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Vihula valla kõige sportlikum küla – Vergi
Vihula valla meistrivõistluste sügis-talvise
sarja lõpetas külade spordipäev meelelahutuslik-sportlike teatevõistlustega. Varasemate
võistluste punktid küladele olid selleks ajaks
kokku löödud – ülekaalukalt juhtimas Vergi.
Nii kujuneski külade spordipäev tabeli
esimese ja viimase – Sakussaare – omavaheliseks duelliks, millest pingelises heitluses
väljus võitjana Sakussaare üksmeelne võistkond. Külade spordipäev koosnes viiest teatevõistlusest ja andis kokkuvõttes rohkem
punkte kui üksikalad, nii tõusis enne külade
spordipäeva kuuendal kohal olnud Sakussaare
üldarvestuses kolmandaks. Valla sportlikumaks tunnistati Vergi, kes on sama tiitli
võitnud varasemalt viiel korral. Nii lähebki
Vergi küla ajalukku kui läbi aegade sportlikum
küla Vihula vallas. Olid ju seekordsed võistlused Vihula valla viimased, järgmised
toimuvad juba teise ja märgatavalt suurema
valla nime all. Vergil oli kaks alavõitu ja viiel
alal teine koht, olles ühtlasi ka ainus küla, kes
osales kõigil meistrivõistluste aladel. Võhma
ja Võsupere olid seljad kokku pannud ja
saavutasid ühise võistkonnana külade arvestuses teise koha – kolm esikohta, üks kolmas ja
üks neljas koht. Neljandale kohale jäi Võsu ja
viiendale Käsmu osaledes kolmel alal ja
kuuendale Koljaku, kelle ainus esindaja
Valdek Kilk võitis esikoha kabes ja viienda
koha lauatennises.
Külade lõikes kõige populaarsem ala oli
lauatennis, kus punkte jagus kuuele külale.
21. aprillil toimub traditsiooniline Jüriööjooks Sagadi mõisa tiigi ümber kuni
viielikmelistele võistkondadele. Aprillikuu
viimasel pühapäeval selguvad lauatennise
viienda seeriavõistluse VII etapil sarja üldvõitjad.
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Võsu sadama
kolmas hooaeg
Esimesest maist on Võsu sadam taas avatud.
Sadamas on kasutada kolm ujuvkaid kokku
56-le alusele, slipp ja tankla. Ehitamisel on
sadamahoone, kuhu on planeeritud oleme- ja
puhkeruumid, sadama teenindamiseks
vajalikud ruumid ning söögikoht.
Uueks hooajaks kohtade taotlemiseks
palun soovijatel saata avaldus aadressil:
vosu.sadam@vihula.ee . Info telefonil
5058145
Andrus Aasmäe, sadamakapten
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Võsu sadamas muutub pilt iga päevaga, see
on lähiajalugu – 20.03.2017

Presidendi vastuvõtt Võsu moodi näitas ära, kui palju inimesi Rannaklubi saali mahub.
Need, kes 25. veebruari õhtupoolikul
juhtusid Võsult läbi sõitma, ei jõudnud ära
imestada, miks Rannaklubi lähiümbrus on
risti-rästi autosid täis pargitud? Küsimus:
„Kas sa käisid ka SELLEL peol?”, oli
teemaks veel paar nädalat hiljemgi. Keegi ei
mäletanud enam, millal nii palju rahvast
Võsu peol viimati saalis koos oli. Rohkem
sinna ei oleks mahtunud ka. Neile, kes
pileteid eelmüügist ära ei ostnud, jäid paraku
heast peost ilma, sest huvi presidendiga (mis
sellest, et mitte päris) kohtumise vastu oli
uskumatult suur.
Rõõmsameelseid inimesi oli lähemalt ja
kaugemalt ning kõigil neil oli võimalus
värske presidendiga (Henrik Normanni
kehastuses) isiklikult kätt suruda. Oli nagu
presidendivastuvõtt ja nagu ei olnud ka.
Kõik kohustuslikud elemendid olid ju
olemas, kuid nalja sai igal juhul rohkem.
Prominentseid külalisi oli, lisaks presidendile, teisigi. Isegi Euroopa Kontrollikoja
liige Juhal Parts oli Brüsselist kohale
lennanud, et sellelt peolt läbi hüpata. Ta jäi
küll veidi hiljaks ja loopis kriitikanooli

Ringvaate Markol ja Gretel külas Arnold ja Ingrid
olematu bussiühenduse pihta. Aga kohale ta
jõudis ning viis välkviktoriinigi läbi, et
kohalike teadmised proovile panna. Olgu
öeldud, et Võsu au sai kaitstud.

Tegemist oli nii märkimisväärse üritusega, et isegi ETV ei pidanud paljuks Võsule
sõita. Ringvaate saatele otsereportaaži teinud Grete ja Marko intervjueeritavateks olid

sellel õhtul endised presidendid Arnold ja
Toomas H. koos oma kallite kaasadega. Ka
tervisedisainer Evelin, nagu ta ise ennast
nimetab, oli kohal ja lubas varsti Võsu
sadamast inspireeritud sepikuga välja tulla.
Elame-näeme!
Tänaseks on mitmes telesaates Võsul
toimunud presidendi vastuvõtust juttu olnud.
Selgus, et sellist üritust sellisel kujul ei olegi
Eestis varem tehtud. Aga mitmed järgijad on
oma soovist juba märku andnud. Järgmisel
aastal saab Eesti Vabariik saja aastaseks ja
see kohustub meid veelgi enam pingutama.
Kõik head ideed on teretulnud!
Aga mis pidu see ikka ilma laulu ja
tantsuta on? Väga äge selle peo juures oligi,
et terve õhtu rahvas tantsis. Ansambel
„President” kiitis Võsu rahvast ja seda asja
eest, sest tantsupõrand oli pidevalt rahvast
täis. Peost teevad hea peo ikka selle osalised.
Täname südamest kõiki, kes tulid! Kõigil oli
hea tuju ja see ongi kõige olulisem. Rõõmsat
meelt, kevad on juba käes!
Võsu Rannaklubi
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OMAVALITSUSREFORMIST
15. detsembril 2016. a. sõlmisid Vihula vald
ja Haljala vald ühinemislepingu. Lepingu
järgi pidi 2017. a. kohalike omavalitsuste
valimiste järel moodustuma uus vald nimega
Lahemaa ja keskusega Võsul.
Paraku ei kinnitanud vabariigi valitsus
Lahemaa nime ja uue valla nimeks sai
Haljala vald. Sellega aga asi ei piirdunud –
15. veebruaril 2017. a. tegi valitsus ettepaneku tulevasel Haljala vallal liituda
Rakvere valla ja Sõmeru valla baasil
moodustuva tulevase Rakvere vallaga.
Põhjuseks see, et vastavalt omavalitsusreformi seadusele peab tulevase omavalitsuse territooriumil elama vähemalt 5000
inimest. Vihula ja Haljala ühenduses elab
praegu ca` 4400 elanikku.
Peaksime selle ettepaneku alusel
alustama uusi ühinemisläbirääkimisi või
vastama äraütlemisega valitsuse ettepane-

kule hiljemalt 15. maiks 2017. Olen seisukohal, et veelkordne liitmine oleks valla
elanikele kahjulik. Moodustuks väga eripalgelised piirkonnad ja liiga suurel territooriumil, et seda kõike ühe juhtimisega hallata.
Rakvere ja Sõmeru vallad on linnalähedased
vallad, mida iseloomustavad suur ettevõtluse
konsentratsioon ja igapäevane tööränne
Rakveresse.
Osaliselt iseloomustavad need väljendid
ka praegust Haljala valda, kuid tulevase
Haljala valla märksõnad on pigem turism,
meri, looduslähedus ja sessoonne elanikkond. Neljast vallast moodustuva omavalitsusüksuse piirid algaksid Lasilast ja
lõpeksid Toolsel ja Käsmus. Tekiks ebaloogiline moodustis, mille ääremaadele
tulevase omavalitsuse silm väga ei ulatuks.
Elanike arvu osas ei ole me tänaseni
kasutanud paljude omavalitsuste poolt

„
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600 kinnistul meie vallas tekivad küll
olmejäätmed, kuid kinnistul ei ole sisse registreeritud
ühtegi elanikku

korraldatud kampaaniaid ja seetõttu on
ainuüksi meie vallas 60% hoonestatud
kinnistuid ilma elaniketa, aga konkreetselt
600 kinnistul meie vallas tekivad küll
olmejäätmed, kuid kinnistul ei ole sisse
registreeritud ühtegi elanikku. Oleme olnud
ja oleme seisukohal, et püüame elu meie
vallas viia nii heale tasemele, et inimesed
saaksid selle põhjal ise otsustada, kuhu nad
sisse kirjutatud on. Hetkel on küll kinnistuomanikele palve – kui olete kunagi kaalunud
meie valda sisse kirjutamist, siis praegu on
selleks kõige olulisem aeg, et saaksime
vabariigi valitsusele 15. mail 2017. a.

”

saadetavas vastuses elanike arvu suurenemise argumendina esitada.
Ja veel üks oluline asi – vastavalt
valitsuse ettepanekule peame korraldama
uue rahvahääletuse 23. ja 24. aprillil 2017.
a. Vallavalitsus teeb omalt poolt kõik, et
hääletamine oleks võimalik kõigil valla
elanikel. Loodame, et saame esitada vabariigi valitsusele koos volikogu otsusega ka
rahvahääletuse tulemused, kus osavõtuprotsent oleks maksimaalselt kõrge.
Annes Naan
vallavanem

Kas Sõmeru valla sundliitmine Rakvere, Haljala ja Vihula vallaga on
paratamatus, või on midagi võimalik ette võtta?

APRILL
01.04 Kevadine Sagadi stiilipidu. Sagadi mõisa
härrastemajas.
Lisainfo www.sagadi.ee, tel 676 7888,
sagadimk.ee, korraldaja RMK Sagadi
metsakeskus
15.04 kell 12.00-13.00 Ülestõusmispüha teenistus
Vainupea kabelis. Uue purjeka mudeli
pühitsemine
15.04 kell 17.00 Koit Toome ja Jorma Puusaag Jaak Joala Laulud
Vihula mõisas. Info: 5 342 3781

„Rakvere vald st omavahel ühinenud Sõmeru vald ja Rakvere vald vastab haldusreformiseaduses ettenähtud
kriteeriumidele-5000 elanikku. Sellise valla liitmine kriteeriumidele mittevastava Haljala vallaga ehk ühineva
Haljala ja Vihula vallaga on teatud erandlikel juhtudel võimalik. Seaduse kohaselt peab sellisel sundliitmisel
arvestama näiteks ajaloolist põhjendatust, mõju transpordi-ja hariduslikule
olukorrale jne ning elanike ühtekuuluvustunnet. Kui positiivsed mõjud puuduvad ja
elanike ühtekuuluvustunne puudub, siis sundliitmine ei ole lubatav. Samas
võimaldab haldusreformiseadus ka erandeid nagu Riigikohus on märkinud, st et
5000 elaniku piir ei ole ainumäärav.
Elanike ühtekuuluvustunne selgitatakse välja aprillis toimuva rahvahääletusega.
Kutsun üles kõiki valla elanikke hääletusel osalema ja avaldama oma arvamust
sundliitmise osas. Hääletusel mitteosale-mine näitab ükskõiksust, mitte
seisukohta. Öeldakse, et kui sina ei tegele poliitikaga, tegeleb poliitika sinuga.“

21.04 kell 20.00 Jüriööjooks ümber Sagadi mõisa
tiigi

Allar Jõks,
jurist, endine kohtunik ja õiguskantsler

28.04 Metsamuuseumi 30. sünnipäev Sagadi
mõisas
Lisainfo www.sagadi.ee, tel 676 7888,
sagadimk.ee

Veekeskus
Võsu
rannaalale

29.04 kell 17.00 Marko Matvere ja Mustlasvanker
Vihula mõisas Info: 53423781

Pildil on ideekavand üks
võimalikest variantidest Võsu
rannaalale kavandatavast
veekeskusest ja sinna
planeeritavatest basseinidest.
Vaade merelt ja kaldalt merele.
Veekeskuse arendamine oleks
sihtasutuse Võsu Kuurort üks
võimalikest tegevussuundadest.
Kellel on huvi ideedega
lähemalt tutvuda ja tahtmist
kaasa rääkida saab täpsemat
infot haldus- ja majandustalituse juhatajalt Urmas
Osilalt, tel 5 688 1511
e-post urmas.osila@vihula.ee

29.04 kell 20.00 Volbripidu Karepa Rahvamajas
Tantsitab ans Mahe
Info: www.karepa.ee
30.04 kell 10.00 Vihula valla V lauatennise
seeriavõistluse VII etapp Võsu spordihoones

MAI
06.05 kell 10.00-16.00 Talgud Karepal
Info: www.karepa.ee
06.05 kell 10.00 Võsu ranna veepääste ja
koristustalgud Võsu Päästekomando hoovis
www.teemeara.ee

Üks meist naine, teine mees
Õhus on kevadet ja õhus on armastustrõõmu toovad ühtviisi mõlemad! Rõõm on
ka teatada, et VÕSU RANNAKLUBI
KEVADRÕÕMUDE PIDU toimub
laupäeval, 29. aprillil algusega kell 20 ja
kestab nii kaua, kuni tantsupõrand tühjaks
jääb. On küll kibekiire kevadtööde aeg, kuid
eks kevadpühi selle eesmärgiga tähistataksegi, et lubada endale vahepeal veidi
puhkust. Tunda rõõmu kevadest ja elust
üldse.
Kevadet, mil loodus taas kord ärkab ja
õide puhkeb, seostatakse ikka tärkava
armastuse ja armumisega. Ka meie käime
loodusega ühes rütmis ning oleme seekord

sihikule võtnud naiste ja meeste vahelised
suhted. Päris intrigeeriv, või mis? Kevadpidu, alapealkirjaga „Üks meist naine, teine
mees” tõotab tulla põnev. Külla tuleb nõid
Nastja. Jah, tema isiklikult: „Eesti selgeltnägijate tuleproovi” I hooaja võitja. Nastja
räägib meile armastuse maagiast. Jagab
nippe, kuidas saada igavest noorust ja head
tuju, mis tõmbab armastust ligi. Annab nõu,
kuidas hoida ja muuta paremaks olemasolevaid suhteid ning üksikutele, kuidas
mõjuda armastuse magnetina.
Ka muusikavalik järgib teemat. Kes see
teine ikka paremini laulu "Üks meist naine,
teine mees" laulab, kui Mait Maltis ise. Koos

poja Mikko Maltisega on neil palju kauneid
(armastus)laule varuks, mille saatel hoogsalt
oma kingakontsi lihvida. Avatud kohvikbaar pakub muuhulgas hõrke erikokteile nii
naistele kui ka meestele. Arveldamine käib
kohalikus valuutas ehk sularahas. Oma
ostutega toetate järgmisi ägedaid üritusi.
Olge valmis üllatusteks!
Elus võiks üldse rohkem rõõme olla ja
neid me tahamegi teiega jagada. Rõõmu
kevadilust ja -soojusest, rõõmu armastusest
ja headest suhetest, lastest. Rõõmu naljast ja
naerust, heast muusikast, maitsvast söögist
ja joogist, tarkusest ja lihtsalt koosolemist.
Rõõme meie ümber on palju, tihti pealtnäha

väikestes asjades. Tähtis on seda rõõmu
osata näha ja enda lähedusse lasta. Olete kõik
oodatud kevadrõõmude peole!
Peopiletite puhul kehtib reegel „kes ees,
see mees”. Kuna kõigile ei puugi jaguda, siis
kõige kindlam on pilet kohe ära osta!
Pilet eelmüügist 7 eurot
(tel: 5 335 9340, Lii Undusk),
peopäeval 11 eurot.
(NB! Pileteid võivad otsas olla!)
Lastele meisterdamise- ja
mängutuba: 3 eurot
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8.märtsi 2017 istungi nr 10 kokkuvõte

2. märtsi 2017 istungi nr 9 kokkuvõte
1. Volikogu sotsiaal- ja hariduskomisjoni ettepanekud
kinnitati järgmiselt: maksta rehabilitatsioonitoetust
viiele eakale inimesele kokku summas 389,26 eurot;
maksta küttetoetust kümnele eakale inimesele kokku
summas 1472 eurot; maksta ühekordset toetust ühele
perele summas 209,60 eurot.
2. Määrata Vila külas riiklikusse teeregistrisse kandmata
liikluspinnale kohanimi Ernesaksa tee.
3. Jagada katastriüksus Võsupere-Palmse tee L3 kaheks
iseseisvaks katastriüksuseks ning määrata moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressideks VõsuperePalmse tee L3 ja Nurga sihtotstarvetega transpordimaa.
4. Muuta Riigimetsa Majandamise Keskusele üle antud
katastriüksuste aadressid vastavalt esitatud nimekirjale.
5. Kinnitada katastriüksuse pindala ja piirid vastavalt
asendiplaanile, koha-aadressiks määrata Karepa küla
Karepa sadama tee L1 ja sihtotstarbeks transpordimaa.
Kinnitada katastriüksuse pindala ja piirid vastavalt
asendiplaanile, koha-aadressiks määrata Rutja küla
Vahesauna tee L1 ja L2 ning sihtotstarbeks transpordimaa.
6. Vallavalitsus otsustas esitada volikogule eelnõu MTÜ-le
Võsu Rannaklubi vara (klubipoolne osa) tasuta kasutusse
andmise lepingu pikendamise kohta.

1. Nõustuda vee erikasutusloa L.VV/322112 muutmisega
OÜ Vihula valla Veevärk taotluse alusel-lisada vee
erikasutusloale Käsmu küla Hundisoo tn 3 veetöötlusjaam ja kustutada vee erikasutusloalt Käsmu küla Allika
põik 2 puurkaev.
2. Kinnitada katastriüksuse pindala ja piirid vastavalt
asendiplaanile. Katastriüksuse koha-aadressiks määrata
Eisma küla Eisma tee ja sihtotstarbeks transpordimaa.
Kinnitada katastriüksuste pindala ja piirid vastavalt asendiplaanile. Katastriüksuste koha-aadressideks määrata
Karepa küla Rahvamaja tee L1 ja Rahvamaja tee L2 ning
sihtotstarbeks transpordimaa. Kinnitada katastriüksuse
pindala ja piirid vastavalt asendiplaanile. Katastriüksuse
koha-aadressiks määrata Joandu küla Võhma-Joandu tee
ja sihtotstarbeks transpordimaa. Kinnitada katastriüksuse pindala ja piirid vastavalt asendiplaanile.
Katastriüksuse koha-aadressiks määrata Toolse küla
Toolse linnuse tee ja sihtotstarbeks transpordimaa.
3. Väljastada ehitusluba Käsmu küla Põllu tn 39 kinnistule
suvila püstitamiseks.
4. Algatada detailplaneeringu koostamine Käsmu küla
Ranna tee 13 maaüksusele eesmärgiga planeeringuala
kruntideks jaotamine, kruntide ehitusõiguse ja hoonestusala määramine ning tehnovõrkude ja –rajatiste
määramine.
5. Väljastada muudetud projekteerimistingimused Võsu
alevikus Aia tn 6 kinnistu suvila ning abihoone
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püstitamise ehitusprojekti koostamiseks.
6. Väljastada projekteerimistingimused Tiigi küla Oruküla
kinnistu abihoone-masinakuuri ehitusprojekti koostamiseks. Väljastada projekteerimistingimused Metsiku küla
Mälla kinnistu abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
7. Eraldada MTÜ-le Võhma Seltsimaja 20 000 eurot
Võhma seltsimaja renoveerimise omaosaluse tasumiseks.
14. märtsi 2017 istungi nr 11 kokkuvõte
1. Kooskõlastada Pedassaare külas Neeme kinnistule
puuraukude rajamine kinnistu omaniku esitatud taotluse
alusel.
2. Kiita heaks 2016. aasta hajaasustuse programmi projekti
„Salatse küla Nigula talu sissesõidutee rajamine“
aruanne esitatud kujul.
3. Anda nõusolek vee erikasutusloa väljastamiseks OÜ-le
Tilts Eesti filiaal Vihula-Potsu maanteel Areda silla
ümberehitustööde teostamiseks.
4. Nõustuda tähtajatu ja tasuta isikliku kasutusõiguse
seadmisega Elektrilevi OÜ kasuks. Kasutusõigus
seatakse 0,4 kV maakaabelliinile Põllu tänav J1
katastriüksusel.
5. Sõlmida üürileping eluruumi Mere tn 34-1 kasutamiseks
tähtajaga 1.06.2017-31.08.2017.
6. Muuta Vihula Vallavalitsuse 7.06.2016 korralduse nr 236
„OÜ Vihula Valla Veevärk osakapitali suurendamine“
punkti 1 osakapitali suuruse osas.

EV100 avasündmus. 100 aastat eestlaste asualade ühendamisest EV100 igas külas
Ühise ettevõtmise „'Ev100 igas külas”
eesmärgiks on see, et üksi inimene ei jää
Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamisest ilma. See projekt annab igale
külale, linnale ja selle kogukonnale
võimaluse valida 2018. aastast välja üks
päev, millal nemad on sünnipäevalapse
rollis ja peavad Eesti Vabariigi 100.
sünnipäeva.
Eesti Vabariigi 100. sünnipäev on
meie kõigi pidu. Mida aga teha, et
sündmused, millega seda ajavahemikus
aprillist 2017 kuni veebruarini 2020
tähistatakse, ei koonduks ainult pealinna
ja teistesse suurematesse linnadesse?
EV100 juubeliperiood algab 16. aprillil, mil tähistame 100 aasta
möödumist eestlaste asualade ühendamisest ja Eestimaa kontuuri
tekkest. Avasündmuseks on suur matk kunagisel Eestimaa ja
Liivimaa kubermangu piiril ja selle läheduses, millele saab
registreeruda alates 20.märtsist.
Pühapäeval, 16. aprillil seavad seiklussportlased ja hea
ettevalmistusega matkajad sammud kunagisele Liivimaa ja
Eestimaa kubermangu piirile, mis kulgeb Peipsi rannalt Läänemere
kaldale. „Kubermangupiir on ajalooliselt sätitud aladele, kus see
kõige vähem inimtegevust segaks: metsadesse ja rabadesse, jõgede
keskele. Samas pole testmatkade käigus ette tulnud kohta, kust läbi
või üle ei saaks, nii et tõotab huvitav matkapäev tulla,“ sõnas matka
projektijuht Paavo Nael. Iga grupp matkab läbi oma lõigu ning
õhtuks on piirijoon läbitud. Tänu matkajate kaasas kantavatele GPSseadmetele on võimalik jälgida nende liikumist virtuaalsel kaardil,

kus vastavalt matkajate edenemisele maastikul kustutatakse Põhja- ja
Lõuna-Eestit eraldanud piirjoon. Virtuaalset kaarti saab jälgida ETV
ekraanilt ja EV100 kodulehelt.
Lisaks „piirikustutajatele“ läheb endise kubermangupiiri lähedusse
Eestimaad avastama veel kuni 3000 rahvamatkajat, kes saavad valida
üheksa sihtkoha ja 18 erinevas pikkuses marsruudi vahel. Need
marsruudid läbivad Eestimaa erinevaid paiku ja maastikke. Marsruudid
on erineva pikkusega alates kolmest kuni 23 kilomeetrini. Matkajate
sihtkohtadeks on üheksa omaaegse kubermangupiiri läheduses asuvat
rahvamaja (Tõstamaa, Lõpe, Järvakandi, Lelle, Kurgja, Oisu,
Päinurme, Sadala, Avinurme), kus saabujaid ootab ees soe supp ja
kultuuriprogramm. Kuna kogunemispaigad suudavad vastu võtta
piiratud arvu külalisi, saavad matkadele registreeruda 3000 esimest
huvilist. Rahvamatkal osalemine on tasuta. Matkale registreeruda saab
siin: http://www.jooks.ee/et/ev100matk/yldinfo

Igas maakonnas oma koordinaator
Et iga küla, linn või kogukond saaks
vabariigi juubelit tähistada, on igas
maakonnas EV100 korraldusmeeskonna
koordinaator, kes jagab ja kogub
informatsiooni, aitab kaasa nõu ja jõuga.
Lääne-Virumaa koordinaator on Evi
Torm, telefon 53856226, e-post:
moedaku@gmail.com
Info kõigist ettevõtmistest lisatakse
veebi EV100 sünnipäevakaardile, kaardi
asukoht https://kodukant.ee/ev100-igaskulas/

Rändlinnud võivad meilegi tuua lindude gripi
Euroopas levib nii mets- kui ka kodulindude hulgas ravimatu
haigus - lindude gripp, mis võib sel aastal suure tõenäosusega
jõuda ka Eestisse. Seeõttu peaksid inimesed teavitama
Veterinaar- ja Toiduametit surnud lindudest, et võimalikule
puhangule õigeaegselt jälile jõuda. Praegu Euroopas leviv
viirusetüvi H5N8 inimestele ohtlik ei ole ja põhjustab ainult
lindude haigestumist. Lindude gripi Eestisse jõudmise oht
suureneb just nüüd, kui tagasi jõuavad potentsiaalselt viirust
kandvad rändlinnud, kes võivad haigust levitada.
Teoreetiliselt on kõik linnuliigid linnugripist ohustatud,
teistest vastuvõtlikumad on kodulinnud, veelinnud ja
röövlinnud.
Maakonna veterinaarkeskust tuleks teavitada, kui leiate
vähemalt viis veelinnu korjust või kui on näha ebatavaline
veelindude suremine umbes saja meetri ulatuses
mererannast. Samuti tuleks ametit teavitada kümne või
enama lähestikku asuva surnud metslinnu värskest korjusest.
Linnugripi nakkuse kandjateks looduses on üldjuhul
nakatunud või nakkuse läbi põdenud veelinnud, kes võivad
nakatada kodulinde kas oma rooja või hingamisteede nõrega.

Nakkuse allikaks võivad olla ka surnud lindude korjused,
sealhulgas ka vaid lindude suled. Lindude grippi jäänud linde
ei ravita. Kui haigus jõuab farmi, siis paraku kõik seal elavad
kodulinnud veterinaarjärelevalveametniku kontrolli all
hukatakse, et tõkestada nakkuse edasist levikut. Ka sööt,
söödanõud, jäätmed ja muu materjal, mis võib olla viirusega
saastunud, töödeldakse või hävitatakse veterinaarjärelevalve
ametniku juhiste kohaselt viisil, mis tagab viiruse hävimise.
Ettevaatusabinõuna tuleks kodulinde hoida suletud
hoonetes. Juhul, kui linde peetakse väljas, tuleb välistada
nende mistahes kontakt metslindudega. Selleks sobiks
näiteks aiaga piiratud ja võrguga kaetud ala, kusjuures
lindude söötmis- ja jootmiskoht peab kindlasti asuma katuse
all. Kodus peetavad haned ja pardid peavad olema teistest
kodulindudest eraldatud. Iga farmiomanik saab oma linde
kaitsta ka sellega, kui ta piirab ka kõrvaliste isikute pääsu
lindlasse. Väga oluline on korrapäraselt teha lindlates
näriliste ja putukate tõrjet. Linnukasvataja peab olema
kindel, et kõik, mis lindlasse sisse viiakse, olgu selleks sööt,
allapanu või muu materjal, poleks haigustekitajaga kokku

puutunud. Lindlasse sisenedes peaks kindlasti olema
võimalus desinfitseerida jalanõud (desomatt) ning seal
kasutatavaid jalanõusid ja üleriideid ei tohiks samaaegselt
kasutada ja kanda mujal.
Kodulindudel esinevad lindude gripi kliinilised tunnused
varieeruvad sõltuvalt linnuliigist ja vanusest. Kanadel
esinevat lindude grippi iseloomustavad sellised kliinilised
tunnused nagu loidus, isu vähenemine, munatoodangu järsk
langus, kõhulahtisus, hingamisraskused, eritised silmadest,
närvinähud ning peapiirkonna, peamiselt harja ja lokutite
turse ja sinakus. Lindude gripi puhul võib kanade suremus
ulatuda kuni 100%-ni.
Kodulindude suurenenud suremusest, rohkem kui viiest
surnud veelinnust või enam kui kümnest surnud metslinnust
teavita viivitamatult Veterinaar- ja Toiduametit infotelefonil
605 4750 või Lääne-Virumaa veterinaarkeskust telefonil 323
2050.
Harles Kaup, Veterinaar- ja Toiduameti loomatervise
osakonna juhataja
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Katril ja Raivol sündis 16. veebruaril poeg
Karl Mihkel Reineberk

Kulu põletamine on ohtlik ja
keelatud!
Päästjad juhivad tähelepanu, et kulupõleng on väga ohtlik ning
kulupõletamine keelatud. Sageli süütab kulu hooletult visatud tikk või
suitsukoni, kulupõleng levib omakorda hoonetele või metsa.
Kulupõlengute ohvriks on langenud ka inimesi.
Kulupõletajaid ning hooletuid lõkketegijaid ähvardab kuni 1200
euro suurune rahatrahv. Lisaks tuleb kulupõlengu põhjustajal hüvitada
keskkonnale tekitatud kahju, kuna hukkuvad madalas heinas elutsevad
pisikesed loomad ja pesitsemist alustanud linnud.

Enne kui te kipute midagi põletama, tuletage meelde
ohutusnõuded!
Enne lõkke tegemist tuleb uurida kohaliku omavalitsuse õigusakte –
tiheasustusalal võib olla lõkke tegemine keelatud või siis on määratud,
mida lõkkes põletada tohib.
Lõkkeaseme ümbrus tuleb hoida vähemalt poole meetri ulatuses
puhas süttivast materjalist, et lahtine leek, kõrge temperatuur või
sädemed seda ei süütaks. Kasta näiteks enne tule tegemist kuiv lõkkekoht
ja selle ümbrus veega märjaks.
Tuld võib teha tuulevaikuses või nõrga tuulega (kuni 5,4 m/s). Jälgige
ka tuule suunda, et sädemed ei lendaks põlevmaterjalidele või lõkke
tegemisega kaasnev suits ei häiriks kaasinimesi.

Lõkkekoha ohutusvahemaad hoonetest ja metsast
sõltuvad eelkõige lõkke suurusest
Alla ühe meetrise läbimõõduga lõke peab paiknema vähemalt 10
meetri kaugusel hoonetest ja metsast.
Üle ühe meetrise läbimõõduga lõke peab paiknema vähemalt 15
meetri kaugusel hoonetest ja 20 meetri kaugusel metsast.
Üle kolme meetrise läbimõõduga avaliku lõkke (avalikul üritusel
tehtav) tegemiseks on tarvis juba päästeasutuse luba.
Lahtist tuld ei tohi jätta järelevalveta, isegi mitte hetkeks, sel lastakse
lõpuni põleda, kustutatakse veega või summutatakse näiteks liivaga.
Metsas võib lõket teha vaid selleks ette nähtud tähistatud kohas või
omaniku loal.
Oluline on jälgida, et lõkkest ei saaks alguse kulupõleng. Igasugune
kulupõletamine on ohtlik ja kõikjal Eestis keelatud.

MÄRTS 2017

JAANUS JAHILO
Joandu küla

92

ELVE-MARIANNE ERU
Võsu alevik

87

PERENIINA JALLAI
Palmse küla

86

ELLEN URBUS
Mustoja küla

86

ANNA SOKK
Käsmu küla

85

ELVI LAAGUS
Võsu alevik

84

VÄINO BASAROV
Joandu küla

82

VANDA MÜLLA
Karepa küla

82

EINO PALMAR
Kakuvälja küla

81

ANTS PANGSEPP
Võsupere küla

80

ASTA AASA
Käsmu küla

80

AARNE VAIK
Käsmu küla

75

LIIA KLEEMANN
Vatku küla

75

REIN KLAUS
Vihula küla

70

PEEP TÕNISSON
Palmse küla

70

ELMAR HIRV
Lahe küla

70

MEELI ZAHHARTŠENKO 70
Võsu alevik
Vihula Mõis otsib oma meeskonda
rõõmsameelseid ja särasilmseid töötajaid.
Kui tunned, et just sina võiksid kuuluda Vihula Mõisa
professionaalsesse ja töökasse meeskonda, siis kandideeri
järgmistele ametikohtadele:

• Autojuht-portjee • Toateenindaja • Nõudepesija •
Ettevõte pakub motiveerivat töötasu karjääri- ning
eneseteostamise võimalusi ööbimisvõimalust Vihulas
hotelliketisiseseid soodustusi huvitavat ja
vaheldusrikast tööd kaasaegseid töötingimusi
Tööhuvi või lisaküsimuste tekkimisel kirjuta:
kristi.irval@uhotelsgroup.com või helista
53 01 07 37
www.uhotelsgroup.com

Käsmu sadama detailplaneeringu avalik
arutelu

LIIDIA PALM
Joandu küla

70

MARE KALEVA
Võsu alevik

70

THEA-LILJAN BUNTSEL
Võsu alevik

70

Meie hulgast
on lahkunud …

HEINO MEIKAR
23. veebruar

18. veebruaril toimunud vallavalitsuse istungil andis vallavalitsus korralduse võtta vastu Käsmu
sadama detailplaneering. Detailplaneering on saanud kõik vajalikud kooskõlastused.
Avalik arutelu toimub 10. aprillil 2017 kell 18.00 Võsu Rannaklubi saalis.

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

VELLI KÜTT
23. veebruar
HILLAR PÜSS
3. märts

