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märts 2005
VALLAVOLIKOGU OTSUSTAS

- Võtta vastu Aseriaru külas asuva Reinu maaüksuse detailplaneering.
- Võtta vastu Aseriaru küla Kivihunniku maaüksuse detailplaneering.
- Kinnitada põhivara mahakandmise akt nr 2 30.11.2004.
- Kinnitada revisjonikomisjoni akt; suunata revisjonikomisjon teostama plaanilist kontrolli Aseri vallas
01.04-30.04.2005.
- Jätta täiendamata Aseri Muusikakooli põhimääruse osa Õppekorraldus punkt 8 tekstiga “Koolis töötab
eelkooliklass”. - Tunnistada kehtetuks Aseri Vallavolikogu 25.06.2003. a. otsus nr 67 “Aseri
Muusikakooli taotlus” alates 01.06.2005.
- Lubada osta Eesti Ühispanga Likviidsusfondi osakuid summas 1500000 krooni.
VALLAVAVALITSUSE KORRALDUSED
Nr. 26. Toetada käsitöölaada “Viru Nikerdaja 2005” korraldamist 3000 krooniga.
Nr. 27. Väljastada Kalle Kohverile püramiidi projekteerimistingimused Kõrtsialuse küla Vanakooli
maaüksusele.
Nr. 28. Eraldada korter aadressil Nooruse 4-32.
Nr. 29. Kinnitada peretoetuse saajate nimekiri lõunasöögi eest tasumisest vabastamiseks Aseri
Lasteaias ja Aseri Keskkoolis.
Nr. 30 Kooskõlastada Wienerberger AS jäätmeloa taotlus.
Nr. 31. Maksta ühekordset sotsiaaltoetust 15 isikule kokku 4400 krooni.
Nr. 32. Vabastada Aseri Keskkoolis koolilõuna eest tasumisest 29 õpilast 100% ulatuses ja kõik
ülejäänud õpilased 50% ulatuses 28.03.-03.06.2005.
Nr. 33. Vabastada Aseri Lasteaias toiduraha maksmisest 4 last 100% ulatuses ja 14 last 50% ulatuses
02.04.-22.06.2005.
Nr. 34. Vabastada Aseri Muusikakoolis 2004/2005. õ.a. III trimestril üks õpilane õppemaksust 50%
ulatuses.
Nr. 35. Kinnitada Aseri valla teede inventariseerijaks Roneco OÜ.
Nr. 36. Kinnitada vara mahakandmise akt nr 1 04.03.2005.
Nr. 37. Sotsiaalküsimus.
Nr. 38. Remontida täielikult Aseri Muusikakooli saal vastavalt Kalot Ehitus OÜ hinnapakkumisele.
JURIIDILINE ABI MUTUB KÄTTESAADAVAMAKS
Alates esimesest märtsist jõustub riigi uuendatud õigusabi kontseptsioon, mille põhiliseks eesmärgiks
on pakkuda kodanikele abistavat kätt enda kaitsmisel kohtutes ja juriidilistes vaidlustes. Olgugi, et
õigusabi on abivajajatele pakutud ka varem, saab alates märtsist taotleda seda oluliselt kergemini ja
rohkemates valdkondades.
Käesoleva aasta riigieelarves on ette nähtud umbes 50 miljonit krooni selle jaoks, et abi taotleja saaks

kergema vaevaga ja ilma bürokraatlike takistusteta adekvaatset kaitset ja nõu. Ja ega õigusabi ei hakata
andma ainult advokatuuri kaudu – tihtipeale on vaja lihtsalt selgitusi või infot.
Vähem bürokraatlikke takistusi
Kuidas muuta õigusabi kättesaadavamaks? Nagu öeldud, on tihtipeale vaja lihtsamat nõu kui kohtus
advokaadi kaitset. Seetõttu võeti eelmisel aastal vastu uus märgukirjadele vastamise seadus, mis paneb
riigiametniku pigem klienditeenindaja rolli.
Näiteks, kui kiri või küsimus saadetakse teadmatuse tõttu valesse asutusse, on ametnike kohus mitte
enam vastata, et pöörduge sinna ja sinna. Ei ole mõtet kodanikke niisama vaevata või nendele
bürokraatia tõttu lisakoormusi tekitada. Nüüd saadetakse see kiri lihtsalt õigesse kohta edasi ja
räägitakse küsijale ka ära, kuhu ja miks see saadeti.
Niimoodi peakski toimima lihtne ja korras riik, mitte takistama seda väidetega, et see polevat nende
haldusalas või see pole nende asi. Seesama seadus reguleeribki seni määratlemata olukorrad kindlasti
kodanike kasuks, mistõttu peaksid edaspidi vastused märgukirjadele olema adekvaatsemad ja ka
kiiremad.
Abi ka tsiviil- ja haldusasjades
Kuid õigusabi tehakse märtsikuust lihtsamaks ja adekvaatsemaks ka tõsisemate juhtumite korral. Seni
oli riigi kulul võimalik saada kaitset vaid kriminaalasjades, aga ka tsiviil- ja haldusasjades ei tohiks
jätta hätta neid, kes tegelikult ei suuda endale korralikku juriidilist abi osta. Edaspidi on võimalik
taotleda abi nii kriminaal-, tsiviil- ja haldusasjades, aga ka tsiviilasja menetlemises Euroopa Liidu
liikmesriigi kohtus. Tagatud on advokaat ja vajalike dokumentide tõlge.
Õigusabi tuleks aga tagada just nimelt nendele, kellel seda enda majandusliku seisundi tõttu võimalik
muretseda ei ole. Et abi taotleda, tuleb esitada kohtusse taotlus, märkides blanketile ära ka oma
majandusliku seisundi. Rohkem ei olegi vaja teha – kui taotlus on rahuldatud, on võimalik saada abi
peale esimese protsessi ka veel kohtulahendi edasikaebamisel.
Kes vajab abi?
Kui abivajaja on oma kohtuvaidlused ära lahendanud, oma eluga edasi läinud ja majanduslikult
paremal järjel, on riigil õigus need kulud osaliselt või täielikult sisse nõuda. Meie eesmärk on aidata
neid, kellel on abi vaja, siis kui neil on abi vaja. Mitte mingil juhul ei pea aga riigile kulusid hüvitama,
kui ta sai õigusabi avaliku võimu ja tema enda vahelises vaidluses ja kohus otsustas avaliku võimu
kahjuks.
Samas ei saa riik käia oma rahadega ümber hooletult ning tegemist ei ole pelgalt kingitusega, mille
puhul õigusabi vajaja vastutust ei kanna. Seetõttu tuleb alati hüvitada kulu selles osas, kui õigusabi
saaja ei ilmu kohtusse või on põhjustanud lisakulu kohtuprotsessis muu kohustuse mittetäitmisega.
Selliste seadusemuudatustega soovib riik ennetada edaspidi neid juhtumeid, kus kodanik ei saa
piisavalt oma õigusi kaitsta, või on sunnitud kasutama ebakompetentsete isikute abi rahanappuse tõttu.
Loodame, et enamusel lugejatest ei lähe seda teenust vaja, kuid hea on ka teadmine, et kui
kohtusseminekul inimene abita ei jää.

Riigi poolt tagatava õiguasabi saab taotleda:
1. Makseraskustes füüsiline või juriidiline isik Eesti kohtus
2. Kohtueelsel menetlusel, täitemenetlusel, õigusdokumendi koostamisel, muu õigusalane nõustamine või esindamine
3. Avalikes huvides tegutsev maksejõuetu mittetulundusühing või sihtasutus, kui vaidlus puudutab keskkonnakaitset või
tarbijakaitse valdkonda
4. Kriminaalmenetlus või väärteoasja kohtumenetlus, kui kaitsja osavõtt on seaduse järgi kohustuslik, võivad riigi õigusabi
saada kõik füüsilised isikud sõltumata oma majanduslikust seisundist, ning maksejõuetud juriidilised isikud.

KAS TE TEATE, KUS ASUB POSTIPANK?
Aseris oskavad sellele küsimusele kindlasti vastata vähemalt need inimesed, kes on külastanud
postkontorit. Sest juba aastaid pakuvad Eesti Post ja Eesti Ühispank üheskoos võimalust kasutada
postkontorites
pangateenuseid.
Siit
ka
nimetus
Postipank.
Milliseid
pangateenuseid
siis
teha
saab?
Kohe alguses olgu ära öeldud, et Postipanka on võimalik kasutada kõikidel postkontori külastajatel.
Näiteks saab klient Postipangast raha välja võtta. Selleks peab olema pangas arvelduskonto. Kui
arvelduskontole on kantud näiteks palk või pension, siis on selle väljavõtmine Postipanga kaudu sama
lihtne
nagu
sularaha
automaadist.
Nüüd võib tähelepanelikul lugejal tekkida küsimus, kas Postipangast saavad raha kõikide pankade
kliendid?
Vastus
on
–
jah.
Suuremate maapiirkondade postkontoritesse on paigutatud kaarditerminalid. Sellistes Postipankades
kasutab klient pangatoimingute tegemiseks oma pangakaarti. Tänu pangakaartide ristkasutamise
võimalusele saavadki pangatehinguid teha kõikide pankade kliendid. Ka Aseri Postipangas on see
võimalik.
Kuid
mida
teha
siis,
kui
arvelduskontot
veel
ei
ole?
Postipankades on võimalik arvelduskontot avada kõikidel eraisikutel. Kuna koostööpartneriteks on
Eesti Post ja Eesti Ühispank, siis on võimalik avada just Ühispanga arvelduskontot. Arvelduskontoga
koos on võimalik saada koheselt Postipanga kaardi omanikuks või tellida omale näiteks VISA
deebetkaart. Juriidilised isikud ei saa küll Postipangas kontot avada, kuid saavad oma pangakaardi
vahendusel
tehinguid
teha.
Arusaadavalt ei ole arve avamisel takistuseks kontode olemasolu mujal pankades. Vastupidi –
arvelduskonto ja pangakaart tulekski kindlasti Ühispangas avada, sest siis on Postipanga teenustasud
kõige soodsamad. Nimelt lisandub muude kui Ühispanga kaarditehingute tegemisel teenustasule veel
ka nn. kaardi ristkasutuse tasu. Selle suurus on erinevatel pankadel isesugune, vahemikus 3 – 17 kr.
Ühispanga
kaardiga
saab
eraisik
Aseri
Postipangast
raha
kätte
tasuta.
Lisaks
võib
Postipangas
teha
sissemakseid
oma
kontole
ja
maksekorraldusi.
Kõige
lõpuks
annaksime
mõned
soovitused:
Ühispanga arvelduskonto ja pangakaardi saate endale vormistada ka otse Postipangas – tehingud
saavad
tehtud
soodsaima
hinnaga.

Taotlege Ühispanga arvelduskontoga seotud Postipanga kaarti. Kaardi saate kätte kohe, väljastamistasu
ega kuu hooldustasu ei ole. Postipanga kaardiga saate Postipangas teha kõiki tehinguid soodsaima
hinnaga. Kui olete vähemalt 60aastane, tellige VISA Electron kaart. Te ei pea maksma kaardi
kuuhooldustasu
ning
VISA
Electron
kaardi
kasutusvõimalused
on
laiemad.
Avage arvelduskonto Postipangas ka siis, kui teil on aktiivne konto mõnes teises pangas.
Arvelduskonto ja Postipanga kaardi omamine ei too teile mingeid kulusid vaid aitab neid kokku hoida.
Näiteks: kui tahate maksta raha oma mitte – Ühispanga kontole otse, on teenustasu 20 kr. Ühispanga
konto olemasolul võite maksta raha tasuta oma Ühispanga kontole ja teha sealt maksekorralduse oma
kontole
teise
panka,
teenustasu
vaid
9
kr.
Kui Te maksate kommunaalmakseid postkontoris, tehke seda oma Ühispanga kontolt. Sellisel juhul on
teenustasu 9 kr.Lisaks pangatehingutele on Postipangas võimalik sõlmida ka lepinguid, mis teevad
arveldamise veelgi mugavamaks. Kuid nendega saate tutvuda juba lähemalt Aseri Postipangas.
Diana Oður
Jõhvi Peapostkontori teenindusjuht

ASERI VALLAVALITSUS VÕITIS KOHTUS
Volikogu liige Gaido Kentem andis 2004.a oktoobris Jõhvi Halduskohtusse sisse kaebuse, et
28.09.2004. a. toimunud volikogu otsused õigusvastaseks tunnistada ja tühistada. Kaebuse esitamise
põhjenduseks oli väide, et teda ei teavitatud õigeaegselt volikogu istungi toimumisest, millega rikuti
tema õigusi, takistati osaleda istungil ja puudus võimalus oma seisukohti avaldada.
Aseri Vallavolikogu andis kohtule oma selgituse:
Volikogu on oma töös järginud kõiki kehtivaid seadusi ja ei pea kaebust põhjendatuks;
istungi kutsed said kõik volikogu liikmed õigeaegselt kätte; oma arvamused päevakorra küsimustes
võib esitada ka kirjalikult, kui ei ole võimalik istungil osaleda; 28. septembri volikogul vastuvõetud
otsused ei saa olla õigustühised, sest otsused võeti vastu ühehäälselt kõigi 9 kohalviibinu poolt.
Nüüdseks on see pikaleveninud kohtuasi oma lahenduse saanud. Kohus langetas otsuse: jätta kaebus
rahuldamata.
Gaido Kentemi poolt ette võetud kohtutee oli mõttetu veel selle poolest, et volikogul vastuvõetud
otsustega ei rikutud tema õigusi ega piiratud tema vabadusi, tal puudus põhjendatud huvi otsuste
tühistamiseks, mida ta ka kohtuistungil ise kinnitas.
Edaspidiste arusaamatuste ja piinlike olukordade vältimiseks ettepanek protestijatele- oma väikesed
probleemid lahendada kohapeal. Valda saame arendada ainult koostööd tehes.
Riho Kutsar
Aseri Vallavolikogu esimees

SAKSA KEEL
“Kuidas sina küll nii hästi saksa keelt oskad?”, on paljud minu käest küsinud. Vastus sellele
küsimusele on lihtne: vaadates noores eas saksakeelseid kanaleid, oskad saksa keelt sama hästi
kui oma emakeelt.
Oma esimese võõrkeele koolis valisin ma inglise keele, sest see oli minu jaoks maailmakeel.
Siis oli saksa keel minu jaoks võõras. Alles siis, kui uude kohta kolisin ja uues koolis käima
hakkasin, panin tähele, et Aseri Keskkoolis on põhiline rõhk saksa keelel ja klass, milles käisin,
oli endale ka esimeseks keeleks saksa keele valinud. Tundsin ennast täieliku võõrana, ilma
sõprade ja tuttavateta ning siis veetsin oma vaba aega telekat vaadates (muidugi saksa
kanaleid). Aastaga oli see keel mul juba suus ning siis see lihtsalt arenes edasi.
Ingrit Kärt, XII a

ASERI KESKKOOLI TUBLID LAPSED!
Küünlakuu ja märtsi algus tõid kooli elevust ja häid uudiseid.
Kuna tänavune vastlapäev oli õnneks lumerohke, sai kool üle hulga aja Rannu mäel vastlaliugu lasta.
Pikemaid liuge mõõdeti kelgutajate ja suusatajate klassis, samuti n.ö. vabaklassis, kus populaarseim
vahend oli kiletükk.
21. ja 22. veebruaril toimusid külma ja tuult trotsides kooli suusavõistlused. I-V klass sõitis kooli
kasesalus 1 kilomeetri, suuremad Rannu mäe kaudu kolm. Kõige kiiremini läbisid suusadistantsi
nooremas grupis Helina Sternhof ja Andrei Mitrofanov ning vanemas grupis Kristina Luik ja Aleksei
Bobrov.
23. veebruaril oli traditsiooniline Eesti Vabariigi aastapäeva eelne aktus. Lauldi hümni. Direktor Riho
Kutsar esines päevakohase kõnega ja jagas talvesportlastele autasusid, lapsed lugesid ja laulsid.
Õhtul andsid õpilased oma panuse rahvamajas toimunud pidupäevakontserdi õnnestumisse.
25. veebruaril osalesid väikesed tantsulapsed õpetaja Korjusega maakonna rahvatantsupäeval.
Spordilapsed olid edukad Hansapanga võrkpalliturniiril - tütarlaste võistkond oli III (õp.Vagulina) ja
Tähelepanu, start! võistlustel Avinurmes (õp. Jansen).
Väga head tulemused olid saksa keele (õp. Sternhof) olümpiaadidel. Ida-Virumaal saavutas Simona
Matvejeva I ja Anastassija Lõhmus II koha, Ingrit Kärt oli oma vanuseklassis IV. Lääne-Virumaal olid
Xa klassi tüdrukute kohad samad, lõpuklassi Ingrit oli II.
Anastassija ja Simona osalesid vabariiklikul saksa keele olümpiaadil Tallinnas ja tulemus oli
suurepärane - Simona I ja Anastassija II. Suvel saavad nad osaleda tasuta pikemaajalisel koolitusel
Saksamaal. Need tulemused näitavad meie kooli saksa keele õppe tugevat taset ja saksa keele kui
A-võõrkeele prioriteetsust, mille kõrval on võimalik ka inglise ja vene keelt õppida.
Andres Põder VIIIa klassist (õp. Mear) osales Rahandusministeeriumi korraldatud esseevõistlusel ja
sai ministri tänukirja.
14. märts, Kristjan Jaak Petersoni sünnipäev, on emakeelepäev. Kool tähistas seda Hans Kaldoja ja
Toivo Arnoveri Juhan Liivi teemalise luulekavaga 11. märtsil. Õigel päeval korraldavad eesti keele

õpetajad nii eesti kui vene osakonnas aineviktoriini, selgitamaks välja klassi parim eesti keeles.
Samal päeval osaleb VIa õpilane Lauri Tinnuri (õp. Laidinen) Sonda kooli emakeelepäeval, kuna tema
luuletus märgiti ära Virumaa koolinoorte luulevõistlusel.
See õppeveerand lõpeb 18. märtsil.
Kool algab taas 28. märtsil – juba astronoomilises kevades.

SUUR KOERTENÄITUS ASERIS
29. jaanuaril korraldas Kohtla-Järve Kennelklubi Aseri Vabaajakeskuses rahvusvahelise koertenäituse. Näitusel osales 500
koera Eestist, Soomest ja Venemaalt. Veel enam oli kohal rahvast

Et toimumas on midagi erakordset, oli näha juba õues. Kogu spordihoone esine ja isegi lähedalasuvad
tänavad olid täis autosid, busse ja sagivaid inimesi koertega.
Spordihoone fuajees oli üles pandud mitmeid koertele mõeldud toodetega kauplevaid müügikohti. Isegi
kohvik oli, aga see polnud mõeldud koertele vaid ikka inimestele.
Spordisaal oli näituse jaoks jagatud kuueks osaks ja igas neist toimusid esitlused. Koerad pidid
hindajatele näitama oma kehahoidu, kuulekust ja mõne tõu puhul isegi oma “soengut”. Parimatele
jagati pärast ka auhindu.
Eriti tore oli, et eraldi olid etteasted laste ja koertega.
Kohal oli kümneid erinevaid koeratõuge: bernhardiinid, dogid, rotveilerid, terjerid, hurdad,
lambakoerad ja igasugused muud tuntud ning seninägematud penid.

Näitus kestis terve pika päeva - üheksast kuueni. Usun, et paljudele oli see meeldejääv ja huvitav
sündmus.
Mana Kaasik, VI a

EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED
märts

Mihhail Vehman –
Maria Laidinen –
Linda Räis –
Hilda Ubar –
Elle
Sune
–
Elmar Reebert –
Linda Rätsep –
Evi Poom –
Tamara Þigankova –
Lidia Kuprienko –
Heinar Koitla – 75

87
85
83
82
82
82
75
75
75
75

Õnnitleme!

SPORT
LAUATENNIS. 19.02.2005 toimusid Aseri Vabaajakeskuses MSL “Jõud” noorte MV lauatennises. Osalejaid oli 8 maakonnast. Vaatamata
suurele osavõtjate arvule jätkus medaleid siiski ka meie tublimatele. Tüdrukute A klass: I Glafira Lonskaja, II Nelli Pedak. Tüdrukute B
klass: II Kateriina Mihhailova, 4. V.Tðertovikova, 5. M. Sakova. Tüdrukute C klass: 6. L. Jerahtina, 7. L.Lass. Poiste D klass: II Kert
Räis, 6. M.Liiv, 8. P.Nõlvak, 9. T.Elvest, 10. V.Ratðugin, 11. A.Dudkin, 12. L.Vagulina. Tüdrukute D klass: III K.Kozma, 5.
D.Mirzagajeva.
Segapaarimismängus riputati kuldmedalid kaela Glafira Lonskajale, kes mängis koos Lääne-Virumaa esindaja Taavi Korsariga.
Paarismängus tulid kolmandaks Katarina Mihhailova – Glafira Lonskaja.
Kaire Kutsar
KULDKALA 2005. Aseri eelmiste suvemängude parimate kalastajate autasustamisel lubas vallavanem Urve Takjas, et võitjad saavad
võimaluse osaleda Pühajärve KULDKALAL 2005. Niisiis sõitsidki suurele kalapüügipeole Aseri tublimad kalastajad Juri Kalaðnikov,
Vladimir Tðertovikov, Simona Matvejeva, Andrei Matvejev, Vladimir Tuzov ja Jüri Kamenski.
Kuigi märgitud kala ei õnnestunud meie kalastajatel püüda, jäädi suure talvepeoga väga rahule. Täname Aseri Vallavalitsust ja loodame
osaleda ka Kuldkalal 2006.
Jüri Kamenski
VASTLASÕIT. Teisipäeval, 8. veebruaril tähistas meie kool vastlapäeva. Peale 5. tundi võtsime sõpradega kelgud kaasa ja läksime Rannu
mäele. 1. kelgutamisvoorus võitsin mina, aga 2. voorus minu sõber Rihard.
Pärast vastlasõitu sõitsime Rannu mäel veel niisama. Seal oli ka umbes poole meetri kõrgune hüpe. 1. klassi lapsed kartsid kelguga
hüppest üle sõita.
Vaatamata sellele, et koju minnes kõigil pepud valutasid, oli ikka tore päev.
Ivar Vaas, IIIa

TEATED
DOONORITE

PÄEV

05. aprillil kl. 10.00-14.00 Aseri Vallavalitsuse ruumes, Kesktänav 5. Kutsume verd andma kõiki soovijaid vanuses 18-60 aastat.
Doonor peab kaaluma vähemalt 50 kg, olema terve ja söönud ja tal peab kaasas olema isikut tõendav dokument. Enne ja peale
vere andmist viiakse läbi doonori põhjalik meditsiiniline läbivaatus. Doonorile antakse töölt vabastamise tõend ja toiduainete pakk tema
valikul.
Osalege selles aktsioonis, aidake meie haigeid inimesi, kelle elu päästmiseks on vaja vereülekandmist!
Kohtla-Järve
vereteenistus.
Tel. 33 95 117

KORSTNAPÜHKIJATE
KOOLITUS
Eesti Tuletõrjeliit registreerib soovijaid korstnapühkijate koolitusele, mis toimub 11.-15.04. Rakvere Kutsekeskkooli ruumes Piiri tn. 8.
Osalejatel
võtta
kaasa
tööriided.
Teave: tel. 6748192, tuletorjeliit@hot.ee

Aseri valla leht ilmub 1 kord kuus.
Meie aadress: Kesktänav 5 43401 Aseri Ida-Virumaa, tel 33 51630
Toimetus: Ahto Kaasik, Tiina Matvejeva, Anna Stepanova

