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Vallavanema veerg
Lugupeetud vallarahvas!
Mul on hea meel tervitada Teid sellel kaunil jõulukuul ja
anda infot Aseri Vallavalitsuse tegemistest ja
toimetamistest aasta viimases kolmandikus.
Käesolev
aasta
on
Aseri
vallal
läinud
ühinemisläbirääkimiste tähe all Viru-Nigula valla ja
Kunda linnaga. Suur töö on tänaseks ära tehtud ning
juba 22. detsembril saab Aseri Vallavolikogu otsustada,
kas Aseri vald ühineb Viru-Nigula valla ja Kunda linnaga
või mitte. Ma siiralt loodan, et kõigi kolme omavalitsuse
volikogud toetavad vabatahtlikku ühinemist ning juba
järgmise aasta oktoobris valitakse uue ühinenud
omavalitsuse volikogu.
Kohaliku tasandi teenuste säästlikuma ja kvaliteetsema
korraldamise eesmärgil soovib Aseri Vallavalitsus
optimeerida valla hallatavate asutuste kasutuses olevat
pinda ning koondada asutuste tegevused Aseri
koolimaja hoonesse. Aseri koolimaja hoones tegutsevad
täna Aseri Kool (kakskeelne põhikool 125 õpilasega ning
kolme rühmaga lasteaiaosa 55 lapsega), Aseri
Muusikakool (45 õpilasega huvikool) ja kooli toitlustaja.
Lisaks planeerime koolimaja hoonesse üle tuua ka
Aseri Raamatukogu ja Aseri Rahvamaja (ka valla
ajalootoa) tegevused.
Aseri Vallavalitsuse hallatavate asutuste tegevuse
ümberkorraldamiseks
on
vajalik
rekonstrueerida
koolimaja hoone küttesüsteem ning korrastada hoones
paiknevad ruumid vastavalt erinevate asutuste
vajadustele. Tööde käigus planeerime kaasajastada
Aseri Kooli lasteaiaosa ruumid ning viia need
vastavusse kehtiva seadusandlusega. Renoveerida
tuleb ruumid Aseri Raamatukogule, Aseri Rahvamajale,
valla ajalootoale ning ka Aseri Muusikakoolile. Lisaks
uuendatakse Aseri Kooli põhikooliosa kasutusse jäävad
ruumid ja rajatakse asutuste ühiskasutusse minevad
WC-d nii meestele kui naistele.
Aseri Vallavalitsus on esitanud sihtasutusele Innove
projekti ettepaneku Aseri Kooli põhikooli kasutusse
jääva hooneosa rekonstrueerimiseks ja sisustamiseks.
Projekti eeldatav maksumus on ca 1,9 miljonit eurot,
millest omaosalus on ca 300 000 eurot. Käesolevaks
hetkeks ei ole projekti rahastamisotsus veel teada, kuid
loodame saada hea uudise enne vana aasta lõppu.
Lisaks
planeerib
Aseri
Vallavalitsus
esitada
regionaalsete investeeringute toetuste programmi
projekti
taotluse
nimega
Aseri
koolimaja
rekonstrueerimine
mitmeotstarbeliseks
teenusekeskuseks (taotluse esitamise tähtaeg on
15.01.2017). Toetuse saamise eelduseks ongi just
kohaliku tasandi teenuste säästlikum korraldamine.
Kõnealuse projekti toel soovime rekonstrueerida
koolimaja hoone küttesüsteemi.
Juhul, kui meie projekti ettepanekud ei osutu edukateks
ja jäävad ilma lisarahastuseta, planeerime siiski kõik
vajalikud tegevused ellu viia, et muuta Aseri koolimaja
hoone multifunktsionaalseks teenusekeskuseks ning
kaasajastada ruumid vastavalt valla eelarvelistele
võimalustele.

oktoober-detsember 2016

Kaunist jõuluaega ja head uut aastat soovides

Koit Oras
Aseri vallavanem

Austatud valla elanik!
2016. aasta hakkab läbi saama, ees ootamas
jõulupühad ja aastavahetus. Enne pühi ja kingikotte
tuleb aga volikogu veel istungit pidama, et panna
pingelisele ja muutusterohkele aastale punkt- selleks
peaks saama Aseri valla, Kunda linna ja Viru-Nigula
valla ühinemislepingu allakirjutamine.
Riigi algatatud haldusreform on suurema osa
omavalitsusi seadnud valiku ette, kas ühineda kellegagi
vabatahtlikult ja saada seeläbi rahaliselt premeeritud
või jääda ootama riigipoolset ilma preemiata
sundühendamist.
Nii
peaks
ka
meie
ühinemisläbirääkimised, mis lepingu mõne punkti
kokkuleppimisel
(nt
juriidiline
aadress)
venisid
tundidepikkusteks,
läbi
saama
lepingu
allkirjastamisega kolme omavalitsuse poolt. See aga ei
tähenda seda, et nüüd läheme ühe omavalitsusena
edasi- ees ootab veel pingelisem aasta, et kokku
leppida, kuidas uus vald toimima hakkab ja ühised
valimised läbi tegema.
Aasta lõpu pühadekingituseks ootame veel kooli
renoveerimiseks esitatud rahataotlusele positiivset
otsust. Kui need kaks, läbi aasta töösolnud tegevust
lõppevad positiivselt, siis võib omavalitsuse töö hästi
edukaks tunnistada.
Volikogu tegevust kokku võttes on üheks märksõnaks
inimeste vahetumine- valisime uue volikogu esimehe
kui ka vallavanema, kinnitasime uue vallavalitsuse ja
mitmed uued volikogu komisjonide esimehed, volikogu
liikmed on osaliselt vahetunud ja komisjonide
koosseisud muutunud. Need muutused on olnud
vajalikud igapäevase töö ja inimestevahelise koostöö
parandamiseks, midagi pole jäänud tegemata, mõni asi
on jäänud lihtsalt ootama paremat võimalust ja
sobivamat aega.
Volikogu on selle aasta jooksul läbi arutanud ning
kinnitanud ligi 80 otsust ja määrust (nt sporditegevuse
toetuste
kord,
hangete
läbiviimise
kord,
soojamajanduse arengukava jne). Kõigi volikogu
istungite protokollidega, arutatud küsimustega ja
vastuvõetud
otsustega,
volikogu
komisjonide
protokollidega jm infoga saate tutvuda valla kodulehel
ja dokumendiregistris.
Soovin kõigile rahulikke jõulupühi, jõudku jõuluvana

oma kingikotiga igasse kodusse ja uuelt aastalt ootan
suhete paranemist inimeste vahel ning edu meie kõigi
tegemistes.

Riho Kutsar
Volikogu esimees

Kindlasti on vallakodanikel tekkinud küsimus, et kumba
maakonda jääb ühinenud omavalitsus, kas Ida- või
Lääne-Virumaale?
Ühinemise
teel
moodustunud
kohaliku omavalitsuse maakondliku kuuluvuse määrab
Vabariigi
Valitsus
määrusega
vastavalt
Eesti
territooriumi haldusjaotuse seaduse § 7 1 lõikele 5 kui on
tegemist ühinemisega üle maakondade piiride.
Täiendav
informatsioon
on
saadaval:
haldusreform.kunda.ee ja www.haldusreform.ee
Jõudu meile kõigile!

Arno Kodu

Haldusreform jätkub võiduka
lõpuni…
Tänaseks on haldusreform jõudmas kolme kohaliku
omavalitsuse, Aseri valla, Kunda linna ja Viru-Nigula
valla jaoks lõpusirgele. Aseri vald, Kunda linn ja ViruNigula vald alustasid ühinemisläbirääkimistega 2016.
aasta esimesel poolel ning tänaseks on koostöös
valminud ühinemislepingu lõplik sõnastus koos nõutud
lisadega.
14.-19. novembrini 2016 kohtusid omavalitsusjuhid viiel
korral elanikega rahvakoosolekutel, kus tutvustati seni
tehtut ning vastati elanike küsimustele. Aseri vallas
toimusid ühinemislepingu ja selle lisade tutvustamised
vallaelanikele 15. novembril Rannu külamajas ja 16.
novembril
Aseri
Rahvamajas.
Kahjuks
oli
vallarahvapoolne
osavõtt
tagasihoidlik.
Vastavalt
haldusreformi seadusele korraldatud rahvaküsitlus
toimus Aseri vallas 19. ja 20. novembril. Laupäeval sai
oma
arvamust
avaldada
Rannu
külamajas
ja
pühapäeval
Aseri
Rahvamajas.
Nädalavahetusel
toimunud rahvahääletusel käis Aseri vallas kokku 95
vallaelanikku, kellest 75 olid ühinemise poolt ja 20
vastu. Viru-Nigula vallas andis oma hääle 99
vallaelanikku, kellest 45 poolt ning 54 olid ühinemise
vastu. Kunda linna elanikel oli võimalus anda oma hääl
ka elektrooniliselt, mida kasutas 43 linnakodanikku ja
küsitluspunktis andis oma hääle paberkandjal 30
linnakodanikku, kellest 66 olid ühinemise poolt ja 7
vastu.
Ühinemislepingu projekti ja selle lisadesse oli võimalik
esitada parandus- ja täiendusettepanekuid kuni 20.
novembri õhtuni. Kokku laekus 43 parandus- ja
täiendusettepanekut.
Ühinemisläbirääkimiste
juhtkomisjon arutas iga ettepanekut ja otsustas selle
üle, kas toetada seda või mitte. Pärast seda viidi
vajalikud täiendused ühinemislepingusse sisse. Ühiselt
lepiti ka kokku selles, et ühinenud omavalitsuse nimeks
saab Viru-Nigula vald ning Kunda linn säilitab oma
staatuse vallasisese linnana.
14. detsembril 2016 toimus ühinemisläbirääkimiste
juhtkomisjoni koosolek Viru-Nigulas, kus vaadati
veekord üle ühinemisleping ja selle lisad. Sisulisi
täiendusi lepingusse ei lisatud. Lepingus leidis
kinnitamist
muuhulgas
ka
see,
et
ühinenud
omavalitsuse ehk ühinenud Viru-Nigula valla keskus
hakkab paiknema Kunda linnas, Kasemäe tänav 19.
Viru-Nigula ja Aseri alevikus luuakse vallakodanikele
kohapealsed
teeninduspunktid.
Vajalike
teenuste
osutamine Aseri piirkonnas kohapeal jääb toimima ka
edaspidi.
Ühinemislepingu kolmas lugemine ja kinnitamine
toimub 22. detsembril 2016 Aseri Vallavolikogus. Pärast
seda allkirjastatakse leping volikogude esindajate poolt
ja saadetakse Ida- ja Lääne-Viru maavanemale ning
rahandusministrile.

Kokkuvõte Aseri Vallavolikogu ja
Aseri Vallavalitsuse tööst
Aseri Vallavolikogu istungid toimusid 24.10.2016,
14.11.2016 ja 05.12.2016. Viimane 2016. aasta
volikogu istung toimub 22.12.2016 seoses Aseri valla,
Viru-Nigula valla ja Kunda linna ühinemislepingu
sõlmimiseks vajalike toimingute läbiviimise tähtajaga
31.12.2016.
Volikogu kinnitas kokku 3 määrusega Aseri valla
eelarvestrateegia aastateks 2017-2020, Aseri valla
2016. aasta I lisaeelarve ja Aseri valla arengukava
tegevuskava muudatused. Volikogus võeti vastu 8
otsust ja viidi läbi kaks ühinemislepingu lugemist,
kolmas lepingu lugemine enne selle kinnitamist on
planeeritud viimasele 2016. aasta istungile.
Volikogu töös osalevad alates 2016. a
novembrist
Evelyn Vassiljeva Ants Varinurm`e ja Janner Eskor kuni
31.12.2016 Raivo Pihlak`u asendusliikmena.
Volikogu ja vallavalitsuse esindajad on igakuiselt olnud
aktiivsed ühinemisläbirääkimiste pidamisel Viru-Nigula
valla ja Kunda linna esindajatega. Aseri vallas korraldati
elanike arvamuse selgitamiseks planeeritud ühinemise
suhtes rahvaküsitlus 19.-20. novembril 2016.
Aseri Vallavalitsuse istungid on toimunud keskmiselt
kaks korda kuus.
Vallavalitsus on jätkuvalt aktiivselt tegelenud koolivõrgu
korrastamise
projektiga,
plaanis
on
koolimaja
küttesüsteemi
rekonstrueerimine,
lasteaia
osa
renoveerimine, osalemine selleks rahalise toetuste
eraldamise projektides. Alustatud on allasutuste Aseri
Kooli hoonesse ümberkolimise projektiga, et säästa
valla rahalisi võimalusi ja optimeerida kasutavate
pindade
hulk.
Maaüksuste
munitsipaliseerimistoiminguid on teostatud igakuiselt.
Alustatud on Aseri aleviku korrastamist lagunenud
hoonete lammutamisega, taotledes selleks toetust ja
kasutades
hiljem
saadavat
killustikku
teede
remontimisel. Vallavalitsus on menetlenud tähtaegselt
valla elanike taotlusi ja avaldusi igal kuul.
Aseri Vallavolikogu ja Aseri Vallavalitsuse poolt
kehtestatud määruste ja vastu võetud otsustega ning
lisaks sellele ka nende istungite protokollidega on
võimalik tutvuda valla koduleheküljel kehtivate
õigusnormide
kohaselt
avaldatud
info
alusel
(aseri.ee/dokumendiregister).

Rahvamaja tegemistest

Luuleõhtu raamatukogus

Vana aasta sammub
vaikselt ajalukku,
keerab enda kannul
ajaukse lukku.
Kõik jääb seljataha –
kes see mullust muudaks!
Kui vaid kõik, mis paha,
maha jätta suudaks!
Mööduv aasta on meie rahvamaja jaoks olnud tihedat
tegutsemist täis. Mereaasta puhul oli pea igal üritusel
ka natuke merelõhna küljes. Et kõige meeldejäävamaid
üles lugeda, tuleb alustada näiteringi etendusest Mats
von Kartoffel maikuus Aseris ja novembris Viru-Nigulas.
Maisse mahtus veel MEMMEDE TANTSUPIDU Ütle meri
mu meri… , kus võõrustasime 230 Virumaa tantsijat.
Seejärel ASERI XX VALLAPÄEV ja sellega seotud
askeldused, JAANIPÄEV ja
kõige meeldejäävamaks
kujunenud EBATAVALISE MUUSIKA FESTIVAL. See üritus
oli meie suve pärl ja loodame väga, et sellest saab tore
traditsioon. Tänavuse RANNAPEO rikkus ilm meil ära
aga MUINASTULEDE ÖÖ oli mõnus ja meie lõke põles
kaunilt ning kaua. Oktoobris said meie taidlejad uuesti
kokku, novembris tähistasime koos MEESTENÄDALAT ja
detsembris
oli
meil
avatud
piparkoogilõhnaline
JÕULUMAA. Koolilaste jõuluetendusega Päkapikk, kes
kaotas mütsi, tervitasime KODUSTE LASTE JÕULUPEOL
meie kõige väiksemaid, kes rahvamajja jõuluvana käest
oma kommipakki olid tulnud saama. Seejärel
traditsiooniline EAKATE JÕULUPUU koos taidlejate
kontserdiga, populaarne TALVEPIDU, UUSAASTADISKO ja
ongi selleks aastaks kõik tegemised tehtud.
Aprillis saab Aseri vald 25 aastaseks ja seda tähtpäeva
on plaanis vääriliselt tähistada. Haldusreform toob meie
ellu kindlasti nii mõndagi uut aga meie maja on endiselt
oma koha peal ja ootab rahvast mõnusasti aega
veetma. Kõik uued ideed ja pakkumised on teretulnud!
Tänan kõiki, kes meie maja elust on osa võtnud, meid
toetanud ja aidanud. Eriti suur tänu meie väsimatutele
ringijuhtidele ning taidlejatele!

Aseri raamatukogus toimus luuleõhtu, kus
tutvustas oma loomingut Erika Viikholm. Väga
meeldiv oli kuulata südantsoojendavaid luuletusi
akordionimängu saatel.
Erika Viikholmi loominguga on võimalik tutvuda Aseri
Kooli muuseumis
Jõuluöö
2012
Jõuluöö, sa püha öö,
anna rahu ja valgust.
Võta kõigilt murevöö,
anna rõõmule algust.
Refr: Rahus hingab mets ja aas,
rahus hingab terve ilm.
Õnnisöö, sa tulnud taas,
rõõmusta nüüd süda, silm.
Jõuluöö,sa püha öö,
armust täida me hinged.
Õnnistatud on su töö-lõdvaks lasta me pinged.
Jõululaps me higesse
tuleb läbi jõuluöö.
Jõulurahu hingesse
kandub läbi püha öö.

Tulgu ilus aasta
küünla valgusvihus!
Piparkoogiraas
ta pisikeses pihus.

Galina Simoniš

Heili Nõmmets

SPORT
ASERI JÕULULAAT
Jõulud piiluvad juba ukse ja akna vahelt sisse, seega oli
viimane aeg Aseri jõululaata pidada. Süütasime laata
avades ka kolmanda advendiküünla. Meie sooviks oli
tuua laada külastajatele naeratus näole ja jõulurõõm
südamesse. Pakkusime traditsioonilist jõulumuusikat,
mida esitas meie armastatud muusik Anatoli Zamahhov
ja maiustamist jõulukohvikus. Kui vanemad kinke
valisid, said lapsed mängida lastetoas. Loomulikult oli
esindatud ka suur valik jõulu- ja kingikaupu, laadal
kauplejad olid hoolikalt valinud, et kõik soovijad leiaksid
mugavalt ja kiirelt ühest kohast kingitused nii perele kui
sõpradele. Pakkusime ka võimalust valitud kingitus
lasta ära pakkida, et kink leiaks otsetee jõuluvana
kingikotti. Kindlasti oli midagi, mida mujal pole! Eriti
rikkalikult oli seekord maitsvaid jõuluteemalisi sööke ja
jooke. Meele tegi rõõmsaks, et kauplema oli tulnud
palju Aseri valla tublisid inimesi, kes olid valmistanud
imelisi jõulukaunistusi, hulgaliselt kaunist käsitööd ning
hoidiseid ja hõrgutisi.
Jõulud on kindlasti ka aeg, mil aidata neid, kes ise toime
ei tule ja seda selleks, et võimalikult paljudele
jõulurõõm südamesse tuua.
Täname südamest kõiki kauplejaid ja laada külastajaid!
Soovime hingekosutavaid jõulupühi ja õnnelikku uut
algavat 2017. aastat!

TOIMUS
TRADITSIOONILINE
VELLO KÕRVEKU
MÄLESTUSVÕISTLUS KORVPALLIS
26. novembril toimusid Aseri Vabaajakeskuse saalis
tulised korvpallilahingud. Juba 26. korda korraldame
Vello Kõrveku mälestusturniiri korvpallis. Seekord väljus
võitjana Kiviõli/Maidla meeskond- M.Lindeberg, K.Pill,
O.Soolep,
T.Pikkas,
R.
Lindeberg,
R.Leppikus,
R.Peenemaa. Kodupubliku rõõmuks saavutas teise koha
ASERI võistkond- T.Reisi, A.Korjus, K.Korjus, M.Korjus,
R.Korjus, T.Hain, M.Alles, P.Alles, R.Sinimäe. Kolmanda
koha
saavutas
Haljala
võistkondK.Veismann,
J.Toomikas, A.Bergström, E.Aros, M.Martinson, A.Sats,
M.Laigu. Neljas koht kuulus võistkonnale Tartu- F.Juuse,
E. Klaasmägi, A.Traumann, K. Rasva, Kodasmaa, Sikk.
Vabaviskevõistluse parimad: I Teet Reisi
II Olev
Soolep III Ragnar Leppikus.
Tore on näha kodusaalis mängimas meie kasvandikke,
kes rõõmustavad meid igal aastal kaasahaarava
mänguga.

LAUATENNISE HOOAEG ON ALANUD EDUKALT
Ootamatult on läbi saamas teine poolaasta ja aeg teha
kokkuvõtteid. Aseri lauatennisistidele on olnud see
edukas. Lauatennisenaiskond juhib Eesti võistkondlikke
meistrivõistlusi, ees on veel 2 etappi. Naiskonna
eesmärgiks on eelmise aasta meistritiitli kaitsmine.
Lõppeval aastal toetas Aseri naiskonda MTÜ Aseri Tuul
ja Wienerberger AS. Seekord on meistrivõistlustel
esindatud ka Aseri meeskond, seda tänu Kert Räisi
eestvedamisele. Meeskond on II liigas peale teist vooru
neljandal kohal.
Aseri noored sportlased- Reelica Hanson, Kristina
Andrejeva, Nadarian Berija ja Martin Penek on osalenud
Eesti noortekoondise laagrites Paikusel, Aseris, Valtus,
Haapsalus ja sellel aastal veel 27.-30. detsembril
Narvas. Reelica Hanson ja Kristina Andrejeva olid
edukad
rahvusvahelisel
A.Kanepi
10.
mälestusvõistlusel, kus Eesti noortekoondise koosseisus
saavutati teine koht ja T-13 klassis saavutas Kristina I
koha.
29. oktoobril toimusid Narvas Ida-Virumaa 2016. aasta
meistrivõistlused lauatennises. Naisüksikmängus tuli
kaksikvõit Aserisse- I koht kuulus Tatjana Tšistjakovale,
II koht tema õpilasele Reelica Hansonile, III koht
narvalanna
Liidia Andrejevale.
Naispaarismängus
saavutasid I koha Tatjana Tšistjakova koos Reelica
Hansoniga, hinnatava II koha saavutasid noorukesed
Kristina Andrejeva koos Narva SK õpilase Vitalia
Reinoliga. Segapaarismängus saavutasid III koha
Reelica Hanson koos Martin Penekuga.
10. detsembril toimus Saku AS Open 2016, kus osales
257 sportlast Eestist, Soomest, Venamaalt ja Leedust,
seal saavutas naiste klassis Tatjana Tšistjakova I koha ja

T-2004 klassis Kristina Andrejeva II koha. Aasta lõpus
seisavad veel ees mitmed võistlused ning uut aastat
alustame juba 7. jaanuaril 2017 Viljandis ELTL Stiga
Laste GP 5. etapiga.

kuus). Sarnaselt riiklike pensionitega indekseeritakse ka
töövõimetoetuse määra iga aasta 1. aprillil.
Osalise või puuduva töövõime korral on inimene
ravikindlustatud sõltumata sellest, kas ta täidab
aktiivsusnõudeid või mitte.
Kõik tänased töövõimetuspensionärid jõuavad uude
töövõimetoetuse süsteemi aastaks 2020. Erandiks
jäävad vaid need, kes on hinnatud töövõimetuks
tähtajatult – nemad jäävadki töövõimetuspensioni
saajateks kuni vanaduspensioni ea täitumiseni, kui nad
ei soovi uue süsteemiga liituda vabatahtlikult.
Puuduva töövõimega inimesed saavad töövõimetoetust
tingimusteta. Uus on see, et osalise töövõimega
inimeselt oodatakse, et ta on toetuse saamiseks
aktiivne ehk ta täidab ühte neist tingimustest:

töötab
(töötamiseks
loetaks
ka
näiteks
äriühingu juhatuse liikmeks olemist);

Kaire Kutsar

Töötukassa alustas uute püsiva
tervisekahjustusega inimeste
töövõime hindamist
Töövõimereform käivitub samm-sammult. 1.
juulist 2016 hakkas uus töövõime hindamise ja
toetuse
maksmise
süsteem
kehtima
neile
tööealistele inimestele, kes taotlevad töövõime
hindamist esmakordselt. See puudutab inimesi,
kellel pole viimase kuue aasta jooksul ehk pärast
1.
juulit
2010
töövõimekaotust
hinnatud.
Inimestel, kes lähevad korduvhindamisele enne
1. jaanuarit 2017, hindab Sotsiaalkindlustusamet
töövõimetust
ja maksab töövõimetuspensioni
vana korra kohaselt. Tööealine inimene on 16aastane kuni vanaduspensionieani.
1. jaanuarist 2017 hindab töövõimet ainult töötukassa.
Töövõimetuspensionäridel
tuleb
korduvhindamisele
töötukassasse pöörduda siis, kui jõuab kätte püsiva
töövõimetuse
ekspertiisiotsuses
märgitud
korduvhindamise tähtaeg.
Puude
raskusastme
tuvastamine
jääb
endiselt
sotsiaalkindlustusametile ning inimesel on võimalik
taotleda töövõime hindamist ja puude raskusastme
tuvastamist koos, esitades ühistaotluse ükskõik
kummale
asutusele
töötukassale
või
sotsiaalkindlustusametile.
Töötukassa hindab töövõimet uute põhimõtete järgi. Kui
seni hinnati pikaajalise tervisekahjustusega inimesel
töövõimekaotust peamiselt diagnooside põhjal, siis uus
töövõime hindamine võtab arvesse nii diagnoosi kui
seda, mil määral terviseseisund inimese igapäevast
tegutsemist ja töötamist mõjutab. Hindamise tulemusel
võib inimene olla kas puuduva, osalise või täieliku
töövõimega.
Töövõimereform
asendab
töövõimetuspensioni
töövõimetoetusega, mis on kahes suuruses: osalise
töövõime korral on toetus sel aastal ligi 192 eurot kuus
ning puuduva töövõime korral ligi 337 eurot kuus
(toetuse täpne suurus sõltub kalendripäevade arvust



otsib tööd ehk on registreeritud töötu;



õpib ehk omandab põhi-, kesk-, kutse- või
kõrgharidust;



kasvatab alla kolmeaastast last;



hooldab raske või sügava puudega inimest;



saab loometoetust loomeliidult;



viibib
ööpäevaringsel
erihooldusteenusel;



viibib tahtest olenematul ravil või kandma
muud asenduskaristust;
viibib aja-, asendus- või reservteenistuses.



nõusolekuta

Toetus käsikäes kohustustega
Kui osalise töövõimega inimene otsib töötukassa abiga
tööd, siis oodatakse temalt:

tööotsimiskavas kokkulepitud tegevustes ja
teenustes osalemist (tegevused peavad olema
jõukohased ja aitama iga inimest tööle
lähemale);




kokkulepitud
ajal
nõustamisel
osalemist,
seejuures võib nõustamine toimuda ka telefoni
teel või töötukassa portaali iseteeninduse
vahendusel, kui töötukassasse vastuvõtule
tulemine on raskendatud terviseseisundist või
puudest tingitud liikumistakistuse või muu
erivajaduse tõttu. Juhul, kui inimene osaleb
teenusel, on ühendust võimalik hoida muul
sobival moel;
sobiva
töö
vastuvõtmist.
Seejuures
arvestatakse tervisest tulenevaid piiranguid,
aga ka töö tasuvust, kaugust elukohast,
sobivust perekondlike kohustustega jms.

Kui osalise töövõimega inimene, kes on registreeritud
töötuna, rikub korduvalt ja ilma mõjuva põhjuseta
kokkulepitud kohustusi, peatatakse või lõpetatakse talle
teatud ajaks töövõimetoetuse maksmine.
Teiselt poolt on töötukassal kohustus alati selgitada,
millised on inimese õigused ja kohustused, mis on
kokkulepitud tegevuste sisu, miks need tegevused on
vajalikud ning mis võib kaasneda, kui kokkulepitust
mõjuva põhjuseta kinni ei pea. Seega, kui inimene ei
saa kokkulepitud nõustamisel või teenusel osaleda, siis
on oluline töötukassat sellest esimesel võimalusel
teavitada.
Töövõimereform: kes mida teeb?


Eesti Töötukassa korraldab töövõime hindamist,
maksab töövõimetoetust, nõustab tööotsijaid ja





tööandjaid ning osutab tööle saamist ja
töötamist toetavaid teenuseid.
Sotsiaalkindlustusamet pakub igapäevaeluks
vajalikke
abivahendeid,
sotsiaalset
rehabilitatsiooni,
pikaajalist
kaitstud
töö
võimalust ja psüühikahäiretega inimestele
erihoolekandeteenuseid.
Kohalikud
omavalitsused
osutavad
sotsiaalteenuseid, näiteks tugiisiku, isiklik
abistaja,
ja
viipekeeletõlgi
teenust,
sotsiaaltransporti, kodu kohandamist jne. Need
teenused on olulised, et erivajadustega
inimesed saaksid olla aktiivsed, tööd otsida ja
tööl käia, õppida ja ühiskonnaelus osaleda.

Küsimuste korral võtke julgelt ühendust:
Eesti Töötukassa, info@tootukassa.ee telefon 15501
Kiviõli büroo, kivioli@tootukassa.ee telefon 332 1900
Lisainfot saab ka aadressil www.tootukassa.ee

Alli Pertel
Eesti Töötukassa
Kiviõli büroo juhataja

Julge olla silmapaistev!
Gerli Grünberg, Maanteeamet
Eelmisel aastal jättis liikluses elu 24 jalakäijat,
kellest 16 said surma pimedal ajal. Hukkunutest
vaid kolm kandsid helkurit.
Eestlaste meelestatus helkuri vajalikkuse osas on
ülikõrge- viimaste küsitluste kohaselt on see näitaja üle
14-aastase elanikkonna seas 91% ja ja laste puhul suisa
99%. Tegelikkuses kinnitab enda rõivale mõne
nähtavaks
tegemise
vahendi
vaid
66
%
täiskasvanutest. Reeglina on nad naised, üle 65aastased; maakonnakeskuste, väiksemate linnade ja
alevite elanikud ning inimesed, kes liiguvad võrdselt nii
autoga kui jalgsi. Kuidas aga säästa nende elusid, kes
ei kanna reflektorit seetõttu, et pole leidnud sobivat või
on kord ostetu ära kaotanud? Valdavalt on nad 19-34aastased,
mehed,
tallinlased
ja
igapäevased
autosõitjad.
Tõenäoliselt on paljud jalakäijad pimedas liikudes
imestanud, miks autojuhid neid ei näe. Roolikeerajad
seevastu on üle elanud mitmeid ehmatushetki, kui tee
äärde ilmub ootamatult tume siluett, mis sama
müstiliselt, kui ilmus, ka kaob. Nottinghami teetööline
Percy Shaw oli pea 80 aastat tagasi valgustamata teel
sõites samas situatsioonis. Oma abitus ja ebaturvalises
olukorras tekkis tal aga geniaalne idee, mis viis helkuri
leiutamiseni. Nimelt märkas mees teepervel kassi, kelle
silmad peegeldasid autotulede valgust. Kassi, aga ka
süvaveekalade ja maismaakiskjaliste silmade võime
peegeldada silmadele langenud valgust, saigi esimese
helkuri tehnoloogilise lahenduse keskmeks.
Eri suuruse ja kujuga jalakäijahelkuri kõrval on viimastel
aastatel lisandunud palju innovatiivseid lahendusi, mis
pakuvad iseseisvalt või koos klassikalise helkuriga
pimeda ajal liikudes tõhusat kaitset. Maanteeameti,
Prike ning kindlustusseltside Seesam, IF ja PZU

koostöös
sündinud
helkurkampaania
„Olen
silmapaistev“ fookuseks ongi nende tutvustamine ja
seeläbi inimeste inspireerimine. Võime kindlalt väita, et
valik on lai ning igaühe jaoks on olemas sobiv toode.
Kindlasti peab aga arvestama, et kõigil toodetel ei
pruugi kehtivat sertifikaati olla. Kuigi kasutatud materjal
võib vastata tehnilistele nõudmistele, ei ole väiketootja
jaoks alati põhjendatud taotleda aja- ja ressursimahukat
CE-märgistust. Teisalt kuluvad helkurribadega rõivad ja
helkur-sprey´ga üle pihustatud esemed kasutamise
käigus ning nende peegeldavad omadused aja jooksul
kahjustuvad. Helkurribadega väliriiete
keskmiseks
„elueaks“ peetakse kuni 25 pesukorda.
Liiklusohutuse seisukohalt on kõik uudsed lisavahendid
enda märgatavuse suurendamiseks aga väga soositud.
Ülekäigurajal, kõnniteel või bussitaskus oodates, aga ka
maanteel teed ületades ei paista vaid ühele
kehapoolele kinnitatud reflektor sõidukijuhile piisavat
hästi ning tal ei jää aega ohuolukorrale adekvaatselt
reageerida. Sestap on soovituslik kanda korraga
mitmeid eri funktsiooniga valgustpeegeldavaid tooteid,
millest üks peaks olema sertifitseeritud. Toome välja
neist kõige põnevamad, mis sobivad nii noorele kui
vanale, tervisesportlasele kui ka pühapäevajalutajale.
10 ägedat võimalust olla silmapaistev
Helkuraerosool
on mugav
pihustatav vahend
jalgrattaraamile, lapsevankri ratastele, rõivastele,
jalatsitele, seljakotile ja kiivrile. Saadaval erinevate
materjalide jaoks. Arvestada tuleb, et helkursprei-kiht
ei püsi igavesti, seetõttu peab esemeid regulaarselt
aerosooliga värskendama.
Laetav helkur koosneb plastmassist helkurist ja
silikoonist kestast, mis helendab peale loodusliku või
tehisliku valguse käes laadimist. Sobib eriti keskkonda,
kus on kehv või olematu tänavavalgustus. Mugav
paigalda riiete, selja- või koolikoti külge.
Rattasusside katted on enamasti neoontoonis, et
tagada hea silmapaistvus. Lisaks sellele kaitsevad
jalanõusid ka pori ja mustuse eest ning
tagavad
lisasoojuse.
Helendav seljakotikate on erksat värvi ja kaetud
valgustpeegeldavate ribadega, mis tagavad pimedal
ajal nähtavuse kuni 100 m kaugusele.
Veekindel
materjal kaitseb koti sisu ka vihma eest!
Helkurtraksid on saadaval eri lõigete ja disainiga.
Sobivad
nii
tervisesportlasele,
jalgkui
ka
mootorratturile.
Efekti tagavad neoonvärv ja
helkurribad. Elastne vöö aitab enda kehakuju järgi
suuruse parajaks timmida.
Helkurlõngast ja -niidist tooteid saab
osta
valmiskujul, kuid käsitööhuvilise jaoks on olemas ka
spetsiaalne helkurniiti sisaldav helkurlõng. Saadaval on
ka helkurniit, mida saab koos meelepärase lõngaga
mütsidesse, sallidesse ja kinnastesse kududa, kasutada
heegeldamiseks ja tikkimiseks.
Helkurkleebiseid on eri kuju ja suurusega, kuid
eelistada võiks CE-märgistusega variante. Need
tagavad hea nähtavuse nii rõiva selja- kui ka esiosale ja
eri kõrgustele paigutatult.
Uudse lahendusena
pakutakse helkivaid helkurkangast kujundeid, mida
saab riietele triikrauaga kinnitada.
Helkurteip on tugeva liimiga peegeldav 3M materjal,
mida saab sobivasse suurusesse lõigates kasutada igal
pinnal. Eriti lihtne on selle abil oma käimiskepid
silmapaistvaks teipida.
Helkurpulgad jalgratta kodaratele on efektsed, lihtsalt
paigaldatavad sertifitseeritud pulgad, mis helgivad 360
kraadi.
LED jalanõud on led-ribadest tallaga, mida on
saadaval nii lastele kui ka suurtele.
Siin

toodu

on

ainult

murdosa

võimalustest.

Helendavad
tossupaelad,
helkurprossid
ja
käsitööhelkurid,
LED-kõrvarõngad,
helkurseljakotid,
helkurribadega
kodumaine
rõivadisain ja palju muud ootab avastamist.
Näita, kuidas sina end nähtavaks teed. Lae üles
oma foto lehele silmapaistev.ee ja osale
auhinnamängus.

Kui vajad kiiresti politseid – helista
112!
Ivar Kasema, Häirekeskuse Ida keskuse juhataja
Tulemas on jõulupühade ja aastavahetuse aeg.
Häirekeskusele on see aeg tavapärasest suurema
töökoormusega, sest inimesed vajavad pühade ja
pidude ajal paraku sageli ka kiiret hädaabi. Seetõttu on
oluline meenutada, et Eestis on juba ligi kaks aastat
kehtinud üks hädaabinumber 112 kiirabi, päästjate ja
politsei kutsumiseks. Eesti läks 11. veebruaril 2015,
sümboolselt
Euroopa
112
päeval
üle
ühele
hädaabinumbrile 112. Sellest ajast tuleb numbrilt 112
kutsuda kiirabi, päästjaid ja kindlasti ka politseid.
Häirekeskus jälgib pidevalt hädaabinumbrile helistamise
statistikat. Elanikkonna pideva teavitamisega oleme
saavutanud
inimeste
kõrge
teadlikkuse
hädaabinumbrist ja arusaamise, et ühelt numbrilt 112
ja ühe kõnega on abi kutsuda lihtsam ja kiirem. Kiirabi,
päästjate ja politsei kutsumiseks teeb valdav osa
inimesi Häirekeskusesse nüüd ühe kõne numbril 112
varasema erinevatel numbritel tehtud mitme kõne
asemel. Häirekeskusesse tulevatest kõnedest tehakse
praegu juba 92% ainult numbrile 112.
Endise politsei numbri 110 valimine on praeguseks pea
kõigis maakondades jõudsasti vähenenud, jäädes
enamasti
alla
10%
Häirekeskusesse
tulevatest
hädaabikõnedest. Vaid Tallinn ja Ida-Virumaa paistavad
silma sellega, et märgatav osa inimesi kutsub politseid
ikka veel vanalt numbrilt 110. Selle väite kinnituseks
toon arve ühe näitliku nädala vaates - näiteks
detsembri
teisel
nädalal
tehti
Ida-Virumaalt
Häirekeskusesse tulevatest hädaabikõnedest 21%
numbril 110. See tähendab aga, et nädala jooksul
kutsus abi valel numbril tervelt 345 ida-virumaalast!
Miks on vajalik ja arukas kutsuda kiirabi, päästjaid ja
politseid ühelt numbrilt 112? Üks hädaabinumber 112
muudab kiires hädaolukorras abi kutsumise lihtsamaks
ja abi saatmise kiiremaks. Meeles on vaja pidada üht
numbrit 112 ning kriitilises olukorras ei kulu aega
mõtlemisele, milliselt numbrilt kutsuda kiirabi, milliselt
päästjaid või politseid. Kui helistate 112, saate ühelt
numbrilt ja ühe kõnega kohale kutsuda nii kiirabi,
päästjad kui ka politsei või mitu abiosutajat korraga –
Häirekeskuse päästekorraldaja selgitab, mis juhtus ning
Häirekeskusest saadetakse välja kogu vajalik abi. Teil ei
kulu aega mitmel numbril ja mitmes kõnes õnnetuse
asjaolude selgitamisele. Ühelt numbrilt 112 on
Häirekeskuse töösaalides kiirabi, pääste ja politsei
hädaabikõnedele vastamine ja abi väljasaatmine kiirem,
täpsem ja üle Eesti ühetaoliselt heal tasemel. See kõik
tähendab ka kiiremat abi kohalejõudmist. Ka politseid

tuleb kindlasti kutsuda numbrilt 112, mitte numbrilt
110. Numbrile 112 rakenduvad abi saatmist kiirendavad
tehnoloogilised lahendused, mis numbrile 110 ei
rakendu. Näiteks ei positsioneerita numbrile 110
helistaja asukohta, mis on kiire abi saatmiseks väga
oluline ning asukoha selgitamisele võib hädaabikõnes
kuluda aega olukorras, mil iga sekund on elutähtis. Kui
te aga helistate numbrile 112, positsioneeritakse teie
telefon, Häirekeskuse päästekorraldaja näeb asukohta
digikaardil ning võimalikele asukohta täpsustavatele
lisaküsimustele kulub kõnes tunduvalt vähem aega.
Seetõttu on aeg number 110 mälust pühkida – see
number kaob peale üleminekuaega kasutusest.
Inimestel on olnud pikem mõistlik üleminekuaeg ühe
numbriga 112 harjumiseks. Praegu veel suunatakse
numbrile 110 helistajad numbrile 112 ning keegi ei jää
abita. Kuid number 110 kaob kasutusest, kui selle
kasutus on kõigis maakondades jõudnud miinimumini.
Kutsun üles ka omavalitsusi, asutusi ja ettevõtteid
jälgima, et teabematerjalides ja teadetetahvlitel ei
antaks elanikele valeinfot – number 110 tuleb kõikjal
asendada numbriga 112. Kui vajate kiiresti kiirabi,
päästjaid või politseid – helistage Eestis kehtival ühel
hädaabinumbril 112 ning te saate abi kiiremini ja
kvaliteetsemalt!
KUIDAS HELISTADA HÄDAABINUMBRILE 112?

Helista 112, kui vajad KIIRET abi. Ära
helista 112-le info saamiseks ja andmiseks või
nõuannete küsimiseks – selleks on olemas
valdkondlikud
infotelefonid
(nt
perearsti
nõuandetelefon 1220 jpm).

Helista
kõigepealt
112-le,
mitte
pereliikmele või sõbrale. Kui Sa ei helista
kõigepealt Häirekeskusele numbril 112, kaotad
väärtuslikku aega Sulle abi saatmiseks.

Ütle, mis juhtus ning kas keegi on viga
saanud ja vajab abi.

Ütle aadress või kirjelda asukohta, kuhu
abi on vaja. Sinu lauatelefoni positsioneerides
näeb Häirekeskus aadressi, mobiiltelefoni
positsioneerides piirkonda, kus Sa asud.
Õnnetuse asukoha täpseks määramiseks anna
täpsustavat infot – ütle aadress, nimeta
lähedalasuvaid objekte, anna võimalusel GPSkoordinaadid.

Kui Sa ei asu ise sündmuskohal, anna
sellest teada.

Kuula päästekorraldaja küsimusi, vasta
täpselt ja lühidalt.

Kui elu ja vara on ohus, saadetakse abi
välja juba kõne ajal. Lisaküsimuste esitamise
tõttu ei viibi abi saatmine – abi on juba teel.

Ära katkesta kõnet enne, kui abistamiseks
vajalikud asjaolud on välja selgitatud.

Hoia oma telefoniliin vaba, et lisateabe
saamiseks või nõuannete andmiseks saaks
Sulle tagasi helistada.

Kui olukord sündmuskohal muutus – läks
halvemaks või paremaks, helista 112-le ja anna
sellest teada.

Kõik hädaabikõned salvestatakse.

Õnnitleme teid!
Inna Nikitina ja Sergei Šibeko
pisipoja Mark`i sünni puhul!
Julia Volnova ja Valeri Volnov
pisitütre Sofia sünni puhul!
Alina Rychlewska ja Aleksandr Tjulpanov
pisitütre Sofija sünni puhul!

Linda Joonas
Asta Kõrvek
Jekaterina Hauhia
Sergei Bobrov
Helvi Iljuštšenkova
Heldur Saaver
Hilde Lukken
Elvi-Helene Roots
Juta-Johanna Hunt
Zoja Hiisku
Helje Kalmet
Ants Peenemaa
Raissa Fjodorova
Evi Radjuk
Ott Penek
Rimma Semikova
Aino Novikova
Ljudmila Svirepova

85
85
84
84
84
84
82
82
82
81
80
75
75
75
70
70
70
70

Olesja Pelepelina ja Andrei Jemeljanov
pisitütre Darja sünni puhul!

TEATED
Aseri postkontor puhkab jõuludest uue aastani

EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED
Oktoobrikuu eakad
Erna Moorast
Linda Leibur
Elfride Kasela
Milvi Veiler
Zoja Pyrochkina
Ester Kullamaa
Mihhail Sergejev
Lea Karja
Kalev Kilter
Elgi Holina
Galina Somova
Eva Uustalu
Nikolai Potapkin
Valeri Ostroverhov
Nikolai Volkov
Inaida Letunova
Ats Mear

90
89
87
86
84
83
82
81
81
80
80
75
75
75
70
70
70

Novembrikuu eakad
Heljo Sass
Anatoli Pedak
Asta Selder
Helvi Priimann
Jekaterina Belova
Elma Ojasalu
Valentina Konstantinova
Zinovia Loktionova
Zinaida Dudkina
Zinaida Judina
Rein Kozlov
Valentina Kurnoskina
Hillar Rõõm
Valentina Sošnikova
Õie Tamm
Valentin Štikkel

91
84
84
82
82
81
80
80
80
80
75
75
75
75
70
70

Detsembrikuu eakad
Valentina Pavljutškova
Asta Korkmann

Aseri postkontor on vahemikus 23.detsember kuni 1.
jaanuar suletud. Selleks, et kõik postitoimetused saaks
tehtud, asendab Aseri postkontorit sel perioodil Kiviõli
postkontor.
Samuti saab alates 23. detsembrist kuni 31.detsembrini
kõik Aseri postkontorisse saabunud saadetised kätte
Kiviõli postkontorist.
Kõikidel ettevõtetel või inimestel, kes elavad või asuvad
lähimast postkontorist kaugemal kui 5 km, on võimalik
kirjakandja tasuta koju või kontorisse kutsuda.

Õnnitleme!

Kirjakandjat saab tellida meie kliendiinfo telefonilt 661
6616.
Tellimusi võtame vastu E–R kella 9–20 ja L-P 9-15.
Eest Posti kirjakandja osutab järgmisi teenuseid:

kirisaadetise, postipaki, kullerpaki vastuvõtmine
ja kättetoimetamine;

rahakaardi vastuvõtmine ja kättetoimetamine;

ajakirjade ja -lehtede tellimuste vormistamine;

maksete tasumine;

postimaksevahendite müük.
Kiviõli postkontor
Metsa 3, Kiviõli 43125
E-R 9:00-18:00
L 9:00-13:00
P suletud
23.12.16 avatud 9:00-15:00
24.12.16-26.12.16 suletud
31.12.16 suletud
01.01.17 suletud

Müüa kuivi ja tooreid küttepuid. Pikkus ja kogus
vastavalt kliendi soovile.
Tel 5013862

87
85

