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VALLAVANEMA VEERG
Lugupeetud vallarahvas!
24. veebruaril tähistasime oma kodumaa sünnipäeva. Me tunneme suurt uhkust oma esivanemate üle,
kes viisid täide võimatuna näiva eesmärgi- nad alistasid endast oluliselt suurema, tugevama vastase ja
rajasid oma riigi- meie riigi, Eesti Vabariigi. Me võime ainult ette kujutada seda ärevust, lootust ja
uhkust nende hingedes ja südames, aga ka vaprust ja armastust oma maa ning rahva vastu.
Möödunud aastad on olnud Eesti Vabariigile väga pöördelised, mõne aastatagune ülikiire majanduskasv
asendus suure langusega, mis õnneks on tänaseks pöördunud taas mõõdukale tõusule.
Keerulistele aastatele vaatamata on Aseri vald suutnud olla jätkusuutlik ning ellu on viidud mitu suurt
ja vajalikku projekti. Aseri vallas on renoveeritud sportimiseks ja vabaaja veetmiseks kaasaegseid
võimalusi pakkuv Aseri Vabaajakeskus. Välja on vahetatud ligi 30 km vee- ja kanalisatsiooni
torustikku, uuendatud on pumplad ja reoveepuhasti. Aseri, Rannu ja Kõrtsialuse elanikele on tagatud
kvaliteetne joogivesi, meie reovesi on puhastatud vastavalt kõikidele kehtivatele normidele. Lisaks on
ellu viidud veel mitmeid väiksemaid projekte.
Aseri elanikkond on vähenenud kümne aastaga ligi veerandi võrra. Mida toovad meile järgmised
kümme aastat? Ma väga loodan, et elanikkonna vähenemine pidurdub ja pöördub taas kasvule nagu on
seda teinud Eesti majandus. Täna sünnib meie valda umbes 10 last aastas - seda ei ole palju.
Maksujõulise elanikkonna vähenemisest tingituna peame leidma võimalusi kulude kokkuhoidmiseks ja
sealjuures tagama kõik vajalikud avalikud teenused. See ülesanne on keeruline, kuid kindlasti mitte
võimatu. On selge, et ilma lasteta ja koolihariduseta ei saa Aseri vallal olla helget tulevikku.
Aseri ei tohi olla ainult lagunevad majad Kesktänaval- meie koduvald peab muutuma kiiresti arenevaks
piirkonnaks-kohaks, kuhu ettevõtjad tahavad investeerida, kus elanikel on tööd ja head
vabaajaveetmise võimalused, kus suvitajatel ja turistidel on mõnus puhata. Ainult üheskoos tegutsedes
saame muuta oma kodupaiga paremaks, turvalisemaks, nägusamaks ja puhtamaks.
Sel sügisel toimuvad kohalike omavalitsuste valimised. Meie väikeses vallas on liiga palju intriige,
võimuvõitlust, sopaga loopimist. Ma väga loodan, et erinevate huvigruppide ja poliitiliste jõudude
edasise tegutsemise märksõnadeks saavad sisuline koostöö, hea tahe, et esiplaanile seataks valla ja
kogukonna huvid, mitte omakasu. Kutsun kõiki vallaelanikke aktiivselt osalema sügisel toimuvatel
valimistel. Ärge laske enda otsuseid mõjutada äraostmise ega hirmujuttudega - nii ei lähe meie elu
paremaks. Aseri vajab värskeid mõtteid ja uusi ideid!
Koit Oras
Aseri vallavanem

VALLAVOLIKOGU
30. jaanuar 2013
OTSUSED
nr 144. Aseri valla Aukodaniku kinnitamine.
* Kinnitati 2013. aasta Aseri valla Aukodanikuks URVE TAKJAS.
MÄÄRUSED
nr 64. Aseri Vallavolikogu 28. jaanuari 2009 määruse nr 67 "Rannu Raamatukogu põhimäärus”
muutmine.
* Rannu Raamatukogu postiaadress on: Vahtra tn 3, Rannu küla, Aseri vald.
nr 65. Aseri Vallavolikogu 28. jaanuari 2009 määruse nr 65 "Aseri Raamatukogu põhimäärus”
muutmine.
* Aseri Raamatukogu postiaadress on: Keskpõik 2, Aseri alevik, Aseri vald.
20. veebruar 2013
OTSUSED
nr 145. Vallavanema valimine.
* Valiti Aseri vallavanemaks KOIT ORAS.
nr 146. Vallavanemale töötasu määramine.
* Kinnitati vallavanema töötasuks 1340 eurot kuus, lisatasu abivallavanema ametikohustuste täitmise
eest 260 eurot kuus.
nr 147. Aseri Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseisu kehtestamine.
nr 148. Liisingulepingu lõpetamine ja sõiduauto väljaostmine.
* Lubati vallavalitsusel välja osta AS-lt SEB Liising Aseri Vallavalitsuse kasutuses olev sõiduauto
CITROEN C4 PICASSO.
nr 149. Umbusalduse avaldamine Aseri Vallavolikogu esimehele Riho Kutsarile.
* Avaldati umbusaldust volikogu esimehele Riho Kutsarile ja vabastati volikogu esimehe kohustustest.
MÄÄRUSED
nr 66. Aseri valla 2013. aasta eelarve vastuvõtmine.
* Võeti vastu 2013. aasta eelarve.
Seoses Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palgaalammäära muutmisega, võeti vastu järgmised
määrused:
nr 67. Aseri Vallavolikogu 27. jaanuari 2010 määruse nr 10 “Aseri valla ametiasutuste töötajate
töötasustamine” muutmine.
nr 68. Aseri Vallavolikogu 27. jaanuari 2010 määruse nr 11 “Aseri valla haridusasutuste pedagoogide
töötasustamine” muutmine.
nr 69. Aseri Vallavolikogu 27. jaanuari 2010 määruse nr 9 “Aseri valla lasteaia pedagoogide
töötasustamine” muutmine.
nr 70. Aseri Vallavolikogu 30. jaanuari 2008 määruse nr 42 “Aseri valla omavalitsusteenistujate
töötasustamine” muutmine.
nr 71. Aseri Vallavolikogu 29. juuni 2009 määruse nr 80 “Aseri Keskkooli pedagoogide
töötasustamine” muutmine.

27. veebruar 2013
OTSUSED
nr 150.Vallavolikogu esimehe valimine.
* Valiti volikogu esimeheks Gaido Kentem.
nr 151. Volikogu tööst osavõtu eest makstava tasu ja volikogu ülesannete täitmisel tehtud kulutuste eest
hüvituse suuruse ja maksmise kord.
* Maksta volikogu esimehele 200 eurot kuus; volikogu liikmetele 20 eurot istungil osalemise eest;
volikogu alatiste komisjonide esimeestele 13 eurot komisjoni iga koosoleku ettevalmistamise ja
läbiviimise eest; volikogu alatiste komisjonide liikmetele 7 eurot iga koosoleku tööst osavõtu eest ja
vallasekretärile volikogu asjaajamise korraldamise ja protokollide teenindamise eest 75 eurot kuus
nr 152. Esindajate nimetamine Eesti Maaomavalitsuste Liitu.
* Nimetati Eesti Maaomavalitsuste Liitu volikogu esindajaks Gaido Kentem ja asendajaks Ott Penek.
Vallavalitsuse esindajaks Koit Oras ja asendajaks Ruth Jõgiste.
nr 153. Esindajate nimetamine Ida-Virumaa Omavalitsuste Liitu.
* Nimetati Ida-Virumaa Omavalitsuste Liitu volikogu esindajaks Gaido Kentem ja asendajaks Ott
Penek. Vallavalitsuse esindajaks Koit Oras ja asendajaks Ruth Jõgiste.
nr 154. Esindajate nimetamine Kiviõli Regiooni Omavalitsuste Koostöökogusse.
* Nimetati Kiviõli Regiooni Omavalitsuste Koostöökogusse volikogu esindajaks Gaido Kentem ja
asendajaks Ott Penek. Vallavalitsuse esindajaks Koit Oras ja asendajaks Ruth Jõgiste.
MÄÄRUSED
nr 72. Aseri Vallavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine.

VALLAVALITSUS
10. jaanuar 2013
KORRALDUSED
nr 1. Toiduraha maksmisest vabastamine Aseri Lasteaias.
* Vabastati Aseri Lasteaias toiduraha maksmisest 01.01.2013-21.06.2013 100% ulatuses 9 last ja 50%
ulatuses 10 last.
nr 2. Ühekordsed toetused.
* Maksti ühekordseid toetusi 4 isikule summas 152 eurot.
nr 3. Õpilaste sõidutoetus.
* Maksti mujal gümnaasiumis õppivale 5 õpilasele sõidutoetust summas 190 eurot.
nr 4. Projekteerimistingimuste väljastamine.
* Väljastati Aseri Vallavalitsusele projekteerimistingimused Aseri Lasteaia mänguväljaku
rekonstrueerimiseks.
31. jaanuar 2013
KORRALDUSED
nr 5. Valla teenetemärgid ja tänukirjad.
* Kinnitati teenetemärkide saajate nimekiri alljärgnevalt:
nr 31 ANATOLI ZAMAHHOV
nr 32 INGRID KORJUS
* Kinnitati tänukirja saajate nimekiri alljärgnevalt:

1. SVETLANA JESSEVITŠ
2. VIKTORIA ABDUSALJAMOVA
3. AVE OJASALU
4. GAIDO KENTEM
5. TEET REISI
6. LJUDMILA SVIREPOVA
7. JEKATERINA PILDEN
8. LEA KARJA
9. EHA TÄHTVERE
10. EBE SINIMÄE
nr 6. Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks
lugemine.
nr 7. Kasutusloa väljastamine.
* Väljastati kasutusluba Sihtasutusele KredEx elektriautode laadimispunkti kasutamiseks aadressil
Külastuskeskuse MÜ, Kõrtsialuse küla, Aseri vald.
8. veebruar 2013
KORRALDUSED
nr 8. Nõusoleku andmine Siisto katastriüksuse jagamiseks ja katastriüksuste maa sihtotstarvete
määramiseks.
nr 9. Aseri Vallavalitsuse 09. veebruari 2011 korralduse nr 13 “Aseri Keskkooli hoolekogu
moodustamine” muutmine.
* Kinnitati Aseri Keskkooli õpilaste esindajaks Ingrid Vassiljeva.
nr 10. Aseri Muusikakooli hoolekogu kinnitamine.
* Kinnitati Aseri Muusikakooli hoolekogu järgmises koosseisus: Regina Kaplina, Irina Tonevitskaja,
Natalja Mihhejeva, Jelena Tõsjatšnik, Marina Popova.
nr 11. Ehitusloa väljastamine.
* Väljastati ehitusluba Aseri Vallavalitsusele Aseri lasteaia mänguväljaku rekonstrueerimiseks.
21. veebruar 2013
KORRALDUSED
nr 12. Reservfondist suunamine.
* Suunati reservfondist 1000 eurot vallavalitsuse arvele.
nr 13. Aseri valla 2013. aasta alaeelarve kinnitamine.
* Kinnitati Aseri valla 2013. aasta alaeelarve artiklite lõikes.
nr 14. Puudega inimesele hooldaja määramine.
* Määrati sügava puudega isikule hooldaja.

Rahvamaja tegemistest
10. veebruaril peeti meie rahvamajas maakondlikku puhkpillimuusika päeva. Kohal olid orkestrid
Avinurmest, Mäetaguselt, Kohtla-Järvelt, Jõhvist ja muidugi Aserist.
Mängiti läbi Peipsiäärsete maakondade laulupeo repertuaar ja igal orkestril oli võimalus ka oma
lugudega üles astuda.
Pärast esinemist said pillimehed kohvilaua taga omavahel suhelda ja uusi plaane teha.
17. veebruaril kutsusime aserlasi rahvamaja juurde vastlapäeva pidama ja hernesuppi sööma. Kohale
tuli nii lapsi kui täiskasvanuid ja lõbusad võistlused-mängud võisid alata. Tantsisime tibutantsu,
ajasime “sigu” põllule, vedasime lapsi kelkudega (ikka võidu) ja korraldasime uutmoodi
suusavõistluse. Võitjad olid kõik, kes võistlema tulid ja magusast auhinnast ei jäänud keegi ilma.
Lõpuks moodustasime alanud maoaasta auks ühe pika mao ja eksootiliste helide saatel tantsisime
hernesuppi ja vastlakukleid sööma. Eriline tänu supikeetjatele - see oli parim vastlasupp, mida kunagi
söödud.
Vabariigi 95. aastapäeva puhul oli rahvamajas üleval väike näitus, mille eksponaadid on kunagi
kaunistanud meie vanemate ja vanavanemate kodusid. Väljas oli vanaaegseid tarbeasju, fotosid ning
dokumente ja kõige rohkem kaunist käsitööd. Need pitsid on heegeldatud ja tikandid tikitud veel Eesti
esimese iseseisvuse ajal või varem. Sümboolseks pealkirjaks meie näitusele valisime tikitud sõnumi
ühelt linikult - Rõõmurikas elu. Vaevalt tikandi autori elu ainult lust ning lillepidu oli, aga kindlasti ei
keskendutud selles peres vaid elu tumedatele värvidele, vaid otsiti rõõme ka väikestes asjades. Kasulik
soovitus meile ka täna.

Ilusat kevadet soovides
Galina Simoniš
Aseri Rahvamaja juhataja

Lugemised kooliraamatukogus
Kui jõulud on möödas
ja näärid on läbi,
siis ometi tubli tükk talve on ees…
Need Leelo Tungla luuleread juhatasid sisse meie taliharjapäeva lugemised jaanuarikuu 14. päeval.
Teise tunni ajal kogunes raamatukokku hulk lapsi ja siis said kõik oma talveluuletusi ette lugeda - kes
peast ja kes raamatust. Rääkisime taliharjapäeva tähendusest meie rahvakalendris ja kui ettevalmistatud
lood loetud said, tuletasime meelde ka neid luuletusi, mis keegi jõuluvanale oli lugenud.
18. veebruaril aga rääkisime Tammsaarest, kelle sünnist möödus tänavu 135 aastat. Rahvakirjaniku
sünnikoha Albu põhikool kuulutas välja rahvusvahelise lugemisketi kirjaniku sünni- ja
surma-aastapäeva vahelisel perioodil. Üritusel osalemiseks tuleb lugeda väike katkend Tammsaare
loomingust.
Meie keti põhilugejad olid XI ja XII klassi õpilased ja õpetajad. Loeti “Kõrboja peremeest”, miniatuure
ja aforisme.
Loodan, et see tunnike koos Tammsaarega moodustas ühe korraliku lüli pikas lugemisketis ning et
lugejad jäid rahule, sest meiegi tähistasime rahvakirjaniku sünniaastapäeva.
Luule Varinurm, raamatukoguhoidja

Talvekuude tegemised koolis
Enne jõuluvaheajale minekut oli detsember pingeline õppimise kuu, aga õppetöö kõrval oli õpilastele
väga palju toredaid üritusi.
Algklassid käisid Jõhvi raamatukogus ekskursioonil, kontserdimajas vaadati etendust Onu Remuse
lood.
Teise advendiküünla süütamise ja väikese kontserdiga, kus esinesid käsikellade ansambel, lastekoor,
kanti ette jõululuuletusi, avati kooli aulas traditsiooniline päkapikulaat, kus jagus kõigile süüa-juua ja
jõulukingitusi.

Õp Ljubov Vagulina 8.-9. kl poisid käisid Jõhvis võrkpalli mängimas kooliliiga Ida-Viru turniiril.
Kuus õpetajat osalesid Ivangorodi sõpruskoolis metoodikapäeval, kus õp Irina Semjonova tutvustas
meie koolis käimasolevat loomaprojekti.

Detsembrikuu koolis lõpetasime kooli talvepeoga teemal Suvi talvel ning kooli ja muusikakooli ühise
talvehommikukontserdiga.

Kohe kolmanda veerandi alguses osalesid õp Jelena Sussareva 2 õpilast piirkondlikul
matemaatikaolümpiaadil.
Õp Regina Kaplina õpilane Ingrid Vassiljeva osaleb Tallinna Ülikoolis märtsikuus toimuval olümpiaadi
lõppvoorus eesti keeles võõrkeelena.
Algklasside õpilased käisid Jõhvi Kontserdimajas vaatamas Endla teatri etendust Kolm põrsakest ja
hea hunt, külastasid uut politseimaja ning käisid keskkonnaameti õppeprogrammi Jäljed lumel raames
Uljastel otsimas loomade-lindude jälgi talvises metsas.
Vastlapäev algas kooli sisehoovis õp Kristel Merigani juhendamisel algklassiõpilastega lumemao
meisterdamisega; sõime hernesuppi ja vastlakuklit; hõissa vastlaid ja õnnelikku maoaastat soovides
hakkas liikuma inimmadu sisehoovis oma ringe tehes ja lõpetasime vastlapäeva suusatades vastlaringil
või vastlakõnnil talvises koolitaguses metsas.

Sõbrapäeval töötas koolis jälle postkontor, mille kaudu sai oma sõpradele saata häid soove ja kingitusi.
Kooli soovitati tulla punases või roosas riietuses võttes kaasa ka oma lemmikmänguasju. Iga klass tegi
soovikaardi ja valmistas tordi loosiga tõmmatud sõbraklassile, torti söödi ühiselt sööklas
lõunavahetunnil.

Kohtla-Järvel käisid oma uisutamisoskust lihvimas huvilised nii koolist kui lasteaiast.

Osaleme Kaitse end ja aita teist projektis, mille raames on koolis juba kaks Päästeameti koolitust 6.-9.
kl õpilastele läbi viidud.

Eesti Vabariigi 95. aastapäeva tähistasime aktusega, kus meie külalisteks olid Riigikogu saadikud Kaja
Kreisman ja Rein Aidma. 2013. a on kuulutatud kultuuripärandi aastaks, mille fookuses on nii vaimne
kui aineline pärand tervikuna, kaitse all olev pärand kui ka kohalikku identiteeti kujundav elukeskkond
ja traditsioonid. Kõige selle hulgas tahetakse meeles pidada väikese rahva ajalukku oma panuse andnud
kodukandi inimesi. Kuna kool on olnud ja on ka edaspidi kohaliku elu edendajate hulgas, siis
meenutasime aktusel meie kooli endisi juhte- Jaak Kutti, Aleksander Nurk, Rudolf Reiman, Villem
Nurk, Elmar Liiv, Jaan-Ülo Saar, kes sellesse pärandisse oma jälje on jätnud.

Kalapüügist huvitatud õpilased võtsid osa tiigil toimunud valla talvise kalapüügi meistrivõistlustest.

1. märtsil on kooli õpetajate esindus Ivangorodi Naumovi koolis metoodilisel päeval, mille teemaks on
Motivatsiooni osa õppekvaliteedi tõstmisel, osaleme nelja õppetunni vaatlemisel ja analüüsil ning
ümarlauavestlusel kaasaegsest õppetunnist.
Riho Kutsar
Direktor

ASERI VABAAJAKESKUSE KINGITUS EESTI VABARIIGI 95. AASTAPÄEVAKS
Juba mitu aastat oleme meie riigi sünnipäeva tähistanud huvitavate ürituste korraldamisega. Sellel
aastal olid 23. veebruaril võistlustules kalastajad, korvpallurid ja lauatennisistid.
Esimesena alustasid Aseri tiigil kalastajad kell 10. Kohaletulnuid tervitas seekord kevadiselt naeratav
päike, mis aitas igati kaasa meeleolu loomisele.
Meeste arvestuses on Aseri valla talvise kalapüügi meister VALERI BAZAROV, kes püüdis 1 kg
koguses kala, II koht PAVEL GERASSIMOV ja III koht MIHHAIL KALAŠNIKOV.
Naiste arvestuses oli parim NATALJA PAŠKEVITŠ ja II koha sai NATALJA JEFIMOVA.
Lastest püüdis kõige rohkem kala POLINA POLJAKOVA, II koht PRIIT PÄÄRO.
Keskpäevast täitus Aseri Vabaajakeskuse saal korvpalluritega, kes võistlesid Aseri valla
meistrivõistluste poolfinaalkohtumistel finaalipääsu nimel.
Aprillikuus toimuva valla meistri väljaselgitamiseks moodustavad finaalpaari Kiviõli/Maidla
võistkond, kes alistas GK Ehituse 68:51 ja võistkond Maskid, kes sai jagu CITO-st 80:70.
Lauatennisistid võistlesid Tallinnas, kus toimus ELTL Laste GP Lauatennisekeskuse etapp. Seekordsest
etapist võttis osa 89 last.
Kõige nooremate tüdrukute hulgas, kes on sündinud 2004 ja hiljem, võitis KRISTIINA ANDREJEVA,
kes ka juhib täiseduga võistlussarja.
Poiste 2002/2003 vanuseklassi võitis MARTIN PENEK.
Väga hästi mängis poiste 2000/2001 vanuseklassis seekord NIKITA KONSA, kes võitis 3:2 finaalis
Karl Paul Parmaksoni Tartu SS Kalevist.
Tüdrukute samas vanuseklassis saavutas II koha HANNA-LOORA BOBROV, kes finaalkohtumises jäi
alla Aleksandra Kuprikovale Maardu LTK.
Kõige vanemas vanuseklassis saavutas II koha REELICA HANSON.
Aitäh kõigile, kes leidsid aega ning tegid sportimisega omapoolse kingituse meie riigile!

Maaturg on abiks maaomanikule
Tänaseks on maareform Eestis jõudnud lõpusirgele ja enamus metsa-ning põllumaast leidnud endale
omaniku. Paraku on erinevatel põhjustel vaja aeg-ajalt omandit müüa. Tavainimesele ei ole see
igapäevane tegevus ning pea alati on päevakorral mitmed küsimused - Kas saadav hind on hetke
parim? Kas tehing on turvaline? Kas ostja on usaldusväärne? Millele on vaja veel tähelepanu pöörata?
Müümisel on alati eesmärgiks saada antud hetke parim hind. Kuidas siis leida oma metsa-või
põllukinnistule ostja, kes oleks piisavalt usaldusväärne ja pakuks ka parimat hinda?
Maaomanikule on tähtis turvalisus ja see, millised on tehingu läbiviimise juures ilmnevad riskid.
Selleks olemegi loonud spetsiaalselt metsa- ja põllukinnistute ning raieõiguste internetipõhise
enampakkumiste keskkonna, mille eesmärk on aidata eraomanikel maa müügil läbi oksjoni saada parim
võimalik hind.
www.maaturg.ee on oksjoniportaal, mis on pühendunud metsa- ja põllukinnistute ning kasva metsa
raieõiguse müügile. Tänaseks oleme tegutsenud juba veidi üle aasta. Alustasime ostametse.ee nime all
ja keskendusime eelkõige metsakinnistute ning kasvava metsa raieõiguse müügile.
Meie portaalis oksjonitel osalemine on nii müüjatele kui ostjatele lihtne ja mugav. Internetioksjon tagab
suure ostjate-pakkujate ringi, mis on üks eeldus parima hinna kujunemisel. Avalikult veebis korraldatud
enampakkumisel teevad sobiva alghinna puhul pakkumisi kõik Eesti suuremad metsaettevõtted,
kokkuostjad ja põlluostjad. Tänaseks on meie andmebaasis pea 200 metsaostuklienti ja loomisel on
põlluostuklientide andmebaas. Juba korraldatud metsaoksjonitel on müüjad saanud alghinnast
tuhandeid eurosid suuremat tulu. Tänaseks on läbi maaturg.ee korraldatud oksjonite uue omaniku
leidnud üle poolesaja metsakinnistu või kasvava metsa raieõiguse.
Turvalisust tõstab ka see, et internetioksjoni puhul on pakkujatel väga keeruline omavahelisi
kokkuleppeid sõlmida ja nende täitmist jälgida, sest osalejad selguvad alles oksjoni jooksul. Kõik
pakkujad peavad end identifitseerima ID-kaardiga või läbi pangalingi, mis tagab ka turvalisuse.
Lisaks aitame müügilepingute koostamisel ja tehingute nõustamisel, et oleksid tagatud sõlmitavate
kokkulepete täitmised ja hajutatud maaomanike ning ostjate riskid, mis kaasnevad tehingutega. Pakume
abi kuni notaris tehingu lõpuleviimiseni välja.
Oluline on ka see, et portaalist on võimalik leida maksimaalne informatsioon müüdava kinnistu või
kasvava metsa kohta. Seega esmase nägemuse müükiminevast kinnistust saab kujundada ilma
loodusesse minekuta.
Maaturg.ee-s saab oma metsa- ja põllukinnistut või kasvavat metsa müüa iga maaomanik. Vajalik on
metsakinnistul metsakava olemasolu ja kasvava metsa müügi puhul kehtiv metsateatis. Portaali
kasutajatele ei ole määratud liikmemaksu ega muid püsitasusid. Kui kinnistu koosneb metsamaast ja
põllumaast, siis parima hinna saamiseks on enamjaolt kasulik müüa mets ja põld eraldi, sest huvilised
võivad olla erinevad. Seda on võimalik meie portaali kaudu teha ja ostjate leidmisel pakume abi
kinnistu jagamise korraldamisel.
Kui maaomanikule on tehtud metsa- või põlluostjalt pakkumine kinnistu ostuks, siis oleme andnud

soovitusi korraldada müük ikkagi läbi oksjoni, mis annab kinnituse ja veendumuse, kas pakutav hind
on hetkel turu parim hind.
Teate oksjonite toimumise kohta saavad kõik portaali andmebaasis olevad ostukliendid iganädalaselt
infokirja näol.
Maaturg.ee on loodud koostöös haamer.net keskkonna ja meeskonnaga, kellel on täna juba pea viis
aastat internetioksjonite korraldamise kogemusi. Maaturg.ee põhineb haamer.net-i välja töötatud
tarkvaral, mida täna kasutavad varade realiseerimiseks mitmed kohtutäiturid ja pankrotihaldurid. s.h ka
Eesti Kaitsevägi.
Oksjoni portaali leiab aadressilt www.maaturg.ee
Edukaid ning turvalisi metsa- ja põllutehinguid ja lisainfo saamiseks võtke meiega julgesti ühendust!
Mirko Metsaoru
arendusjuht
53443610
mirko@maaturg.ee

TEATED
Muusikakooli saalis annab kontserdi
tänavuaastane klaverieriala lõpetaja
Marc-Rene Šmits
koos oma õpetaja Svetlana Jessevitšiga.
Ootame teid kuulama 14. märtsil kell 17.00
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