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ASERI KOOLIPERE UUED LIIKMED

1. septembril astusid Aseri Keskkooli Ia klassi:
IA
1. Teele Eskor
2. Alina Gubanova
3. Stella-Marii Hanson
4. Taisia Jakubova
5. Albert Koskor
6. Nevil Krimm
7. Aljona Mihhejeva
8. Timo Timoti Timmer
9. Emil Tyssiatchnikov
10. Helen Viljaste
klassijuhataja: Ave Ojasalu
IB
1. Daniil Aboljanin
2. Oleg Besstšastnõi
3. Sergei Besstšastnõi
4. Ksenia Konsa
5. Anne Orav

6. Priit Pääro
7. Kristina Salamatova
8. Stanislava Tihhonova
9. Marina Tõsjatšnik
10. Jegor Šipilov
11. Artjom Ivanov
klassijuhataja Jekaterina Pilden
SOOVIME NEILE ILUSAT KOOLITEED!

VALLAVOLIKOGU
29. juuni 2009
OTSUSED
nr 176. Aseri valla olulise ruumilise mõjuga objekti (tuulepargi) asukohavaliku üldplaneeringu
teemaplaneeringu algatamine - otsustati mitte algatada.
nr 177. Kalwi Kinnisvara OÜ taotlus Kalvi tuulikupargi asukoha valiku teemaplaneeringu
algatamiseks - otsustati mitte algatada.
nr 178. Alikonte OÜ taotlus detailplaneeringu algatamiseks keskkonnamõjude strateegiliseks
hindamiseks - otsustati mitte algatada.
nr 179. Aseri Vallavalitsuse 2008. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine.
nr 180. 2009. aasta teine lisaeelarve ja eelarve muudatus.
nr 181. Ametliku kohanime muutmine.
Muuta Rannu külas liikluspindade nimed alljärgnevalt:
Rannu sisene 1 tee - nimetada Vahtra tänavaks;
Rannu sisene 2 tee - nimetada Sireli tänavaks;
Rannu sisene 3 tee - nimetada Kase tänavaks;
Rannu sisene 4 tee - nimetada Tiigi tänavaks:
Rannu keskuse tee - nimetada Pargi tänavaks
nr 182. Valimisringkonna moodustamine ja mandaatide kinnitamine.
Moodustada Aseri valla haldusterritooriumil üks valimisringkond ja määrata mandaatide arvuks 13.
nr 183. Aseri valla valimiskomisjoni moodustamine.
Esimees - Inna Palm; liikmed - Anu Pelepelina, Liia Steklova; asendusliikmed - Hille Aus ja Ljudmilla
Martõnova.
nr 184. Garantii andmine projektile "Aseri Vabaajakeskuse renoveerimistööd".
nr 185. OÜ Aseri Kommunaal taotlus kõikide hindade ümberarvestamiseks 20%-se käibemaksuga.
Anti nõusolek hindade ümberarvestamiseks 20%-se käibemaksuga alates 01.07.2009.
nr 186. Vallavanema puhkuse ajakava muutmine.

31. august 2009
OTSUSED
nr 187. Aseri valla olulise ruumilise mõjuga objekti (tuulepargi) asukohavaliku üldplaneeringu
teemaplaneeringu ja planeeringu strateegilise keskkonnamõju hindamise algatamine.
- Algatada Aseri vallas Kõrkküla ja Kestla külas olulise ruumilise mõjuga objekti (tuulepargi)
üldplaneeringu teemaplaneering.
nr 188. Aseri Vallavolikogu 30. jaanuari 2008 otsuse nr 107 "Rendi ja teenuste hinnad" muutmine.
Täiendada punkti 1.2 "Duši kasutamine" - Aseri Keskkooli duši kasutamise tasu on 15 krooni. (Aseri
Vabaajakeskuse renoveerimise ajal).
MÄÄRUSED
nr 81. Aseri Vallavolikogu 27. septembri 2006 määruse nr 22 "Aseri Vallavalitsuse teenistujate ja
töötajate õppelaenu kustutamise kord" muutmine.
nr 82. Aseri Vallavolikogu 27. septembri 2006 määruse nr 23 "Aseri Vallavalitsuse avalike teenistujate
ja allasutuste töötajate isikliku sõiduauto kasutamise kulude hüvitiste määrad ning nende maksmise
tingimused ja kord" muutmine.

VALLAVALITSUS
KORRALDUSED
02. juuli 2009
nr 85. Nõusoleku andmine Vanakooli kinnistu jagamiseks ja katastriüksuse maa sihtotstarvete
määramiseks.
nr 86. Nõusoleku andmine RUF EESTI AS-le ilutulestiku korraldamiseks 11. juulil 2009 Kalvi mõisa
taga asuval haljasalal.
nr 87. Kaevamisloa väljastamine Jaanus Räisile puurkaevu puurimiseks.
nr 88. Alikonte OÜ tuulemõõdumasti projekti kooskõlastamine.
nr 89. Ehitusloa väljastamine Alikonte OÜ-le tuulemõõdumasti ehitamiseks aadressil Aseri vald,
Kõrkküla küla, Raja 2 kinnistu.
nr 90. KIK meetme "Taastuvenergiaallikate laialdasem kasutamine energia tootmiseks" renoveeritava
peatrassi töödeteostaja väljavalimine. Töödeteostajaks valiti Astnik Ehitus OÜ.
nr 91. Hajaasustuse veeprogramm. Kinnitada toetuse saajaks Nikolai Sošnikov.
nr 92. Kaevamisloa väljastamine Nikolai Sošnikovile puurkaevu puurimiseks.
nr 93. 2009. aasta teine lisaeelarve ja eelarve muudatused.
28. juuli 2009
nr 94. Ehitusloa väljastamine OÜ-le Jaotusvõrk elektrienergia ülekande maakaabelliini ehitamiseks
aadressil Rahu tn 19, Aseri alevik.
nr 95. Nõusoleku andmine RUF EESTI AS-le ilutulestiku korraldamiseks Kalvi mõisa taga asuval
haljasalal 05. augustil 2009.
nr 96. Aseri valla valimiskomisjoni asukoha määramine. Komisjon asub Aseri Vallavalitsuse hoones
vallasekretäri kabinetis.

19. august 2009
nr 97. Kaevamisloa väljastamine Eesti Energia Võrguehitus AS-le elektrienergia ülekande
maakaabelliini paigaldamiseks Aseri alevikus Rahva tn 19 ja Metsa tn 4 territooriumil.
nr 98. - 99. Hoolekande asutusse paigutamine.
nr 100. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja nõusoleku andmine maa ostueesõigusega erastamiseks
Vitals Škeljale.
nr 101. Puudega lapsele hooldaja määramine.
25. august 2009
nr 102. Nõusoleku andmine RUF EESTI AS-le ilutulestiku korraldamiseks 29. augustil 2009 Kalvi
mõisa taga asuval haljasalal.
nr 103. Kaevamisloa väljastamine OÜ-le Rabanau Nurme 1 maja vundamendi soojustamiseks.
nr 104. Kaevamisloa väljastamine AS-le Irbistero Aseri alevikus Kesktänav 22 territooriumil
renoveeritava vabaajakeskuse välisvõrkude ehitustöödeks.
nr 105. Kirjaliku nõusoleku väljastamine Margarita Lasmanisele väikeehitise (saunahoone)
ehitamiseks aadressil Kaare tn 17, Aseri alevik.
nr 106. Nõusoleku andmine RUF EESTI AS-le ilutulestiku korraldamiseks 5. septembril 2009 Kalvi
mõisa taga asuval haljasalal.

ASERIST EUROOPA NOORTE MEISTRIVÕISTLUSELE
Kevadel, kui ELTL juhatus tegi hooaja tulemuste põhjal teatavaks Eesti koondise liikmed, kes
esindaksid Eestit Euroopa 2009. aasta meistrivõistlustel lauatennises, oli seal minu nimi ja ka Kerdi
nimi. Meie rõõmuks ühe treenerina ka meie treener Tanja, kes teatavasti on sellelt võistluselt võitnud 2
medalit. Vaatamata raskele majanduslikule olukorrale leidis ELTL, et peaks otsima võimalusi ja
toetajaid, et saata oma mängijad Eestit esindama. Õnneks see sellel korral õnnestus ja me soovime
tänada kõiki meie toetajaid, tänu kellele meil õnnestus osaleda aasta tippsündmusel. Tšehhi oli
saabunud võistlema 43 riigi sportlased. Meie võistkonda kuulus veel 1 sportlane Pärnust, 1 Tallinnast ja
6 Narvast. Mängud toimusid väga suures spordihallis, mis mahutab tuhandeid inimesi. Oli hea, et sai
mängida paljude erinevate vastastega, see andis juurde võistluskogemust, mis on lauatennise juures
tähtis. Võistluspäevad olid väga pikad ja väsitavad. Huvitav oli vaadata finaalmänge ja näha taset, mis
on Euroopas. Meie treenerid jäid meie mänguga rahule, aga me nüüd nägime, kui heal tasemel mängis
meie treener, et jõuda medaliteni, me oleme tema üle väga uhked.
Uuel hooajal, mis meie jaoks on juba alanud püüame teha veel rohkem trenni, et püsida Eesti noorte
koondises ja võimaluse korral järgmisel aastal jällegi esindada Eestit. Meie uus hooaeg algas
osalemisega Rakveres treeninglaagris, kus mängisid mitmete Eestis tegutsevate klubide lauatennisistid.
Laagri lõpus korraldatud võistlusel mängisid hästi Hanna-Loora, Nikita, Kert, Reelica, treener Tanja ja
minul läks ka hästi. Laagrile järgnes treener Pekka poolt korraldatud traditsiooniline (juba seitsmendat
aastat) ja alati väga oodatud jalgratta matk koos telkimisega Letipeal. Kuni kooli alguseni treenime
kaks korda päevas Aseris. 15.augustil toimus ka hooaja esimene võistlus Rakveres. 9-aastaste poiste
hulgas saavutas II koha Nikita Konsa, 11-aastaste tüdrukute seas tuli võitjaks Reelica Hanson ja III

koha saavutas Hanna-Loora Bobrov, juunioride poiste võitjaks tuli Kert Räis. Hästi mängisid veel:
Leonid Vagulin, Aleks Traumann, Marc-Rene Šmits, Liisa Jerahtina ja Patrik Nõlvak.
Karmen Kozma

Letipeale kohalejõudmine

toidu valmistamiseks peab lõkke üles tegema

suvine treeninglaager lauatennises kooli saalis

Kuidas säilitada ravikindlustuskaitse peale gümnaasiumi lõpetamist?
Ravikindlustuse omamine on oluline iga inimese jaoks, sest kindlustusandjana tasub inimese ravikulud
Haigekassa. Kui inimene on aga ilma ravikindlustuse kaitseta, siis tasub ta oma ravikulud ise nii siin
kui välismaal.
Möödumas on suvi ning oluline on teada, mil viisil säilitada ravikindlustus peale gümnaasiumi
lõpetamist. Kui oled gümnaasiumi lõpetamise ajal noorem kui 19- aastane, siis kehtib ravikindlustus
kuni 19- aastaseks saamiseni. Olles aga vähemalt 19-aastane, siis Sinu kindlustuskaitse lõpeb kolme
kuu möödumisel õppeasutuse lõpetamisest. Tagamaks tervishoiuteenuste kättesaadavus, rahastatuna
Haigekassa poolt, tuleb õpinguid jätkata, tööle minna või võtta ette muu taoline tegevus hiljemalt 3 kuu
jooksul kooli lõpetamisest arvates.
Enim levinud otsus on peale keskkooli lõpetamist asuda õppima kutse- või ülikooli. Sellisel juhul tagab
riik ravikindlustuse kehtivuse kogu õppekava nominaalkestuse aja ning seejärel 3 kuu jooksul peale
kooli lõpetamist. Kui aga kool jääb pooleli või ei lõpetata seda nominaalkestuse perioodil, siis lõpeb
ravikindlustus 1 kuu möödumisel peale õppekava nominaalkestuse möödumist või siis pärast
eksmatrikuleerimist. Ravikindlustuse olemasolu on tagatud võrdsetel alustel nii päeva- kui kaugõppe
vormis õppides. Kui tudeng kasutab enda õigust võtta akadeemiline puhkus, mis algab
nominaalõppeajal, siis ravikindlustus peatub. Kui aga akadeemiline puhkus on tingitud isiku haigusest
või vigastusest, siis kindlustuskaitse ei peatu. Kindlustuskaitse tekkimise andmed esitab Haigekassale
Haridus- ja Teadusministeerium.
Välismaal õppima asudes, tuleb aga meeles pidada, et ravikindlustuse jätkamiseks tuleb isikul endal
esitada iga-aastaselt Haigekassale välisriigi õppeasutuses õppimist tõendav dokument. Eesti
Haigekassas kindlustatud inimesed, kes viibivad teises liikmesriigis ajutiselt, saavad vajaminevat
arstiabi Euroopa ravikindlustuskaardi alusel võrdsetel tingimustel selles riigis elavate kindlustatud

inimestega. Vajaminev arstiabi ei ole tasuta – maksta tuleb patsiendi omavastutustasud (visiiditasu,
voodipäevatasu jne) asukohamaa hindade järgi.
Peale keskkooli lõpetamist tehakse valik ka tööle mineku kohta. Sellisel juhul on endisel õppuril õigus
ravikindlustusele tööandja kaudu. Kui vajalikud andmed jõuavad Haigekassasse seitsme kalendripäeva
jooksul tööle asumisest ning isiku ravikindlustus kooli lõpetamise järgselt veel kehtib, siis jätkub
kindlustuskaitse uuel alusel ilma katkemiseta. Kui kindlustuskaitse on katkenud, tekib töötajale
kindlustuskaitse 14-päevase ooteaja möödumisel. Hea soovitus on kontrollida mõne aja möödudes oma
kindlustuskaitse kehtivust, sest esineb juhtumeid kus tööandjal on ununed andmed esitada. Siis on aga
otseseks kannatajaks tervishoiuteenust vajav, kuid kindlustamata isik.
Asudes tegutsema füüsilisest isikust ettevõtjana, peab enne tegevuse alustamist esitama avalduse enda
kandmiseks äriregistrisse ning ravikindlustuse saamiseks maksma iseenda eest sotsiaalmaksu. Andmed
kindlustuskaitse tekkimiseks esitab Haigekassale Äriregister või Maksu- ja Tolliamet 7 kalendripäeva
jooksul alates enda registrisse kandmisest.
Ajateenistuses olles on garanteeritud ravikindlustuse kaitse riigi kaudu ning kindlustusandmete
esitamise kohustus lasub Kaitseressursside Ametil. Peale armeeteenistuse läbimist on isikule tagatud
ravikindlustus 1 kuu jooksul.
Olukorras, kus ainus võimalus on peale keskkooli lõpetamist võtta end arvele töötuna tagab
ravikindlustuse kaitse töötuskindlustuse hüvitise saaja staatus. Andmed kindlustuskaitse tekkimiseks
esitab Haigekassale juba Eesti Töötukassa.
Juhul, kui Te siiski ei kuulu ühtegi kindlustatud isikute gruppi, annab ravikindlustuse seadus
võimaluse sõlmida Haigekassaga nn vabatahtlik kindlustusleping, mille alusel võrdsustatakse Teid
ravikindlustuse seaduse alusel kindlustatud isikuga. Lepingu sõlmimisel kuuluvad Haigekassale tasuda
kindlustusmakseid.
Hea on meeles pidada, et kui kindlustuskaitse algamise kande tegemiseks vajalikud dokumendid
esitatakse Haigekassale isiku kehtiva kindlustuskaitse ajal, jätkub kindlustuskaitse uuel alusel ilma
katkemiseta. Oma ravikindlustuse kehtivust saab kontrollida riigiportaalis www.eesti.ee. Samuti on
võimalik täpsemat infot küsida Haigekassa infotelefonilt 16363.
Tiivi Salvan
Eesti Haigekassa Viru osakonna jurist

Uudiseid massaaži ja loodusteraapiate vallast ehk kuidas toime tulla maal.
Juba pikemat aega on kestnud tormijooks linna kui ihaldatud töövõimaluste paradiisi ja elukeskkonda,
mis pakub suuri võimalusi vabaaja veetmiseks. Kuidas sina kallis vallaelanik oled sellest tormijooksust
kõrvale jäänud? Tõenäoliselt on sul jätkunud seda esivanemate talupojatarkust ja jooksmine paksema
rahakoti poole ei kuulu sinu esmavajaduste hulka.
Samas aga linnainimesed kurdavad, et pole enam aega ja jõudu vaba aega veeta ja mida aeg edasi, seda
rohkem hakatakse igatsema rahulikuma elukeskkonna järele. Paljud maainimesed, kes on läinud linna,
tulevad jälle tagasi ning üksikud põlislinnainimesed teevad ka kannapöördeid, et looduses elamise
võlusid katsetada.

Elu maal ei ole just lihtne, eelkõige töökohtade mõttes. Maal pead olema üsna ettevõtlik, et ennast või
oma peret elatada. Loodusravi ja massaažid annavad just siin maainimesele suure eelise. Tegelikult ei
pea olema tingimata pikaajaliste kogemustega massöör, et maal lisa teenida.
Linnas on rõhk eelkõige ilu ja lõõgastavatel terviseprotseduuridel, maal seevastu vajatakse
tugevatoimelisemaid terviseprotseduure. Maakeskkond annab võimaluse teha seda, mida linnas on väga
raske teostada või pole sealsetes oludes kontekstis.
Turistide aga ka meie oma rahva poolt on suur nõudlus loodusteraapiate, eriti saunaga seotud
protseduuride järele. Nende omandamine ei nõua alati mingeid erilisi andeid või suurt
massaažilist-käelist osavust, piisab tõsisest tahtmisest ja korralikest teadmistest, kuidas ja miks midagi
teha. Siia alla kuuluvad alates heinapebrevannidest ja taimekompressidest kuni ravivihtlemiste,
kehakoorimiste, meemassaaži, kuppude kasutamise, kaaniravi, mesilasteraapia ja soonetasumiseni
välja. Need ja paljud teised tegevused on just see, mis annavad maainimesele eelise, just seda tullakse
üha enam koos aktiivse puhkusega maale otsima. Välismaalane tahab eelkõige proovida just selle maa
rahvameditsiini. Eesti Pärimusmeditsiin on see, mida Eestisse tulles tahetakse kogeda ja uskuge mind –
see on asi mida me ei pea häbenema. Midagi on meil loomulikult emapiimaga kaasa antud aga nagu iga
teinegi oskus tahab ka see korralikku õppimist.
Kui maaelule ei ole riik piisavalt tähelepanu pööranud, siis õnneks loodusravi kohapealt võib Euroopa
suisa Eestilt mõõtu võtta - Eesti on välja andnud esimesed kutsetunnistused loodusteraapiatest nagu
aroomteraapia, refleksoloogia, homöopaatia. Sellel kevadel said endale esmakordselt elukutse Tai Nuad
Bo-Rarn loodusterapeudid. Sügisest on võimalus õppida ka elukutsena Hiina Trad. Meditsiini. Eraldi
tahaks rääkida esimesest võimalusest õppida Eesti Pärimusmeditsiini, mille üle tuhandetunnilise
õppekava järgi saab alustada õpinguid juba sellel sügisel. Just sellele alale julgen prognoosida väga
head läbilöögivõimet teiste loodusteraapiate ja massaažide seas. Kuna haritud ja sellel alal
mitmekülgsete teadmistega spetsialiste siiani Eestis pole (v.a. meie kuulsad ravitsejad nagu Kaika
Laine, Vigala Sass, Aili Paju jt., kellel on looduse poolt kaasa antud võimed ja/või kes iseseisvalt on
palju juurde õppinud) on esimestel õppijatel alati eelis nii meie maal kui mujal selles vallas tööd saada.
Kuigi eelkõige sooviksin, et kasvaks uus põlvkond andekaid ja mitmekülgselt haritud Eesti
loodusterapeute, ei pea kõik soovijad tingimata seda kui elukutset omandama. Võimalus on töökõrvalt
lisateenust pakkuda, milleks piisab juba mõnest kursusest ja need pole sugugi kallid. Selline tegevus
oleks ääretult oluline panus meie esivanemate traditsioonide taaselustamisele ja väljasuremisohus
maaelu ja eluviiside elavdamiseks.
Täpsemat infot nende ainete ja õppimisvõimaluste kohta saab lugeda www.lahemaatervisekool.ee
Samas on mul veel üleskutse ja abipalve just eakamatele inimestele. Kui te teate (või on infot
inimestest, või vanadest kirjutistest, raamatutest) meie vanadest raviviisidest, siis palun andke sellest
teada. Eriti tänulikud oleme just eelkõige tervendava käelise tegevuse osas. Igal aastal lahkub ju meie
seast sadu vanu memmesid – taatisid, kes selle väärtusliku info igaveseks endaga kaasa viivad. Kutsun
teid üles austama ja säilitama seda kallist vara ning jagama tulevaste põlvedega.
Infot võib saata: alar@lahemaatervisekool.ee
Tel: 56693749 (Anneli)
Alar Krautman

Eesti Pärimusmeditsiini Ühingu eestkõneleja
Loodusteraapiate Nõukoja eestseisusest
Lahemaa Tervisekooli juhataja

TEADE!
Vastavalt Vabariigi Valitsuse 28. juuni 2007 määrusele nr 184 „Aadressandmete süsteem”; Aseri
Vallavolikogu 29. juuni 2009 määrusele nr 181 “Ametliku kohanime muutmine” ja Aseri Vallavalitsuse
4. septembri 2009 korraldusele nr 107 "Aadressi määramine" on muudetud Rannu küla asukoha
aadresse alljärgnevalt:
Rannu 6 uueks aadressiks Kase tn 5;
Rannu 7 uueks aadressiks Kase tn 3;
Rannu 8 uueks aadressiks Vahtra tn 3;
Rannu 10 uueks aadressiks Vahtra tn 7;
Rannu 11 uueks aadressiks Vahtra tn 9;
Rannu 12 uueks aadressiks Sireli tn 5;
Rannu 13 uueks aadressiks Sireli tn 3;
Rannu 14 uueks aadressiks Sireli tn 1;
Rannu 15 uueks aadressiks Vahtra tn 6;
Rannu 16 uueks aadressiks Sireli tn 8.

Õnnitleme teid!
Julia Silinš ja Roman Silinš
pisitütre AMELIE sünni puhul
/30.07.2009/

EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED

Augustikuu eakad sünnipäevalapsed:
Elsa Niinep - 90
Endla Amor - 86
Niina Šults - 84
Lembit Kalamees - 75
Tamara Tšernenko - 75
Arvi Liinev - 70
Ene Normak - 70

Õnnitleme!

