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VALLAVANEMA VEERG
Nii kaunist ja lumerikast talve ei mäleta juba aastaid. Kalendrikevad on alanud, kuid talve selgroog on
siiani murdmata. Nagu öeldakse, ega tali taeva jää, nii arvan, et ka kevade varsti ikkagi saabub ja
natuke soojemaks ja kergemaks läheb. Selle talve lumi aga kergendas valla rahakotti aasta algusest juba
388 tuhande krooni võrra, eelmistel aastatel kulus 149 tuhat krooni.
Volikogu kinnitas 2010. aasta eelarve summas 22 523 358 krooni, seega oleme langenud
eelarvemahuga aastasse 2005. Eelarve omatulude tähtsaimaks näitajaks on üksikisiku tulumaks, mida
oleme planeerinud selleks aastaks 10,5 miljonit ja see jääb 2006. aasta tasemele. Praegust olukorda
analüüsides tekitab ka see summa natuke muret, sest eelmise aastaga võrreldes on meie kahe kuu
alalaekumine 714188 krooni ehk -31%. Suurim tööandja Aseri tehased on kinni juba teist aastat ja
tänaseni ei ole teada midagi kindlalt rõõmustavat. Probleemne on olukord Flexas, meie valla teises
suuremas tööandjas. Töötute arv on 2010. aasta jaanuaris 224, 2008. a. samal ajal 21. Siit tuleb meie
suurim eelarve puudujääk. Eelarve kuludest ligi pool läheb haridusele, vaba ajale 17%,
sotsiaalvaldkonnale ligi 10%, valitsussektori teenustele 13%. Seega elame jällegi suure kokkuhoiu tähe
all. Käesoleva aasta eelarve tegemisel vähendasime kõikide vallast töötasu saavate töötajate töötasusid
5%, vaatasime kriitiliselt üle töökohad ning kaotasime kõik lisatasud. Tahaks loota, et sellest piisaks, et
tulevikus ei tuleks enam ette võtta kardinaalsemaid tegevusi. Seega on olukord tõeliselt tõsine.
Kuid ega tohi jääda hädaldama, eluga tuleb edasi minna. Selle aasta põhirõhk on praegu küll meie
kahel europrojektil. Veeprojektiga on seis selline, et trasside ehituse tööprojekt on valmis ja loodame
peagi ehitustöödega alustada. Veepuhastuse projekteerimise ja ehituse hange on välja kuulutatud ja
peagi tuleb otsus ka selle lõigu kohta. Suvel alustame kindlasti.
Vabaajakeskuse ehitaja ei tulnud oma töödega toime ning temaga tuli leping lõpeteda. Peagi kuulutame
välja riigihanke uue ehitaja leidmiseks. Jutud sellest, et nüüd on 20 miljonit kadunud ja vabaajakeskus
jääb ehitamata on pahatahtlikud ja kellelegi kindlasti kasulikud. Kogu projekti maksumus praegusi
ehitushindu arvesse võttes oli 11,3 miljonit, millest oleme siiani ehitajale maksnud 2 miljonit ja selles
mahus on töid ka teostatud. Mingit ettemaksu ei ole endisele ehitajale tehtud ja vald on käitunud
rangelt, makstes vaid tegelikult akteeritud tööde eest. EAS on andnud loa uue hanke
väljakuulutamiseks ning kui uue hanke hinnad tulevad kõrgemad, siis ka lubaduse vahesumma
juurdesaamiseks. Seega ei ole rahad kusagile kadunud ja ehitamine läheb peagi lahti, sest suure lumega
ei ole võimalik midagi teha. Praegu käivad läbirääkimised Eesti Energiaga uue soojuse
koostootmisjaama ehitamiseks, mis on samuti vajalik investeering, et minna rahulikult vastu uuele
kütteperioodile.
Kindlasti tuleb veel aasta jooksul väiksemaid projekte, kuid nüüd tuleb meil vaadata kriitiliselt üle oma
rahakott, et leida omafinantseeringu osa. Valla senine areng on olnud projektipõhine ja 15%
omaosaluse summaga ei ole raskusi olnud, aga nüüd on ka see juba probleemiks. Seega tuleb
prioriteedid paika panna ja teha ainult seda, milleta enam kuidagi läbi ei saa. Edasine toimetulek

eeldab, et peame olema targad ja ühtsed, et praegune raske aeg üle elada. Edasi ei vii süüdistused ega
omavahelised kisklemised, vaid kõigil tuleb näidata tõsist tahet tegutsemiseks. Jõudu meile kõigile!

VABARIIGI 92. SÜNNIPÄEVAL TUNNUSTATI TUBLIMAID
VALLA AUKODANIK
JUTA TIITSO – kauaaegne muusikaõpetaja ja kultuurielu edendaja, kes on seotud Aseriga juba 40
aastat.

VALLA TEENETEMÄRGID
HELVI .PRIIMANN – kauaaegne õpetaja.
GALINA PISKUNOVA – kauaaegne lasteaia kasvataja.
EHA POLLUKS – kauaaegne lasteaia juhataja ja aktiivne ühiskondliku töö tegija.
VALLA TÄNUKIRJAD
ANTONINA TRIFONENKO – kauaaegne õpetaja.
ANTONINA TŠAŠKOVA – kauaaegne õpetaja.
VELLO KARJA - kauaaegne õpetaja.
KATRIN OSTAPOV – tulemusliku töö eest koolis ja lasteaias.
SVETLANA ABDUSSALJAMOVA – tubli töö eest lasteaia kasvatajana.
REIN FELDMAN- tulemusliku töö eest noorte patriootlikul kasvatamisel.
REGINA KAPLINA – aktiivse ühiskondliku töö eest.

VALLAVOLIKOGU
25. veebruar 2010
OTSUSED
nr 26. Detailplaneeringu algatamine aadressil Aseri alevik, Mere tn 12.
nr 27. Detailplaneeringu algatamine aadressil Aseri alevik, Kesktänav 9a.
nr 28. Aseri valla üldplaneeringu ja osavalla planeeringu ülevaatamine.
nr 29. Põhivara mahakandmise akti kinnitamine.
nr 30. OÜ Aseri Kommunaal võlgnevuse tasaarveldamise kinnitamine vallavalitsusega.
nr 31. Aseri valla 2010. aasta eelarve teine lugemine ja vastuvõtmine summas 22 523 358,82 kr.
MÄÄRUSED
nr 12. Aseri Vallavolikogu 28.02.2010 määruse nr 10 "Toimetulekutoetuse taotlemise, arvestamise,
määramise ja maksmise kord riikliku toimetulekutoetuse vahenditest Aseri vallas" muutmine.
nr 13. Aseri valla kaevetööde eeskirja kinnitamine.

VALLAVALITSUS
KORRALDUSED
26. veebruar 2010

nr 10. Ühekordsed toetused - 3 300 krooni.
nr 11. Aseri Lasteaia hoolekogu kinnitamine. Koosseis: Lembe Timmer, Marina Nosova, Kaari
Uussoo, Galina Piskunova, Liivi Vares.
nr 12. Aseri valla 2010. aasta eelarve kinnitamine kululiikide lõikes.
10. märts 2010
nr 13. Nõusoleku andmine Reeskalda tee 10 kinnistu jagamiseks ja katastriüksuse maa sihtotstarbe
määramiseks.
nr 14. Aseri valla Aseri aleviku Mere tn 12 kinnistu detailplaneeringu lähteülesannete kinnitamine.
nr 15. Aseri valla Aseri aleviku Kesktänav 9a kinnistu detailplaneeringu lähteülesannete kinnitamine.
nr 16. Projekteerimistingimuste väljastamine Eesti Energia Võrguehitus AS-le, aadressil Aseri vald,
Kõrkküla küla, Kõrtsi maaüksus elektrienergia ülekande maakaabelliini rajamiseks.
nr 17. Jõhvi Kontserdimaja taotlus.
MÄÄRUSED
nr 3. Veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuste hindade kehtestamine.

Maareformist Aseri vallas
Omandi- ja maareform on Eesti riigi esimesi ja tähtsamaid reforme. Tänaseks on maareform jõudmas
lõpusirgele, kuid töid ja tegemisi ikka veel jagub.
Toimingud maaga ei lõpe aga kindlasti maareformi lõppemisega. Maareformi põhisuund oli maade
tagastamine võimalikult endistes piirides, kus talu koosneb mitmest lahustükist mitme valla piires.
Inimeste vajadused ajas muutuvad. Erastatud maaüksused jäävad tagastatud maade vahele, mis
tähendab seda, et maa harimise seisukohalt ei pruugi selline olukord sugugi otstarbekas olla. Hakatakse
muutma katastriüksuste piire ja katastriüksuseid jagama, selleks et neid osta, müüa või vahetada.
Aseri valla pindala on 6714,4 hektarit, millest ligikaudu 29,5% ehk 1998 ha valla territooriumist on
maakatastris registreerimata. Valdavas osas on tegemist riigi maareserviga, mis ootab riigi omandisse
jätmist.
Maa tagastamisega oleme jõudnud olukorrani, kus täielikult on lahendamata ainult ühe endise kinnistu
maaga seonduvad küsimused.
Munitsipaalomandisse on vormistatud enamus vallale kuuluvate hoonete alune ja neid teenindav maa.
Tänase päeva seisuga on haljasalade, valla teede ja tänavate alused maad munitsipaalomandisse
taotlemata.
Maa erastamine on olnud jätkuvalt üks mahukamaid töövaldkondi. Korteriomandi seadmine on edukalt
lõpule viidud. Ligikaudu 100 maa ostueesõigusega erastamise õigust omavat isikut ei ole huvitatud maa
ostueesõigusega erastamise toimingute lõpule viimisest.
Teadmiseks neile, kes ei ole maa erastamise toiminguid lõpule viinud, et maareformi seaduses on

antud kohalikule omavalitsusele võimalus maa erastamise õigus lõpetada.
Maareformi seaduse §23 lõige 11 sätestab, et kui maa erastamist pole alustatud ja erastamise õigustatud
isik on saanud valla maakorraldaja poolt koostatud erastatava maa piiride kulgemise ettepaneku, on
erastaja kohustatud :
1. Tellima katastriüksuse moodustamise tööd vastavat litsentsi omavalt maamõõtjalt
3 kuu jooksul ettepaneku kättesaamisest arvates.
2. Teavitama kirjalikult 10 päeva jooksul kohalikku omavalitsust tellimuse esitamisest
Kui nimetatud tähtaegadest mõjuva põhjuseta kinni ei peeta, kaob erastamise õigus, ehitise
teenindamiseks vajalik maa jäetakse riigi omandisse ja ehitise omaniku kasuks seatakse
hoonestusõigus.
Maareformi seadus näeb ette, et juhul kui hoonete omanik ei soovi või tal puudub õigus tema kasutuses
oleva maa omandamiseks, seatakse tema kasuks hoonestusõigus. Kui isik hoonestusõiguse seadmiseks
soovi ei avalda, on riik kohustatud seadma ühe aasta jooksul maa riigiomandisse jätmisest isiku kasuks
hoonestusõiguse sundkorras.
Kuna maareformi temaatika on keeruline, siis valla maanõunik on alati nõus valla elanikke
maaküsimustes nõustama, et soovitud tulemuseni jõuda.
Loota jääb, et juba lähiajal saab maa omand kindlaks määratud ja maareform edukalt lõpule viidud.
Viivi Murakas
Aseri valla maanõunik

KALLID NAISED
Paljudele Aseri naistele ei ole uudiseks Aseri rahvamaja käsitööring ja selle tegemised. Natalja Serdjuki
juhendamisel on nii mitmedki naised saanud omale uue hobi. Näputöö näitused on rahvamajas tihti
üleval ja külastajate hulgast on tulnud meile uusi käsitööhuvilisi. Praegu, kus veel aiamaadel midagi
erilist teha ei anna, on kindlasti aega teha midagi ilusat. Päevad on pikad ja aega nokitsemiseks küllaga.
Tulge ja meisterdage omale suveks midagi ilusat selga või hoopiski uuendage koduses majapidamises
mõni teile armsaks saanud ese, mis on ajahamba poolt räsitud või päikese poolt pleekinud. Pealegi
kaob teil kingituste probleem, sest ka väga lihtsatest ja odavatest vahenditest on võimalik valmistada
imeilusaid asju. Rahulolu ja hea tuju on garanteeritud. Mõeldes raskele ajale meie majanduses on see
ideaalne võimalus mitte ainult kokkuhoiuks, vaid ka teenimiseks.
Kõigil, kellel nüüd huvi tekkis, on oodatud meie ridadesse. Tulge ja tutvuge käsitööringi tegemistega ja
lööge ise ka käed külge! Oma silm on kuningas!

Aseri Rahvamaja annab teada
Juba mitmel kevadel oleme lastele korraldanud erinevaid konkursse. Sellel kevadel on 16. aprilliks
planeeritud “Minimissi” valimised. Ootame rohket osavõttu ja vaatajaskonda.
30. aprillil on volbriöö. Palume kõikidel varakult luuad valmis panna ja broneerida selleks õhtuks aeg
ja koht Aseri Rahvamajas.
Ilusat kevadet soovides,
Aseri Rahvamaja pere

SPORT
TATJANA TŠISTJAKOVALE KOLM MEISTRITIITLIT

6. ja 7. märtsil peeti Tallinnas 2010. aasta Eesti individuaalsed meistrivõistlused lauatennises. Tanja
töökus ja higivalamine sai kroonitud kolme kuldmedaliga: üksikmängus, kus ta alistas finaalkohtumises
Prantsusmaal treeniva Karin Lindmäe kindlalt 4:1, naispaarismängus mängisid nad koos Kariniga ja
võitsid finaalis 3:0 Marina Morozovat - Kätlin Latti. Segapaarismängus mängis Tanja koos Aleksandr
Smirnoviga, finaalmängus võitsid nad tulemusega 3:1 Kätlin Latti-Vallot Vainulat. Teinegi Aseri
esindaja Glafira Lonskaja, kes mängis koos Kadi Pärnaga, saavutas naispaarismängus kolmanda koha.
Tanja tuli esimest korda Eesti meistriks 1998. a. Tema suur töökus, nõudlikkus enese ja oma õpilaste
suhtes, järjepidevus – need on teinud võimalikuks selle, et ka meie väikesest Aserist on võimalik

sirguda tipptasemel sportlaseks ja seda taset hoida nii pikki aastaid. Kõik ju teavad, et praegu Tanja
treenib väikesi lapsi ning ei ole igapäevaselt võimalik treenida tugevate vastastega. Tema enese väitel
on osadest õpilastest juba sirgunud korralikud treeningpartnerid ja medalivõitudele on kindlasti ka
Pekka Laidinen oma panuse andnud.
Siinkohal ma tooksin mõned read Tanja intervjuust 2000. a “Postimehele”: “Tšistjakova peab oma edu
aluseks usinat harjutamist. Paljud nimetavad mind andekaks sportlaseks. Ise küll nii ei arva. Uute
kordaminekute nimel pean senisest veelgi rohkem treenima, ma mängin lauatennist ka unes.”
Kõik Aseri lauatennisistid õnnitlevad Tanjat ja soovivad veel palju kuldseid medaleid!
TALVINE KALAPÜÜK
Trotsides külma talveilma ja rohket lund kogunes 21. veebruaril hulgaliselt kalastajaid ning
talvemõnude nautijaid Aseri tiigile. Lumerohkuse tõttu kalasaak oli kesisem, kui eelnevatel aastatel,
aga tänu kalastajatele parandati aukude puurimisega kalade keskkonda. Võistluse lõpetamine ja
autasustamine toimus rahvamajas, kus sõime ühiselt sooja suppi .

talve nautimiseks on erinevaid võimalusi

talvisest kalapüügist osavõtjad

võidukala on püütud

Kutsume kõiki osalema 23. aprillil 2010 tõrvikutega JÜRIÖÖ JOOKSUL! Stardipauk kõlab kell 19.00
Aseri Keskkooli juures. Võistkonnas 7 jooksjat.

NÜÜD ON ÕIGE AEG!
Julgen väita, et masust on kasu ka. Sellest võib olla raske aru saada, kui tööd ei leia või palka on
kärbitud, kuid kas pole me hakanud rohkem mõtlema ja rääkima tõeliselt olulistest asjadest? Ehk on
meil siiski võimalik kibestumise asemel rasket aega enda kasuks tööle panna, areneda ja õppida?
Peatugem nendel võimalustel, mis tänases Eestis tasuta kättesaadavad on.
Eesti Töötukassa teenuste osakonna juhataja Kadri Lühiste ja tööturukoolituse teenusejuht Karin Andre
selgitavad, et tööta jäänud inimeste koolitamise eesmärk on nende tööle aitamine. Koolitus iseenesest
töökohta ei loo. Seetõttu on töötukassa praeguses olukorras suunanud oma tähelepanu nendele
teenustele, mis on reaalselt töökohaga seotud ning aitavad tööandjal seda luua. Sinna hulka kuuluvad

tööandjale makstav palgatoetus, tööpraktika jne. Näo pööramine tööandjate poole on ka esimesi
tulemusi andnud: selle aasta jaanuaris ja veebruaris lisandus uusi töökohti töötukassale vahendamiseks
kaks ja pool korda rohkem kui eelmisel aastal samal ajal, ja palgatoetuse abil sai tööle 6 korda rohkem
inimesi kui terve eelmise aasta jooksul kokku. Ümber- või täiendõpet pakutakse reeglina siis, kui
silmapiiril terendamas reaalsed töökohad, kuid nendele sobivate töötajate leidmine eeldab töötute
koolitamist. Küll aga julgustavad Kadri ja Karin ettevõtjaid-tööandjaid töötukassaga ühendust võtma ja
kõike eelmainituga seonduvat uurima. Lähemat informatsiooni saab: www.tootukassa.ee.
Käesoleva aasta I poolaastal pakub pea 40 kutseõppeasutust ja rakenduskõrgkooli tasuta kursusi ka
töötavatele inimestele, sealhulgas lapsepuhkusel emad, erivajadustega inimesed ja teised inimesed, kes
hetkel ei tööta, aga pole ka töötuna arvel. Õppida on võimalik väga erinevaid asju: keeltest ja
suhtlemisest laevanduse ja lennundustehnikani. Kui oled Haridus- ja Teadusministeeriumi
koduleheküljelt: www.hm.ee/tasutakursused endale sobiva välja valinud, tuleb kontakteeruda kursust
pakkuva õppeasutusega ja teha kindlaks kas kohti ikka on. Kui seekord kohad täis, tasub proovida
järgmisel poolaastal, sest tasuta koolituste pakkumine jätkub 2013. aastani. Koolitusi finantseerivad
Euroopa Sotsiaalfond ning Haridus- ja Teadusministeerium.
Täiskasvanute tasuta koolitamine toimub ka vabahariduslikes koolituskeskustes, kus sihtgrupiks
inimesed, kes pole töötuna arvel. Selle poolaasta koolitusvõimalusi saab uurida Eesti Vabaharidusliidu
koduleheküljelt: www.vabaharidus.ee, pealkirja alt „Programm 2008-2010”. Programmi rahastab
Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti Vabariik.
Möödunud aasta augustis Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) vahendusel käivitunud
koolitusosakute programm on mikro-, väikeettevõtete ja FIE-de seas suurt populaarsust kogunud. Selle
abiga saab koolitust taotleda õppeasutustelt ja organisatsioonidelt, kes on kantud teenusepakkujate
nimekirja. Koolitusosakute programmi tingimusi saab vaadata EAS-i koduleheküljelt: www.eas.ee.
Masu õpetab märkama ja kuulama. Majandusbuumi töistes argiaskeldustes polnud ju aega
vanaemade-vanaisade vana aja pajatusi kuulata või jõuda tähele panna, millest su 15-aastane poeg oma
sõpradega räägib. Tean oma kogemustest – õppimine seob põlvkondi. Või astu koduteel raamatukogust
läbi ja küsi uuesti just seda raamatut, mis kooliajal kohe üldse ei meeldinud. Loed ja üllatud jälle.
Tunnistust sellise õppimise eest ei anta, aga hingel hakkab helgem ja pilk on ühtäkki avaram.
Külliki Steinberg
Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras projektijuht
TUNNUSTA!
Märka enda kõrval tublit inimest või organisatsiooni ja esita ta tunnustamiseks!
Kandidaate aasta õppija, koolitaja, organisatsiooni ja omavalitsuse tiitlile saab esitada 15. juunini 2010
aadressil: www.andras.ee/tunnustamine
LOE:
Ilmunud on uus ajakirja „Õpitrepp” number. Seda ja eelnevalt ilmunud numbreid saab lugeda kohalikus
raamatukogus ja internetiaadressilt: www.andras.ee/opitrepp.
VAATA: saadet „Tagatargemad” laupäeviti kell 18.00 ETV-s, kordus esmaspäeva hilisõhtul ja

kolmapäeviti kell 16.00, ETV 2-s kordussaade reedeti kell 16.45. Saadet saab hiljem vaadata ETV
koduleheküljelt: http://etv.err.ee/arhiiv.
KUULA: „Huvitajat” reedel kell 10.00 Vikerraadios. Saadet saab hiljem kuulata:
http://vikerraadio.err.ee/kuulaarhiiv. „Ainult täiskasvanutele” teisipäeviti kell 11.10 Raadio Neljas,
http://r4.err.ee/rukuulaarhiiv.

Algas Päästeameti lühifilmide konkurss “Tuleohutus kodus”
Päästeamet kuulutas välja lühifilmide konkursi “Tuleohutus kodus”. Konkursiga tahetakse inimesi
panna märkama riske oma kodus ning leidma lahendusi ohuolukordade vältimiseks.
Oodatud on lühifilmid sellest, millest tulekahju võib kodus alguse saada ning mismoodi on võimalik
seda ära hoida. Samuti võib filmiklipi näol jagada oma tuttavate ja lähedaste meenutusi, kuidas
tulekahju ära hoiti või mida oleks saanud teha, et kurba sündmust polekski juhtunud.
“Filmi tegemine on huvitav ja loominguline moodus panna inimesed mõtlema ohtudele enda ümber
ning jagama nutikaid lahendusi kodu turvalisemaks muutmiseks,” selgitab Päästeameti
loominguvõistluse projektijuht Janek Innos. Samuti märgib ta, et õpetlikud lühifilmid viiakse
populaarsemate intenetikeskkondade kaudu ka laiema vaatajaskonnani.
Poole kuni kolmeminutiliste filmiklippidega on oodatud osalema kõik alates 14. eluaastast. Parimate
tööde autoritele on välja pandud auhinnad. Lisaks saab filmimaterjali konkursi lõppedes näha
erinevatel päästeteemalisel veebilehtedel ja populaarsemates internetikeskkondades.
Lühifilme saab saata 12. maini. Täpsem info ja konkursi reeglid leiab www.moff.ee (venekeelne info:
http://www.moff.ee/moff200908/est/rus/)
Päästeamet paneb filmitegijatele südamele, et filmi tehes ei tekitataks tulekahju ega seataks ohtu kellegi
elu.

Kas ka sinu kass?
Eelmisel aastal jõudis Eesti varjupaikadest Väike-Maarja loomsete jäätmete käitlemise tehasesse veidi
üle 20 tonni lemmikloomi. Tegelikult on see kogus aga palju suurem, sest mitte kõik varjupaigad ei
saada oma „loomseid ülejääke“ Väike-Maarjasse. 20 tonni sisse mahuvad loomulikult ka tänavatel
hukkunud lemmik- ja metsloomad. Nende osakaal pole aga siiski märkimisväärne. Lõviosa sellest
korjustekoormast moodustavad kassid. Arvestades kasside kehakaalu, siis jutt käib tuhandetest ja
tuhandetest loomadest, kes lihtsalt inimese hoolimatuse tõttu hukka saavad. Kui siia lisada ka kodudes
hukatud hiirekuningate võsukesed, siis saadav kogus paneb juba ka suuremad skeptikud jahmatama.
Teisest küljest aga võib iga lõikamata kass saada aastas kuni 20 järglast. Ainuüksi ühe kassi järeltulijad
moodustaksid viie aastaga ligi 20000 pealise kassiarmee.
Iga kohusetundlik kassiomanik peab tagama, et tema lemmikkiisu järglased ei satuks nende kohutavate
numbrite hulka. Kindlasti ei sobi tänapäeva ka aastatetagune komme kassipojad „merekooli“ saata.
Tänaste seaduste kohaselt on selline teguviis suisa karistatav kriminaalkorras – teo toimepanijale võib
määrata kuni üheaastase vangistuse või rahalise karistuse.
Otsusta juba täna!
Kõike eelpooltoodut arvesse võttes on selge, et steriliseerimine/kastreerimine just kasside seas vajab
laiemat tutvustamist ja toetust. Seetõttu on Eesti Loomakaitse Selts koostöös mitmete kliinikute ja
toetajatega otsustanud sel kevadel korraldada kampaania. Selle käigus on soovijatel võimalik aprillikuu
jooksul lasta oma kass palju odavamalt steriliseerida/kastreerida. Täpsemat infot kampaania kohta saab
aadressilt www.loomakaitse.ee ja telefonil 52 67 117. Operatsioonidele saab registreeruda alates
15.märtsist
Miks peaks kastreerima isase kassi?
Isaste kasside osas on levinud arvamus, et kuna nemad poegi koju ei too, siis nemad võiks lõikamata
jätta. Paraku aga pole kastreerimine vajalik üksnes poegadest hoidumiseks. Isase lõikamata kassi elu on
pidev võitlus. Kindlasti näeb ta päevast päeva palju vaeva, et olla oma tänava kõige suurem ja tugevam
kass. Kogu elu vältavate võitluste tulemusena on kõutsi kõrvad pidevalt ribadeks ja ta pea piirkond
ning sabaümbrus kubiseb mädapaisetest. Omaniku jaoks tähendab see sagedasi kulukaid arstivisiite.
Kassile aga välditavaid kannatusi.
Teine ja kindlasti mitte vähemoluline tung lõikamata kassidel on jätta oma lõhnamärk igale poole, kus
ta käib. Tubase kassi puhul on see eriti häiriv kui kiisu pissiloike on nii välisukse lähistel kui akende
ümbruses. Kindlasti ka omanike jalanõudes ja vahel ka jopedel. Õuekassid märgistavad kindlasti aga ka
näiteks teie naabrite auto või välisukse esisele. Varem või hiljem lõppeb see suure naabritevahelise
tüliga. Ka on lõikamata isaste territoorium oluliselt suurem kui lõigatud samasoolistel. Selle
tulemusena satuvad kastreerimata kassid oluliselt tihemini õnnetustesse ja nii on nende keskmine palju
eluiga lühem kui opereeritutel.
Emase kiisu steriliseerimine

Emaste steriliseerimise peamiseks põhjuseks saavad omaniku jaoks enamasti ikkagi lõputu kräunumine
ja soovimatud pesakonnad. Kasside jooksuaeg ei ole seotud aastaaegadega ja seda võib esineda
aastaringselt. Tihti juhtub nii, et kui kassil pole võimalust viljastuda, jääb jooksuaeg kestma pikkadeks
kuudeks. Kui läheduses on aga mõni isane kass, siis paari kuu pärast võib oodata pisiperet. Pärast
poegimist, võib järgmine jooksuaeg alata aga juba nädala/paari möödudes.
Peale operatsiooni
Paraku peab arvestama, et täpselt nagu inimeste, nii ka loomade operatsioonidega kaasnevad
mõningased riskid. Samuti muutub operatsioonijärgselt loomakese ainevahetus aeglasemaks ja
pahatihti kipuvad omanikud oma lõigatud kiisu-miisu paksuks söötma. Emase kassi operatsiooni riskid
on suures osas samad, mis isaselgi. Emaste loomade puhul on aga kindlasti haavahooldus natuke
keerukam, sellega peavad kassiomanikud arvestama. Põhjalikumat lisainfot
steriliseerimise/kastreerimise kohta küsige oma loomaarstilt.

Õnnitleme Teid!
Kersti ja Vahur Kravinski
pisipoja Johannese sünni puhul
/05.12.2009/
Katre ja Priit Eskor
pisipoja Jüri Johannese sünni puhul
/25.12.2009/
Anželika Nizinkaja ja Juri Nizinki
pisipoja Bogdan Nizinki sünni puhul
/10.01.2010/
Oksana Gontšarenko ja Aleksandr Zahharov
pisipoja Igori sünni phul
/22.02.2010/
Natalia Koskor ja Kaidu Peetso
pisipoja Reimo sünni puhul
/01.03.2010/

EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED

Märtsikuu eakad sünnipäevalapsed:
Elmar Reebert - 87
Elle Sune - 87
Vaike Pinnonen - 82
Deesi Kimsen - 82
Nelli Veitsurs - 82
Linda Rätsep - 80
Tamara Žigankova - 80
Evi Poom - 80
Liliya Kozhemyakina - 70
Linda Hang - 70

Õnnitleme!

TEATED
Alates 01. juulist 2010 hakkavad kehtima Aseri vallas veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise teenuse
alljärgnevad hinnad:
1. Vee hind elanikele ja ettevõtetele 10,0 kr/m3 (hinnale lisandub käibemaks);
2. Tasu heitvee ärajuhtimise eest:
2.1 elanikele, korteriühistutele, eelarvelistele asutustele 12,50 krooni/m3 (hinnale lisandub käibemaks);
2.2 asutustele ja FIE-dele 23,33 krooni/m3 (hinnale lisandub käibemaks).

