APRILL 2012

VIHULA VALLA LEHT

5

Vihula valla avaliku korra eeskiri
MÄÄRUS nr 57
Võsu 12. aprill 2012
Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §
22 lõike 1 punkt 36³ alusel

I ÜLDSÄTTED
§ 1. Üldsätted
(1) Eeskiri sätestab avaliku korra reeglid Vihula valla haldusterritooriumil, arvestades väljakujunenud tavasid, ühiselu
reegleid, käitumise norme ja Eesti Vabariigi seadusi, et tagada
kõigi valla territooriumil elavate, töötavate ning viibivate
inimeste normaalne ja turvaline kooseksisteerimine.
(2) Avalikuks kohaks on iga 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).
(3) Avalikud üritused on rongkäigud, rahvapidustused, vabaõhukontserdid, spordivõistlused, laadad ja muud täiskasvanutele
või lastele mõeldud avalikku huvi pakkuvad üritused, sõltumata
sellest, kas need toimuvad avalikel territooriumitel vabaõhuüritusena või üldkasutatavates hoonetes.
(4) Avaliku koosolekuga seonduv (pargis, teel, tänaval või muus
avalikus kohas vabas õhus korraldatavat koosolekut, demonstratsiooni, miitingut, piketti, religioosset üritust, rongkäiku või
muud meeleavaldust) reguleeritakse avaliku koosoleku seadusega.
(5) Eeskiri kehtib Vihula valla haldusterritooriumil ja on kohustuslik täitmiseks kõigile seal tegutsevatele ja viibivatele
füüsilistele ning juriidilistele isikutele.

II AVALIKU KORRA NÕUDED
§ 2. Avaliku korra nõuete täitmist tagavad keelud
(1) Vihula valla haldusterritooriumil on igaühe kohustuseks
käituda nii, et oleks tagatud avalik kord ja kaasinimeste
turvalisus.
(2) Vihula valla haldusterritooriumil on keelatud:
1) kaaskodanike pahatahtlik tülitamine, kodanike sündsustunnet
riivavad ning ühiselu reegleid rikkuvad teod;
2) omada või tarvitada narkootilisi ja psühhotroopseid aineid;
3) joobeseisundis viibimine avalikes kohtades, kui see solvab
inimväärikust ja ühiskondlikku moraalitunnet;
4)
alkohoolsete jookide tarbimine avalikes kohtades, v.a
toitlustusettevõtted;
5) alkohoolsete jookide ja tubakatoodete müük kohas ja/või isiku
poolt kellel puudub selleks vastav müügiluba;
6) alkohoolsete jookide ja tubakatoodete müümine alaealistele,
samuti alaealiste abistamine nende ostmisel;
7) alaealistel viibida pärast kella 21.00 ilma täiskasvanud saatjata
toitlustusettevõtetes, kus tarvitatakse alkohoolseid jooke
kohapeal. Toitlustusettevõtete töötajad on kahtluse korral
kohustatud nõudma isikut tõendavat pildiga dokumendi
esitamist ning dokumendi mitteesitamisel keelduma isiku
teenindamisest;
8) häirida öörahu kella (23:00 kuni 06:00), välja arvatud avariiliste
tööde või üldkasutatavas kohas vallavalitsuse loal heakorratööde teostamiseks. Keeld ei kehti jaaniööl ja uusaastaööl ning
erandjuhtudel kui vallavalitsus on välja andnud loa pärast kella
23:00 lõppeva avaliku ürituse korraldamiseks;
9) tekitada müra, mis ületab sotsiaalministri määrusega kehtestatud normtasemed, või valgusefekte (ilutulestik) ajavahemikus
kella 23:00 kuni 06:00;
10) muusika edastamiseks paigutada tänavale suunatud valjuhääldajaid ilma vallavalitsuse loata ajavahemikus kella 23:00
kuni 06:00;
11) korraldada vallavalitsuse loata ilutulestikku, va uusaasta ööl;
12) avalikes kohtades lõhkuda, rikkuda, määrida ja omavoliliselt
teisaldada liiklusmärke, viitasid, reklaamtahvleid, kuulutustahvleid, tänavavalgusteid, bussipeatusi, pinke, aedu, prügikaste ning muud avalikus kasutuses olevat inventari ja rajatisi;
13) sulgeda või takistada liiklust avalikus kasutuses olevatel
sõiduteedel, kõnniteedel ja radadel ilma vallavalitsuse loata;
14) liigelda mootorsõidukitega parkides; haljasaladel, kõnniteedel,
laste mänguväljakutel, randades, spordiväljakutel ja muudes
selleks mitte ettenähtud kohtades va hooldustöödeks;
15) lastemänguväljakutel ja spordiväljakutel klaastaara kasutamine;
16) alla 16-aastastel alaealistel viibida ilma täiskasvanud saatjata
avalikes kohtades kella 23:00-06:00. Ajavahemikus 01.juunist
kuni 31.augustini on alaealistel keelatud viibida ilma
täiskasvanus saatjata avalikes kohtades kella 00:00-05:00.
Nimetatud piirangud ei kehti jaaniööl ja uusaastaööl;
17) viibida ilma omaniku või valdaja loata vastavalt tähistatud
varisemisohtlikus või muus inimeste ohutuse tagamiseks
piiratud kohas, välja arvatud ohuolukorra likvideerimiseks;
18) viibida avalike ürituste korraldajate poolt piiratud territooriumil
ilma korraldaja loata;
19) viibida ilma omaniku või valdaja loata kinnisasjal, mis on
omaniku poolt nõuetekohaselt piiratud või tähistatud;
20) tiheasustusalal prahi põletamine ajavahemikus 15.maist kuni

31.augustini. Lõkke või muu küttekoldevälise tule tegemine
lähemal kui 15 m kaugusel hoonetest ja lähemal kui 20 m
kaugusel metsast. Lõkke või muu küttekoldevälise tule
tegemine on lubatud ainult territooriumi valdaja loal või
vastavalt tähistatud kohas, täiskasvanud isiku juuresolekul, kui
on tagatud tuleohutusnõuded;
21) sõita hobu- ja mootorsõidukitega matka-, jooksu-, suusa-,
jalgrattaradadel ja teistel spordi või vaba aja veetmiseks
kasutatavatel rajatistel, kui see pole vajalik hooldustöödeks või
ei ole kooskõlastatud vallavalitsusega;
22) telkida ja teha lõket selleks mitteettenähtud kohtades;
23) skuutritega sõit Vergi-Vainupea vahelisel rahvusparki jääval
veealal, Koolimäe lahes (Lobineeme ja Pedassaare neeme
vahelisest joonest lõuna pool) ja Käsmu lahe supluspiirkonnas,
mis näidatud lisas 1;
24) siseneda supluspiirkonda veesõidukiga, v.a. eriteenistused;
25) võtta kaasa loomi supluskohta või avalikule üritusele, v.a.
vallavalitsuse loal;
26) risustada illegaalse grafiti teostamisega valla avalikku ruumi;
27) Vihula valla avalikes randades ja supluskohtades on keelatud:
tarvitada alkoholi või viibida ebakaines olekus;
minna ujuma ebakaines olekus;
ujuda kaugemale selleks tähistatud piirkonnast;
rikkuda rannavarustust;
risustada veekogusid ja nende ümbrust;
pesta pesu ja sõidukeid;
rikkuda kaldaehitisi, vetelpäästevarustusi, veeliiklusmärke ja poisid;
kasutada klaastaarat.

III AVALIKU ÜRITUSE KORRALDAMISE
NÕUDED
§ 3. Avaliku ürituse korraldaja ja taotluse esitaja
(1) Avaliku ürituse korraldaja peab vähemalt 14 (neljateist)
kalendripäeva enne avaliku ürituse toimumist esitama vallavalitsuse kantseleisse avaliku ürituse korraldamise loa taotluse
koos kõigi eeskirjas nõutud lisadokumentidega.
(2) Luba avaliku ürituse korraldamiseks ei ole vaja taotleda, kui see
toimub vallale kuuluvate hoonete siseruumides ning kui avalik
üritus vastab ehitise kasutusloas määratud kasutusotstarbele ja
üritusega ei kaasne kõrgendatud turvariski.
(3) Avaliku ürituse korraldamise loa taotluses märgitakse avaliku
ürituse:
1) nimetus ja vorm (spordivõistlus, vabaõhukontsert, näitus, laat
või muu üritus);
2) sisu iseloomustus, mille võib avaldusele lisada eraldi;
3) osavõtjate/külastajate eeldatav arv;
4) läbiviimise koht ning osavõtjate kogunemiskoht ja liikumismarsruut (selle olemasolu korral);
5) alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg, mis hõlmab ettevalmistamise ja korrastuse aega;
6) tasuta või tasuline üritus;
7) korraldaja ees- ja perekonnanimi, elukoht Eestis, isikukood või
sünniaeg. Kui korraldajaks on juriidiline isik, siis selle nimi,
registrinumber ja aadress;
8) korraldajaga sidepidamiseks telefoni- ja faksinumber või
elektronposti aadress (nende olemasolu korral);
9) andmed helitehnika ja/või pürotehnika kasutamise kohta;
10) turvalisust tagava turvaettevõtte või korra eest vastutava isiku
nimi ja kontaktandmed;
11) meditsiinilise abi korraldus;
12) korraldamisega kaasnev kauplemisloa vajadus s.h alkohoolsete
jookide müük;
13) liikluskorraldus ja parkimine;
14) lisainventari paigaldamise vajadus;
15) reklaami eksponeerimise vajadus;
16) tekkiva prügi eemaldamise lahendus.
(4) Kui avaliku üritusega kaasneb kõrgendatud turvarisk (toimub
alkoholi müük, üritus korraldatakse selleks kasutusluba
mitteomavas ehitises jms) tuleb loa taotlusele lisada turvaplaan.
(5) Kui avaliku üritusega kaasneb vajadus liikluse korraldamiseks
(parkimine, kiiruse piiramine, tänava sulgemine jne), peab
korraldaja lisama loa taotlusele parkimiskorralduse skeemi
millel on näidatud:
1) parkimisvõimalused;
2) vajalikud liikluskorraldusvahendid (liiklusmärgid, tähiskoonused vms);
3) liikluse korralduse eest vastutava isiku nimi ja tema
kontaktandmed.
(6) Avaliku ürituse korraldamise loa taotlusele peab korraldaja
lisama Ida Prefektuuri Rakvere politseijaoskonna kooskõlastuse ja kaitseala piires kaitseala valitseja kooskõlastuse.
(7) Avaliku ürituse loa taotlusele kirjutab alla korraldaja.
§ 4. Taotluse menetlemine ja loa andmine
(1) Loa taotluse vaatab läbi vallavalitsus ja vajadusel otsustab
ürituse korraldajalt täiendavate dokumentide ja/või kooskõlastuse esitamise vajaduse.
(2) Vallavalitsus annab avaliku ürituse korraldamiseks loa 10
(kümne) kalendripäeva jooksul avaliku ürituse korraldamise
loa taotluse vallavalitsusse saabumise päevast arvates või jätab
§ 6 sätestatud juhtudel loa andmata.
(3) Avaliku ürituse korraldamise loas märgitakse:
1) ürituse nimetus ja vorm;
2) korraldaja ees- ka perekonnanimi ning elukoht Eestis,
isikukood. Kui korraldajaks on juriidiline isik, siis selle nimi,
registrinumber, aadress;

3) ürituse läbiviimise koht ning osavõtjate kogunemiskoht
(vajadusel liikumismarsruut);
4) ürituse toimumise alguse ja lõpu kuupäev ning kellaaeg;
5) tingimused ja ettekirjutused ürituse korraldamiseks.
§ 5. Loa andmisest keeldumine
(1) Avaliku ürituse loa andmisest keeldumisest peab vallavalitsus
10 (kümne) kalendripäeva jooksul avaliku ürituse korraldamise
loa taotluse vallavalitsusse saabumise päevast arvates
korraldajale teatama, selgitades põhjuse ning viidates
õigusaktidele, mis on loa väljaandmata jätmise aluseks.
(2) Vallavalitsuse võib jätta avaliku ürituse läbiviimiseks loa
andmata:
1) kui avaliku ürituse korraldamise loa taotlus ei vasta esitatud
nõuetele või ei ole esitatud õigeaegselt;
2) kui samal ajal ja samas kohas või liikumismarsruudil on varem
lubatud mõne teise avaliku ürituse või koosoleku korraldamine;
3) kui avalik üritus on loa taotluses märgitud ajal ja kohas
mittesobilik;
4) kui avaliku ürituse korraldamise loa taotluses toodud avaliku
ürituse läbiviimine ei ole lubatud Eesti Vabariigi või Vihula
valla õigusaktidest tulenevalt;
5) kui korraldaja ei ole nõus täitma avaliku ürituse korraldamise
loa taotluse kooskõlastanud ametkondade seatud tingimusi ja
ettekirjutusi.
§ 6. Avaliku ürituse korraldaja ülesanded
(1) Avaliku ürituse korraldaja on ürituse planeerimisel, ettevalmistamisel ja läbiviimisel kohustatud:
1) avaliku ürituse toimumisel viima selle läbi vastavalt esitatud
avaliku ürituse loa taotluses märgitud ürituse vormile,
iseloomule ja tingimustele;
2) tagama üritusest osavõtjate ohutuse ja turvalisuse vastavalt
kooskõlastatud turvaplaanile, piirates vajadusel ohtlikud kohad
tõketega ning kindlustama parkimiskorralduse vastavalt ürituse
iseloomule ja kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile;
3) järgima tervisekaitsenõudeid;
4) täitma politsei ning päästeteenistuse ametnike korraldusi;
5) tagama avaliku korra ja heakorra nõudeid;
6) peale ürituse lõppu hiljemalt 12 tunni jooksul puhastama ürituse
kasutuses olnud ala;
7) täitma avaliku ürituse korraldamise loa kooskõlastanud
ametkondade seatud tingimusi ja ettekirjutusi.
§ 7. Loa kehtetuks tunnistamine
(1) Vallavalitsuse võib avaliku ürituse läbiviimiseks antud loa
tunnistada kehtetuks, kui:
1) avaliku ürituse korraldaja on esitanud avaliku ürituse korraldamise loa taotluses ürituse läbiviimise kohta valeandmeid;
2) avaliku ürituse korraldaja ei täida avaliku ürituse korraldamisel
Eesti Vabariigi ja Vihula valla õigusaktidest tulenevaid
kohustusi või avaliku ürituse korraldamise loa taotluse
kooskõlastanud ametkondade seatud tingimusi ja ettekirjutusi;
3) loa kehtetuks tunnistamist tingivad asjaolud, mida ei olnud loa
andmisel võimalik ette näha.

IV VASTUTUS
§ 8. Avaliku korra eeskirja rikkumine
(1) Avaliku korra eeskirja rikkumise eest kannavad süüdlased
vastutust karistusseadustiku § 262 ja teiste seadusandlike aktide
alusel.
(2) Avaliku ürituse ettevalmistamise ja läbiviimise eest vastutab
ürituse korraldaja seaduses ettenähtud korras. Üritusega vallale
tekitatud materiaalne kahju kuulub hüvitamisele avaliku ürituse
korraldaja poolt.
(3) Ettevõtlusalase tegevuse (kaubandus, ehitus jms) käigus
kaasinimeste rahu igasugune loata häirimine on aluseks
majandustegevuse registris registreeringu väljastamisest või
muutmisest keeldumisele ning majandustegevuse registris
registreeringu kehtetuks tunnistamisele või ettevõtte tegevusaja
ööpäeva lõikes piiramisele.
§ 9. Kohtuväline menetleja
(1) Avaliku korra eeskirjas sätestatud väärtegude kohtuvälised
menetlejad on väärteomenetluse seadustiku § 52 lõikes 3
nimetatud isikud.
§ 10. Järelevalve
(1)
Järelvalvet eeskirja täitmise üle teostavad vastavalt oma
pädevusele vallavalitsus ja politseiasutus.

V RAKENDUSSÄTTED
§ 11. Määruse kehtetuks tunnistamine
Tunnistada kehtetuks Vihula Vallavolikogu 09.septembri 2010
määrus nr 16 „Vihula valla avaliku korra eeskiri“.
§ 12. Määruse jõustumine
Määrus jõustus 20. aprillil 2012
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Vihula valla heakorra eeskiri
MÄÄRUS nr 58

Võsu 12. aprill 2012

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §
22 lõike 1 punkt 36¹ ja § 36 alusel ning heakorra tagamiseks Vihula
valla haldusterritooriumil.

I ÜLDSÄTTED
§ 1. Üldsätted
(1) Vihula valla heakorraeeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab Vihula
vallas avalike kohtade, kinnistute, kruntide, hoonete, rajatiste ja
hoovide korrashoiu ning keskkonnaohutuse nõuded.
(2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile Vihula valla
haldusterritooriumil elavatele, viibivatele ja/või tegutsevatele
isikutele ning kinnis- või vallasvara omanikele, samuti omanike
poolt asja valdama või kasutama volitatud isikutele.
(3) Eeskirja kohaldatakse kooskõlas Vihula valla jäätmehoolduseeskirjaga, Vihula valla avaliku korra eeskirjaga, Vihula valla
kaevetööde eeskirjaga ning Vihula valla koerte ja kasside pidamise
eeskirjaga ja teiste õigusaktidega.
§ 2. Mõisted
(1) Eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
1) avalik koht – iga territoorium, hoone või ruum, mis on antud
avalikuks kasutamiseks või mis on tegelikult üldkasutatav
(pargid, munitsipaalteed, -tänavad, lepingu alusel avalikuks
kasutuseks määratud teed ja 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);
2) kinnistu – maa-ala, krunt, katastriüksus ja nende olulised osad;
3) omanik – füüsiline või juriidiline isik, kelle omandis on
kinnistu. Omanikuga on võrdsustatud tema poolt volitatud
kinnistu valdaja, haldaja või kasutaja;
4) puhastusala – kinnistuga vahetult piirnev kõnnitee, sõltumata
selle omandivormist;
5) jalgtee – on jalakäija ja tasakaaluliikuri liiklemiseks ettenähtud
teeosa või sama otstarbega eraldiseisev tee;
6) kergliiklustee – tee, mis on ehitatud või kohandatud jalakäijate,
jalgratturite, rulluisutajate ja talvel ka suusatajate liikumiseks;
7) heakorratööd – liiva, tolmu, jäätmete, okste, lume ja jää
koristamine ning libedusetõrje tegemine, muru ja rohu
niitmine, puude võrade kärpimine, mahalangenud puulehtede
koristamine vm korra ja puhtuse tagamiseks tehtav töö;
8) rasked ilmaolud ilmastikutingimustest tulenev teeolude
oluline halvenemine;
9) romusõiduk – tehniliselt mittekorras olev sõiduk, millel
puuduvad selle mehaanilised osad või kereosad või autoklaasid
või rattad või mille autokere on roostetanud ja mis oma
välimusega riivab haldusüksuse esteetilist väljanägemist või
rikub selle puhtust ja heakorda;
10) loata graffiti – omaniku ja vallavalitsuse loata hoone seinale,
müürile, piirdeaiale, pingile, kõnniteele, ühissõiduki peatuse
ootekojale, kommunikatsiooni ehitisele ning ühistranspordisõidukitele vms kantud kritseldused ja joonised.

II HEAKORRA NÕUDED
§ 3. Vallavalitsuse kohustused
(1) Vallavalitsuse kohustused:
1) Avalike teede, -tänavate, -parkide, -haljasalade, -väljakute
korrashoid;
2) tänavatel tänavasiltide ja munitsipaalteedel külasiltide paigaldamine ja korrashoid;
3) avalikesse kohtadesse vajalikul hulgal jäätmemahutite
paigaldamine ning nende regulaarne tühjendamine;
4) avalikes kohtades asuvate tuletõrje veevõtukohtade ja
veehoidlate korrasoleku ning nendeni juurdepääsu tagamine.
§ 4. Kinnistu omaniku kohustused
(1) Kinnistu omanik on kohustatud:
1) hoidma korras omandis või kasutuses oleva kinnistu
territooriumi, piirdeaia ja rajatised ning rakendama meetmed
kinnistu reostamise ja risustamise vältimiseks;
2) kinnistu reostamisel või risustamisel on reostaja või risustaja
kohustatud selle viivitamata puhastama. Kui reostajat või
risustajat ei ole võimalik kindlaks teha, peab ala korrastama
kinnistu omanik;
3) tiheasustusalal koristama puudelt ja põõsastelt langenud lehed;
4) hoidma kinnistuga piirneva puhastusala puhta. Talvisel ajal
puhastama lumest ja jääst ning teostama vajadusel libedustõrjet;
5) puhastama kinnistul paikneva hoone üldkasutatava territooriumiga piirneva katuse või räästa sinna kogunenud lumest ja
jääst, ning tagama tööde ajal tänaval ja kõnniteel ohutu
liiklemise. Tööde teostamise koht piirata ajutise piirdega;
6) niitma üle 15 cm kõrguse muru ja rohumaadel (vähemalt kord
suve jooksul) rohu. Pügama heki ning teostama põõsa- ja
puuokste kärpimist, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire
ja/või varjavad liikluskorraldusvahendit, takistavad jalakäijate
või sõidukite liiklust; teavitama võõrliigi (karuputk) leiukohast
Keskkonnaametit;
7) taotlema kinnistul kasvavate puude raieks (v.a viljapuud- ja
põõsad ning metsa raie) kehtestatud korras vallavalitsuselt
raieloa;
8) korraldama tema omandis oleval teel teehoidu ja looma
tingimused ohutuks liiklemiseks tema teel. Tagama sõiduteedel
teehoiutöödeks piisava laiusega tee koridori;
9) korraldama tema omandis oleva tee ulatuses teemaa ja
teekaitsevööndi hooldust ja korrashoidu;
10) mitte kahjustama ja risustama kinnistut läbivat avalikku teed ja
selle kaitsevööndit;
11) hoidma korras prügikonteinerite hoiukohad, nende ümbrused
ning juurdepääsuteed;
12) tagama, et kinnistu oluliste osade sh ehitiste seisund ei ohustaks
kaaskodanike elu, tervist ja vara või ümbritsevat keskkonda;

13) tagama heitvee ja fekaalide kogumise tiheasustusega alal kogumismahuti korrasoleku, veepidavuse, õigeaegse tühjendamise ja ümbruse hooldamise;
14) tagama heitvee ja fekaalide kogumise ja käitlemise hajaasustusega alal vastavalt kehtestatud nõuetele;
15) säilitama kogumismahuti, v.a kuivkäimla hajaasustusaladel,
tühjendamist tõendavad dokumendid 2 aastat ning esitama
need esimesel nõudmisel vallavalitsuse poolt volitatud ametiisikule.
§ 5. Ehitise omaniku kohustused
(1) Ehitise omanik on kohustatud:
1) tagama ehitise ning selle asukoha maaüksuse korrashoiu ja
ehitise ohutuse ehitamise, remontimise ja ehitise kasutamise
ajal;
2) tagama kasutusel mitteoleva ehitise ja sinna juurde kuuluva
maaüksuse heakorra ning hoone püsivuse ja sulgema
sissepääsud (akna- ja ukseavad) hoonesse;
3) remontima või lammutama lagunenud ehitised, piirdetarad,
riigi ja valla õigusaktidega kehtestatud korras;
4) hoidma korras hoone fassaadi, rajatised ning sinna juurde
kuuluvad elemendid, mis peavad olema terved ja vastavuses
ehitusprojektiga;
5) kõrvaldama ehitiselt lume ja jääpurikad, mis ohustavad
inimeste vara ja tervist; varisemisohtlikud osad ning tagama
nende tööde ajal teel/tänaval ohutu liikluse;
6) eemaldama ehitiste seintelt või piiretelt sinna omavoliliselt
paigaldatud kuulutused, teated ja reklaami samuti kritseldused,
graffiti jms;
7) korraldama, riigi ja kohaliku omavalitsuse õigusaktidega
kooskõlas, jäätmetekäitluse jäätmete osas, mis ei ole hõlmatud
kohaliku omavalitsuse poolt korraldatud jäätmeveoga;
8) paigaldama kaupluste, majutus-, toitlustusasutuste, administratiiv-, õppe- ja tootmishoonete ning teiste üldkasutatavate
hoonete juurde piisaval arvul prügiurne ja konteinereid, ning
tagama nende regulaarse tühjendamise;
9) korraldama talvisel ajal üldkasutatava hoone juurdepääsutee ja
välistrepi puhastamise jääst ja lumest ning libedusetõrje
teostamise;
10) tagama vastavalt hoonete numeratsioonile õige numbrimärgi
olemasolu hoonel või kinnistu piirdeaial;
11) niitma tule võimaliku leviku tõkestamiseks ehitis(te)e
ümbrused vähemalt 15 m ulatuses rohust. Rohu lubatud max
kõrgus hoonete ümber 15 cm.
§ 6. Ehitus-, remondi- ja kaevetööd
(1) Ehitus-, remondi- ja kaevetööde tegija on kohustatud:
1) tööde alustamisel, piirama ehitusplatsi piirdeaiaga ning hoidma
selle korras;
2) tagama korra ja puhtuse objektil ja objekti teenindamiseks
kasutataval alal;
3) vältima objektilt pori ja prahi, tolmu, ebameeldiva lõhna,
samuti häiriva valguse kandumist väljaspoole kinnistut;
4) hoidma korras ja puhastama objekti juurdepääsuteed ning
piirnevad sõidu- ja kõnniteed;
5) pärast töö lõpetamist taastama objektil haljastuse ning teede
seisundi vastavalt aastaaja võimalustele ning lõplikult
vallavalitsuse antud tähtajaks;
6) teavitama kommunikatsioonide vigastamisest või avariidest
viivitamata nende valdajaid ja vallavalitsust ning rakendama
meetmeid ohutuse tagamiseks antud piirkonnas.
§ 7. Tehnovõrgu omaniku kohustused
(1) Tehnovõrgu omanik on kohustatud hoidma korras temale
kuuluva tehnovõrgu.
§ 8. Tänavakaubanduse korraldaja kohustused
(1) Tänavakaubanduspunkti (kiosk, paviljon, lett jms) omanik on
kohustatud:
1) paigaldama tänavakaubanduspunkti ainult vallavalitsuse poolt
lubatud kohta;
2) tagama müügikoha ümbruse puhtuse (raadiusega kuni 6 m ning
teeäärsel rajatisel kuni sõidutee ääreni) ja teostama sellel alal
heakorratöid;
3) paigaldama müügikohta piisavas koguses jäätmemahuteid
(vähemalt üks 100 l jäätmemahuti müügikoha kohta) ning
tagama nende tühjendamise sagedusel, mis välistab mahutite
ületäitumise ja/või jäätmete roiskumise.

6
loomapidamiseks kohtades, kus on välistatud reostuse sattumine põhjavette ja veekogusse.
(2) Loomapidaja on kohustatud vältima avalike teede ja kohtade
reostamist ning viivitamatult likvideerima loomapidamisega
tekkinud reostuse.
§ 11. Heakorra tagamine
(1) Heakorra tagamiseks on Vihula valla haldusterritooriumil
keelatud:
1) risustada ja reostada territooriumi ja ehitisi;
2) hoonete, rajatiste, müüride, jäätmemahutite, mängu- ja
spordiväljakute inventari, piirdeaedade, teede, liikluskorraldusvahendite, ühistranspordipeatuste ootekodade vms sodimine, määrimine või mistahes muul viisil kahjustamine;
3) rikkuda, määrida, kahjustada või lõhkuda pargi-, kalmistu-,
ranna- või muud avalikku kohta paigaldatud inventari
(jäätmemahutid, lillevaasid, pingid, valgustid, ootekojad vms)
ja rajatisi;
4) kahjustada haljasala, hauaplatse, teekatet. Vigastada, kahjustada või omavoliliselt maha võtta kõrghaljastust tiheasustusega
alal;
5) rajada haljastust, istutada puid ja põõsaid üldkasutataval alal
ilma kinnistu omaniku loata;
6) omavoliliselt püstitada ehitisi;
7) ladustada jäätmeid selleks mitte ettenähtud kohas;
8) paigutada üldkasutatavasse jäätmemahutisse vedelaid jäätmeid, hõõguvat sütt, tulist tuhka, ohtlikke jäätmeid, samuti hoida avatuna mistahes jäätmemahuti kaant;
9) suunata veekogusse, kanalisatsiooni- ja sademeveevõrku
mürgiseid, söövitavaid või kergestisüttivaid aineid, samuti
pühkmeid ja mistahes tahkeid aineid;
10) valada naftasaadusi või nende jääke maapinnale;
11) hoida ohtlikke jäätmeid selleks mitte ettenähtud kohtades;
12) pesta mootorsõidukit veekogus või lähemal kui 20 m veepiirist;
13) purgida selleks mitte ettenähtud kohtadesse;
14) hoida, kütte-, ehitus- või muud materjali tänava äärses õue osas
piirdeaiast või hekist kõrgemal või ladustada ja hoida neid
väljaspool kinnistu piire (v.a naaberkinnistu omaniku nõusolekul) ja inimesi või vara ohustaval viisil. Erandkorras, kui
kinnistu seda ei võimalda, on lubatud tahke kütuse, ehitusmaterjali jmt mahalaadimine avalikule territooriumile kinnistu
valdaja nõusolekul, tingimusel, et eelpool nimetatu teisaldatakse ja territoorium heakorrastatakse 24 h jooksul kui kinnistu
valdajaga ei ole kokku lepitud teisiti. Antud tegevusega ei tohi
takistada liiklust;
15) kloppida riiet ja vaipa korterelamu rõdul, aknal ja uksel. asetada
akna välisküljele sinna mittesobivaid esemeid;
16) lume- ja libeduse tõrjel tuha või kloriidi kasutamine
kõnniteedel;
17) paigutada lund sõiduteele. Ehitiste katuselt mahalangenud või
koristustööde käigus mahaaetud lund ei ole lubatud jätta kõnnija sõiduteele. Pärast lume mahalangemist või mahaajamist
tuleb lumi ära vedada või paigutada kinnistule, mille oluliseks
osaks ehitis on;
18) lükata sõiduteede või kinnistute hooldustöödel lund ja jääd
kõnniteele;
19) kuhjata kloriidisegust puistematerjali või lund puude ümber või
tänavaga külgnevale haljasalale, paigutada kloriidisegust
puistematerjali, lund või muud prahti haljasalale, metsa või
mujale selleks mitte ettenähtud kohta.
§ 12. Küttekoldevälise tule tegemine
(1) Küttekoldevälise tule tegemist reguleerib Siseministri 30.
augusti 2010. a määrus nr 40 “Küttekoldevälise tule tegemise ja
grillimise kohale esitatavad nõuded”.
(2) Küttekoldevälise tule tegemisel on tule tegija kohustatud
järgima järgmiseid nõudeid:
1) põletada võib vaid puhast puitu, sütt, paberit, oksi, lehti;
2) küttekoldevälist tuld võib teha väljapool ehitist tuulevaikse
ilmaga selleks kohandatud mittepõleval alusel või taimestikust
puhastatud mineraalpinnasel tule tegemise üle järelevalvet
teostava isiku juuresolekul;
3) pärast küttekoldevälise tule tegemist tuleb põlemisjäägid
hoolikalt kustutada veega ülevalamise või mulla või liivaga
katmise teel;
4) tiheasustusaladel on keelatud tugevat suitsu tekitavate
materjalide põletamine;
5) aastaringselt on keelatud põletada olmejäätmeid (prügi),
ohtlikke jäätmeid;
6) kulu põletamine on keelatud;
7) tuleohtlikul ajal on lõkke tegemine keelatud. „Tuleohutuse
seaduse“ alusel määrab tuleohtliku aja ja piirkonna Päästeamet
ning teavitab sellest avalikkust.

§ 9. Välireklaami ja välireklaamikandja paigaldamine
(1) Välireklaami ja/või välireklaamikandja paigaldaja on kohustatud:
1) kooskõlastama välireklaami ja teabe või nende eksponeerimiseks vajaliku välireklaami- või teabekandja paigaldamise
vallavalitsusega. Juhul, kui välireklaami või teavet eksponeeritakse teemaal, siis on nõutav teeomaniku kooskõlastus.
Vallavalitsuse kooskõlastus ei anna õigust pinda kasutada ilma
omaniku nõusolekuta;
2) tagama tööde ajal tänaval ohutu liiklemise, piirates objekti
ohutsooni tõkkega.
(2) Välireklaami- või teabekandja omaniku kohustused:
1) tagama kinnistul ja/või ehitise pinnal asuva välireklaami- või
teabekandja ja välireklaami ning teabe korrashoiu ning
hoolduse;
2) kõrvaldama vallavalitsusega kooskõlastamata välireklaami,
teabe, välireklaami- või teabekandja vallavalitsuse määratud
tähtaja jooksul.
(3) Omavoliliselt paigaldatud välireklaami või teabe kõrvaldamine:
1) Valla kui avalik-õigusliku juriidilise isiku omandile või
valdusele omavoliliselt paigaldatud või kantud välireklaami
või teabe kõrvaldab selle paigaldaja või omanik, vallavalitsuse
määratud tähtaja jooksul omal kulul;
2) vallavalitsus kõrvaldab omavoliliselt paigaldatud või kantud
välireklaami või teabe selle paigaldja või omaniku kulul kui
nimetatud isik ei ole seda teinud käesoleva lõike punkti 1
kohaselt.

§ 16. Määruse kehtetuks tunnistamine
(1) Tunnistada kehtetuks Vihula Vallavolikogu 13.detsembri 2007
määrus nr 65 „Vihula valla heakorra ja koormise eeskiri”
(2) Avaldada käesoleva määrusega kinnitatud Vihula valla
heakorra eeskiri valla ajalehes Vihula Valla Leht ja valla
veebilehel.

§ 10. Loomapidaja kohustused
(1) Kariloomade ja kodulindude pidamine on lubatud vaid

§ 17. Määruse jõustumine
Määrus jõustus 20. aprillil 2012.

III VASTUTUS
§ 13. Heakorra eeskirja rikkumine või koormise täitmata
jätmine
(1) Heakorra eeskirja rikkumise eest kannavad süüdlased vastutust
kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66² sätestatud
alustel ja korras.
§ 14. Kohtuväline menetleja
(1) Eeskirja rikkumisel on kohtuväline menetleja kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse § 664 lg 2 ja nimetatud isikud.
§ 15. Järelevalve
(1) Järelvalvet eeskirja täitmise üle teostavad vastavalt oma
pädevusele vallavalitsus, Politsei- ja Piirivalveamet ja
Keskkonnainspektsioon.

IV RAKENDUSSÄTTED

