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Rannamemmed on koos tantsinud 30 aastat!

Aeg kandidaate esitada
1. november on taas tähtaeg esitada kandidaate Elutööpreemia ja valla Aasta Tegija tiitlile. Ettepanekuid
võivad teha kõik isikud, ettevõtted, seltsid, kollektiivid.
Ette-panekutest peab selguma, milliste teenete või tegude
eest kandidaadid üles seatakse.
Elutööpreemia antakse välja auväärses eas isikule,
kes pikema perioodi vältel on oma tegevusega kasu
toonud Vihula valla positiivse maine kujundamiseks,
preemia suuruseks on 25 000 krooni. Aasta tegija tiitlile
saab kandidaate esitada viies kategoorias:
- Haridus
- Sport
- Kultuur
- Ettevõtlus (majandus)
- Seltsielu (külaliikumine)

Tants teeb hinge nooreks ja kargeks,
tants toob õnne ja kerguse päeva.
Tants muudab sihid ja meeled sirgeks,
olematuks teeb maise vaeva...

Aasta Tegija preemia suurus on 5 000 krooni.
18. oktoobril oli Võsu Rannaklubi piduehteis. Suurt
sünnipäeva tähistas rahvatantsurühm Võsu Rannamemmed. Täna tegutsev
rahvatantsu trupp Võsul sai
käesoleval aastal oma tegevusaegade algusest 30 aastat. Nagu Vihula vallavanem
Rene Treial märkis, on tegu
Vihula vallas kõige kauem
koos käinud taidluskollektiiviga. Teise olulise märgina
ei unustatud, et Võsul on
tänaseks rahvatantsuga tegeletud tõusude ja langustega
vaheldumisi 90 aastat, millest kõige viljakamad on
olnud viimased 30 oma
esinemisrohkuste poolest.
Juubelit tähistav trupp on
oodatud igal üritusel vallas.
Lisaks on oma tantsuga
rõõmu pakutud erinevates
kohtades üle vabariigi. Ran-

namemmede rahvariide ilu
on igal üritusel enam kui
silmatorkav.
Juubeliüritusel esitati
tantse läbi aegade. Taas kord
üllatasid
Võsu mehed
etteastetega, mis pani nii

mõnegi lootusrikkalt õhkama, et ehk saab jälle olema
Võsul segarühm. Samuti sai
peol ülevaate rahvatantsu
ajaloost Võsul.
Külaliste seas olid Võsu
endised ja praegused rahva-

Aukohale seatud kauaaegne rahvatantsu juhendaja Laine
Tart võttis vastu õnnitlusi.

tantsijad, rahvatantsijad Vihasoost ja kõik rahvatantsu
austajad üle kogu valla.
Aukülalisena viibis piduliste seas Võsu kauaaegne
rahvatantsu juhendaja Laine
Tart, kes on omale tänaseks
saanud tubli mantlipärija –
Merike Teppe. Õnnesoove,
lilli ja tervitusi jagus kõigile
tublidele taidlejatele, endisele ja praegusele juhendajale.
Võsu rahvatantsurühm
Rannamemmed tänavad
kõiki sponsoreid ja abilisi,
tänu kellele sai tähtis päev
kirjutatud ülima pidulikkusega ajalukku.
Palju õnne ja tervist
kõigile!
Taimi Samblik
MTÜ Võsu Rannaklubi

,,Võsu ajalootuba“ külastas 1063 inimest
Võsu esmamainimise 500.
aastapäeva pidustuste raames oli avatud 13. juulist 29.
augustini näitus ,,Võsu
ajalootuba“, mille korraldasid Heli Hainas, Ülle
Kajando, Ilona Vilbre, Ivika
Levo ja Mari-Anne Heljas.
Võsulased tõid näitusele
oma kodudest mitmeid vaatamisväärseid esemeid.
Nii jõudsid näitusele
tsaari- ja Eesti Vabariigi
aegsed passid, vabadusristi
annetamise tunnistus, vabadusristi kavaleride album,
Tartu Rahulepingu tekst ja
kodanike komitee küsitluslehtede blanketid vabariigi
kodanikkonna väljaselgitamiseks pärast okupatsiooni lõppemist; 1939.a.
suur piltidega piibel, Ilumäe
koguduse leeriõnnistamise
tunnistus aastast 1883 ja
kaitseingli pilt, Võsu kooli
rajaja ja juhataja Diido Jõesaare pühendusega, kingitus
oma õpilasele kümnendaks
sünnipäevaks; Võsu vana
apteegi pilt, vatitupsude
purk, retseptid aastast 1913
kuni 1969 ning boorvaseliini
karp, millel oli tekst: proviisor mag. Stein Võsu
apteek tel.5 (kahjuks leidus
külastajate hulgas inimene,
kes boorvaseliini karbi

varastas); tüürimees Voldemar Isopi omavalmistatud
kiiktool ja kokkupandav
voodi; tisler Johannes Elmati
valmistatud vokk ja käterätihoidja; Aado Lillemaa
valmistatud hobuserauakujuline peegel ja ehtelaegas; tüürimees Jüri Meikari kolmemastine purjekas
pudelis; kapten Gustav Pruuni konspekt-õpik Käsmu
merekoolist 1886.a. ning
laevabaromeeter; Kaspia
merel Vendade Nobelite
õlilaevadel tüürimehena
sõitnud ja aurulaeval ,,Emmanuel Nobel“ kapteni I abi
ametikohale tõusnud Herman Rommi pilt ja ametitõend; metskapten Herman
Isopi pilt; Võsu tellisevabriku tellis ning tempel,
millega sõna PALMS tellise
toorikusse pressiti; Võsu
lauavabriku aurukatla tehniline pass; Uuetoa talu piiritähis 1866.a., mil talu
päriseks osteti ja palju-palju
muud põnevat.
Esitatud oli kogu Võsu
postkontori ning telegraafi
arengulugu koos selgituste ja
dokumentatsiooniga.
Tagasihoidlikult oli toodud esemeid Võsu Puhkekodu perioodist, kuid nimeliselt oli välja toodud Võsu

inimkaotused kahe okupatsiooni ajal ja 20 hoone
aadressid, mis olid võetud
1946. aastal vene sõjaväele
ning 50. aastal natsionaliseeritud hoonete aadressid,
mille baasil loodi Võsu
puhkekodu.
Näituseruumi seinu kaunistasid pildid ,,Võsu enne ja
nüüd“.
Täname kõiki võsulasi,
kes esemeid näitusele tõid –
tänu teile sai ajalootuba sisu.
Tänu ka vallavalitsusele
ruumide kasutada andmise ja
toetuse eest.
Näituse külastajaid oli
1063 inimest. Eestimaalasi
oli Narvast Saaremaani,
Võsult Valgani ja Paldiskist
Setumaani. Tee meie näitusele olid leidnud ka külalised
Venemaalt, Saksamaalt,
Austriast, Iirimaalt, Inglismaalt, Soomest, Rootsist,
Iisraelist ja üks hiinlane
Prantsusmaalt.
Arvame, et suutsime
oma tegevusega avada pildikese Võsust meie külastajatele nii siin kui seal pool
riigipiiri. Tagasiside külastajatelt oli südantsoojendav.
2. septembril tulid Võsu
kooli õpilased klasside
kaupa näitust külastama.
Lastele oli siin palju uudis-

tamist. Muu seas oli neile
suureks üllatuseks näiteks
seegi, et söetriikrauda ei
kuumutatudki tulise veega
vaid selleks kasutati hõõguvaid süsi.
Aeg muutub kiiresti ja
minevik vajub hägusesse
teadmatusse ning meie järeltulijad ei tunne oma esivanemate elu-olu. Ja kuidas nad
seda saaksidki? Kodudes
neid esemeid enam ei ole.
Võsu vajab muuseumi.
3. septembril istusime
koos, korraldajad ja need,
kes tõid oma kodudest külalistele vaatamiseks huvitavaid esemeid. Jõime kohvi ja
sõime imehead rosinasaia,
mida vaid Liia meie naaberkülast küpsetada oskab.
Annetustest kogutud ja
kohvist-saiast üle jäänud
raha otsustasime anda Võsu
raamatukogule uute raamatute ostmiseks.
Tänu meie tublidele
meestele, kes olid autode ja
järelkärudega kohale tulnud,
saime veel samal õhtul oma
,,näitusevara“ koju tagasi.
Te kõik, kodukülarahvas,
olete väga armsad.
Näituse korraldajate nimel
Mari-Anne Heljas

Kandidaatide ülesseadmise täpne kord ja tingimused
on üleval Vihula valla kodulehel www.vihula.ee, korra ja
tingimustega saab tutvuda ka valla raamatukogudes.

Edukat koolitee algust!
Vihula vallast alustas 1. septembril kooliteed 12 last.
Võsu Põhikooli esimeses klassis õpib 4 last: Elis-Triin
Mägi, Cameron Kalda, Leevi Lepik ja Janar Tubli.
Vihula Lasteaed-Algkoolis alustas õpinguid Anti Lehis,
Kadrina Keskkoolis Leevi Lahi, Tallinna Laagna
Gümnaasiumis Karolina Kaukver ning Vaeküla Koolis
Kaimo Põder. Haljala Gümnaasiumi I klassi läks samuti
neli meie valla last: Hanna-Elery Klaus, Helen
Semjonov, Karl Kristjan Eluri ja Jan-Mattias Ranne.

Toiduabi Euroopa Liidust
Veel on järgi Euroopa Liidust saadetud spagette ja
kaerahelbeid. Kogused ei ole piiratud. Toiduabi saavad
kõik, kes seda soovivad.
Toiduabi saab kätte igal esmaspäeval 10.00-16.00,
teistel päevadel kokkuleppel sotsiaalnõunikuga (tel 325
8644 või 5 669 4345).

Õigusalast nõu saab
vallamajast
Vallaelanikel on võimalik iga kuu teisel teisipäeval
(12.10; 9.11;14.12) kell 10 12 saada õigusalast nõu
vallamajas, Mere 6 Võsul. Nõu annab ja küsimustele
vastab Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu õigusnõunik
Margit Halop.
tel: 5329 2963, e-mail: margit.halop@virol.ee

Õppimine seob põlvkondi
XIII TÄISKASVANUD ÕPPIJA NÄDAL
8.–15. oktoobrini 2010
Vanaemad-vanaisad, emad-isad, lapsed-lapselapsed,
kõik vanad ja noored – sel nädalal mõtleme rikkusele, mis
meil põlvkondade näol on, väärtustame üksteise oskusi
ja kogemusi, oleme ja teeme koos.
Leiame üksteise jaoks aega!
Vabariiklikud üritused:
Avaüritus
8. oktoobril Moostes, Põlvamaal
Grundtvigi päev 12. oktoobril Tallinnas
E-õppe päev
13. oktoobril
Täiskasvanuhariduse foorum 15. oktoobril Tallinnas
Maakondlike ürituste ja kõige muu asjassepuutuva
kohta saab informatsiooni Lääne-Virumaa TÕNi
koordinaatorilt, kelleks on: Lea Lehtmets, 3225971,
lea@lvkrk.ee ning www.andras.ee

KOHTUME TÕNil!
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Vihula Valla Veevärk OÜ taotleb 72 miljonit toetust
OKTOOBER
9. oktoobril Valla lõikuspidu Karepa Rahvamajas.
Tervitused, ühislaulmised,
tantsuõpetused ja mängud. Korraldaja
Karepa Selts ja vallavalitsus. Esineb ja
õhtut sisustab Arlet Palmiste ansambel.
Pidu on tasuta!
16.oktoobril Võhma Seltsimaja 100
Avatud LEADER taotluste sügisvoor
LEADER projektitaotluste meetmete 1.2 ja 2.3
sügisvooru taotluste vastvõtmine Tapal
Arenduskojas lõppeb 8. oktoobril 2010. a
kell 17.00

On valminud Vihula Valla
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava korrektuur. See on praegu valla
veebileheküljel avalikustatava ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengukava vältimatu osa, mis võimaldab
vallavolikogul kehtestada
nimetatud arengukava. Kehtestatud arengukava on omakorda aluseks KIK-ist raha
taotlemisel.
Vihula valla ühisveevärk
ja -kanalisatsioon on suures
osas amortiseerunud ja vajab
tõsist rekonstrueerimist.
Tänasel päeval on ühisveevärk Võsul, Käsmus,

Vergis, Võsuperes ja Vihulas. Ühiskanalisatsioon koos
biopuhastitega on Võsul,
Vergis ja Vihulas. Rekonstrueerimine nõuab raha ja
mitte vähe. Enamus omavalitsusi on taotlenud raha
KIK-i ühtekuuluvusfondist
ja selle abil oma vee- ja
kanalisatsioonivärgi korda
teinud/tegemas. Käesoleva
aasta oktoobris on viimane
taotlusvoor nimetatud fondist raha saamiseks. Vihula
Vallavalitsus ja vastloodud
vee-ettevõte Vihula Valla
Veevärk OÜ on otsustanud
taotleda toetust 72 miljonit
krooni I etapi rekonstruee-

rimis- ja laiendustööde teostamiseks. Omarahastus on
eeldatavalt suurusjärgus
20% ja tagastamise aeg on
20 aastat. See tähendab, et
meie poolt pandud ühele
kroonile lisab KIK neli.
I etappi tööd hõlmavad
Võsupere puurkaevu ja
veetöötlusjaama ehitust,
Käsmu puurkaevu, veetöötlusjaama ja kogu küla
hõlmava veetorustiku ehitust. Võsu aleviku reoveepuhasti ehitust, vee- ja
kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimist ja uue ehitust.
Loodame, et rahataotlus

rahuldatakse ja plaanitavad
tööd saab tehtud. Kõik see
toob kaasa eeldatavalt veehinna tõusu. Ka need prognoosid on tutvumiseks valla
veebileheküljel ja vallamajas. Hinnad on eeldatavad
ja sõltuvad nii hangetest kui
ka tulevastest liitujatest. Samas ei saa me edaspidi ilma
püsitasu tõusuta, milline
peaks muutuma hiljemalt
järgmise aasta alguses.
Urmas Osila
Abivallavanem

Võsu Pensionäride Klubi Nooruse Kaja.

Eestlastel on üks tore ütlus:
seltsis on segasem. Seda
saab mõista mitmeti, eriti
praegusel ajal, kui sõna
„selts“ on taas saanud sama
tähenduse, kui 19.sajandi
lõpul. Seltse, või nagu neid
tänapäevaselt kutsutakse
mittetulundusühinguid, tekib nagu seeni ja nendesse
koondunud inimesi on palju
– erinevate teadmiste, elukogemuste, tõekspidamistega, erinevas vanuses ja
erineva taustaga, tulevad
kokku nii maalt kui linnast.
Seda vana ütlust parafraseerides võib jõuda ka
järelduseni, et „seltsides on
segased“, sest kuidas teisiti
suhtuda inimestesse, kes
täiesti vabatahtlikult, oma
enese vabast ajast ja ilma
sentigi teenimata lähevad
pärast tööpäeva või mis veel
hullem, nädalavahetusel,
kuhugi rahvamajja või külatuppa, et seal näitemängu
proovida, rahvatantsu harjutada või laulukooris häält
kähedaks lõõritada. Ega nad
ikka täiesti normaalsed ei ole
võib nii mõnigi arvata.
Et vastupidises veenduda, tahame alates sep-

tembrikuust valla ajalehes
tutvustada Vihula vallas
tegutsevaid seltse – kõiki,
sõltumata sellest, kas tegemist külaseltsi, piirkonda
ühendava seltsi või lihtsalt
mõne huviala põhjal koondunud ühendusega. Kõigile
esitame samad küsimused ja
vihjeks niipalju, et ka siin
kehtib vanarahva ütlus kes
ikka koera saba kergitab, kui
mitte koer ise! Ehk teisisõnu
siin on enesekiitmise ja tutvustamise koht – andke
endast teada!
Vihula valla kodulehel
internetis on mittetulundusühenduste ja külaliikumise
lingi all meie vallas tegutsevad seltsid kenasti üleval –
täpselt need, kes endist
vallale teada on andnud ja
täpselt selles järjekorras, mil
keegi ametliku tegutsemisõiguse sai.
Ehk – alustame algusest
– esimene ja kõige kauem
järjepidevalt tegutsenud
selts Vihula vallas on Võsu
Pensionäride Klubi Nooruse Kaja.
Anneli Kivisaar
Arendusnõunik

Küsimustele vastab Mirjam Paat, MTÜ Võsu Pensionäride
Klubi Nooruse Kaja juhatuse esimees.
Kes te olete? Veidike ajaloost ja tänapäevast.
11. jaanuaril 1981 toimus Guido Mahkvei algatusel ja

eestvedamisel Võsu Pensionäride Klubi Nooruse Kaja
asutamiskoosolek. Asutajaliikmeid tuli kokku 21 ja
esimeseks juhatuse esimeheks valiti Guido Mahkvei, kes
seltsi vedas kuni kuni 11. juunini.1994.
9. novembril 1995 anti välja registreerimistunnistus ja 3.
jaanuaril 2000 kanti Nooruse Kaja põhikiri äriregistrisse.
Kõige rohkem liikmeid 86, oli 1983. aastal, praegu on
liikmeid 38. Juba asutamiskoosolekul otsustati klubi juurde
luua rahvatantsuring Laine Tart'i juhendamisel, tantsuring
töötab tänaseni - praegu õpetab Võsu Rannamemmesid
Merikene Teppe.
Kohe alguses kutsuti kokku ka naisansambel, selle
juhendajad olid Aliide Rebane ja Marianne Limberg ning
sõnakunstirung, juhendajateks Auguste Vellerand ja Guido
Mahkvei. Sõnakunstiringi tegemistes hakkas üsna varsti
kaasa lööma Luule Aasmäe ning tänaseks on sellest välja

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §
22 lõike 1 punkt 36³ alusel

I ÜLDSÄTTED
§ 1. Avaliku korra eeskirja eesmärk
(1) Vihula valla avaliku korra eeskirja (edaspidi Eeskiri)
eesmärgiks on koos riigi ja valla vastavate õigusaktidega tagada
Vihula valla haldusterritooriumil kogukonna rahulik kooseksisteerimine ja turvalisus ning igaühe õigus omada avalikku
kindlustunnet ja võimalus realiseerida oma õigusi, vabadusi ja
kohustusi.
(2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile Vihula valla
haldusterritooriumil elavatele, viibivatele ja/või tegutsevatele
isikutele.
(3) Eeskirja täidetakse koosmõjus valla põhimäärusega, valla
heakorra eeskirjaga ning valla koerte ja kasside pidamise eeskirjaga
ja teiste õigusaktidega.
§ 2. Mõisted
(1) Eeskirjas on kasutatud mõisteid alljärgnevas tähenduses:
1) üldkasutatav koht on vabaks liikumiseks ja kasutamiseks
avatud territoorium, ehitis või selle osa, samuti ühissõiduk;

Millega te end üleval peate?
Meie saame oma kuludeks raha liikmemaksudest, aastal
1981 oli see 1 rubla, praegu 25 krooni aastas. Lisa tuleb
näiteringi esinemistuludest, Vihula Vallavalitsus toetab meid
rahaliselt ja kannab ka kulud, mis tulevad meie kasutuses
oleva „Jututoa“ kütte ja elektitarbimise eest.
Raha kulub postiteenuste eest tasumiseks
eakate
õnnitlused ringhäälingu kaudu, kohvi ja tee ostmiseks
„Jututoa“ lauale, külaliste vastuvõtuks, kohtumisõhtute ja
aastapäevade korraldamiseks.
Suurimad mured?
Transport esinemistele, kohtumisõhtutele, teatrisse või
mujale sõiduks on väga kulukas ja raha selleks kusagilt eraldi
ei tule. Oleme esitanud taotlusi valla kultuurikomisjonile ja
raha ka saanud, aga mitte nii palju, kui vaja oleks.

Luule Aasmäe (vasakul) Võsu rahvatantsu aastapäeval
õnnitlussõnu lausumas.
kujunenud Võsu Rahva Teater, ikka Luule juhtimisel.
Kohalikud pillimehed koondati ühiseks tegevuseks ja
muusikalist elamust pakkusid Taavi Teinbas, Heli Limberg,
Vello Puusep, Ermo Valme, Ahti Laik, Ants Laigu, Ivo
Einholm, Ada ja Andrei Kullerkann.
23.veebruaril 2004 avasime rannaklubi keldrikorrusel
„Jututoa“, ruumi andis meile kasutamiseks vallavalitsus.
Seal käime pidevalt koos, teeme käsitööd, vahetame
toiduretsepte, organiseerime osavõttu aleviku ühisüritustest

Vihula valla avaliku korra eeskiri
MÄÄRUS
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(Teeme Ära jm.), jagame informatsiooni, korraldame
käsitöönäitusi, samuti ajaloo-, usuloo- ja kirjandusalaseid
arutelusid, teeme näidendite lugemisproove ning palju
muud.

2) avalik koht on üldkasutatav koht või vabaks liikumiseks ja
kasutamiseks piiratud territoorium, ehitis või selle osa
(tänavad, teed, hoovid, pargid, parklad, platsid, haljasalad,
ametiasutused, laste-, haridus-, tervishoiu- ja kultuuriasutused,
kauplused, majutusasutused, spordihooned, trepikoda, koridor,
kelder, pööning, ühissõidukid, veekogud, supluskohad,
mänguväljakud, avalikud rannad jms, mis on antud üldiseks
kasutamiseks või mis on tegelikult üldkasutatavad ja kuhu on
vaba juurdepääs kõigil inimestel);
3) avaliku korra all mõistetakse tavade, heade kommete, normide
või reeglitega kinnistatud isikutevahelisi suhteid ühiskonnas,
mis tagavad igaühe avaliku kindlustunde ja võimaluse
realiseerida oma õigusi, vabadusi ja kohustusi;
4) turvalisus on isiku kaitstuse seisund, mis väljendub isiku
kindlustundes, et teda ümbritsev keskkond võimaldab elu,
tervise, vara ning teiste õigushüvede efektiivse kaitse;
5) avalik üritus on avalikus kohas valla haldusterritooriumil
korraldatav avalikkusele suunatud üritus, kontserdid,
etendused, näitused, laadad, rongkäigud, spordivõistlused jms
üritused, millest teatamisele ja mille korraldamisele ei laiene
avaliku koosoleku seadus;
6) avalik koosolek on väljakul, pargis, teel, tänaval või muus
avalikus kohas vabas õhus korraldatav koosolek, demonstratsioon, miiting, pikett, religioosne üritus, rongkäik või
muu meeleavaldus, mille korraldamisele laieneb avaliku
koosoleku seadus;

Suurimad saavutused?
Oleme uhked, et:
- alates aastast 1981, kui selts koos hakkas käima, taastati
kohe rahvatantsuring ja et Võsu Rannamemmed tantsivad
tänaseni;
- sõnakunstiringist väljakasvanud näiteringi tegevus
jätkub;
- 24.veebruaril 2004 avatud „Jututoa“ tegevus käib;
- oleme üksteist toetavad pensionärid, kes on organiseeritult osalenud vallarahva ühisettevõtmistel, pidupäevadel ja koristustöödel,
- võtsime osa käsitööesemete valmistamisest valla
vastsündinutele ning paljulapselistele peredele.
Tulevik – kuhu edasi?
11. jaanuaril 2011 peame Võsu Pensionäride Klubi Nooruse
Kaja juubelipidu 30. tegevusaastapäeva. Tahaks lõpetada
motoga, millega avati 30 aastat taagasi meie klubi
asutamiskoosolek:
Aastad, mis tulevad, nooreks ei tee,
Kuid vanad ei ole me hoopiski veel.
Elu see erksamat elamist nõuab
Ette siis paljugi võtta veel jõuab!
7) alaealine on alla 18-aastane isik.

II AVALIKU KORRA NÕUDED
§ 3. 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) lärmata, kasutada ebasündsaid väljendeid, tülitada
kaaskodanike, või rikkuda ükskõik millisel muul viisil avalikku
korda, sealhulgas eksida üldtunnustatud tavade ja heade
kommete vastu;
2) teist isikut sõnaga, žestiga või muul moel solvata, hirmutada või
ähvardada;
3) omada või tarvitada narkootilisi ja psühhotroopseid aineid;
4) ilmuda avalikku kohta joobnuna, või seisundis, mis on ohtlik
isiku enese või teiste isikute tervisele või riivab kaaskodanike
sündsustunnet ja ühiskonna moraalitunnet, samuti tarbida
avalikus kohas alkohoolseid jooke või õlut;
5) 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;
6) tekitada teist isikut oluliselt häirivat müra, mis ületab
sotsiaalministri määrusega kehtestatud normtasemed, või
valgusefekte (ilutulestik) ajavahemikus kella 23:00 kuni 06:00;
7) korraldada vallavalitsuse loata ilutulestikku;
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09. septemberil 2010 kell 16.15 Rutjal.
Istungil osales 11 volikogu liiget: Andrus
Aasmäe, Anneli Alemaa, Tõnu Ammussaar,
Mare Kalme, Age Kuusemets, Hanno Nõmme,
Mati Piirsalu, Eha Sirelbu, Aide Veinjärv, Vello
Väinsalu ja Uno Õunapuu.
Istungil ei osalenud: Piret Aasmäe, Gerly
Kaljuvee, Einar Ohov ja Arvi Ööpik.

Määrusega nr 16 kehtestati Vihula valla avaliku korra
eeskiri. Sama määrusega tunnistati kehtetuks volikogu
13.05.2002 vastu võetud „Vihula valla korra eeskiri“
peatükk nr II „Avaliku korra eeskiri“
Otsusega nr 72 algatati Vihula valla omandis olevale
Võsu aleviku Võsu ranna ja parkmetsa maaüksusele
detailplaneeringu koostamine
Volikogu poolt vastuvõetud määruste ja otsustega saab
tutvuda valla kantseleis, raamatukogudes ja valla
veebilehel: www.vihula.ee.

Vihula valla avaliku korra eeskiri

algus 2 lk
8) reostada, lõhkuda, rikkuda, hävitada või omavoliliselt maha
võtta, paigaldada või ümber paigutada nime- või numbrisilte,
teabe- või mälestustahvleid, liiklusmärke, pargiinventari,
valgusteid, päästevahendeid ja tehnovõrkude koordinaattabeleid, kanalisatsiooniluuke või teisi avalikus kasutuses
olevaid asju või kasutada neid muul kui ettenähtud otstarbel,
samuti omavoliliselt avada või sulgeda või lukustada
avariiväljapääse või luuke, reostada veekogu, samuti
omavoliliselt takistada avalikku juurdepääsu kaldarajale;
9) sulgeda või takistada liiklust avalikus kasutuses olevatel
sõiduteedel, kõnniteedel ja radadel ilma vallavalitsuse loata;
10) liigelda mootorsõidukitega parkides; haljasaladel, kõnniteedel,
laste mänguväljakutel, randades, spordiväljakutel ja muudeks
selleks mitte ettenähtud kohtades;
11) 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;
12) viibida ilma omaniku või valdaja loata vastavalt tähistatud
varisemisohtlikus või muus inimeste ohutuse tagamiseks
piiratud kohas, välja arvatud ohuolukorra likvideerimiseks;
13) viibida avalike ürituste korraldajate poolt piiratud territooriumil ilma korraldaja loata;
14) viibida ilma omaniku või valdaja loata kinnisasjal, mis on
omaniku poolt piiratud või tähistatud;
15) 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;
16) sõita hobuste, 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;
17) telkida ja teha lõket selleks mitteettenähtud kohtades;
18) siseneda supluspiirkoda igat liiki veesõidukiga, v.a. eriteenistused;
19) võtta kaasa loomi supluskohta või avalikule üritusele, v.a.
spetsiaalsed üritused;
20) risustada illegaalse grafiti teostamisega valla avalikku ruumi;
21) Vihula valla avalikes randades ja supluskohtades on keelatud:
tarvitada alkoholi või viibida ebakaines olekus;
ujuda kaugemale selleks tähistatud piirkonnast;
vetteminek ebakaines olekus;
rikkuda rannavarustust;
veekogude ja nende ümbruse risustamine;
pesta pesu ja sõidukeid ning teha lõkketuld;
telkida ja teha lõket v.a. selleks ettenähtud kohtades;
kaldaehitiste, vetelpäästevarustuse, veeliiklusmärkide ja
poide rikkumine.
§ 4. Ettevõtlusalane tegevus
(1) Igasugune ettevõtlusalane tegevus tuleb korraldada nii, et
sellega ei häiritaks kaasinimeste rahu ei tekitataks müra, mis ületab
sotsiaalministri määrusega kehtestatud normtasemeid.
(2) Kaubandustegevuse käigus kaasinimeste rahu häirimine võib
olla aluseks majandustegevuse registris registreeringu väljastamisest või muutmisest keeldumisel, lahtioleku aja piiramiseks ning
majandustegevuse registris registreeringu kehtetuks tunnistamisel.
(3) Kauplustel, toitlustus- ja teenindusettevõtetel ei ole lubatud
muusika edastamiseks paigutada tänavale suunatud valjuhääldajaid
ilma vallavalitsuse loata.
(4) Ehitustegevuse käigus kaasinimeste rahu häirimine või avaliku
ruumi reostamine võib olla aluseks majandustegevuse registris
registreeringu väljastamisest või muutmisest keeldumisel,
majandustegevuse registris registreeringu kehtetuks tunnistamisel
või ehitusloa peatamisel.

VIHULA VALLA LEHT

24.augusti 2010 istungi nr 28 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. nimetas Sihtasutuse Võsu Kuurort täiendavaks nõukogu
liikmeks Eha Sirelbu;
2. maksis koolilõputoetust kolmele Vihula valla lapsele kes on
lõpetanud põhikooli või gümnaasiumi;
3. tunnistas riigihankele tähtaegselt pakkumused esitanud
pakkujad Elinord Ehitus OÜ, Remet AS, Harju Ehitus AS,
Riverside OÜ, Parmeron AS ja Antaares AS vastavaks
hanketeates esitatud pakkujate kvalifitseerimise tingimustele.
Tunnistada käesolevale riigihankele pakkujate Elinord Ehitus
OÜ, Remet AS, Harju Ehitus AS, Riverside OÜ, Parmeron AS
ja Antaares AS esitatud pakkumused vastavaks kõikidele hanke
dokumentide punktides 4 ja 5 esitatud tingimustele. Tunnistada
käesoleva riigihanke edukaks pakkumuseks Antaares AS poolt
esitatud pakkumus, kui vastavaks tunnistatud pakkumuste
hulgast odavaim pakkumus;
4. väljastas projekteerimistingimused kuuri laiendamise projekteerimiseks Vahakivi maaüksusel Palmse külas;
5. väljastas kirjaliku nõusoleku väikeehitise püstitamiseks Kanguste-Tennukeste maaüksusele Võhma külas ja puurkaevu
rajamiseks Koskla maaüksusele Toolse külas;
6. väljastas ehitusloa Sakussaare küla Kiviloo II maaüksuse
elektriliitumise rajamiseks;
7. väljastas kasutusloa Vainupea küla Morgu maaüksuse laste ja
noorte vabaajakeskuse hoone rekonstrueerimistööde I etapi
järgseks kasutamiseks;
8. otsustas esitada volikogule järgmised eelnõud: „Detailplaneeringu koostamise algatamine Võsu aleviku Võsu ranna ja
parkmetsa maaüksusele“ ja „Võsu aleviku Mere tn 93
maaüksusele koostatud detailplaneeringu kehtestamine“ (Mere
tn 93 detailplaneering esitatakse volikogule kehtestamiseks
juhul, kui enne volikogu istungit on kinnistu omanikuga
sõlmitud servituudileping valla pumbamajale juurdepääsu
tagamiseks).
9. vaatas läbi hajaasustuse veeprogrammist toetuse eraldamise
taotlused.
31.augusti 2010 istungi nr 29 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. eraldas reservfondist MTÜ-le Võsu Rannaklubi omaosaluse
tasumiseks projektile “Rannaklubi väliste avatäidete vahetamine, omanikujärelvalve tegemine“ summas 31 417.- krooni
ja projektile „Rannaklubi hoone kultuurimaja poolse osa lae
soojustamine, omanikujärelvalve tegemine“ summas 19 030.krooni;
2. kinnitas sotsiaal- ja hariduskomisjoni ettepanekud järgmiselt:
maksta rehabilitatsioonitoetust kahele vähekindlustatud perele
kokku summas 1607 krooni, maksta rehabilitatsioonitoetust
kahele eakale inimesele kokku summas 1500 krooni, maksta
koolitarvetetoetust kahele vähekindlustatud perele kokku
summas 3460 krooni, maksta koolitoidutoetust ühele
vähekindlustatud pere lapsele 200 krooni kuus, maksta toetust
kahele töötule kokku summas 1000 krooni, maksta ühekordset
toetust kahele eakale inimesele kokku summas 626 krooni,
maksta koolilõputoetust ühele põhikooli lõpetanud lapsele
summas 500 krooni, maksta ühekordset toetust seoses
vabanemisega kinnipidamisasutusest summas 1000 krooni.
3. kinnitas kultuuri-ja spordikomisjoni ettepanekud järgmiselt:
rahuldada MTÜ Vergiranna Selts taotlus 4000 krooni ulatuses
Vergi Kaluritepäeva kultuuriprogrammi katteks, rahuldada
MTÜ Sakussaare Külaselts taotlus 800 krooni ulatuses
rahvatraditsioone hoidva ürituse Jaanik Sakussaares korralduskulude katteks, rahuldada MTÜ Võsu Vabatahtlik
Tuletõrjeühing taotlus 1000 krooni ulatuses Muinastulede öö ja
suvelõpupeo korraldamiseks Võsu rannas 28.08.2010, mitte

III AVALIKU ÜRITUSE KORRALDAMISE
NÕUDED
§ 5. Avaliku ürituse korraldaja ja taotluse esitaja
(1) Avalikku üritust võib korraldada füüsiline või juriidiline isik.
Avalikku üritust korraldav füüsiline isik on avaliku ürituse
korraldaja. Kui avalikku üritust korraldab juriidiline isik, peab ta
määrama avaliku ürituse korraldaja.
(2) Avaliku ürituse korraldaja peab vähemalt 10 päeva enne
avaliku ürituse toimumist esitama vallavalitsuse kantseleisse
avaliku ürituse korraldamise loa taotluse koos kõigi eeskirjas
nõutud lisadokumentidega.
(3) Luba avaliku ürituse korraldamiseks ei ole vaja taotleda, kui see
toimub ehitises või selle osas (s.h hoone siseruumides) ning kui
avalik üritus vastab ehitise kasutusloas määratud kasutusotstarbele
ja üritusega ei kaasne kõrgendatud turvariski.
(4) 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 ee- 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;
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rahuldada Kallervo Karu taotlust 500 krooni eraldamiseks
Massif Streettour Võsu Workshop Võsu 500 raames trummimängu populariseerimiseks, kuna ettevõtmine ei vastanud
väljakuulutatule;
väljastas projekteerimistingimused Eisma sadama paadikuuri
rekonstrueerimise projekteerimiseks; puurkaevu, pumbamaja
ja reoveekäitlussüsteemi projekteerimiseks Käsmu küla
Liivranna maaüksusele; Käsmu küla, Võsu aleviku ja Võsupere
küla veevarustuse ning heitvee käitluse rajatiste modelleerimiseks ning eelprojekti koostamiseks;
väljastas ehitusloa lasteaed-külakeskuse püstitamiseks
Võsupere küla Mudila maaüksusele ja Võsu aleviku Spordi tn
19 korterelamu tahkkütteseadmete ning moodulkorstende
paigaldamiseks;
väljastas kasutusloa Eru küla Ööbiku maaüksusel asuva sauna
kasutamiseks ja Uusküla küla Kaasiku maaüksuse elektriliitumise kasutamiseks;
luges korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks perioodil
01.10.2010 kuni 30.04.2011 M. Alliksaar Vainupea külas, V.-H.
Pobbul Vainupea külas, E. Jõgi Võsu alevikus, T. Henno Adaka
külas;
rahastas hajaasustuse veeprogrammist 11 taotlust. Ei
rahastanud 3 taotlust, kuna rahvastikuregistri järgne elukoht ei
ole Vihula vallas või on elukoht registreeritud hilisemalt kui
01.01.2009;
otsustas esitada volikogule järgmised eelnõud: „Vihula valla
avaliku korra eeskirja kehtestamine“ ja „Võsu aleviku Mere tn
4 maaüksusele koostatud detailplaneeringu kehtestamine“;
väljastas RMK Loodushoiuosakonnale Oandu looduskeskuse
õuel ning Oandu ümbruse loodusradadel 18.09.2010 toimuva
avaliku ürituse, „Lahemaa matka- ja muusikapäev“ korraldamise loa;
luges parimaks pakkujaks merepäästevahendite pakkumisel
Balti Merekaatrid AS pakkumine.

08.septembri 2010 istungi nr 30 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. täiendas Vihula Vallavalitsuse 08.06.2010 korralduse nr 252
lisa 7 punktiga 7.1.28 Tiigi väikekoht 2a;
2. maksis ranitsatoetust à 700 krooni 12-le I klassi astujale;
3. makstis ühekordset toetust ühele töötule summas 3000 krooni;
4. väljastas ehitusloa Eisma sadama paadikuuri rekonstrueerimiseks sadamahooneks.
15.septembri 2010 istungi nr 31 kokkuvõte
Vihula Vallavalitsus:
1. väljastas kirjaliku nõusoleku puurkaevu rajamiseks Lillemetsa
maaüksusele Oandu külas;
2. moodustas hanke “ Võsu Põhikooli Palmse piirkonna lasteaia ja
külakeskus-raamatukogu hoone sisustuse ostmine“ pakkumuste läbivaatamise komisjon järgmises koosseisus: komisjoni
esimees: Urmas Osila abivallavanem, komisjoni liikmed: Erik
Keskküla – ehitus- ja planeerimisnõunik, Enna Tiidemann –
vallasekretär, Tiina Vilu – projektijuht, Mati Piirsalu – volikogu
aseesimees;
3. nõustus Salatse külas asuva Midli maaüksuse jätmisega riigi
omandisse;
4. muutis Tepelvälja külas asuva Ülle katastriüksuse lähiaadressi
ja määras uueks lähiaadressiks Haaviku;
5. luges korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks perioodil
01.10.2010 kuni 30.04.2011 A.-L. Kaljurand Villandi külas, H.
Luht ja E. Pohla Annikvere külas, Ü. Kajando Võsu alevikus, T.
Laursoo Lahe külas;
6. otsustas seada tasuta ning tähtajatu tee- ja tehnovõrkude
servituut kinnistule Mere tn 93 Võsu alevikus.
14) lisainventari paigaldamise vajadus;
15) reklaami eksponeerimise vajadus;
16) tekkiva prügi eemaldamise lahendus
(5) Kui avaliku üritusega kaasneb kõrgendatud turvarisk (toimub
alkoholi müük, üritus korraldatakse selleks kasutusluba
mitteomavas ehitises jms) tuleb loa taotlusele lisada turvaplaan.
(6) 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.
(7) Avaliku ürituse korraldamise loa taotlusele peab korraldaja
lisama Ida Prefektuuri Rakvere politseijaoskonna kooskõlastuse.
(8) Avaliku ürituse loa taotlusele kirjutab alla korraldaja.
§ 6. Taotluse menetlemine ja loa andmine
(1) Loa taotluse vaatab läbi vallavalitsus ja vajadusel otsustab
ürituse korraldajalt täiendavate dokumentide ja/või kooskõlastuse
esitamise vajadust.
(2) Vallavalitsus annab avaliku ürituse korraldamiseks loa kümne
tööpäeva jooksul avaliku ürituse korraldamise loa taotluse
vallavalitsusse saabumise päevast arvates või jätab § 7 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.
järgneb oktoobris
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VIHULA
VALD

SA Lääne-Viru Arenduskeskus ja Vihula
Vallavalitsus kutsuvad Vihula, Kadrina ja Haljala
valdades tegutsevaid ettevõtjaid, vabaühendusi ja
kohalike omavalitsuste esindajaid osalema

Vihula valla infopäevale
kolmapäeval, 13.10.2010 Võsu Põhikoolis,
videoõppeklassis 14.00-17.00

Kavas
14.00-14.30 Lääne-Viru Arenduskeskuse
tutvustus. Lääne-Viru Arenduskeskuse poolt
pakutavad teenused.
Aivar Lainjärv, Lääne-Viru Arenduskeskuse
juhataja/KOV konsultant
Valdkondlikud töörühmad
Ettevõtlus
14.30-16. 30 Maakondliku arenduskeskuse
proaktiivsed tegevused ettevõtjatele
(nõustamisteenus, infopäevad,
baaskoolitused, VKEde arenguprogramm).
Toetuse taotlemise protsess.
EASi toetusmeetmed ettevõtjatele ja EASi
iseteeninduskeskkond (stardi- ja kasvutoetus,
teadmiste- oskuste programm, eksporditoetus, innovatsiooniosak, toetusmeetmete
andmebaas, jm).
Maakondlik ettevõtjate list.
Tea Treufeldt, ettevõtlus-konsultant,
Triin Varek, ettevõtluskonsultant

EELK Haljala koguduse liikmed ning Esku kabeli toetajad on
lahkelt palutud osa võtma tänujumalateenistusest, mis toimub
03.10.2010. a. Esku kabelis algusega kell 14.00. Jutlustab dr. theol
Peeter Roosimaa. Kaetud on armulaud.
Täname eestpalves kõiki, kes on aidanud kaasa kabeli katuse
valmimisele.
EELK Haljala Püha Mauritiuse koguduse juhatus.
SA Esku kabel nõukogu

Võhma Seltsimaja 100
Ootame Teid 16. oktoobril 2010 kell 16.30 Ilumäe kabeliaeda, et koos
meenutada ja tänada Magnus Weber'it ja teisi Võhma Seltsimaja ehitamise
eestvedajaid.
17.30 asume segakoori laulu saatel teele Seltsimaja poole, et
18.00 ehk enne suure peo algust koos Teiega pisu kurku kasta, sest
19.00 tahab MTÜ Võhma Seltsimaja näitering koos seltsi segakoori ja
rahvatantsijatega maha mängida Rudolf Blaumanni poolt kirjapandud ja Urmas
Lennuki ümberseatud kurbmängu „Ärakadunud poeg“, mis ka seltsimaja
avamise peol 100 aastat tagasi ette kanti.
20.00 on lava tühi ja tervitama olete oodatud Teie!
21.30 astub „walitsuse lubaga“ üles orkester „Karavan“, kelle tantsu-ja
laululugude saatel läheme koos 17. oktoobrisse 2010, et meie vanale
seltsimajale üks vägev kesköine sünnipäevalaul ära laulda!
„Pidu lõpetus“ on siis, kui seltsilised ära väsivad!
******
MTÜ Võhma Seltsimaja ootab Teid, sest MEIL ON VÕHMA ja me tahame
sellest Teilegi osa anda!
Teadmiseks veel, et “pidul on joovastavate jookidega einelaud!“ Niisiis hoidke tengelpung ligi!
Palume lahkesti, aga kindlasti oma osalemisest teada anda tel 5 398 9592 või
e-postil: vohma07@gmail.com

16.30-17.00 Küsimused-vastused, kokkuvõte,
personaalne lühikonsultatsioon soovijatele
Vabaühendused
14.30-16.30 Maakondliku arenduskeskuse poolt
vabaühendustele suunatud tegevused
(tutvustus, vabaühendustele suunatud
tegevused 2010 II poolaastal, MTÜde
koostöö, rahastamis-võimalused).
Kaie Kranich, vabaühenduste konsultant
16.30-17.00 Küsimused-vastused, kokkuvõte,
personaalne lühikonsultatsioon
soovijatele
Kohalikud omavalitsused
14.30-16.30 Maakondliku arenduskeskuse
tegevused koostöös kohalike omavalitsustega
Kohalike omavalitsuste tegevused ja ootused
maakondlikule arenduskeskusele, KOVide ja
MAKi koostöövõimaluste kaardistamine.
Avatud toetusmeetmed kohalikele
omavalitsustele.
Aivar Lainjärv, KOV konsultant
16.30-17.00 Küsimused-vastused, kokkuvõte,
personaalne lühikonsultatsioon soovijatele
Info ja registreerumine 325 8645 või
anneli.kivisaar@vihula.ee kuni 11. oktoobrini
2010.
Käsmus Laane pansionis avatud

Hoolitsuste tuba
pakume: maniküüri, pediküüri,
massaaži.
Aja kokkuleppimiseks helista Dagmarile
5 663 9779 (maniküür, pediküür)
või Mari-Liisile 527 9481 (massaaž)
Hinnad sõbralikud!
Laane Pansion Laane tee 7, Käsmu

Suur tänu volikogu esimehele, vallavanemale, abivallavanemale ja
vallavalitsusele hea nõu ja tõhusa abi eest!
Pedassaare, Natturi ja koolimäe külad
Tänan Sind, et pärast tormi Vainupea surnuaial vabatahtlikult appi tulid, ja
Sind, et talgutest osa võtsid!
Tänan, et hoolid!
Riina
Võsu koolipere tänab lahke annetuse eest Helgi Mannovit ja Volli Sokku!

Hooldusravi teenuse osutamise
üldpõhimõtted tänases olukorras
Hooldusravi eesmärgiks on pakkuda patsiendile parim võimaliku elukvaliteedi/toimetuleku saavutamine või säilitamine. Haigekassa rahastab õendushooldusravi, mida pakuvad erinevad tervishoiuteenuse osutajad. Hooldusravi
osutatakse nii statsionaarselt kui ambulatoorselt ning hooldusravile suunamine
toimub patsiendi kodust perearsti või statsionaarist peale aktiivravi lõppu eriarsti
saatekirja alusel.
Hooldusravi sihtgrupiks on patsiendid, kes ei vaja ööpäevaringset
professionaalset arstiabi, vaid kvaliteetset õendusabi. Sihtgruppi kuuluvad kõik
püsiva tervisekahjustuse ja funktsionaalsete häiretega inimesed, kes vajavad pidevalt
või perioodiliselt õendusabi ning hoolekannet. Statistika näitab, et sihtgrupist
enamuse moodustavad 65-aastased ja vanemad inimesed.
Hooldusravist rääkides ei saa üle ega ümber rahamurest. Statsionaarses ehk
haiglatingimustes osutatavas hooldusravis omaosaluse kehtestamine on päevakorras
olnud mitmeid aastaid. Juba 2004. aastal heaks kiidetud Eesti hooldusravivõrgu
arengukavas peeti oluliseks hooldusravi rahastamist mitmest allikast (omavalitsus,
haigekassa, inimene ise), sest ainult haigekassa vahenditest ei jätku kõigile
ravivajajatele. Seni ei ole veel kehtestatud omavalitsuse osaluse kohustust patsiendi
statsionaarse hooldusravi eest tasumisel.
Alates 1. jaanuarist 2010 kehtiva Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu
kohaselt on statsionaarse hooldusravi puhul kehtestatud inimese omaosaluse määr
15% ja haigekassa kohustuse piirmäär 85%. Vastavalt tervishoiuteenuste loetelule
ühe haige voodipäeva piirhind on 632,62 krooni ning seega patsiendi poolt tasutav
omaosalus on u 95 krooni ühe voodipäeva kohta ja Haigekassa maksab ühe
hooldusravi päeva eest raviasutusele ligikaudu 538 krooni.
Lisaks eelnevale, juba varasemast kehtib hooldusravis sarnaselt eriarstiabile
voodipäevatasu, mis on 25 krooni päevas ning mida tohib võtta esimese kümne ravil
oldud päeva eest ehk maksimaalselt 250 krooni ühe haiglasoleku korra kohta.
Statsionaarse hooldusravi kõrval pakutakse ka ambulatoorset hooldusravi ehk
kodust õendusabi. Koduõe ülesandeks on osutada patsiendile tema kodus
tervishoiuteenuseid visiidi ajal. See on inimesele mugavam, sest ta saab hooldusravi
ajal edasi elada oma kodus, samuti on see rahaliselt odavam nii ühiskonnale kui ka
inimesele (tema omastele). Koduse õendusabi eest maksab haigekassa 100%.
Koduõendusteenusele võivad patsiendi suunata nii ambulatoorses kui statsionaarses
tervishoius töötavad arstid. Koduõendusvisiidil tehtavate toimingute hulka kuuluvad
märksõnadena peamiselt õendushooldusplaani koostamine, õendusalane
nõustamine, patsiendi põetamine, õpetamine ja juhendamine, raviprotseduuride
tegemine, raviskeemide rakendamine ja patsiendi seisundi jälgimine.
2010. aastal võimaldab omaosaluse kehtestamine statsionaarses hooldusravis
rahastada kvaliteetseid hooldusraviteenuseid 13% enam võrreldes eelmise aastaga,
lisaks võimaldab muudatus pakkuda 14% võrra rohkem ambulatoorse hooldusravina
koduõendusteenust.
Tatjana Šitova, EHK Viru osakonna RKH büroo juhataja
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PÄRJA MÄNNIK
Käsmu küla
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LAINE VIIRA
Aasumetsa küla
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ADA VÄINSALU
Lahe küla
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LAINE KASK
Võsu alevik
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INNA HARMANTS
Vihula küla
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VERNER ÜLLE
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MARTIN ILVES
Võsu alevik
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INNA VÄLKMANN
Käsmu küla
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MARTA SARAP
Võsu alevik
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AINO LEHTOJA
Võsu alevik
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LIIDIA SANG
Võsu alevik
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LIIA KRIIVA
Vergi küla
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HELVE TULL
Eisma küla
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GALINA SINILA
Adaka küla
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ANNE KADAI
Võsu alevik

70

MARJA KRIIVA
Vergi küla
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MAHLAPRESSID al. 2790kr ja
ÕUNAPURUSTAJAD al.990kr.
www.cidermill.ee Tel.53516054 PÄRNU.
Avatud juuksurisalong Viitna
kaupluse ruumides.
E,R
10.00 - 17.00
K
14.00 - 20.00
Teistel aegadel kokkuleppel
juuksuriga.
Olete oodatud kogu perega – nii
mehed kui naised, nii suured kui
väikesed.
Info ja broneerimine tel: 502 8779
SAEKETID KÕIKIDELE
SAEMUDELITELE alates 140.Rägavere tee 35,
Rakvere kpl. STIHL 32 55 332

Meie hulgast
on lahkunud …

EDKART-MARTIN KIVISAAR
10.09.2010

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

