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Austatud õpetajad, õpilased ja koolitöötajad!
Tervitame teid algava kooliaasta puhul! Soovime teile jõudu laste õpetamisel ja kasvatamisel!
Loodame, et teie käe all sirguvad meie noortest teotahtelised ja tugevad isiksused.
Aseri Vallavolikogu
Aseri Vallavalitsus
Aseri Vallavolikogu määrused ja otsused:
26. juuni 2002.a otsusega nr 190 otsustati lugeda Rannu- Kestla turbamaardla keskkonnamõju
hinnangu aruanne mittepiisavaks ja paluda arendajal teha täiendavad uuringud ulukite ja lindude
asurkonna ja liikumise, taimestiku kaitsealuste liikide, tuulte tugevuse, tootmisega kaasneva müra ja
õhureostuse kohta.
31. juuli otsusega nr 194 otsustati eraldada Aseri Rahvamajale lisaeelarvest 10 000 krooni
orkestriruumi valgustuse uuendamiseks.
31. juuli otsusega nr 194 otsustati eraldada Aseri Keskkoolile lisaeelarvest 120 000 krooni II korruse
koridori kapitaalremondiks.
Aseri vallavalitsuse korraldused:
26. juuni korraldusega nr 153 toetati Aseri Poisteklubi osalemist suvelaagris 2 000 krooniga.
17. juuli korraldusega nr 167 anti nõusolek kaupluseruumide projekteerimiseks aadressil: Metsa 2,
Aseri alevik.
1. augusti korraldusega nr 171 toetati 1 800 krooniga Aseri valla pensionäride reisi Kurgja
Talumuuseumi.
1. augusti korraldusega nr 172 anti Ida-Virumaa Keskkonnateenistusele nõusolek geoloogiliste
uuringute loa väljastamiseks FIE-le Ants Paat.
12. augusti määrusega nr 4 moodustati Aseri valla territooriumil kohaliku omavalitsuse volikogu
valimisteks 2 valimisjaoskonda. Valimisjaoskonda nr 1 kuuluvad kõik Aseri aleviku majad.
Hääletusruum asub Aseri Rahvamajas ning valimisjaoskonda nr 2 kuuluvad Aseriaru, Kalvi, Kestla,
Koogu, Kõrkküla, Kõrtsialuse, Oru ja Rannu küla ning hääletusruum asub Rannu Raamatukogus.
Kõigil lapsevanematel, kes soovivad oma 5-12. klassis õppivale lapsele tasuta koolilõunat I ja II
õppeveerandil, esitada 4. septembriks avaldus koos palgatõendiga Aseri Vallavalitsusse sotsiaalnõunik
Liivi Vares`ele (51 495). Sellel õppeaastal on 1-4. klassi õpilastele koolilõuna tasuta.
Esimese koolipäeva aktus toimub 2. septembril kell 10.00 Aseri Keskkooli saalis.
Käesoleval aastal alustavad Aseri Keskkoolis oma kooliteed 300 õpilast, nende hulgas:
1 A klassis 4 õpilast: Martin Kaukes, Ervin Kaukes, Rain Sõukand ja Ivar Vaas.
1 B klassis 16 õpilast: Angelina Kaplina, Juulika Kaplina, Vladimir Lonski, Aleksander Dudkin, Anton
Kuznetsov, Vladlen Ratðugin, Ingrid Vassiljeva, Jekaterina Zolotova, Julia Tõsjatšnik, Angelina

Jakubova, Artur Kiskonen, Anhelika Männiste, Nikita Koikov, Lev Polikarpov, Maksim Kalaðnikov ja
Anastassia Aboljanina.
Aseri Rahvamaja teatab:
• 16.-20. septembrini SÜGISANDIDE NÄITUS. Kõik, kellel on aiamaal suur kapsas, kõver
porgand või muud huvitavat, on oodatud oma aiasaadusi näitama. Näituse eksponaate võtame
vastu 15. septembril kell 15.00-18.00.
• 27. septembril kell 19.00 SÜGISKONTSERT. Kontserdi annavad naiskoor “OHAKAS” ja
PÕLTSAMAA PUHKPILLIORKESTER.
Pilet 5.• 9. oktoobril kell 11.00 - KOGU PERE TSIRKUS Pilet 20.• 1. novembril kell 19.00 - naiskoori “OHAKAS“ JUUBELIKONTSERT Pilet. 5.• 9. novembril kell 20.00 - SHOW AINULT NAISTELE. Esineb meeste showtantsu- ja
striptiisitrupp GALAXY. Piletid eelmüügis alates 16. septembrist. Piletite hinnad: esimesed
kolm rida - 75.-, ülejäänud read - 50.- Pileteid ei broneerita. ALLA 18 aastastele KEELATUD!
• 16. novembril kell 14.00 - SÜGISPIDU REGIOONI EAKATELE.
• detsembril kell 17.00 - ADVENDIAJA väljakuulutamine kuuse juures.
• 18. detsembril - JÕULUPUU KODUSTELE LASTE: kell10.30 eesti keeles, 16.00 vene keeles.
• 20. detsembril kell 18.00 – JÕULUKONTSERT.
Täiendav info telefonil 51-620
ASERI RAHVAMAJA TÄNAB KÕIKI, KES ON MEIE ÜRITUSTEST OSA VÕTNUD JA
OOTAB AKTIIVSET KAASALÖÖMIST KA UUEL HOOAJAL!
Aseri Spordihoone üritused:
Eesti jalgpalli MV IV liiga:
1. septembril kell12.00 Aseri SK/Flexa-Kehra Energia
7. septembril. kell 11.00 toimub Aseri savijooks
14. septembril kell 12.00 Aseri SK/Flexa-Tallinna jalgpalliklubi nr.2
29. septembril. kell 12.00 Aseri SK/Flexa-Tallinna ESTEL 86
Täiendav info telefonil 51-412
Aseri perearst teatab, et alates 1. septembrist on perearstikeskusel järgmised vastuvõtuajad:
Esmaspäev
Teisipäev
Kolmapäev
Neljapäev
Reede

09.00 - 12.30 täiskasvanud
14.00 - 15.00 lapsed
13.00 - 14.00 lapsed
14.00 - 18.00 täiskasvanud
09.00 - 12.30 täiskasvanud
14.00 - 15.00 lapsed
09.00 - 12.00 lapsed, dr. Sui
13.00 - 17.00 täiskasvanud
09.00 - 11.00 lapsed
11.00 - 14.00 täiskasvanud

Retseptide väljakirjutamine:
Teisipäev
12.00 - 14.00
Neljapäev
12.00 - 13.00

Ravikindlustuse pikendamiseks või saamiseks pöörduda haigekassasse järgmistel isikutel:
• Kooliõpilastel 18 aastaseks saamisel. Kooli tõend viia või saata haigekassasse: Nooruse 5
Jõhvi 41532.
• Töövõimetuse kaotanutel. Esmase töövõimetuse saamisel või töövõimetuse pikendamisel viia
haigekassasse pensioniametis VEK-i otsuse alusel välja antud või pikendatud
pensionitunnistuse koopia.
• Töölt lahkunud pensionäridel viia või saata pensionitunnistuse koopia haigekassasse.
Pensionitunnistus peab olema pikendatud.
• Vastsündinutele ravikindlustuse ja haigekassa kaardi saamiseks pöörduda lapse
sünnitunnistusega haigekassasse. Perearsti teenuste saamiseks pöörduda välja valitud perearsti
poole avalduse täitmiseks.
Päästeameti andmetel on möödunud suve jooksul Aseri vallas toimunud järgmised põlengud:
07. juulil põles Kesktänav 7 juures prügikonteiner.
20. juulil põles Mere 10 juures asuv KLOK-i puidutsehh.
23. augustil põles Pargi tn prügikonteiner.
25. augustil põleng Kitsekülas.
Infopäev algajatele ettevõtjatele, mis toimub iga kuu esimesel kolmapäeval kell 10.00 vallavolikogu
saalis, viiakse seekord läbi 3. septembril kell 10.00.
Ida-Virumaa Keskkonnateenistus ja Aseri
Vallavalitsus tänavad Diana Steklova`t, kes päästis
pildil oleva soorätsi elu. Autolt saadud löögist oli
vigastatud linnu jalg. Tänaseks on lind terve ja
jätkab elu Alutaguse laantes.
Vastavalt vallavolikogu poolt vastu võetud koerte ja
kasside pidamise eeskirjale on koera omanik
kohustatud registreerima vallavalitsuses:
- soetatud koera 1 kuu jooksul;
- kutsika 3 kuu vanuseks saamiseni.
Koera pidamise lõpetamisel teatada sellest
registreerijale.
Seoses kohalike omavalitsuste valimistega
kontrollige oma passi kehtivusaega. Kui
kehtivusaeg lõpeb enne 20. oktoobrit, ei ole teil
võimalik valimistel osaleda. ID-kaardi ja Eesti passi
taotlemiseks on vaja:
Üks värviline foto 4x5 cm (kvaliteetne).

Valguskoopia passist (saab teha Aseri Raamatukogus ja vallavalitsuses).
ID-kaardi ja Eesti passi taotlusankeet (taotlusankeete saab vallavalitsuse registripidajalt)
Maksukviitung: ID-kaardi ja Eesti passi koos taotledes on maksumus 250 krooni, pensionäridele 100
krooni. Sobib ka internetipanga maksekorralduse väljatrükk.
Eraldi ID-kaardi taotledes on maksumus 150 krooni ja Eesti pass 150 krooni, pensionäridele ID-kaart
25 krooni ja Eesti pass 75 krooni.

