupühi, suurepärast
aastavahetust ja tegusat uut aastat!

Võhma Seltsimaja
katusekivid
Detsembrikuu seisuga on
lisandunud uued kivide ostjad:
Tiina ja Peep Tõnisson 40
kivi
Kalju Sammelselg
20 kivi
Moonika Sammelselg 20 kivi
Anne Hallimäe
20 kivi
Elfi Järvala
Ants ja Ester Aave
Tiia Puusepp

10 kivi
20 kivi
40 kivi

Suur tänu uutele toetajatele!

MTÜ Võhma Seltsimaja tervitab
kõiki koostööpartnereid, toetajaid, seltsilisi, vallavolikogu, vallavalitsust ja kogu Vihula valla
rahvast!
Soovime meeldivat aasta
lõppu ja uueks aastaks õnne,
tervist ja raha!

Vihula lasteaia- ja koolipere
Valdek!
Täname Sind suure ja igakülgse abi ja
toetuse eest! Loodame meeldivale koostööle
ka edaspidi!
Võhma Seltsimaja segakoor

Ootame kõiki 10. jaanuaril 2009 kell 19.00
Vihula kultuurimajasse tantsuõhtule

“Uuel aastal uue hooga”

v.a 17.01.09

02.01. DJ FELIX

Kaasa võtke niksi-näksi kohvi kõrvale.
Avatud väike puhvet
Õhtut juhib Ants Viermann

03.01. DJ KAUPO MITT
Pilet 25.-

Info ja registreerimine telefonil 5 645 3114
MTÜ Vihula Selts

JAANUAR

09.01. DJ IMRE MIHHAILOV
10.01. DJ ARGO LEPIK
16.01. DJ SILVER TAMM (Star fm)
17.01. KELL 22.00
ANSAMBEL IN MOOD

Vaikseid Jõule ja
ilusat aastavahetust!
Eesti Keskerakonna Võsu-Vihula osakond

PILET 75.23.01. DJ KALEV LILLEPALU
24.01. DJ MARGUS TEETSOV
30.01. DJ SILVET TAMM (Star fm)
31.01. DJ MARKO PILLE

Meie hulgast
on lahkunud …

VALENTINA FADEJEVA
28. november 2008
ELSI LAHI
12. Detsember 2008

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

