nr 2, (26)

märts 2004
VALLAVOLIKOGU OTSUSTAS

- Määrata vabade metsamaade erastamise taotlejate omavaheliste kokkulepete sõlmimise tähtajaks 26.
märts 2004.a.
- Vabastada Viktor Lonski vallavolikogu haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni esimehe kohustustest
seoses tema avaldusega.
- Tunnistada valituks vallavolikogu haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni esimeheks Larissa Kalda.
- Võtta vastu Aseri aleviku Tsemendi tänava äärse elamumaa detailplaneering.
- Võtta vastu Aseri aleviku Pargi tänava ja staadioni vahelise elamumaa detailplaneering.
- Suunata revisjonikomisjon teostama plaanilist kontrolli 08.03 - 08.04. 2004.a.
- Kinnitada Aseri valla 2004.a. eelarve.

VALLAVALITSUSE KORRALDUSED
Nr. 22. Kinnitada valla bilansivälise vara arvelevõtmise alampiiriks 1000 kr.
Nr. 23. Sotsiaalküsimus.
Nr. 24, 25, 30, 31, 34, 35. Määrata hooldajad kuuele raske puudega isikule.
Nr. 26. Lubada Tarmo Elvestil teha harvendusraiet endise Aseri õunapuuaia ja raudtee vahelisel
maa-alal.
Nr. 27. Väljastada projekteerimistingimused AS-le Elpec Aseris uue alajaama kaablitrassi ehituseks.
Nr. 28. Anda nõusolek Kõrtsialuse külas asuva ehitise rekonstrueerimiseks.
Nr. 29. Lubada detailplaneeringu "Kivihunniku maaüksuse sihtotstarbe muutmine" algatajal korraldada
ja finantseerida detailplaneeringut.
Nr. 32. Paigutada MTÜ Lille Turvakodusse liikumispuudega vanaduspensionär.
Nr. 33. Anda AS-le Kalwi Mõis ehitusluba mõisa abihoone ehitamiseks Kalvi külas.
Nr. 36. Määrata ühekordset sotsiaaltoetust 24 isikule kokku 7100 krooni.
Nr. 37. Pikendada Kõrkkülas asuva Margit Tsilkule kuuluva maja lammutamisluba.
Nr. 38. Anda kasutusluba elamule Tellise 11.
Nr 39. Kinnitada Aseriaru külas asuva Kivihunniku maaüksuse detailplaneeringu lähteülesanded.
Nr 40. Anda AS-le Elektro-Sistem ehitusluba elektriliini ehitamiseks Allika tänaval.
Nr 41. Suunata reservfondist 5000 kr Pargi tn. 3 asuva hoone (Aseri esimene koolimaja) katuse
parandamiseks.
Määrus nr 1
Kinnitada alates 01. juunist 2004.a. Aseri vallas järgmised hinnad (koos käibemaksuga) 1 m3
eest: vesi - elanikkond, eelarvelised asutused ja mittetulundusühingud - 6.50; ülejäänud kliendid
- 11.45, Rannu küla elanikud - 5.05 krooni; kanalisatsioon - elanikud, eelarvelised asutused ja
mittetulundusühingud - 6.20, ülejäänud kliendid - 14.60 krooni.

AUSTATUD VALLAELANIKUD!
Selle aasta talv tahab vägisi kogu lumeplaani veel ära täita, kuid juba on ilmad siiski kevadised, käes on
ikkagi märtsikuu. Usun, et kõikidel on kokkuvõtted ja analüüsid eelmise aasta tegemistest tehtud ja
plaanid käesolevakski valmis.
Vallal on eelarve vastu võetud, arengukava üle vaadatud ja selgub, et teha on oi kui palju. Nagu
tavaliselt, on meil investeeringute raha ainult projektide omaosaluse jagu.
Seega tuleb enamus kavandatust teoks teha projektide kaasabil.
Millised eesmärgid oleme seadnud 2004. aastaks?
Jätkub keskkooli hoone renoveerimine. Selleks on vallale eraldatud miljon krooni ning enamuses kulub
see katuse väljavahetamiseks.
Loodame Sapard-i programmist saada toetust Rannu raamatukogu I korruse väljaehitamiseks
külainimeste kooskäimise tarbeks. Käimas on Aseri vabaajakeskuse renoveerimise uuringute ja
ehitusprojekti ettevalmistuse protsess. Igati meeldiv on, et ujula ostnud firma on alustanud
remonditöödega. Vabariigi olümpiakomitee toetusel on kavas laiendada lasteaia juures olevat
mänguväljakut sportimisvõimaluste loomiseks.
Kõige suuremat muret teeb kindlasti meie veemajanduse ja katlamajanduse praegune olukord, kus
investeeringute osakaal on siiani olnud äärmiselt tagasihoidlik. Koostöös Tartu firmaga suutsime ette
valmistada I etapi projektitaotluse, millega kavatseme välja vahetada vee- ja kanalisatsioonitrassid
Aseris ja Rannul. Trasse on ca 10 km ning taotletud summa 11,3 miljonit krooni. Soojamajanduse
olukord vajab analüüsi ning projekti ettevalmistamisel oleks mõttekas koostööd teha
naaberomavalitsustega.
Kuna Aseri Kommunaal lõpetas 2003. aasta kahjumiga, siis oleme kahel korral vallavalitsuses koos
ettevõtte juhatusega analüüsinud kujunenud olukorda. Ainukeseks väljapääsuks ei ole ainult teenuste
hinna tõstmine. Tähelepanu on juhitud ka muudele võimalustele asutuse töö efektiivsemaks muutmisel,
mida kavatseme ka tulevikus jälgida.
Erilise tähelepanu alla tahame võtta valla üldise heakorra. Kindlasti on siin paljugi ära tehtud, kuid
koostöös kõigi vallaelanikega saame paljugi muuta ning juba tehtut üheskoos hoida. See viimane on
väga tähtis, sest muidu väsivad kord ju tegijadki ära.
Valla tegevusvaldkonda kuulub hulgaliselt teisigi probleeme.
Loetletud sai vaid üksikud.
Vallavanemana on suur heameel meie tublidest ettevõtetest ja ettevõtjatest. Nendega kohtudes on
saanud selgeks, et kõikidel on väga selged arenguperspektiivid, mis annavad meie elanikele tööd ja
tugevdavad valla finantspotentsiaali. On ju vana tõde, et valla rikkuse ja inimese heaolu määrab valla
ettevõtluse edukus.
Soovin kõikidele vallaelanikele ilusat algavat kevadet. Rõõmu ja tervist teie peredesse, edu
ettevõtmistesse, koostöövalmidust ja koostöötahet ning peremehetunnet!
Austusega
Urve Takjas
Vallavanem

KOMMUNAALIS
OÜ Aseri Kommunaal paigaldas 2003.a. filtrid joogivee puhastamiseks. Sellega väheneb vees
ammoniaagi, raua ja mangaani sisaldus.
Osteti aparaat, millega saab tõhusamalt puhastada kanalisatsiooniummistusi.
Vahetati välja kaks süvaveepumpa Rannul ja Aseris.
Katlamajja paigaldati soojaarvesti. Sellega saame teada, kui palju katlamaja tootis soojusenergiat.
Seoses nende kulutustega ja elektri, ressursimaksu, joogi- ning heitvee analüüside hinna tõusuga taotleb
kommunaal vallalt vee- ja heitvee hinna tõstmist. Hinnatõus puudutab peamiselt Aseri elanikke.
2003.a. lõpust hakati enam tähelepanu pöörama võlgnikele. Selle tulemusel on üldine võlasumma
vähenenud 65 000 krooni. Töö võlgnikega jätkub.
Viktor Lonski
OÜ Aseri Kommunaali juhatuse esimees

VALD PUTITAB KOMMUNAALI
Jaanuaris-veebruaris toimus vallavalitsuses kaks koosolekut, kus arutati OÜ Aseri Kommunaali eelmise
aasta murettekitavat majandusaruannet ja otsiti võimalusi ettevõtte tugevdamiseks.
Kui ettevõtte 2002. majandusaasta lõppes 65 000 kroonise kasumiga, siis 2003. aasta lõpuks oldi juba
188 000 krooniga kahjumis. Kommunaali esitatud aruandest selgus, et kahjumit on andnud näiteks
veemajandus - põhjuseks vee müümine alla omahinna. Suurim kahjum tekkis siiski elamumajanduses.
Olukorra lahendust nähti vee müügihinna tõstmises vähemalt omahinna tasemeni. Samuti plaanib
kommunaal ümber asustada Kesktänav 13 maja viimased elanikud - tühjade korterite kütmine
põhjustab märkimisväärseid väljaminekuid. Majandusliku seisu parandamiseks pakub võimalusi ka
kokkuhoid. Näiteks eelmise aasta kolme- ja nelja tuhande kroonised mobiiltelefoni kuuarved on
majandusraskustes vaevleva ettevõtte jaoks liig mis liig.
OÜ Aseri Kommunaal on äriettevõte, mis kuulub sajaprotsendiliselt Aseri vallale. Ettevõte on loodud
Aseri elamumajanduse haldamiseks, sooja ja joogivee tootmise ja müügi ning reovee puhastamise
korraldamiseks. Selleks, et kommunaal saaks neid ülesandeid edaspidigi täita, tuleb ta korralikult tööle
panna.

RAHVAMAJAS JUUBELITE HOOAEG
Kõik mäletavad meie maja 25. juubelit. Kuid peale maja on sellel hooajal ka pea kõigil meie
kollektiividel sünnipäevad.
29. veebruaril pidas 15. aastapäeva naisansambel Hõbehall ja 30. aastapäeva verivärske Ida-Virumaa
kultuuripreemiate laureaat Aseri Kapell. Külalisi oli kaugelt ja lähedalt. Kauneid sõnu, kingitusi ja lilli
oli täpselt nii palju, et rohkemaks polnud ruumi. Suur tänu kõigile, kelle abil kaunis pidu teoks sai!
Aga sellega meie juubelid veel ei lõpe. 24. aprillil olete oodatud meie puhkpilliorkestri 95. aastapäevale

pühendatud kontserdile.
Seniks aga jälgige reklaami, ootame Teid meie üritustele! Ilusat kevadet kõigile!
Hille Jääger
Rahvamaja juhataja

PUHKPILLIMÄNGUST ASERIS
Juba 20 000 aastat tagasi valmistati luuvilesid, mille helidest osati rõõmu tunda. Küllap sealt saigi
alguse puhkpillide areng.
Aseris ulatub puhkpillimuusika traditsioon sajanditagustesse aegadesse. Aprillis tähistab
puhkpilliorkester oma 95. ja muusikakool 30. juubelit. Muusikakooli algusest peale on õpetatud
puhkpillimängu muusika- ja keskkooli juures. Hiljem loodi puhkpilliosakond. Sellest ajast peale on
osakond tegutsenud käsikäes orkestriga, sest kust mujalt järelkasvu oodata. Ka tegijad on olnud ühed ja
samad. Kuni 1993. aastani õpetas lapsi ja juhendas orkestrit Elmar Liiv. Arvestades vanameistri kõrget
vanust, anti osa tunde Olev Luhtile ja Kait Tiitsole. Pärast Elmar Liivi surma sai Kaitist Aseri
Puhkpilliorkestri dirigent. Orkester on noortele muusikutele esimeseks suuremaks väljakutseks. Täna
mängib orkestris 12 endist ja praegust õpilast.
1993 - aastast õpetab puhkpillimängu allakirjutanu. Õppida on võimalik trompetit, tenorit, metsasarve,
saksofoni, klarnetit, flööti ja plokkflööti. Viimast oleme kasutanud ettevalmistava instrumendina, kuid
on ka võimalus kõik seitse kooliaastat läbida plokkflöödi erialal. Kahel korral oleme jõudnud
Vabariiklikul Puhkpillimängijate konkursil lõppvooru. Meie koolis tegutseb saksofoni- ja
plokkflöödiansambel. Pean ansamblimängu väga tähtsaks, sest see arendab õpilast kõige kiiremini.
Eelkõige õpetab see arvestama teiste kaasmängijatega - keegi ei taha ju olla eakaaslastest kehvem.
Muusikakool on esimeseks pulgaks pikal haridusredelil. Et sealt edasi jõuda, peab olema õpilasel tahe
õppida, lapsevanemal heakskiitev toetus ja õpetajal usk tekitada õpilases armastus muusika vastu.
Veiko Pärnak
puhkpilliõpetaja
LASTEAIAS
Jaanuarikuu oli lasteaias vaikne ja rahulik. Kuu alguses oli meilgi vaheaeg õppetööst. Puhkasime
aastalõpupidudest ja tegime uusi peoplaane, sest teadupärast on veebruaris palju tähtpäevi.
Üks ilusamaid ja südamlikumaid päevi on muidugi sõbrapäev. Tegime meiegi kaarte ja meeneid oma
parimatele sõpradele. Vanem rühm käis sõbrapäeval esinemas Aseri turvakodus. Kontsert oli tore ja
turvakodu kollektiiv kinkis väikestele sõpradele maitsva kringli.
23. veebruaril tähistasime kodumaa sünnipäeva. Traditsioonide kohaselt viib selle peo läbi meie
muusikaõpetaja Katrin. Nii nagu igal teiselgi sünnipäeval on kingitused ja lõbu, nii ka kodumaa
sünnipäeval. Peale õpetaja Katrini ilusate sõnade kodumaast, esinesid lapsed oma laulude ja
tantsudega. Lõpus toimus suur ühine kommisöömine. Nagu üks lapsesuu ütles: "Mis sünnipäev see on,
kui magusat ei saa!?"
25. veebruaril olid lasteaias vastlad. Oli see vast pidu! Õues mängiti huvitavaid võistlus- ja laulumänge

ning lauldi akordioni saatel (appi tuli õpetaja Svetlana Jessevitð).
Mängude vahepeal süüdati lõke ja leiti puu otsast salapärane kaart nooltega. Kui lapsed noolte järgi
liikuma hakkasid, leidsid nad koolimaja tagant kuusehekist nõia. Nõid oli nii päris, et ehmatas esialgu
täiskasvanudki ära, aga peagi selgus , et tegemist oli siiski heatahtliku tegelasega. Lapsed said sõita
nõia luua peal ja need , kes julgemad olid, leidsid nõia taskust kommi. Tegelikult tuli nõid metsast oma
kodunt laste hulka sellepärast, et olevat talvest tüdinenud ja palus , et lapsed kevadet külla hõikaksid.
Laste hõikamise peale kevad ei tulnud, kuid siis paluti juhatajal autoga vana Rannu teed pidi sõita, et
äkki ta siiski kusagilt tuleb. Ja tõesti, nii uskumatu kui see ka pole, üks nooremapoolne kevadeplika oli
tõesti tee peale kõndima tulnud. Tal oli sõnum lastele, et 22. märtsil oleksid nad valmis laulu ja
tantsuga päris kevadet vastu võtma. Pidu lõppes pannkookide söömise ja sooja tee joomisega lõkke
ääres.
Eha Polluks
Lasteaia juhataja
MUUSIKAKOOLIS
Tänapäeval muutuvad akordion ja bajaan (nuppakordion) üha populaarsemaks. Nad võluvad oma
helivõimalustega eri rahvusest inimesi. Akordion ja bajaan suudavad jäljendada viiulit, orelit ja
puhkpille.
Tantsu- ja laulufestivalidel on nad asendamatud saatepillid. Akordion ja bajaan asuvad väga lähedal
mängija südamele - seda tingib pilli asend muusiku suhtes. Seega tekib eriline side - pillimees ja pill
lähenevad hingeliselt, "sõbrunevad".
Akordionit ja bajaani saab õppida Aseri Muusikakoli rahvapilliosakonnas. Osakond töötab alates kooli
asutamisest. Paljudele lõpetajatele on akordion või bajaan saanud just kui sõbraks: ta lohutab kui meel
on kurb, lõbustab kui vaja ja meenutades lapsepõlve harrastust.
Rahvapilliosakonnas õppija alustab tutvust muusikaga noodiõpetusest, omandab mänguvõtted, õpib ära
esimesed laulud, valmid ja polkad. Hiljem lisanduvad ansamblimäng ja musitseerimine orkestris.
Üksi esineda on üsnagi erutav, orkestris on see veidi kergem, sest kõrval on ju sõbrad. Mida kujutab
endast orkester? See on loominguline kollektiiv, kelle töö tulemusena sünnib muusikateos. Meie kooli
akordionistide orkestri repertuaaris on klassikaline ja oreli- ning populaarne tantsumuusika. Orkestrit
juhendab õpetaja Anatoli Zamahhov.
Sügisel tähistas Eesti Muusikakoolide Liit Kohtla-Järve regiooni õpilaste kontserdiga oma 10.
tegevusaastat. Sellest kontserdist võtsid osa ka meie kooli akordionistid: Eljana Ivanova, Veronika
Kozlova, Andrei Muttonen (juhendaja õp. Anna Zamahhova).
13. veebruaril osales meie kooli akordionistide orkester ja eespool mainitud trio Kiviõlis toimuval
Talvemuusika päeval (regiooni üritus).
Edukaks õppimiseks on muusikakoolis loodud kõik tingimused: hubased klassid, kannatlikud õpetajad
ja mis kõige tähtsam - uued Itaalia akordionid. Suur tänu vallavalitsusele pillide soetamise eest!
Anna Zamahhova
akordioniõpetaja

REIS SOOME
26. veebruaril alustas 6.a. klass koos mõne teise huvilisega reisi Soome. Juba kell pool kuus hommikul
hakkasime Tallinna poole sõitma. Meie laev väljus sadamast 8.15. Enne laevale minekut läbisime
passikontrolli. Laeva nimi oli "Rosella". Meri oli rahulik ja sõit päris mõnus. Kolme tunni pärast
jõudsime sadamasse ja läbisime juba teist korda passikontrolli. Helsingis oli meie esimene siht
infopunkt. Sealt saime häid nõuandeid selle kohta, kuidas on kõige parem mööda Helsingit liikuda.
Pärast natukest aega kõndimist jõudsime raudteejaama. Seal istusime rongi peale ja sõitsime
Tikkurilasse, kus asus Heureka teaduskeskus. Esimene asi, mida me vaatama läksime, oli suur
panoraamkino. Film, mida vaatasime, oli ühest polaarekspeditsioonist Antarktikasse. Pärast seda saime
proovida igasuguseid asju. Nagu näiteks: sõita jalgrattaga trossi peal, pikutada naelvoodil, jälgida
rottide korvpalli, kuulata eri rahvaste keeli jms.
Järgmine sihtpunkt oli meil Helsingi kunstimuuseum. Kuna ilm muutus tuisuseks, jäi linnaekskursioon
lühikeseks. Õhtul tõusis tuul veelgi ja hakkas sadama lund. Tagasisõit enam nii rahulik ei olnud. Laev
loksus päris korralikult.
Öösel läbisime Tallinnas taas passikontrolli ja võiski hakata bussiga kodu poole sõitma.
Reis oli väga lõbus!
Oliwer Nõlvak
6. a. klass
MIKS ME VÄLISMAALE LÄKSIME?
Kuidas meil Helsingi linnas ja põnevas Heureka keskuses läks, sai selgeks Oliweri reisikirjast. Mõned
kommentaarid ka õpetajatelt.
Mõistagi oli sõidu peaeesmärk laste silmaringi laiendamine (esimese) välismaareisi kogemuse andmine
valdavalt 11-13 aastastele lastele. On ju rida väga olulisi küsimusi, mida üks teismeline endalt peab
küsima. Mis see riigipiir on ja kuidas seal käituda? Kus läheb vaja passi? Kuidas teha ennast
arusaadavaks võõral maal? Mida tähendab see i-täht rohelisel taustal ja millist infoabi sealt saab?
Kuidas linnaplaani järgi teed leida? Mida tähendab rahakurss ja kuidas kroonid eurodeks vahetada?
Kuidas kõige kasulikumalt/odavamalt reisida? Miks ei tohi unustada, et reisiseltskond on ühtne ja kõik
sõltuvad üksteisest jne? Jne.
Loodetavasti oli sõidust lastele abi suurekssaamise käänulisel teel. Õppisid suuredki: raha hinda
paremini tundvatele täiskasvanutele oli üllatav, kui vähese kuluga (enne reisihooaja algust)
põhjanaabreid vaatamas saab käia.
Õpetajad Sternhof ja Kesküla
ASERI KAPELL SAI KULTUURIPREEMIA
20. veebruaril toimus Aseri Rahvamajas Ida-Virumaa kultuuritöötajate tänupäev, kus jagati välja
2003.a. kultuuripreemiad. Teiste seas leidis tunnustamist Aseri rahvapillikapelli ja Anatoli Zamahhovi
töö.

MÄRKA LAST
10. veebruaril käis koolis õpetajatele esinemas psühholoog Viktor Korobka Jõhvi Noorteabi keskusest
teemal: "Kuidas ära tunda narkouimas last?". Peale erinevate narkojoobe tunnuste käsitleti põhjuseid,
mis viivad lapsi narkosõltuvusse: rahuldamata turvatunde,- armastuse- ja tunnustusvajadus;
emotsionaalse seotuse- ja ühtekuuluvustunde puudumine. Kõigi nende vajaduste rahuldamine algab
varasest lapsepõlvest just vanemate abil, sest algselt ei ole laps võimeline ise oma vajaduste
rahuldamise eest hoolitsema - seda teevad lapsest hoolivad ja teda armastavad vanemad.
Psühhostimulaatoreid (amfetamiin, ecstasy) hakkavad tõenäoliselt tarvitama autoritaarsete vanemate
lapsed. Opiaate (kanep, marihuaana, heroiin, kokaiin - 2 viimast ei ole oma kalliduse tõttu meil eriti
populaarsed) võivad hakata tarvitama lapsed, kes on jäänud ilma emaarmastusest ja turvatundest. Neil
puudub eneseusaldus, iseseisvus, nende enesehinnang on erakordselt madal, ükskõik kui
demonstratiivselt nad endid ka üleval ei peaks.
Kui teie laps on hakanud narkootikume tarvitama, siis vanemana küsige endalt - "Mis olen mina valesti
teinud?". Probleemide korral pöörduge abi saamiseks telefonil 3370360.
19. veebruaril toimus ülekooliline lastevanemate koosolek, kus teemaks oli "Mis tekitab lastes trotsi ja
käitumishäireid?". Ettekande tegid psühhiaater-psühhoterapeut Mari Viik ja
psühholoog-psühhoterapeut Pille Murrik. Käsitleti laste depressiooni ja selle põhjuseid. Sarnaselt
narkomaania põhjustele on need samuti seotud põhivajaduste (see ei ole vaid katus pea kohal ja söök
laual) rahuldamatusega. Üheks depressioonivalu vähendamise viisiks ongi põgenemine narkouima või
ekstreemsete elamuste hankimisse kuritegevuse vallas. Olulisena rõhutati lapse depressiooni seost
lapsevanema depressiooniga. Enne kui vanem pole alustanud oma depressiooni ravimist, pole lootustki
aidata depressioonis last. Kui tunnetate enesel depressiooni märke või arvate, et teie laps kannatab selle
all, pöörduge abi saamiseks telefonil 3242474 või usaldustelefonil 3244444.
Pärast lastevanemate koosolekut toimus õpetajatele ning hoolekogu liikmetele suunatud spetsiifilisem
koolitus samade spetsialistide poolt võrgustiku tööst. Võrgustik on vajalik selleks, et lapsega seotud
inimestel kujuneks ühesugune käsitlus lapse vajadustest, vajalikest nõudmistest, piiridest, toetusest,
tagasisidest ja tunnustusest ja sellesse kaasatakse lapsevanemad, õpetajad jt. lapse jaoks olulised
inimesed. Võrgustik töötab tulemuslikult siis, kui kõik lülid lähtuvad ühtsetest arusaamadest. Kui
kasvõi ühes lülis tekib negatiivne hinnang, takerdub kogu võrgustik. Probleem, mida näeme on jäämäe
tipp, 9/10 probleemist on silmale nähtamatu. Seetõttu osutuvad probleemist lahtisaamisele suunatud
kasvatusvõtted mittetöötavateks. Probleemi lahendamiseks kasutatud võtted ei anna tulemusi, kui me ei
näe lapse tegelikke rahuldamata vajadusi.
Iga inimese käitumise aluseks on tema VAJADUSED ja iga inimene teeb hetkel OMA PARIMA
kättesaadava valiku. Lapse soovimatut käitumist ei saa muuta keegi peale lapse enda.
Elle Purde-Prits
Kooli psühholoog

EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED
märts
Mihhail Vehman - 86
Maria Laidinen - 84
Linda Räis - 82
Nikolai Fedjukin - 82
Elle Sune - 81
Elmar Reebert - 81
Hilda Ubar - 81
Armos Hürges - 75
Harry Volbek - 75
Vilma Rosalie Ääremaa - 75
Erika Johanna Kalamees -70
Elsa Ilitsenkova - 70
Leo Raudsepp - 70
Õnnitleme!

PENSIONIAMET TEATAB
Alates märtsikuust laekuvad pensionid pangaarvetele iga kuu 5. kuupäeval, peretoetused ja
sotsialltoetused iga kuu 8. kuupäeval, tööõnnetuste ja kutsehaigustega seotud kahjuhüvised ning
hüvitised kuriteoohvritele iga kuu 12. kuupäeval.

MUUSIKAKOOLI JUUBELIKONTSERT
17. aprillil kell 16.00 toimub Aseri Muusikakoolis
30. aastapäeva kontsert-aktus.
Ootame meie kõiki vilistlasi!
Ühtlasi palume teadet lugenuil see võimalusel edastada oma tuttavatele muusikakooli vilistlastele.
Aseri Muusikakool

ERAMETSANÕUNIK
Mare Rennel võtab Aseri vallavalitsuses kodanikke vastu iga kuu teisel ja neljandal neljapäeval kl. 9.00
- 11.00. Tel. 52 56 080

KOOGU TANKLA KOHVIK
avatud: E - N kl 9.00 - 19.00, R - L kl 9.00 - 02.00, P kl 12.00 - 19.00. Võimalik tellida peo- ja
peielaudu kuni 30 inimesele. Hinnad soodsad. Argipäeviti müügil päevapraad hinnaga alates 20
kroonist. Müügil lahtine vaadiõlu 0,5 l. 15 kr.

POLITSEI
11.2003 - 02.2004 lõhuti Aseriaru külas garaaþi lukk ja varastati seal seisnud autost varuosi 43400 kr
väärtuses.
01.02 peatati Kordoni tänaval purjus ja vajalike dokumentideta sõidukijuht.
03.02 õhtul või öösel tungiti akna kaudu Rannu kohvikusse ja varastati sealt arvuti.
08.02 õhtul Aseris Kesktänaval peksid kolm noormeest Sergeid ja tekitasid talle kehavigastusi.
17.02 päeval varastati Kooli tn. 2 eest sõiduauto Opel Vectra. Hiljem leiti sõiduk AS Terca
territooriumilt.
18.02 varastati Kestla külas kuurist muruniiduk, kahju 4000 kr.
19.02 varastati Kestlas talumajapidamise hoovist roostevabast terasest paak, kahju 500 kr.
23.02 viskas Andrei pudeliga puruks Kooli tn. 1 korteri akna.
07.02 lõi Sergei Aseris tänaval surnuks kodanik Niina koera.

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

