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21. detsember 2001.a.

Igal aastal süütab keegi kuusel küünlad, mille leegid toovad vaikset
jõulurahu….
Kogu vallarahvale ilusat jõuluaega ja teokat uut 2002.aastat!
Aseri Vallavolikogu
Aseri Vallavalitsus

ASERI VALLAVOLIKOGU OTSUSED:
31.oktoobri otsusega nr 157 otsustati müüa enam-pakkumisel Koogu külas asuvad veski varemed
alghinnaga 2 000 krooni ja Kõrkkülas asuv elamu alghinnaga 2000 krooni. Sama otsusega müüdi
Kestla külas asuv majavaldus Harry Eiert`ile, Kalvi külas asuvad endise viinavabriku varemed OÜ-le
Kalvi Mõis ja Rannu külas asuv kuur Peeter Hunt`ile.
28. novembri otsusega nr 160 kuulutati välja avalik suuline enampakkumine Aseri vallale kuuluvale
arvutile.
Otsusega nr 161 otsustati maksta jõulutoetust järgmiselt: valla ja valla allasutuste põhikohaga
töötajatele a` 676 krooni ja mittetöötavatele pensionäridele a` 100 krooni.
ASERI VALLAVALITSUSE KORRALDUSED:
12. oktoobri korraldusega nr 260 kooskõlastati AS-i Wiekor poolt esitatud geoloogilise uuringu loa
taotlus Aseri savimaardlale.
Korraldusega nr 263 kooskõlastati Wienerberger AS-i poolt esitatud taotlus tootmisjäätmete hoidla
kasutusaja pikendamiseks.
28. oktoobri korraldusega nr 273 anti välja Aseri Lasteaia III rühma ruumi, Aseri Keskkooli söökla ja
köögi kasutusluba.
29. oktoobri korraldusega nr 274 lõpetati ehituse töövõtuleping Rantek Ehitus OÜ-ga, kuna viimane ei
olnud võimeline täitma oma lepingulisi kohustusi.
Korraldusega nr 275 sõlmiti töövõtuleping Aseri Tuletõrjedepoo ehituseks Detal OÜ-ga.
Korraldusega nr 278 kinnitati õpilaste nimekiri, kes saavad tasuta koolilõunat. Tasuta koolilõunat saab
27 õpilast ja 50% ulatuses on vabastatud 45 õpilast.
20. novembri korraldusega nr 298 otsustati korraldada Aseri Lasteaia juhataja vaba ametikoha
täitmiseks konkurss ja kinnitati konkursi läbiviimise kord.
30. novembri korraldusega nr 307 vabastati Aseri Muusikakooli õppetasust 5 õpilast.
Rahvamaja baari rendikonkursile saabus üks avaldus, leping sõlmiti Aseri Kauplus Irpen OÜ-ga
07. detsembri korraldusega nr 314 otsustati maksta valla fondidest jõulutoetusi järgmiselt:
• Õpilastele, kes õpivad väljaspool valda a´150 krooni.
• Mitte töötavatele pensionäridele a`100 krooni.

• Tsernobõli katastrooofi likvideerimisel osalenutele a` 200 krooni.
• Nelja- ja enamlapselistele peredele a` 300 krooni.
• Jõulupidude korraldamiseks eraldati küladele toetust järgmiselt:
Rannu küla

1310 kr

Kestla küla

275 kr

Kalvi küla

220 kr

Kõrkküla

210 kr

Kõrtsialuse küla

210 kr

Koogu küla

235 kr

Aseriaru küla

200 kr

Oru küla

145 kr

Turvakodu vanuritele eraldati 1600 krooni jõululaua korraldamiseks.
TEATED
Aseri Vallavalitsus müüs 17.12.2001.a. avalikul oksjonil Koogu külas asuvad veski varemed Koit
Oras`ele. Kõrkkülas asuvale majavaldusele soovijaid ei olnud, seega jäi elamu müümata.
OÜ Aseri Kommunaal müüs 19.12. 2001.a. kirjaliku enampakkumise tulemusena Kesktänav 12 hoone
AS-le Deis K, kelle äriplaan näeb ette 2002.a. investeerida hoonesse 500 000 krooni, ehitada välja
toitlustusasutus ja külalistemaja, luua 13 töökohta.
Kesktänav 16 hoonele ei laekunud ühtegi ostusoovi.
ASERI RAHVAMAJA teatel toimuvad lähiajal järgmised üritused:
21. detsembril – jõulupidu Rannu kohvikus. (jõulukontsert, jõuluvana ja ei puudu ka jõuluimed).
1. jaanuaril kell 01.00 – Uusaastaball.
6. jaanuaril kell 12.00 – jõulude ärasaatmine.
Ootame kõiki lapsi rahvamaja taha lõkkeplatsile. Lapsi, kes toovad lõkkesse kuuse, ootab üllatus.
Tantsime ümber lõkke ja joome teed.
Aseri Rahvamaja soovib kõigile ilusaid jõule ja õnnerikkast uut aastat!
Täname kõiki, kes on külastanud Aseri Rahvamaja üritusi ja ootame Teid ka järgmisel aastal!
IDA-VIRU POLITSEIPREFEKTUURI teatel on Aseri vallas toime pandud järgmised kuriteod:
• 30.10.2001.a. varastati OÜ-st Automobilist ukseluku lõhkumise teel sõiduauto BMW 518 ning
samuti meeste ja naiste riideid ning jalatseid.
• ajavahemikul 15.09.2001 – 30.09.2001.a. varastati garaazist ukseluku lõhkumise teel 5
kasutatud talverehvi.
• ajavahemikul 20.10.2001 – 01.11.2001.a. lõhuti korduvalt Kesktänav 13-3 korteri aknaklaase ja
süüdati põlema korteri uks.
• septembris 2001.a. tungisid kurjategijad Nooruse tänava korterisse, peksid omanikku, röövisid
sularaha, sigarette, päevalilleõli ning viina.
• 25.10.2001.a. murti sisse Oja tänava elamusse, varastati kodutehnikat ja ehteid.
• 23.10.2001.a. varastati Metsa tänavalt sõiduauto Opel-Record.
• 24.10.2001.a. rüüstati Reeskalda teel asuva 110/10 kV alajaama trafo.
• 29.10.2001.a. varastati Nurme 16A juures seisnud sõiduautost autoraadio ja pleier.
• ajavahemikus 22.01.2001 – 09.11.2001.a. on ukseluku lõhkumise teel varastatud Kooli tn 7

korterist kodutehnikat.
• 28.11.2001.a. varastati Aseri Lasteaiast ukselukkude lõhkumise teel televiisor, videomagnetofon
ja kaks raadiot.
• 14.12.2001.a. avastati Kesktänav 7 korteris suurem kogus puskarit, mida hoiti turustamise
eesmärgil.
• 07.12.2001.a. murti akna kaudu sisse MTÜ Lille Turvakodusse ja varastati mobiiltelefon ning
muusikakeskus.
Ohu korral helistage järgmistel telefonidel:
Hädaabi: 112
Kiviõli Politsei korrapidaja: 74 087
Aseri valla konstaabel: 05281803
ASERI KAUPLUSED
töötavad pühade ajal järgmiselt:
Kauplus NURME
24., 25., 26., 31.detsembril ja 1.jaanuaril töötab tavalise graafiku järgi 7.00 – 22.00
Kauplus IRPEN:
24., 26. ja 31. detsembril 8.00 – 22.00
25.detsembril 8.00 – 19.00
01.jaanuaril 11.00 – 22.00
KIVIÕLI LEIB
24. ja 31.detsember - tavaline graafik
25 – 26. detsember ja 1. jaanuar - suletud
Kauplus FORTUN
24.detsember – tavaline graafik
25.detsembril – 10.00 – 19.00
26.detsember – 8.00 – 20.00
31.detsember – tavaline graafik
1.jaanuaril – suletud.
ASERI LILLEKAUPLUS
24. ja 31. detsember 7.30 – 15.00
25., 26. detsember ja 1 jaanuar – suletud.
Müügil saunavihad.
Hind 8 krooni. Info telefonil 51-518
25. detsembril kell 15.00 toimub MTÜ LILLE Turvakodus jumalateenistus. Teenib Tõnu Taremaa.
Buss Viru-Nigula kalmistule väljub Aserist 24. detsembril ja 31. detsembril kell 14.00, tagasi kell 15.30
TÄHELEPANU!

Alates 01.01.2002.a. on kaugliin nr.227, Rakvere – Aseri – Kohtla-Järve – Jõhvi, suletud. Buss väljus
Aserist Jõhvi kell 7.40 ja Aserist Rakveresse kell 10.20.
Austatud ettevõtja ja juht.
6.detsembril asutati Aseri Rahvamajas
ASERI ETTEVÕTJATE JA JUHTIDE KLUBI. Asutamiskoosolekust võttis osa 21 ettevõtjat ja
juhti. Tutvustati klubi tulevast põhikirja, tehti plaane tulevikuks.
Klubi liikme sisseastumismaksuks määrati 50 krooni, aastamaksuks 300 krooni (25 krooni kuus).
Juhatusse valiti Nelly Moisa ja Andrei Jakubov.
Järgneval kokkutulekul, mis toimub 18. jaanuaril kell 19.00 Aseri Rahvamajas, valitakse kolmas
juhatuse liige ja klubi president.
Samas võtame juurde uusi klubi liikmeid.
Sisseastumismaksu ja liikmemaksu võib tasuda eelnevalt Nelly Moisa kätte või 18. jaanuaril kohapeal.
Vallavanema veerg
Alustaksin sellet, mis läinud aastal oli ebameeldivat: Suureks probleemiks vallale on Koogu külas
omaalgatuslik narkotalu, mille tegevust ei ole lihtne lahendada. Lähemalt kirjutas sellest 18. detsembri
Põhjarannik.
Vallavolikogu vastuseisu tõttu luhtus spordihoone müük, mille puhul oleks investeeritud
spordihoonesse 19 miljonit krooni. Lähemalt kirjutas sellest 4. detsembri Põhjarannik.
Meeldivamat oli aga palju rohkem. 2001. aasta märksõnadeks oli sotsiaalobjektide renoveerimine ja
kogu valla tasakaalustatud areng. Aastaga sündis juurde 18 last, kahjuks lahkus meie hulhast aga 47
inimest.
Kõigepealt ehitustest. Lisaks eelmises infolehes toodule on tänaseks Rannu 8 maja 2. korrusele ehitatud
kaasaegsetele nõuetele vastav raamatukoguruum koos lugemissaali, internetipunkti ja käsitööruumiga.
Raamatukogu alustab tööd uutes ruumides 27.detsembril.
Veel on pooleli tuletõrjedepoo ehitus, milles on ruumi kahele tuletõrjeautole, teisele korrusele
ehitatakse meeskonnaruumid. Samasse majja ruumid ka politseikonstaabel.
Mööduval aastal lammutasime kaks varisemisohtlikku hoonet – staadioni paviljoni ja Rannu 9.
Lammutamist ootavad veel nelja hoone varemed.
Suurt tähelepanu on pööratud õpilaste vaba aja sisustamisele: Aseri Muusikakoolis õpib 59 last.
Spordihoones tegutseb 62 ja rahvamajas 63 õpilast.
Koolis tegutseb mitmesugustes ringides 129 õpilast.
Et parandada poiste vaba aja veetmist, moodustame aasta alguses kooli juurde Aseri Poiste Klubi.
Oleme tegutsenud aktiivselt selle nimel, et meile saabuksid investorid ja loodaks uusi töökohti. Olemas
on vabad tootmis- ja elamumaad.
Vabad põllu- ja metsamaad on leidnud omanikud.
Mõlemad savitöötlemisettevõtted Wienerberger ja Wiekor on saavutanud stabiilse turu ja plaanivad
tootmise laiendamist.
Aseri sadamamuuli on täidetud 300 meetrini, süvendustööd algavad jaanuaris, ehitustööd jätkuvad
kevadel.
Jõudsalt areneb Kalwi Mõis – hotelli ehitus on jõudnud lõppjärku, käivad sisemised viimistlustööd,

töötab katlamaja ja puhastusseadmed, ehitatud on aed, teed, parkla ja korrastatud park.
Areneb ka põllumajandus – töötavad Rannu, Koogu ja Kestla laudad.
Teostatud on uuringuid Rannu-Kestla soos turba kasutamiseks briketi tootmisel, vormistamisel on
kaevandamisluba. Esialgu alustatakse turba tootmist endistelt turbaväljadelt.
Mööduval aastal moodustasid ettevõtted juurde ligi 20 töökohta, järgneval aastal prognoosime
täiendavalt 40 töökoha loomist.

