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Rannarahva lõikuspidu sai tormine ilma merekohina ja
kajaka kisatagi
Kui palju oli Jaanuseid 22.
oktoobri õhtul oma nimepäeval Võhma seltsimajja
kogunenud ei oska keegi
öelda aga meremehi - päris ja
isehakanuid, oli seal terve
pilv. Kõik nõuetekohaselt
triibusärkides ja uhkematel
meremehe- ja tutimütsid
kuklas.
Kui Võsu Rannamemmed uksest sisse valguma
hakkasid mõtlesin, et „Uljas
Neitsi“
on Ilumäe tiiki
ankrusse jäänud. Neid meremehi sai kokku ikka kohe
laeva täis! Memmed vihtusid maha kaks humoorikat
tantsunumbrit, mis rahva
kaasa plaksutama pani.
Käsmu küla seltsilised
olid Vihasoost vinged vanapoisid kampa haaranud ja
tervitasid pidulisi Silveri
lauluga.
Võhmakate hääd sõbrad,
rahvatantsuansamblist Kandali tolmutasid rahvatantsu
nii, et keeled kurgu laes ja
pidulised sillas.
Kohale oli tuldud mere
äärest – Käsmu-, Võsu-,
Karepa-, Vergiranna-, Lobi
seltsist ja Eru Surf Teamist.
Kõik olid tulnud,et imet
näha: mis paganama merepidu need maarotid peavad ?
Aga ega siis mere peoks
pole vett vaja! Niimoodi
ongi ohutum ja pidu sai ilma
merekohina ja kajaka kisatagi tormine, sest laval kütsid
õhku kuumaks Kihnu poisid
ja kohaletulnud pöörlesid
põrandal kui pöörased.
Lusti oli laialt kui lahti
läks põhja-eesti murdesõ-

Vallavanem Rene Treial ja
abivallavanem Urmas
Osila astuvad ametist
tagasi
Viimasel vallavolikogu istungil teatas vallavanem Rene
Treial, et soovib oma vabastamist vallavanema ametikohalt alates 14. novembrist 2011. Ühtlasi lahkub samast
kuupäevast abivallavanema ametikohalt avalduse alusel
Urmas Osila ja ka finantsteenuseosutaja Katrin Kapper ei
ole nõus jätkama. Keskkonnaametnik Merike Partma
lahkub alates l. novembrist. Tegemist on vallavanem
Rene Treiali poolt ametisse kutsutud inimestega. Treial
sõnas, et valla arengule on parem, mida varem uued
inimesed leitakse. Praegu peaks suuremate otsuste
tegemisel seda arvestama. Kokkuvõttega oma tegevusest
vallavanemana ja lahkumise põhjustest oli vallavanem
nõus avaldama artikli järgmises valla lehes.

“Elioni maja” müüakse
maha
Haivo Lauliku foto
Rannarahva lõikuspeol valiti välja parim konkursile saabunud merefoto. Võistlusele esitati
45 tööd kolmeteistkümnelt osalejalt, need olid: Liis Semjonov Tartust, Kristo Keerend Türilt,
Lee Nuutre, Andres Hiiemäe Toilast, Imbi Mets Palmsest, Annika Malva Vergist, Siiri
Maimets Eismalt, Tauno Palmar Lobilt, Haivo Laulik Käsmust ja Võsu kooli õpilased Annika
Oiso, Ingrid Nõmme, Silja Varek ja Helemeel Assmann.
Lõikuspeo pidulised said kõigi fotode seast oma lemmiku valida ja kuna see töö oli väga
raske - iga jäädvustatud hetk oli esikohta väärt - võttis otsustamine auväärt žüriil üksjagu
aega.
37 toetushäält sai Haivo Lauliku poolt ülesvõetud purjekas Käsmu lahel, 2.ja 3.koht
läksid jagamisele Annika Malva ja Tauno Palmari ülesvõtete vahel.
Võitja sai auhinnaks KUMA Foto kinkekaardi 35 euro väärtuses.
nade ära arvamise mäng. 13
laudkonnast sõnakamad
olid võsukad kes tulid, kuulsid ja võitsid. Ja pidulised
teadsid täpselt, kes on jalgnaisega kohale tulnud, kes
on läila ja palju peo lõpus
nadikaid koju läks.
Mereteemalise fotokon-

kursi võitja, käsmukas,
Haivo Laulik kinkis oma
raamitud võidufoto abivallavanem Urmas Osilale ja
vallavanem, Rene Treialile
teise võistlusel osalenud foto. Tublidele meestele tänutäheks tehtu eest !
Mul es old miskit teile

Jõudu tööle teiseks ametiajaks!

kõigile tänutäheks, et kohale
tulite, kaasa anda, seepärast
tänan teid südamest ja jään
Teid kõiki aastavahetusel
80-ndate diskole „Kustuv
tuluke“ jälle ootama !
Võhmakate nimel
Riina Kens

Võsupere korterid müüdi
oksjonil maha
Võsuperes asuvad kaks korterit, mille vald oksjoni korras
müüki pani, müüdi maha. Vihula abivallavanem Urmas
Osila ütles, et üks korteritest osteti alghinnaga, teise
müügihind oli alghinnast suurusjärgus 1500 eurot
suurem.
Kolmetoaline korter pandi müüki 8800eurose
alghinnaga ja ühetoaline 3200eurose alghinnaga. Korterid
jäid tühjaks pärast Võsupere lasteaia väljakolimist
kortermajast.
Osila sõnul pannakse nüüd oksjoni korras müüki veel
kaks vallale kuuluvat korterit Võsuperes.

MTÜ Arenduskoda
... alustab kohalike
... otsib rahvusvahelisse
toiduprojekti noori!

President Toomas Hendrik Ilves suvel Käsmus merepääste
õppustel
10. oktoobril algas ametlikult president Toomas Hendrik Ilvese teine
ametiaeg vande andmisega riigikogu ees.
“Luban seista õigusriigi, Eesti julgeoleku ja meie pikaajaliste
huvide eest; ja luban seista vastu lihtsaid ja kiireid lahendusi lubavale
populismile. Ma luban seista vabakonna eest ja seista vastu katsetele
pisendada kodanike vabadusi. Ma luban seista inimeste väärikuse
eest ja hakata vastu katsetele inimesi pisendada, neid ähvardada või
mõnitada. Lähtugu need katsed siis riigi või kohaliku võimu
tasandilt, meediast või ärist,” pöördus Vabariigi Presidendi
ametivande andmise järel riigipea Toomas Hendrik Ilves Riigikogu
poole.

Volikogu otsustas müüa suulisel enampakkumisel Vihula
valla omandis olev Võsu alevikus Mere tn 63a asuv
kinnistu (92201:001:0910) suurusega 1461 m2 alghinnaga
alates 65 000 eurot tingimusel, et Vihula Vallavalitsuse
kasutusse jäävad vähemalt 10 aastaks Perearsti ja Apteegi
ruumid.
Vald ostis kinnistu 2008. aastal 2,9 miljoni krooni eest.

Hea noor, järgnev üleskutse on sulle, kui oled
huvitatud kohalikust ettevõtlusest, näed oma
tulevikku oma kodukohas kohaliku ettevõtjana
või oled hoopis tegus kohaliku seltsi juures.
Arenduskoda on käivitanud rahvusvahelise
koostööprojekti „Loving local values“, kus
kavandatud tegevused ka noortele. Meie soov on
kaasata piirkonna noori senisest enam kohaliku
ettevõtluse arendusse. Selleks tahame luua
ettevõtlike noorte meeskonna, kelle ülesandeks
jääks piirkonna noortele ühistegevuse kavandamine, mis aitaks noortele paremini tutvustada
ettevõtjaks olemise võimalusi ja julgustaks
algatama tegevusi külaseltside juures. Esimeseks
väljakutseks on valmistada ette 25. Juunist kuni
2. juulini 2012 kestvat noortevahetust Soome
Kymenlaakso maakonnaga. Pakume võimalust
ise koostada vahetuse programm, osaleda
noortevahetuses ning korraldada soome noorte
vastuvõtt Eestis. Noortevahetuse kulud kaetakse
Arenduskoja projekti kaudu.
Lisainfot saab projektijuhilt Eha Paas, epostil ehapaas@gmail.com

toidutootjate ja käitlejate
kaardistamist!
Arenduskoja rahvusvahelise koostööprojekti „Loving local
values“ raames on kavas kaardistada ja kutsuda kokku
piirkonnas (Loksa, Kuusalu, Vihula, Kadrina, Ambla ja
Tapa) tegutsevad kohalikud toidutootjad ja töötlejad .
Kaardistamise ja kokkusaamiste mõtteks on luua meie
piirkonna toiduettevõtjatest võrgustik, mis toetab ühist
turundust, tootearendust, uute ettevõtjatele vajalike koostööprojektide algatust.
Esimene kokkusaamine toimub 1. detsembril, algusega
kell 11 Arenduskojas (Roheline 19, Tapa). Teemaks
koostöövõrgustiku mõte, külalisesinejaks on oodata Kaja
Keskküla, Lõuna-Eesti Toiduvõrgustikust, vaata nende
kodulehte www.let.ee.
Ootame infot toiduettevõtjatest, -tootjatest ja töötlejatest 15. novembriks e-postil: ehapaas@gmail.com. Palume
anda teada ettevõtte nimi, valdkond ja kontaktid (tel ja epost) . Pärast seda saame saata ka juba täpsema 1. detsembri
kohtumise kava.
Lisainfot saab projektijuhilt Eha Paas, e-postil
ehapaas@gmail.com
Heiki Vuntus, Arenduskoja tegevjuht
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Käsmu rahvamaja pani külaelanikud ühiselt tegutsema
Hooldusõigus
Jätkame eelmistes lehenumbrites kajastamist
leidnud perekonnaõiguse teemadel. Seekordne
artikkel käsitleb hooldusõiguse institutsiooni.
Hooldusõigus on meie õigusmaastikul uus kontseptsioon. Tegemist on rahvusvaheliselt väga laialt tuntud
õigusliku konstruktsiooniga, mille alal on tehtud ja
tehakse ka rahvusvahelist koostööd. Ka Eesti on
ratifitseerinud laste hooldust ja laste hoolduse taastamist
käsitlevate otsuste tunnustamise ja täitmise Euroopa
konventsiooni (Luxembourg 1980).
Vanemate ja laste vastastikused õigused ja kohustused
tulenevad laste põlvnemisest. Vanematel on oma laste
suhtes võrdsed õigused ja kohustused, kui seadusest ei
tulene teisiti. Vanemal on kohustus ja õigus hoolitseda
oma alaealise lapse eest vanema hooldusõigus hõlmab
õigust hoolitseda lapse isiku eest (isikuhooldus) ja õigust
hoolitseda lapse vara eest (varahooldus) ning otsustada
lapsega seotud asju.
Vanema(te)l on vastutus selle eest, et lapsele oleks
tagatud kõik eluks ja arenguks vajalik. Seega sisaldub
hooldusõiguses ka sellele vastav vanema kohustus.
Hooldusõiguse põhimõtted näevad ette vastutustundliku
ning vägivallavaba kasvatuse, mille käigus tuleb arvesse
võtta lapse arengutaset. Võimalust mööda tuleb lapsele
anda õigus tema kasvatamise küsimustes kaasa rääkida.
Põhirõhk on kõigi lapse kasvatamise ja hooldamisega
seotud küsimuste puhul lapse heaolul ja tema huvidel.
Teatud juhtudel näeb seadus ette vanema hooldusõiguse
piiramise (nt lapse heaolu või vara ohustamine jne).
Hooldusõigus jaguneb isiku- ja varahooldusõiguseks,
hõlmates seega igakülgset lapse huvide eest seismist ja
aidates täpsustada õiguseid ja kohustusi. Lisaks
võimaldab see ka eristada varalisi ja isiklikke õigusi ja
kohustusi. Näiteks olukorras, kus vanem kuritarvitab
lapse vara ja talt tuleks lapse huvide kaitseks lapse
hooldusõigus täielikult ära võtta, võimaldab ära võtta
ainult lapse vara hooldusõiguse, küll aga võib talle jääda
lapse suhtes isiklik hooldusõigus, st ta võib last edasi
kasvatada.
Isikuhooldusõigus tähendab vanema jaoks nii õigust kui
kohustust tagada lapse heaolu ja areng.
Isikuhooldus on hooldaja kohustus ja õigus last
kasvatada, tema järele valvata ja tema viibimiskohta
määrata ning lapse igakülgse heaolu eest muul viisil
hoolitseda, vanemate taotlusel toetab kohus neid
isikuhooldusõiguse teostamisel, rakendades vajaduse
korral asjakohaseid abinõusid. Isikuhooldusõigus hõlmab
õigust nõuda lapse väljaandmist igaühelt, kes last vastu
tema vanema tahtmist õigusvastaselt enda juures hoiab.
Isikuhooldusõigus hõlmab ka õigust määrata need
kolmandad isikud, kellega laps võib suhelda. Vanema
otsus on siduv kolmanda isiku suhtes, kellel vanem on
keelanud lapsega suhelda. Nimetatud juhtudel tekkinud
vaidluse lahendab kohus vanema taotlusel.
Varahooldusõigus tähendab õigust ja kohustust valitseda
lapse vara, muu hulgas last esindada. Kuna laps on
õigusvõimeline, võib talle kuuluda ka vara, kuid piiratud
teovõime tõttu ta seda käsutada ei saa. Vanem on
kohustatud oma lapse varaga ümber käima
heaperemehelikult. Osade tehingute tegemiseks vajab
vanem luba seda tuleb taotleda kohtult.
Varahooldusõigus ei välista lapse õigust seaduses
sätestatud juhtudel vara iseseisvalt valitseda.
Varahooldusele on seaduses sätestatud teatud piirangud.
Toimingute puhuks, mida vanemal ei ole lapse nimel
õigust teha, tuleb määrata erieestkostja. Varahooldusõigus
ei kehti vara puhul, mille laps on omandanud pärimisel või
kinkena, juhul kui pärandaja või kinkija on määranud, et
üks vanem või kumbki vanem ei või seda vara valitseda.
Reeglina kuulub lapse hooldusõigus mõlemale
vanemale. Omavahel abielus olevatel vanematel on oma
lapse suhtes ühine hooldusõigus automaatselt seadusest
tulenevalt. Kui vanemad ei ole lapse sünni hetkel
omavahel abielus, on neil ühine hooldusõigus, kui nad
isaduse omaksvõtu tahteavaldust esitades ei ole
väljendanud oma soovi jätta vanema hooldusõigus vaid
ühele vanematest. Vanemad teostavad lapse suhtes ühist
hooldusõigust ja täidavad hoolduskohustust omal
vastutusel ja üksmeeles, pidades silmas lapse igakülgset
heaolu. Kui vanematel ei ole võimalik hooldusõigust
teostada, rakendab kohus lapse huvides asjakohaseid
abinõusid. Vajaduse korral alustab kohus lapse suhtes
eestkostja määramise menetluse.
Seadus võimaldab kanda lapse hooldusõigus ühele

Käsmu rahvamaja jäi
küll viimati taotletud
toetusest ilma, kuid
Käsmu Külaseltsi
juhatuse esimehe Tiina
Lauliku sõnul ei maeta
seetõttu maha mõtet
rahvamaja
juubeliaastaks enamvähem korda teha.
Käsmu Külaselts taotles
viimati toetust PRIA meetmest 3.2 ehk külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetus, millest külaselts ilma jäi. “Ootasime
positiivset lahendust, aga
seda paraku ei tulnud,”
nentis Tiina Laulik, lisades,
et seda raha oleks nad
kasutanud rahvamaja siseremondiks, et maja 2013.
aastaks, mil külas mitu
juubelit, enam-vähem korda
saada.
Nimelt saab 2013. aastal
rahvamaja 95aastaseks,
kirik 150aastaseks ja Käsmu
küla esmamainimisest möödub 560 aastat.
“See raha, mis saamata
jääb, oleks meid hästi palju
edasi aidanud,” tunnistas
Laulik. Samas ütles ta, et ega
seepärast ei kavatse nad asja
pooleli jätta. Nüüd asutakse
Leaderist raha taotlemiseks
projekte kirjutama, et teha
korda lava ja põrandad ning
väga viletsas seisus tualettruumid.
“Kui meil tuleb hulk
rahvast, nagu oli suvelõpupeol, millest võttis osa 160170 inimest, ei võta kuivkäimlad sellist rahvamassi
lihtsalt vastu,” tõi juhatuse
esimees näite.
Kehvas seisus Käsmu
rahvamajas hakati remonditöödega tõsisemalt tegelema
peale seda, kui 2006. aastal
loodi MTÜ Käsmu Külaselts, kelle eestvedamisel sai
maja täiesti uue katuse ning
taastati välisfassaad, mis
värviti ookerkollaseks, nagu
see originaalis oli olnud.
Kui seltsitegevuse esimesel aastal jälgiti Tiina

Lauliku sõnul kõrvaltvaatajana, mida need naised seal
rahvamajas teevad, siis
2007. aastal peale külakoosolekut tuli palju uusi liikmeid. “Liikmeteks astusid
nii oma küla inimesed kui ka
suvitajad. Kõik olid nõus
toetama ja aitama,” rõõmustas Laulik, et ka suvitajad on
suurepäraselt suudetud nii
küla tegemistesse kui rahvamajja kaasata.
Eriti hästi paistab see
silma 1. mail, mil külarahvas
koos suvitajatega ühiste jõududega Käsmu suveks korda
teevad. Samuti käivad suvitajad volbripeol, suvepeol,
suvelõpupeol ja aastalõpupeol, mis jääb jõulude ja
aastalõpu vahele. “Need on
peod, kuhu kõik tulevad.
Tulevad ka need, kes suvel
mõned korrad käivad,”
kinnitas Laulik.
Ja kui Käsmu vabatahtliku merepääste liikmed oma
jõududega ja Vihula valla
toel Käsmu vana muuli
maikuus parandasid, läksid
appi needki suvilised, kellel
endal veesõiduk või kellel
otse mere ääres suvekodu.
Veel üks hea näide väljastpoolt sissetulnute külaellu sulandumisest on seotud
ehitustegevusega. “Need
inimesed Moskvast või
Peterburist, kes Käsmu on
krundid ostnud, on kõik väga intelligentsed ja toredad
inimesed. Nad tulevad enne
maja ehitamist ja küsivad,
kas selline maja Käsmu
külla üldse sobib. See oli
meie jaoks nii meeldiv ja
positiivne,” kiitis seltsi juhatuse esimees.
Täpselt sama hästi suhtutakse veel ühte niinimetatud
uustulnukasse ehk Viru folki, mida käsmukad igal
aastal suure huviga ootavad.
Juba kolmapäeva lõunast
(Viru folk toimub reedest
pühapäevani) hakkavad tööle muruniidukid, kõik siluvad oma koduõue ja sellisedki asjad, mis muidu aia
äärde ripakile jäänud, vee-

vanemale üle, kui vanemad elavad alaliselt lahus. Kui vanemad
ei jõua ühist hooldusõigust teostades lapsele olulises asjas
kokkuleppele, võib kohus vanema taotlusel anda selles asjas
otsustusõiguse ühele vanemale. Otsustusõiguse üleandmise
korral võib kohus otsustusõiguse teostamist piirata või panna
seda teostavale vanemale lisakohustusi.
Hooldusõiguse ülekandmine võib lahus elavate vanemate
puhul osutuda praktiliseks, sest mõlema vanema nõusolekut on
vaja isegi üsna tavapäraste asjade ostustamiseks - näiteks
elukoha või kooli vahetamine, välismaale sõitmine, mõne
dokumendi taotlemine jms.
Kummalgi vanemal õigus kohtult hagita menetluses
taotleda, et lapse hooldusõigus antaks talle osaliselt või
täielikult üle, kui ühist hooldusõigust omavad vanemad elavad
alaliselt lahus või ei soovi muul põhjusel hooldusõigust
edaspidi ühiselt teostada. Kohus võib hooldusõiguse vaidluse
lahendada ka abielu lahutamise menetluses. Avaldust ei
rahuldata, kui vähemalt 14-aastane laps vaidleb hooldusõiguse
üleandmisele vastu või on alust eeldada, et ühise hooldusõiguse
lõpetamine ja avaldajale ainuhooldusõiguse määramine ei ole
kooskõlas lapse huvidega. Ühise hooldusõiguse lõpetamise
korral lähtub kohus hooldusõiguse ühele vanemale andmise
otsustamisel eeskätt lapse huvidest, arvestades muu hulgas
kummagi vanema vaimset ja majanduslikku valmisolekut last
kasvatada, hingelist seotust lapsega ja senist pühendumist lapse
eest hoolitsemisele ning lapse tulevasi elamistingimusi.
Kui vanema hooldusõigus kuulub ainult ühele vanemale,
võib teine vanem kohtult taotleda, et lapse hooldusõigus antaks
osaliselt või täielikult temale üle. Avaldus rahuldatakse, kui
hooldusõiguse üleandmine vastab lapse huvidele, vähemalt 14-

Tiina Laulik. Haivo Lauliku foto
takse kuuri alla, kirjeldas kond on kõigil neljal aastal
Tiina Laulik folgi-eelset äre- küla pensionäridele toonud
vust.
Viru folgi tasuta piletid.
Sellest, et pidulisi Käs- “Isegi need mammid, kes
mus oodatakse, annab märku rahvamajja ei tule, on Viru
seegi, et kellel vähegi suu- folgi üritustel osalemas. Folrem õu on, teeb väravad lahti gist võtab praktiliselt kogu
ning võimaldab külalistel küla osa,” kõneles Tiina
oma aias parkida, sest parki- Laulik.
miskohtadega on Käsmu
Kõige selle positiivse
külas teadupärast kitsas. Ja juures on aga hiljaaegu
koduaias parkimise võima- tekkinud üks muremõte –
lust kasutatakse aktiivselt. kõigi hingel on Võsu pääste“Sellega püüame näidata komando sulgemine, mida
oma suhtumist, et me võta- kohalikud mingil juhul ei
me külalised hea meelega ja soovi näha. Kas või juba seeavasüli vastu,” lausus Tiina pärast, et ükski võõra koLaulik, lisades, et paljudel mando mees ei tea külas
pensionäridel, kes Viru folgi asuvaid veevõtukohti.
ajal vaeva näevad ja oma
“Paljud ei kujuta ette,
pannkooke või tatraputru mida tuli ranna ääres võib
pakuvad, saavad selle pealt teha, kui tuul ühele ja teisele
ka natuke teenida.
poole keerutab,” vihjas LauKuigi folk meelitab ko- lik häda korral vajadusele
hale palju võõrast rahvast, ei kiiresti reageerida.
jää ka külaelanikud peost
kõrvale. Viru folgi meesKristi Ehrlich
aastane laps ei vaidle sellele vastu ning õiguse üleandmist
taotlev vanem on sobiv ja võimeline hooldusõigust teostama.
Kui hooldusõigus kuulub ühele vanemale kohtulahendi
alusel, võib teine vanem taotleda hooldusõiguse üleandmist
juhul, kui kohtulahendi tegemise aluseks olnud asjaolud on
oluliselt muutunud. Kui ainuhooldusõigusega vanem on
surnud või temalt on hooldusõigus ära võetud, annab kohus
hooldusõiguse teisele vanemale, välja arvatud juhul, kui see
ei vasta lapse huvidele.
Hooldusõigus ei ole seotud ülalpidamiskohustusega, st
ülalpidamiskohustus on ka vanemal, kellele hooldusõigus ei
kuulu. Lisaks on reeglina vanemal suhtlusõigus ka siis, kui
vanemal puudub hooldusõigus.
Lapsel on õigus isiklikult suhelda mõlema vanemaga.
Mõlemal vanemal on kohustus ja õigus suhelda lapsega
isiklikult. Vanem peab hoiduma tegevusest, mis kahjustab
lapse suhet teise vanemaga või raskendab lapse kasvatamist.
Sama säte kehtib, kui last hooldab ja kasvatab muu isik.
Lapse huvides võib kohus suhtlusõigust või selle kohta
tehtud varasemate lahendite täitmist piirata või
suhtlusõiguse teostamise või selle kohta tehtud varasemate
lahendite täitmise lõpetada. Kohus võib määrata, et laps
suhtleb vanemaga või muu isikuga sobiva kolmanda isiku
juuresolekul. Kohus võib keelata kolmandal isikul lapsega
suhtlemise või seda piirata. Kohus võib asjassepuutuvale
isikule panna kohustuse hoiduda tegevusest, mis kahjustab
lapse suhet vanematega või raskendab lapse kasvatamist.
Lisaks on vanemal õigus nõuda teiselt vanemalt teavet lapse
isikuga ja varaga seotud tähtsate asjaolude kohta, kui see ei
ole vastuolus lapse huvidega.
Järg 3 lk
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ISTUNG NR 26
13. oktoobril 2011 kell 16.00 Võsul

20. September 2011 istungi nr 32 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:

Istungil osales 12 volikogu liiget: Piret
Aasmäe, Anneli Alemaa, Tõnu Ammussaar,
Gerly Kaljuvee, Mare Kalme, Age Kuusemets,
Mati Piirsalu, Eha Sirelbu, Aide Veinjärv, Vello
Väinsalu, Uno Õunapuu ja Arvi Ööpik.
Istungil ei osalenud Andrus Aasmäe, Hanno
Nõmme ja Einar Ohov.

1. väljastas projekteerimistingimused Vatku küla Saarekopli kinnistu elamu rekonstrueerimise ja laiendamise
projekteerimiseks;
2. väljastas kasutusloa Eisma küla Pohlametsa kinnistu
puurkaevu kasutamiseks;
3. väljastas kirjalikud nõusolekud väikeehitise püstitamiseks Altja küla Soo kinnistule, Annikvere küla Grossi
kinnistu sigala katlamaja rekonstrueerimiseks ja
väikeehitise püstitamiseks Vanakõrtsi kinnistule Pihlaspea külas;
4. väljastas ehitusload Käsmu küla Neeme tee 64 kinnistul
asuva suvila rekonstrueerimiseks ja Pihlaspea küla
Vanakõrtsi kinnistul asuva elamu rekonstrueerimiseks;
5. võttis vastu Võsu aleviku Võsu ranna maaüksusele
koostatud detailplaneeringu;
6. vaatas läbi Võsu sadama detailplaneeringu koostamise
pakkumused järgmiselt:
Tunnistada hankele tähtaegselt pakkumused esitanud
pakkujad OÜ Hendrikson & Ko, Sweco Projekt AS, TEN
Arhitektid OÜ, AKA Natura OÜ, Corson OÜ ja
Ramboll Eesti AS kvalifitseerituks vastavalt hankedokumendis toodud tingimustele. Tunnistada käesoleva
hanke pakkujate OÜ Hendrikson & Ko,Sweco Projekt
AS, TEN Arhitektid OÜ, AKA Natura OÜ, Corson OÜ
ja Ramboll Eesti AS esitatud pakkumused vastavaks
hankedokumendis esitatud tingimustele. Tunnistada
käesoleva hanke edukaks pakkumuseks AKA Natura OÜ
pakkumus kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast
odavaim pakkumus;
7. otsustas esitada volikogule järgmised eelnõud: „Käsmu
küla Laane tee 21 kinnistule koostatud detailplaneeringu
kehtestamine“ ja „Altja küla Uus-Otsa kinnistule
koostatud detailplaneeringu kehtestamine“.

Otsusega nr 114 määrati Vihula valla 2011. aasta
raamatupidamise aastaaruande auditeerijaks ELSS
AS
Otsusega nr 115 otsustati müüa suulisel enampakkumisel Vihula valla omandis olev Võsu alevikus Mere
tn 63a asuv kinnistu (92201:001:0910) suurusega
1461 m2 alghinnaga alates 65 000 eurot tingimusel, et
Vihula Vallavalitsuse kasutusse jäävad vähemalt 10
aastaks Perearsti ja Apteegi ruumid
Otsusega nr 116 kehtestati Altja küla Uus-Otsa kinnistule koostatud detailplaneering
Otsusega nr 117 kehtestati Käsmu küla Laane tee 21
kinnistule koostatud detailplaneering
Otsusega nr 118 kehtestati Käsmu küla Põllu tn 11
kinnistule ja Põllu tn 13 kinnistule koostatud
detailplaneering
Otsusega nr 119 kehtestati Vergi küla Pressi kinnistule
koostatud detailplaneering
Otsusega nr 120 kehtestati Vergi küla Tülli II kinnistule koostatud detailplaneering

27.september 2011 istungi nr 33 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
Volikogu poolt vastuvõetud otsustega saab tutvuda
valla kantseleis, raamatukogudes ja valla veebilehel:
www.vihula.ee.
VIHULA VALLAVALITSUS TEATAB
Võsu aleviku Jõe tn 6b
kinnistule (92201:001:0044) ja
osale Jõe tn 6a kinnistule
(92201:001:0043) on algatatud
Vihula vallavalitsuse
18. oktoobri 2011 korraldusega nr
508 detailplaneeringu koostamine
eesmärgiga ehitusõiguse
määramine elamule ja abihoonele,
juurdepääsu, tehnovõrkude,
kitsenduste, liikluskorralduse ja
looduskaitseliste abinõude
määramine. Planeeritava ala
suurus ca 2500 m², elamumaa.
Järg 3 lk
Vanemad otsustavad lapsega seotud olulisi asju ühiselt,
kui ühist hooldusõigust omavad vanemad elavad alaliselt
lahus. Hooldusõigusega vanemal, kelle juures laps teise
vanema nõusolekul või kohtulahendi alusel alaliselt elab, on
õigus otsustada lapse igapäevaelu (tavahooldamise) asju
ainuisikuliselt. Igapäevaelu asjade otsustamisena tuleb
üldjuhul mõista sellise tavaotsustuse tegemist, mis esineb
sageli ja mis lapse arengut püsivalt ei mõjuta. Kui laps viibib
vanema nõusolekul või kohtulahendi alusel teise vanema
juures, otsustab lapse tavahooldamise asju see vanem.
Hooldusõiguseta vanemal on otsustusõigus, kui laps viibib
tema juures teise vanema või muu hooldusõigusega isiku
nõusolekul või kohtulahendi alusel. Lapse huvides võib
kohus hooldusõiguseta vanema otsustusõigust piirata.
Sõltuvalt asjaoludest ei pea alati nõudma ainuhooldusõigust, võib näiteks taotleda ka otsustusõigust teatud asjade
otsustamiseks (näiteks lapse elukoha ja kooli valiku
otsustamiseks). Kuna hooldusõiguse vaidlused on keerukad,
siis enamikel juhtudel oleks soovitav konsulteerida juristiga.
Margit Halop
Õigusnõunik, margit.halop@mail.ee, tel 5 329 2963
Juristi konsultatsioon teisipäeval,
08.novembril kell 10 - 12.
Vallaelanikel on võimalik saada õigusalast nõu
vallamajas, Mere 6 Võsul.
Nõu annab ja küsimustele vastab jurist Margit
Halop

1. andis nõusoleku Karepa külas asuva Orumäe katastriüksuse jagamiseks kaheks iseseisvaks katastriüksuseks
ja määras koha-aadressideks Orumäe ja Tammealuse;
2. muutis katastriüksuste koha-aadresse vastavalt Maaameti poolt esitatud nimekirjale;
3. kinnitas sotsiaal- ja hariduskomisjoni ettepanekud
järgmiselt: toetada 2011/2012 õppeaastal huvikoolides
käivaid Vihula valla lapsi huvikooli õpilaskoha tasumisega 50% ulatuses; maksta koolitoidutoetust
2011/2012 õppeaasta I poolaastal kahele Vihula valla
lapsele kes õpivad kutsekoolis ja gümnaasiumis; maksta
koolitarvetetoetust kahele vähekindlustatud perele
kokku summas 149,92; maksta ühekordset toetust kahele
vähekindlustatud perele kokku summas 450,00; maksta
ühekordset toetust kahele eakale inimesele kokku
summas 99,89; maksta toetust ühele puudega inimesele
summas 60,00; toetada ühte hooldatavat hoolduskulude
tasumisel;
4. muutis Vihula Vallavalitsuse 23.08.2011 korralduse nr
296 „Vallavara võõrandamine“ punkte 1.1. ja 1.2 ning
sõnastas need järgmiselt: 1.1. Lageda korteriomandi
korter 14 üldpinnaga 43,1 m2 alghinnaga 3990 eurot ja
1.2. Saare korteriomandi korter 7 üldpinnaga 81,5 m2
alghinnaga 6390 eurot;
5. kinnitas Kesk-Läänemere Interreg IVa programmi
vabatahtliku merepäästeprojekti (Volunteers for Safety
of Baltic Sea VOSABASE 2011-2013) ostude ja
teenuste pakkumise konkursi tulemused. Parimateks
pakkujateks on: kontoritarvete pakkumised Büroopartner OÜ; arvuti pakkumised Kungla Dialoog; suulise
ja kirjaliku tõlketeenuse pakkumised kirjaliku tõlke osas
Unicom Tõlkebüroo OÜ ja Eurest Tõlketeenused OÜ
ning suulise tõlke osas MTÜ Regionaalne Koostöökoda
ja Unicom Tõlkebüroo OÜ; õppemappide ja infoDetailplaneeringute avalikustamine:
Võsu aleviku osale VÕSU RAND maaüksusele
(92201:001:0011) koostatud detailplaneeringu avalik
väljapanek toimub 07.novembrist kuni 22.novembrini
2011 Vihula vallamajas Võsul Mere tn 6, tööaegadel.
Väljapaneku ajal saab planeeringuga tutvuda ka valla
kodulehel www.vihula.ee.
Planeeringuala suurus on 4793 m².
Planeeringulahendus näeb ette üldmaa sihtotstarbe
muutmise veetootmise maaks ning joogivee pumpamiseks
ja töötlemiseks vajaliku hoone, puurkaevu jm taristu
rajamise.
Eisma küla LIIVAKÜNKA kinnistule
(88703:002:1331) koostatud detailplaneeringu avalik
väljapanek toimub 07.novembrist kuni 22.novembrini
2011 Vihula vallamajas Võsul Mere tn 6, tööaegadel.
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materjalide koostamise pakkumised Roela Põhikool;
6. otsustas esitada volikogule järgmised eelnõud:
Detailplaneeringute kehtestamine: Vergi küla Tülli II
katastriüksus, Käsmu küla Põllu tn 11 ja Põllu tn 13
katastriüksused ning Vergi küla Pressi katastriüksus.
04.oktoobri 2011 istungi nr 34 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. muutis katastriüksuste aadresse vastavalt Maa-ameti
poolt esitatud nimekirjale;
2. tagastas õigusvastaselt võõrandatud endisest Rünka A12 kinnistust 4280 m2 Väina katastriüksusena;
3. muutis Võsu alevikus asuva Kungla tänava nime ja
määras sama nimeobjekti uueks kohanimeks Lootuse
tänav;
4. otsustas kanda hajaasustuse veeprogrammi vabanenud
vahendid summas 235,21 eurot Lääne-Viru Maavalitsuse arveldusarvele;
5. väljastas ehitusloa Võsu ajaloolise muuli rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks aadressil Kalda tn 13a;
6. luges korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodiliselt vabastatuks kuni 30.04.2012 R. Liis, A. Peitre,
A. Vahtra, A. Pilipenko, A. Pulver, A. Käsper, A.M.
Tombak, A. Rosental, A. Heinmaa, A. Ülesmäe, D.
Mironov, E. Järve, E. Vainomaa, E. Pungas, A. Kask
Kaarma, H. Lausma, H. Kukk, H.M. Sistok, I. Hubert,
I.M. Kärp, I. Möllits, I. Tobias, I. Mosel, J. Orm, J.
Saame, J. Rästas, J. Saring, J. Tenimäe, K. Ojaperv, K.
Ilves, K. Maidla, K. Pärtma, K. Kuuse, K. Kangust, K.
Järvila, L. Šemuranova, M. Vasli, M. Aavisto,
M.Kuusk, M.Palm, M.Haab, M.Kaleva, M.Linnart, M.
Kaljuste, M. Põž, Männiku SÜ, M. Baumer, P. Rüütel,
R. Ülesoo, R. Keir, S. Heinberk, S. Parm, SÜ Võsu
Lootos, T. Aettik, T. Paulus, T. Henno, T. Kõiv, T. Tiivel,
T. Rahuorg, T. Laursoo, U. Põllu, U. Hovi, V. Plaat, V.
Udu, V. Kungur, V. Käosaar, V. Palmiste, Ü. Mäll, Ü.
Rohesalu;
7. otsustas esitada volikogule järgmised eelnõud: „Võsu
Kooli õpilaste kooli vastuvõtmise kord“, „Audiitori
määramine“, „Vallavara võõrandamine (Elioni maja)“,
„Laenu võtmine“, „Peremehetu vara (Karepa muul)“,
„Vihula valla 2011 aasta eelarve muutmine nr 2“.
11.oktoobri 2011 istungi nr 35 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. väljastas kasutusload Rutja küla Allika kinnistu
abihoone kasutamiseks, Rutja küla Allika kinnistu
elamu kasutamiseks, Vainupea küla Männimäe kinnistu
suvila kasutamiseks ja Eisma küla Pohlametsa kinnistu
veetrassi kasutamiseks;
2. võttis vastu Eisma küla Liivakünka kinnistu detailplaneeringu;
3. väljastas kirjaliku nõusoleku puurkaevu rajamiseks
Muigi kinnistule Palmse külas);
4. väljastas projekteerimistingimused suvila projekteerimiseks Eisma küla Laine väikekoht 7 maaüksusele ja
talli ning sõnnikuhoidla projekteerimiseks Rutja küla
Arma maaüksusele;
5. otsustas esitada volikogule eelnõu „Ehitise, Annikvere
külas asuva puurkaevu peremehetuse tuvastamine“;
6. nõustus R. Klink`i esitatud projekti korrigeeritud
eelarvega, kiitis heaks hajaasustuse veeprogrammi
lõpparuande ning otsustas välja maksta lepingujärgse
summa 10% toetusest;
7. ei vabastanud AS-i Landvald korraldatud jäätmeveoga
liitumisest. Vabastas korraldatud jäätmeveoga liitumisest kuni 30.04.2012 A. Lillbok, R. Brus, I. Paal, M.
Idavain, I. Linholm, M. Kangro, A. Tammekänd, L.
Marquardt, E. Jüriska, J. Neljandik, O.E. Kahrs, L.
Lauri, L. Saaber, R. Vasser, T. Villomann, A. Sild, M.
Saare, M. Altvee, OÜ Roolid Kinnisvara.

Väljapaneku ajal saab planeeringuga tutvuda ka valla
kodulehel www.vihula.ee.
Planeeringuala suurus on 8026 m².
Planeeringulahendus näeb ette maatulundusmaa
sihtotstarbe muutmise ärimaa/elamumaa 80/20% .
Nähakse ette turismitalu majutushooned
(kavandatud 15 majutuskohta) ning uus elamu,
lahendatakse taristu.
Detailplaneeringute kehtestamine:
Vihula vallavolikogu 13.oktoobri 2011 istungil
kehtestati järgmised detailplaneeringud:
-otsusega nr 116 Altja küla Uus-Otsa
-otsusega nr 117 Käsmu küla Laane tee 21
-otsusega nr 118 Käsmu küla Põllu 11 ja Põllu 13
-otsusega nr 119 Vergi küla Pressi
-otsusega nr 120 Vergi küla Tülli II
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Rahvaloendus tuleb mitme uuendusega
Karin Volmer, Statistikaamet
Aasta viimasel päeval algab Eestis
üheteistkümnes rahva ja eluruumide loendus. Selleks, et selgitada
välja, kui palju meid siin ikkagi
elab, saab päris esimest korda
osaleda loendusel interneti teel.
„Rahvaloendus näitab, kuidas on elu
viimase kümne aasta jooksul Eestis
muutunud. Kui palju meid tegelikult kokku
on, millistes piirkondades ja tingimustes
me elame,“ rääkis 2011. aasta rahva ja
eluruumide loenduse (REL 2011) Rakvere
ringkonnajuht Kristiina Saar.
Esimest korda Eesti rahvaloenduste
130-aastases ajaloos saab valida, kuidas
loendusest osa võtta kas täita küsimustik
interneti teel või oodata rahvaloendaja
külastust.
„Uudne e-loendus teeb rahva ja
eluruumide loendusel osalemise hästi
mugavaks, sest 31. detsembrist kuni 31.
jaanuarini saab interneti teel ankeedi ära
täita täpselt sellisel ajal ja kohas, mis on
inimesele kõige sobivam,” rääkis ringkonnajuht Kristiina Saar. „Nii saavad
loendusel mugavalt osaleda ka need, kes
viibivad näiteks ajutiselt välismaal.” Interneti teel on rahvaloendusel aega osaleda
terve jaanuarikuu ning kõik soovijad
peaksid jõudma küsimustiku e-loendusel
täidetud.
Uued küsimused
Ankeedi täitmisel tuleb olla täpne, sest

pärast e-loenduse lõppu sõelutakse välja
need, keda on vaja rahvaloendajal külastada.
Nii võib Kristiina Saare sõnul ka e-loendusel
osalenu koju loendaja tulla, kui selgub, et
täidetud ankeeti on jäänud sisse ebatäpsusi.
Interneti teel loendusküsimustiku täitmiseks peab olema võimalus kasutada arvutit ja
internetti ning veebilehel asuvasse ankeeti
sisselogimine toimub ID-kaardi või internetipanga kaudu. „Varakult tasuks valmis
vaadata näiteks oma leibkonnaliikmete isikukoodid, et vastused saaksid võimalikult
täpsed. Uuendusena küsime ka esivanemate
sünnikohta ja seda, kas mõni leibkonnaliige
on alates eelmisest, 2000. aastal toimunud
rahvaloendusest püsivalt välismaale elama
kolinud,” sõnas Saar. Esimesena e-loenduse
keskkonda sisenenul tuleb täita lisaks
isikuankeedile ka leibkonna- ja eluruumiankeet ning soovi korral võib ta täita ka oma
leibkonnaliikmete ankeedid. E-loenduse
keskkonnale saab ligi alates 31. detsembri
varahommikust aadressil www.REL2011.ee.
Raamatukogud aitavad
Kel pole võimalik arvutit kasutada, kuid
tahaks siiski osaleda e-loendusel, võib minna
selleks kohalikus raamatukogus asuvasse
avalikku internetipunkti. „Seal on olemas
internetiühendustega arvutid ja lahked
raamatukoguhoidjad, kellelt võib kindlasti
vajadusel abi paluda,” julgustas ringkonnajuht Kristiina Saar.
Kes e-loendusel osaleda ei soovi või jõua,
võib oodata võib ka rahvaloendaja külastust

Sakussare kogudus tähistab
10. aastapäeva
Eesti Metodisti Kiriku Sakussaare kogudus tähistab oma
10. aastapäeva pühaäeval, 6. novembril.
Tänujumalateenistus algab kell 15.00
Kõik on oodatud!
Kalurivõrgud OÜ
müüb ja valmistab
tellimisel Taanis
kootud Jaapani
tamiilist
võrgulinadest ja
survepesukindlatest
võrgupaeltest põhjaja ujuvvõrke.
Vihula vald, Mustoja
tel. 5046591
kalurivorgud@hot.ee

"Vergi Sokkmann”
ODAV MÜÜK
Avatud
K,N,R,L 10.00-16.00
Novembris uus kaup
otse Norrast.
12. dets. kuni
aastalõpuni
tühjendusmüük!
Info tel. 5 370 5969

nemad hakkavad inimesi külastama alates
16. veebruarist ja teevad seda kuni märtsi
lõpuni. Kui kedagi pole kodus, jätab
rahvaloendaja postkasti teatise oma
kontaktandmetega. „Hea oleks siis
rahvaloendajale helistada ja leppida kokku
kohtumiseks sobivaim aeg.”
Tunne loendajat!
„Meie loendajad tunneb ära töötõendi, kohvri
ja salli järgi kõigil on kaelas pildiga
töötõend, kaelas rahvaloenduse kirjadega sall
ning kaasas sinine kohver sülearvutiga,”
kirjeldas ringkonnajuht. „Inimeste turvalisus
on väga oluline ja soovi korral saab
Statistikaameti infotelefonilt 625 9100 järgi
kontrollida, kas ukse taga ikka on päris
loendaja.”
Kui rahvaloendaja juba kohal, siis
tavapäraste paberankeetide asemel on tal
kaasas sülearvuti, kuhu märgib vastused
küsimustele. See aitab vähendada vastamisele kuluvat aega ning loendatavad saavad
kiiremini naasta oma toimetuste juurde.
„Olenemata sellest, millal ja millisel viisil
rahvaloendusel osaletakse, tuleb küsimustele
alati vastata loenduse alguskuupäeva, 31.
detsembri seisuga,“ rääkis Kristiina Saar.
Olulised kuupäevad
31.detsember – 31. jaanuar - e-loendus
internetis
16. veebruar – 31. märts - rahvaloendajad
külastavad kodusid
Andmed kogutakse 31. detsembri seisuga
Lisainfo rahva ja eluruumide loenduse
kohta www.REL2011.ee

Turismiteenust osutav firma Tiina Reisid OÜ otsib koostööpartnereid,
kellel oleks pakkuda huvitavaid majutus-, toitlustus- ja vaba aja veetmise
võimalusi.
Koostegemise huvilistel palun võtta ühendust e-posti aadressil
tiina.koster@smail.ee või telefonil 56 483 567.

Talvele vastu
korralike
rehvidega
Rehvitööd Palmses.
Uudisena ka tulekustutite
kontroll ja taatlemine.
Helista ette: 5 668 0120
Margus
Canter Kaubaveod

OSTAME!!!
Ostame kokku kõik võimalike plastjäätmeid ( kiled, kastid jne).
Suuremate koguste puhul tuleme ise
järgi.
Tel.: 5 918 4949
E-post: vetsek@hot.ee
Kullassepatööd
Valmistamine, parandus, hooldus,
kuldamine, graveerimine.
Ivar Sipria 5 567 7790
info@kullatibu.ee www.kullatibu.ee
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on lahkunud …
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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
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