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9. aprill 2002.a.

Õnnitleme vallarahvast valla 10. aastapäeva puhul!
Soovime kõigile ilusat ja rõõmsat kevadet!
Aseri Vallavolikogu
Aseri Vallavalitsus
Täna tähistab Aseri vald oma sünnipäeva.
10 aastat tagasi, 9. aprillil 1992.a., moodustati Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi seadlusega
Aseri vald. Uue valla sünd langes raskele ajale. Enamus valla territooriumil asuvaid ettevõtteid kas
vähendas oma tootmist või peatus nende tegevus täielikult. Eriti suurenes töötute arv pärast RAS Aseri
Tehased pankrotistumist. Vastloodud vallal tuli kibekähku üle võtta pankrotistunud ettevõtetest
järelejäänud elamufond, pumbajaamad ja heitvee puhastusjaam. Suuri probleeme oli
soojamajandusega. Elanikkond ei jaksanud sooja eest maksta ja tehase katlamaja ei suutnud vajalikku
soojust kindlustada. Nihe paremuse poole hakkas ilmnema alates 1995. aastast. Käivitunud oli uuesti
tellisetootmine, põllumajandus hakkas vähelhaaval jalgele tõusma, alustati katusekivide tootmist ja ka
hulk väikeettevõtteid oli tuule tiibadesse saanud. Suur tähtsus Aseri valla tööhõivele oli naabervallas
käivitunud puidutöötlemisettevõttel AS Flexa Eesti. Soojaprobleemide lahendamiseks muretseti Aseri
alevikule oma konteinerkatlamaja, mida köeti gaasiga ja Rannu küla katlamaja viidi hirmkallilt
masuudiküttelt üle põlevkiviküttele. Valla areng on tõusvas joones jätkunud tänaseni. Võimaluste
piirides on remonditud teid ja renoveeritud vallaasutusi. Oma tegevuses on ikka püütud järgida
põhimõtet, et oleks loodud vajalikud tingimused majanduse edaspidiseks arenguks. Aseri vallal on ka
põhjust vaadata lootusrikkalt tulevikku. Kohe-kohe valmib Kalwi Mõisa hotell, mis on tõeline pärl
tervel põhjarannikul. Ehitusjärgus on tulevane sadam, AS Wienerberger ja AS Wiekor on plaaninud
oma tootmise laiendamist ja kaasajastamist. Ka teised, veel planeerimisjärgus olevad ettevõtmised,
lubavad ennustada valla edasist arengut lähiaastateks.
VALLAVOLIKOGU MÄÄRUSED JA OTSUSED:
23. jaanuari määrusega nr 42 kehtestati Aseri valla territooriumil 2002.a. järgmised
maamaksumäärad:
• põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa ehk
põllumajandusmaa maamaksumääraks 1,0% maa maksustamishinnast aastas.
• ülejäänud maa maamaksumääraks on 1,5% maa maksustamishinnast aastas.
• maamaksust vabastamise maksusoodustust mitte rakendada.
27. veebruari otsusega nr 177 kinnitati Aseri valla 2002.a. eelarve. Eelarve maht 15 718 600 krooni.
VALLAVALITSUSE KORRALDUSED:
16. jaanuari korraldusega nr 24 kinnitati Aseri Lasteaia juhataja ametikohale Eha Polluks, tähtajaga
5 aastat.

8. märtsi korraldusega nr 65 vabastati Aseri Muusikakooli õppetasust 3 õpilast.
20. märtsi korraldusega nr 79 kinnitati õpilaste nimekiri, kes saavad tasuta koolilõunat. Tasuta
koolilõunat saab 27 õpilast ja 50% ulatuses on vabastatud 44 õpilast.

TEATED
Aseri Vallavalitsus müüs 27.02.2002.a. suulisel enampakkumisel:
• metsatükk Roogendiku (pindala 8,37 ha, maksumus 69 236 krooni), ostja OÜ Kalwi Mõis
• metsatükk Tammiku (pindala 9,43 ha, maksumus 119 005 krooni), ostja hr. Sergei Arefjev
• metsatükk Piiri (pindala 5,63 ha, maksumus 39 295 krooni), ostja pr. Maiga Arefjeva.
Jätkub Rannu-Kestla soo keskkonnamõjude hindamine. Seni on toimunud 5 rahvakoosolekut:
2 Kestlas, 2 Aseri Keskkoolis ja Rannul. Keskkonnamõju aruande avalik arutelu toimub
orienteeruvalt maikuu esimesel nädalal Kestla teabetoas.
Jätkub Aseri valla osavalla üldplaneering. Avalik arutelu toimub 24. aprillil algusega 17.00
vallavolikogu saalis. Ettepanekuid uuele üldplaneeringule esitada abivallavanem Ivo Korjus`ele
kirjalikult.
Valla registripidaja palub elanikel, kes ei ela aadressil, mis on kantud rahvastikuregistrisse,
pöörduda aadressiandmete muutmiseks Aseri Vallavalitsusse kabinet 8.
Valla maanõunik teatab, et käesolevast aastast on mitmed omavoliliselt kasutusele võetud
maatükid müüdud. Uusi ajutisi maakasutuslepinguid ei sõlmita ja varematel aastatel sõlmitud
lepingud on lõppenud.
Aiandusühistutes on väga palju maaüksusi katastrisse ja kinnistusraamatusse kandmata. Palun
kiirustada dokumentide esitamisega, sest alates 2003.a. ei ole võimalik müüa ega pärida
hooneid vallasvarana.
Täpsemat infot saab maanõunikult.
Aseri Tuletõrje teatel on viimastel nädalatel sagenenud kulu põletamisega kaasnenud
tulekahjud, millest siiani suurim oli 31. märtsi põleng Kalvi külas.
Tuletame kõigile valla elanikele meelde, et vastavalt Aseri valla heakorraeeskirja punktile 26.5
on vana kulu lubatud põletada ainult kooskõlastatult Päästeteenistusega.
Keskonnaministri 15. juuni 1998.a. määruse nr. 46 "Metsa ja muu taimestikuga kaetud
alade tuleohutusnõuete kinnitamine" punkt 10 ütleb, et kevadel, esimese kahe nädala jooksul
pärast lume sulamist keltsalt, on lubatud päästeasutuse häirekeskuse teadmisel tulekahju
ennetamiseks põletada kulu. Kulu võib põletada päeva ajal tuulevaikse või kergelt tuulise (kuni
3,3 m/s) ilmaga. Tee- või hoone - äärse kulu põletamisel tuleb teemaa välisserv, hoonel selle
ümbrus eelnevalt kasta märjaks või mineraliseerida. Kulu põletajal peavad kaasas olema
tulekustutusvahendid. Kulu ei tohi põletada puude ja põõsastega kaetud aladel. Metsa
tuleohutuseeskirjade rikkumise eest võib määrata rahatrahvi kuni 100 trahviühiku
ulatuses (kuni 6000 krooni)
Käesoleva aasta esimestel kuudel on sagenenud juhtumid, kus koerad kimbutavad metsloomi.
Seoses sellega juhime koeraomanike tähelepanu järgmistele asjaoludele: vastavalt Aseri

Vallavolikogu määrusele nr 28 p.13 loetakse järelvalveta ringihulkuv koer hulkuvaks koeraks
koos sellest tulenevate tagajärgedega. Vastavalt haldusõiguserikkumiste seadustiku § 81-le on
määruse eirajat võimalik karistada rahatrahviga kuni 50 trahviühiku (3000 krooni) ulatuses.
Samuti on käesoleval aastal juba täheldatud esimesi marutaudi juhtumeid. Vabalt ringihulkuval
koeral on aga nakatumisvõimalus tunduvalt suurem kui ketistatud koeral ja nii võite te oma
lemmikust kiiresti ilma jääda.
ASERI RAHVAMAJA teatab, et 12. aprillil kell 19.00 tähistatakse rahvamajas Aseri valla 10.
aastapäeva
KONTSERT – PUHKEÕHTUGA
ÜLLATUS!
Kontserdil esinevad Maidla rahvatantsijad, folkloorirühm "Viru-Nigula mehed", naisansambel "Neda",
Viru - Nigula ja Aseri ühendatud "Swingiklubi". Tantsuks mängib Anatoli Zamahhov.
NB! Palume lauad ette tellida hiljemalt 10. aprilliks tel. 51-620.
Lähiajal toimuvad kultuuriüritused:
* 20 aprillil kell 15.00 - ansambli "Püsimatud" viimane kontsert. Külalisesinejateks on tantsukollektiiv
“OZORNITSÕ” K-Järvelt ja VIA “AKCENT”. Pääse 5 krooni.
* 30. aprill - Volbriöö nõiajaht.
* 10. mai - Emadepäeva kontsert Aseri Keskkoolis.
* 17. mai - Isetegevuslaste stiilipidu.
* 31. mai - Lastepäev.
* 23. juuni - Jaanituli Aseris ja Jaanisimman Rannul.
Rahvamaja juures alustas tööd Aseri Poisteklubi, juhendaja Rein Feldman.
ASERI SPORDIHOONE teatab, et Soomes toimunud Eesti- Soome Naiste Ühisliiga lauatennise
osavõistlustel saavutas 8 naiskonna hulgas esikoha Aseri naiskond.
Aseris toimunud Eesti MV lauatennises tuli Katerina Mihhailova Eesti noortemeistriks.
Lähikuudel toimuvad Aseri Spordihoones ja Aseri staadionil järgmised spordiüritused:
* 23. aprill - Jüriöö jooks.
* 28. aprill - Jalgpall. Eesti MV IV liiga.
* 05. mai - Jalgpall. Eesti MV IV liiga.
* 11-12 mai - Rahvusvaheline turniir lauatennises " Aseri Open 2002".
* 19. mai - Jalgpall. Eesti MV IV liiga.
* 26. mai - Eesti noorte TOP - 8 lauatennises.
* 01. juuni - Aseri valla spordipäev.
* 09. juuni - Jalgpall. Eesti MV IV liiga.
* 23. juuni - Jalgpall. Eesti MV IV liiga
Aseri politseikonstaabli BORISS MAISSAROV`i vastuvõturuum on Kesktänav 3, uues tuletõrjeja politseimajas. Vastuvõtt: TEISIPÄEV 10.00 – 12.00 ja NELJAPÄEV 15.00 – 17.00. TEL. 51
407 GSM 052 81 803 Politsei lühinumber 110, Päästeteenistus 112.

IDA-VIRU POLITSEIPREFEKTUURI teatel on Aseri vallas toime pandud järgmised kuriteod:
*14.02.2002.a. tungiti Kesktänav 7-18 asuvasse korterisse ja vägivallaga ähvardades varastati avalikult
205 krooni.
*15.02.2002.a. varastati Kooli 7-18 asuvast korterist mobiiltelefon.
*21.02.2002.a. varastati Aseri Rahvamajast sissemurdmise teel 1400 krooni.
*ajavahemikul 30.01.-12.02.2002.a. murti sisse Kõrkkülas asuvasse elumajja ja varastati elektrimootor,
kompressor ja alaldi.
*ajavahemikul 16.02.-18.02.2002.a. varastati OÜ Kalwi Mõis sissemurdmise teel kohviautomaat,
veekeetja, tööriistu ja riideid.
*23.02.2002.a. varastati AS Wienerberger sissemurdmise teel keevitusaparaat, ketaslõikur ja
lihvimismasin.
*23.02.2002.a. rebiti Aseri Vallavalitsuse hoonelt riigilipp ja üritati seda põletada.
*11.02.2002.a. murti sisse sõiduautosse "Volvo" ja varastati tööriistu.
*25.02.2002.a. varastati Koogu külas asuvast elamust tööriistu.
*25.03.2002.a. murti sisse Veetorni 2-27 asuvasse korterisse ja varastati televiisor, ehteid, föön ja
pardel.
Seoses Aseri valda tabanud sissemurdmistelainega palub Aseri politseikonstaabel valla elanikel muuta
oma korterite uksed vargakindlamaks, paigutada metalluks või täiendav lukk.
Kallaste kutsekoolis on võimalik põhikooli baasil õppida järgmistel erialadel:
* elektrik (õppeaeg 3a)
* sisevete kalandus (õppeaeg 3a)
* müüja (õppeaeg 3a)
Lõpetaja saab kutseõppeasutuse lõputunnistuse.
Keskkooli baasil:
* laomajandus (õppeaeg 2a)
* elektrik (õppeaeg 2a)
Lõpetaja saab kutsekeskkooli lõputunnistuse.
Õppetöö toimub nii eesti kui vene keeles.
Täiendkoolitus:
A-,B-, ja C1 kategooria sõidukijuht, T- ja R- kategooria traktorist, väikelaeva (kuni 12m) juht,
raamatupidamise alused, arvuti algõpe ja elektrikute täiendõpe.
Info: Tel.07 452 581, 05138721.
Kõik elanikud, kes ostavad jalatseid Kesktänav 15 asuvast keldripoest, peavad arvestama riskiga, et
need jalatsid võivad 1 nädala jooksul jalga ära laguneda, kusjuures jalatseid tagasi ei võeta ja raha ei
tagastata.
Uus loodusteemaline ajakiri KASEKE ootab kõigilt loodusteemalisi kaastöid. Kaastööde formaat ja
suurus ei ole olulised. Kõigi avaldatud tööde autorite vahel loositakse 2002.a. detsembris välja
rahalised auhinnad. Peaauhind 10 000 krooni, lisaks 40 auhinda a´1 000 krooni. Kaastööd palume saata
e-posti aadressil: kasekegrupp@hot.ee või posti teel: OÜ Kaseke Grupp, 49102 Maarja, Jõgevamaa.
Lisainfo GSM tel. 051 64 066 Meelis Kasemaa

14. aprillil algab metsanädal.
16. aprillil kell 11.00 toimub Maidlas erametsa omanike õppepäev.
Maaomanikele, kes omavad väheväärtuslikku maad ja soovivad sinna metsa istutada, müüakse Sondas
kaseseemikuid. Info telefonil 050 61 067 Enno Loos.
18-20 aprill 2002.a. toimub Tartus rahvusvaheline MAAMESS. Infot saab www.hot.ee/maamess.
Iga kuu esimesel kolmapäeval kell 10-12 (maikuus 8 kuupäeval) antakse vallavolikogu saalis tasuta
ettevõtlusealast konsultatsiooni algajatele ja tegutsevatele ettevõtjatele.
Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Kalvi ranna haldamiseks suveperioodil. Infot saab
vallavalitsusest või telefonil 51 248. Ettepanekud esitada hiljemalt 3. maiks 2002.a.
Aseri andmeside (ISDN) kanalid on otsas, uusi internetikasutajaid olemasolevasse võrku lülitada ei
ole võimalik.
Aserisse on reaalne võimalus saada digitaalside ja ADSL.
Projekti realiseerudes muutub telefoniside kvaliteetsemaks ja kõigil soovijal on võimalik saada
internetiühendus.
ADSL-i puhul maksab ET klient võrguteenuse eest ainult püsitasu, sõltumata võrgus oldud ajast.
Pakette on mitmesuguseid ja mitmes hinnas - alates koduperenaise ADSL-Light-ist kuni tõsiste,
ettevõtete jaoks mõeldud pakettideni. Täiendav info http://www.atlas.et.ee/.
Ettevõtted ja eraisikud, kes on huvitatud ADSL ühenduse saamisest, teha avaldus Eesti Telefon`ile.
Mida rohkem on avaldusi, seda kiiremini alustatakse töödega. Info telefonil 050 66 120.
Teeme enne 1. maid koduümbrused korda. Ka sellel aastal on võimalik küladest tasuta prahti ära
viia. Veoauto tellimiseks võib ajavahemikul 22 kuni 30 aprill helistada abivallavanemale 51 248 või
051 44 580. Täpsemat infot koristustöödest anname kuulutuste kaudu.

