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Kuidas elad Vihula valla turismiettevõtlus?
25. aprillil toimus külalistemajas „Rannaliiv“ kohtumine Vihula valla aktiivsete
turismiettevõtjatega. Arutelu all oli küsimus, kuidas on
võimalik tegutseda nii, et
kõik oleksid rahul – oleks
küllaldaselt turiste ja seda
läbi aasta, oleks töökohti
vallas jne. Kuidas taastada
konkurentsivõime võistlemaks teiste turismile orienteeritud piirkondadega ja
kuidas saavutada võistluses
initsiatiivi. Arutelu käigus
jõuti järeldusele, et võlusõnaks on paljuräägitud
„koostöö“, kuid sellele
mõistele tuleb tekitada sisu
konkreetselt meie valla turis-

mile suunatud ettevõtluse
keskselt. Kõikidele arutlejatele oli selge, et mitmeidki
teemasid on võimalik lahendada palju ökonoomsemalt,
aga sealjuures efektiivsemalt, kui teha neid ühiselt.
Küll aga on oluliseks lahendamist vajavaks ülesandeks
turismihooaja pikendamise
võimaluste leidmine ning
tegevuse arendamine talvisel perioodil. Kuidas talv
enda kasuks pöörata, sellele
küsimusele tuleb veel vastuseid leida. Kohtumisel esines ka AS Regio kartograafia
ja kujundusgraafika osakonna juhataja Leida Lepik, kes
tutvustas piirkonna turunda-

mise võimalusi internetis,
siinjuures arvestades tänapäevaseid tehnoloogiaid –
tahvelarvuteid ja nutitelefone.
Arutelu kokkuvõtteks
jõuti arusaamisele, et koostöö on oluline. Samas on
koostöö erinevates sektorites toimumas ka täna meie
kolm mõisa tegutsevad
koostöös, on loodud ka
MTÜ KEEL (Koostekogu
Ehedad Elamused Lahemaal), mis koondab piirkonna turismiettevõtjaid ja
mitte ainult Vihula vallast.
Vald on omaltpoolt käivitanud sihtasutuse Võsu Kuurort, millise ülesanne on

koordineerida rannateenuseid (kuid mitte ainult) Võsul. Kui nimetatud kolm
omavahel koordineeritult
tegutsevad, siis on koostööle
ka algus pandud. Esimeseks
reaalseks koostööks otsustati „virtuaaltuuri“-nimelise
kaardirakenduse väljatöötamisega edasi minna. Samuti
otsustati kaaluda võimalust
piirkonna turundamiseks
spetsialisti kaasamist. Järgmine ajurünnak otsustati läbi
viia septembris. Täname
kõik aktiivselt kaasa mõtelda
aidanud ettevõtjaid.
Kokku võttis
Raivo Uukkivi

Talgupäev 5. mail 2012 Vihula vallas

Võsu ranna koristustalgud - Kogunemine 10.00 Võsu
Rannaklubi ees
Võsu ranna puhastamine prahist ja kõrkjasodist
(tormiga randa kantud prahi ja kõrkjasodi koristamine).
Kaasa võtta - Hargid, kõplad, rehad
Talgulistele pakutav - Talgusupp ja mõnus seltskond
Talgujuht - Valdek Kilk (telefon 5143089, e-post
vosuvtu@gmail.com)
Heakorratööd Ilumäe kalmistul - Kogunemine Ilumäe
kalmistul kell 10.00
Mahavõetud puude pakkude äravedu, lõhkumine, riita
ladumine. Heakorratööd kalmistul (pakkude äravedu
leerimaja juurde, lõhkumine, riita ladumine, ümbruse
korrastamine)
Kaasa võtta - kindad, kirved, mootorsaag,traktor,
järelkäru
Talgulistele pakutav Kalmistu ja kabeli tutvustamine.
Supp ja saiakesed
Talgujuht- Õie Alt, ( telefon 58091356, e-post
oie.alt@mail.ee)
Vihula mõisapargi ja matkaraja korrastamineKogunemine Vihula mõisa pargis kell 10:00
Vihula mõisa pargi ja matkaraja korrastamine
Kaasa võtta reha, meie poolt saavad kõik osalejad
kindad
Talgud lõpevad kell 14:00 kuuma supi, külma õlle ja
muusikaga
Talgujuht - Kadi Elmeste (telefon 5157869, e-post
kadi.elmeste@vihulamanor.com)
Karepa talgud - Kogunemine Karepa Rahvamajas kell
10.00
Karepa Rahvamaja kuulub Karepa Seltsile ja kutsume
kõiki seltsi liikmeid ja toetajaid koristama maja ja selle
ümbrust, et minna vastu suvele puhta näoga
(koristamine,puude lõhkumine ja pisiremont, territooriumi

riisumine, akende pesu,tormimurru koristamine jm.tööd ).
Kaasa võtta - kindad, rehad, kirves
Talgulistele pakutav - Talgusupp
Talgujuht - Jüri Sikkut ( telefon 5641152, 3222804; epost jyrisik@hotmail.com)
Vihula valla koristus - Kogunemine Vihula poe juures
kell 10
Aastal 2008 sai tehtud küll suurkoristus,kuid metsade
alla jäi piisavalt prügi, mis vajab koristamist.
HÜVANGUKS ON PUHAS KODUKANT!!!
Talgutööd - koristustööd
Talgujuht - Valmar Kask (telefon 53060060, e-post
valmar1234@hotmail.com)
Muike kiviaia taastamine - Kogunemine kell 10 Muike
külas Palmse-Ilumäe tee ääres olevas Kuuskla talus, mis on
Palmse mõisast 2,5 km Ilumäe poole tee ääres. NB!
maamärgiks on punase kivikatusega kunagine
mõisavalitseja maja.
Eesmärgiks on Muike karjamõisa valitsemaja ning
hilisemate taluhoonete ja nende ümbruse korrastamine, sh
kiviaia taastamine. Edaspidi tahame töid jätkata koha
pärandkultuuri väärtuste terviklikuks korrastamiseks
Talgutööd - Kiviaia taastamine ja üldised koristus- ja
remonditööd
Kaasa võtta - Tööriietus, sh tugevad töökindad,
võimaluse korral raudkang, kõva teraga labidas,
oksakäärid, kummikud
Talgulistele pakutav - Talgulõuna, õhtusaun ja
õhtusöök koos rikkaliku õllega
Talgujuht Arvo Järvet (telefon 55962026, e-post
ajarvet@ut.ee)
Pihlaspea surnuaed - Kogunemine kell 10.00 Pihlaspea
surnuaiale.Mööda Võsu-Vergi maanteed.Surnuaed
teeääres.
Koristus-ja korrastustööd.Püüd säilitada alles jäänut
(Võsalõikus, lehtede koristus, kiviaia kohendamine jms.)
Kaasa võtta - Võsalõikur, reha, väike kirves,
oksakäärid, töökindad
Talgulistele pakutav - Talgusupp, kohv
Talgujuht Terje Tomperk ( telefon 53705969, e-post
terje.tomperk.001@mail.ee)
Vaata lisa www.teemeara.ee ja tule!

NATURA 2000 toetuste taotlusvoor algamas!
Natura 2000 alal asuva erametsamaa kohta antava toetuse
eesmärk on kaasa aidata Natura 2000 võrgustiku alal asuva
erametsamaa säästvale kasutusele kompenseerides
erametsaomanikele Natura 2000 metsaalade majandamisel
saamata jäänud tulu.
Taotluste esitamise tähtaeg on 2.-21. mai 2012.a.
Hilinenult saab taotluse esitada 22. maist kuni 15. juunini
2012.a, kuid sel juhul vähendatakse toetuse summat1% võrra
iga hilinenud tööpäeva kohta.
Taotlus tuleb esitada igal aastal uuesti.
Taotluse täitmisel võib abi saamiseks pöörduda maakondliku
metsandusvaldkonna konsulendi poole. Konsulendid

võtavad vastu taotlejaid aadressil:
Kunderi 6, Rakvere (Rakvere Metsaühistu ruumides)
7, 8, 9, 14, 15, 16 ja 21. mail kell 09.00 - 12.00
Toetust makstakse Eesti Maaelu Arengukava 2007-2013
alusel Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist
(EAFRD) ning kaasfinantseeritakse Eesti riigi eelarvest.
Toetuse määr Natura 2000 piiranguvööndis, hoiualal ja
projekteeritaval alal asuva ühe hektari metsaala kohta 60,08
eurot aastas, sihtkaitsevööndis 109,93 eurot hektari kohta
aastas.
Metsandusvaldkonna konsulendid:
Hanno Nõmme 534 10642

„Metsas on peidetud varandus,
see on eelmiste põlvede pärandus.“
Kutsume teid 5. mail Oandu looduskeskusesse pärandkultuuripäevale. Palume osaleda soovijatel kindlasti
registreeruda www.rmk.ee/loodusegakoos või telefonil
6767010, ka oma transpordiga tulijatel, et teaksime teile
bussiekskursioonile koha varuda.
Päeva avamine toimub Oandu looduskeskuse peahoone ees kell 11.00
Kell 11.30 sõidetakse 1,5-tunnisele pärandkultuuri
bussiretkele pikkusega ~15 km ja tehakse bussist
jalgsiretki Laevapõhja allikale, tõrvaahju varemetele,
Esku kabeli juurde ja vana aja metsateaduse avastuste
jälgedesse. Jalgsi läbitakse kokku umbes 2,5 km.
Suure talgupäeva puhul saavad need, kes ise asjade
paremaks tegemisest rõõmu tunnevad, aidata kaasa, et
Laevapõhja allika org prahist puhtamaks saaks. Teeme
ära, koos läheb see kiiresti! Töökindad ja prügikotid on
olemas.
Kes ei soovi bussiretke ette võtta, saab samal ajal
matkata koos juhendajaga pärandkultuurirajal.
Oandule tagasi jõudes näeme Võsu Rahvateatri
esituses lühinäidendit „ Päev metskonnas anno 1927“.
Peale näidendit pakume taimeteed, saab pidada
väikese pikniku ja nautida kaasavõetud einet.
Siis saab igaüks valida kolme erineva töötoa vahel,
kus meisterdatakse puust ja muust. Meisterdamisvahendid ja tööriistad looduskeskuse poolt, igaüks saab
oma töövilja koju kaasa. Kell 14.00, 15.00 ja 16.00 on
võimalus koos juhendajaga tutvuda looduskeskuse
hoonete ja väljapanekutega ning uurida kevadist
Taimetarga rada. Looduskeskuse saalis saab vaadata
filme ajaloost ja loodusest ning päevakohast näitust
vanadest asjadest ja kirjavarast.
Kogu päev on osalejatele tasuta.

Tervisenädala tähistamine
Võsu koolis
16.-20. aprillil tähistati Võsu koolis südamenädalat.
Südamenädalaks valmistasime õpilastele ette teate- ja
plakati valmistamise võistluse. Et võistkonnad oleksid
võrdsed loosisime viis segavõistkonda, kuhu kuulusid
õpilased 1.-9. klassini. Meie koolis toimivad segavõistkonnad, kus ühes võistkonnas on igast klassist õpilasi,
väga hästi – loovad ühtse tunde, suuremad õpilased
arvestavad väiksematega ja meeskonnatöö toimib
paremini. Lisaks teate- ja plakativõistlusele korraldasime
klassidevahelise tervisliku salati võistluse. Salati valmistamises paistsid eriti silma nooremate klasside õpilased,
kes said kolm esimest kohta endale.
Rõõm oli näha, et õpilased võtsid kõiki võistlusi väga
tõsiselt ja olid korralikult võistlusteks ettevalmistusi
teinud, nii salati kui plakatite valmistamisel.
Andres Truman

Muuseumiöö Sagadis
19. mail toimub neljandat korda üle-Eestiline muuseumiöö, mil muuseumid on kõikidele huvilistele õhtu ja
öötundidel tasuta avatud ning mille raames pakutakse
tavapärasest erinevat programmi. Seekordse muuseumiöö teemaks on „Öös on kino”. Tähistamaks Eesti filmi
sajandat aastapäeva, annavad ka muuseumid sellesse oma
panuse.
Sagadi muuseumid on 19. mail kõikidele tasuta avatud
kella 18-22. Tulenevalt muuseumiöö teemast on sel õhtul
metsamuuseumis avatud suur kinosaal, kus saab vaadata
kahte põnevat filmi, millest mõlemad on osaliselt Sagadis
üles võetud.
Programm algab Nõukogude kinoklassikasse kuuluva
linateosega „Sherlock Holmesi ja Doktor Watsoni
seiklused Baskerville`ide koer”. 1981 a. valminud
linateoses kasutati Sagadi mõisa kuue erineva episoodi
võttekohana.
Teise filmina linastub kodumaine seiklusfilm „Minu
Leninid”. 1997 a. valminud filmis on Sagadi mõis
võttekohana põimitud samuti paljudesse episoodidesse.
Filmid annavad hea võimaluse võrrelda 30 ja 15 aasta
tagust Sagadit tänapäevasega. Lisaks muidugi hulk
äratundmisrõõmu. Ootame kõiki filmi ja muuseumihuvilisi 19. mail filmi vaatama, tutvuma metsamuuseumi
ning härrastemajaga.
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VIHULA VALLA LEHT

Ohtlike jäätmete kogumisring 20. mai ja 16. september 2012
Vihula Vallavalitsus teatab, et 20. mail 2012 ja 16. septembril
2012 toimub järjekordne ohtlike jäätmete kogumisring valla
territooriumil, mille käigus saavad valla elanikud ja suvitajad tasuta
ära anda majapidamises tekkinud ohtlikke jäätmeid.
Ettevõtted, kes soovivad ohtlikke jäätmeid ära anda, peavad
jäätmete üleandmiseks pöörduma otse kogumisringi teostava- või
mõne muu vastavat õigust omava ettevõtte poole (vajadusel
täiendav info Vihula Vallavalitsusest). Jäätmete käitluskulud
kannavad ettevõtted ise.
Kogumisringil märgitud peatuskohtades peab omanik talle
kuuluvad jäätmed isiklikult üle andma või leidma inimese, kes
nõustub need tema eest üle andma.
Juhul kui kogumisauto mingil põhjusel hilineb, siis tuleb see
ära oodata. Võimalik hilinemine, kui see ei ole seotud tehnika
purunemisega ei tohiks olla üle poole tunni. Jäätmeid tee äärde jätta
ei ole lubatud.
Kogumisringi alustatakse seekord valla erinevatest piirkonnast
ja jõutakse kogumisringi lõpuks ühte kohta (Sagadi teerist). Kuna
kogumisring on pikk, on planeerinud jäätmete kogumise kahe
autoga, millest üks alustab ringi Võsupere bussipeatusest kell 8.30

Korraldatud jäätmeveost
Täiendavat infot uuele jäätmeveo perioodile
01.05.2012–30.04.2015 ülemineku kohta.
1. Kinnistuomanikele saadetud Lepingu Lisad palume
allkirjastada, täiendada oma andmetega ja see siis tagasi saata
Ragn-Sells AS esindusse aadressil Uus 1, Kiviõli 43121, või
digiallkirjastatult meili aadressile virumaa@ragnsells.ee . Lepingu
Lisasid ootame tagasi ka neilt klientidelt, kes soovivad jätkuvalt
kasutada ühismahutit, ning kes on Vihula Vallavalitsusele esitanud
(või kes alles esitab) ühismahuti kasutamise taotluse.

ja teine Toolse bussipeatusest kell 9.00. See peaks tagama, et
suudetakse planeeritud ajagraafikust täpsemalt kinni pidada ja ringi
lõpp ei jääks väga hilisele ajale.
Kogumisringide marsruudid 20 mail ja 16 septembril 2012 on
järgmised:
Marsruut 1 Võsupere bussipeatus (kell 8.30) Palmse mõisa
parkla (kell 8.50) Muike bussipeatus (kell 9.10) Ilumäe teerist (kell
9.30) Võhma bussipeatus (kell 10.00) Tõugu bussipeatus (kell
10.20) Tammispea bussipeatus (kell 10.40) Eru bussipeatus (kell
11.10) Käsmu bussipeatus (kell 11.30) Võsu bussipeatus (kell
12.10) Ilumäe teerist (kell 13.00) Võsu kooli ees (kell 13.20) Pedassaare bussipeatus (kell 14.00) Vergi bussipeatus (kell 14.30)
Altja kõrts (parkla ees kell 15.00) Oandu bussipeatus (kell 15.20) Sagadi kpl kõrval olev parkla (mõisa parkla kell 14.40) Sagadi
teerist (kell 15.20).
Marsruut nr 2 Toolse bussipeatus (kell 9.00) Karepa
bussipeatus (kell 9.30) Rutja bussipeatus (kell 10.00) Eisma
bussipeatus (kell 10.30) Vainupea bussipeatus (kell 11.00) Kiva
küla mü tee ääres (kell 11.30) Noonu bussipeatus (kell 12.00)
Karula parkla (kell 12.20) Vihula kpl juures (kell 12.50) Sikkani

2. Juhime tähelepanu asjaolule, et klientidele saadetud
graafikud võivad muutuda, millest me siis kliente ka uute graafikute
näol teavitame. Muutus on tingitud logistika ümberkorraldamisest.
3. Saadetud graafikud on koostatud kuni aasta lõpuni. Nende
klientide puhul, kes on taotlenud/taotlevad perioodilist vabastust,
muutub graafik vastavalt perioodilise puhkuse algusest. Üldjuhul
saab omavalitsus perioodiliselt vabastada 1.oktoobrist 30.aprillini.
Nt, kui perioodilise vabastuse saanud klient sai graafiku, kus on
tühjendus nt novembris, siis graafikus olev novembri tühjendus
kustub (eeldusel, et korraldus on Ragn-Sells´ni jõudnud) .

Koerte ja kasside pidamise eeskiri Vihula vallas
MÄÄRUS nr 59
Võsu 12. aprill 2012
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6
lg 3 p 2 ja § 22 lg 1 p 36², loomakaitseseaduse § 2 lg 3, § 3 lg 1 ja 2, §
5 lg 3, loomatauditõrje seaduse § 11 lg 1 ja § 12 alusel kooskõlas
Vabariigi Valitsuse 16.04.2002 määrusega nr 130 „Hulkuvate
loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise
ning hulkuvate loomade hukkamise kord” ja Põllumajandusministri
24.07.2008 määrusega nr 76 „Lemmikloomade pidamise nõuded”.

I ÜLDSÄTTED
§ 1. Eeskirja reguleerimisala
(1) Koerte ja kasside pidamise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab
koerte ja kasside (edaspidi loom) pidamise nõuded Vihula valla
haldusterritooriumil.
(2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile füüsilistele ja
juriidilistele isikutele (edaspidi loomapidaja), kelle omandis või
valduses on loom või kes tegeleb loomapidamisega rendi või
muu õigussuhte alusel.
(3) Eeskirja täidetakse koosmõjus loomakaitseseaduse, veterinaarkorralduse seaduse, loomatauditõrje seaduse, Vihula valla
avaliku korra eeskirja ja Vihula valla heakorra eeskirja ning
muude loomapidamist reguleerivate õigusaktidega.
§ 2. Mõisted
Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
1) loomapidaja – isik, kellele loom kuulub või kes tegeleb
loomapidamisega rendi- või muu õigussuhte alusel looma
omanikuga. Loomapidaja on isik, kellel on tegelik võim looma
üle;
2) hulkuv loom – on omanikuta koduloom (koer või kass), kelleks
loetakse identifitseerimata kodulooma, kelle omanikku ei ole
võimalik tuvastada, või kes on loomapidaja juurest lahti
pääsenud loom, kes viibib omaniku või looma eest vastutava
isiku juuresolekuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema
kasutuses olevat territooriumi;
3) häirimine – kaaskodanike toiminguid takistav tegevus;
4) ohustamine - vara, kaaskodanike elu või tervist ohtu asetav
tegevus või tegevusetus;
5) avalik koht – territoorium, hoone või ruum, mis on antud
avalikuks kasutamiseks või mis on tegelikult üldkasutatav
(pargid, teed, tänavad, hoovid, haljasalad, parklad, kalmistud,
avalikud veekogud, staadionid, mänguväljakud, bussiooteplatvormid, ettevõtete piirdeaiata territooriumid, väljakud vms),
üldkasutatavad hooned (ametiasutused, koolid, klubid, raamatukogud, spordihooned, toitlustusettevõtted, kauplused, saunad, käimlad, lasteaiad, kirikud, palvemajad, elamud vms),
kortermajade üldkasutatavad ruumid (trepikojad, pööningud,
keldrid vms);
6) varjupaik – hulkuvate loomade pidamiseks ettenähtud ning
selleks kohandatud koht;
7) registripidaja – Vihula valla lemmikloomade registri vastutav
töötleja, Vihula vald ja registri volitatud töötleja õigustega
veterinaararstid;
8) looma märgistamine – tegevusluba omava veterinaararsti
poolt loomale mikrokiibi paigaldamine.

II LOOMAPIDAMISE NÕUDED JA KOHUSTUSED
§ 3. Loomapidamine
(1) Looma on lubatud pidada loomapidajale kuuluvas või tema
valduses olevas ehitises või loomapidajale kuuluval või tema
valduses oleval territooriumil. Täidetud peavad olema loomapidamiseks ettenähtud nõuded ning välistatud peab olema
võimalus looma oma tahtel välja pääsemine.
(2) Koera pidamisel ketis ei ole territooriumi tarastamine
(piiramine) kohustuslik, kuid tuleb välistada looma omal tahtel
territooriumilt väljumine.
(3) Mitmekorterilises elamus ja selle territooriumil lähtutakse
loomapidamisel lisaks käesolevale eeskirjale ka korteriühistu
põhikirjast ja kodukorrast.
(4) Kaasomandis olevas korteris võib looma pidada kõigi korteris

elavate täisealiste isikute nõusolekul.
(5) Keelatud on loomade s.h omanikuta loomade toitmine ning
pidamine korterelamu üldkasutatavates ruumides või
territooriumil.
(6) Loomapidamine ei tohi häirida avalikku korda (s.h öörahu) ega
ohustada kaaskodanike tervist ja vara.
(7) Loomapidaja vastutab looma poolt tekitatud kahju eest, välja
arvatud juhul, kui kahju tulenes
looma kasutamisest
kuritegeliku tegevuse tõkestamiseks.
(8) Juriidilisest isikust loomapidajal on kohustus määrata looma
heaolu eest vastutav isik.
(9) Keelatud on looma hüljata, vigastada või abitusse seisundisse
jätta, tekitada loomale valu ja füüsilisi või vaimseid kannatusi,
põhjustada looma hukkumist või panna toime muud looma
suhtes lubamatut tegu, samuti viibida avalikus kohas haige või
vigastatud loomaga.
§ 4. Loomapidamise nõuded avalikus kohas
(1) Loomaomanik peab tagama järelevalve oma looma üle.
(2) Koera võib viia avalikku kohta jalutusrihmaga, tagades
kaaskodanike ja loomade ohutuse.
(3) Keelatud on ujutada või pesta looma supluskohtades;
(4) Ühistranspordis peab koeral olema jalutusrihm ja suukorv.
Sülekoera ja kassi võib ühistranspordis hoida ka kinnises korvis
või spetsiaalses transpordikastis või puuris.
(5) Loomapidajal on keelatud loomaga viibida kaubandus- ja
toitlustusasutustes, spordi- ja laste mänguväljakutel,
supluskohtades, ning muudes kohtades, kuhu on paigaldatud
vastavad keelumärgid.
(6) Koera võib jätta suukorviga ja lahtipääsemist välistaval moel
hoone juurde ajaks, mil loomapidaja viibib selle hoone
ruumides, kui seejuures ei ohustata avalikku korda,
kaaskodanikke ja liiklust.
(7) Käesoleva paragrahvi lõigetes 4 ja 5 sätestatu ei kehti
vaegnägija juhtkoera ja teenistusülesannet täitva teenistuskoera
suhtes.
§ 5. Loomapidaja kohustused
(1) Loomapidaja on kohustatud:
1) paigaldama temale kuuluva territooriumi (v.a korterelamud)
sissepääsule koera olemasolust teavitava hoiatussildi;
2) tagama loomale liigikohased pidamistingimused ning piisavas
koguses vett ja toitu;
3) tagama koera ja soovi korral kassi märgistamise tegevusluba
omava veterinaararsti poolt paigaldatava mikrokiibiga ja
loomaomaniku andmetega kaelarihmal ning looma kandmise
lemmiklooma registrisse www.llr.ee/register;
4) tagama ametiülesandeid täitva isiku ohutu pääsu ja viibimise
loomapidaja territooriumil;
5) tagama, et loom ei häiriks kaaskodanikke, ei ohustaks neid ega
tekitaks neile kahju;
6) koristama looma väljaheited avalikes kohtades;
7) tagama looma vaktsineerimise loomataudide vastu ning järgima
loomataudist teatamise nõudeid. Esmane vaktsineerimine tuleb
teostada 3 kuu vanustel loomadel ja hilisemad vaktsineerimised
tegema veterinaararsti poolt määratud tähtajal;
8) järgima looma pidamisel veterinaar-, sanitaar- ja hügieeninõudeid;
9) võtma tarvitusele meetmed välistamaks looma ärajooksmine ja
inimestele või teistele loomadele kallaletungimise võimaluse;
10) inimest või teist looma hammustanud loomast koheselt
teavitama veterinaarasutust;
11) viivitamata korraldama kontrolli alt väljunud looma otsimist ja
püüdmist;
12) teadmata põhjusel looma hukkumisel pöörduma veterinaarasutuse või litsentseeritud veterinaararsti poole hukkumise
põhjuste selgitamiseks;
13) pädeva ametiisiku nõudmisel, esitama talle tõendi looma
vaktsineerimise ja mikrokiibiga märgistamise kohta;
14) loomapidamise lõpetamisel tagama loomale uue omaniku
leidmise, looma varju- või hoiupaika viimise või nõuetekohase
eutanaasia ning kandma sellega seotud kulud.
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teerist (kell 13.30) Annikvere bussipeatus (kell 14.10) - Metsiku
bussipeatus (kell 14.50) Sagadi teerist (kell 15.20).
Kogumisringil on võimalik ära anda kasutatud õlid ja
õlijäätmed, õlifiltrid ja -pakendid, värvi-, liimi- ja lakijäätmed,
nendega määrdunud töövahendid ning pakendid, lahustid,
vanad akud ja akuvedelikud, kemikaalid, kasutamata jäänud
või aegunud ravimid, patareid, taimekaitsevahendid, elavhõbe
või seda sisaldavad jäätmed, päevavalguslambid, elektroonikajäätmed (külmikud, telerid, arvutid).
Samuti saab kogumisringil ära anda sõiduautode
vanarehve.
Vastu ei võeta jäätmeid, mis ei ole nimetatud eelnevas
nimekirjas.
Teave kogumisringi kohta avaldatakse ka Vihula valla
koduleheküljelt www.vihula.ee .
Elanikelt kogutavate ohtlike jäätmete käitlust finantseerivad
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Vihula Vallavalitsus.
Lisainfo: keskkonnanõunik Sulev Kiviberg´ilt
Kontakt: e-post: sulev kiviberg@vihula.ee tel: 3258643;
5051127
Ragn Sells AS Ida Regiooni Müügikonsultant Julia Bõstrova
tel: 3374923; 53053330

4. Veelkord selgitaks lahti ühismahutite teema. Ühismahutite
paigaldamist selliselt, nagu oli see eelmistel suveperioodidel
suvituspiirkondades, ei toimu. Soovitame mitme suvila peale võtta
ühismahuti, kus siis üks suvilaomanikest on ühismahutite
kasutajate esindaja, kellega toimub arveldus ja infovahetus.
Konteinereid saab rentida / osta Jäätmevedajalt, kuid klient võib
jäätmemahuti ka ise endale soetada kaubandusvõrgust ( sellisel
juhul juhime tähelepanu, et konteiner vastaks tüüptingimustele).
Maie Sprenk, Ragn Sells AS
15) kandma looma surma või loomapidaja vahetusega seonduva
info
7 päeva jooksul lemmiklooma registrisse
www.llr.ee/register.

III HULKUVAD LOOMAD
§ 6. Omanikuta või hulkuvate loomade püüdmine ja
hukkamine
(1) Omanikuta või hulkuvate loomade püüdmist korraldab Vihula
Vallavalitsus.
(2) Kui omaniku juurest lahtipääsenud looma kinnipüüdmise
korraldas vallavalitsus, kannab selle looma püüdmise, hoidmise
ja hukkamisega seotud kulud looma omanik.
(3) Hulkuvad loomad püütakse kinni omaniku kindlakstegemiseks
ja omanikule tagastamiseks. Varjupaiga pidaja on hulkuva
looma kinnipüüdmisel kohustatud kontrollima looma
märgistust loomapidaja kindlakstegemiseks. Kui märgistuse
abil on võimalik loomapidaja kindlaks teha või kui varjupaiga
pidajale on loomapidaja teada, siis on ta kohustatud viivitamata
teatama loomapidajale looma leidmisest. Kui loomapidajat ei
ole võimalik kindlaks teha, loomaomanikuga ei ole võimalik
kontakteeruda või kui identifitseeritud looma ei ole võimalik
loomaomanikule kohe tagastada, siis toimetatakse loom
varjupaika.
(4) Püütud loomi hoitakse varjupaigas 14 päeva arvates hulkuva
looma kirjelduse avalikustamisest varjupaiga interneti koduleheküljel ja Vihula valla kodulehel või ajakirjanduses. Nimetatud aja jooksul võib loomapidaja looma tagasi nõuda, tasudes
eelnevalt looma püüdmis- ja ülalpidamiskulud. Pärast
eelnimetatud aja möödumist võidakse loom anda uuele
loomapidajale. Kui selle aja kestel ei ole võimalik hulkuva looma omanikku kindlaks teha ega loomale uut omanikku leida,
võidakse läbi viia looma eutanaasia loomakaitseseaduses
sätestatud korras.
(5) Ohtliku looma võib enesekaitseks hukata, kui looma rünnak
ohustab reaalselt inimese elu ja rünnakut ei ole võimalik teisiti
vältida või tõrjuda.
(6) Hulkuvate loomade püüdmine ja suunamine varjupaika
kooskõlastatakse Vihula Vallavalitsusega. Ilma vastava kooskõlastuseta ei ole Vihula Vallavalitsus kohustatud hüvitama
teenusega seotud kulutusi varjupaigale, ega võta vastutust selle
tegevuse eest.
(7) Hulkuva looma pikemaajalist (kestusega üle 1 kuu) söötmist ja
jootmist ning samaaegselt alalise võimaluse loomist looma
viibimiseks oma elu- või abiruumides või õuealal, aga ka
korterelamu üldkasutatavates ruumides käsitletakse loomapidamisena, seega laienevad nimetatud isikule loomakaitseseadusega ja käesoleva määrusega loomapidajale pandud
kohustused. Nimetatud kohustust ei teki kui isik on hulkuvast
loomast koheselt teavitanud Vihula Vallavalitsust.

IV JÄRELEVALVE JA VASTUTUS
§ 7. Koerte ja kasside pidamise eeskirja rikkumine
(1) Eeskirja nõuete rikkumise eest kannavad süüdlased vastutust
kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66³ sätestatud
alusel ja korras.
§ 8. Kohtuväline menetleja
(1) Eeskirja rikkumisel on kohtuväline menetleja kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse § 664 lg 2 sättes vallavalitsus
ja Politsei- ja Piirivalveamet.
§ 9. Järelevalve
(1) Järelevalvet eeskirja täitmise üle teostavad vastavalt oma
pädevusele vallavalitsus ja Politsei- ja Piirivalveamet.

V RAKENDUSSÄTTED
(1) Tunnistada kehtetuks Vihula Vallavolikogu 13.05.2002
määruse nr 72 „Vihula valla korra eeskiri“ peatükk IV „Koerte
ja kasside pidamise eeskiri“.
§ 10. Määruse jõustumine
Määrus jõustus 20. aprillil 2012.
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ISTUNG NR 33
12.aprillil 2012 kell 16.00 Võsul
Istungil osales 12 volikogu liiget: Andrus
Aasmäe, Piret Aasmäe, Tõnu Ammussaar, Ülle
Kajando, Age Kuusemets, Hanno Nõmme,
Einar Ohov, Mati Piirsalu, Eha Sirelbu, Aarne
Vaik, Vello Väinsalu ja Arvi Ööpik.
Istungil ei osalenud Mare Kalme, Aide Veinjärv
ja Uno Õunapuu.
Määrusega nr 56 kinnitati Vihula valla 2012 aasta
lisaeelarve nr 1
põhitegevuse tulude osa +20 218 eurot;
põhitegevuse kulude osa -31 430 eurot;
investeerimistegevuse osa +11 212 eurot.
Määrusega nr 57 kehtestati uus Vihula valla avaliku
korra eeskiri
Määrusega nr 58 kehtestati uus Vihula valla heakorraeeskiri
Määrusega nr 59 kehtestati uus koerte ja kasside
pidamise eeskiri Vihula vallas
Otsusega nr 163 kehtestati Võsu aleviku Rakvere tee
16 kinnistule koostatud detailplaneering
Otsusega nr 164 kehtestati osale Võsu ranna maaüksusele ja osale piirnevale maaüksusele koostatud
detailplaneering nimetusega „Võsu vabaõhulava
maa-ala detailplaneering“
Otsusega nr 165 kehtestati Käsmu küla Neeme tee
38 kinnistule koostatud detailplaneering
Otsusega nr 166 anti MTÜ-le Lahemaa Loodushoid
tasuta kasutusse 10 aastaks Vihula vallale kuuluvast
Võsu alevikus Pargi tn 2 asuvast kinnistust ca 1730 m2
suurune maa-ala. Leping sõlmitakse järgmisteks
tegevusteks: põhjapoolse nõlva kaldakindlustuse
projekteerimine ja rajamine vastavalt kinnitatud
projektile koos kindlustustööde teostamise ja
haljastuse rajamisega, endise Metsaklubi aluse maa
puhastamine, tasandamine ja haljastamine.
Otsusega nr 167 taotleti Vihula valla munitsipaalomandisse Käsmu külas Neeme tee L1 maaüksus,
maaüksuse sihtotstarbeks määrati transpordimaa
Otsusega nr 168 taotleti Vihula valla munitsipaalomandisse Lobi külas asuv maaüksus suurusega ca 3920
m2, maaüksuse sihtotstarbeks määrati 100 % sotsiaalmaa, alaliigiga üldkasutatav maa (017;Üm).
Otsusega nr 169 taotleti riigi omandisse kuuluva Võsu
alevikus asuva kinnistu Sadama tn 2 tasuta
võõrandamist vallale eesmärgiga kasutada kinnistut
vabatahtliku päästeteenuse ja vetelpäästeteenuse
osutamiseks kogukonna parema turvalisuse tagamiseks
Otsusega nr 170 taotleti riigi omandisse kuuluva
Vainupea külas asuva kinnistu Paadisadama tasuta
võõrandamist vallale eesmärgiga väikesadama
arendamine, mereühenduse loomine rannikul teiste
väikesadamatega, rannakaluritele seni suletud sadama
kasutamine, sadama-ala ja kallasraja avatuna hoidmine
ning ettevõtluse elavdamine
Otsusega nr 171 volitati vallavalitsust sõlmima SA-ga
Võsu Kuurort haldusleping järgmiste avalike teenuste
osutamiseks:
1. Rannahoolduse koordineerimine (heakorra tagamine, atraktsioonide korrashoid, suplusvee seire
tagamine jms);
2. Rannateenuste koordineerimine (tegevus rannahooajal, turundus ja planeeritav tegevus läbi
aasta);
3. Vetelpääste teenuse korraldamine;
4. Rannakaubanduse korraldamine;
5. Parkimise korraldamine rannaalal;
6. Ürituste korraldamine Vihula vallas, vastavasisulise aruandluse pidamine;
7. Seltsitegevuse koordineerimine, ürituste korraldamine, aruandlus seltsitegevuse ja selle rahastamise
üle;
8. Arendusprojektide elluviimise koordineerimine ja
selleks finantsvahendite leidmine.
Sama otsusega eraldati sihtasutusele üleantavate avalike
ülesannete täitmiseks vahendid Vihula valla eelarvest
summas 29 526 eurot.
Volikogu poolt vastuvõetud määruste ja otsustega
saab tutvuda valla kantseleis, raamatukogudes ja valla
veebilehel: www.vihula.ee.
Järgmine volikogu istung toimub
10.mail 2012 algusega kell 16:00 Võsul,
vallamaja saalis (II korrusel).
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20.märtsi 2012 istungi nr 12 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. väljastas ehitusloa Luhakatku maaüksusele Võsupere
külas abihoone püstitamiseks;
2. väljastas kasutusload Vergi külas Metsatuka kinnistul
asuva suvila rekonstrueerimise järgseks kasutamiseks
ja Võsu alevikus Männiku väikekoht 15 asuva suvila
kasutamiseks;
3. väljastas kirjalikud nõusolekud puurkaevu
rajamiseks Mutionu kinnistule Paasi külas ja
puurkaevu rajamiseks Tõnni kinnistule Kosta külas.
27.märtsi 2012 istungi nr 13 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. andis nõusoleku Rutja külas asuva Vahi
katastriüksuse jagamiseks kaheks iseseisvaks
katastriüksuseks ning määras koha-aadressideks Vahi
ja Toomakese;
2. otsustas erastada Võsu alevikus Pargi tn 4 asuva
eluruumi (elamu) koos elamuga ühisel krundil
asuvate majapidamis-abihoonetega (kuur ja kelder)
nimetatud eluruumi üürnikule (õigustatud subjekt);
3. andis nõusoleku MTÜ-le Urban Style projektlaagri
läbiviimiseks Lainela Puhkekompleksis Käsmu külas
15. juulist - 21. juulini 2012;
4. andis perioodilise vabastuse korraldatud jäätmeveoga
liitumisest järgmiselt: T. Härmand Võsu alevikus, K.
Svirgsden Lobi külas, I. Asmer Annikvere külas, A.
Kauts Võsu alevikus, E. Küttim Käsmu külas;
5. väljastas projekteerimistingimused Karepa küla
Karukella kinnistule suvila projekteerimiseks;
6. võttis vastu Käsmu küla Salu tn 1b kinnistule
koostatud detailplaneeringu ning korraldas planeeringu avaliku väljapaneku;
7. otsustas esitada volikogule järgmised eelnõud: „Võsu
aleviku Rakvere tee 16 kinnistule koostatud
detailplaneeringu kehtestamine“, „Käsmu küla
Neeme tee 38 kinnistule koostatud detailplaneeringu
kehtestamine“;
8. volikogu sotsiaal- ja hariduskomisjoni ettepanekud
kinnitati järgmiselt: maksta küttetoetust kolmele
eakale ja represseeritule kokku summas 384 eurot;
maksta toetust Porkuni kooli puudega laste suvelaagri
eest tasumiseks summas 100 eurot; maksta toetust
ühele vähekindlustatud perele summas 30 eurot;
maksta toetust toimetulekutoetuse vahenditest ühele
vähekindlustatud perele summas 92 eurot; maksta
toetust eakatele kokku summas 1021,73 eurot;
maksta toimetulekutoetust kahele inimesele kokku
summas 159,52 eurot.
03.aprilli 2012 istungi nr 14 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. otsustas esitada volikogule järgmised eelnõud:
„Vihula valla 2012. aasta lisaeelarve nr 1 kinnitamine“, „Maa munitsipaliseerimine (Lobi muuseum)“, „Maa munitsipaliseerimine (Käsmu Neeme
tee L1)“, „Volituse andmine halduslepingu sõlmimiseks“, „Koerte ja kasside pidamise eeskiri Vihula
vallas“, „Vihula valla avaliku korra eeskiri“, „Vihula
valla heakorra eeskiri“, „Võsu vabaõhulava detailplaneeringu kehtestamine“, „Riigivara munitsipaalomandisse taotlemine (kinnistud Sadama tn 2
Võsu alevikus ja Paadisadama Vainupea külas)“;
2. väljastas ehitusloa Eisma küla Eisma Sadama
kinnistule kanalisatsiooni imbpuhasti rajamiseks;
3. väljastas kasutusloa Võsu aleviku Jaanioja tn 1
maaüksusel asuva sepikoja kasutamiseks;
4. väljastas kirjaliku nõusoleku veetrassi rajamiseks
Käsmu küla Uustalu tee ja Põllu tn 14 maaüksustele
ning hüdrofoorisõlme paigaldamiseks Põllu tn 14
maaüksusele;
5. kinnitas 18.11.2011 ja 25.11.2011 koostatud Vergi
raamatukogu raamatute kustutusaktid nr 16 ja 17 ning
andis nõusoleku raamatukogust 225 eksemplari
mahakandmiseks kokku summas 198,17 eurot
vastavalt esitatud nimekirjale;
6. kinnitas Vihula valla munitsipaalkoolide, Võsu
Lasteaed-Põhikool ja Vihula Lasteaed-Algkool,
õpilaskoha tegevuskulude arvestusliku maksumuse
ühe õpilase kohta 2012 aastal: õpilaskoht 2260,31
eurot aastas, 188,36 eurot kuus ja lapse päevahoid
6,39 eurot päevas;
7. nõustus Keskkonnaameti poolt väljastatava vee
erikasutusloa andmise korralduse eelnõu ja vee
erikasutusloa eelnõuga kaldakindlustustööde
läbiviimiseks Võsu aleviku Jõe tn 9 kinnistul;
8. vabastada E.Lapsaniit Võsu aleviku Piibelehe 3a
kinnistu omanikuna erandkorras korraldatud
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jäätmeveoga liitumisest perioodiks 01.05.2012 kuni
01.05.2013. Vabastada H.Kristenbrun Käsmu külas
Koidu tn 3 kinnistu omanikuna ja Õ.Eevald Annikvere
küla Uuetamme kinnistu omanikuna korraldatud
jäätmeveost kolmeks perioodiks 01.10 kuni 30.04.
2012-2015. Vabastada M.Lillepuu Karula küla
Neljapäeva kinnistu omanikuna korraldatud
jäätmeveoga liitumisest 01.10 kuni 30.04. 2012-2014;
9. kinnitas kirjaliku enampakkumise müügi tulemused ja
otsustas müüa Vihula valla omandis oleva traktori
MTZ-82 parima pakkumise teinud Kangru Veod OÜ-le
hinnaga 6 200 eurot.
10.aprilli 2012 istungi nr 15 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. väljastas ehitusload Eisma küla Liivakünka kinnistule
terrassi ehitamiseks, Eisma küla Liivakünka kinnistule
sauna ehitamiseks, Eisma küla Liivakünka kinnistule
majutushoone ehitamiseks ja Vihula küla Raadiku
maaüksusel asuva silohoidla rekonstrueerimiseks;
2. väljastas kasutusload Lobi küla Tagametsa kinnistu
puurkaevu kasutamiseks, Lobi küla Tagametsa kinnistu
elamu kasutamiseks, Lobi küla Lillemäe kinnistu saunkülalistemaja kasutamiseks;
3. nõustus Vihula Vallavolikogu kultuuri-ja spordikomisjoni alljärgnevate ettepanekutega: rahuldada
MTÜ Võsu Lauatenniseklubi taotlus 440 euro ulatuses
lauatenniselaudade ostmiseks ja 100 euro ulatuses
Vihula valla lauatenniseturniiri Võsu Karikas 2012
korralduskulude katteks; rahuldada Maris Reintal`i
taotlus 106 euro ulatuses osalemiseks Eesti Koolinoorte
Segakoor MTÜ-ga Torinos toimuval XVIII koorifestivalil „Europa Cantat“; rahuldada MTÜ Virumaa
Noortestuudio taotlus 200 euro ulatuses Genka, DJ Paul
Oja ja kohalike noorte ansambli Öökülm kontserdi
korraldamiseks 16.06.2012 Võsu rannaklubis; rahuldada EELK Ilumäe Koguduse taotlus 260 euro ulatuses
kahe ajalehe, ülestõusmispühad ja jaanipäev, väljaandmiseks;
4. andis korraldatud jäätmeveoga liitumisest perioodilise
vabastuse 01.oktoobrist kuni 30.aprillini aastatel 2012
kuni 2015 R. Kõrgmaa`le Eru külas ja T. Pentjärvele
Toolse külas;
5. korraldas lihtmenetlusega riigihange „Vihula valla
kohalike teede teehoiutööde tellimine suvi 2012”;
6. muutis Vihula Vallavalitsuse 13.03.2012 korralduse nr
117 punkti 1.4 ja sõnastas selle järgmiselt „1.4
Hundisoo tänav L2 katastriüksus pindalaga 2179 m2,
asukohaga Käsmu küla Vihula vald, sihtotstarbega 100
% transpordimaa (007;L).“;
7. koondas Vihula Lasteaed-Algkooli juhataja ametikoha
alates 09.07.2012;
8. lubas paigaldada kioski toitlustusteenuse osutamiseks
aadressil Võsu ranna katastriüksus (92201:001:0011)
Võsu alevikus Ranna tänava merepoolsele osale (60 m2)
järgmistel tingimustel: huvitatud isikul esitada kioski
paiknemise skeem, millel näidatud vee- ja/või
kanalisatsiooni liitumispunktid ja kioski ning liitumispunkti vaheline lahendus; OÜ-ga Vihula Veevärk
sõlmida teenusleping; huvitatud isikul esitada energiavarustamise skeem, mis kooskõlastatud Vihula
Vallavalitsuse haldusspetsialistiga; huvitatud isikul
paigaldada elektriarvesti, mis tuleb Vihula Vallavalitsuse haldusspetsialisti poolt plommida; huvitatud
isikul sõlmida elektri ostuks leping Vihula Vallavalitsusega; asukoha skeem koos kioski eskiisiga ning
vee- ja/või kanalisatsiooni ning elektri ühenduste
paiknemisega tuleb kooskõlastada Keskkonnaametiga,
OÜ-ga Vihula Valla Veevärk ja Vihula Vallavalitsusega;
leping sõlmitakse 3 aastaks; kuu tasu on 60 eurot (maa
kasutuse eest); esimene sissemaks tuleb tasuda lepingu
sõlmimisel, edaspidi iga kuu viimaseks kuupäevaks
esitatud arve alusel; esitada taotlus registreeringuks
majandustegevuse registris tegutsemiseks toitlustamise
valdkonnas; sõlmida leping Ragn-Sells AS-ga jäätmeveo korraldamiseks.
17.aprilli 2012 istungi nr 16 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. Kompenseeris õpilaste sõidupiletid vastavalt esitatud
avaldustele kokku summas 13,35 eurot;
2. muutis Maa-ameti poolt esitatud nimekirja alusel
katastriüksuste aadresse järgmiselt: Eisma küla
Kadaneeme 1 muuta Vana-Kadaneeme ja Tiigi küla
Gotthardi muuta Villika;
3. väljastas avaliku ürituse korraldamise loa sportliku
perepäeva läbiviimiseks 28.07.2012 Võsu rannas.
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Vihula vallas keerleb ajamasin eelmisesse sajandisse
25.-27 mai keerab Kolme
Krooni Klubi Vihulas ajamasina 300 aastat tagasi.
Tagasi aega, mil toimus Põhjasõda ja milles oli oma väike,
kuid mitte tähtsusetu roll ka
Vihula vallal. Rootsi kuninga
Karl XII armee laadis Käsmus maha suured moonavarud. Käsmust viidi need varud Rakveresse ja sealt juba
edasi Narva, kus peeti Põhjasõja üks olulisem lahing.
Lahing, mis lõppes noorukesele Rootsi kuningale Karl
XII täieliku triumfiga. Ürituse
põhiidee on tutvustada kohalikele inimestele ja ka külalistele Põhjasõja ajajärku, demonstreerida ajastukohast
sõjaolukorda ning sõdurielu.
25. mail kell 11.00 kogunevad
erinevate maade (Rootsi, Norra,
Venemaa, Soome, Eesti) ajalooklubide esindajad Sagadi mõisa,
kus riietatakse ennast ajaloolistesse vormidesse. Mõisa kinniste
uste taha jäävad tänapäeva moodsad esemed nagu mobiiltelefonid,
fotoaparaadid, päikeseprillid jne.
Armeesõidukiga liigutakse

keskpäevaks Käsmu, kus meremuuseumi viikinglaevaga tehakse
tiir kohalikul lahel. Kaksteist inimest mahutava ja inimjõul töötava
laevaga liigutakse ka sadamamuulini, mida väidetavalt kasutas
Karl XII laevastik sõjavarustuse
maha laadimiseks.
Käsmu meremuuseumis jagub
silmailu muuseumi eksponaatide
näol, mis peaks vähemalt „rootsi“
karoliinidel silmad põlema ja käed
värisema ajama.

moona või muud – vastavalt sellele, mis plaani vene poole ohvitserid välja töötavad. Vene pool jääb
n.ö. varitsusse Rootsi vägesid
ootama.
Rootsi pool liigub Sagadi mõisa, kus neid ootab hobutransport: 3
tavalist puukastiga vankrit, vedruvanker umbes 6-8 inimesele ja
paarisrakendiga vedruvanker umbes 8-11 inimesele. „Rootslased“
pakivad enda varustuse hobutranspordile ning hakkavad liikuma
Salatse poole. Kui „rootslased“
jõuavad Salatsele, püstitavad nad
seal laagri ja ohvitserid töötavad
samuti välja plaani vastavalt olukorrale.
Sõjaolukord kestab laupäeva
pärastlõunani, umbes 15.00-ni.
Peale seda tehakse kokkuvõtteid,
muljetatakse, pakitakse laagrid
kokku ja liigutakse tagasi Sagadi
mõisa hoovi.
Sõjaolukorra jaoks on korraldajad varunud 40 kg püssirohtu.
Lisaks jagatakse igale soldatile
päeva ratsioon 24h, mis koosneb
lihast, soolapekist, võist, leivast,
kaljast või lahjast õlust, kruupidest, küüslaugust, sibulast ja
soolast.

Sõjaolukord mängitakse
ajastukohaselt läbi
Peale meremuuseumi külastust
(umbes kell 17.00) algab elutõetruu sõjaolukord. Seljas ajastukohane vorm, kaasatakse mustketid/mõõgad ja kahurgi on olukorra
ilmestamiseks esindatud.
Sõjamängus liiguvad Vene
väed armeesõidukitega Salatsele.
Seal saavad nad valida oma sõjaväele laagriplatsi, panna üles postid, moodustada patrullid, teha
sõjaplaane jne. Kogu edasine tegevuskäik kujuneb ohvitseride plaanide ja vastuvõetud otsuste järgi.
Sõjaolukorra põhiidee seisneb selles, et venelased luuravad rootslasi, üritavad neid rünnata, röövida
Üritust toetavad Leader toetusprogramm, Kaitseliidu Viru Malev.

ID-kaardi taotlemisest
Lähemal ajal kaotavad paljudel inimestel isikut tõendavad
dokumendid kehtivuse. Seoses sellega tuletan meelde, et ID-kaarti
saab taotleda peale Kodakondsus- ja Migratsioonibüroo teeninduse,
mis asub nüüd Rakveres Politsei- ja Päästeameti majas Kreutzwaldi
tänav 3, ka posti teel. Seda on eriti kasulik teada eakatel ja puudega
inimestel, kellel on kodust lahkumisega raskusi.
Posti teel taotlemiseks vajalikud dokumendid on:
• taotlusankeet (saab interneti kaudu välja printida)
• isikut tõendava dokumendi koopia;
• üks värvifoto mõõtmetega 40x50 mm;
• riigilõivu tasumist tõendav dokument. (riigilõiv eakatele ja
puudega inimestele on ID-kaardi taotlemisel 6,39 €)
• kui Teil on keskmine, raske või sügav puue ning Teile laienevad
riigilõivu osas tehtavad soodustused, lisage koopia puuet
tõendavast dokumendist, (nt arstlik ekspertiisiotsus, pensionitunnistus);
Saatke taotlemiseks vajalikud dokumendid ja koopiad
originaaldokumentidest aadressile:
TAOTLUS
Politsei- ja Piirivalveamet
Sõle 61a 10313 Tallinn
Eakatel ja puudega inimestel, kes ei saa minna fotograafile, on
võimalik tellida endale fotograaf koju. Selleks võtke ühendust minuga
telefonil 32 58 644 või 56694345. Kui te ei saa oma ID-kaardile
Rakverre järele minna, tuleb posti teel esitatud taotlusele lisada
perearsti tõend teie piiratud liikumisvõime kohta ja avaldus, et IDkaardile tuleb järele vallavalitsuse sotsiaalnõunik.
Ilusat kevadet soovides
Eha Veem, sotsiaalnõunik

Laupäeva õhtut saadab
laagrisumin
Laupäeva õhtul kell 18.00-19.00
püstitatakse Sagadi mõisas ühine
laager. Õhtupoolik saadetakse
mööda laagrielu elades, nagu see
võis välja näha 300 aastat tagasi.
Ööbitakse samas laagris.
Pühapäeva naelaks saab
näidislahing
27. mai hommikul toimub hommikusöök, mille järel näidatakse
kohalikele inimestele ja mõisa
külalistele rivimanöövreid. Publikul on võimalus tutvuda varustuse
ja relvadega.
Kell 12.00 toimub Sagadi
mõisa hoovis ka ajastutruu näidislahing. Näidislahing saab olema
vaatemänguline: kahurid ja musketid pauguvad, sõdurid näitavad
oma oskusi, kõlavad rootsi- ja
venekeelsed käsklused.
Tule saa osa!
Päevadesse jagub ka üllatusi! Et
ajamasinaga koos Põhjasõja aega
liikuda, ajaloohõngu nuusutada
ning sellest kõigest osa saada,
tuleb lihtsalt kohale tulla. Üritus on
tasuta.

Võsu karateklubi Wadokan viie
klubi hulgas parim
Võsu karateklubi Wadokan tõi kobujutsu (vana sõdalase tehnika)
karikasarja kolmandalt etapilt, mis toimus 14. aprillil, kolm
karikat. Kaks karikat võistluste eest, kus osales 73 võistlejat ja
lisaks suure karika viie klubi hulgast parimaks tunnustatud
sportkobujutsuga tegeleva klubi eest. Kolmandal etapil saadi neli
esimest kohta – Sven Kadaste, Lis Marii Undusk, Rainer Eluri ja
Gätriin Hobta; üks teine koht – Liis Luik; viis kolmandat – Siim
Tõnisson, Johhanne Kegel, Karin Kadaste, Sanne Säär, Maribell
Uusna). Karikasarja kokkuvõttes saadi kaks esikoha karikat –
Sven Kadaste ja Lis Marii Undusk, kaks teist kohta – Rainer Eluri
ja Gätriin Hobta ning kolm kolmandat kohta – Jaanus Väinsalu,
Liis Luik ja Sanne Säär.
Uus karikasari Sport kobujutsus saab hoo sisse sügisel, kuhu
on oodata ka osalejaid Soomest.

Võsu Rannaklubi kõrval

ROHEVAHETUS

26. mai 2012 kell 10.00. Aiasõbrad – võtke taimed kaasa
mullas ja kastetult! Vahetada võib kõike, mis aiandusega
seotud.

Võsu aednik

21. kuni 25. maini ja 28. mail
OSUTAB VIHULA VALLAS
TEENUST

KORSTNAPÜHKIJA

Rahandusministeeriumi riigilõivu kontode IBAN-id
(International Bank Account Number) on:
• SEB: EE 89 1010 2200 3479 6011
• Swedbank: EE 93 2200 2210 2377 8606
• Danske Bank A/S Eesti filiaal: EE 40 3300 3334 1611 0002
• Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaal: EE 701700017001577198

Aivar Needo
Soovijatel registreerida telefonil
510 1250
Soovin osta paadikuuri
Käsmus
Tel 509 4720

Ilmastikukindel Siberi lehisest
soodsalt terrass, voodrilaud
vms höövelmaterjal ja saematerjal teie koju, vajadusel koos
transpordiga. Soovi korral
toodame ka muud höövelmaterjali männist ja kuusest.
Rohkem infot:
www.wellmax.ee
või 5 685 4501

ERIKA MAHKVEI
Võsu alevik
FERDINAND
MARTÕNETS
Vainupea küla

88

86

HERTA ESPERK
Karepa küla

86

ALIIDE AAVAST
Käsmu küla

86

ELMAR KILK
Koljaku küla

84

AKSEL URBUS
Mustoja küla

84

AGNES-LUDMILLA
KALJURAND
Villandi küla

84

ENDEL KURU
Võsu alevik

83

EVI ADAMAS
Toolse küla

83

ELSA-ELFRIEDE
SANDER
Võsu alevik

83

EVI KARUS
Vergi küla

82

HELVI KURU
Võsu alevik

82

AGNES MAAS
Käsmu küla

81

HILJA REIMETS
Noonu küla

81

AADU PUUSEPP
Võsupere küla

75

VILLU PAAT
Võsu alevik

75

HANNES MÄNNIK
Käsmu küla

70

SELTSKONNAKLUBI

Silmaarst võtab vastu Võsul vallamaja I korrusel neljapäeval 17. mail kella 10.00-st kuni
soovijaid jätkub. Registreerida sotsiaalnõuniku telefonil 325 8644 või 5 669 4345

18. mai
Võsu Rannaklubis

kell 20.00

KILLUVABRIK!

Võsu Rahva Teater esitleb:
parimad palad läbi aegade!

Tantsuks ansambel
Poisid
Tumepunased

Otsime suvehooajaks Sagadi Käsitöökauplusesse müüjat

EVA PENTSOP

Avatud puhvet.
Seltsis

On

Segasem

Pilet 5 €
Pensionäridele 2 €

Tel. 5 668 2047

Meie hulgast
on lahkunud …

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

11.04.2012

