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Aseri Vallavolikogu ja vallavalitsuse häälekandja
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Aseri vald, Viru-Nigula vald ja Kunda linn on
allkirjastanud ühinemislepingu ning juba järgmisel
aastal elame me ühinenud Viru-Nigula vallas LääneVirumaal. Uus aadress tahab küll pisut harjumist, kuid
ma olen jätkuvalt kindel, et meie inimeste elu-olu uues
ühinenud omavalitsuses ei halvene, vaid pigem
paraneb ning meile avanevad uued võimalused veel
paremaks toimetulekuks.
Sellele vaatamata, et Aseri vald kolib lähiajal IdaVirumaalt Lääne- Virumaale on meie vallal olnud läbi
aegade väga hea koostöö Ida-Viru Maavalitusega ja IdaVirumaa Omavalitsuste Liiduga ning juba aastaid oleme
ühist asja ajanud kõigi Kiviõli regiooni omavalitustega.
Suur tänu kõigile, kes on panustanud 25 aasta jooksul
Aseri valla hüvanguks.
Elagu Aseri!

Koit Oras
vallavanem

Kokkuvõte Aseri Vallavolikogu ja
Aseri Vallavalitsuse tööst

Kallis vallarahvas!
Palju õnne meile kõigile Aseri valla 25. sünnipäeva
aasta puhul!
9. aprillil 1992 allkirjastas Eesti Vabariigi Ülemnõukogu
esimees Arnod Rüütel seadluse, millega kinnitati Aseri
valla omavalitsuslik staatus, et vald saaks astuda
omavalitsusliku haldusüksuse õigustesse.
Aseri valla omavalitsusliku staatuse kinnitamise hetkest
asus Aseri Küla Rahvasaadikute Nõukogu Aseri
Vallavolikoguna täitma omavalitsuslikke funktsioone
täies mahus. Saadikud jätkasid
tööd volikogu
liikmetena, kelleks olid Hillar Koitla, Rutt Sula, Selma
Vasar, Matti Hang, Eha Polluks, Mihhail Trifonenko, Mati
Alles, Viktor Šõšov, Liia Steklova, Elle Antipova, Maimu
Vastisson,
Sergei
Zahharov
ning
Aseri
Küla
Rahvasaadikute Nõukogu Täitevkomitee esimees Ants
Varinurm kinnitati esimeseks Aseri vallavanemaks.
Aseri vallas elas sel hetkel ligi 3200 inimest.
Paraku jääb käesolev sünnipäev Aseri vallale kui
eraldiseisvale omavalitsusüksusele viimaseks, sest

2017. a jaanuaris, veebruaris, märtsis ja aprillis
toimunud Aseri Vallavolikogu istungitel:
1. Kehtestati kokku kolm määrust, millega muudeti
Aseri vallavara valitsemise korda, kinnitati 2017. aasta
eelarve ja puuetega lastele riigi poolt sotsiaalteenuste
osutamise kord.
2. Võeti vastu 12 otsust, millega:
nimetati Aseri valla aukodanikeks Mati Alles, Anu
Pelepelina, Riho Kutsar ja Kait Tiitso;
kinnitati eelarve- ja arengukomisjoni aseesimeheks Riho
Kutsar ja liikmeteks Gaido Kentem, Janno Malm ja Tiit
Hallikma, valiti revisjonikomisjoni esimeheks Jelena
Ignatjeva;
otsustati lammutada hoone asukohaga Nooruse 6 Aseri
alevikus,
milleks
vallavalitsus
taotles
edukalt
lammutustoetust;
otsustati enampakkumise teel müüa vallale kuuluvad
kinnistud Aseri alevikus (Tsemendi põik 2 ja 4 ning
Tsemendi tänav 6 ja 8);
otsustati
taotleda
munitsipaalomandisse
mitmed
kinnistud Aseri vallas, et vallavalitsus saaks viia lõpuni
munitsipaliseerimisega seotud toimingud.
Aseri Vallavalitsus on aktiivselt ja edukalt tegelenud
kooli renoveerimisprojektiga, olles saanud selleks
positiivse rahastamisotsuse. Kaasajastatud ka koolis
asuva lasteaia osa.
Rahalist toetust on võimalik saada ka Kõrtsialuse-Rannu
kergtee projektile, millest tulenevalt on alustatud selle
rajamise toetuse taotlemiseks vajalikke eeltöid ja
läbirääkimiste pidamist maa omanikega, et saada
vajalikud nõusolekud tee rajamiseks.
Toetuse saamise järel on Aseris Nooruse 6 asuva hoone
lammutamiseks
korraldatud
hange
ja
sõlmitud

asjakohane leping, töö teostatakse 2017. a suvel.
Töömahukate projektide ja vajalike hangete eduka
läbiviimisega üheaegselt on aktiivselt osaletud Kunda
linna ja Viru-Nigula vallaga sõlmitud ühinemislepingust
tulenevate
tööülesannete
täitmisel,
tegeletud
igapäevaselt vajalike toimingutega.
Piduliku kontsert-aktustega tähistati Aseri Rahvamajas
Eesti Vabariigi iseseisvuspäeva 23.02 ja Aseri valla
aastapäeva 13.04. Valla aukodanike, teenetemärkide ja
tänukirjade saajate nimed on avaldatud valla kodulehel.
Aseri Vallavolikogu ja Aseri Vallavalitsuse poolt
kehtestatud ning vastu võetud õigusaktidega on
võimalik tutvuda valla koduleheküljel kehtivate
õigusnormide kohaselt avaldatud info piires.

mannekeenid liikusid. Tänukirjad ja meened valmisid
käsitööringi juhendaja Natalja Serdjuki nobedate
näppude all. Oma osa andsid kõik rahvamaja töötajad.
See oli emotsionaalne ja vahva üritus, ning kindlasti
teeme seda jälle!

Rahvamaja tegemistest
Alanud 2017. aasta on kuulutatud laste- ja noorte
kultuuriaastaks. Ka meie oleme võtnud suuna pöörata
rohkem tähelepanu noortele ja rakendada neid
rahvamaja tegemistes.
Talvevaheajal toimus meil lastedisko, kuhu oli kutsutud
professionaalne DJ Kaupo Mitt, kes videopildi taustal
mängis lastele kaasaegset diskomuusikat. Saadi
proovida ka laste ja noorte seas populaarset
tasakaaluliikurit Hoverboardi. Oli tore ja meeleolukas
punkt talvisele koolivaheajale.
Jaanuaris käis meil külas loomatsirkus. Kahjuks oli
külastajaid oodatust vähem. Kas on probleem
puudulikus infolevikus või milleski muus, aga kurb, kui
nii soodsat võimalust ära ei kasutata.
Veebruaris pidasime koos meie riigi sünnipäeva ja
pidulised said vaadata Aseri laste kontserti. Loomulikult
olid esinemisnumbrite taga kogenud juhendajad ja
õpetajad, aga esinejad ja õhtujuhid olid lapsed ise ja
kontsert sujus meeleolukalt ning ladusalt. Suur, suur
tänu kõigile!

Aprillis tähistas meie vald oma 25. sünnipäeva ja
selleks puhuks tuli meile külakosti tooma Kaunimate
aastate vennaskond. Väljas on näitus, kus kõik valla
asutused näitavad seda, mis veerandsaja aasta jooksul
tehtud.
Maikuus pidasime emadepäeva. Emadele esines
meeleoluka kontserdiga rahvamaja tantsuansambel
LIFE Viktoria Abdussaljamova juhatusel. Tantsunumbrite
vahele said saalis olijad kuulata kooli- ja lasteaialaste
laule, mis õpetas selgeks Silvi Varinurm.
2. ja 3. juunil leiavad aset meie valla viimased
iseseisvad vallapäevad, mis alates sellest aastast
hakkavad Aseri päevade nime kandma. 2. juunil toimub
traditsiooniline Aseri Orkestri kontsert, kus solistiks
seekord Kalle Sepp. 3. juuni päevased tegevused on
Vabaajakeskuse juures ja õhtune disko rahvamaja ees.
24. juunil süütame rahvamaja taga traditsioonilise
jaanitule, kus meelelahutust pakuvad ansambel PS
Troika ja DJ Kaupo Mitt.
15. juulil ootame kõiki Ebahariliku muusika festivalile,
22. juulil rannapeole ja 27. augustil Muinastulede öö
lõkke äärde.
Elame muutuste tuules, aga rahvamaja on ikka vana
koha peal ja ootab endiselt külastajaid ning
kaasalööjaid. Oleme aktiivsed ja näitame, et uue
ühisvalla koosseisus pole me sabassörkijad, vaid
suudame koos midagi korda saata!

Galina Simoniš
Aseri Rahvamaja juhataja

SPORT
Märtsikuus toimus meie rahvamajas esmakordselt
moešõu Kevade värvid. Selle ürituse märksõnaks oli
taaskasutus. Käiku läks kõik alates mullikilest, paberist
ja peeglikildudest teise ringi riiete ning jalanõudeni.
Eriline tänu Kristel Allikmäele, kes innustas õpilasi
vanast uusi tegema ja nõu ning jõuga abiks oli.
Ürituseks kaunistati diskosaali seinad kooli kunstiringi
valmistatud efektsete paberist mannekeenidega, lavale
ehitati tänu V. Abdussaljamovale uhke õhupallidest kaar
ja tänu Kaido Peetsole saime ka ehtsa poodiumi, kus

ASERIS TUTVUSIME PURJETAMISEGA
Kuigi merekultuuri aasta oli Eestis 2016. aastal ja me
kõik saime omamoodi puudutatud merest, meresõidust
ja merekultuurist, siis jätkus Aserisse ka veel sellel
aastal huvitavat mereteemalist toimetamist, mil 4.
märtsil toimus vabaajakeskuses väga huvitav mere- ja
purjetamisteemaline üritus.
MTÜ Liimala Purjetajate Selts tutvustas purjetamist,
kohal oli Eesti kuulsaim naispurjetaja Elis Umb Pärnu
Purjespordiseltsist „Maru“, kes rääkis oma purjetamise

kogemustest. Kuulati huviga ta lugusid oma võistlustel
osalemistest ning kuidas ta selle huvitava spordialaga
tegelemist alustas. Tutvustati purjeka ehitust, selleks
oli vabaajakeskusesse toodud purjekas „Optimist“,
räägiti ilmastikust, mereohutusest ning õpiti ka
meremehe sõlmi tegema. Suurt huvi osalenutele
pakkusid põnevad videod purjetamisest. MTÜ Liimala
Purjetajate Seltsi jahtkapten Tõnu Lokotar rääkis Eesti
purjetajate saavutustest läbi aegade.
Päev oli väga huvitav ja kõik said juurde uusi teadmisi
merest, meretraditsioonidest, mereajaloost ja väga
tähtis oli viimane osa, mis käsitles mereohutust.
Aseri elanikena tajusime, et meri oli siin enne meid ja
jääb kestma pärast meid. Meie asi on merega seotud
valdkondi edendada ja need kõik paremini tulevastele
põlvkondadele pärandada.

ESL „JÕUD“ NOORTE MEISTRITIITLEID
JAGATI
ASERIS
19. märtsil toimusid Aseris ESL „Jõud“ noorte
meistrivõistlused lauatennises. Mitmetele Aseri noortele
lauatennisistidele oli see esimeseks võistluseks. Kõige
nooremate tüdrukute vanuseklassis saavutas esimese
koha Angela Laidinen Viru-Nigulast, teine ja kolmas
koht kuulusid Aseri noortele Valerie Lonskile ja Diana
Andrejevale. 2004. aastal sündinute vanuseklassis
võidutses oodatult meie Kristina Andrejeva. Vanemate
tüdrukute
vanuseklassis võitis samuti oodatult
kuldmedali Reelica Hanson.
Kõige nooremate poiste klassis sai oma esimese kuldse
medali Reimo Peetso. Tubli osaleja medali sai Igor
Zahharov. Poiste 2002. a sündinute vanuseklassis tuli
kaksikvõit Aserisse- esimese koha saavutas Martin
Penek, kes finaalis alistas klubikaaslase Nadarian Berija.
Meespaarismängus saavutasid nad koos esimese koha.
Naispaarismängus tuli samuti esimene koht AserisseReelica Hanson koos Velerie Lonskiga ning teise koha

saavutasid
õed
Kristina
ja
Diana
Andrejeva.
Segapaarismängus tõid võidu Aserisse võistluse
kolmekordsed võitjad Reelica Hanson ja Martin Penek,
teise koha saavutasid Kristina Andrejeva koos Nadarian
Berijaga.

RAHVUSVAHELINE LAUATENNISEPÄEV ASERIS
Alates 2014. aastast, vastavalt ÜRO Peaassamblee ja
ROK-i otsusele, tähistatakse 6. aprillil rahvusvahelist
lauatennisepäeva. Aseris tähistame me samuti nagu
kogu maailm seda päeva kolmandat korda. 2017. aastal
tähistati lauatennisepäeva 84 riigis ja toimus 361
üritust, uhke tunne oli, et meie Aseri nende hulgas seda
üritust korraldas. Sellel päeval kutsusime külalisi
Tallinnast, Tartust, Jõhvist, Rakverest ja Viru-Nigulast.
Lauatennisepäev on kõikide pidu, millega väljendatakse
selle spordiala mängimise rõõmu ja kirge. Meie
püüdsime omalt poolt pakkuda huvitavat kõigile
vanuserühmadele, tuua välja lauatennise kordumatu
väärtuse, kus inimesed hoolimata erinevast soost,
vanusest, oskustest või füüsilisest tasemest saavad
seda spordiala koos harrastada. Rõõm oli meie keskel
näha legendaarset treenerit Iljas Mirzagajevit, keda
tulid tänama tema endised õpilased. Meie üritusel tehti
ka suur üllatus, Kaidu Peetso kinkis sellel tähtsal päeval
meile suursuguse puidust sportlase skulptuuri, mida ta
ise rahvale tutvustas. Huvitavaid tegevusi jätkus neljaks
tunniks ja siis ootas ees kõiki suur pidupäevatort. Igale
lapsele jäi mälestuseks sellest päevast osaleja medal,
magus reket, parimatele oma treeneri joonistajatele ja
viktoriini võitjatele lauatennise teemalised auhinnad.
Täname kõiki, kes osalesid ja meie üritust toetasid!

KODUSEINAD TOETASID ASERI LAUATENNISISTE
13. mail oli Aseri Vabaajakeskuse saalis üle saja
lauatennisisti 12 erinevast spordiklubist. Aseri Open
2017 oli Aseri sportlastele igati edukas. Võidud said
kirja ka meie kõige nooremad lauatennisistid Velerie
Lonski ja Reimo Peetso. Vanemate poiste võistlusklassis
saavutas viienda koha Nadarian Berija. Esikoha
saavutas Kristina Andrejeva, kes saavutas ka ELTL GP
võistlussarjas 13-aastaste tüdrukute seas esikoha.
14. mail mängisti Aseris Eesti juunioride TOP 8
lauatennises.
Võistluskutse
said
8
tugevamat
lauatennisisti, kes pidid omavahel selgitama parimatest
parima. Ilma ühegi kaotuseta saavutas kindla esikoha
Reelica Hanson. Sellega pole lauatennisistide hooaeg
kaugeltki lõppenud, ees seisavad Põhja-Euroopa noorte
meistrivõistlused, Euroopa noorte meistrivõistlused ja
muidugi
treeninglaagrid
järgmise
hooaja
ettevalmistuseks.

8 olulist küsimust jalgratturile
Ilusad ilmad on juba varakult toonud tänavapilti
palju jalgrattureid. Seega on õige aeg üle korrata
mõned soovitused ja liiklusreeglid. Kui tead
vastuseid alljärgnevatele küsimustele ja nendele
vastavalt ka käitud, siis oled andnud oma panuse
turvalisemaks liiklemiseks.
Jalgrattaga sõitmine on lõbus ja sportlik tegevus, et see
ka turvaline oleks, peab jalgratas olema sõitjale sobiva
suurusega ja töökorras.

Kas Sinu jalgrattal on kõik vajalik olemas ja
pidurid töökorras?

Kas
Sinu
lapse jalgratas
on talle
sobiva
suurusega?
Jalgratas on lapsele paras siis, kui harkisjalu, tallad
maas, rattapulga kohal seistes jääb rattapulgani
vähemalt paar sentimeetrit ruumi.
Kas kiiver on kohustuslik?
Jalgratturi pead kaitseb korralik kiiver. Kiivri kandmine
on kohustuslik kõikidel kuni 16-aastastel jalgratturitel.
Kiiver kaitseb pead vaid siis, kui see on paraja
suurusega ja õigesti kinnitatud.
Kus ja kuidas jalgrattaga sõita?
Alla 10-aastane ja ilma juhiloata jalgrattur tohib sõita
üksi kõnniteel, jalgratta- ja jalgteel ning õuealateel.
Kindlasti peab iga lapsevanem lapsele liiklusreeglid
selgeks tegema enne kui ta oma võsukese üksi
liiklusesse sõitma lubab. Kõige parem õpetus on isiklik
eeskuju ning ühine koduümbruse läbisõitmine ja
võimalike ohtlike olukordade läbiarutamine. Samal teel
liiguvad ka jalakäijad ning viisakas jalgrattur kindlasti
arvestab nendega.
Kõnniteel tohivad sõita kõik alla 13-aastased
jalgratturid ja kuni kaks selle lapsega koos sõitvat
täiskasvanut. Kõnniteel jalakäijate vahel tohib liikuda
vaid jalakäija kiirusega. Selleks, et jalakäijaid mitte
ehmatada, saab jalgrattur oma tulekust juba eelnevalt
kellaga märku anda. Lähenedes jalakäijale, tuleb anda
kella, vähendada sõidukiirust ja mööduda kõndijast
ohutus kauguses.
Kui kõnniteel või jalgratta- ja jalgteel liikuva jalgratturi
teele jääb bussipeatus, siis peab jalgrattur andma
teed
bussile
minevatele
ja
bussilt
tulevatele
jalakäijatele.
Kuidas ohutult sõiduteed ületada?
Kui jalgratturil on vaja teed ületada,
siis on seda kõige ohutum teha
jalakäijatele
mõeldud
sõidutee
ületamise kohtades, tulles jalgrattalt
maha ja lükates seda enda kõrval.
Ületades ülekäigurada ratta seljas,
tuleb enne sõiduteele sõitmist hoog
maha võtta ja veenduda tegevuse
ohutuses. Autojuhid jalgratturile teed andma ei pea,
sõidutee tuleb ületada jalakäija kiirusega.
Kui lapsevanem on lapse üksi liikluses osalemiseks ette
valmistanud, koolitee on koos jalgrattaga korduvalt läbi
sõitnud ning kõik ohuolukorrad läbi arutanud, siis tohib
koolilaps mööda kõnniteed, jalgratta- ja jalgteed või
õuealateed üksi kodust kooli sõita sõltumata vanusest
ja jalgratturi juhiloa olemasolust. Seejuures on
äärmiselt oluline pöörata tähelepanu lapse jalgratta
tehnilisele
korrasolekule
ning
kiivri
korrektsele
kasutamisele.
Millal sõita sõiduteel?
Sõiduteel või jalgrattarajal tohib jalgrattur sõita alates

kaheksandast eluaastast ja seda koos täiskasvanud
saatjaga. Üksi tohib jalgrattur sõiduteel sõita alates
kümnendast eluaastast, kui tal on jalgratturi juhiluba.
Sõiduteel
sõitev
jalgrattur
peab
olema
väga
tähelepanelik ja pidama kinni liiklusreeglitest. Sõiduteel
sõitev jalgrattur on juht ja peab liikuma autodega
samas suunas sõidutee parempoolse ääre lähedal.
Selleks, et teised juhid jalgratturi plaane paremini
mõistaksid,
tuleb
näidata
enne
manöövrit
käemärguandeid.
Kas kõrvaklapid ja telefon kujutavad riski?
Liikluses osaledes peab olema väga tähelepanelik.
Ainuüksi liiklusreeglite heast tundmisest ei piisa.
Kõrvaklappidest
muusika
kuulamine
vähendab
jalgratturi tähelepanu ja muudab liikluses osalemise
ohtlikumaks. Telefonikõnedele vastamiseks soovitame
ratta kõne ajaks peatada ja jätkata teekonda pärast
kõne lõppu.
Kuidas saada jalgratturi juhiluba?
Maanteeameti teenindusbüroodest on võimalik saada
materjale, mille abil laps eksamiks ette valmistada. Kui
liiklusreeglid selged, tuleb registreerida sobivale
eksamile. Materjalid ja eksami sooritamine on tasuta.
Rohkem infot lähimast büroost.
TÄHELEPANU! Iga
lapse
eest
vastutab
lapsevanem! Enne lapse üksi liiklusesse lubamist, olgu
jalakäija või jalgratturina, on iga lapsevanema kohustus
veenduda, et tema järeltulija on valmis üksi liikluses
osalema, mõistab ümbritsevat ja oskab ohutult liigelda.
Oma
liiklusteadmisi
saab
jalgrattur
kontrollida,
lahendades liiklusteste liikluskasvatus.ee lehel.

Christina Vallimäe
Maanteeamet
Ennetustöö osakonna ekspert

Jalgratturid, paluks tähelepanu!
Lumiste ja jäiste teekatete kadumisega võiks arvata, et
liiklusõnnetusse sattumise võimalus on oluliselt
vähenenud. See on kahtlemata vale arvamus, kuna
kevadsoojuse saabumisega on linnapilti tekkinud palju
jalgrattureid.
Politsei üheks põhiülesandeks on liiklusturvalisuse ja
liiklusjärelevalve
tegevuse
korraldamine
ja
koordineerimine. Kindlasti pöörab politsei ka meie
piirkonnas rohkem tähelepanu kergliiklejatele.
Paljude arvates on politsei üks kiuslik olend, kes peab
kinni ning vestleb pikalt liiklusohutusest ning fikseerib
juhtunut kirjalikult. Võiks ju lihtsalt öelda et, kanna
järgmine kord peas kinnirihmatud jalgrattakiivrit. Väga
vale on öelda, et tegelege parem kihutavate
mootorsõidukijuhtidega. Politsei tegeleb nendega
kindlasti ja nende suhtes kehtestatud karistused on
oluliselt karmistunud eelmiste aastatega võrreldes.
Samas ei ole jalgratturitele kehtestatud reeglid
aastakümnete lõikes oluliselt muutunud. Juba varakult
viiakse koolides läbi liiklusalaseid tunde- õpitakse
liiklema tänavatel nii jalakäijana kui ka jalgratturina.
Vaatamata lapsevanemate teadmistest jalgratturitele
kehtestatud reeglitest ja laste poolt õpitud teadmistest,
ei hoolita pahatihti seadustest. Liikluskultuuri alustala
aga hakkab arenema just linnatänavatel liigeldes, olgu
see siis jalgsi või rattaga. Kui ei suudeta varases eas
selgitada mõistet „arvestada kaasliiklejatega“, siis
hiljem on selle omaksvõtt raske, kui mitte võimatu.

Mainimata ei tahaks jätta ka täisealiseid jalgrattureid.
Olen mitmeid kordi olnud tunnistajaks, kus jalgrattur ei
anna käega märku pööret tehes, pimedal ajal või halva
nähtavuse korral ei põle ees valge ja taga punane tuli,
eesõiguse puudumisest ületatakse ülekäigurada sõiduki
lähenemisel jalgrattalt maha tulemata. Jalgratturid,
kõiki neid valesid sõiduvõtteid talletab laps omale
mällu, mis tulevikus võib saada talle saatuslikuks!
Tuletaksin
siinkohal veelkord
kõigile jalgrataste
omanikele meelde peamisi nõudeid:

Sõiduteel peab jalgrattaga sõitma võimalikult
selle parema ääre lähedal.

Enne pööret peab jalgrattur andma käega
märku ja veenduma ohutuses.

Ülekäigurajal võib sõiduteed ületada jalgrattalt
maha tulemata, kuid sel juhul ei ole sõiduki juht
kohustatud Teile teed andma.

Jalgrattur peab mõlema käega kinni hoidma
juhtrauast.

Iseseisvalt võib jalgratast juhtida sõiduteel
alates 10-aastaselt ning 10-15 aastasel peab
selleks kaasas olema jalgratturi juhiluba.

Täiskasvanu järelevalve all võib sõiduteel sõita
alates 8-aastane jalgrattur.

Alla 16-aastane jalgrattur ja sõitja, ehk siis
ettenähtud istmel istuja, peab jalgrattaga sõites
kandma kinnirihmatud jalgratturikiivrit.

Jalgrattal
peab
olema
töökorras
pidur,
signaalkell, ees valge ja taga punane helkur
(pimedal ajal või halva nähtavuse korral ees
valge ja taga punane tuli), vähemalt ühel rattal
mõlemal küljel kollane või valge helkur.

Soovituslik- kui sa ei tea, kellel on eesõigus, siis
oma ohutuseks anna teed!
Soovituslike teadmiste või „Jalgratturi meelespea“
saamiseks võite julgelt pöörduda Kohtla-Järve- Kiviõli
konstaablijaoskonda aadressile Vabaduse pst 16 Kiviõli.
Ohutut ja turvalist liiklemist jalgrattal!

Paul Kriisa
vanemkomissar
Kohtla-Järve-Kiviõli konstaablijaoskond
piirkonnapolitseinik

Üle 1000 idavirulase kutsus
märtsikuus politseid valelt numbrilt
Kui vajad kiiresti politseid – helista 112!
Ivar Kasema, Häirekeskuse Ida keskuse juhataja
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 93% ainult numbrile 112.
Endise politsei numbri 110 valimine on praeguseks pea
kõigis maakondades jõudsasti vähenenud, jäädes
enamasti
alla
8%
Häirekeskusesse
tulevatest
hädaabikõnedest.
Ka
Ida-Virumaal
on
elanike
teadlikkus sellest, et politseid tuleb kutsuda numbrilt
112, järjepidevalt paranenud. Näiteks 2016. aasta
detsembris
tehti
Ida-Virumaalt
Häirekeskusesse
tulevatest hädaabikõnedest 21% numbril 110. Kuid
nüüd 2017. aasta märtsikuus tehti Ida-Virumaalt 110-le
juba vaid 8% kõnedest. Siiski tähendab see, et kuu aja
jooksul kutsus numbrilt 110 abi kokku 1211 Ida-Virumaa
inimest. Need rohkem kui 1000 inimest tegid iseendale
karuteene, sest 110-le helistades võib abi saamine olla
aeglasem.
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.

Ära puutu pommi!
Kevad on käes. Inimesed lähevad aeda, metsa, rohkem
loodusesse – algavad põllutööd, aiatööd, nende tööde
käigus leitakse sageli Teisest Maailmasõjast jäänud
lõhkekehasid. Igal aastal avastatakse Eestist keskmiselt
3500 lõhkekeha. Ida-Eesti pommigrupi demineerijad on
sel aastal saanud enam kui 47 väljakutsel. Kahjutuks on
tehtud 125 lõhkekeha. Eelmisel aastal oli meie
regioonis 268 väljakutset, tehti kahjutuks 686
lõhkekeha.
Ida päästekeskuse peademineerija Ragnar Reiljan
tuletab meelde, et need lõhkekehad on väga ohtlikud.
Lõhkekehad on ehitatud selleks, et tappa, vigastada või
tekitada suuri purustusi.
„Nad kindlasti töötavad, kuna nad ei ole liiga vanad.
Isegi kui te ei ole kindel, kas see on lõhkekeha või miski
muu, või mingi asi on teie arvates kahtlane, kindlasti
helistage hädaabi numbrile 112!“, - kutsub demineerija
inimesi üles käituma õigesti.
Ragnar Reiljan juhib tähelepanu sellele, mida inimene ei
tohi teha avastades kahtlase eseme. Kahtlast eset ei
tohi liigutada ega kaasa võtta, et kellelegi
näitama minna! Ei tohi edasi kaevata, välja tõsta,
midagi rohkem uurima hakata. Teine asi mida teha–
hoiatage läheduses viibivaid inimesi ja ärge laske
kedagi leitud eseme lähedusse. Ja siis helistage
häirekeskusele ja täitke saadud juhiseid!

„Kui olete metsas, siis märgistage ära see teekond
leitud esemeni, et demineerijad leiaks eseme üles“, lisab Reiljan.
Peademineerija rõhutab seda, et keegi ei naera ega
karista teid, kui see ei olnud lõhkekeha.
„Te ei peagi teadma, kui te ise nii arvate, et see on
imelik teie jaoks, helistage 112. Parem üle reageerida!“
– hoiatab peademineerija.
Lõhkekehad võivad olla väga erineva suuruse ning
kujuga. Peamised lõhkekehad mida Eestist leitakse on
padrunid, miinipilduja miinid, käsigranaadid ning
mürsud. Samas on leitud ka mitmeid lennukipomme ja
lõhkeainet.

Jevgenia Parv
Ida päästekeskuse kommunikatsioonijuht

TEATED
Aseri raamatukogu pakub tasuta koduteenindust
nendele Aseri valla elanikele, kes tervisliku seisundi
tõttu, ka ajutiselt, ei saa ise raamatukogu külastada.
Raamatud tuuakse eelnevalt kokkulepitud ajal, korra
kuus Teile koju ja võetakse kaasa juba läbi loetud
kirjavara.

Ostan parima hinnaga ümmarguste või ovaalsete
kividega merevaigust kaelakee. Aus kaup ja raha kohe
kätte. Helista julgelt! Tel 58710351

Õnnitleme teid!
Julia Šipilova ja Sergei Šipilov
pisipoja Aleks Šipilov`i sünni puhul!
(sünd. 17.02.2017)
Jekaterina Letunova ja Alexander Kukushkin
pisipoja Maksim Kukushkin`i sünni puhul!
(sünd. 27.03.2017)
Oksana Gubanova ja Aleksei Gubanov
pisipoja Mark Gubanov`i sünni puhul!
(sünd. 07.04.2017)

EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED
Jaanuarikuu eakad:
Aino Aaman
Valdek-Ferdinand Juuse
Alma Sergejeva
Erika-Alide Trummar
Vera Bobrova
Selma Vasar
Valentina Matasova
Niina Stepanova
Angelina Hartsova
Ivan Lagutko
Vello Karja
Valeri Letunov
Tõnu Uustalu
Prane Kiskonen
Irina Tuzova
Anne Penek

90
87
86
82
82
81
81
81
80
80
80
70
70
70
70
70

Veebruarikuu eakad:
Zinaida Zosimenko
Anna Käär
Aino Majori
Hilja Everest
Ellen Kallip
Alma Pavlova
Velda Tiimus
Niina Krõlova
Linda Rõžova
Asta Juuse
Enno Saaver
Valentina Petrova
Zinaida Lebedeva
Niina Kozlova
Tamara Trubatšjova
Heinar Õunas
Inna Palm
Lilli Gusseva

92
87
86
86
86
85
84
84
84
84
81
81
80
80
75
75
70
70

Õnnitleme!

Märtsikuu eakad:
Tamara Žigankova
Evi Poom
Jelena Volnova
Evi Raimo
Erika-Johanna Kalamees
Ilvi Jõgila
Helga Kalninš
Milvi Aster
Jevdokia Solovei
Nikolai Steklov
Eha Rakki
Lea Pojo
Galina Demidenko

87
87
86
84
83
81
81
80
80
75
70
70
70

Aprillikuu eakad:
Niina Garanina
Salme Reebert
Veera Leonidova
Silva Paarets
Kulla Juhkov
Laine-Miralda Nigul
Elfrida Tsvetkova
Lidia Nikitina
Vladimir Loktionov
Ivan Šõšov
Ellen Lassik
Enart Varinurm

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

