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VALLAVANEMA VEERG
Lugupeetud Aseri valla kodanik!
Teieni on jõudnud uus Aseri vallavolikogu ja vallavalitsuse tegemisi kajastav leht. Selle väljaandmist
on pidanud vajalikuks väga paljud valla arengust huvitatud inimesed. Leht hakkab jõudma Teieni kord
kuus ning ta tutvustab valla kõigi allasutuste tööd, aga samuti teisi vallas toimuvaid olulisi tegemisi.
Millised on esmased ülesanded volikogu ja valitsuse ees? Kõigepealt on vaja vastu võtta valla 2003.
aasta eelarve kooskõlas valla arengueesmärkidega. Kindlasti ei ole see kerge ülesanne, sest vallal seisab
ees suure laenu tagasimaksmine, mis piirab oluliste investeeringute tegemist. Samas on teravalt
päevakorral elamu ja kommunaalmajanduse edasiarendamine. Vajalik on anda puhast joogivett, samuti
tagada normaalne soojavarustus, mille probleemid ilmnesid eriti teravalt tänavuse külma talvega.
Kaasajastamist vajavad sportimistingimused, milleks on vaja renoveerida tervisekeskus ning leida
rakendus ujulale. Enne aga, kui asuda nende suurte investeeringute tegemise juurde, tuleb läbi
analüüsida, kuivõrd efektiivselt töötavad praegused süsteemid, kuidas on võimalik kulusid kokku hoida
ning kuidas saaks püstitatud eesmärke väiksemate kulutustega ellu viia. Eelkõige aga tuleb tähelepanu
pöörata heakorrale ning korrakaitsele. Ka tühjalt seisvate majadega tuleb lõpuks midagi peale hakata,
sest need riivavad nii meie kui valla külaliste silma.
Valla ees seisvaid probleeme ei saa lahendada ilma valla inimeste kaasabita. Seepärast peabki tihenema
side inimeste ja vallavolikogu ning vallavalitsuse vahel. Üheskoos tuleb selgeks rääkida eesmärgid ja
teed, kuidas neid eesmärke ellu viia. Siinkohal kutsuvadki vallavolikogu ja vallavalitsus kõiki Aseri
valla elanikke koostööle, et muuta elu vallas meie soovidele vastavamaks.
Lugupidamisega
Bruno Uustal
Aseri vallavanem

Bruno Uustal töötab Aseri vallavanemana alates 9. detsembrist 2002. a. Ta on sündinud 1957. a.
Toilas, lõpetanud Eesti Põllumajanduse Akadeemia põllumajanduse elektriinsenerina, töötanud
peaenergeetikuna põllumajandusettevõttes ning vallavanemana Toilas. Ta on olnud Ida-Virumaa
Omavalitsuste Liidu esimees, kuulub Eesti Reformierakonda. Abielus, perekonnas on kolm tütart.

ASERIS 21.II – 31. III
Eesti Vabariik 85
24. veebruaril möödub 85 aastat Eesti Vabariigi väljakuulutamisest. Sel puhul korraldab Aseri

Rahvamaja 22. veebruaril algusega kl 18.00 piduliku vastuvõtu.Tervituskõnedega esinevad
Vallavolikogu esimees Riho Kutsar ja vallavanem Bruno Uustal.
Kontserdil esinevad Rahvamaja, Keskkooli, Muusikakooli ja Lasteaia kollektiivid. Tantsuks mängib
ansambel T@T. Avatud baarid. Üritus on tasuta.

Riigikogu valimised
2. märtsil
Pühapäeval, 2. märtsil 2003. a. toimuvad Eesti Vabariigi Riigikogu valimised. Aseri vald on jaotatud
kaheks valimisjaoskonnaks. 1. valimisjaoskond asub Aseri rahvamajas Kesktänav 6 ning seal
hääletavad Aseri aleviku elanikud. 2. valimisjaoskond asub Rannu raamatukogus ning seal hääletavad
külaelanikud.
Eelhääletamine toimub mõlemas valimisjaoskonnas 24., 25. ja 26. veebruaril kl 12.00 – 20.00.
2. märtsil toimub hääletamine kl 9.00 – 20.00.
Kaasa tuleb võtta kehtiv, pildiga isikut tõendav dokument, näiteks isikutunnistus, Eesti kodaniku pass,
meremehe teenistusraamat, kaitseteenistuse tunnistus, juhiluba, pensionitunnistus või üliõpilaspilet.
Isikud, kes pole kantud Aseri valla elanike registrisse, saavad hääletada ainult eelhääletuse päevadel
valimisjaoskonnas nr 1 Aseris.
Kui valija tervisliku seisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada hääletamisruumis,
võib ta taotleda hääletamist oma kodus. Kodus saab hääletada ainult 2. märtsil. Kodus hääletamiseks
tuleb esitada taotleja poolt alla kirjutatud avaldus eelhääletamise päevadel või valimispäeval
jaoskonnakomisjonile. 2. märtsil võib kodushääletamise avaldust esitada kuni kl 16.00-ni.
Eelhääletamis- ja valimispäeval võib helistada valimisjaoskonda nr 1 Aseris tel. 51 620 ja
valimisjaoskonda nr 2 Rannul tel. 51 521.

Vallal uued juhid
Läinud aasta 20. oktoobril toimunud kohalike omavalitsuste valimised tõid muudatusi Aseri valla
juhtimises.
Vallavolikogu koosseis
Esimees Riho Kutsar, liikmed: Urmas Alles, Aivar Allikmäe, Gaido Kentem, Aime Lille, Viktor
Lonski, Katrin Ostapov, Ott Penek, Eha Polluks, Ebe Sinimäe, Anna Stepanova, Urve Takjas ja Maimu
Vastisson.
Vallavalitsuse koosseis

Vallavanem Bruno Uustal, liikmed: Mati Alles, Gennadi Golubkov, Ahto Kaasik ja Ivo Korjus.

Volikogu komisjonid
Revisjonikomisjon
Esimees Katrin Ostapov, liikmed: Eha Polluks ja Viktor Lonski.
Eelarvekomisjon
Esimees Gaido Kentem, liikmed: Gennadi Golubkov, Vilma Kornilova, Riho Kutsar, Viljar Laidvee,
Ott Penek ja Iljana Šipilova.
Arengu-ja majanduskomisjon
Esimees Urmas Alles, liikmed: Gennadi Golubkov, Viktor Lonski, Riho Kutsar, Ott Penek ja Urve
Takjas.
Maaelukomisjon
Liikmed: Priit Eskor, Ahto Kaasik, Aare Kalvet, Ave Ojasalu, Eha Rakki ja Avo Vanatalu.
Haridus-, kultuuri- ja spordikomisjon
Esimees Viktor Lonski, liikmed: Urmas Alles, Hille Jääger, Regina Kaplina, Gaido Kentem, Pärja
Kesküla, Kaire Kutsar, Pekka Laidinen, Nelli Moisa, Anna Stepanova, Anatoli Zamahhov ja Silvi-Niina
Varinurm.
Sotsiaalhooldus- ja tarbijakaitsekomisjon
Esimees Aime Lille, liikmed: Margarita Lasmanis, Tiina Matvejeva, Rutt Sula, Regina Kaplina, Astred
Meiel ja Liivi Vares.
Korrakaitse- ja liikluskomisjon
Liikmed: Boriss Maissarov, Ivo Korjus, Ott Penek ja Artjom Pelepelin.

Jutuks tervishoid
5. märtsil algusega kl 14.00 toimub Aseri vallavolikogu saalis kohtumine Ida-Viru Maavalitsuse
tervishoiunõuniku dr. Eduard Dobrõi ja Aseri perearsti Margarita Lasmanisega. Jutuks Aseri valla
elanike tervishoiuküsimused ja perearstiteenus. Kõik huvilised on oodatud!

Vallavolikogus 29. jaanuaril
Otsustati
• Kehtestada Aseri valla 2003. a. üldiseks maamaksumääraks 1,5 % ja haritava ning loodusliku
rohumaa maksumääraks 1 %. Seega jääb maksumäär samaks kui läinud aastal. Seoses
maksualuse täpsustamisega võib mõnedel kinnistutel maamaks siiski muutuda.
• Kinnitada vallavalitsuse kodukord.

• Kinnitada valla ametiauto kasutamise kord.
• Nimetada Riigikogu valimiste jaoskonnakomisjonid. Jaoskonnakomisjon nr 1 Aseris: esimees –
Kaire Kutsar, liikmed: Ene Alles, Anu Pelepelina, Kalle Tiitso, Liivi Vares, Arvo Aus, Ljudmilla
Teider; asendusliikmed: Aida Sternhof ja Anne Penek. Jaoskonnakomisjon nr 2 Rannul:
esimees: Eha Tähtvere; liikmed: Heili Nõmmets, Karin Klason, Külli Klauks, Viia Küüsmaa;
asendusliikmed: Evely Sallo ja Mart Nõmmets.
• Võtta vastu Volikogu 2003. a. tööplaan.
• Suunata revisjonikomisjon teostama 2002.aasta plaanilist kontrolli Aseri vallas 17.veebruarist
kuni 24. märtsini 2003.a.
• Kinnitada 2002.aasta tulud-kulud vastavalt esitatud lisadele (lisa 1 ja 2).
• Kinnitada reservfondi kasutamise aruanne vastavalt esitatud lisale nr 3.
• Lubada deponeerida valla rahalisi vahendeid.
• Nimetada vallalehe kolleegiumi koosseisu volikogu esindajana Anna Stepanova.
• Vallavalitsusel korraldada läbirääkimised ujula müügiks aprillikuu volikoguks.
Ujula ostmisest on huvitatud Moskva regionaalse laste ja noorte spordiklubi "Zolotõje rõbki", mis on
Moskva spetsialiseeritud laste-noorte olümpiareservi kooli osa. Kui võimaliku ostjaga jõutakse
kokkuleppele müügitingimustes mis vastavad vallarahva huvidele, tuleb teema volikogus taas
arutusele.

ASERIS 21.II – 31. III
Keskkoolis
21. veebruaril algusega kl 8.00 toimub Aseri Keskkoolis Vabariigi aastapäeva-eelne aktus.

Spordihoones
22. veebruaril algusega kl 10.00 toimub Spordihoones ELTLGP etapina lauatennise turniir Aseri Open
2003. Mängivad Aseri ja Eesti paremik. Osaleda on lubanud võistlejad Lätist, Leedust, Soomest ja
Venemaalt.
23.märtsil algusega kl 12.00 korvpall – Aseri SMK – Toila vald.
Iga päev kl 13.30 – 20.00 noorte lauatennise treeningud.
Iga päev kl 15.00 – 18.00 poiste ja tüdrukute jalgpallitreeningud.
E, T ja N kl 18.00 – 20.00 poiste korvpallitreeningud.
Kolmapäeviti kl 19.00 oodatakse naisi aeroobikasse. Tervisegruppi juhendab O. Zavjalova
Kaire Kutsar, Spordihoone juhataja, tel 51 412

Vallamajas
25. II – 24. III saab Aseri vallavalitsuses tutvuda Ida-Viru maakonna üldplaneeringu projektiga.
Planeering keskendub rohelise võrgustiku ja väärtuslike maastike kavandamisele. Projekti on võimalik
esitada parandus- ja täiendusettepanekuid.
26. veebruaril toimub Vallavolikogu koosolek. Päevakorra tähtsaim punkt on käesoleva aasta eelarve
vastuvõtmine.
5. ja 19. märtsil toimuvad vallavalitsuse istungid.

Rahvamajas
22. veebruaril algusega kl 18.00 toimub Aseri Rahvamajas EV 85. aastapäevale pühendatud pidulik
vastuvõtt.
28. märtsil algusega kl 15.00 Näitemängu päev I – IV klassile. Oodatud on kõik näitemänguhuvilised.
Üritus on tasuta.
29. märtsil Aseri Rahvamaja “Tantsumemmede” 15. juubel.
Veebruaris ja märtsis on Aseri Rahvamajas avatud kunstnik Verner Luke loodusmaalide näitus.
Kujutatud on merd, maastikke, äikest ja kosmilisi vaateid. Maale on võimalik ka osta ja tellida.
Verner Luke on sündinud 1966. a. Kundas. Alates 14. eluaastast elab alaliselt Karepal. Maalimist
alustas 1985. a. Esimene näitus toimus Laste Loomingu Majas Tallinnas ja leidis kohe sooja vastuvõtu
nii külastajate kui kunstiinimeste poolt. Edasi on toimunud näitused ja väljapanekud nii galeriides kui
üritustel, näiteks Maaema Messil. 1995. a. Virumaa Näitused poolt korraldatud ühisnäitusel sai
auhinnalise koha ja preemia.
Hille Jääger, Rahvamaja juhataja, tel. 51 620

Lasteaias
14. veebruaril pidas lasteaed õues talvepidu “Küll on kena kelguga”. Iga rühm korraldas oma peo
eraldi. Lapsed laulsid, tantsisid ja mängisid talvemänge. Ühtlasi tähistati selle peoga sõbrapäeva – on ju
lasteaed täis toredaid sõpru. Lõpuks küpsetati ühiselt lõkke ääres viinereid.
21. veebruaril tähistatakse lasteaias Vabariigi aastapäeva lastehommikuga “Kodumaa sünnipäev”. Peo
viib läbi muusikaõpetaja Katrin Ostapov. Lapsed esitavad lühikese eeskava ja nagu sünnipäeval ikka,
mängitakse ringmänge ja lõpuks süüakse ka sünnipäevatorti.
Märts on lasteaias teatrikuu. Keele ja kõne tundides on palju teemasid lastekirjandusest. Samuti
toimub palju lavastustegevusi. Kindlasti külastab lasteaeda ka kohalik nukuteater.

4. märtsil, vastlapäeval toimub kogupereüritus. Lastevanemad koos lastega teevad väikse matka Rannu
mäele, kus selgitatakse välja parimad ja aktiivsemad kelgutajad. Peale kelgutamist korraldatakse
lasteaias suur pannkoogisöömine. Pannkoogid küpsetame ise – igalühel on võimalus näidata, kui hea
küpsetaja ta on.
21. märtsil algab kevad. Kevade võtame vastu laulu, tantsu ja suure rõõmuga. See on lasteaiasisene
üritus.
Eha Polluks, lasteaia juhataja, tel. 51 260

Aseri raamatukogu
pakub suurt valikut eesti- ja venekeelseid raamatuid. Kui on soov kasutada arvutit või internetti, tuleks
eelnevalt registreeruda.
Uusi raamatuid: Abiturient 2003; 21 maailmakuulsat teadlast; Horoskoobid tüdrukutele;
Clifford-Poston, A. Eduka lapsevanema saladused; Lukas, M. Protokoll ja etikett; Pethin, R.
Agressiivne laps.
Palun tooge raamatud tagasi! – Inna Agranovitš, Heli Alles, Tatjana Botšarova, Julia Brjantseva,
Kristina Brjantseva, Marika Brenner, Maret Gerzanitš, Diana Kostjukevitš, Katja Košeleva, Timur
Košelev, Mihhail Krõštaljov, Anu Kokk, Tatjana Laidinen, Rita Laidinen, Jana Lillepea, Liidia Moosel,
Ella Nikonorova, Oleg Russakov, Nadežda Russakova, Roman Sergejev, Natalia Zolotova, Irina Veide.
Raamatukogu asub Aseris Kesktänav 5 (vallamajas) ja on avatud T-R kl 11.00 – 19.00 ja L kl 9.00 –
17.00. Tel. 51 422.

Rannu raamatukogu
hubastes ruumides võib lugeda värskeid ajalehti ja ajakirju. Mahukas eestikeelsete raamatute kogu saab
iga kuu täiendust. Kasutada võib arvutit ja internetti, mängida lauamänge ja koroonat. Viimaste
kasutamiseks tuleb end eelnevalt kirja panna.
Raamatukogu on avatud E-R kl 12.00 -19.00. Tel. 51 521

ASERI VALLA HEAKORRA EESKIRI
Kinnitatud Aseri Vallavolikogu 17.10.2002 määrusega nr 49.
I. Üldsätted
1. Aseri valla heakorra eeskirja (edaspidi eeskiri) eesmärgiks on tagada valla territooriumi puhtus ja

kord.
2. Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile juriidilistele ja füüsilistele isikutele, kes asuvad või viibivad
Aseri valla haldusterritooriumil.
3. Käesolevas eeskirjas on:
3.1 heakorra nõuete täitmisel omanikuga võrdsustatud tema poolt volitatud valdaja, haldaja või
kasutaja. Seejuures jääb eeskirja täitmise eest vastutama ka omanik;
3.2 kinnistu mõistega võrdsustatud krunt, maaüksus, katastriüksus ja maatüki olulised osad;
3.3 avalikuks kohaks on iga territoorium, rajatis või ruum, mis on antud üldiseks kasutamiseks või mis
on tegelikult üldkasutatav. Üldkasutatava supelranna või - koha määrab vallavalitsus.
II KOHUSTUSED HEAKORRA TAGAMISEKS
4. Avalikus kohas on kõik isikud kohustatud järgima heakorra nõudeid.
5. Ehitise või kinnistu omanik, ehitus- või remonttöid tegev juriidiline või füüsiline isik on kohustatud
korras hoidma kinnistuga külgneva puhastusala, mis tänava ääres ulatub kinnistu või ehitise piirist selle
laiuselt sõidutee perveni.
6. Puhastusala ulatub ristsuunas kinnistu piirist või ehitisest tänava perveni. Ehitise või kinnistu
vahelise maa-ala puhastusala piiriks on nendevaheline mõtteline telgjoon. Vallavalitsus võib määrata ka
teistsuguse puhastusala, arvestades konkreetse kinnistu asendit.
7. Puhastusala peab olema koristatud hommikul kella 7.00-ks. Vajadusel koristada ka päeval.
8. Ühissõiduki peatuse ooteala, jalakäijate ülekäigurada peavad olema puhastatud lumest ja jääst.
9. Avalikku kohta tohib lillevaase, prügiurne, pinke, tõkkepiirdeid, reklaamstende, telefonikabiine,
vitriine ja teisi teisaldatavaid väikevorme paigaldada ainult vallavalitsuse loal. Nende korrashoiu ja
hoolduse kohustus lasub nende omanikul.
10. Haljasalasid ning nendega külgnevaid kõnni-ja sõiduteid on kohustatud puhastama nende omanik,
kui valla õigusaktidega ei ole sätestatud teisiti.
11. Tänavakoristust seganud parkiva sõiduki omanik või kasutaja on kohustatud koristama sõiduki
ümbruse (ka lume ja jää) ühe meetri ulatuses sõidukist.
12. Vallavanema korraldusega võib :
12.1 käesolevast eeskirjast tulenevate omaniku kohustuste täitmata jätmisel või puudulikul täitmisel
korraldada selle töö tegemine ning nõuda tööde maksumus sisse omanikult.
13. Vallavalitsus on kohustatud tagama:
13.1 valla reservmaa ja sellega külgneva üldkasutatava maaüksuse korrashoiu;
13.2 valla teede, parkide, haljasalade, väljakute korrashoiu;
13.3 vajalikul hulgal prügiurnide ja -konteinerite paigaldamise ning nende regulaarse tühjendamise
ühissõiduki peatuse ootealal ja muudes avalikes kohtades;
13.4 Aseri aleviku tänavatel nimesiltide olemasolu;
13.5 üldkasutatava ranna heakorra;
13.6 avalikes kohtades asuvate tuletõrje veevõtukohtade ja veehoidlate korrasoleku ning juurdepääsu.
14. Kinnistu omanik on kohustatud :
14.1 korras hoidma oma kinnistu piirdeaia. Aleviku territooriumil tuleb piirdeaia ehitustingimused
kooskõlastada vallavalitsusega;

14.2 teostama koristustöid ning lume-ja libedusetõrjet kinnistuga piirneval puhastusalal; libedusetõrjel
tohib kasutada liiva või peent (läbimõõduga mitte üle 8 mm) killustikku;
14.3 puhastama sadeveekraavi ja truupi, maa-aluse tehnovõrgu luuki ja resti, kui eelnimetatu jääb tema
puhastusala piiridesse;
14.4 niitma muru, pügama hekki ning kärpima puude ja põõsaste oksi, kui need on kõnnitee kohal
madalamal kui kaks meetrit teepinnast ja teevad kõnnitee normaalse kasutamise võimatuks. Samuti kui
need varjavad liiklusmärke või ulatuvad elektri- või sideliinidesse;
14.5 tegema vajadusel umbrohutõrjet ja hoidma ära kinnistu võsastumise;
14.6 vajadusel ehitama ja hoidma korras prügikonteinerite hoiukohad ja juurdepääsuteed;
14.7 rakendama meetmeid talle kuuluva kinnistu reostamise ja risustamise vältimiseks;
15. Ehitise omanik on kohustatud:
15.1 korras hoidma hoone fassaadi;
15.2 remontima või kehtestatud korras lammutama lagunenud hooneid;
15.3 paigaldama üldkasutatava hoone juurde prügiurni ja seda õigeaegselt tühjendama;
15.4 tagama hoone numbri vastavalt numeratsioonile;
15.5 tagama keldri-, katuse-ja pööninguukse lukustatuse ööpäevaringselt;
15.6 tagama prügi regulaarse äraveo;
15.7 paigaldama prügikonteineri kinnistu piiridesse, tagades konteineri juurdepääsutee korrasoleku ;
15.8 tagama heitvee kogumiskaevu korrasoleku, veepidavuse, hermeetilise sulgumise, õigeaegse
tühjendamise ja ümbruse hooldamise;
15.9 hoidma korras hoone vihmaveerennid ja -torud, kõrvaldama nendesse kogunenud prügi, vajadusel
kõrvaldama ehitiselt lume, jääpurikad, varisemisohtlikud kivid, plaadid jms ning tagama nende tööde
ajal tänaval ohutu liikluse, hoidma pidevalt lumest ja jääst puhastatuna hoone välistrepi;
15.10 tagama akende ja keldri valgusšahtide puhtuse.
16. Ehitus- ja remonditöö tegija on kohustatud :
16.1 täitma tänavate ajutise sulgemise eeskirju;
16.2 järgima hoone välisilme muutmisel ning fassaadi ümberehitamisel riigi ja Aseri valla
õigusaktidega sätestatud korda;
16.3 vältima objektilt pori ja prahi sattumist sõidu-ja kõnniteele;
16.4 hoidma korras ja puhastama objekti juurdepääsutee;
16.5 rajama ning korras hoidma piirdeaia või muu tõkke;
16.6 pärast töö lõpetamist heakorrastama selle ümbruse ja taastama haljastuse, kui ei ole kokku lepitud
teisiti.
17. Tehnovõrgu omanik on kohustatud:
17.1 korras hoidma temale kuuluva tehnovõrgu;
17.2 hoidma tehnovõrgu nähtava osa ja muu konstruktsiooni seisundis, mis tagab liiklusohutuse ja
teekatte korrasoleku tehnovõrgu kohal, kusjuures kaevuluuk peab olema teekattega ühes tasapinnas.

