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Austatud vallakodanik.
Saabunud on kaunis kevad oma rõõmude ja muredega. Ikka peame teadvustama, et meie lähim ümbrus
ja elukeskkond kannatab meist endist tuleneva heakorra puuduste ja tihti lausa saastatuse all. Kahjuks
ei ole meie maavaldajad endale selgeks teinud, et maaomand toob kaasa igakülgse kohustuse ja
vastutuse. Meie maakond on seadnud eesmärgiks arendada turismi. Ka meie valla kaunis Kalvi rand,
kõrge pankrannik, avar rannikumeri ja liigirikas rannikumets on turismimaa, mis vajab kaitset ja
korrastavat kätt.
Iga vallaelanik saab oma eluaset, õuemaad, tänavat ja lähemat ümbrust nägusamaks muuta ning
puhtana hoida. Tihti aitab viltuvajunud kuuri ülesupitamine ja kohendamine või mõne kuivanud puu
mahasaagimine ning võsa ja umbrohu niitmine maastiku üldilmet tunduvalt parandada. Püüame seda
siis teha igaüks oma kodus ka laiemalt heakorrastustöödel. Peame meeles, et ka sellel aastal toimub
vallas ülevaatus kaunite ja heakorrastatud kodude väljaselgitamiseks. Korrastame lähedaste
hauakünkad kalmistutel.
Eeltoodust lähtudes kuulutab vallavalitsus aprillikuu viimase nädala heakorra nädalaks ja kutsub kõiki
vallakodanikke ühistele heakorratöödele. Ühistööde juhendajaks on Kaarin Oras: appi tulevad
külavanemad, Aseri Keskkool, OÜ Aseri Kommunaal ja vallavalitsuse töötajad. Vallavalitsus korraldab
prügi ja jäätmete äraveo ning info edastamise. Kogu ettevõtmise võiks lõpetada 29. aprillil Volbriöö
lõkketulega, mis lähendaks naabreid ja kogu valla rahvast ning pakuks meelelahutust, et siis järgneval
kahel puhkepäeval tunda tehtud tööst rahuldust ja tunda rõõmu kevadisest kaunist loodusest.
Vallavalitsus on välja töötanud ja soovib rakendada üldised heakorra alused, mis peaksid tagama
edaspidise heakorra kogu valla piires. On välja töötatud Aseri valla jäätmehoolduseeskirja projekt,
millest oluline on toodud käesolevas infolehes. Astutud on esimesi samme ohtlike jäätmete kogumiseks
ja äraandmiseks. Süsteem toimib Optiroc AS. Alustame ohtlike jäätmete vastuvõtmist elanikelt. Esialgu
on ohtlike jäätmete vastuvõtt tasuta.
Kogu info koristustööde korraldamisest saate käesolevast infolehest. Lisainfo telefonil 51 248 ja 51
365. Jõudu soovides ja ette tänades
Liia Steklova volikogu esimees
Ott Penek vallavanem
Kodukaunistamise Ühenduse Keskjuhatus kutsub kõiki eestimaalasi koristama ning korrastama
aprillikuu jooksul oma kodusid ja majade ümbrust. Koduväravasse soovitame istutada puu. Selle aasta
puu on pihlakas. Kutsume kõiki ettevõtjaid oma hoonete ümbrust prahist puhastama! Õpilased ja
õpetajad - teie kätes on oma kooliümbruse kord ja puhtus! Eestimaa kevadpühaks puhtaks ja
kauniks!
HEAKORRA ALUSED ASERI VALLAS

Heakorra aluseks on järgmised eeskirjad:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aseri valla avaliku korra eeskiri
Aseri valla heakorra eeskiri
Aseri valla koerte ja kasside pidamise eeskiri
Aseri valla tänavakaubanduse eeskiri
Aseri valla ehitusmäärus
Haldusõiguserikkumise asja arutama ja protokolli koostama volitatud ametiisikute kinnitamine.
Aseri valla jäätmehoolduseeskiri (projekt)

Hoonete, rajatiste ja maa korrashoiu korraldab:
1. Aseri Vallavalitsus:
1.1 munitsipaalmaad (välja arvatud vallaasutuse teenindusmaad);
1.2 Aseri aleviku (välja arvatud aiandusühistute kinnistutele jäävate) tänavad ja kõnniteed;
1.3 Rannu tiheasustusega ala tänavad ja kõnniteed;
1.4 Aseri ja Rannu park;
1.5 väljapoole munitsipaalmaid jäävad üldkasutatavad hooned ja maad vastavalt lepingutele.
2. Vallaasutused:
2.1 nende käsutuses olevad munitsipaalmaad ja hooned.
3. OÜ Aseri Kommunaal:
3.1 temale kuuluvad elamud ja nende teenindusmaa või kinnistu;
3.2 temale kuuluvad hooned, rajatised ja nende teenindusmaa või kinnistu.
4. Eramajade omanikud:
4.1 kinnistu piiridesse jäävad hooned ja maa.
5. Erafirmad ja FIE`d:
5.1 nendele kuuluvad kinnistud või renditud hooned ja teenindusmaa.
6. Korteriühistud:
6.1 kinnistu piiridesse jäävad hooned ja maa ning sellega piirnev tänav.
7. Aiandusühistud:
7.1 kinnistu piiridesse jäävad üldkasutatavad maad ja tänavad.
8. Talunikud:
8.1 kinnistul asuvad taluhooned ja õue-aiamaa;
8.2 taluhooneteni viiv tee (alates valla- või riigiteest) ja teeääred;
8.3 kinnistul asuvad põllu- ja metsamaad.
KULU PÕLETAMINE KEELATUD!
ENNE PRAHI PÕLETAMIST teata sellest tuletõrjele tel. 51 201.
HEAKORRANÄDALA KALENDER
Kutsume kõiki osalema. Võimalusel kaasa võtta reha, labidas, saag või kirves. Vajalikud ka
töökindad. Prügikotid töö juhendajalt. Prügi viib ära OÜ Aseri Kommunaal traktor või põletatakse
kohapeal.
24.04. Aseri pargi koristamine. Kogunemine 8.30 Pargi tn. 3 juurest.

25.04. Aseri KK - Kalvi ranna koristamine. Õpilastel väljasõit kell 14.00 kooli juurest.
26.0.4 Aseri ranna koristamine Optiroc AS karjääri taga. Väljasõit kell 8.30 Kesktänav 14 juurest.
Aseri KK - maanteede äärte koristamine. Väljasõit kooli juurest kell 13.00.
27.04. Aseri endise kalmistu, lõunapoolse hoiumetsa, Meriküla oja ja tiigi ümbruse koristamine.
Kogunemine 8.30 kaupluse Irpen juures.
Aseri KK - maanteede äärte koristamine. Väljasõit kooli juurest kell 13.00.
28.04. Aseriaru turismiobjekti koristamine. Väljasõit 14.00 Kesktänav 14 juurest või hiljem oma
transpordiga.
29.04. Heakorranädala lõpetamine – volbriöö lõkked.
VÄLJAVÕTE ASERI VALLA JÄÄTMEHOOLDUSEESKIRJA PROJEKTIST
Jäätmehoolduseeskiri reguleerib Aseri valla territooriumil olmejäätmete ja tootmisjääkide kogumist,
sorteerimist, vedu, töötlemist, ladustamist ja matmist ning jäätmete tekitaja, territooriumi valdaja,
jäätmehooldusettevõtete ja omavalitsuse vahelisi suhteid jäätmehooldusalases tegevuses.
Korraldatud olmejäätmeveoga on kohustatud esmajärjekorras liituma juriidilisest ja füüsilisest isikust
jäätmevaldajad, kes asuvad või elavad Aseri alevikus ja Rannu külas tiheasustuspiirkonnas.
Hajaasustatud majapidamised peavad korraldatud olmejäätmeveoga lülituma hilisemate Aseri
Vallavalitsuse korralduste alusel.
Kõigil jäätmete valdajail peavad olema individuaalsed kogumisvahendid või ühise jäätmete
kogumisvahendi kasutamise lepingud.
Jäätmeid peab koguma selliselt, et need ei levita lõhna, ei ohusta tervist ega määri kogumisvahendeid.
Jäätmete valdaja vastutab, et kogumisvahendisse ei sattu ohtlikke jäätmeid, vedelaid ja määrivaid
jäätmeid, ehitusprahti ja kive, suuregabariidilisi jäätmeid, kuuma tuhka, hukkunud loomi, torkivaid ja
lõikavaid jäätmeid.
Kogumisvahendites oleva prügi põletamine on keelatud!
Ühiste kogumisvahendite asukoht tuleb kooskõlastada krundi valdajaga.
Kogumisvahend peab asuma kõval tasasel alusel ja soovitavalt olema varjatud aia või taimedega.
Kogumisvahend peab asuma prügiveoautole ligipääsetavas kohas.
Kogumisvahendi omanik või haldaja peab hoolitsema oma kogumisvahendi korrasoleku ja puhtuse
eest, see peab olema terve ja ei tohi põhjustada hügieenilist kahju või reostust ega olla esteetiliselt
häiriv.
Heitvee või fekaalide kogumiskaevud peavad vee reostuse vältimiseks olema vettpidavad. Kinnised
kaevud peavad olema ventileeritavad.
Taaskasutatavad jäätmed (klaastaara, plastmasstaara jms.) on jäätmetekitaja kohustatud viima
jäätmekäitlusettevõtte poolt paigaldatud kogumisvahenditesse. Informatsiooni nende asukoha kohta on
võimalik saada vallavalitsusest.
Suuregabariidilised jäätmed veab jäätmete tekitaja ise jäätmeloaga määratud jäätmeladustuskohta või
asetab need kokkulepitud ajaks oma konteineri kõrvale.
Ohtlikud jäätmed on territooriumi valdaja ja jäätmete tekitaja kohustatud viima selleks Aseri vallas
määratud kogumispunktidesse (informatsioon vallavalitsusest).
Juriidilised isikud peavad oma ohtlikud jäätmed andma üle litsentsi omavale jäätmekäitlusettevõttele.

Jäätmekäitluses tuleb vältida ohtlike jäätmete segunemist omavahel ja tavajäätmetega.
Jäätmete transpordil peab koorem olema kaetud, transportija kannab vastutust jäätmekoorma
transportimise või laadimise käigus toimunud keskkonnareostuse eest.
Territooriumil, kus peetakse põllumajandusloomi ja -linde, peab olema väljaehitatud sõnnikuhoidla.
Aseri valla territooriumil tekkivaid jäätmeid (v.a. ohtlikud jäätmed) võib ladustada ainult jäätmeluba
omavates prügilates.
Köögivilja- ja aiapidamisjäätmeid võib territooriumi valdaja oma territooriumil komposteerida, juhul
kui kompost on paigutatud selliselt, et see ei põhjusta ohtu keskkonnale ega inimeste tervisele,
komposteerimiskoht ei ole salvkaevule või puurkaevule lähemal seaduses sätestatud piirangutest.
Kuivkäimla sisu tohib hajaasustusega piirkondades oma aiamaal maasse kaevata hilissügisel. Käimla
sisu laialilaotamine on keelatud.
Ehitusjäätmeid ja ülejääkpinnaseid võib ladustada jäätmeloaga määratud jäätmekäitluskohtades.
Saepuru ja muid puidujäätmeid põletatakse küttekolletes ning komposteeritakse vastavalt käesolevale
korrale või ladustatakse jäätmeloaga määratud prügilates.
Lahtises tules on lubatud põletada riisutud kulu, oksi ja lehti vaikse ilmaga ja kõiki tuleohutusnõudeid
järgides. Igasugune omavoliline jäätmete põletamine väljaspool maaeraldust on keelatud.
Eeskirja rikkujaid karistatakse jäätmeseaduses ja haldusõiguserikkumiste seadustikus kehtestatud
korras.
Jäätmetest põhjustatud keskkonnareostus ja kahjustused likvideeritakse nende tekitaja kulul.
Ohtlikud jäätmed on inimeste tervisele ja keskkonnale kahjulikud jäätmed, mis nõuavad erimenetlust
nende käsitlemisel. Üheks oluliseks ohuks keskkonna tervisele on toksiliste jäätmete sattumine
looduslikku ringkäiku, s.o. toiduahelasse. Mürgid ei kao ega hävine, vaid liiguvad aste-astmelt üha
kõrgemale toiduahela tippu. Mitmed mürgised ühendid lahustuvad vihmavees ning võivad läbi pinnase
filtreerudes jõuda põhjavette ja rikkuda joogivee. Ohtlikke jäätmeid ei tohi poetada loodusesse ega
tavalisele olmeprügile mõeldud prügikasti. Keskkonna ja tervise säästmise huvides tuleb kõik tekkivad
ohtlikud jäätmed kokku koguda ja anda ära ohtlike jäätmete kogumispunkti kus nende edasise
kahjutuks tegemisega spetsiaalse väljaõppe saanud inimesed. Ohtlike jäätmete "prügikasti" ei ole
võimalik paigutada iga maja õuele või hooviväravasse ning ohutuse huvides peab ta asuma
lukustatavas ruumis.
Ohtlikke jäätmeid on võimalik alates 24. aprillist tasuta ära anda OÜ Aseri Kommunaal, Kordoni tn
12. Esialgu võtame vastu patareisid, akkusid, päevavalguslampe, värvipurke, lahusteid, õlisid, vanu
külmikuid, aegunud tablette ja ravimeid.
Vastu võtab Nikolai Steklov tööpäevadel 8.00-12.00 ja 13.00-16.00 tel 51 767.
Eramajade omanikud ja talunikud!
Prügiveofirma Ragn Sells pakub majapidamiste juurde tasuta prügikonteinerite laenutamise võimalust,
maksta tuleb ainult prügi veo eest. Konteinereid on nelja mõõtu-alates 190 liitrist. Tühjendamisel võib
igaüks valida, mitu korda kuu jooksul soovib konteinerit tühjendada. Näiteks 190 liitrise plastkonteineri
tühjendamine üks kord kuus maksab 56.-krooni. Konteineri võib paigaldada ka mitme majapidamise
peale. Täpsemat infot annab Ivo Korjus tel. 51 248 Otselepingute sõlmimiseks võtta ühendus Ragn

Sellsi esindajatega tel. 74 920, küsida Anne Jõesaart või Arvo Nauri.
Külade elanikud!
Kes soovivad koristatud prügi lasta tasuta ära vedada, koguge see nii, et oleks võimalik suure
veoautoga ligi pääseda. Autot on võimalik tellida 24. aprillist kuni 27. aprillini telefonil 51 248.
Klaas- ja plasttaarat ning alumiiniumist joogipurke võib panna konteineritesse, mis asuvad Aseris
Metsa 2, Kesktänav 9 ja Kooli 1 juures ning Kestlas, Rannul ja Koogus.
25.aprillil kell 9.00 toimub Rannu elamute juures ja 9. mail Aseris Kesktänav 11 hoovis tasuta koerte
ja kasside marutaudi vastane vaktsineerimine. Kokkuleppel on võimalik saada kompleksvaktsiini (katk,
hepatiit, marutaud, parvo). Hind 100 krooni. Eelnevalt palume registreerida kõik koerad
vastuvõtupäevadel (esmaspäev ja kolmapäev) vallavalitsuses. Võimalus registreerida ka kohapeal.
Samuti tasuda loomapidamismaks koera pidamise eest, 50 krooni aastas. (pensionäridel 35 krooni).

