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Aastaga jäi vallas
elanikke nelja inimese
võrra vähemaks

Eesti Kunstiakadeemia
tudengid Võsul

2012. aastal lahkus Vihula vallast mujale elama 85
inimest (2011.a 70). Vihula valda asus sama aja jooksul
elama 87 inimest (2011.a 79). Valla siseselt vahetas
elukohta 18 inimest.

Hetk Palmse piirkonna külade päevalt. 2012
Tudengitest jäid Võsu randa taimedest valmistatud talvitujad
Eelmise aasta oktoobri lehes
kirjutasin volikogu poolt
vastu võetud arengukavast.
Selles artiklis oli ka järgmine
lõik „Ka oma arengukavas
oleme kirjeldanud esialgu
just Võsule idee leidmise
vajadust. Kuigi oleme sellele
leidmisele andnud koondnimetuse ideekonkurss, siis
ikkagi on seni lahtine metoodika, mille alusel edasi
toimetada. Selge on vaid see,
et ise me pole vastuseid
leidnud ning seega tuleb
kaasata abilisi. On ju teada,
et loll pole niivõrd see, kes ei
tea vastuseid, vaid see, kes ei
tea ja ei julge seda tunnistada. Meie oleme jõudnud
teadmiseni, et ise ei tea ja ka
selle äratundmiseni, et vajame kompetentset abi. Juba
kevadest oleme rääkinud
läbi Eesti Kunstiakadeemia
otsustajatega, et
jõuda
koostööni. Eesti Kunstiakadeemia kogemused linnaplaneerimises lubavad loota, et tudengite ning nende
juhendajate abiga ning
kaasates kohalikku aktiivsemat osa kogukonnast,
leiame ka tõsiselt võetava
idee Võsule. Idee, mille
kompleksne elluviimine
aitaks Vihula valda päästa
ääremaastumisest, tooks
tagasi noored, suurendaks
sündivust, tooks vahendeid
valla kassasse. Paraku on
see protsess, mille elluviimine nõuab järjepidevust
ja mille tulemusi ei saa
oodata kiirelt ning lähitulevikus.“
Täna saame öelda, et
jõudsime oma idee otsimise
järgmisesse faasi ja magistriõppe tudengid koos juhendajatega, kelle eestvedajaks
doktorant Jaan Tiidemann,
olid nö välitöödel 22-24
jaanuar 2013.

Kuidas kõik algas?
Ilmselt saab ka pime aru, et
püsielanikkond on Vihula
vallas langenud, lapsi jääb
üha vähemaks, noored lähevad ja vaid mõned üksikud
tulevad tagasi. Usun, et
suures piires saadakse ka aru
miks see nii on. Samas
emotsioonide pealt järeldusi
ei tehta ja arenguid ei planeerita samuti ilma analüüsita, pelgalt tunnetele toetudes. Kui vallavalitsus 2012.
aasta alguses alustas valla
arengukava ajakohastamisega, siis tegime meiegi
erinevaid analüüse ning

stsenaariume – Vihula vald
on väheneva rahvaarvuga
vananev vald, kus hoo on
sisse saanud nende noorte,
kes on parimas järglaste
muretsemise eas, lahkumine
vallast. Põhjusena on kõige
suurema tõuke noorte väljavooluks andnud kohapealsete äraelamist võimaldavate töökohtade puudus ja
sellest johtuv ränne töökohtade juurde. Meie analüüside
paikapidavust toetasid ka
eelmise aasta jooksul avaldatud Statistikaameti andmed rahvastiku ja eluruumide loenduse osas ja aasta

erinevate lahenduste leidmise, mis vastustaksid rahva
äravoolu ja ääremaastumise
protsessi. Kõigile meile oli
ja on selge, et tööealiste
lahkumise protsessile tagasikäigu andmiseks on vaja
lisaks suvisele atraktiivsusele leida piirkonnale stabiilne aastaringne tegevus.
Milline? Seda on nimetatud
miljoniküsimuseks ja sellele
vastust me pakkuda ei osanud. Siit siis sündiski otsus
püüda kaasata abi väljast.
Meie valla üks positiivseid
külgi on see, et meil elavad
osaajaga paljud erinevatel

Võsu

Sündis 8 last ja suri 15 inimest (2011.a 14 ja 31).
Selle aasta 3. jaanuari seisuga elab Vihula vallas 1958
elanikku (01.01.2012 seisuga 1962 elanikku).

Päästekomando maja on
nüüd Vihula valla oma!
Lõpule on jõudnud protsess, mis sai alguse 2011
novembris.
Mäletatavasti just siis sai esimest korda avalikkus
teada, et siseministeeriumil on plaan kaotada Võsult
päästekomando. Ei aidanud ca 700 allkirjaga protest ega
vallavalitsuse kirjad, milles püüti selgitada kui
läbimõtlemata otsusega tegemist on.
Kui 2012 alguses oli selge, et riik oma otsusest ei
tagane, siis Vihula vald esitas taotluse päästekomando
maja oma valdusesse saamiseks. Vaatamata paljude
inimeste pessimismile tegi Vabariigi Valitsus siiski 2012
aasta lõpus otsuse hoone üleandmiseks ja 24.01.2013
vormistati notariaalne leping, mille kohaselt on see maja
nüüd Vihula valla oma.
Edaspidi on osa maja vabatahtlike päästjate käes ja
ülejäänud osaga on plaanis kasutus, mille tulemusel oleks
võimalik tasa teenida maja haldamisega seotud kulud.
Milliseks see kasutus täpselt kujuneb, selgub lähiajal.
Raivo Uukkivi
vallavanem

Lõppes Arenduskojas Leader
taotluste vastuvõtmine

Hea tahtmise ja ettevõtlikkusega on võimalik ka ühtteist lühikese ajaga korda saata,
tõestasid tudengid oma 23.01 õhtuse improviseeritud „Potkuriralliga“. Lühikese ette
teatamisega suudeti tuua võistlema ka võsukate võistkonnad.
loomulikult kinnitasid need lõpu poole ka OÜ Geomedia aladel tuntud inimesed. Nenanalüüsid, et olukord pole uuring kohalike omavalit- de hulgas ka Eesti Kunstikiita. Samas 2012. aastal suste nn võimekuse osas.
akadeemia rektor Signe Kivalla arengukava ajakohasTulles tagasi meie ana- vi. Otsustasimegi temaga
tamisel tehtud analüüs haa- lüüsi juurde eelmise aasta konsulteerida. Kohtusime
ras pikemat perioodi ajas alguses, siis sai selgeks, et 2012. a kevadel ja sellest
tagasi ning püüdis näha vallal ongi valida 2 teed, kohtumisest sai alguse prottrende ja trendide põhjus- millest esimene on isevoolne sess, mis päädis jaanuaris
tajaid. Ilmnenud trendid ja teine püüd probleemiga 2013 tudengite külastusega
kinnitasid kõige halvemaid tegeleda ja suunata läbi Võsule.
järg 2 lk

25. jaanuaril lõppes Arenduskojas Leader taotluste
vastuvõtmine meetmetesse 1.2 Seltsitegevuse, spordi ja
kultuuripärandi väärtustamine läbi omaalgatusliku
tegevuse ja 2.1 Ettevõtluse arendamise toetus.
Tähtajaks laekus 72 rahataotlust, kus soovitakse
toetusi summas 794 248 eurot, kusjuures eelarves on
jagamiseks 223 907 eurot.
Meetmesse 1.2 saabus 43 taotlust summas 130 893
eurot (eelarves jagamiseks 63 907 eurot), nendest Vihula
vallast esitati 8 taotlust kokku summas 17 141 eurot.
Meetmesse 2.1 saabus 29 taotlust summas 663 354
eurot (eelarves jagamiseks 160 000 eurot), neist Vihula
vallast jällegi 8 kokku, summas 177 399 eurot.
Lõplikud hindamistulemused selguvad ja
kinnitatakse MTÜ Arenduskoda juhatuse poolt.
Pingeread ja hindamistulemused avaldatakse pärast
otsuste tegemist Arenduskoja kodulehel.
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MTÜ Arma hipoteraapia- ja
ratsakeskuses toimuvad
treeningud regulaarselt
Ühendus on loodud selleks, et koondada ratsutamishuvilisi,
korraldada neile arendavaid ühisüritusi, treeninguid ja
jagada infot puuetega inimestele terapeutilise ratsutamise
osas ja luua sellega tegelemiseks võimalusi.
Treeningud toimuvad regulaarselt ja praegusel hetkel
osaleb 27 õpilast erineva tasemega gruppides, mai kuus
toimus ratsutamise ohutuse ja esmaabi koolitus, kus said
osaleda nii trennilapsed kui ka ümbruskonna tallide
treenerid. Sügisvaheajal toimus tunnustatud ratsatreeneri
Kati Leutoneni juhendamisel esmakordselt treeninglaager
15le õpilasele, et parandada ratsutamisoskuseid. Laagrile on
toimumas jätk 2013 kevadvaheajal.
Koostöös sotsiaaltöötaja Eha Veemiga ja vallavalitsusega sündis idee ja sai teoks esimene erivajadustega
inimeste ratsutamisteraapia laager, mis mõeldud just Vihula
valla lastele. Alustati asenduskodude lastele mõeldud
ratsutamisõppe programmi väljatöötamist (lastekodus
kasvades on lapse kiindumussuhe üsnagi rikutud ja
tegelemine hobustega aitab tõsta nende enesekindlust, annab
julgust ja aitab kogeda eduelamust) ja aasta jooksul said
selles osaleda juba paljud lapsed. Mitmed tegevused said
teoks tänu Leader projektile ja osalejate endi osalustasu
puudus või oli minimaalne.
Lisaks toimusid 2012. aastal Rutjal Arma kevadvõistlused koolisõidus, kaks õpilast osales ratsutamise
orienteerumise võistlustel Järvamaal, kust toodi koju
esikoht. Mitmed õpilased läbisid Ratsaliidu uue koolitusprogrammi koos eksamiga ja neile omistati Rohelise Kaardi
tunnusmärk.
Mare Kalme

Lauatennise aasta Võsul
Detsembris 2011 moodustasime Võsule lauatenniseklubi
kindla sihiga luua piirkonna inimestele võimalus tegeleda
meeldiva ja kasuliku harrastusega, mis on sobilik igas eas
inimesele alates viiendast eluaastast. Entusiastide, toetajate
ja valla abiga on Võsu spordihoones täna 8 lauatennise lauda,
mis loob eelduse viia läbi regulaarseid treeninguid ja
võistlusi. Esimesel hooajal alustasime treeninguid kord
nädalas ja korraldasime kolm võistlust. Sügisel käivitasime
Vihula valla lauatennise seeriavõistluse Laupäev lauatennisega. Kevadeni kestev seitsme etapiline võistlus päädib
Võsu karikavõistlusega aprillis. Sel hooajal on meil nädalas
kaks treeningut – teisipäeval ja neljapäeval. Alates
veebruarist on meil teisipäeviti treeningutel abiks kvalifitseeritud treener. Loodetavasti suudame treenerit abiks
pidada kevadeni. Võsu lauatenniseklubi toetusel toimub sel
õppeaastal lauatenniseturniir ka Võsu koolis. Eelmisel aastal
õpilastele korraldatud lauatennise tutvustamine, läbi viisid
Arkadi Mašegirov ja Avo Seidelberg, näitas, et lastel on nii
huvi kui ka oskused.
Selle hooaja avavõistlusel osales ka lauatenniseliidu
peasekretär Marko Männik, kes hindas treeningtingimusi
Võsu spordihoones kõrgelt ja pidas Võsu perspektiivikaks
treeninglaagrite korraldamise kohaks. Sel aastal oleme
kavandanud liitumist Eesti Lauatenniseliiduga. Selle aasta
võistluste tulemused kantakse ka vabariiklikku reitingu
tabelisse.

Vihula valla lautennise seeriavõistluse VI
etapi tulemused
27. jaanuaril toimunud IV etapi võitis veenvalt Kristjan
Saluvee. Teisele kohale tuli Denis Sedelnikov (Kadrina
LTK). Kolmanda koha saavutas Ülle Vilba (Võsu LTK).
Parima veterani tiitli teenis välja Arkadi Mašegirov
(Võsu LTK) ja parim noor mängija oli Sten Vahtras (Võsu
LTK).

Janek Seidelberg
Üldkokkuvõttes säilitas liidri positsiooni Janek Seidelberg 144 punktiga. Olulised muutused toimusid aga
järgnevatel kohtadel: teisele kohale 139 punktiga tõusis Üllle
Vilba. Kolmandat ja neljandat kohta jagavad Denis
Sedelnikov ja Arkadi Mašegirov 135 punktiga. Viiendat ja
kuuendat kohta jagavad Janno Malm ja Jaanus Lokotar.
Järgmised etapid tõotavad põnevaid heitlusi.
Järgmine V etapp toimub 17.veebruaril.
Võsu LTK
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Eesti Kunstiakadeemia
tudengid Võsul
algus esiküljel
Mida tudengid
„avastasid“, milliseid
mõtteid neil tekkis?
Lihtne ja isegi lihtsameelne
oleks arvata, et laseme 18
tudengit kolmeks päevaks
Võsule lahti ja nende lahkudes on kõigile murelikele
küsimustele vastus olemas.
Paraku nii lihtne meie kõigi
ees oleva ülesande lahendus
ei ole. Avaseminaril tõdesid
nii valla esindajad kui ka
magistrandid ja nende juhendajad, et suur samm on juba
seegi, et akadeemia nii lühikese ajaga selle teema oma
õppekavasse suutis integreerida ja teisalt oli tõdemuseks
seegi, et selle kolmepäevase
välitöö tulemusel tõenäoliselt meie miljoniküsimusele ühest vastust ei leita,
kuid hulganisti uusi küsimusi võib tekkida küll. Ja
eks ta suures piiris nii ka
läks.
Viimasel päeval (24.01)
toimus välitöö lõpuseminar,
kus tudengid esitasid oma
mõtteid Võsu (ja lähiümbruse) ruumilistest võimalustest. Nagu oodata oligi, siis
oli mõtteid hulgi, neist osa
eeldavad suuremaid investeeringuid, teised jällegi
entusiasmi ja tahtmist, mitmete rakendamine kokkuleppeid kaitseala valitsejaga.
Mis edasi saab?
Edasi kirjutavad tudengid
oma mõtted, mida esitati,
raporti kujul paberile ja siis
on neid võimalik juba kõigil
lugeda. Siit edasi ilmselt on
vaja kogukonnal otsustada,
mida soovitakse teha.
Kindlasti ei ole konstruktiivne eestlaslik suhtumine,
et jälle üks ettepanek, mis
läheb riiulisse tolmuma. See
oli esimene samm ja väga
loodan, et tuleb ka järgmine
ja sellelegi veel järgmine.
Üks järgmistest sammudest
on lasteaaias ja koolis suuta
panna õpetajad kaasa mõtlema ja leidma võimalusi laste
tõeliseks kaasamiseks reaalsesse tegevusse – anda mängule lisaväärtus. Teine on
kindlasti investori leidmine
laululava rajamiseks. Kolmas samm võiks olla nüüd
juba tõepoolest rannaalale
ruumilise planeerimise ideekonkursi - võistluse välja
kuulutamine arhitektide hulgas. Kindlasti aitavad kaasa
nii meie töös oleva kergliiklustee planeeringu valmimine, kui ka Võsu ja Käsmu
sadamatega seonduvate planeeringute realiseerimine.
Ja loomulikult on vaja
kogu teemale saada toetus
kogukonnalt ja tema esindajalt – volikogult. St volikogu peab oma otsustes
olema suunaja ja eestvedaja
rollis. Olen päris kindel, et
tänane volikogu koosseis on
mõistnud kui täbaras olukorras me oleme ja lüües täna
käega ei lähe olukord mitte
paremaks. Loodan ka tulevaselt, aasta lõpus valitavalt,
sellist arusaama ja sellega
kaasnevat tahet olukorda ise
muuta, siis pole miski võimatu.
Kahjuks väga kiireid ja
otsustavaid muudatusi too-

Tudengid tööhoos staabis, milleks oli Päästekomando hoone II korruse
seminariruum.
Järgnevalt toon mõned näited (Tegemist on minu arusaamaga tehtud esitlustest,
seega on võimalik, et jääb midagi rõhutamata. Samas tuleb selle töö kohta ka
lõppraport, kus on tegijate mõtted kellegi kolmanda poole moonutusteta. R.U.) ja kuna
tudengid tegid oma tööd kolmes grupis ning eraldi ka oma töid presenteerisid, siis püüan
oma ülevaates jälgida nende gruppide esitlusi.
1. Rohujuure tasand.
Alustada lastest, kaasata nad Võsu arengusse ja koos nendega kujundada piirkonna
identiteeti. Idee mõte on selles, et kui laps on panustanud oma tegevusega kodukoha
arengusse, siis see tegevus seob ta tugevamini kodukoha külge ja ta võib soovida peale
õpinguid siia tagasi tulla ja alustatut jätkata. Selle idee üheks osaks oli ka nö Võsu
brändide loomine ökotoidu pakkumisega, kus ahela alguses kasvatatakse tooraine ja
ahela lõpus see turustatakse kas kohapeal või kaugemal. Sealjuures toimuks kõik
avalikult ja ehedalt järgides meie eelkäijate traditsioone ja töövõtteid. On selge, et selle
idee kasutamine meie probleemile kiiret lahendust ei too ja kuivõrd siin pole lahendust
põhiküsimusele – piirkonna arengut kiirendavate aastaringsete töökohtade operatiivne
loomine (tekivad protsessi arenedes), siis ainult sellele ideele keskendumisel võime ühel
hetkel konstateerida, et meil polegi enam lapsi, keda kodukohaga siduda, sest nad on
vanemate poolt ära viidud sinna, kus vanem on endale elatusallika leidnud. Samas idee
pole paha ja kombineerides seda teiste mõtete ja võimalustega, on täiesti arvestatav
jätkusuutlikkuse tagamiseks pikemas vaates.
2. Pealehakkamine on pool võitu.
Kui eelmise punkti pealkiri oli tudengite oma, siis käesoleva alapealkirja
improviseerisin esitlusest. Põhjus selles, et selle grupi ettepanek sisaldas väga suures
osas täna olemasoleva ressursi kasutamist. Nimelt talvel tühjalt seisvad suvilad. Idee
tugevus on selles, et idee rakendumine annab Võsule elu talvel ja lisaks ei ole vaja
esialgselt, idee käivitamiseks, teha erilisi suuri investeeringuid. Idee miinuseks on, et
väga suures mahus töökohti ei teki kohe ning ilmselt ei suuda vaid konkreetse suvilate
renditeenuse pakkumine üksinda pidurdada inimeste väljavoolu. Kui aga suudetakse
ellu viia selle grupi tudengite idee täies mahus, siis on Võsule aastaringse elu tagasi
toomine pea 90%-lt tagatud. Idee iseenesest lihtne. Tuleb leida/rajada üks keskus
(tudengid nimetasid seda „iduks“ ja oma töös nägid seda meile tuntud ELIONi majas),
kus saavad loomeinimesed aastaringselt tegeleda oma tööga, neil on tööks vajalikud
ruumid ja ööbimiseks kasutatakse nt suvilaid. Eeldab see suvilaomanike kaasalöömist,
nemad saaksid talvel tühjalt seisvale varale rakenduse, valve ja lisaks teeniksid selle
pealt. Teisalt eeldab see teha tahtvate inimeste olemasolu, kes soovivad sellise teenuse
organiseerimisega tegeleda.
Idee teine ja tegelikku lisaväärtust tootev osa. Loomeinimesed ei piirduks vaid oma
töö tegemisega vaikuses ja rahus, vaid siia toodaks ka erinevate erialade korüfeesid
Eestist ja kaugemalt, kes viivad läbi seminare, konverentse, töötubasid. Nende
külastajad omakorda vajavad öömaja ja muid teenuseid.
Vihula vallale ja Võsule võiks selline lähenemine tuua lisaks suvitusvalla
identiteedile lisandväärtusena uue identiteedi – akadeemiline sihtkoht, kus saab tegeleda
erinevate töötubade, installatsioonide, näitustega. Akadeemilisuse märksõna toob siia
läbi aasta nn teadus-ja kunstituriste. Päris hea idee, mille järjekindel ellu viimine annab
võimaluse mitte ainult Võsule, vaid ka ülejäänud piirkonnale ümber Võsu.
3. Aastaringne rannateenus.
Selle idee kohaselt on keskendutud põhiliselt meie rannale ja merele. Kasutuses
erinevad aastaringsed teenused – „välisõhu spaa“ otse meres. Lisatud oli ka idee rajada
aastaringse kasutusega kõlakoda, mida siis suvel avatakse ja talvel saab sulgeda ning
seega oleks sihtotstarbelise kasutusvõimalusega aastaringselt. Selle töögrupi
ettepanekud on kõige enam investeeringuid nõudvad ja eeldavad korrektset äriplaani
enne otsuste tegemist. Samas on ideed huvitavad ja kui neid koos teiste gruppide poolt
pakutuga ja kindla kava alusel rakendada, siis täiesti teostatavad.
Grupitööde kokkuvõttena võib julgelt öelda, et kui neid ideid kõiki omavahel siduda,
siis on võimalik näha (eeldab ettekujutusvõimet ja ka tahet kujutada) päris huvitavat
pilti.
Kui need ideed saaks ka realiseeritud, siis oleks Võsu ka päästetud. Et selleni kunagi
jõuda, on vaja jõulist eestvedajat ja kindlasti kogukonna soovi.
vaid lahendusi meil täna
laual pole, on kannatlikkust
ja püsivust nõudvad lahendused. Igal juhul ootame ka
aktiivsete ja tahtmist täis
inimeste osavõttu. Selleks
on oodatud erinevad ettepanekud ja koostöö pakkumised valla üldmeili aadressile vald@vihula.ee ja
aktiivsuse olemasolu korral
korraldame veel kevadel

huvitatute kokkusaamise.
Seda, et hea tahtmise ja
ettevõtlikkusega on võimalik ka ühtteist lühikese ajaga
korda saata, tõestasid tudengid oma 23.01 õhtuse improviseeritud „Potkuriralliga“,
kus tõepoolest lühikese ette
teatamisega suudeti tuua
võistlema ka võsukate võistkonnad. Siit on hea näide, et
tahtmist meil on. Heade

mõtete genereerimisele aitavad kaasa ka tudengitest
rannale jäänud pilliroost
kujud, mille mõtte võib iga
võsukas enda tarvis ise
lahtimõtestada.
Lõpetuseks soovin kõikidele häid ideid ja kordaminekuid 2013. aastal.
Raivo Uukkivi
vallavanem
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19. detsembri 2012 istungi nr 49 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. kompenseeris õpilaste sõidupiletid vastavalt esitatud
avaldustele kokku summas 14,40 eurot;
2. kinnitas Vihula valla munitsipaalkooli (Võsu LasteaedPõhikool) õpilaskoha
tegevuskulude arvestusliku
maksumuse ühe õpilase kohta 2013. aastal järgnevalt:
õpilaskoht:1931.07 eurot aastas ja 160.92 eurot kuus;
lapse päevahoid päevas: 13.42 eurot;
3. andis loa korraldatud jäätmeveoga liitumisest
perioodiliseks ja erandkorras vabastamiseks vastavalt
esitatud avaldustele järgmistele jäätmevaldajatele: V.
Väli, A. Lepik, A. Haidak, E. Vainomaa, Fargo KT OÜ,
M. Peil, L. Kütt, L. Õunapuu, L. Jaago, L. Pillesson, M.
Laeks, Roolid Kinnisvara OÜ, S. Avaste, V. Rajangu;
4. väljastas järgmised ehitusload: Karepa küla Metsasarve
kinnistule elamu püstitamiseks, Karepa küla Metsasarve
kinnistule sauna püstitamiseks, Karepa küla Metsamätta
kinnistule sauna püstitamiseks, Karepa küla Metsamätta
kinnistule elamu püstitamiseks, Eisma küla Lootuse
kinnistule 10 kW tuulegeneraatori püstitamiseks ja
Ilumäe küla Ilumäe F2 pingeparenduse ehitustööde
teostamiseks;
5. väljastas järgmised kasutusload: Kosta küla Tõnni
kinnistu puurkaevu kasutamiseks, Ilumäe küla Soo
kinnistu puurkaevu kasutamiseks, Eisma küla Liivakünka kinnistu puukuuri kasutamiseks, Eisma küla
Liivakünka kinnistu paadikuuri kasutamiseks ja Käsmu
kiriku restaureerimise järgseks kasutamiseks;
6. maksis tasu kahele abipolitseinikule patrullimiste eest
2012. aasta teisel poolaastal kokku summas 322,56
eurot;
7. nõustus Vihula Vallavolikogu kultuuri-ja spordikomisjoni järgnevate ettepanekutega: MTÜ Võsu Vabatahtlik Tuletõrjeühing-Võsu VTÜ jõuluürituse korraldamine, vabatahtlike
päästjate töö tunnustamine.
Projekti üldsumma on 250 €, omaosalus 150 €, taotletav
toetus 100 €. Komisjoni ettepanek vallavalitsusele:
toetada taotlust 100 € ulatuses, väljamakse kuludokumentide alusel. MTÜ Võsu Eakate selts „Meelespea“
–taotlus Jõuluürituse korraldamiseks – muusiku tasu.
Projekti üldsumma 50 €. Taotletav toetus 50 €.
Komisjoni ettepanek vallavalitsusele: toetada taotlust 50
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€ ulatuses, väljamakse kuludokumentide alusel. Jüri
Teppe avaldus Võsu-Oandu suusaraja ettevalmistuse ja
korrashoiutööde tegemiseks. Projekti üldsumma 600 €,
omafinantseering 450 €, taotletav toetus 150 €.
Komisjoni ettepanek vallavalitsusele: toetada taotlust
150 € ulatuses, väljamakse kuludokumentide alusel.
MTÜ Võsu Eakate selts „Meelespea avaldus valla 2013
eelarvest toetuse taotlemiseks summas 230 €. Komisjoni
ettepanek: 2013 aasta tegevustoetuste taotluse avaldused
tuli esitada vallavalitsusele hiljemalt 15.augustiks 2012.
Hilisemaid taotlusi ei saa enam arvestada. Teha uus
avaldus ühekordse toetuse saamiseks 2013. aastal
vähemalt 1 kuu enne ürituse toimumist;
8. nõustus Vihula Vallavolikogu sotsiaal- ja hariduskomisjoni järgmiste ettepanekutega: maksta rehabilitatsioonitoetust ühele vähekindlustatud perele
summas 21,60 eurot, maksta rehabilitatsioonitoetust
ühele puudega inimesele summas 100 eurot, maksta
küttetoetust kahele vähekindlustatud perele kokku
summas 256 eurot, maksta küttetoetust ühele eakale
inimesele summas 128 eurot, maksta ühe lapse eest
koolitoidutoetust 2012/2013 õppeaasta II poolaastal kuni
20 eurot kuus, maksta toetust ühele vähekindlustatud
perele summas 100 eurot.
9. jaanuari 2013 istungi nr 1 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. väljastas kirjaliku nõusoleku Lahe küla Tõnikse kinnistule väikeehitise püstitamiseks;
2. väljastas kasutusloa Rutja külas Tooma kinnistul asuva
suvila kasutamiseks ja kasutusloa Metsanurga külas
Karukeldri kinnistul asuva puurkaevu kasutamiseks;
3. jättis vaide rahuldamata;
4. muutis Vihula Vallavalitsuse 10.02.1995 korralduse nr
53 punkti 1.1 ja sõnastas selle järgmiselt „ 1.1
Tagastatakse põllu- ja metsamajanduslikuks otstarbeks
ligikaudu 6,8 ha kinnistust nr 16626 Mustoja A-146,
mille pindala oli 15,43 ha.“;
5. andis loa korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodiliseks vabastamiseks ja erandkorras vabastamiseks
vastavalt esitatud avaldustele järgmistele jäätmevaldajatele: E. Metsson, H. Tomikas, H. Kalvistu, J. Orm, L.
Laik, L. Tõnsau, R. Aun, SA Virumaa Muuseumid, S.

Maaturg on abiks maaomanikule
Tänaseks on maareform Eestis jõudnud lõpusirgele ja
enamus metsa-ning põllumaast leidnud endale omaniku.
Paraku on erinevatel põhjustel vaja aeg-ajalt omandit müüa.
Tavainimesele ei ole see igapäevane tegevus ning pea alati on
päevakorral mitmed küsimused - Kas saadav hind on hetke
parim? Kas tehing on turvaline? Kas ostja on usaldusväärne?
Millele on vaja veel tähelepanu pöörata?
Müümisel on alati eesmärgiks saada antud hetke parim
hind. Kuidas siis leida oma metsa-või põllukinnistule ostja,
kes oleks piisavalt usaldusväärne ja pakuks ka parimat
hinda?
Maaomanikule on tähtis turvalisus ja see, millised on
tehingu läbiviimise juures ilmnevad riskid. Selleks olemegi
loonud spetsiaalselt metsa- ja põllukinnistute ning
raieõiguste internetipõhise enampakkumiste keskkonna,
mille eesmärk on aidata eraomanikel maa müügil läbi
oksjoni saada parim võimalik hind.
www.maaturg.ee on oksjoniportaal, mis on pühendunud
metsa- ja põllukinnistute ning kasvava metsa raieõiguse
müügile. Tänaseks oleme tegutsenud juba veidi üle aasta.
Alustasime ostametse.ee nime all ja keskendusime eelkõige
metsakinnistute ning kasvava metsa raieõiguse müügile.
Meie portaalis oksjonitel osalemine on nii müüjatele kui
ostjatele lihtne ja mugav. Internetioksjon tagab suure ostjatepakkujate ringi, mis on üks eeldus parima hinna kujunemisel.
Avalikult veebis korraldatud enampakkumisel teevad sobiva
alghinna puhul pakkumisi kõik Eesti suuremad
metsaettevõtted, kokkuostjad ja põlluostjad. Tänaseks on
meie andmebaasis pea 200 metsaostuklienti ja loomisel on
põlluostuklientide andmebaas. Juba korraldatud
metsaoksjonitel on müüjad saanud alghinnast tuhandeid
eurosid suuremat tulu. Tänaseks on läbi maaturg.ee
korraldatud oksjonite uue omaniku leidnud üle poolesaja
metsakinnistu või kasvava metsa raieõiguse.
Turvalisust tõstab ka see, et internetioksjoni puhul on
pakkujatel väga keeruline omavahelisi kokkuleppeid
sõlmida ja nende täitmist jälgida, sest osalejad selguvad alles
oksjoni jooksul. Kõik pakkujad peavad end identifitseerima
ID-kaardiga või läbi pangalingi, mis tagab ka turvalisuse.
Lisaks aitame müügilepingute koostamisel ja tehingute
nõustamisel, et oleksid tagatud sõlmitavate kokkulepete
täitmised ja hajutatud maaomanike ning ostjate riskid, mis
kaasnevad tehingutega. Pakume abi kuni notaris tehingu
lõpuleviimiseni välja.
Oluline on ka see, et portaalist on võimalik leida
maksimaalne informatsioon müüdava kinnistu või kasvava

metsa kohta. Seega esmase nägemuse müükiminevast
kinnistust saab kujundada ilma loodusesse minekuta.
Maaturg.ee-s saab oma metsa- ja põllukinnistut või
kasvavat metsa müüa iga maaomanik. Vajalik on
metsakinnistul metsakava olemasolu ja kasvava metsa
müügi puhul kehtiv metsateatis. Portaali kasutajatele ei ole
määratud liikmemaksu ega muid püsitasusid. Kui kinnistu
koosneb metsamaast ja põllumaast, siis parima hinna
saamiseks on enamjaolt kasulik müüa mets ja põld eraldi,
sest huvilised võivad olla erinevad. Seda on võimalik meie
portaali kaudu teha ja ostjate leidmisel pakume abi kinnistu
jagamise korraldamisel.
Kui maaomanikule on tehtud metsa- või põlluostjalt
pakkumine kinnistu ostuks, siis oleme andnud soovitusi
korraldada müük ikkagi läbi oksjoni, mis annab kinnituse ja
veendumuse, kas pakutav hind on hetkel turu parim hind.
Teate oksjonite toimumise kohta saavad kõik portaali
andmebaasis olevad ostukliendid iganädalaselt infokirja
näol.
Maaturg.ee on loodud koostöös haamer.net keskkonna ja
meeskonnaga, kellel on täna juba pea viis aastat
internetioksjonite korraldamise kogemusi. Maaturg.ee
põhineb haamer.net-i välja töötatud tarkvaral, mida täna
kasutavad varade realiseerimiseks mitmed kohtutäiturid ja
pankrotihaldurid. s.h ka Eesti Kaitsevägi.
Oksjoni portaali leiab aadressilt www.maaturg.ee
Edukaid ning turvalisi metsa- ja põllutehinguid ja
lisainfo saamiseks võtke meiega julgesti ühendust!
Mirko Metsaoru
arendusjuht
53443610
mirko@maaturg.ee
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Jakobson, T. Sipria, V. Lieholm, T. Vaaderpass;
6. kiitis heaks A.Naan`i 20.12.2012 esitatud hajaasustuse
veeprogrammi projekti „Puurkaevu rajamine Karukeldri
maaüksusele Metsanurga külas“ lõpparuanne esitatud
kujul ja maksis välja lepingujärgse toetuse osa;
7. otsustas esitada volikogule eelnõu „Vihula valla
koolieelse lasteasutuse rahastamisel vanemate poolt
kaetava osa ja toidukulu maksmise kord“.
16. jaanuari 2013 istungi nr 2 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. andis loa korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodiliseks ja erandkorras vabastamiseks vastavalt esitatud
avaldustele järgmistele jäätmevaldajatele: E. Jaanson, H.
Järvet, I. Kallaste, L. Kukk, M. Lepaste, S. Vumba, V.
Võsa;
2. kiitis heaks M. Paim`i esitatud hajaasustuse veeprogrammi projekti „Lääne-Toolse veeprojekt“ lõpparuande;
3. otsustas esitada volikogule järgmised eelnõud: „Vihula
valla finantsjuhtimise kord“, „Vihula valla 2013.aasta
eelarve“, „Oandu külas asuva kinnistu (5337831)
aadressiga Lauli külatee omandamine“, „Oandu külas
asuva kinnistu (5338331) aadressiga Lauli külatee
omandamine“, „Oandu külas asuva kinnistu (5337931)
aadressiga Truubi (2 eelnõud: omandada ja mitte
omandada“. Vallavalitsuse seisukoht on Truubi
katastriüksust mitte omandada;
4. väljastas kirjaliku nõusoleku Eru küla Tamme kinnistule
3 kW tuulegeneraatori püstitamiseks;
5. väljastas kasutusload Oandu küla Sagadi metskond 37
mü. muuseum-ekspositsioonihoone „Käbitare“ kasutamiseks ja Karepa küla Metsanurga kinnistu puurkaevu
kasutamiseks;
6. väljastas ehitusloa Palmse küla Künka kinnistu elamu
laiendamiseks;
7. väljastas projekteerimistingimused Käsmu kiriku katuse,
tornikiivri, välisfassaadide, avatäidete ning vundamendi
remondi ehitusprojekti koostamiseks;
8. kinnitas Võsu Spordihoone teenuste hinnakiri alates
01.02.2013.a. 10% hinnatõusuga.

Vihula Vallavalitsus teatab, et on valminud VanaLepispäe kinnistu (92201:004:0019) detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruanne.
KSH aruande ja detailplaneeringuga on võimalik
tutvuda perioodil 30.01.-28.02.2013 Vihula Vallavalitsuses (Mere tn 6, Võsu alevik; kontaktisik Sulev
Kiviberg, tel 32 58 643, e-post
sulev.kiviberg@vihula.ee) ning veebilehtedel
h t t p : / / w w w . v i h u l a . e e
j a
http://www.keskkonnabüroo.ee.
Vana-Lepispäe kinnistu detailplaneeringu koostamine ja KSH on algatatud Vihula Vallavalitsus
oma 14.06.2012. a otsusega nr 181.
Detailplaneeringu eesmärk on maatulundusmaale
sihtotstarvete määramine, s.h elamumaaks ja
ärimaaks, ehitusõiguse võimaliku ulatuse väljaselgitamine ning ehitusõiguse määramine elamule,
abihoonetele ja autosuvilate parkimise teenindamiseks ning teistele rekreatiivsete tegevustega
seonduvatele vajalikele hoonetele ning taristule,
kitsenduste, servituutide, keskkonnakaitseliste abinõude määramine, vajadusel ehituskeeluvööndi
vähendamise ettepaneku tegemine.
Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Vihula
Vallavalitsus (aadress Mere 6, Võsu alevik, Vihula
vald, 45501), koostaja on OÜ Projekteerimiskeskus
(aadress Lai 14-18, 44308 Rakvere) ning
detailplaneeringu kehtestab Vihula Vallavalitsus.
KSH viib läbi Agenda Keskkonnabüroo OÜ.
Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt riigipiiriülest mõju.
Ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi KSH aruande kohta saab esitada kirjalikult Vihula
Vallavalitsuse aadressil Mere 6, Võsu alevik, Vihula
vald, 45501 või e-posti aadressil vald@vihula.ee
kuni 27.02.2013. KSH aruande ja detailplaneeringu
avalik arutelu toimub 28.02.2013 kell 16.00 Vihula
Vallavalitsuse teise korruse saalis (Mere tn 6).
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“Tooge oma pesumasin ise tagasi” ehk näited tarbijate õiguste
piiramisest
Ilmselt igaüks meist oskab sisseoste tehes küsida müüjalt, kui pikk õnnestu asendatakse toode või antakse tarbijale raha tagasi.
on ostetud kauba garantii. Vähem on aga teada fakt, et olenemata Hiljutisest praktikast on teada situatsioon, kus tarbijal tuli oma uut
kaupmehe pakutavast garantiist on igal ostjal tegelikult õigus esitada mobiiltelefon korduvalt remontida lasta. Inimene küll soovis
puuduse ilmnemisel kauplejale kaebus koguni kahe aasta jooksul.
esimese remondi ebaõnnestumisel telefoni tagasi anda ja ostusumma
Selline kaheaastane kaebuse ehk pretensiooni esitamise õigus on tagasi saada, kuid kaupmees sellega nõus polnud. Antud juhul eiras
kirjas võlaõigusseaduses. Seal on kirjas seegi, et puudusega kauba kaupmees kliendi soovi tootest loobuda täiesti põhjendamatult.
puhul saab tarbija nõuda toote parandamist või asendamist ning kui Ainult esimesel korral, kui tootel defekt tuvastatakse, on kaupmehel
see pole võimalik, siis ostusumma tagasimaksmist. Kuigi need õigus ise valida, kuidas olukorda kõige mõistlikum lahendada on –
õigused on sätestatud seadusega, leidub Eestis siiski kaupmehi, kes kas toode parandada, asendada või maksta inimesele raha tagasi.
üritavad neid kas teadmatusest või tahtlikult piirata. Näiteid sellisest Edaspidi peab kaupleja probleemi lahendamisel arvestama juba
tegutsemisest on mitmeid.
tarbija soovidega.
Tarbijakaitseametile on teada olukorrad, kus kaupmehed
Tihtipeale eksitakse ka kauba puuduste kõrvaldamisega seotud
üritavad ebakvaliteetsete jalanõude eest pretensiooni esitanud kulutuste kompenseerimisel. Kui kaubal on tuvastatud
tarbijatele tagastada vaid osa jalatsite väärtusest. Näiteks, kui tootmisdefekt, on kaupmees kohustatud tasuma kõik puuduse
ekspertiisis selgub, et jalatsitel on
kõrvaldamisega seotud kulud,
tootmisviga, ent samas on ka
sealhulgas posti-, veo-, tööjõu- ja
tarbija eksinud jalatsite hooldusel, FAKTIKAST
materjalikulu. Selle reegli vastu
rõhuvad kaupmehed sellele, et
eksitakse sageli suurte kodujalanõude väärtus võrreldes algse · Kui kaubal või teenusel on ilmnenud puudus, võta kaasa ostu masinate puhul. Näiteks oluhinnaga on langenud ja teevad tõendav dokument (tšekk või pangaväljavõte) ja pöördu esmalt korras, kus tarbija äsjasoetatud
ettepaneku kompenseerida vaid suuliselt kaupleja poole.
pesumasin lakkab töötamast,
jalanõude jääkväärtus. Selleks aga · Kui suulise kaebuse peale ei reageerita, esita kaebus soovitab müüja selle tagastada
kaupmehel õigust pole – tõestatud kirjalikult. Kaebusesse märgi oma nimi, kontaktandmed, kauplusesse. Kui juhtub, et
tootmisvea puhul on kaupmehel kaubal/teenusel esinev puudus ja omapoolne soovitav lahend. tarbijal puudub selleks võimalus,
kohustus tarbijale kompenseerida Lisa kaebusele ka ostutšeki või pangaväljavõtte koopia.
siis pakub kaupmees välja
kogu ostusumma, mille kliendiga · Sul on esmalt õigus nõuda asja tasuta parandamist või variandi, et nende remondimees
kokkuleppel võib välja maksta ka asendamist, kui see pole võimalik või parandamine ebaõnnestub, tuleb pesumasinale ise järgi, kui
kinkekaartides.
saad nõuda ostuhinna alandamist või kogu ostusumma tarbija maksab kinni transpordiLisaks eksimustele rahaliste tagastamist.
kulud. Seadusest tulenevalt on
kompensatsioonide osas, tuleb · Kaupleja peab kaebusele vastama kirjalikult 15 päeva kaupmees kohustatud aga veopalju vaidlusi ette ka pikalt jooksul.
kulu ise tasuma.
remondis olnud toodetega seoses. · Kui vastust ei tule, pood keeldub kaebust lahendamist või
Antud teema juures tuleb
Kui kaupleja on puudusega toote lahendus ei vasta sinu ootustele, võid pöörduda tarbija- rõhutada sedagi, et garantii ja
remonti saatnud ja parandamisega kaitseametisse.
pretensiooni esitamise õigus on
läheb põhjendamatult kaua aega, · Näpunäited, kuidas esitada kaebust, leiab tarbijakaitseameti kaks erinevat asja. Nagu juba
on kliendil õigus müügilepingust veebilehelt www.tarbijakaitseamet.ee või tarbijakaitseameti märgitud tuleneb pretensiooni
taganeda ehk raha tagasi saada. videokanalist Youtube`is www.youtube.com/tarbijakaitseamet.
esitamise õigus võlaõigusTeada on juhus, kus müüja võttis · Tarbijakaitseameti nõuandetelefon on 1330 või 6 201 707, e- seadusest ja kehtib igal juhul kaks
tarbijalt vastu tootmisdefektiga post info@tarbijakaitseamet.ee, aadress Rahukohtu 2, Tallinn aastat. Garantiid pakuvad kaupteleri ja lubas selle parandada. 10130 .
mehed aga vabatahtlikult.
Teler oli remondis mitu nädalat ja
Oluline on siinjuures mainitarbija päringu peale, kui kaua veel NB! Kauba puuduse kõrvaldamisega seotud kulutused nagu da, et kui kaupmees tahab klienremondiga aega võib kuluda, andis posti-, veo-, tööjõu- ja materjalikulu peab tasuma müüja.
dile anda garantiid, peab ta talle
kaupmees vastuse, et oodata tuleb
pakkuma soodsamaid tingimusi
veel vähemalt kuu. Tarbija soovis
kui kohustab seaduslik kaheseepeale lepingust taganeda, ent kaupmees polnud nõus raha tagasi aastane kaebuse esitamise õigus. Garantiiga lisanduvateks eelisteks
maksma. Tegelikult oli tarbijal selles olukorras õigus, sest võivad olla näiteks kaebuse esitamise õiguse kestvus rohkem kui
remondiga oli ületatud nn mõistlikku aega ja tarbijale tekitatud kaks aastat, toote parandamise ajaks asendustoote pakkumine jms.
põhjendamatuid ebamugavusi.
Müüja teade, et kuue kuu jooksul võib ostja puuduse tekkimisel
Levinud eksimus on seegi, et kaupmees võtab puudusega toote kauplusele kaebuse esitada, ei ole garantii, vaid ostja seaduslik
korduvalt parandusse. Korrektne oleks, et kui asja parandamine ei õigus.
Ilusat ja hoolivat uut
aastat 2013!
Vihula valla
Sotsiaaldemokraadid
Järgmine kokkusaamine
neljapäeval 14. veebruaril
Uuskülas Tooma talus
kell 17:00

Liisil ja Raulil sündis 17.12.2012 poeg
FREDI TEDREKIN
paullettens@hotmail.com
http://www.sotsdem.ee/

Evelinil ja Ragnaril sündis 28.12.2012 tütar
MARIA KALLASTE
Katrinil ja Margusel sündis 31.12.2012
tütar
KAROLINE ROHT
Aunel ja Janekil sündis 09.01.2013 poeg
JANAR ORB
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75

KAJA TOMING
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Kollektsionäär ostab münte, märke, marke, medaleid,
kiivreid, postkaarte, maale, erinevat vanavara jne.
Sobivad ka nõukogudeaegsed esemed.
Kojukutsed tasuta, korrektne ja viisakas asjaajamine,
hea hind, raha kohe!
Tel: 5 665 5551

HARRY LUKE
19. detsember

Meie hulgast
on lahkunud …

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

MARIE SINISOO
5. jaanuar

