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24. veebruaril on Eesti Vabariigi 89. aastapäev
Sa armasta seda maad,
mis sulle elu on andnud –
nii su õigeid kui ka vääraid samme
on ta nurisemata kandnud.
Sa armasta seda maad,
kiviklibust ja tuultele valla
ja tea, et päriselt iial
ta ei kao ega anna alla.
Sa armasta seda maad
argihallis ja pidude säras;
ärgu sundigu surmahirmgi
temast iial pöörduma ära.
Sa armasta seda maad,
laante laulu ja mere müha.....
SA ARMASTA EESTIMAADühtainsat ja püha.
V.Osila

Ilusat pidupäeva, kallis vallarahvas!
Aseri Vallavolikogu ja Vallavalitsus.

Aino Aaman: proviisorid võtavad rohtu
vaid viimases hädas
19. jaanuaril sai 80 aastaseks meie kauaaegne ja lugupeetud provIisor Aino Aaman. Ei leidu vist ühtegi
vallaelanikku, kellele tema ulatatud rohi poleks toonud abi või leevendust. Põhjust on olla tänulik ka
eeskuju eest, mida ta oma tubliduse ja sõbraliku tasakaalukusega on meile pakkunud. Aseril on Aino
Aamaniga vedanud.
80aastast Aseri apteegi juhatajat Aino Aamanit vaadates ja kuulates olen ma raudselt veendunud, et
proviisorite vanem põlvkond teab üht imerohtu, mis aitab naist hoida igavesti erksana, kirjutas ajalehes
Põhjarannik Tiia Linnard.
Kuid Aino Aaman eitab imerohu olemasolu. Vähe sellest, ta kinnitab, et proviisorid võtavad rohtu –
missugust iganes – vaid suure häda sunnil, sest ravim olevat organismi jaoks siiski võõrkeha, millega
tuleb eelnevalt kohaneda. Ning pahatihti polevat pääsu kõrvalnähtudest. Sestap eelistab Aaman peavalu

puhul tableti neelamise asemel puhata ning kerge seljavalu puhul annab endale aru, et tegemist on
lihtsalt külmetusega.
1. augustil saab sellest 50 aastat, mil Tartumaalt pärit ning Tartu ülikooli lõpetanud Aaman ennast
Aserisse suunata lasi, kus apteegi asemel tegutses toona Kiviõli apteegi müügipunkt.
Kuigi vast kõrgkooli lõpetanud proviisorineiul oli võimalik ka mujale minna, valis ta Aseri just
sellepärast, et olla ise alguse juures ja teha ühest müügipunktist korralik apteek. Ei lasknud ta end ka
sellest segada, et Aseri oli toona kinnine ala, kuhu pääsesid vaid need, kel kahele püssimehele tee otsas
propusk ette näidata.
Aaman astus ülikooli 1945. aastal, lõpetas aga alles 12 aasta pärast, sest vahepeal küüditati pere
Siberisse. Kõrgemal tasemel tarkuse tagaajamise asemel tuli neiul hakata lehmi lüpsma – 20 lehma 3
korda päevas ja käsitsi. Ning ämbritega neile joogivett ette tassima ning sõnnikut rookima. Siberist
pääsenud, istus kange tüdruk aga taas koolipinki.
" Öeldakse, et inimene õpib surmani, ja nii see ka on," kinnitab Aaman, kes end pärast ülikooli
lõpetamist edasi koolitas, tõstes kvalifikatsiooni. "Tänapäeval kui tahetakse palka juurde, siis hakatakse
streikima, vanasti tuli ennast täiendada, alles siis said palgakõrgendust," märgib Aaman, kes jäi esimese
kategooria juurde pidama vaid sel põhjusel, et kõrgemat oleks tulnud minna taga ajama Moskvasse –
kolmeks kuuks. "Tegelikult ma pärast kahetsesin, et ei läinud," tunnistab Aaman.
Koos Eesti Vabariigi tulekuga tuli ka suhtumine pensionäridesse kui tudidesse, kes võiksid koha noorte
inimeste jaoks vabaks teha. "Mõtlesin, et mis siis minagi kohta kinni hoian ja kutsusin noore proviisori
enda asemele tööle," räägib Aaman oma katsest jääda väljateenitud puhkusele.
Kuid sellest ei saanud asja, sest apteegis ameti maha pannud, kutsuti Aaman tööle kooli, andma
terviseõpetuse tunde, mis olid toonases kooliprogrammis alles uus nähtus.
Kuid Aseri apteegi mittepensionärist juhataja läks ära ning Aaman kutsuti tagasi.
" Nüüd tahaks küll juba koju jääda," tunnistab Aaman, kel pole päevagi õnnestunud pensionipõlve
pidada. Diivanil lesimise asemel harrastab vanaproua kõndimist – ei, mitte tänapäeval nii populaarset
keppidega kõndimist, vaid seda tavalist. Vahemaa kodunt aiamaale on kaks ja pool kilomeetrit ning
seda maad ei lase Aaman end kunagi autoga sõidutada, olgu tuttavad seda väikest teenet kui tahes
abivalmilt pakkumas. "Nii kaua kui oma jalad veel liiguvad, nii kaua kõnnin," kinnitab südikas naine.
Põhjarannik

VALLAVOLIKOGU
31.01.2007
OTSUSED
Nr 63. Kinnitati Aseri valla 2007. aasta eelarve summas 24 953 822,51 krooni.
Nr 64. Kinnitati vallavanema töötasu.
Nr 65. Kinnitati Aseri valla aastaaruande audiitoriks OÜ Audiitorbüroo RKT.
Nr 66. Kinnitati 04. märtsi 2007. aasta Riigikogu valimisteks kahe valimiste jaoskonnakomisjoni
koosseis.
Nr 67. Kinnitati oksjonile minevate asustamata korterite alghinnad.

Nr 68. Lubati vallal osta SEB Eesti Ühispangast Likviidsusfondi osakuid summas 1 000 000 (üks
miljon) krooni.
Nr 69. Kinnitati vallavanema 2007. aasta puhkuse ajakava.
MÄÄRUSED
Nr 30. Aseri valla ametiasutuste töötajate töö tasustamine.

VALLAVALITSUS
KORRALDUSED
06.02.2007
Nr 14. Korteriomandi seadmine elamule aadressil Pargi 2.
Nr 15. Korteriomandi seadmine elamule aadressil Kesktänav 14 Aseri alevik.
Nr 16. Kinnitati Aseri valla 2007. aasta eelarve kulud kululiikide lõikes.
Nr 17. Lõpetati hooldusleping raske puudega isikuga.
MÄÄRUSED
Nr 1. Vee ja heitvee hinna kinnitamine Aseri vallas.
Kinnitati alates 01. maist 2007. a:
* Rannu külas vee 1 m3 hinnaks elanikkonnale, korteriühistutele ja eelarvelistele asutustele 7.20 kr
(koos käibemaksuga).
* Aseri vallas heitvee 1 m3 hinnaks elanikkonnale, korteriühistutele, eelarvelistele asutustele - 8.10 kr
(koos käibemaksuga), ülejäänud klientidele (FIEd, asutused) 19.10 kr (koos käibemaksuga).
12.02.2007
KORRALDUSED
Nr 18. Kinnitati Aseri Raamatukogu, aadressil Kesktänav 3 Aseri alevik, ehitajaks OÜ Colant-Ehitus.
Nr 19. Anti nõusolek ehitusloa väljastamiseks Aseri Raamatukogu ehitamiseks.
Nr 20. Väljastati projekteerimistingimused AS-le Lukoil Eesti, tankla renoveerimiseks Rannu külas.
Nr 21. Väljastati projekteerimistingimused AS-le Elpec elektrienergia ülekande õhuliini
projekteerimiseks Aseri alevikus.
Nr 22. Väljastati projekteerimistingimused Olari Orasele puurkaevu projekteerimiseks Ojamäe talu
krundile Kõrtsialuse külas.
Nr 23. Väljastati kaevamisluba AS-le Elektriteenused 0,4 kV elektriülekande maakaabli remondiks
Kooli tänavas Aseri alevikus.

UUEST METSASEADUSEST
Alates 01. jaanuarist 2007 hakkas kehtima uus Metsaseadus (edaspidi MS) (RTI, 04.07.2006, 30, 232),
millega seoses on keskkonnaminister välja andnud mõned uued määrused. Metsaomaniku jaoks on
neist olulisim ehk „Metsa majandamise eeskiri“ (edaspidi MME) (RTL, 09.01.2007, 2, 16). Uuendused

on vajalikud metsa kui eluterviku kaitseks ja säästva majandamise tagamiseks. Tutvustame olulisemaid
muudatusi seaduses
Metsaseadust ei kohaldata väiksema kui 0,5 hektari suuruse metsamaa lahustüki suhtes (eraldiasuv
metsaosa, mida igast küljest ümbritsevad muud kõlvikud kui mets), samuti tee, raudtee, tehnovõrgu
ning -rajatise kaitsevööndi suhtes, välja arvatud raadamist käsitlevad sätted (MS, § 4).
Metsamajandamiskava võib koostada kinnisasjade omanike taotluse alusel ühist piiri omavatest
kinnisasjadest koosnevate majandamisüksuste kaupa (MS, § 15).
Kaitsemetsaks ei määrata metsa, mis on maaparandussüsteemi eesvoolu, kanali või veejuhtme (kraavid,
peakraavid) piiranguvööndis (MS, § 19). Kui metsa kaitsemetsaks määramine piirab oluliselt metsa
majandamist, on metsaomanikul õigus taotleda riigilt metsa majandamisel saamata jäänud tulu või
täiendavalt tehtud kulude hüvitamist (MS, § 20).
Metsa uuendamisel on metsaomanik kohustatud rakendama metsa uuendamise võtteid ulatuses, mis
hiljemalt viis aastat pärast raiet või metsa hukkumist tagab uuenenud metsa (MS, § 24). Metsa
uuendamise võtete rakendamine ei ole kohustuslik sinika, karusambla, siirdesoo, madalsoo, raba,
lubikaloo, osja, tarna, sõnajala, angervaksa ja lodu kasvukohatüüpides (MME, § 14). Metsa võib
uuendada ainult metsakasvukohatüübile sobivate puuliikidega (MME, lisa 2).
Kui metsa uuendamise võtete rakendamine on kohustuslik, kuid metsaomanik ei ole neid kahe aasta
jooksul pärast metsaosa hukkumist või raiet rakendanud ning metsa uuendamise võtete rakendamise
tähtaega pole pikendatud või kui hukkunud metsaosa või raiesmik pole metsakasvukohatüübile
sobivate puuliikidega viie aasta jooksul uuenenud ning metsa uuenemise tähtaega pole pikendatud, teeb
kinnisasja asukohajärgne keskkonnateenistus metsaomanikule ettekirjutuse uuendamise võtete
rakendamiseks.
Tagatisraha metsa uuendamise tagamiseks on palju elevust tekitanud teema. Hetkesisuga on
metsaseaduses välja toodud, et metsa uuendamise kohustuse täitmise tagamiseks on lageraiet kavandav
metsaomanik kohustatud tasuma metsa uuendamise tagatisraha, kui (MS, § 26):
1) tema suhtes on kohaldatud väärteo- või kriminaalkaristust puude või põõsaste ebaseadusliku raie
eest või metsa uuendamise nõuete rikkumise eest ja andmed selle kohta ei ole karistusregistrist
kustutatud;
2) ta on esitanud metsateatise lageraie tegemiseks langil pindalaga üle kahe hektari ja uuendatav mets
kuulub metsatüüpi, mille puhul tagatisraha tasumine on kohustuslik (sinilille kuusikud, jänesekapsa
kuusikud ning jänesekapsa-mustika kuusikud).
3) ta on esitanud metsateatise lageraie tegemiseks langil, mis piirneb samal kinnisasjal asuva
uuenemata raiesmikuga, mille puhul on metsa uuendamise võtete rakendamine kohustuslik ning
kavandatava lageraielangi ja raiesmiku kogupindala on suurem kui kaks hektarit ja uuendatav mets
kuulub metsatüüpi, mille puhul tagatisraha tasumine on kohustuslik.
Lageraie korral on kohustus jätta elustiku mitmekesisuse tagamiseks vajalikud puud või nende säilinud
püstiseisvad osad tüvepuidu kogumahuga vähemalt viis tihumeetrit ühe hektari kohta (MS, § 29).
Lageraie on lubatud puistus, mis saavutanud raievanuse või küpsusdiameetri (eeldusel, et puistus ei ole
viimase 5 aasta jooksul tehtud harvendus- raiet). Samuti on lageraie lubatud puistus, mille täius on kuni
30% (MME, § 2). Erinevate omanike kinnistute puhul ei arvestata raiesmiku uuenemise ning
minimaalse liitumisaja nõudeid. Minimaalne liitumisaeg on männiga, kuusega või kõvalehtpuuga

loodusliku uuenemise või uuendamise korral neli aastat, muudel juhtudel kaks aastat. Raieaastaid ei
loeta liitumisaja sisse (MS, § 29).
Kirjeldatud ja mõned teisedki muudatused tekitavad ilmselt lisaküsimusi, samuti on mõned punktid
seotud konkreetsete määrustega, mille sisu on liiga mahukas ühes artiklis avaldamiseks- seepärast
avaldame siinkohal riigiasutuste kontaktandmed, millelt saab Metsaseaduse ning selle rakendusaktide
kohta vahetut ning asjatundlikku nõu: Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus- tegevusvaldkondadeks on
metsa inventeerimise, metsamajandamiskavade koostamise, metsa uuendamise ja kaitse korraldamine
ning asjaomaste andmekogude pidamine. Kontakttelefon Tartus: 733 9464, Tallinnas: 677 1301.
Interneti kodulehekülje aadress: www.metsad.ee
Erametsakeskus- tegevusvaldkond on erametsan-duse toetamine. Telefon: 652 5333. Võrgulehe
aadress: www.eramets.ee
Tõnu Sepp
Holmen Mets AS

Päästeamet kuulutab välja laste loominguvõistluse
Juba viiendat aastat korraldab Päästeamet koostöös kohalike päästeasutustega laste loominguvõistluse,
mille eesmärk on anda noortele võimalus arutleda tuleohutuse teemadel ja populariseerida noorsoo
hulgas päästetöötaja elukutset ning sellele omaseid väärtusi.
Päästeamet käsitleb loomevõistlust olulise osana päästeala ennetustööst. Loomevõistlus annab ilmeka
pildi laste ohukäsitlusest, nende arusaamadest, koolis ja kodus omandatud tõekspidamistest ja
väärtushinnangutest.
Päästeala ennetustöö tegijad saavad aga võistlustöödest kinnitust valitud meetmete toetuseks ja viiteid
sellele, mida annab paremini teha.
Võisteldakse neljas vanuseastmes: koolieelsed lasteasutused, algklasside õpilased, põhikooli õpilased ja
gümnaasiumi õpilased. Võistlustöödeks võivad olla joonistused, maalid, kollaažid, esseed, luuletused,
meisterdused, videod ja helisalvestised.
Igast maakonnast osalevad väljendusrikkamad tööd üleriigilises lõppvoorus Tallinnas, kus
auhinnakomisjon valib igast vanusegrupist välja huvitavamad tööd. Lõppvooru jõudnud töödest
pannakse üles näitus ning parimad autorid saavad auhinnad ja kutsed Päästeameti peadirektori
vastuvõtule.
Võistlustööd tuleb saata hiljemalt 19. märtsiks 2007. a. lähimasse päästekomandosse. Tööle palume
lisada järgnevad andmed: autori ees- ja perekonnanimi, vanus, klass/rühm, kooli/lasteaia nimi,
maakond, juhendaja nimi ja kontakttelefon.
Ida-Virumaa laste tööde näitus on avatud 26. märtsist kuni 30. märtsini Kohtla-Järve Keskraamatukogu
lugemissaalis. Näituse pidulik avamine toimub 26. märtsil kell 13.00 ning lõpetamine 30. märtsil,
millega kaasneb ka maakonna paremate autasustamine.
Loominguvõistluse teemad:
1. Nublu õpetas mulle ...
2. Korstnapühkija toob õnne majja.

3. Tuleviku päästetehnika.
4. Mets on ka kellegi kodu.
5. Valin numbri 112.
6. Suitsuandur päästis …
7. Kahjutuli saab alguse pisiasjast.
8. Ettevaatust, plahvatab!
Lisateave: Päästeamet, Janek Innos, tel. 62 82 022, e-post: janek.innos@rescue.ee
Ida-Eesti Päästekeskus, Marika Uussalu, tel. 53 428 860. e-post: marika.uussalu@rescue.ee
Artikli allikas: Päästeamet.

ETLEJATE KONKURSS
26. jaanuaril viidi Jõhvi Seltsimajas läbi õpilasetlejate riigikonkursi maakondlik voor. Võtsime sellisest
üritusest osa esimest korda ja muljed olid vastakad. Kohale oli tulnud ainult kaks eesti kooli – meie ja
Sillamäe. Venekeelsetest koolidest oli väärikalt esindatud Jõhvi Vene Gümnaasium ja nende etlejad olid
vapustavad.
Meie läksime välja kahe tüdrukuga – Maarja Mäesepp ja Karmen Kozma – ning nemad kahekesi oma
vanuseklassis konkureerisidki. Tüdrukud olid mõlemad tublid aga Karmenil tuli esinemine eriti hästi
välja ja talle usaldati meie maakonna esindamine konkursi lõppvoorus Põlvamaal Moostes.
Väga kahju, et teised eesti koolid oma etlejaid ei näidanud, oleks palju põnevam olnud. Aga mul on
tunne, et meie tüdruk oleks võitnud niikuinii.
Moostesse me ikkagi ei jõudnud, sest samal nädalavahetusel olid lauatennisevõistlused ja see on
Karmeni jaoks alati esikohal.
- pealtnägija -

EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED
veebruar
Zinaida Lebedeva 03.02.1937 - 70
Aleksandra Iljina 05.02.1932 - 75
Niina Kozlova 06.02.1937 - 70
Vladimir Poboinja 08.02.1926 - 81
Arnold Musten 17.02.1919 - 88
Emilia Hramtšenkova 20.02.1922 - 85
Alma Pavlova 20.02.1932 - 75
Linda Kotkas 23.02.1923 - 84
Aleksander Tamm 25.02.1918 - 89
Zinaida Zossimenko 25.02.1925 - 82
Karl Aigla 26.02.1932 - 75
Marta Paavo 28.02.1916 - 91

Õnnitleme!

Hästi palju sõpru
Kooli sõbrapäevatraditsiooni kohaselt tegutses tänavugi oma postkontor, mille ülem oli taas
raamatukoguhoidja Niina Stepanova.
Eelmise aasta kogemus näitas, et senine postkast ei suutnud enam mahutada kirjatulva. Nii tuli
kasutusele hoopis suurem kirjakast. Seda oli vaja veel sellegipärast, et õp. Heidi Reisi aitas kunstitunnis
mitu nädalat ilusaid ja korrektselt vormistatud ümbrikke valmistada ning aadressi peale kirjutada.
Tänavust sõbrapäeva iseloomustaski väga suur kirjatulv. Sorteerijatel ja klasside postiljonidel olid kõik
vahetunnid käed tööd täis. Sellest järeldusi tehes võib ilmselt väita, et koolimaja on täis sõpru ja
sõprust.

TEATED
22.02. kell 19.00 toimub Aseri Rahvamajas Eesti Vabariigi 89 aastapäevale pühendatud kontsert.
Esineb „Kaunite aastate vennaskond” Tartust.

24.02. kell 16.00 toimub Aseri Rahvamajas eakate õhtupoolik, kus esinevad valla oma taidlusringid ja
külalisena Tammiku segaansambel.

Valimas käies või mõnel muul päeval vaadakse ka Rannu raamatukogu 1. korrusele, kus on välja
pandud naiste vanaaegse käsitöö näitus. Näitus on avatud 20.02. – 09.03. kl. 12 – 19.

SPORT
Eesti valdade XV talimängudel Lähtel 9.-11.02.2007 saavutas Aseri valla võistkond lauatennises
hinnatava II koha.

Võistkonna koosseisus mängisid Pekka Laidinen, Tatjana Tšistjakova, Jüri Kalninš, Karmen Kozma ja
Kert Räis. Talimängudel osales 59 valda.

Mälestades õpetaja Zoja Bulatnikut
14. veebruaril oli see kurb talvepäev, mil sängitasime Jõhvi kalmistu mulda õpetaja Bulatniku, meie
armsa Zoja Ivanovna.
Ligi nelikümmend kaks aastat oli ta meiega, õpetades päeva- ja kunagises õhtukoolis vene keelt ja
kirjandust. Nagu tema arvukad õpilased ja kolleegid teavad – õpetas südamega, armastusega, olles
ühtlasi eeskujuks oma väärika, intelligentse, elurõõmsa, sõbraliku, mõistva ja tagasihoidliku loomusega
nii vene kui eesti keelt kõnelevaile inimestele. Ta oli kristlane, öeldi jumalagajätukõnes.
Me jääme Zoja Ivanovnast puudust tundma ja teda mäletama.
Aseri Keskkooli pere
_________________________________________________________________
Meie aadress: Kesktänav 5 43401 Aseri Ida-Virumaa, tel 33 51630
Toimetus: Ahto Kaasik, Tiina Matvejeva, Anna Stepanova

