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VALLAVOLIKOGU OTSUSTAS

- Nimetada alates 01. veebruarist 2004.a. Aseri Spordihoone ümber Aseri Vabaajakeskuseks.
- Korraldada ümber lastevanemate osalemine Aseri lasteaia kulude katmises.
- Kinnitada Aseri valla haridusasutuste pedagoogide palgaastmed ja -määrad.
- Algatada Aseriaru küla Kivihunniku maaüksuse detailplaneering.
- Kinnitada Aseri valla munitsipaalomandisse taotletavate maade nimekiri.
- Kinnitada Aseri valla 2003.a. tulud, kulud ja reservfondi kasutamine.
- Kinnitada põhivara mahakandmise aktid nr 8 - 25.
- Lubada osta Eesti Ühispangast Rahaturufondi osakuid arvestades rahajääke.
- Kinnitada vallavanema puhkuse ajakava.
- Suunata 2004.a. eelarve teisele lugemisele järgmisele volikogule.

VALLAVALITSUSE KORRALDUSED
Nr. 1. Tagastada Rannu ja Koogu külas asuv õigusvastaselt võõrandatud Tiidu maaüksus.
Nr. 2. Maksta 8-le isikule ühekordset sotsiaaltoetust kokku 3900 krooni.
Nr. 3. Kinnitada kaks isikut avahooldusele.
Nr. 4. Vabastada Aseri Keskkoolis 100 % ulatuses koolilõuna maksmisest 28 õpilast ja 50 % ulatuses
ülejäänud õpilased 5. klassist alates.
Nr. 5. Vabastada Aseri Lasteaias 100 % ulatuses toiduraha maksmisest 3 last ja 50 % ulatuses 10 last.
Nr. 6, 12, 17 ja 18. Määrata neljale raske puudega isikule hooldaja.
Nr. 7. Lastekaitseküsimus.
Nr. 8. Väljastada ASSAM OÜ-le Tehase kaupluses tähtajatu kauplemisluba.
Nr. 9. Väljastada Lukoil Eesti AS-le Rannu tanklas tähtajatu kauplemisluba.
Nr. 10. Anda Aseri Postkontorile kuni 31.12.2004 kauplemisluba.
Nr. 11. Väljastada Aseri kauplus Irpen OÜ-le Kadri kaupluses kuni 31.12.2004 kauplemisluba.
Nr. 13. Maksta täiendavat sotsiaaltoetust laste toitlustamiseks 33 isikule kokku 24 500 krooni.
Nr. 14. Anda nõusolek Arteko A.K. OÜ-le kuuluvate prügiveoautode liiklemiseks Aseri valla
territooriumil.
Nr. 15. Kinnitada 14.01.2004 Aseri alevikus toimunud korterite enampakkumise tulemused.
Nr. 16 ja 21. Nõustuda vabade metsamaade riigistamisega vastavalt Keskkonnaministeeriumi
taotlusele.
Nr. 19. Kooskõlastada Wienerberger AS-i keskkonnakompleksloa taotlus.
Nr. 20. Kinnitada vabade metsamaade erastamise taotlejate nimekiri.

PÕLLUMAAD TULEB KIRJA PANNA
Kõigil põllumajandusmaa kasutajatel, kes soovivad tulevikus saada pindalapõhiseid Euroopa Liidu
toetusi, tuleb 15. märtsiks maa põllumajanduse registrite ja informatsiooni ametis (PRIA) deklareerida.
Maa deklareerimine on üks eeltingimus, et saada põllu- või rohumaa hooldamiseks toetust. Tänavu
makstakse maa hooldamise eest toetust 417 krooni hektari kohta. Toetust saab maa kasutaja, st
maaomanik, kui ta seda maad hooldab, või rentnik, kui ta kasutab seda maad omanikuga sõlmitud
rendilepingu alusel.
Deklareerimine ei tähenda veel, et nüüd makstaksegi selle maa eest kohe toetust. Toetuse saamiseks
peab esitama PRIAle eraldi taotluse (seda saab teha alates mai keskpaigast), kuid toetust saab küsida
ainult PRIAs kirja pandud maa kohta.
Põllumajandusmaad saavad kirja panna nii maakasutajad kui ka maaomanikud. Oluline on, et kirja
saaks kogu põllumajandusmaa, mille peale soovitakse kas tänavu või edaspidi toetust taotleda.
Deklareerimise eesmärk on teada saada, kui palju on Eestis kasutuses põllumajandusmaad. Hektarite
arv, mis käesoleva deklareerimisega kirja pannakse, jääb Eesti jaoks järgnevateks aastateks lõplikuks
suuruseks ja seda ei saa enam muuta.
Deklareerimisel tuleb kirja panna 2003. aastal kasvatatud põllumajanduskultuuride pind, püsirohumaa,
viljapuuaiad ja ajutiselt kasutusest väljas olev põllumajandusmaa. Maatüki suurus, mida saab
deklareerida, peab olema vähemalt 0,3 hektarit. Enne deklareerimist peab tootja või maaomanik olema
ennast arvele võtnud PRIAs põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registris.
Põllumeestele on põllu- ja rohumaa pinna määramisel abiks uued, ortofotode põhjal tehtud kaardid.
Kaartidele on märgitud põllumassiivide piirid ning pindala, kusjuures sealt on juba maha arvatud
objektid, mille pinda ei saa kasutada põllukultuuride kasvatamiseks (kraaviperved, suuremad
kivihunnikud, salud jne).
Põllumajandusmaad saab deklareerida PRIA piirkondlikes büroodes 15. märtsini. PRIAsse minnes
võiks deklareerija olemasoleva, näiteks katastriplaani kaasa võtta. Registrisse kandmiseks vajalike
dokumentide vorme saab PRIA büroodest.
Heili Raamets
PRIA pressinõunik
PRIA Ida-Virumaa büroo asub Jõhvis Kooli tn 3 (viadukti juures).
Info tel. 332 5710 ja 337 0380
Õnnitleme!
Jaanuaris tähistas Aseri vallavanem Urve Takjas 55. ja vallavolikogu esimees ning Aseri Keskkooli
direktor Riho Kutsar 45. sünnipäeva.
KAKS JÕULUPIDU
Aseriaru küla rahvas on väga aktiivne. Nad on koondunud ühingusse "Astu tasa". Ühingu presidendiks
on Peide Feldman ja kroonikakirjutajaks Aniita Aademets.

Ühiselt pühitsetakse sünnipäevi, kalendri- jm tähtpäevi. Ühing koguneb oma pidusid pidama ikka
kellegi kodus. 22. detsembril toimus küla jõulupidu, mida korraldas Peide Feldman. Omavahel loositi
pakid, ilma ei jäänud keegi. Kõik pidid jõuluvanale lugema või laulma. Ilusad lauluviisid kõlasid Aniita
Aademetsa, Aino Meieli ja Peide Feldmani esituses.
Õnne, rõõmu ja jõudu edaspidiseks!
Astume tasa ikka koos!
Kestla rahvas on olnud alati väga üksmeelne ja armastanud pidusid. Seda näitas ka 27. detsembril
toimunud küla jõulupidu, mille peakorraldajaks oli Lembit Salmus. Salmus tervitas omakülarahvast ja
külalisi mõnusate laulusalmide ja humoorika sõnavõtuga. Ta korraldas mänge, millest võtsid eriti
agaralt osa lapsed. Ei puudunud jõuluvanagi.
Enn Kohver annetas peo jaoks kartulid ja Lembit Salmus juurviljad. Viimane oli ka peakokaks, tema
tublid abilised olid Rutt Mürk, Ilme Trummar ja Inga Kaukes. Ruumid küttis soojaks Ants Varn.
Pidu lõppes Kalle Kohveri korraldatud väikese ilutulestikuga.
Pidu toetasid rahaliselt Aseri Vallavalitsus ja Kalle Kohver. Suur tänu toetajatele ja korraldajatele.
Peoline
KALVI MÕIS OSTIS ASERIS MAJA
AS Kalwi Mõis ostis Aseri vallavalitsuse korraldatud oksjonil aastaid tühjalt seisnud 12 korterilise
elamu. Pärast kapitaalremonti hakkavad majas elama mõisa ja ASi Flexa Eesti töötajad. Aseri
vallavanem Urve Takjas ütleb Kesktänava nime kandva peatänava kohta, et see on aleviku kõige
hullemas seisus olev tänav. "Selle ääres on mitu tühja ja pooltühja maja," põhjendab ta. "Enamik
tühjaks jäänud maju on küll ära ostetud, paraku pole omanikud nendega midagi ette võtnud."
Kolmapäeval oksjonile pandud sellesama tänava ääres seisev tosina korteriga elumaja on mitu aastat
tühjana seisnud. "Aknad eest ära, laguneb... Nagu tühjaks jäänud majad ikka," iseloomustas Takjas.
ASi Kalwi Mõis tegevdirektor Tiit Rannaste märkis, et kuigi kortermaja ostmise mõtet oli juba aastat
poolteist heietatud, ei nähtud sellega kiiret olevat. Kuni vallavalitsus oksjoni välja kuulutas ja võimalus
lihtsalt tuli ära kasutada.
"Ega Aseris neid omanikuta maju enam eriti ole, oodata polnud midagi," tõdes Rannaste.
Suvel on kavas projekteerimisega algust teha, ehitamiseni arvas Rannaste jõudvat ehk tuleva aasta
oktoobris. Kui maja ükskord valmis, on praeguste arvamuste kohaselt kavas kortereid nii rendile anda
kui elanikele väljaostmise võimalust pakkuda.
"Tahame oma töötajate elamistingimusi parandada," ütles Rannaste majaostu põhjuseks. "Meil on noori
peresid, kes elavad koos vanematega; inimesed, kes on näiteks Flexas juba pikemat aega töötanud ja
tahavad elamistingimusi parandada. Flexal on Aseris küllaltki stabiilne töötajaskond välja kujunenud miks mitte siis nende inimeste eest hoolitseda."
Urve Takjase sõnul on Aseri vald õnnega koos, et üks mahajäetud maja endale tõelise tegija omanikuks
sai. "Kui üks maja ilusasti korda saab, ehk innustab see teisi majaomanikke ka enda omandit
korrastama," loodab ta.
Külli Kriis
Põhjarannik

KÜSIGE JULGEMALT TOETUSI
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) hakkab märtsis-aprillis ettevõtjatele jagama Euroopa Liidu
umbes 1,1 miljardi krooni suurust toetusraha. Täpne aeg sõltub sellest, millal majandus- ja
kommunikatsiooniminister kinnitab toetusprogrammide määrused.
Ettevõtja jaoks on olulisim kõige mahukam tõukefond, Euroopa Regionaalarengu Fond (ERDF), mille
EAS-ile eraldatav summa on ligi 119 miljonit krooni.
Riiklikku abi ja tulevikus ka eurotoetusi saavad EAS-i kaudu eelkõige projektid, mis loovad või
säilitavad töökohti, on suure ekspordipotentsiaaliga ja tehnoloogia- või teadmismahukad. Toetust
väärivat projekti iseloomustab hea äriidee ja jätkusuutlikkus.
Tegelikult ei pea ettevõtjad ootama, kuni rahalaev Euroopast kohale jõuab, sest Eesti riigi poolt
rahastatavad toetusprogrammid on EAS-is endiselt avatud. Näiteks rahuldati eelmisel aastal umbes
85% esitatud taotlustest. Ühtekokku rahastati ettevõtluse ja regionaalprogrammide raames pisut alla
3000 projekti koguväärtuses umbes 300 miljonit krooni. Ka projektide dokumentatsiooni kordaajamist
on EAS-is lihtsustatud.
Projektide rahastamise puhul eeldavad tõukefondidest laekuvad summad panust Eesti riigilt ja
taotlejalt. EAS aitab ja nõustab abivajajaid.
Ettevõtja abistamiseks on loodud maakondlike arenduskeskuste võrgustik, samuti võib pöörduda EAS-i
konsultantide poole. Riigi esmaseks ülesandeks on suunata EL-i struktuurifondidest saadavad summad
sektoritesse, mis vajaksid normaalse arengutempo aeglustumise tõttu toetust.
EL-i tõukefondidest EAS-i kaudu kaasrahastatavad programmid on: alustavate ettevõtjate
stardiprogramm; ettevõtluse infrastruktuuri arendamise programm; uutele turgudele sisenemise
programm; nõustamise programm; koolitusprogramm; teadus- ja arendustegevuse toetamise programm;
turismiettevõtjate tootearenduse ja turunduse programm.
Lisaks kaasrahastatakse EL-i tõukefondidest teadus-arendusasutustele suunatud Spinno programmi ja
peamiselt kohalikele omavalitsustele ja mittetulundussektorile suunatud piirkondade konkurentsivõime
tõstmise programmi.
Tea Varrak, EAS-i juhatuse esimees

5. A KLASSI TEGEMISTEST
Kirjutan oma õpilaste soovist tegelda sõnakunstiga. Kui minu praegused V a klassi lapsed olid esimeses
klassis, siis koostasin aabitsa põhjal jõulupeoks ühe näidendi. Kuna aabitsategelased olid nii huvitavad
ja õpilased mängisid innuga, siis õnnestus ka meie esinemine.
Paar aastat tagasi, kui lapsed olid jõudnud kolmandasse klassi, oli algklassidel kavas tähistada
teatrikuud ise laval näideldes. Me valisime oma lugemikust naljaka loo "Naer on terviseks". Näitlemine
rahvamaja laval läks hästi. Paistis, et õpilastel oli teatripisik sisse jäänud ning soov esinemiseks suur.
Selle õppeaasta alguses avaldasid õpilased soovi hakata käima sõnakunstiringis. Kuna õpetan neile
eesti keelt, siis meeldis see mõte mulle väga. Sellise töö kaudu saan arendada lastes suulist

väljendusoskust ning esinemisjulgust.
Hakkasin tööplaani koostama. Plaanisin isadepäeval anekdootidega ning jõulupeol näidendiga esineda.
Kui osad jagatud, asusime isadest ja vanaisadest nalju harjutama. Enne isadepäeva saime aga esineda
sõpruskohtumisel Vasta Põhikooli V klassiga, mis toimus meie koolis.
Kui ka isadele ja vanaisadele sai esinetud, hakkasime õppima jõulunäidendit "Tühjade susside saladus".
Leidsime üksmeelselt osatäitjad ning töö läks lahti. Kuna lugu nõudis liialt keerulist lavakujundust, siis
lihtsustasime seda. Oma nõu ja jõuga aitasid meid kunstiõpetajad õp. Imbi Pakker ja õp. Heidi Reisi.
Näidendis olid ka laulusõnad, millele lõi viisi muusikaõpetaja Juta Tiitso. Suur tänu neile kõigile!
Muret tekitas aga tegelaste riietus. Pöialpoistel olid õnneks alles veel varasemast ajast jäänud riided
ning nüüd kulusid need marjaks ära. Ka kass Kleopatrale, tõukoer Topsikule ning tervele rotiperele oli
vaja kostüüme. Aitäh emadele, isadele ja vanaemadele! Tänu nende abile nägid kõik tegelased
imeilusad välja! Umbes nädal aega enne jõulupidu hakkasime tegema proove saalilaval. Et seal ennast
ikka kindlamalt tunda, olid lapsed nõus ka puhkepäevadel harjutama.
Jõudiski kätte peopäev. Ärevus kasvas, sest oldi ju esimest korda sellisel peol, mis toimus koos neist
suuremate õpilastega. Umbes tund aega enne esinemist aitas õp. Pakker lapsi grimeerida. See lisas tuju!
Näitlemine läks hästi, pidu oli hästi korraldatud ning huvitav.
Kuna lastel olid suured osad pähe õppida, siis arvasin, et peale sellist rasket tööd ei taha nad enam uut
näidendit õppida, aga võta näpust! Juba peojärgsel päeval küsis Kert, sirvides näidendiraamatut:
"Õpetaja, millise loo me nüüd võtame?" See tegi küll südame soojaks! Oleks neil ikka sellist tahtmist
koos midagi teha ka edaspidi!
Praegusel hetkel õpime kahte lühinäidendit, et minna 13. veebruaril esinema sõbrapäevaüritusele Vasta
Põhikooli . Peale seda ootab meid aga teatrikuu.
Eevi Laidinen
Va klassijuhataja

MUUSIKAKOOLIS
Kuidas küll nii täpselt
klahvisid tabavad
kõik kümme sõrme,
mis klahvidel lebavad?
Või on neid rohkem?
Nad toksivad, sibavad,
lummavaid helisid
esile manavad …
Ott Arder
Vastuseid neile küsimustele saab leida õppides Aseri Muusikakooli klaveriosakonnas. See on meie
maja üks vanemaid ja suuremaid osakondi. 1982/83.õ.a. oli klaveri erialal õppijaid kogunisti 46! Ka
praegu on klaver meie maja populaarsemaid pille. Õppeaeg kestab 7 aastat. Selle aja jooksul omandab

õpilane esmased klaverimängu tõed (käeasend, noodiõpetus ja mänguvõtted), tutvub mitmesuguste
muusikastiilidega ja erinevate heliloojate teostega.
Meie ülesanne on aidata õpilasel orienteeruda muusikamaailmas, arendada tema muusikalisi võimeid ja
soovi korral toetada edaspidiseid muusikaõpinguid. Klaveriosakonna õpetajad on kõik eriharidusega
suurte kogemustega pedagoogid. Nad on esinenud ka solistidena, illustreerides heliloojate Chopini,
Griegi, Glinka ja Tðaikovski loomingule pühendatud muusika-luule õhtuid.
Ka klaveriosakonna õpilased esinevad pidevalt. Kolm korda aastas toimuvad õppekontserdid. Parimad
õpilased on esindanud meie kooli ka regionaalsetel ja vabariiklikel klaveriõpilaste konkurssidel.
Traditsiooniliseks on kujunenud osavõtt iga-aastasest etüüdide konkursist Kohtla-Järvel. Konkurss on
meeldiv võimalus ennast näidata ja teistelt kasulikku juurde õppida.
Lõpetuseks tahaksin soovida meie maja õpilastele ja õpetajatele lakkamatut energiat, visadust, tahet
edasi liikuda, oskust imestada ja imesid näha!
Marianna Koitla
Aseri MK klaveriõpetja

RAHVAMAJA ANNAB TEADA
10. veebruarist on Aseri Rahvamajas avatud Enn Käissi fotonäitus.
13. veebruaril toimub Valentini öö disko.
29. veebruaril tähistab Aseri Rahvamaja kapell 30. juubelit ja naisansambel Hõbehall 15. juubelit.
Korraldame Rakvere Teatri etenduste ühiskülastusi.
02.03. "Talv laua all". Õnneliku lõpuga draamatükk (erootiliste sugemetega).
03.03 "Heategijad". Mängivad Maarika Vaarik, Ülle Lihtvelt jpt.
25.03 "Reedel ja alati". Pilet 120.-, pensionäridele ja õpilastele 84.- .
Küsige lähemat teavet tel. 33 51 620.
Rahvamajas toimuvad ka kinoseansid. Algklassi- ja eelkooliealistele lastele toimuvad rahvamajas
regulaarselt üritused "Külas Petruðkal".
Ootame üritustele rohket osavõttu!
Hille Jääger, Aseri Rahvamaja juhataja

EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED
jaauaris-veebruaris
Aleksander Tamm - 86
Helene Vahura - 85
Arnold Musten - 85
Ksenia Nikitina - 84
Vaike Raagmets - 82
Fjodor Zahharov - 82

Emilia Hramtðenkova - 82
Aniita Aademets - 81
Linda Kotkas - 81
Zinaida Semenkova - 80
Ivan Jessevitð - 75
Dmitri Kuðnir - 75
Erika Tomeri - 75
Milvi Estam - 70
Aksel-Ernald Kalvet - 70
Õnnitleme!

Virumaa Pensioniameti Kiviõli filiaal suleti ja Aseri elanikke teenindatakse nüüd Kohtla-Järve filiaalis
aadressil Pärna 24 esmaspäevast neljapäevani kl 8.00- 17.00, lõuna 12.00-13.00. Tel. 33 95 738, 33 95
711

Tööhõiveamet asub Kiviõlis uuel aadressil: Vabaduse 13 (postkontori II korrusel).

POLITSEI
01.01. lõhkusid kaks tundmatut noormeest Kooli tn. 5 maja juures seisnud sõiduauto GAZ-24 uksed ja
klaasi ning ähvardasid tapmisega. Kahju 4000 kr.
01.01. teatas M.L., et tema Metsa tn. 4 asuvast korterist ja keldrist on eelneva aasta jooksul kolmel
korral varastatud erinevaid asju. Kahju 8000 kr.
13.01. tagus purjus A.P. Kooli tn. 1 vastu trepikoja ja korterite uksi ning lärmas trepikojas.
17.01. peeti Aseri alevikus kinni purjus ja dokumentideta sõidukijuht.
18.01. peeti Aseri alevikus kinni purjus sõidukijuht. Ajavahemikus 19.01-20.01 lõhuti V.Ð.-le kuuluva
garaaþi uks ja varastati sealt 1991.a. Nissan Vanett, kaks elektritrelli, ketaslõikur ja 75 l diiselkütust
kanistritega. Kahju 68 610 kr.
24.01. öösel lõhuti Metsa 4 juures seisnud VAZ-2103 tagumise ukse klaas.
24.01. öösel lõhuti koolimajas aknaklaasid.
25.01. peatati Rannul purjus ja vajalike dokumentideta sõidukijuht.
26.01. lõhkus A.P. Kooli tn. 1 aknaklaasi.
30.01. sõitis Tallinn-Narva mnt 122. kilomeetril Koogu külas põdrale otsa sõiduauto Peugeot.

Matuseteenused AR OÜ - MATUSETALITUSE KORRALDAJA, LUGEJA - MUUSIK Aare
Rohumets. Matuseabi 24 h. Tel. 51 64699, büroo 32 44473 Tallinna 68 Rakveres

SPORT
Detsembri lõpus osalesid Tallinnas aastalõpu jalgpalliturniiril Aseri meeskond ja poiste võistkond.
Osalemisõigus oli vaid maakondade parimatel võistkondadel. Meie meeskond lõpetas võistluse kahe
võidu ja ühe kaotusega.
20.-21. detsembril osalesid Aseri lauatennisistid Narva Jõuluturniiril. Meie parimatest saavutas Karmen
Kozma III koha.
Koolivaheajal külastasid Aseri noored korvpallurid Saku Suurhalli, kus oli võimalus kaasa elada Eesti
meeste rahvuskoondise ja Moskva CSKA mängule korvpallis.
Veetsime noortega toreda õhtupooliku PREMIA uues jäähallis, kus oli võimalik jälgida jäähoki ja
iluuisutamise treeninguid ning peale seda proovida ka ise oma oskusi.
Koolivaheajal toimusid lastele võistlused lauatennises, jalgpallis ja koroonas.
31.01 - 01.02 toimusid Tallinnas Eesti meistrivõistlused lauatennises. Anna Fedtðenko tõi Aserile
meistrikulla naispaarismängus koos tallinlanna Kätlin Latiga. Segapaarismängus saavutas A. Fedtðenko
III koha koos narvalase Andrei Smirnoviga.
Aseri meistrivõistlustel korvpallis on lõppemas II ring, kus on vahetunud liidrid. Teise ringi lõpetas
kaotuseta võistkond Maskid, ühe kaotuse sai JKI ehitus, järgnesid Kaskaad ja Noored.
Oleme varem Aseri tervisesportlastega osalenud tervisekäimise maailmameistrivõistlustel. Sellel aastal
toimub võistlus 28.06 - 05.07. Austrias Saalbach-Hinterglemmis ja Eestist sõidetakse sinna ühise
võistkonnaga. Osavõtusoovist palume teatada Aseri Vabaajakeskusse 15. aprillini. Mis on kavas?
28.06. väljasõit Tallinnast. 29.06. ööbimine Viinis. 30.06. päev Viinis. Saabumine Saalbachi.
01.07-04.07 osalemine tervisekäimise MM-l. Käimise distantsid 6 km, 10 km, 12 km, 15 km, 17 km,
18 km, 20 km, 42 km. Need kes on läbinud vähemalt 3 distantsi, saavad MM diplomi. 04.07.
alustatakse tagasiteed. 05.07. südaöö paiku jõutakse Eestisse. Hind 4550 kr. Võimalus tasuda kahes
osas. Hinna sees: sõit mugava reisibussiga, 2 ööbimist koos hommikusöögiga, 4 ööbimist
appartementides (köök, oma toit), IVV templid, medal ja diplom.
Kaire Kutsar
Spordihoone juhataja

OÜ Aseri Kommunaali suuremad võlglased
L. Mägi, Veetorni 2-14, 21645 .N. Sergejeva, Kesk 8-4, 14108.I. Mirzagajev, Kooli 1-18, 13502.-

M. Toivonen, Kooli 3-37, 9399.A. Davidenko, Kesk18-7, 9174.S. Tihhomirov, Kooli 5-38, 8046.-

Aseri valla leht ilmub 1 kord kuus.
Meie aadress: Kesktänav 5 43401 Aseri Ida-Virumaa, tel 51 630
Toimetus: Ahto Kaasik, Tiina Matvejeva, Anna Stepanova

