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Andrus Aasmäe suved mööduvad juba poisist saadik
Võsu rannas

Koolide avaaktused
1. septembril

Põlise võsuka Andrus
Aasmäe elu lahutamatuks osaks on saanud
Võsu rand, kus ta noore poisina koos Georg
Otsaga paate sidus ja
nüüd vetelpääste tööd
korraldab, et suvitajatel
turvaline oleks.

Võsu Põhikool
kell 10.00
Vihula Lasteaed-Algkool 10.00
Haljala Gümnaasium
9.00
Kunda Ühisgümnaasium 10.00
11.00
Kadrina Gümnaasium
9.00

Andrus Aasmäe on juba
noorest poisist saati olnud
seotud Võsu rannas tegutseva vetelpäästega. Kuigi
poiss ei olnud ametisse
asudes veel 16 aastat vana,
võeti tema ja ta sõber 1974.
aastal n-ö poolebaseaduslikult palgale, sest ümber
vetelpääste maja oli poiss
juba ammu jalutanud. „Mis
sel noorel poisil suvel Võsul
muud ikka teha oli, kui vees
ja rannas olla,“ lausub ta.
Rannavalve tegemisi on jäänud Andrus Aasmäe eest
vedama tänaseni, vaid need
kaks aastat, mil ta Vene
sõjaväes teenis, jäid vahele.
„Ülejäänud suved on mul
rannas möödunud,“ tunnistab Aasmäe.
Kuigi peamiselt on praegu tema tööks noorte vetelpäästjate töö koordineerimine ja juhendamine, tuleb
sedagi ette, et rahvarohketel
päevadel on vaja mehel
endalgi Võsu randa appi
minna.
Suuruselt viies rand
Eestis
Kui Andrus Aasmäe vetelpäästjana alustas, oli igas
maakonnas oma vetelpäästeühing ja väiksemates kohtades vetelpäästepostid ja jaamad. Võsul asus vetelpäästejaam, sest Võsu rand
oli omal ajal Eestis suuruselt
viies rand Pärnu, Pirita,
Narva-Jõesuu ja Klooga
järel. Asus ju siin ka Eesti
suurim puhkekodu, kus igas
vahetuses 800 inimest, lisaks
veel eraomanike ja asutuste
suvilad – viimaseid lausa 50.
„Kuna mujal oli piiritsoon ja randa ei lastud, pidid
kõik Võsul käima,“ kõneles
Aasmäe, lisades, et siis oli
puhkekuurortis võrreldes
praegusega, mil kõige rahvarohkematel päevadel külastab Võsu randa 6000-7000

tat põhikohaga Rakveres,
kureerib ta jätkuvalt Võsu
komando tööd.
Kodu on Võsul

Kuigi 1994. aastal kutseliseks pritsumeheks saanud Aasmäe
töötab viimased kümme aastat põhikohaga Rakveres,
kureerib ta jätkuvalt Võsu komando tööd.
inimest, puhkajaid veelgi
enam – passi ette näidates sai
piirkonnas ringi sõita ja ka
randa pääses.
„Kui ma noore poisina
vetelpäästjana alustasin, sättisin õhtuti rannas koos
Georg Otsaga kahekesi paate, sest temal tohtis ainsana
paat olla. Oli paar vetelpäästele kuuluvat paati ja siis
Georg Otsa oma, kuna temal
oli eriluba,“ jutustas Aasmäe.
Vetelpäästetöö ei ole
Aasmäe sõnul aastate jooksul oluliselt muutunud: põhimõtted on samad ja rahva
käitumine üldjoontes samuti. Ja ega Võsul Aasmäe
hinnangul pole kunagi teab
mis korralagedust olnud.
„Kunagi kaugel nõuka
ajal toodi Tapalt suurte
sõjaväeveokitega sõjaväelasi, kelle kultuur oli veidi
teine, kippusid napsu võtma,
aga täna alkoholiga rannas
probleeme ei ole,“ on vetelpääste eestvedaja rahul.
Samas märgib ta, et kui

rannaliival on 3000 ja vees
2000 inimest, pole kõigil
korraga võimalik silma peal
hoida – see on valearusaam.
Põhiliselt jälgitakse ikka
seda, et keegi liiga kaugele ei
ujuks, koertega randa ei
tuleks. Ka tuleb rahvale anda
teada vee- ja õhutemperatuure ning tegeleda ennetustööga.
Kõik need aastad selle
tööga seotud olnud Aasmäe
tunnistab, et annaks vetelpääste eestvedamise kohe
üle, kui vaid oleks kellele
anda. Turvafirmat, nagu
mujal supluskohtades, pole
soovitud Võsule tuua, sest
kohaliku mehe korraldatud
vetelpäästeteenus tuleb vallale odavam.
Lisaks vetelpäästetöö
korraldamisega on Andrus
Aasmäe tänini seotud Võsu
vabatahtliku päästekomandoga, mille pealikuks ta
1980. aastal valiti. Kuigi
1994. aastal kutseliseks pritsumeheks saanud Aasmäe
töötab viimased kümme aas-

Võsu vabatahtliku päästeühingu üheks eesmärgiks on
Aasmäe kinnitusel kultuuri
ja vanade esemete säilitamine. Ühes ühingule kuuluvas majas tegutseb Mere
tänaval Kunstikuur, millele
vabatahtliku päästeühingu
liikmed on pilpakatuse peale
teinud ja veidi viisakama
väljanägemise andnud, ning
uue torni ehitanud, kust saab
kellaaega ja õhutemperatuuri vaadata.
„Tänaseks on sellest ehk
saanud peatänava ääres väike vaatamisväärsus. Seal on
ka mõned tuletõrjeesemed
välja pandud,“ kõneleb
Aasmäe.
Järgmisel aastal täitub
Võsu vabatahtlikul päästeühingul 100 aastat, mille
puhul on pidustusi oodata.
„Viie aasta tagant oleme
aastapäeva tähistanud, iga
aasta ei jaksa.“
Kõigi nende tegemiste
kõrvalt jõuab mees osaleda
veel Vihula vallavolikogu
töös.
„Ega mul volikogus isiklikke huvisid ei ole, aga oma
kodukoha eest peab võitlema. Ma küll ei ürita ainult
Võsu asja ajada, ütlen ausalt,
päästja töö nõuab seda, et
ümberringi oleksid natuke
paremad olud: teed korras ja
talvel lumi lükatud. Et saaks
oma tööd teha, kui vajadust
juhtub olema,“ räägib Aasmäe, kuid täpsustab, et ta on
siiski üritanud mitte väga
poliitiliseks hakata.
50 aastat võsukas olnud
Andrus Aasmäe ütleb, et siin
hoiab teda kodu ja kodukoha
patriotism ning seni ei ole
olnud tal soovi ei Tallinnasse
ega Soome minna.
Saabuv suvelõpp tähendab aga mehe jaoks puhkust,
mis on tal alati sätitud sügisesse, sest siis saab rahulikult kodus toimetada. „Suvel
ei ole mõtet Võsul puhata,
nagunii rahu ei saa,“ on ta
veendunud.
Kristi Ehrlich

Neljast Kaunis Eesti kodu 2011
maakonna poolt vabariiklikule
konkursile esitatud objektist kolm
Vihula vallast
Igal aastal valib konkursi Kaunis Eesti Kodu komisjon
valdade poolt esitatud kandidaatide seast välja 4 objekti, mis
esitatakse vabariiklikule komisjonile tunnustamiseks. Sel
aastal osutusid valituks Mare Raja ja Kaupo Uukivi Raja talu
Annikvere külas, Lea ja Allan Londi kodu Käsmu külas,
Käsmu küla ja Vasta Põhikool. Kolm esimesena nimetatud
objekti asuvas Vihula vallas, Vasta Põhikool asub Viru-Nigula
vallas Vasta mõisas.

Mare Raja ja Kaupo Uukivi võtmas vastu tänukirja
VIROL-i juhatuse esimehelt Mihkel Juhkamilt.

Võsu Rannaklubis
Haljala rahvamaja
2.- 8. klass aulas
1., 9.- 12. kl. aulas
kooli siseõuel

Õpilasliinide graafikud 4 lk

Kooliõpilaste
sõidutõendite taotlejatele!
Tasuta sõidutõendi taotlemiseks palume valla kantseleisse
avaldus esitada hiljemalt 7. septembriks.
Avalduse blanketid saab vallavalitsusest või internetist
www.vihula.ee lingi Vihula Vallavalitsus/dokumendid/blanketid alt.

Üks pidupäev suves

Juuni lõpunädalatel jõudis Vihula vallavolikogu
noortekomisjon ühiselt otsusele, et kunagi traditsiooniks
olnud Vihula valla päev võiks toimuda. Valitsevate
jõududega nõu pidades jõuti otsusele, et päev just
vallapäeva mõõtu välja ei anna, küll aga võiks tegu olla
Võsu päevaga.
Mõeldud-tehtud! 20. august – Eesti Vabariigi
taasiseseisvumis päev lisas päevale pidulikkust,
hommikune vihm tahtis vägisi üritusele kriipsu peale
tõmmata. Ometigi trotsisid kohaletulnud kaubitsejad
vihma ja pärastlõunal näitas ennast taas päike. Kõik
planeeritud tegevused said hoo sisse ja rõõmu jagus nii
väikestele kui suurtele.Täname kõiki võsukaid, kes
üritusele õla alla panid: Merikene Teppe ja Võsu
Rannamemmed, Valdek Kilk ansambliga Poisid
Tumepunased, Linda Randoja, Andres Truman, Anneli
Alemaa ja Vihula Vallavalitsus. Erilised tänud ka
maavanem Einar Vallbaumile, Rakvere noorsoopolitsei
Janika Jalastele ja Lahemaa Rahvamuusikutele.
Üks pidupäev suves meie inimestele. Olgu see nii ja
jäägu traditsiooniks!
Taimi Samblik
MTÜ Võsu rannaklubi
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MTÜ Võsu Rannaklubi
Perekonnaõigusest
2010 .aasta 1. juulist jõustus uus Perekonnaseadus
(edaspidi PKS). Järgnevalt annan ülevaate olulisematest
muudatustest võrreldes nn vana, 01.01.1995 kuni
30.06.2010 kehtinud perekonnaseadusega. Uus PKS on
vanast täpsem ja põhjalikum. Olulisemaid muudatusi
võiks välja tuua kolm: abikaasadevaheliste suhete
regulatsioon, hooldusõiguse instituut ja oluliselt
täiendatud eestkoste süsteem.
Tänases lehenumbris käsitlen lähemalt abielu kui
institutsiooni üldist regulatsiooni.
PKS jääb abielu puhul traditsioonide juurde ja
reguleerib üksnes registreeritud abielust tulenevaid
suhteid kahe erisoolise isiku vahel. Vabaabielu ja
samasooliste isikute vahelist abielu PKS seni ei reguleeri,
kuigi diskussioonid ühiskonnas sellel teemal on taas
päevakorras.
Abielu sõlmimine ja abikaasade varasuhted
Abielu võib sõlmida perekonnaseisuametniku juures,
abielu sõlmimise kinnitamise õiguse saanud vaimuliku
juures või notari juures. Abielu sõlmimise eeldused ei ole
eriti muutunud võrreldes varasema regulatsiooniga abielu sõlmitakse mehe ja naise vahel; abielluda võivad
üldjuhul vaid täisealised isikud (15-18 aastane alaealine ja
piiratud teovõimega täisealine isik võib abielluda kohtu
loal); omavahel ei või abielluda sugulased ja
lapsendamissuhtes olevad isikud; samuti juba abielus
olev isik.
Muutunud on abiellumisavaldusega seonduv. Nimelt
saavad abiellujad valida avalduse esitamisel neile sobiva
varasuhte. Samas ei ole varasuhte valik kohustuslik. Kui
abiellujad valikut ei tee, siis kohaldatakse nende
varalistele suhetele alates abielu sõlmimisest varaühisuse
kohta sätestatut.
Varasuheteks on varaühisus, varalahusus ja vara
juurdekasvu tasaarvestus; samuti on endiselt võimalik
sõlmida notariaalne abieluvaraleping. Lähemalt peatun
varasuhete liikidel järgmises lehenumbris.
Abielu üldised õiguslikud tagajärjed
PKS § 15 sätestab abielu üldised õiguslikud tagajärjed abielulise kooselu ning abikaasade õigused ja kohustused.
Abiellumisega alustavad mees ja naine abielulist kooselu,
mis kohustab neid vastastikuseks lugupidamiseks ja
toetuseks. Abikaasadel on teineteise ja perekonna suhtes
võrdsed õigused ja kohustused. Nad korraldavad ühiselt
oma abielulise kooselu ja perekonna vajaduste
rahuldamise, pidades silmas teineteise ja laste heaolu ning
vastutades teineteise ees abieluga seotud kohustuste
täitmise eest. Abikaasad osalevad ühise koduse
majapidamise korrastamises ja sissetulekute hankimises
oma võimaluste kohaselt. Tegevusala valides ja oma
tegevusaladel tegutsedes peab abikaasa parimal viisil
kasutama oma võimalusi perekonna ülalpidamiseks
vajalike vahendite hankimiseks.
Eeltoodud kohustuste rikkumine on üksnes abielu
lahutamise nõude aluseks. Üks abikaasa ei saa nõuda
teiselt abikaasalt kohtu kaudu nende kohustuste täitmist.
Teine oluline abikaasade kohustus on teineteist ja
kogu perekonda ülal pidada ja seda ka juhul, kui abikaasad
elavad lahus. Ülalpidamisega mõeldakse nii tegevust kui
varalisi panuseid, mis on vajalikud majapidamise kulude
katteks ning abikaasade endi ja laste tavapärase ja
erivajaduste rahuldamiseks. Kui üks abikaasadest ei tee
omapoolseid panuseid perekonna ülalpidamiseks, siis
peaks olema võimalik nõuda kohtu kaudu selle kohustuse
täitmist, samuti kohustuse täitmata jätmise tõttu tekkinud
kahju hüvitamist.
Seaduse kohaselt tekib abikaasadel ühine vastutus
nende kohustuste täitmise eest, mille üks abikaasa või
mõlemad koos on võtnud ühise majapidamise
korraldamise või laste huvides või perekonna muude
tavapäraste vajaduste katmiseks. Solidaarne vastutus
tekib siiski juhul, kui need kohustused ei ületa abikaasade
elutingimuste kohast mõistlikku määra. Mõistliku määra
sisustamisel seadusest üldjuhul abi ei ole - mõsitlikkuse
põhimõtte kohaselt loetakse mõistlikuks seda, mida
samas olukorras heas usus tegutsevad isikud loeksid
tavaliselt mõistlikuks. Vaidluse korral jääb kohtu
otsustada, kas on ületatud määr, millest ületava suuruse
eest teine abikaasa ei vastuta.
Eeltoodud sätete näol peaks olema tegemist
üldtunnustatud arusaamaga, millega peavad mees ja naine
arvestama, kui nad soovivad abielluda ja perekonna luua
ning mis peaks olema selle tähtsa sammu eesmärk - endale
võetakse (eelkõige moraalne) kohustus toetada ja abistada
teineteist ja teha kõik endast olenev perekonna heaoluks.
Kui mees ja naine elavad koos, kuid nad ei ole omavahel
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asutajaliikmega. Et mitte
peatuda ja värskete ideedega
edasi minna sai 31.mai 2011
MTÜ uue juhatuse. Tegijaid
seltskonnas on kokku tänaseks 27, kellest suure osa
moodustavad Võsu Rahva
Teatri tegelased, näpuotsaga
Rannamemmede tantsijaid
ja liikmeid ka kohalikust
kultusansamblist Poisid Tumepunased, lisaks veel peotäis huvilisi, kellel suur soov
ja tahe hoida Võsu elu
elavana. Tänases seltsinurgas vaatame MTÜ Võsu
Rannaklubi telgitagustesse
ja uurime, kes on vedajad
eesotsas ja mida nemad
asjadest arvavad.
Andres Truman, MTÜ
Võsu Rannaklubi juhatuse
esimees alates 2011.
Amet ja hobid: Võsu Kooli
huvijuht. Hobideks on kitarri mängimine ja noortega
tegelemine.
Miks just Rannaklubi?
Kuna töötan juba Võsu
koolis ja tahtmine on anda
oma panus mitte ainult
koolilastele, vaid kogu Võsu
rahvale siis arvan, et Rannaklubi tegemistes kaasa lüüa
on just see õige koht.
Mis võiks olla Võsu nael?
Võsu Rannaklubi, mis
tooks külastajaid Võsule
kogu Eestist. Loomulikult
peaks seal toimuma ka
kontsertid ja näitemängud,
mis rahvast kohale tooks.
Võsul võiks olla oma kindel
iga-aastane sündmus, mis
külalisi kokku tooks nagu
seda on Firu Folk Käsmus.
Mis on Võsu kirstunael?
Minu arust on Võsu miinuseks mitmed vastuolud
erinevatel tasanditel, mis
takistavad Võsu arengut.
Milliseks tahad muuta
Võsu Rannaklubi?
Kaasaegseks ja toimivaks
Võsu keskuseks. Rannaklubi võiks olla koht, kus
kogu aeg toimub midagi
ning seal oleks koht ka
noortele, mis hetkel puudub.
Kuidas ühendada
kohalikku kogukonda?
Kohaliku kogukonna
ühendamiseks peaks toimuma järepidevalt ettevõtmisi,
kus oleks kõigile huvi-

Valerik Hoolma, Merje Rosen, Eha Sirelbu, Taimi Samblik ja Andres Truman.
gruppidele midagi meelepärast. Ühised ettevõtmised
ei peaks olema ainult meelelahutus, vaid ka ühised tööd
Võsu hüvanguks.
Merje Rosen, MTÜ Võsu
Rannaklubi juhatuse liige
alates 2011. MTÜ
Raamatupidaja.
Amet: juhiabi. Hobiks teater.
Mis võiks olla Võsu nael?
Üksmeel ning naeratavad
inimesed. Ja rohkem sallivust! Üksmeelselt üheskoos!
Mis on Võsu kirstunael?
Minu vastuseks on pigem
„kes”. Hetkel on suureks
osaks Võsu "kirstunaelaks"
inimesed, kes seisavad vastu
kõigele uuele, mida soovitakse teha või muuta.
Milliseks tahad muuta
Võsu Rannaklubi?
Võsu Rannaklubi on aastaringselt aktiivselt tegutsev
klubi. Võsu Rannaklubist
saab maja, kus saavad kokku
kohalikud (mitte ainult Võsu
inimesed). Toimuvad erinevad ringid, üritused, ühised
ettevõtmised nii lastele,
noortele kui eakamatele.
Ühisettevõtmised näiteks
lastele ja lastevanematele.
Ettepanekuid ringidele, ettevõtmistele – see saab selgeks
läbi inimeste arvamuse,
mida ja millal soovitakse.
See võib võtta aastaid aega,
aga kui järjepidevalt tegutseda, siis saab asjast asja.
Taimi Samblik, MTÜ
Võsu Rannaklubi asutajaliige. Juhatuse esimees
2008-2011. Praegu
juhatuse liige.
Amet: Reformierakonna
arendusjuht Lääne-Virumaal. Hobid: kunst, teater ja
organiseerimine.
Miks just Võsu Rannaklubi?

abielus ja neil on lapsed, siis on neil küll vanematena õigused ja
kohustused oma laste suhtes, kuid nende omavahelised suhted
ei ole Perekonnaseadusega reguleeritud ega kaitstud.
Uue mõistena on seadusesse sisse toodud "perekonna
eluase" - see on eluruum, kus perekonna-liikmed tavapäraselt
elavad. Perekonna eluaseme ehk kodu suhtes on abikaasade
õigused eriliselt kaitstud - seda isegi juhul, kui abikaasa ei ole
selle omanik ega kasuta muul õiguslikul alusel. Näiteks on
oluliselt rohkem piiratud ühise koduga tehingute tegemine ning
pärast abielu lõppemist saab kohtu kaudu nõuda selle jätmist
vaid ühe abikaasa kasutusse. Perekonna eluaseme
määratlemisel on oluline see, mida abikaasad ise koduks
peavad; ühist kodu ei saa ega pea sellisena registreerima mingis
riiklikus registris.
Juhul kui abielu on lõppenud ja endised abikaasad ei jõua
kokkuleppele, kelle kasutusse jääb ühine kodu (perekonna
eluase) koos sisustusega, siis võib kumbki neist nõuda, et kohus
määraks kindlaks mõlema abikaasa õigused ja eluaseme
kasutustingimused. Seejuures peab kohus arvestama eelkõige
alaeliste laste heaolu. Kui ühine kodu on ühe abikaasa
ainuomandis, saab kohus selle teise abikaasa kasutusse anda
ainult juhul, kui see on vajalik ebaõigluse vältimiseks. Millised
need juhud on, jääb iga konkreetse asja lahendamisel kohtu

Omal ajal rahvast koondades oli põhjuseid mitmeid,
neist ehk oluliseim oli seadusliku väljundi loomine
seltsitegevusele. Lühidalt
vajadusest tingitud.
Mis võiks olla Võsu Nael?
Rannaklubi oma eheduses
ja loomulikult meri. Need
on kaks asja, mis tuleb
kogukonna hüvanguks maksimaalselt tööle panna. Ja
tegelikult
kõigega tuleb
tööd teha, olgu selleks siis,
üritused, traditsioonid või
lihtsalt asjad.
Mis on Võsu kirstunael?
Põhjaveega on midagi valesti. Radooni tase liiga
kõrge või midagi veel hullemat. See tegelikult mingi
vana nali, millega kiputakse
seletama Vihula valla inimeste omavahelist pidevat
„nugade peal”olekut. See on
väsitav ja piirkonna arengut
pärssiv.
Milliseks tahad muuta
Võsu Rannaklubi?
Pidevalt arenevaks üksuseks, millel oleks igas ajas
kaasaegne väljund arvestades eelkõike kohalikke
vajadusi ja huvisid. See peab
olema koht, kus on järjepidevad traditsioonid ja mis
ühendab kohalikku kogukonda.
Eha Sirelbu, Võsu Rannaklubi asutajaliige. Juhatuse
liige alates 2008. a.
Amet ja hobid: Pensionär,
Vihula vallavolikogu liige,
revisjonikomisjoni esimees,
külavanem. Hobiks on kalapüük, teater, seltsielu ja
ühiskondlik panustamine.
Miks just Võsu Rannaklubi?
Olen oma kodu fänn ja
tahan, et siin asjad edeneks.
Mis on Võsu nael?
Loodus. Ei oska midagi
muud eraldi välja tuua.

Mis on Võsu kirstunael?
Vene turismi kadumine.
Kunagised turistide hordid
on jätnud „mugavuse jälje”
kohalikku mentaliteeti. See
suhtumine on visa murduma.
Ikka meenutatakse vanu
aegu, märkamata, et üht-teist
on võimalik ka ise ära teha.
Kuidas ühendada
kohalikku kogukonda?
Läbi traditsiooniliste ürituste. Järjepidevus on oluline.
Valerik Hoolma, Võsu
Rannaklubi asutajaliige.Juhatuse liige alates 2008. a.
Amet ja hobid: popspoodnik (Võhma poepidaja).
Vaba aeg kulub seltsielule,
teatrile ja lõõtsamängule.
Mis on Võsu nael?
Meri ja männid kõige sinna
juurde kuuluvaga
Mis on Võsu kirstunael?
Rahvastiku vananemine ja
vähenemine. Ühelgi ettevõtmisel ei ole tulevikku, kui
pole inimesi, kes tarbiks ja
kes vajaks teenuseid kohapeal.
Kuidas ühendada
kohalikku kogukonda?
Näen võimalust läbi PRIA
toetuste ühendada siinset
rahvast üheks perekonnaks
aga rahaline toetus pole
oluliseim. Inimesed peavad
hakkama tajuma, et väikses
kogukonnas on „meie” tunnetus tähtsaim. Nii saame
koos teha suuri asju ja muuta
siinne elu tulutoovamaks ja
atraktiivsemaks külalistele.
Jätkusuutlikuse huvides peame üksteist rohkem toetama.
Mitte ainult MTÜ vaid kogu
piirkonna jätkusuutlikuse
huvides.
Seltsinurga artikkel sündis
MTÜ Võsu Rannaklubi
juhatuse ühistööna

otsustada.
Kuigi PKS kasutab sageli väljendit "perekond", ei ole
seda mõistet defineeritud ega otseselt sõnastatud, millist
isikute kooslust PKS perekonna all mõistab. Põhiseaduse §
27 kohaselt on perekond rahva püsimise ja kasvamise ning
ühiskonna alusena riigi kaitse all. Kõige üldisemas mõistes
tuleks perekonna alla PKS mõttes mõista abielupaari koos
alaealiste lastega. Samas pole välistatud, et perekonda
kuuluvad ka vanavanemad. Muudes seadustes eelkõige
sotsiaalabi saamist reguleerivates aktides on perekonna
mõiste laiem ja perekonnana võidakse käsitleda ka abielus
mitteolevaid koos elavaid vanemaid koos laste ja teiste
pereliikmetega või ka kooselavaid isikuid (nii abielus kui
vabaabielus) ilma lasteta.
Teema jätkub järgmises lehenumbris.
Konkreetsed küsimused ja/või ettepanekud ajalehes
käsitletavate teemade kohta võib esitada alltoodud
meiliaadessil.
Margit Halop
Õigusnõunik, margit.halop@mail.ee, tel 5 329 2963
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ISTUNG NR 24
18. august 2011 kell 16.00 Võsul

26.juuli 2011 istungi nr 25 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:

Istungil osales 13 volikogu liiget: Andrus
Aasmäe, Anneli Alemaa, Gerly Kaljuvee, Mare
Kalme, Age Kuusemets, Hanno Nõmme Einar
Ohov, Mati Piirsalu, Eha Sirelbu, Aide Veinjärv,
Vello Väinsalu, Uno Õunapuu ja Arvi Ööpik.
Istungil ei osalenud Piret Aasmäe ja Tõnu
Ammussaar.

1. otsustas maksta Muusikapäevade “Võsu Viis´11”
noortebändide konkursil osalenud ansamblitele
auhinnaraha valla eelarve kultuurisündmuste art 08208
alt järgnevalt: konkursi võitja ansambel EBAKÕLAR
120 €, konkursil osaleja ansambel PROOVIKABÄND
50 €, konkursil osaleja ansambel AIRHEADS 50 €;
2. sõlmis MTÜ-ga Käsmu Meremuuseum lepingu Käsmu
tuletorni kasutamiseks tähtajaga kuni 26.07.2016;
3. maksis koolilõputoetust ühele keskkooli lõpetanud
Vihula valla õpilasele;
4. väljasta ürituste korraldamise lubasid järgmiselt: MTÜle Loomeliit ArtFactory avaliku ürituse, festival
„FreeLove“ 05.08.2011 kella 17.00 kuni 07.08.2011
kella 15.00 Toolse linnuses; Vihula Vallavolikogu
Noortekomisjonile avaliku ürituse „Võsu päev“
20.08.2011 kella 16.00 kuni 21.08.2011 kella 02.00 Võsu
lõkkeplatsil; Artur Grigorjev`ile avaliku ürituse
„Vabaõhukontsert“ 05.08.2011 kella 19.00 kuni
06.08.2011 kella 02.00 Võsu lõkkeplatsil; MTÜ-le Võsu
Männiku Spordiklubi rannajalgpalliturniiri „Võsu
Männiku Cup 2011“ korraldamiseks Võsu rannas
06.08.2011 kella 09.30 kuni kella 18.00;
5. kiitis heaks taotleja Lembit Murel`i hajaasustuse
veeprogrammi toetuslepingu kohase esindaja Tiit Kolde
poolt esitatud lõpparuanne ja maksis taotlejale välja
toetuslepingu kohase summa;
6. andis loa korraldatud jäätmeveoga liitunud MTÜ-le
Võsu Männiku Suvilaühistu ühise jäätmemahuti
kasutamiseks vastavalt nimekirjale;
7. väljastas kirjaliku nõusoleku Vergi küla Ojala kinnistu
elamu rekonstrueerimiseks;
8. väljastas projekteerimistingimused Pihlaspea küla
Vanakõrtsi kinnistu elamu rekonstrueerimise ja puukuuri
ehitusprojekti koostamiseks ja Võsu aleviku Rakvere tee
19 kinnistu elektriliitumise projekteerimiseks;
9. väljastas ehitusloa Vihula Kunda Viru-Nigula Pada
valguskaabli I etapi ehitamiseks ja Võsu aleviku Mere tn
38 kinnistul asuva elamu rekonstrueerimiseks ning
laiendamiseks ärihooneks;
10. otsustas esitada volikogule eelnõu „Võsu aleviku Mere
tn 93 maaüksusele koostatud detailplaneeringu
kehtestamine“.

Määrusega nr 43 võeti vastu lisaeelarve nr 2
Otsusega nr 112 kehtestati Võsu aleviku Mere tn 93
maaüksusele koostatud detailplaneering
Otsusega nr 113 kehtestati Lobi küla Lillemäe kinnistule ja Tagametsa kinnistule koostatud detailplaneering
Istungil toimus „Võsu Kooli õpilaste kooli vastuvõtmise
ja koolist väljaarvamise korra“ eelnõu I lugemine.
Volikogu poolt vastuvõetud määruste ja otsustega
saab tutvuda valla kantseleis, raamatukogudes
ja valla veebilehel: www.vihula.ee.
Järgmine volikogu istung
toimub 8. septembril 2011 algusega kell 16.00
Võsul, vallamaja saalis (II korrusel).

Vihula valla teede talihooldusest huvitatud isikutel
ja ettevõtteil palun pöörduda Vihula vallavalitsuse
poole kuni 15. septembrini 2011. a.
Abivallavanem Urmas Osila, tel 527 6311

Osale kultuurimälestiste
fotokonkursil!
Vihula vallavolikogu heakorra ja
korrakaitsekomisjon kutsub osalema
kultuurimälestiste fotokonkursil
MTÜ Wikimedia Eesti ja Muinsuskaitseamet kuulutasid
juba mai alguses välja fotovõistluse “Kultuurimälestised
Vikipeediasse”, mille eesmärk on täiendada vaba
veebientsüklopeediat piltidega Eestis muinsuskaitse all
olevatest objektidest ning tuua muinsuskaitseteemasid
inimestele lähemale. Vihula vallas on selliseid objekte üle
800, kuid Vikipeedias pole kultuurimälestiste märksõna
all neist veel ühtegi.
Võistlus toimub “Wiki Loves Monuments” nime all
2011. aastal samaaegselt terves reas Euroopa riikides ning
iga maa parimad fotod konkureerivad lisaks kohalikele
auhindadele lõpuks ka üleeuroopalise tunnustuse nimel.
Osaleda võib igaüks ja võistlusele esitatavate fotode arv ei
ole piiratud. Kultuurimälestiste registrist on võimalik
otsida kultuurimälestis ja tema asukoht. Võistlusel
osalemiseks tuleb leida muinsuskaitse all olev objekt, teha
sellest foto ja laadida see septembrikuus üles võistluse
kodulehelt leitava vormi abil. Võistlusest võtavad osa
fotod, mis on üles laaditud 1.-30. septembril, foto
tegemise aeg võib olla ka varasem. Üleslaadija peab
olema foto autor ning kõik pildid tuleb avaldada vaba
kasutuse litsentsi all. Vikipeediast väljaspool äramärgitud
töödest koostatakse rändnäitus ja fotosid kasutatakse ka
edaspidi Vikipeedia artiklites.
Lisainfo: www.wikilovesmonuments.ee
Piret Aasmäe
heakorra ja korrakaitsekomisjoni esimees
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05.august 2011 istungi nr 26 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. otsustas maksta sotsiaaltoetusi järgmiselt: maksta
toetust ühele puudega inimesele summas 47,93 eurot,
maksta toetust ühele vähekindlustatud ja
paljulapselisele perele summas 30 eurot, toetada ühe
hooldatava lapsi hooldekodukulude katmisel;
2. väljastas kasutusload Eisma küla Lootose kinnistu
olmehoone kasutamiseks ja Eisma küla Lootose
kinnistu karavaniparkla kasutamiseks;
3. kinnitas Vihula vallas elavale lapsele elukohajärgse
munitsipaalpõhikooli määramise tingimused ja korra;
4. otsustas esitada volikogule järgmised eelnõud: „Võsu
Kooli õpilaste kooli vastuvõtmise ja koolist väljaarvamise kord“, „Vihula valla 2011.aasta lisaeelarve nr
2“;
5. väljastas projekteerimistingimused Võsu aleviku
ajaloolise muuli rekonstrueerimise tööprojekti koostamiseks.
12.august 2011 istungi nr 27 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. võttis vastu Võsu veetöötlusjaama detailplaneeringu;
2. otsustas esitada volikogule eelnõu „Lobi küla Lillemäe
ja Tagametsa maaüksustele koostatud detailplaneeringu kehtestamine“;
3. muutis katastriüksuse Meelerahu Rutja külas sihtotstarvet ühiskondlike ehitiste maast elamumaaks;
4. andis nõusoleku Karepa külas asuva Rannamänni
katastriüksuse jagamiseks seitsmeks eraldi katastriüksuseks;
5. kinnitas Võsu Käsmu kergliiklustee projekti elluviimiseks komisjoni koosseisu alljärgnevalt: Urmas
OSILA - komisjoni esimees, Ingrid NURMSALUkomisjoni sekretär, Tiina LAULIK- komisjoni liige,
Tõnu AMMUSSAAR - komisjoni liige, Maanteeameti
esindaja, Riigimetsa Majandamise Keskuse esindaja ja
Keskkonnaameti esindaja;
6. väljastas MTÜ-le Lahemaa Rakenduslik Loovuskool
avaliku ürituse, laada „Ausad asjad“ ja käsitöö
õpitubade korraldamise loa Võsul Jaanioja 1 ja Jaanioja
2 käsitöötalus 20.08.2011.

Koduses majapidamises tekkinud ohtlike jäätmete
kogumisring
Vihula Vallavalitsus teatab, et 10. septembril 2011, viiakse
läbi järjekordne ohtlike jäätmete kogumisring, mille käigus
saavad valla elanikud ja suvitajad tasuta ära anda
majapidamises tekkinud ohtlikke jäätmeid.
Ohtlike jäätmete kogumisringi viib läbi AS Ragn-Sells,
kes esitas ohtlike jäätmete kogumisringi läbiviimiseks kõige
parema pakkumise.
Ettevõtted peaksid jäätmete üleandmiseks pöörduma
otse jäätmeid koguva ettevõtte poole. Jäätmete käitluskulud
tuleb ettevõtetel endil kanda.
Kogumisringi peatuskohtades peaks omanik isiklikult
üle andma talle kuuluvad jäätmed või leidma inimese, kes on
nõus need üle andma.
2011 mais toimunud ohtlike jäätmete kogumisringil
koguti elanikelt ja suvitajatelt:
• kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmeid kokku 1,850 tonni;
• ohtlike ainetega reostunud materjale kokku 0,195
tonni;
• vanarehve kokku 1,945 tonni;
• värvi- ja lakijäätmeid kokku 0,740 tonni;
• ravimijäätmeid kokku 0,002 tonni;
• patareisid ja väikeakusid kokku 0,026 tonni.
Septembri ohtlike jäätmete kogimisring algab Võsupere
bussipeatusest kell 8.30.
Marsruut on järgmine:
Võsupere bussipeatus
8.30
Võhma bussipeatus
8.50
Vatku bussipeatus
9.10
Käsmu bussipeatus
9.30
Võsu bussipeatus
10.00
Pedassaare bussipeatus
10.30
Vergi bussipeatus
10.50

Altja kõrts
Sagadi kpl kõrval olev parkla
Metsiku bussipeatus
Annikvere bussipeatus
Vihula mõis (kaupluse juures)
Karula bussipeatus
Pajuveski bussipeatus
Vainupea bussipeatus
Eisma bussipeatus
Rutja bussipeatus
Karepa bussipeatus
Toolse bussipeatus

11.00
11.15
11.30
12.00
12.15
12.40
12.50
13.00
13.15
13.30
13.45
14.00

Ohtlikud jäätmed on jäätmed, mis oma kahjuliku
toime tõttu võivad olla ohtlikud tervisele, varale või
keskkonnale (näiteks kasutatud õlid ja õlijäätmed, sh
õlifiltrid ja -pakendid , värvi-, liimi- ja lakijäätmed, nendega
määrdunud töövahendid ning pakendid, lahustid, vanad akud
ja akuvedelikud, kemikaalid, kasutamata jäänud või aegunud
ravimid, patareid ja väikeakud, mürkkemikaalid (putuka- ja
taimemürgid), elektroonikajäätmed jne.).
NB! Elektroonikaseadmed külmikud, elektripliidid,
televiisorid... peavad olema komplektsed.
Elanikelt võetakse vastu ka vanu sõiduauto rehve, kuid
mitte rohkem, kui 4 tk inimese kohta.
Elanikelt kogutavate ohtlike jäätmete käitlust
finantseerivad SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja
Vihula Vallavalitsus.
Lisainfo: Merike Pärtma keskkonnanõunik Vihula
Vallavalitsus
Kontakt: e-post: merike.partma@vihula.ee ;
tel: 325 8638; mobiil 5 309 3691
Kogumisringi toimumise ajal saab informatsiooni
telefonil 518 2641 Arvi Ööpik

Vihula Vallavalitsus teatab
Võsu aleviku Rakvere tee 16 kinnistu detailplaneeringu eskiiside tutvustamine toimub Võsul,
Kaminasaalis (Rakvere tee 14 vastas) 27. septembril 2011 algusega 15.00.
Toolse linnuse varemed
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ÕPILASLIINID 1. SEPTEMBRIL 2011.A.
ÕPILASLIIN NR. 1
Hommikune

ÕPILASLIIN NR. 2
Hommikune

Kell
Marsruut
9.00
Võsupere
9.03
Oruveski rist
9.10
Ilumäe
9.15
Uusküla
9.18
Võhma
9.21
Eru
9.36
Võsu kool
Tagasisõitu alustab buss kell 13.00
Võsu kooli juurest

Kell
9.00
9.05
9.15
9.20
9.30
9.40

ÕPILASLIIN NR.3
Hommikune

Marsruut
Oandu
Vergi
Lahe
Võsu Kool
Käsmu
Võsu kool

Tagasisõitu alustab buss kell 13.00
Võsu kooli juurest

Kell
Marsruut
8.55
Karula
8.58
Karula 2
9.01
Tiigi teerist
9.11
Vihula mõis
9.13
Sikkani teerist
9.26
Sagadi mõis
9.31
Sagadi teerist
9.39
Koljaku
9.44
Võsu Kool
Tagasisõitu alustab buss kell 13.00
Võsu kooli juurest

1. septembril väljub Haljala kooli eest buss Vihula liinile (igapäevast maršruuti mööda) kell 11.00

Õpilasliinid alates 2.septembril 2011. a. tööpäevadel
ÕPILASLIIN NR. 1
Hommikune
Kell
7.35
7.50
8.00
8.03
8.10
8.15
8.18
8.21
8.26

Marsruut
Võhma
Viitna
Võsupere
Oruveski rist
Ilumäe
Uusküla
Võhma
Eru
Eru 2 (sissesõit
suurest maanteest
vasakule 1,5 km)
8.36 Võsu kool
Õhtul alustab buss Võsult
16.30.

ÕPILASLIIN NR. 2.
Hommikune
Kell
7.50
7.55
8.05
8.10
8.20
8.30

ÕPILASLIIN NR.3
Hommikune

Marsruut
Oandu
Altja
Lahe
Võsu Kool
Käsmu
Võsu Kool

Õhtul alustab buss
16.30 Võsult.

Kell Marsruut
7.20 Metsikult
(Vihula L.-A. Lapsed))
7.25 Kavastu
(Vihula L.-A. lapsed)
7.35 Annikvere
(Vihula L.-A. Lapsed)
7.37 Annikvere vana kool
(Vihula õpetaja)
7.40 Sikkani laut
(Vihula L.-A. lapsed)
7.50 Karula-poolne Annikvere
teerist
(Vihula L.-A. lapsed)

7.52 Karula (1 Võsu laps)
7.55 Karula 2
(Mägide pere)3 last
7.58 Tiigi teerist (2 last)
8.08 Vihula LasteaedAlgkool (mõis) 2 last
8.10 Sikkani teerist 1 laps
8.23 Sagadi mõis (1 laps)
8.28 Sagadi teerist
(Merelaidi teeots) 2 last
8.33 Koljaku bussipeatus
(1 Võsu PK õpetaja)
8.35 Koljaku (2 last)
8.40 Võsu Kool

Õhtul alustab buss Võsult sõitu 16.30.
Reedel väljuvad kõik liinid Võsult 14.30

Kanalisatsiooni- ja veetorustike, drenaaži ehitus.
Septikute-kogumismahutite müük ja paigaldus.
Teeme Teie maamajja korraliku joogivee ja reoveesüsteemi.
Konsultatsioon hajaasustusprogrammi raames.
Buldooseri, ekskavaatori ja kalluritööd.
Töid teostame üle Eesti.
Www.jyritoru.ee
e-post: jyritoru@jyritoru.ee
Tel: 58145117 5151985

Müüa ja rentida hüdraulilised puulõhkujad.
Surujõud 7 t. Elektri- ja bensiinimootoriga ning traktori
hüdraulikalt käitatav. Universaaltera kiil+rist.
Kergesti reguleeritav lõhkumistera kõrgus ning silindrikäik.
Valmistatud Eestis!
Hind: 1200€+km. Rent: 30€/ööpäev. Küsi lisa tel. 568 27 009
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PALMSE SÜGISLAAT
- Pühapäeval, 4.septembril PALMSE MÕISAS
- laadaplats avatakse külastajatele kell 10 hommikul
- Sissepääs mõisa teritooriumile TASUTA!
KULTUURIPROGRAMM
LAADAMÄNGUD ja VÕISTLUSED
LASTELE MÄNGUD ja TÖÖTOAD
Midagi on igaühele meelepärast: mehed ruttavad vanavara
lette uudistama, sel ajal kui naised ostuisu ammendavad ja siis
saadakse jälle kokku, et võtta üks ühine perelõuna mõisa kõrtsis
ning nautida toredat rahvalikku eeskava.
Ootame külla ka linlasi, kes oma võsukestele väikeseid
koduloomi ja -linde oma täies hiilguses näidata saavad.
Kutsume kõiki ,kes veel ei ole Palmse Mõisas käinud ja ka
vanu sõpru ,kes meid ühelgi aastal ei unusta!
KAUPLEJATELE:
OOTAME KAUPLEMA
põllu-,metsa-ja aiasaadustega
puude,põõsaste ja taimedega
käsitööesemete ja vanavaraga
väikeloomade ja lindudega
Kauplejate registreerimine kuni 2.septembrini
laat@palmse.ee või tel: 324 0070; gsm: 5 559 9977
Lisainfo: 501 4287
Müügikoha hinnad:
5 € / müügifrondi jooksev meeter (sisaldab sõiduauto või
väikebussi kohta)
Pisikäsitöö, koduloomad ja -linnud ning vanavara TASUTA!!!
Kauplejatele avatud laadaplats alates kella 7-st hommikul.
KAUPLEJATEL VAJALIK EELNEV REGISTREERIMINE

JOLANDA TAMMIK
Võhma küla

86

FRANTS LOHI
Käsmu küla

84

ÜLO PESUR
Koljaku küla

83

HELVI-IRENE
LEPPARU
Noonu küla

82

LALLI RANDOJA
Vergi küla

80

ELFI JÄRVALA
Uusküla küla

80

KERTU NAAN
Aasumetsa küla

80

EEVART RUSALEP
Vihula küla

70

MÄRT-AARNE KREEK 70
Eisma küla
EEVI KORZUBOVA
Tõugu küla

70

ANNE OVIIR
Muike küla

70

OÜ MERISIIL TEEB
TRAKTORIGA
HOOLDUSNIITMIST.
Kontakt: Vahur 508 4765,
vahur@merisiil.ee
Vaata hinnakirja ja ka muid pakutavaid
teenuseid: www.merisiil.ee

Kullassepatööd
Valmistamine, parandus, hooldus,
kuldamine, graveerimine.
Ivar Sipria 5 567 7790
info@kullatibu.ee www.kullatibu.ee

Meie hulgast
on lahkunud …

ENNO OJASAAR
26.07.2011
ENNU SAI
01.08.2011
TAIVO HANSON
07.08.2011
ILSE NOOR
11.08.2011
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

