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VALLAVALITSUSE KORRALDUSED
Nr 44. Väljastada FIE-le Tatjana Smirnova kauplemisluba toiduainete jaemüügiks, toitlustamiseks ning
tubakatoodete ja alkohoolse joogi jaemüügiõigus kauplemiseks Rannu kohvikus asukohaga Rannu küla
Aseri vald Ida-Virumaa alates 19.02.2003 - tähtajatult.
Nr 45. Väljastada AS-le Aleksandr Fortun kauplemisluba toidu-, tööstus- ja majapidamistarvete
jaemüügiks ning tubakatoodete ja alkohoolse joogi jaemüügiõigus kauplemiseks kaupluses TEHASE
asukohaga Tehase 5 Aseri alevik Aseri vald Ida-Virumaa alates 08.01.2003 - tähtajatult.
Nr 46. Anda välja Andrei Karevile elamu, asukohaga Nurme 16 Aseri alevik, kasutusluba.
Nr 47. Anda välja AS-le LUKOIL Rannu tankla, asukohaga Rannu küla Aseri vald, kasutusluba.
Nr 48. Kinnitada alates 01.märtsist 2003.a. Aseri lasteaia lahtioleku ajaks kella 7.00 - 18.30.
Nr 49. Määrata alaealise toetuse saajaks lapse tegelik kasvataja.
Nr 50. Väljastada FIE-le Galina Klaasmägi kauplemisluba, aadressil Nurme 1-2 Aseri alevik,
tööstuskaupade müügiks 06.03.2003.a. kuni 31.12.2003.a
Nr 51 ja nr 52. Määrata kahele raske puudega isikule, kes vajavad igal ööpäeval kõrvalabi, hooldajad.
Nr 53. Maksta ühekordsete valla sotsiaaltoetuste vahenditest toetust 12 isikule kokku 3600 krooni.
Nr 54. Vabastada Aseri Keskkooli õpilased koolilõuna maksumusest 24.03.2003 - 04.06.2003 100 %
ulatuses - 25 õpilast ja 50 % ulatuses - kõik ülejäänud õpilased 5. klassist alates.
Nr 55. Anda välja Riivo Kiur`ule lammutusluba Reeskalda 6 asuva mahajäetud telliskividest vare
lammutamiseks tingimusel, et lammutuskoht peab olema peale tööde lõpetamist korrastatud.
Nr 56. Kooskõlastada AS-i ELEKTRO-SISTEM poolt koostatud elektriprojekt (töö nr 5/2003, objekti
asukoht Aseri vald Ida-Virumaa).
Nr 57. Väljastada projekteerimistingimused Vanakooli OÜ-le külalistemaja (end. Rannu koolimaja),
asukohaga Kõrtsialuse küla, renoveerimiseks.
Nr 58. Tagastada õigusjärgluse alusel Kuusiku maaüksus.
Nr 59. Kinnitada võõrandatud ja tagastatava Kuusiku maaüksuse nõudeõiguse osast suurema pindala
eest riigile tasutava võla suurus.
Nr 60. Nõustuda Kalvi külas asuva Lilleoru kinnistu jagamisega kaheks - Lilleoru ja Lillemäe
katastriüksuseks.
Nr 61. Vabastada Aseri Muusikakooli lapsevanema tasust 2003.a III trimestril (01.03 - 05.06.2003.a) 1
õpilane 100 % ulatuses ja 1 õpilane 50 % ulatuses.
Nr 62. Lubada muuta alaealise perekonnanime.
Nr 63. Lähetada vallavanem Bruno 07.03.2003.a. Moskvasse tutvuma Aseri ujulat osta sooviva firma

VOLIKOGUS OTSUSTATI
- Kinnitada Aseri valla arengukava aastateks 2003 - 2008. (Arengukava tutvustame lähemalt lehe

järgmistes numbrites.)
- Kinnitada Aseri valla avaliku korra eeskiri.
- Kinnitada Aseri Keskkooli pedagoogide töö tasustamise alused.
- Vabastada Gennadi Golubkov vallavolikogu korrakaitse- ja liikluskomisjoni esimehe kohustustest
seoses volikogu liikme volituste peatumisega ning kinnitada korrakaitse- ja liikluskomisjoni liikmeks.
Tunnistada valituks vallavolikogu korrakaitse- ja liikluskomisjoni esimeheks Riho Kutsar.
- Vabastada Ahto Kaasik vallavolikogu maaelukomisjoni esimehe kohustustest seoses volikogu liikme
volituste peatumisega ning kinnitada maaelukomisjoni liikmeks. Tunnistada valituks vallavolikogu
maaelukomisjoni esimeheks Aivar Allikmäe.
- Muuta Kõrkkülas asuva "Kõrtsi" katastriüksuse, pindala 2,46 ha, katastritunnus 15401:002:0033
sihtotstarve maatulundusmaast karjäärimaaks.
- Kinnitada Aseri Keskkooli hoolekogusse Aseri Vallavolikogu esindajaks Eha Polluks.
- Lubada kustutada OÜ Rantek-Ehituse (OÜ Bragelonne Grupp) võlg 75 000 krooni. Teha
revisjonikomisjonile kohustuseks kontrollida revisjoni käigus OÜ Rantek-Ehitus ja Aseri Vallavalitsuse
vahel sõlmitud lepingust tulenevaid kohustusi.
- Vähendada alates 03.03.2003.a. Aseri Keskkooli ringijuhtide tundide arvu nädalas 38 tunni võrra koos
rahaliste vahenditega; rahalised vahendid summas 84 530 krooni viia üle spordihoone eelarvesse.
- Kinnitada Aseri valla 2003.aasta eelarve tulud, kulud ja kassatagavara jääk 100 000 krooni. (Eelarvest
lähemalt järgmises lehes.) Järgmine volikogu koosolek toimub 26. märtsil.

TUTVUTI TOILA ELAMUMAJANDUSEGA
4. märtsil käisid Aseri vallavalitsuse ja kommunaali esindajad tutvumas Toila valla elamumajandusega.
Tutvuti ettevõtte juhtimisega, joogi- ja reovee puhastusseadmete ning lokaalsete kütteseadmetega.

KOHTUTI ARSTIDEGA
5. märtsil toimus Aseri vallavolikogu saalis kohtumine Ida-Viru Maavalitsuse tervishoiunõuniku dr.
Eduard Dõbrõiga, Ida- Viru Haigekassa usaldusarsti dr. Heli Mordvinovaga ja perearsti dr. Margarita
Lasmanisega. Dr. Eduard Dobrõi tegi lühikese kokkuvõtte maakonna tervishoiu praegusest seisust ja
kiirabi tööst ning andis ülevaate Ida-Virumaa tervishoiuprogrammist. Hea uudis on see, et Kiviõli
haigla jääb tööle 30 voodikohaga hooldushaiglana. Tulevikus planeeritakse Kohtla-Järve haigla ja Puru
haigla baasil asutada keskhaigla Purule, samuti viiakse sinna üle traumapunkt.
Haigekassa usaldusarst dr. Heli Mordvinova kureerib meie maakonnas tegutseva 102 perearsti tööd. Ta
tutvustas haigekassa poolt tehtavaid väljamakseid perearstidele, Tallinnas ja Tartus töötavatele
erialaarstidele, ravimite kompenseerimist, töövõimetuslehe väljamaksmist ja kulutusi vältimatule abile.
Perearst dr. Margarita Lasmanis tutvustas oma tööd. Perearst töötab kella 8.00 kuni 18.00. Neljapäeviti
teenindab meie elanikkonda lastearst ja neuroloog. Kiirabi saab meie vallast keskmiselt 3-4 väljakutset
nädalas. Suur osa perearsti tööajast kulub sotsiaalsete probleemide lahendamisele. Pensionäridel ei

jätku raha ravimite väljaostmiseks ja ilma ravimiteta nende tervislik seisund ei parane mille tulemusena
pöördutakse uuesti perearsti poole. Sama probleem on osaliselt noortel peredel, millele lisandub veel
sotsiaalne toimetulematus. Perearsti arvates lahendaks probleemi sotsiaaltöötaja-meedik. Perearstiga
koos peab töötama üks pereõde. 10 tundi nädalas võib vastuvõtte teostada keskastme med. personal.
Lähemal ajal loodetakse uuesti tööle saada hambaarst.
Probleemiks olid ja on ravikindlustamata inimesed, kes peavad ka tulevikus oma ravikulud ise tasuma.
Sama kehtib ka nendele tehtavate plaaniliste operatsioonide kohta.
Inimesed avaldasid rahulolematust keskhaigla asutamise pärast Purule. Arstidele esitati küsimusi
venekeelsest teenindamisest Kohtla-Järve haiglas, ravikindlustamata inimeste ravikulude katmise,
ravimite kompenseerimise, haiguslehtede väljamaksmise kohta ning ravituusikute saamise võimalusest
läbi haigekassa. Küsijad said ammendavad vastused, iseasi, kas nad nendega ka rahule jäid.
Liivi Vares
Sotsiaalnõunik

RAHVAMAJAS
29. märtsil algusega kl 14. 00 tantsurühma "Eideratas" 15. Juubelile pühendatud tantsuetendus "Olid
ajad…"
3. aprillil algusega kl 18.00 annab kontserdi vene "Romansside trio" Tallinnast.

LASTEAED ARENDAB LAST
Aseri lasteaed on üks valla haridusasutustest ja on mõeldud koolieast nooremate laste hoidmiseks ja
neile alushariduse andmiseks. Alusharidus on teadmiste, oskuste, vilumuste ja käitumisnormide kogum,
mis loob eeldused edukaks edasijõudmiseks igapäevaelus ja koolis. Lasteaed toetab ja täiendab lapse
perekonda. Arvestades iga lapse isikupära soodustatakse lapse kasvamist ja arenemist.
Lasteasutuse põhiülesanne on, arvestades lapse ealisi, soolisi kui ka individuaalseid vajadusi ja
iseärasusi:
luua võimalused ja tingimused lapse kujunemiseks sotsiaalselt tundlikuks isiksuseks, kes usaldab
ennast, arvestab kaasinimesi ja hoiab loodust;
hoida ja tugevdada lapse tervist.
Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on Haridusministeeriumi poolt kinnitatud õppekava, mis
on kooskõlastatud Sotsiaalministeeriumiga.
Aseri Lasteaial on oma õppekava, päevakava, tegevusplaan iga aasta kohta ja arengukava.
Aseri lasteaias on 63 last ja 3 rühma. I rühmas käivad 2-3 aastased lapsed. II rühmas 4-5 aastased
lapsed ja III rühmas 6-7 aastased lapsed. Igal rühmal on oma päevakava, õppekava ja tunniplaan. Kui I
rühma õppetunni pikkus on 15 minutit, siis III rühmal juba 25-30 minutit. III rühm on vanem rühm ja

siin toimub tõsine kooliks ettevalmistumine.
Väljavõte Koolieelse lasteasutuse seadusest:
§23. Lastel on õigus: saada õppekavades ettenähtu omandamiseks pedagoogidelt abi; kasutada tasuta
oma lasteasutuse ruume, saada ainelist abi selleks eraldatud summadest ja fondidest.
§24.Vanematel on õigus: valida oma soovile vastav lasteasutus, tuua last lasteaeda ja viia sealt ära
vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides, nõuda vajalike tingimuste loomist laste
mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates kaasa nende tingimuste loomisel.
Eha Polluks
Aseri lasteaia juhataja

ARVUTI PÜSIÜHENDUS
Alates käesoleva aasta veebruarist on Aseri valla elanikel võimalik sõlmida Eesti Telefoniga interneti
püsiühenduse kasutamise lepinguid. Valida võib Atlas kodu ADSL ja Atlas kodutöö ADSL pakettide
vahel. Mõlemad paketid tagavad piiramatu kasutusaja, kuid erinevus on kuumakses ja
andmesidekiiruses. Kodupaketi kuumaks on 345 krooni, andmete alla- ja üleslaadimiskiirused 256/128
kbit/sek ning kodutööpaketil 495 krooni ja 512/256 kbit/sek.
Võimalik on sõlmida ka uusi analoog- ja digitaaltelefoni kasutamise lepinguid.
Lähem teave ET infotelefonil nr 165 või veebiaadressil http://www.et.ee/

SAPARDI 6. MEEDE AITAB KÜLASID
Euroopa Komisjoni liikmesriigid kiitsid heaks koos teiste SAPARDi muudatustega 6. Meetme
meetmelehe 23. oktoobril 2002.a. Seega on lisaks 2001.a. rakendatud neljale meetmele (meede 1 põllumajandustootmise investeeringutoetus, meede 2 - põllumajandus- ja kalatoodete tootmise ja
turustamise parandamise investeeringu toetus, meede 3 - maapiirkonnas alternatiivse majandusliku
tegevuse arendamise ja mitmekesistamise investeeringutoetus, meede 4 - maapiirkonna infrastruktuuri
investeeringutoetus), kavas 2003. aastast (esialgsetel andmetel mais/juunis) rakendada ka kahte uut
investeeringutoetuse meedet: külade taastamise ja arendamise investeeringutoetus (6. Meede) ja
metsastamise investeeringutoetus (8. Meede).
Sapardi 6. Meetme eesmärgiks on toetada maapiirkonnas küla või külade territooriumil
kohalikul omaalgatusel põhinevaid tegevusi, mis edendavad küla arengut, suurendavad elanikkonna
omaalgatust ja koostöötahet ning parandavad üldist elukvaliteeti külas. Meetme sihtgrupiks on küla
territooriumil tegutsevad mittetulundusühingud, kohalikud omavalitsused, mõnede tegevuste osas
ka küla territooriumil tegutsevad ettevõtjad.
Meede jaguneb kaheks põhiliseks tegevuseks:
1. küla elukeskkonna arendamine (seltsimaja, kultuurimaja, spordisaali või muu avalikuks

kasutamiseks avatud hoone või hoone osade ehitamine või rekonstrueerimine; pargi, haljasala,
puhkeala või muu avalikuks kasutamiseks avatud rajatise rajamine või parandamine; külaplatsi
(lõkkeplats, kiigeplats, linnamägi vms) rajamine või parandamine; paadisilla rajamine või
parandamine; ujumiskoha rajamine või parandamine; küla tutvustava püsiviida- või kaardi ostmine;
seltsimaja, kultuurimaja, spordisaali või muu avalikuks kasutamiseks avatud hoone ruumide sisustuse
ostmine; sporditarvikute ostmine; muusikariistade ostmine; traditsiooniliste eesti rahvariiete ostmine);
2. infopunktide arendamine (avalikuks kasutamiseks avatud infopunktiks vajaliku hoone ehitamine
või rekonstrueerimine; avalikuks kasutamiseks avatud infopunkti sisustuse ostmine; avalikuks
kasutamiseks avatud infopunktis kasutatavate infotehnoloogiaseadmete (riist- ja tarkvara) ostmine.
Toetuse indikatiivne jagunemine meetme sees nende kahe tegevuse vahel on 80% küla elukeskkonna
arendamiseks ning 20% infopunktide arendamiseks. Taotlemisel vajalikud dokumendid on toodud
Põllumajandusministeeriumi koduleheküljel www.agri.ee. Siinkohal tuleb mainida küla või külade
piirkonna arengukava olemaolu. Valla arengukava puhul ka konkreetse küla/piirkonna käsitlemist
arengukavas.
Tiina Vilu
Lääne-Viru Maavalitsuse juhtivspetsialist
Kontakt: tel. 032 58 015, e-kiri tiina.vilu@l-virumv.ee

SELGITUSI MAAMAKSU KOHTA
Maamaksu arvestatakse maa maksustamishinnast. Aseri valla maamaksu määraks on käesoleval aastal
1 % haritava ja loodusliku rohumaa ning 1,5 % muu maa maksustamishinnast. Vastavalt Maamaksu
seadusele tasub maa omanik (kasutaja) maksu kogu maa eest kus majandustegevus pole keelatud.
Maamaksu ei arvestata teede, kraavide ja kivihunnikute all olevalt maalt. Mõned väljavõtted
maamaksuseadusest:
Maksumaksja, kes ei ole maksustamisaasta maamaksuteadet 15. aprilliks kätte saanud, on kohustatud
sellest 30 päeva jooksul teavitama maa asukohajärgset Maksuameti kohalikku asutust.
Kui maksumaksja ei ole saanud ühtegi maamaksuteadet, arvates käesoleva seaduse jõustumisest, on ta
kohustatud kirjalikult või elektrooniliselt teatama maa asukohajärgsele valla- või linnavalitsusele enda
omandis või kasutuses oleva maa suuruse ja sihtotstarbe.
Maamaksu ei määrata ja maksuteadet ei väljastata, kui maksusumma on alla 20 krooni.
Kui tähtpäevaks tasumata maamaksusummalt arvutatud intress on väiksem kui 20 krooni, jäetakse
intress arvestamata ja intressinõue esitamata.
Ahto Kaasik
maanõunik

EHITUS- JA KASUTUSLUBADE
RIIGILÕIVUD MUUTUSID

Uus ehitusseadus, mis jõustus 1. jaanuaril 2003.a., tõi kaasa ka muudatused riigilõivuseaduses.
Muudatus seisneb selles, et ehitus- ja kasutuslubade eest makstav tasu asendub riigilõivuga. Seni oli
kohalikul omavalitsusel õigus oma territooriumil vastava tasu määr ise kehtestada. Aseri valla
territooriumil vastavate lubade eest seni tasu ei võetud.
Uued riigilõivu määrad on alljärgnevad:
1. ehituslubade taotlemisel tuleb tasuda riigilõiv:
- ehitise püstitamiseks, rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks: 2000 krooni ja 5 krooni iga ehitatava
ruutmeetri eest (suletud netopinnast);
- üksikelamu, suvila, aiamaja või taluhoone püstitamiseks: 1000 krooni;
- ehitise lammutamiseks ja üksikelamu, korteri, suvila, aiamaja või taluhoone rekonstrueerimiseks: 500
krooni.
2. kasutusloa taotlemisel tuleb tasuda riigilõiv:
- 1000 krooni, kui kasutusloa aluseks on ehitusluba ehitise püstitamiseks, laiendamiseks või
rekonstrueerimiseks;
- 500 krooni, kui kasutusloa aluseks on ehitusluba üksikelamu, suvila, aiamaja või taluhoone
püstitamiseks või rekonstrueerimiseks, samuti korteri rekonstrueerimiseks;
- 140 krooni, kui kasutusloa aluseks on ehitusluba ehitise osaliseks lammutamiseks;
- 120 krooni ehitise teenindamiseks vajaliku rajatise või väikeehitise kasutusloa taotlemisel;
- 1000 krooni - loetlemata ehitiste asustusloa taotlemisel.
Selgituseks riigilõivu kohta ehitusloa taotlemisel ehitise püstitamiseks, rekonstrueerimiseks või
laiendamiseks niipalju, et 2000 krooni + 5 krooni iga ehitatava ruutmeetri eest suletud netopinnast
(projektist) kehtib hoonete puhul. Rajatise puhul tehniliste andmete hulka ei kuulu suletud netopind,
mis tähendab, et rajatise puhul on riigilõiv 2000 krooni ilma lisata.
Oluline muudatus uues ehitusseaduses on väikeehitise mõiste muutmine. Varem loeti väikehooneks
kuni 12 m2 ehitusaluse pinnaga ühekordset keldrita hoonet, mida ei kasutata elamiseks ja millel ei ole
tehnilisi ega avalikke funktsioone. Uues ehitusseaduses on väikeehitis kuni 60 m2 ehitusaluse
pindalaga ja projekteeritud maapinnast kuni 5 m kõrgusele ühel kinnistul asuv ehitis. Alla 20 m2 ja
kuni 5 m kõrguste väikeehitiste püstitamiseks luba ega taotlust vaja ei ole.
Ehitus- ja kasutuslubadest, taotluste esitamisest, kirjalikest nõusolekutest ning nende väljastamisest
ning muudatustest seoses uue ehitusseaduse jõustumisega lisainfo Ivo Korjuselt tel. 51 248.

SPORT
1.- 2. märtsil 2003 Tallinnas toimunud Eesti MV lauatennises saavutas ANNA FEDTÐENKO
naispaarismängus I koha koos tallinnlanna Kätlin Latiga. Õnnitleme!
22. veebruaril toimus Aseri spordihoones rahvusvaheline lauatenniseturniir Aseri GP. Aseri ja ka Eesti
sportlastest saavutas seal kõrgeima koha Anna Fedtðenko, kes tuli naisüksikmängus kolmandaks. I ja II

koha saavutasid külalisvõistlejad Venemaalt.
24. veebruaril jõudsid lõpule Aseri valla meistrivõistlused korvpallis. I koha saavutas võistkond
"Rakvere" koosseisus Agu Tamm, Argo Korjus, Kristjan Korjus, Janno Malm ja Hennik Penek. II koha
saavutas võistkond "Maskid" koosseisus Marek Koitla, Magnar Kutsar, Mait Alles, Peeter Alles, Pekka
Laidinen, Rait Sinimäe ja Martin Koitla. III koha võitis "Aseri" koosseisus Teet Reisi, Gaido Kentem,
Gert Lonski, Urmas Alles, Viktor Lonski, Aleksander Gabitov ja Eduard Klaasmägi.
29. ja 30. III toimub Aseri lahtine turniir noorte saalijalgpallis.
5. IV algusega kl 10.00 toimuvad Eesti noorte meistrivõistlused lauatennises. Osavõtuks tuleb eelnevalt
registreerida tel. 51412.
16. IV algusega kl 18.00 toimuvad Aseri valla meistrivõistlused lauatennises.

ASERI VALLA HEAKORRA EESKIRI
Algus Aseri valla lehes nr 1(15)
18. Rajatise omanik on kohustatud:
18.1 tänavakaubanduspunkti (kiosk, paviljon, haagis, lett jms.) paigaldamiseks taotlema vallavalitsusest
vastava loa;
18.2 koristama alalise või ajutise müügi- või teenustööpunkti või kioski ümbrust (raadiusega 6 m,
teeäärsel rajatisel kuni sõidutee telgjooneni, kui puhastusala ei ole määratletud teisiti);
18.3 koristama pärast kauplemise lõppu kauplemiskoha ümbruse.
19. Mitme elamu ühiskasutuses oleva prügikonteineri asukoht määratakse kindlaks kas planeerimisega
või elamute omanike ettepanekul vallavalitsuse poolt kooskõlastatult tervisekaitsetalitusega.
20. Prügikonteineri korrashoiu (terve, värvitud, korralikult suletava kaanega) peab tagama selle
omanik.
21. Prügi ja veose vedaja peab koristama pealelaadimisel või sõidul mahapudenenud prügi (ka kauba).
22. Kinnistu reostamisel või risustamisel on süüdlane kohustatud selle viivitamatult puhastama. Kui
süüdlast ei ole võimalik kindlaks teha, peab ala korrastama selle omanik.
23. Raudtee maa-ala ning raudtee-ülesõidukoha korrashoiu ja hoolduse peab tagama selle maa omanik.
24. Üldkasutatava laste mänguplatsi omanik on kohustatud organiseerima liivakasti liiva
väljavahetamist vähemalt üks kord aastas ning tagama väikevormide hooldamise ja remondi.
25. Avaliku ürituse korraldaja peab maa-ala, millel üritus läbi viidi, puhastama hiljemalt ööpäeva
jooksul pärast ürituse lõppemist või loal määratud tähtajaks.
III NÕUDED VALLAS ELAVALE VÕI VIIBIVALE ISIKULE
26. Heakorra tagamiseks on keelatud:
26.1 risustada ja reostada valla territooriumi ja ehitisi (maha sülitada, loopida prahti ja suitsukonisid,
päevalilleseemneid jms.), kritseldada hoone seinale, müürile, piirdeaiale, pingile, kõnniteele jne. või
kahjustada neid muul viisil;
26.2 välja panna teadet, kuulutust, plakatit või reklaamstendi, järgimata selleks riigi ja valla

õigusaktidega kehtestatud korda;
26.3 kahjustada haljasala, lilli, pargiinventari (prügiurn, lillekast, pink, valgusti jms.) või ümber
paigutada omavoliliselt piiret ja pargiinventari;
26.4 vigastada ja omavoliliselt raiuda puud, põõsast, rikkuda murukamarat, teekatet;
26.5 põletada kulu ning teha lõket ilma Päästeteenistuse kooskõlastuseta;
26.6 rajada haljastust, istutada puud ja põõsast üldkasutataval maa-alal ilma vallavalitsuse
kooskõlastuseta;
26.7 kloppida riiet ja vaipa mitme korteriga maja rõdul, aknal ja uksel, asetada akna välisküljele
esemeid ning toiduaineid, kuivatada pesu rõdu või lodza piirdest kõrgemal;
26.8 kuivatada pesu aleviku haljasaladel puude vahel.

