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VALLAVANEMA VEERG
Lõpuks ometi on kätte jõudnud kauaoodatud kevad. Rändlinnud on kohale jõudnud, metsad on
hiirekõrvus ning esimesed muruniitjad juba mürisevad haljasaladel. Pikaleveninud ja kurnav talv on
lõpuks möödas ning uks kaunile kevadele avatud - loodus on tärganud uuele elutsüklile.
3.-5. mai toimusid meil vallas iga-aastased koristustalgud. Kokku koguti kolm 25 m3 suurust
konteineiritäit prügi. Siinkohal tahangi tänada kõiki osalejaid ja kiita meie koolilapsi ja õpetajaid, kes
tegid väga tubli töö ära. Paraku leidub Aseri ümbruses ja eriti meie aianduskooperatiivide läheduses
veel hulgaliselt prügi täis veetud inetuid metsaaluseid ja kraavikaldaid - häbi neile, kes sodi sinna
viivad. Kui näete kedagi prügi metsa alla viimas, siis palun andke sellest koheselt teada vallavalitsuse
e-mailile info@aserivv.ee või telefonile 33 51 248.
Alates 19. aprillist on Riho Kutsari ja Aseri Vallavalitsuse vahel sõlmitud tööleping üles öeldud ning
Riho Kutsar ei tööta enam Aseri Keskkooli direktorina. Siinkohal tahangi teile pisut selgitusi jagada.
Miks selline asi juhtus ja mis saab edasi? Riho Kutsar oli seitse aastat järjest Aseri Vallavolikogu
esimees ja samal ajal töötas ta ka Aseri Keskkooli direktorina. Volikogu esimeheks oleku aja jooksul
sai ta kolmel korral umbusaldusavalduse: esimene kord toimus see 25.02.2010, teine kord 27.10.2010
ja kolmas kord 20.02.2013, mis volikogus ka läbi läks. Pidevalt heideti volikogu liikmete ja
vallavanema poolt direktorile ette pealiskaudset suhtumist kooli juhtimisse - olgu selleks siis kooli
arengukavade koostamine või volikogu poolt vastu võetud Aseri valla ametiautode kasutamise korra
eiramine. Paraku viimase läbiläinud umbusaldusavaldusega ei ole hr Kutsar suutnud leppida - juba
siiani halb koostöö kooli ja valla vahel muutus peale seda praktiliselt olematuks. Olukorras, kus kooli
eelarve on ligi 54 000 eurot miinuses, ei saa pead liiva alla peita ja teha nägu, et kõik on korras. Selle
asemel, et kooli juhtkond teeks sisulist tööd eelarvekomisjoni, vallavalitsuse ja volikoguga, püütakse
vallavalitsust ja vallavanemat laimata ning teha kõik selleks, et mingeid muutuseid ei tuleks. Siinjuures
ei saa märkimata jätta, et sellest ligi 54 000 eurosest miinusest moodustavad 8900 eurot juhtimiskulud direktori ja õppealajuhataja palkadele kulus lisaks riigi poolt eraldatud summale veel lisaks 8900 eurot
vallarahva raha aastas. Eks see number annab meile kõigile mõtlemisainet.
Alates 1. maist 2013 olen vallavanema käskkirjaga määranud Aseri Keskkooli direktori kohusetäitjaks
Regina Kaplina kuni uue direktori ametisse nimetamiseni. Kohusetäitja on üles näidanud väga head
organiseerimisvõimet ning asjalikku pealehakkamist. Ükski asi ei ole koolis tegemata jäänud ning kõik
laabub kenasti. Lähiajal kuulutab Aseri Vallavalitsus välja konkursi Aseri Keskkooli direktori
ametikoha täitmiseks. Peale edukat konkurssi saab Aseri Keskkool endale uue koostööalti ja
kindlakäelise direktori, kes suudab kooli arenguga edasi minna ja tõstab selle uuele tasemele.
Soovin kõigile kena kevadet ning kutsun osalema Aseri Valla päevadel. Minu e-mail on
koit@aserivv.ee, mis ootab vallarahva ettepanekuid, küsimusi, muresid ja rõõme - kirjutage julgesti!
Kohtumiseni vallavanema vastuvõtul!
Koit Oras
Aseri vallavanem

VALLAVOLIKOGU
04. aprill 2013
OTSUSED
nr 155. Aseri Vallavalitsuse ametiasutuse ametnikele esitatavate nõuete kehtestamine ja struktuuri
kinnitamine.
15. aprill 2013
OTSUSED
nr 156. Umbusalduse avaldamine Aseri Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikmele Ott Penekule.
nr 157. Umbusalduse avaldamine Aseri Vallavolikogu arengukomisjoni esimehele Ott Penekule.
nr 158. Umbusalduse avaldamine Aseri Vallavolikogu eelarvekomisjoni esimehele Larissa Kaldale.
nr 159. Aseri Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikme valimine.
• Valiti revisjonikomisjoni liikmeks Sergei Arefjev.
nr 160. Aseri Vallavolikogu arengukomisjoni esimehe valimine.
• Valiti arengukomisjoni esimeheks Gaido Kentem
nr 161. Aseri Vallavolikogu eelarvekomisjoni esimehe valimine.
• Valiti eelarvekomisjoni esimeheks Katrin Ostapov
nr 162. Aseri Vallavalitsuse koosseisu kinnitamine.
• Kinnitati vallavalitsuse liikmete arvuks 3, kinnitati liikmeteks: Mati Alles, Liivi Vares, Viivi Murakas.
nr 163. Revisjonikomisjoni suunamine 2012. aasta plaanilise kontrolli teostamiseks.
nr 164. Vahtra tn 1 kinnistu ja Nooruse tn 4 krt 4 alghinna kinnitamine.
• Kinnitati Vahtra tn 1 kinnistu (Rannu küla) alghinnaks 10 000 eurot.
• Kinnitati Nooruse tn 4 krt 4 alghinnaks 1 000 eurot

VALLAVALITSUS
01. märts 2013
KORRALDUSED
nr 15. Reservfondist suunamine.
• Suunati reservfondist ja toetati rahvamaja 200 euroga. (Aseri Kapelli 40. ja Hõbehalli 25. juubel)
nr 16. Ehitusloa väljastamine.
• Väljastati ehitusluba OÜ–le Elektrilevi Aseri küla AJ fiidri F-1 0,4 kV võrgu rekonstrueerimiseks.
nr 17. Munitsipaalharidusasutuste õppekoha tegevuskulu arvestuslike maksumuste kinnitamine.
• Kinnitati 2013 eelarve-aastaks järgmiselt:
• lasteaias 151 eurot kuus; keskkoolis 127 eurot kuus; muusikakoolis 154 eurot kuus.
nr 18. OÜ Aseri Kommunaal juhatuse liikmetele tasu kinnitamine.
• Kinnitati OÜ Aseri Kommunaal juhatuse liikmetele makstavaks tasuks 100 eurot kuus alates
01.03.2013.
12. märts 2013
KORRALDUSED
nr 19. Ühekordsed toetused.

• Maksti 15 isikule toetust summas 498 eurot
nr 20. Hoolekandeasutusse paigutamine.
27. märts 2013
KORRALDUSED
nr 21. Projekteerimistingimuste väljastamine.
nr 22. Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks
lugemine.
nr 23. Kirjaliku nõusoleku väljastamine.
nr 24. Puudega inimesele hooldaja määramine.
11. aprill 2013
KORRALDUSED
nr 25. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamine.
nr 26. Reservfondist suunamine.
• Suunati reservfondist ja toetati rahvamaja 185 euroga (Eideratas 25. juubel)
nr 27. Ametliku kohanime määramine.
nr 28. Tänavarajatise teenindamiseks vajaliku maa pindala ja sihtotstarbe määramine.
29. aprill 2013
KORRALDUSED
nr 29. Ehitusloa väljastamine.
• Väljastati ehitusluba RMK-le Rannu Raba jääksoo tõkketammide ehitamiseks
nr 30. Kasutusloa väljastamine.
• Väljastati kasutusluba endise Rannu koolimaja kasutamiseks.
nr 31. Aseri Keskkooli hoone videovalve paigaldaja kinnitamine.
• Kinnitati 4Partner OÜ
nr 32. Hoolekandeasutusse paigutamine.
nr 33. Hooldajatoetuse maksmise lõpetamine.
nr 34. Plaanimaterjali alusel Tehase tänav L1 munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala
kinnitamine.
nr 35. Plaanimaterjali alusel Tehase tänav L2 munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala
kinnitamine.
14. mai 2013
KORRALDUSED
nr 36. OÜ Aseri Kommunaal 2012. aasta majandusaasta aruande kinnitamine.
• Kinnitati OÜ Aseri Kommunaal 2012. aasta majandusaasta aruanne bilansimahus 4 609 917 eurot.
nr 37. Vallavara mahakandmise akti kinnitamine.
• Kanti maha printer Samsung ML-1520P
nr 38. Hoolekandeasutusse kohamaksu tasumine.
nr 39. Projekteerimistingimuste väljastamine.
• Väljastati projekteerimistingimused Ott Penekule elamu ehitamiseks aadressil Õnnemäe kinnistu

Kõrtsialuse küla
nr 40. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamine.
nr 41. Hooldajatoetuse maksmise lõpetamine.
nr 42. OÜ Aseri Kommunaal taotlus.
• Kinnitati muru niitmise hinnad
nr 43. Aseri Rahvamaja ürituste piletite hindade kinnitamine
• Kinnitati rahvamaja tasuliste ürituste pääsmete raamatu piletihinnaks 1.- euro
nr 44. Reservfondist suunamine.
• Suunati reservfondist ja toetati 250 euroga Suveuniversiaadil osalemist
nr 45. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja nõusoleku andmine maa ostueesõigusega erastamiseks.
nr 46. Aseri valla kaunimad objektid.

Rahvamaja tegemistest

Kevadkuu kolmandal päeval pidasid sünnipäevi Aseri kapell ja naisansambel Hõbehall.
Legendaarse Elmar Liivi juhtimisel alustanud rahvapilliorkester on juba 40 aastat ilmestanud nii
kohalikke kui maakondlikke kultuuriüritusi. Viimased 30 aastat juhendab kapelli Anatoli Zamahhov.

20 aastat tagasi Koit Veldi akordionimängu saatel alustanud naisansamblit juhendab täna Anna
Zamahhova.
Ühiseks juubelipeoks oli ette valmistatud meeleolukas kontsert, kus kasutati erinevaid rütme ja
erinevate rahvaste muusikat. Oli palju külalisi, lilli, kingitusi ja südamlikke sõnu. Selliseid muusikuid
nagu Anna ja Anatoli, kes on end sidunud meie eesti rahvamuusikaga ja on praegu Aseri kultuurielu
ühed tugisambad, tuleb eriti kõrgelt hinnata.
Veerandsada aastat tagasi moodustati tantsuhimuliste memmede initsiatiivil eakate tantsurühm
Eideratas, juhendajaks siis ja tänagi Ingrid Korjus.
5. aprillil pidasime sünnipäevapidu. Laval olid koos Eideratta tantsijatega ka Aseri näitering ja Maidla
segarühm Lampjalakesed. Tantsivate naistega Aseri rahvast väga ei üllata, aga see energia, mis parimas
eas meestega lavale tuli, oli võimas. Maidla tantsijad on meie Ingridi väärtuse ära tundnud ja rühm üha
kasvab.

Loomulikult tulid ka selle kontserdi lõppedes lavale õnnitlejad lillede, kingituste ja kõnedega.

Kõik rahvamaja kingitused igale taidlejale olid maja töötajate valmistatud.
Mõlemad peod lõppesid lõbusa keskusteluga kaetud laua ümber.
Suur tänu väsimatutele juhendajatele Annale, Ingridile ja Anatolile ning vapratele
lauljatele-mängijatele-tantsijatele! Indu ja jaksu teile, et ikka ja jälle proovi tulla ja esineda ka siis, kui
ei juhtu parajasti tuju, tervist või vaba aega olema.
Aprillikuu teisel nädalavahetusel esines meie kapell Jõhvis Viru nikerdaja kultuuriprogrammis.
20. aprillil kogunesid näiteringid Kohtla-Nõmmele, kus toimus maakondlik näitemängupäev. Meie
etendus Abielu lühikursus sai sooja vastuvõtu osaliseks ja pälvis kiidusõnu ka žüriilt.

Samal kuupäeval sõitsid meie tantsumemmed Maidlasse, kus võtsid osa Lüganuse kihelkonna
memme-taadi peost Ehavalgus.
27. aprillil kutsusime Aseri rahvast kevadkontserdile, kus astusid lavale kõik meie rahvamaja
taidlusringid ning fuajees oli avatud käsitööringi näitusmüük.

11. mail, emadepäeva-eelsel laupäeval, kõlasid rahvamaja fuajees südamlikud laulud emale, sõbrale,
armsamale ja igaühele, kes soovis sisse astuda. Laulsid Anu, Kristina ja Steven, luulet lugesid kirdekad.
Emadepäeval valisime traditsiooniliselt Aseri minimissi. Osalejaid seekord 12: nooremas rühmas 8 ja
vanemas 4 kaunist tütarlast. Kõik talendivooru esinemised olid põhjalikult ja hoolikalt ette valmistatud.
Lauldi, tantsiti, loeti luuletusi, võimeldi, mängiti lauatennisereketiga ja volditi meisterlikult paberist
lille. Esinemiste vaheaegu sisustasid lasteaialapsed ja muusikakooli poisid oma etteastetega.
Pingelise võistluse tulemusena valiti nooremas grupis missiks Uljana Lonskaja.
I printsessi tiitli võitis Katarina Samoilova, II printsessiks sai Anfissa Kirina.
Vanemas grupis võttis võidu Elisabeth Simoniš. I printsessi tiitel läks Kristina Andrejevale, II printsess
oli Polina Poljakova.
Oli väga tore perepäev, mis pakkus lusti nii tegijatele kui vaatajatele.

Meie hooaeg pole aga veel lõppenud, sest vallapäevade tegemised alles ootavad. Soovin kõigile
aserlastele kena kevadet ja kohtume vallapäevadel!
Galina Simoniš
Aseri Rahvamaja juhataja

SPORT
Aseri valla meistrivõistlused korvpallis
6. aprill 2013
I KOHT - VÕISTKOND MASKID
Martin Korjus, Peeter Alles, Rain Korjus, Marek Aun,
Rait Sinimäe, Kristjan Korjus, Heiti Aus, Ekke Lõhmus,
Mait Alles
II KOHT - VÕISTKOND KIVIÕLI/MAIDLA
Risto Lindeberg, Indrek Põld, Tiit Vau, Inno Naur,
Mikko Virkala, Risto Puur, Argo Höövelson, Olev Soolep,
Mikk Naur
III KOHT - VÕISTKOND GK EHITUS
Teet Reisi, Argo Korjus, Toomas Hain, Agur Tamm,
Gaido Kentem, Kristjan Penek, Hennik Penek,
Avo Bergström, Magnus Hain, Kätlin Korjus, Ando Pruuel,
Indrek Toomikas, Aleks Traumann
IV KOHT - VÕISTKOND 20 sajand/ S.A.CITO OÜ
Fred Juuse, Madis Vaikmäe, Kaarel Koolman, Ahti Põder,
Eerik Luts, Indrek Ird, Kurmet Paidra, Ivo Maspanov,
Egert Malts, Gert Lonski, Risto Visnapuu
JÜRIÖÖJOOKSUST VÕTTIS OSA 17 VÕISTKONDA
23. aprillil tähistasime jüripäeva ümber Aseri jüriööjooksuga. Stardijoonele kogunes põlevate
tõrvikutega 17 jooksjat. Kombekohaselt heade soovidega andis stardikäsu JÜRI - treener Jüri
Kamenski. Esimesena ületas finišijoone 7-8 b klasside ühendatud võistkond koosseisus: Kristjan
Balabenko, Aleksandr Krõlov, Pavel Nikitin, Aleksandr Šugajev, Artjom Šõšov, Andrei Tõsjatšnik,
Vjatšeslav Mihhejev. II koht võistkond VÕRKPALL koosseisus: Vjatšeslav Andrejev, Aleksei
Grišakov, Ljubov Vagulina, Nikita Peters, Fjodor Kirin, Indrek Vassiljev. III koht PINXISTID
koosseisus: Nikita Konsa, Rebeca Hanson, Reelica Hanson, Tatjana Tšistjakova, Patrick Nõlvak,
Kristjan Penek, Karmen Kozma. 4. 9b 5. KINDRAL ZAHHAROVI 6 PRUUTI, 6. 6a+7a ; 7. Vesjolõe

rebjata 8. 5 b ; 9. 4 a ; 10. LOOTUSTE STARDID 11. ÕPETAJAD 12. III b ; 13. GEPARDID 14. I a
15. I b 16. LEPATRIINUD 17. LIBLIKAD
Täname kõiki, kes osalesid jooksul, kõiki ergutajaid ja abistajaid, koos tähistasime jüripäeva, mida
peetakse ka looduse ärkamise pühaks!
Eesti võistkondlikelt meistrivõistlustelt lauatennises toodi Aserisse hõbemedal!
27. aprillil selgusid Tallinnas Kristiine Spordihallis Eesti parimad võistkonnad lauatennises.
Poolfinaalkohtumises Aseri lauatennisenaiskond alistas Pärnu-Jaagupi naiskonna tagajärjega 6 : 1.
Võiduga kindlustati pääs finaali, kus mängiti Narva PSK naiskonnaga, väga põnevas kohtumises jäädi
alla 4 : 6. Aseri hõbedane naiskond mängis koosseisus: Tatjana Tšistjakova, Karmen Kozma, Reelica
Hanson, Karin Lindmäe.
PÕNEV LAUATENNISEPÄEV ASERIS
11. mail toimus 133 sportlase osavõtul ELTL Laste GP finaalvõistlus lauatennises. Esindatud olid
peaaegu kõik lauatennisega tegutsevad spordiklubid. Parema ja ladusama võistluse korraldamiseks
mängiti seekord maadlussaalis esimesel korrusel, kus kohtunikuks oli Kert Räis ja teise korruse suures
saalis, kus juhatas vägesid peakohtunik. Võistluse avamisel mängis Aseri Muusikakooli kellade
ansambel õpetaja Marina Popova juhendamisel , kommidega kostitas osalejaid TIBU ja peale
peakohtuniku Aleksander Kirpu võistluskorraldust tutvustavat sõnavõttu võiski põnev jõuproov alata.
Esimesena selgusid kõige nooremate tüdrukute võitjad - I koht Kristina Andrejeva (Aseri) ; II koht
Anastassia Melnikova (Narva) ; III koht Linda Pihelgas (Tallinn) Poisid - I koht Andrus Vaher; II koht
Andreas Vaher ( mõlemad Tallinn) III koht Arseni Farforovski (Narva) Poisid 2002-2003 - I Stanislav
Strogov ; II koht Jegor Mošnikov (mõlemad Narva) III koht Martin Penek (Aseri ) Tüdrukud
2000-2001 - I koht Aleksandra Kuprikova (Maardu) II koht Hanna-Loora Bobrov (Aseri) ; Sirli
Jaanimägi (Tallinn) Poisid I koht Elvis Libene ; II koht
Aleksander Polištšuk (mõlemad Narva) III koht Nikita Konsa (Aseri) Tüdrukud 1998-1999 - I Airi
Avameri (Narva) ; II Anita Lissovenko (Maardu) III Reelica Hanson (Aseri). Selle võistlusega lõppes
ELTL koduste võistluste hooaeg, ees seisavad aga mitmed rahvusvahelised turniirid. Juba järgmisel
nädalavahetusel sõidavad noored sportlased Soome Helsingi Open 2013 turniirile.

2012/13 õppeaasta Aseri Lasteaias
Õppeaasta lasteaias hakkab jõudma lõpusirgele. Oleme aasta jooksul olnud tublid õppijad, head lapsed
ning organiseerinud lasteaias mitmeid pidusid. Eelkooliealise lapse kõige tähtsam töö on mängimine.
Kuid ka mängima peab õppima ja oskama seda mõtestatult teha. Mängu kõrvalt on väga oluline lapse
vaimne ja füüsiline arendamine. I ja II rühmas toimub iga päev 2 õppetegevust ning III rühmas 3
õppetegevust. Meie eesmärk on õpetada lapsi armastama oma kodumaad Eestit, tundma seda maad ja
läbi kõikide tegeluste kasvatada muukeelsetes lastes tahtmist ning huvi omandada eest keel. Meie
lapsed on väga tublid – huvi keele vastu on suur, sest soov eesti osakonnas oma kooliteed alustada on

enamusel.Aitäh õpetaja Ave Ojasalule, kes käib meil lapsi õpetamas ning nende koollitee algust
toetamas.
Tublid on ka lasteaia õpetajad, kes igati laste arengut toetavad ja vajadusel vanemaid nõustavad.
Probleemiks on lasteaia mänguväljakud ja see, et meil puudub piirdeaed. Oleme esitanud projekte, kuid
hetkel tulemusteta. Parandame oma jõududega, värvime ja püüame hoida olemasolevaid. Ehk saame ka
midagi uut muretseda. Käigus on praegu projekt “Lihtne aidata-lihtne värvida”. Kui projekti tulemus
peaks olema positiivne, siis saame tasuta värve siseseinte värvimiseks. Huvitavaid pakkumisi on veelgi,
aga need on veel lahtised ja kui hästi läheb, siis sügisel on oodata meeldivaid üllatusi. Piirdeaia
probleemiga tegeleb tõsiselt meie vallavanem Koit Oras ja loodame, et tema plaane ja tegemisis saadab
edu!
Lasteaia lõpupidu toimub tänavu 29. mail kell 17.00. Lõpetab 10 last.
Lasteaia kollektiivpuhkus algab 25. juunist ning kohtume taas oma lastega loodetavasti 8. augustil.
Kena kevadet ja ilusat suve!
Eha Polluks
Aseri Lasteaia direktor

Suuremad toetused enim abi vajavatele ning lasterikastele peredele
Eelolev suvi toob endaga olulise muudatuse peretoetuste maksmises. Seni on peretoetused olnud
universaalsed, kõigile lastega peredele ühtemoodi. Juulikuust hakkavad saama lisatoetust need pered,
kes kõige enam abi vajavad ehk madalama sissetulekuga pered. Lisaks hakkavad märgatavalt suuremat
toetust saama pered, kus kasvab kolm või enam last. Kinnitan, et ükski praegune toetus ära ei kao.
Ees seisavad aga suured muudatused ning seepärast viiakse lastetoetuste reform läbi kahes osas. Selle
aasta 1. juulist tõuseb allpool suhtelist vaesuspiiri elavatel peredel esimese ja teise lapse toetus 28,77
euroni ja kõigil kolme või enama lapsega peredel 76,72 euroni lapse kohta. 1. jaanuarist 2015 on enim
abivajavate laste toetused praegusega võrreldes tõusnud kahekordseks – näiteks maksab riik siis kahe
lapsega perele lapse kohta toetust ligi 38,36 eurot. Väga oluline on ka see, et täiendavaid toetusi ei
arvestata toimetulekutoetuse määramisel pere sissetuleku sisse.
Lastetoetuste reformiga tähtsustame eriti neid peresid, kus kasvab kolm või enam last. Kui praegu on
alates kolmandast lapsest toetus 57,54 eurot lapse kohta, siis alates 1. juulist tõuseb see kahe
lapsetoetuse määra ehk 19,18 euro võrra 76,72 euroni kuus. Kui reform on täielikult rakendunud 2015.
aastal, suureneb kolmanda ja enama lapse toetus 95,9 euroni kuus. Alates kolmandast lapsest tõusvat
lastetoetust eraldi taotlema ei pea, see suureneb automaatselt. Kui perre sünnib korraga kolm või veelgi
suurem arv lapsi, toetame sellist erakordset sündmust alates 1. juulist praeguse 320 euro asemel 1000
euroga lapse kohta. Seega kolmikute sünnitoetus hakkab olema 3000 eurot, nelikutel 4000 eurot jne.

Vajaduspõhise toetuse taotlemisest
Vajaduspõhiseid peretoetusi hakkavad määrama elukohajärgsed kohalikud omavalitsused ning neile
tuleb ka vastav taotlus esitada. On sümboolne, et vajaduspõhist peretoetust saab taotlema hakata juba 1.
juunist ehk alates lastekaitsepäevast. Valitsus otsustas hiljuti laiendada toetuse saajate ringi ning
vajaduspõhise peretoetuse saajate ringi lisanduvad edaspidi kõik toimetulekutoetust saavad lastega
peredel. Korraga määratakse toetus kolmeks kuuks ning toetust hakatakse välja maksma alates 1.
juulist.
Vajaduspõhist peretoetust saavad taotleda pered, kus kasvab vähemalt üks laps ning perekonna
sissetulek jääb allapoole suhtelist vaesuspiiri. Sel aastal on selleks piiriks perekonna esimese liikme
kohta 280 eurot kuus. Iga teise ja järgmise vähemalt 14-aastase pereliikme kohta on see 140 eurot ning
alla 14-aastase pereliikme kohta 84 eurot kuus. Vajaduspõhise toetusega lisandub ühe lapsega perele sel
aastal 9,59 eurot kuus, mis 2015. aastaks kasvab 19,18 euroni. Näiteks neljaliikmelise perekonna puhul,
kus on kaks täiskasvanut, üks 15-aastane laps ning üks 10-aastane laps, on sissetulekupiiriks 2013.
aastal 644 eurot. Seega on sellise koosseisuga neljaliikmelisel perekonnal 2013. aastal õigus juhul, kui
perekonna keskmine netosissetulek taotlemisele eelneval kolmel kuul on olnud väiksem kui 644 eurot
kuus.
Paar olulist muutust veel
Eesti perekonnad on aja jooksul muutunud ning neid muutusi arvestab ka käimasolev reform.
Nimelt saab peretoetust taotleda ka last kasvatava vanema abikaasa. Eestis on üha rohkem kärgperesid,
kus abielus olevatel vanematel on ühiste laste kõrval lapsed varasematest kooseludest. Nüüd tekib
võimalus vormistada üks vanematest peretoetuste saajaks, mis võimaldab lapsed peres kokku liita. See
omakorda annab õiguse saada suuremat lapsetoetust alates kolmandast lapsest peres või
lapsehooldustasu 3–8-aastaste laste eest.
Igal suvel on paljud pered silmitsi olnud murega, et nende 16aastastele ja vanematele lastele, kes on
põhikooli lõpetanud, on lastetoetusi makstud tagantjärele siis, kui sügisel on koolist tulnud kinnitus, et
laps ikka edasi õpib. Nüüd jõustub erisäte, mille kohaselt makstakse peretoetusi edasi ka suvekuude
(juuli ja augusti) eest. See peaks tooma suuremat rahu paljudele peredele.
Täpsemat infot reformi kohta jagavad kohaliku omavalitsuse töötajad, kes teavad muudatusi
detailsemalt, ning lähiajal avame kodulehe www.lastetoetused.ee. Sellelt lehelt leiab ka oma pere
vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiri välja arvutamiseks sissetulekupiiri kalkulaatori.
Taavi Rõivas, sotsiaalminister

Ida päästekeskus annab nõu, kuidas teha lõket ja ohutult grillida
Kätte on jõudnud kevadine aeg, mil inimesed asuvad oma koduümbrust korrastama, süüdatakse lõkked
ja talvekorterisse viidud grillid tuuakse välja. Lõkke tegemisel on, et tuleb täita kõiki ohutusnõudeid:

piirata lõkkease mittesüttiva pinnasega, hoida käepärast esmased kustutusvahendid ning lõket valvata.
Järelevalveta jäetud kustutamata lõkkest saab sageli alguse ulatuslik kulu- või metsapõleng, mida
päästjatel tuleb kustutada tunde, päevi või halvemal juhul nädalaid.
Täiesti ohutut tule tegemist ei ole olemas ning seetõttu tuleb alati valvas olla ja hoida tulel silm peal.
Ainult nii saab õnnetuse juhtudes ise põlengu kiirelt ära kustutada ning suurem kahju jääb tekkimata.
Ohutu lõkke tegemine
Enne lõkke tegemist soovitame uurida kohaliku omavalitsuse õigusakte – tiheasustusalal võib olla
lõkke tegemine keelatud või siis on määratud, mida lõkkes põletada tohib.
Lõket tohib teha ainult nõrga tuulega ning ohutus kauguses metsast ja hoonetest, sealhulgas kütte- või
põlevmaterjali hoiukohtadest. Lahtist tuld ei tohi teha, kui tuule kiirus ületab 5,4 meetrit sekundis.
Ohutu kaugus väikese, alla meetrise läbimõõduga lõkke puhul on vähemalt 8 meetrit hoonetest ja 10
meetrit metsast.
Lahtist tuld ei tohi jätta järelevalveta, isegi mitte hetkeks, laske sel lõpuni põleda, kustutage veega või
summutage näiteks liivaga.
Ohutu grillimine
Soojad kevadilmad on meelitanud inimesed ka õue, et oma grillid taaskord üles seada. Liha grillides
või näiteks kala suitsutades tuleb samuti tähelepanelik olla, et lõbusast ajaveetmisest midagi tõsisemat
välja ei kujune.
Põlevat grilli, suitsuahju või lõket ei tohiks mitte mingil juhul jätta järelevalveta – see on
tuleohutusnõuete rikkumine, lõke ja grill tuleb enne lahkumist hoolikalt kustutada. Grillimisel on
nõutud kaugus hoonest eelvalmistatud söe puhul 2 meetrit, aga ise sütt põletades 5 meetrit.
Lõkketegemise reegleid ja tuleohutusnõudeid tuleb kindlasti järgida – nende rikkujat saab karistada
kuni 800-eurose trahviga. Juriidilise isiku puhul on trahvisuuruseks isegi kuni 3200 eurot.
Lõkke tegemisel ja grillimisel tuleb valvata ning loomulikult viimane kustutab tule!
Rohkem infot tuleohutusnõuete kohta saate päästeala infotelefonilt 1524 või Päästeameti kodulehelt
www.rescue.ee/303.
Merit Kaljus
Päästeamet
Ida päästekeskuse pressiesindaja
Tel 339 1912 Mob 5330 8303

Ohutuse tagamiseks tuleb tööd elektriliinide kaitsevööndis kooskõlastada
Koos kevade algusega hoogustuvad metsa-, ehitus- ja muud välitööd, mis toovad igal aastal kaasa ka
mõjutusi elektrivõrgule. Kevadeti sagenevad juhtumid, kus kaevatakse maakaablisse, langetatakse puu

liinile, sõidetakse sisse õhuliini või vigastatakse muul viisil elektrijuhtmeid.
Kooskõlastamata tööd seavad ohtu elu ning tekitavad elektrikatkestusi ja varakahju
Ka selle aasta kolme kuuga on juhtunud juba ligi 120 elektripaigaldise lõhkumist, mis on toonud kaasa
elektrikatkestuse enam kui 27 000 tarbijal. Aasta lõikes keskmisena on Elektrilevi võrgus ligi kolm
protsenti riketest põhjustatud liinide lõhkumisest. Kuid pahastest elektriklientidest ja tekkivast
materiaalsest kahjust veelgi tõsisem on oht tööde tegija elule ja tervisele, mida hooletu tegutsemine
võib kaasa tuua. Nii sel kui ka varasematel aastatel on tekkinud kahetsusväärseid olukordi, kus liini
vigastanud sõidukijuht või tööline on saanud elektrilöögi. Seetõttu tasub ohutuse tagamiseks ja kahju
vältimiseks kindlasti järgida seadusepügalaid, mis nõuavad liinide läheduses tehtavate tööde
kooskõlastamist võrguettevõtjaga.
Inimeste, vara ja keskkonna kaitseks kehtivad elektriliinide kaitsevööndis tegutsemisel piirangud.
Kaitsevöönd on ala, mille ulatus on määratud järgmiselt: õhuliinide puhul mõlemal pool liini teljest
madalpinges 2 meetrit, 6-20 kV liinidel 10 meetrit ja 35-110 kV liinidel 25 meetrit ning maakaabelliini
korral liini äärmistest kaablitest 1 meeter. Elektriohutusseaduse kohaselt on õhuliinide kaitsevööndis
keelatud elektripaigaldise omaniku loata langetada puid ja sõita masinatega, mille üldkõrgus
maapinnast koos veosega või ilma selleta on üle 4,5 meetri. Maakaabelliinide kaitsevööndis on
keelatud töötada löökmehhanismidega, tasandada pinnast ja teha mullatöid sügavamal kui 0,3 meetrit.
Taotle luba ka õhuliini lähedaste tööde korral
Kui kaevetööde puhul osatakse kaabli asukoha täpseks teadasaamiseks ja ohu vältimiseks enamasti
Elektrilevi poole pöörduda, siis sellest, et ka õhuliinide juures tegutsemine tuleb kooskõlastada,
teatakse vähem.
Vajadus loa taotlemiseks kaitsevööndis tegutsemiseks tuleneb elektriohutusseadusest. Töö tuleb
kooskõlastada elektripaigaldise omanikuga, kelleks välise elektrivõrgu puhul on sageli Elektrilevi.
Lisaks terviseohtudele võib loata ja seega vajalike ennetusmeetmeteta töötamine kaasa tuua
tsiviilmenetluse ja Tehnilise Järelvalve Ameti trahvi, samuti võimaliku ulatusliku kahju hüvitamise.
Elektrilevile kuuluva võrgu kaitsevööndis töötamiseks vajaliku taotluse leiab veebilehelt
www.elektrilevi.ee osast „Partnerile ja maaomanikule“. Taotluse palume saata sellel märgitud e-posti
aadressile. Seejärel kontrollime Elektrilevile kuuluvate kaablite olemasolu tööde tegemise piirkonnas ja
õhuliinide puhul nende kaugust tööde asukohast. Selgitame liinide läheduses olevaid ohte, võtame ette
meetmed nende maandamiseks ja vajadusel väljastame taotlejale loa. Loa väljastamise tasu on
kulupõhine ja sõltub sellest, kas vajalik on ka kohale tulla kaabli asukohta näitama või on tegemist
„maapealsete“ elektrivõrgu objektidega. Lisainfot kaitsevööndis tehtavate tööde kooskõlastamise kohta
saab veebilehel toodud kontaktidelt või klienditelefonilt 1545.
Ohust või õnnetusest teata Elektrilevi rikketelefonil 1343
Leides õhuliini poole kaldu oleva, liinidesse kasvanud või muul moel ohtliku puu, ei tohi hakata seda
ise eemaldama, vaid tuleb teavitada liini omanikku. Elektrilevi saab liinile ohtlikust puust teavitada
telefonil 1343. Tuleb silmas pidada, et ka kaitsevööndi lähedusse jäävad puud võivad liinidele langedes
põhjustada õnnetuse. Seetõttu on mõistlik usaldada töö spetsialistidele, kellel on olemas tehnika ja

teadmised töö ohutuks tegemiseks.
Kui aga siiski on juhtunud elektriliini vigastamine, tuleb säilitada külm närv ja eemalduda
õnnetuskohalt lühikeste sammudega jalgu üksteise vastu libistades neid teineteisest eemaldamata või
jalad koos hüpates. Nii väldid elektrilöögi saamist eluohtlikust sammupingest. Õnnetuse korral tuleb
sellest teavitada Elektrilevi rikketelefonil 1343, viga saanud inimeste korral aga helistada kiiresti
häirekeskusesse 112.

Andrus Kraht
Elektrilevi kaitsevööndi järelevalve sektori juhataja

Soovitused Elioni poolt, mida silmas pidada kaevetööde tegemisel
Saabumas on kevad ja kinnistu omanikel ning majavaldajatel tekib taas võimalus alustada töödega oma
aias või maavaldustes. Tehakse ehitustöid, kaevatakse kraave, paigaldatakse aiaposte, juuritakse puid
või põõsaid jne. Selliste kaevetööde käigus on aegajalt vigastatud sidekaableid, mistõttu on tummaks
jäänud telefonid või on kadunud telepilt. Antud olukord põhjustab palju pahameelt nii kaevetööde
tegijale kui ka tema naabritele. Naabrid pahandavad erinevate teenuste puudumise pärast ja kaabli
lõhkuja peab hüvitama kaabli taastamiskulud ning kahjunõuded.
Selliste olukordade vältimiseks kirjutan siinkohal lahti, mida peaks silmas pidama enne kaevetöödega
alustamist.
Võtke ühendust Elioni spetsialistiga ja uurige välja, kus kaablid paiknevad
Paljud kaablid on paigaldatud kinnistutele aastakümneid tagasi ja nende kohta puudub kohalikul
omavalitsusel ja maaomanikel täpne informatsioon. Sageli on kinnistu mitmeid kordi omanikke

vahetanud ja seonduvad dokumendid kaotsi läinud või jäänud vormistamata.
Kaablite vigastuste vältimiseks soovitan uurida enne töödega alustamist, kas ja kus paiknevad kinnistul
Elioni maa-alused kaablid. Kui selgub, et kinnistul leidub sidekaableid ning maaomanik soovib nende
asukohta teada saada, siis tuleb kohale kutsuda Elioni järelevalve spetsialist. Esmakordne kaablite
asukoha fikseerimine on maaomanikele tasuta.
Igal kinnistu omanikul ja ettevõtjal on võimalik tutvuda sidekaabli (liinirajatise) kaitsevööndis
tegutsemise ja lubade taotlemise tingimustega ka Elioni kodulehel www.elion.ee, alajaotuses
„Ärikliendid“ > „Arendajale“ > „Liinirajatiste järelevalve“
(http://arikliendid.elion.ee/arendajale/liinirajatiste-jarelevalve).
Liinirajatiste paiknemise kohta saab oma küsimused edastada Elioni järelevalve spetsialistile e-postiga
või telefonitsi. Kontakt: Jaan Purga (tel: 52 62 792; e-post: jaan.purga@elion.ee).
Seaduslik taust
Liinirajatise kaitsevöönd ulatub maismaal 2 meetrit mõlemale poole kaablit ning liinirajatise
kaitsevööndi ulatuses on mitmed tegevused, s.h. mullatööd sügavamal kui 30 cm, seadusega keelatud
või lubatud ainult liinirajatise omaniku loal. Seega tuleb liinirajatiste kaitsevööndis tegutsemiseks
taotleda järelevalve spetsialistilt tegutsemisluba. Seda ka juhul, kui liinirajatis asub kodutalu õuealal,
sissesõiduteel või läbib erametsi, põlde ja heinamaid (vt. Elektroonilise side seaduse 11.ptk
„Liinirajatis“).
Sidekaabli vigastuse korral teavita Elioni
Sidekaabli vigastamise, kahjustamise ohu, varguskatse kahtluse või varguse toimumise korral palun
helistada Elioni klienditeeninduse lühinumbril 165.

Õnnitleme teid!
Tatiana Ivanova ja Oleg Savinitš
pisipoja Kir`i sünni puhul!
/sünd. 04.01.2013/
Mariliin Peeba ja Erko Kepart
pisipoja Karl-Markus`e sünni puhul!
/sünd. 10.02.2013/

Helis Kampus ja Siim Aosaar
pisipoja Henri-Cristopher`i sünni puhul!
/sünd. 16.02.2013/
Žanna Bent ja Aleksander Jušinski
pisitütre Anželika sünni puhul!
/sünd. 18.03.2013/
Viktoria Ibragimova ja Andres Linnamäe
pisitütre Aemilia sünni puhul!
/sünd. 11.04.2013/

EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED
Märtsikuu eakad sünnipäevalapsed:
Elmar Reebert - 90
Elle Sune - 90
Vaike Pinnonen - 85
Tamara Žigankova - 83
Evi Poom - 83
Jelena Volnova - 82
Evi Raimo - 80
Jevdokia Avsjanik - 75
Ossip Vainik - 75
Valentina Prohhorova - 75
Liudmila Belyaeva - 75
Jaan Riimanson - 70
Maie Trampärk - 70
Aprillikuu eakad sünnipäevalapsed:
Niina Garanina - 86
Sonya Shcherbakova - 84
Salme Reebert - 83
Veera Leonidova - 80
Liia Steklova - 70
Rein Takjas - 70
Maikuu eakad sünnipäevalapsed:
Kalju Tiimus - 85
Veinard Linnamäe - 85
Raima Eero - 84
Helgi Mägi - 83
Taissia Beregova - 82
Aili Strandmann - 75
Pjotr Kirik - 75
Ly Takjas - 70
Kalle Tiitso - 70
Maie Salomatova - 70

Õnnitleme!

TEATED
27., 28. ja 29. mail kella 15.00 - 17.00 uute õpilaste vastuvõtukatsed muusikakooli 2013/14
õppeaastaks

Hei-hei!
Mina olen tellisepoiss ja minust saab Aseri maskott. Kahjuks olen seni päris ilma nimeta!
Palun aidake mulle üks vahva nimi välja mõelda!
Oma pakkumised saatke hiljemalt 29. maiks aadressile rahvamaja@aserivv.ee
Parima nime pakkujat ootab auhind!

