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aprill 2004
VALLAVOLIKOGU OTSUSTAS

- Kinnitada Aseri vallas asuvate vabade metsamaade erastajate nimekiri.
- Algatada detailplaneering Koogu tehnoküla rajamiseks.
- Kinnitada vallavolikogu haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni liikmeteks: Kaire Kutsar, Pärja
Kesküla, Regina Kaplina, Anatoli Zamahhov, Hille Jääger, Heili Nõmmets ja Nelly Moisa.
- Pikendada revisjonikomisjoni 2003.a. plaanilist kontrolli Aseri vallas 8. aprillini.
- Vabastada Urmas Alles vallavolikogu arengu- ja majanduskomisjoni esimehe kohalt seoses tema
avaldusega.
- Kinnitada Aseri Keskkooli põhimäärus.
- Kinnitada korrigeeritud Aseri valla arengukava.
- Kinnitada Aseri valla ametiautode kasutamise kord.

VALLAVALITSUSE KORRALDUSED
Nr. 42. Määrata hooldaja raske puudega isikule.
Nr. 43. Vabastada koolilõuna eest tasumisest 100 % ulatuses 28 õpilast ning 50 % ulatuses kõik
ülejäänud õpilased alates 5. klassist.
Nr. 44. Vabastada lasteaias toiduraha maksmisest 100 % ulatuses 2 last ja 50 % ulatuses 11 last.
Nr. 45. Maksta ühekordset sotsiaaltoetust 13 isikule kokku 3300 krooni.
Nr. 46. Muuta vallavalitsuse 10.09.2003.a. korraldust nr 196.
Nr. 47. Muuta Maanteeameti taotlusel Kõrkkülas asuva katastriüksuse nime.
Nr. 48. Muuta vallavalitsuse 01.07.2003.a. korraldust nr 148.
Nr. 49. Nõustuda Kalvi külas asuva Kiigemäe maaüksuse ostueesõigusega erastamisega.
Nr. 50. Anda AS-le Elpec ehitusluba alajaama ja kaablitrassi ehitamiseks Aseri alevikus.

KODU KORDA!
Armsad vallaelanikud! Taas on käes kevad oma hoolte ja rõõmudega. Küllap igaüks rõõmustab soojade
ilmade ja roheluse pärast. Tahaks ühiselt rõõmustada ka puhaste haljasalade, teeäärte ja koduümbruste
üle. Seetõttu tuletamegi meelde, et 1. mai kevadpühaks tuleks oma majaümbrus ja krunt korda teha.
Taas teeb tuska süüdimatu kulupõletamine. Tabatud süütajaid ootavad küll kopsakad rahatrahvid, kuid
see ei korva tehtud kahju. Kulutules hukkuvad väikeloomad, linnud ja putukad ning hooned satuvad
tuleohtu. Kulutules on tänavu hukkunud juba kaks inimest. Hoiame tikumeestel silma peal!
Praegu on hea võimalus saada lahti vanadest ja äraviskamist ootavatest kodumasinatest. 23. aprilli
õhtuks tuleks vanad telerid, külmikud, pesumasinad jms tuua Aseri või Rannu prügikonteinerite juurde.
Akusid jm ohtlikke jäätmeid vastu ei võeta.

Kui keegi soovib oma kolust külades lahti saada, andke sellest teada Ivo Korjusele tel. 33 51 630.
Aseri Vallavalitsus

ASERI MUUSIKAKOOL 30
Aseri Muusikakool, tol ajal lastemuusikakool, alustas tööd 1974. aasta aprillis (toimusid
vastuvõtueksamid avatavasse muusikakooli). Nendel aastatel käis suhteliselt palju lapsi muusikat
õppimas Kohtla-Järve Lastemuusikakoolis. Situatsioon kooli loomiseks Aseris oli "küps": oli õpilaste
ja lastevanemate soov, tulihingeline eestvedaja ja materiaalne kindlustatus.
See tulihingeline muusikaarmastaja oli Aseri Keskkooli direktor Jaan-Ülo Saar, kes ilmselt nägi juba
kõike ette ja suunas väga suurel määral minu kui tulevase koolijuhi saatust.
Lõpetasin 1973. aastal Tallinna Pedagoogilise Instituudi ning keskkooli direktori palvel lasin ennast
suunata Aserisse. Juhin kooli juba 30 aastat.
Keraamikatehase direktorilt Nikolai Fedjukinilt saadi koolile materiaalne toetus ja nii see algas.
1. septembril 1974 hakkas vastavatud muusikakooli I klassis klaverit õppima 23, akordionit 2, bajaani 9
ja puhkpille 3 õpilast. Õpetajatena alustasid: Ester Kullamaa, Juta Tiitsoo, Ursula Hoovi, Tamara
Bodanova, Elmar Liiv ja allakirjutanu. Algaastatel töötasime Aseri Keskkooli ruumides. Uue
kultuurimaja valmimisega kolisime sinna üle. 1980/81. õppeaastal alustasime praeguses majas aadressil
Rahva tn 8. Peame seda siiani omaks ning loodame, et õpetame lapsi seal veel aastaid.
Eestis tegutseb praegu 74 muusika ja kunstide kooli. Meie ülesanded on päris mitmekesised: laste
võimete kavakindel arendamine, kohaliku kultuurielu edendamine, professionaalse muusikahariduse
omandamiseks vajaliku põhihariduse andmine. Me töötame riikliku õppekava alusel, mis määratleb
täpsed nõuded ja taseme nii õppeaja jooksul kui ka kooli lõpetamisel.
Põhiline tähelepanu on muusikakoolis suunatud pilliõppele ja seega instrumentaalmuusikale. Pilliõpe
nõuab õpilaselt mitut aastat kannatlikku ja hästi juhendatud tööd, enne kui tulemused on ka kuulajatele
märgatavad. Kiiret edu ja populaarsust loota ei ole.
Aseri Muusikakoolist on saanud korraliku pilliõppe 166 lõpetanut. Viimastel aastatel õpib koolis 60-70
õpilast. Milliseid erialasid saab meil õppida, oli juba juttu eelmistes vallalehtedes, kus pedagoogid
tutvustasid iga eriala eraldi. Heameelt teeb see, et vallavalitsus ja volikogu hoiavad ja toetavad
muusikakooli. See kajastub meie eelarves. Loomulikult oleks vaja rohkem uusi pille, noote, inventari,
eelkõige remonti, aga … probleeme on Aseri vallal palju ja me saame aru ning mõistame neid raskusi,
mida vallavalitsus peab lahendama. Oleme tänulikud mõistva ja toetava suhtumise eest.
Meie juubelikontserdil, mis toimub 17. aprillil kell 16.00 muusikakoolis, esinevad praegused õpilased,
õpetajad ja vilistlased.
22. mail kell 16.00 on koolis järjekordne lõpetajate kontsert. Sellele õhtule kutsume kõik need
vilistlased, kes õpivad praegu veel üldhariduskoolis. Kavas on "rammukatsumine" vilistlaste ja
muusikakooli õpilaste vahel, seejärel limonaadilaud ja tantsimine muusikakooli
vokaal-instrumentaalansambli saatel. Ootame rohket osavõttu!
Silvi Varinurm
Aseri Muusikakooli direktor

ASERI VOLIKOGU SAI KOHTUS ÕIGUSE
15. märtsil toimunud Jõhvi Halduskohtu istungil oli arutusel Bruno Uustali kaebus temale Aseri
Vallavolikogu poolt umbusalduse avaldamise otsuse tühistamiseks. Õigusvastaseks tunnistamist nõudis
ta ka tema puhkuseavalduse menetlemist volikogus. Kõige selle hüvitusena nõudis ta 12 kuu
ametipalka.
Volikogu ei rikkunud B. Uustali õigusi tema puhkuseavalduse menetlemisel, kuna talle maksti saamata
jäänud puhkusehüvitis täies ulatuses välja.
Umbusalduse avaldamine oli protseduuriliselt õigesti läbi viidud ja korrektselt vormistatud, mida
Bruno Uustal kohtuistungil ka ise väitis. Vaidlustas ta otsuse aga sellepärast, et talle jäeti 6 kuu
ametipalga suurune hüvitus maksmata. Kuid kogenud omavalitsustöötaja oleks pidanud teadma, et
sotsiaalsed garantiid ei ole seotud ametniku üldise avaliku teenistuse staaþiga, vaid teenistusstaaþiga
sellel ametikohal, millelt ametnik vabastatakse. Seega ei olnud tal õigust hüvitusele seoses teenistusest
vabastamisega Aseri vallavanema ametikohalt, kus ta oli töötanud ühe aasta.
Bruno Uustali umbusaldamise põhjuseks ei olnud jõudude vahekorra muutus, nagu ta on Põhjarannikus
väitnud, vaid puhtalt tema tööstiil vallavanemana.
Puudulikku koostööd allasutuste juhtidega näitab see, et endine vallavanem kirjutas pärast aastast
töötamist segadustest allasutuste töös ja raha liikumisel, lõhki laenatud eelarvest ja asutuste juhtimise
efektiivsuse tõstmisest. Need on näited tema tegemata töödest. Kõik Uustali leitud "segadused" vallas
oleks saanud lahenduse, kui need oleks allasutuste juhtide, volikogu liikmete ja vallaametnikega läbi
arutatud ja analüüsitud, uuendusi ja ümberkorraldusi põhjendatud. Kui Uustal oleks end korrakski
mõelnud Aseri vallavanemaks.
Jõhvi Halduskohtu otsusega jäeti Bruno Uustali kaebus Aseri Vallavolikogu suhtes rahuldamata.
Riho Kutsar
Aseri Vallavolikogu esimees

MAAMAKSUST
Maamaksuga seotud teemad on tekitanud vallaelanikel küsimusi ja muresid, mis pakuvad ehk ka
laiemalt huvi.
Maamaksuga seotud küsimusi reguleerivad Maa hindamise seadus, Maa maksustamishinna arvutamise
kord ning maa korralise hindamise tulemused. Selle kohaselt makstakse maksu nii riigi- kui eraomandis
olevalt maalt. Pole vahet, kas kasutatakse seni erastamata suvilakooperatiivi maad või omatakse
tagastatud talumaad, mille vaarisa ostis kulla eest välja juba 120 aasta eest, maamaksu maksavad kõik
ühtemoodi. Niisiis maksab maamaksu nii maa kasutaja kui maa omanik.
Maamaks arvutatakse välja maa (maksustamis)hinnast. Maksustamishind määratakse kindlaks korralise
üleriigilise maa hindamise käigus. Eelmine selline toimus 2001.a. Sellega on kindlaks määratud
erinevate kõlvikute ja eri sihtotstarbega maade keskmised hinnad ning hinnapiirkonnad. Aseri vallas on
2 maa hinnapiirkonda. I piirkonna moodustab Aseri aleviku maa-ala ja II külade maa-ala. Näiteks

alevikus on elamumaa 1 m2 hind 12 kr ning külades 6 kr. Lisaks on külades elamumaa hind alates
1001. ruutmeetrist 23 senti m2. Metsamaa 1 ha hind on vallas 3600 kr, looduslikul rohumaal 500 kr
ning haritaval maal olenevalt viljakustsoonist 800 - 2600 kr.
Maamaksu summa leitakse, kui korrutatakse maa maksustamishind maa sihtotstarbele vastava
maksuprotsendiga. Aseri vallas kehtib 2 maamaksu määra (maamaksu protsenti). Üldise maksumäära
protsent on 1,5 ning põllumajandusmaal 1. Mingeid muid maamaksusoodustusi meil ei kehti.
Käesoleval aastal rakendas Maksu- ja Tolliamet kohalike omavalitsuste jaoks uut maamaksu andmete
edastamise korda. Seoses sellega on ilmnenud tehnilisi tõrkeid, mistõttu viibib osadele maaomanikele
ja -kasutajatele maksuteadete saatmine. Maksu- ja tolliamet kinnitab, et hiljemalt 15. maiks peaksid
kõik maksuteate kätte saama. Maksuteadete viibimise tõttu hilinenud maksetelt viivist ei arvestata.
Juhul kui maamaksu summa on alla 20 krooni, maamaksu ei arvestata ja maksuteadet välja ei saadeta.
Segadust on tekitanud ka maksuteatise vorm. Nüüdsest alates saadetakse inimesele ühine maksuteade
kõigi tema kasutuses ja/või omandis olevate maaüksuste kohta. Kui maaüksusel asub nii 1,5 kui 1%
maksustatavat maad, näidatakse eraldi ära mõlemad.
Maamaksuga seotud küsimustega võib alati pöörduda valla maanõuniku poole tel. 33 51 630.
Ahto Kaasik
maanõunik

KÄISIME SAKSAMAAL
Reedel, 19. märtsil alustas 2-päevast teekonda Saksamaale järjekordne, seekord juba 15. õpilasvahetuse
grupp Aseri keskkoolist. Enamus reisikaaslasi, teiste seas minagi, olime seal esimest korda. Igal
õpilasvahetusel on peateema, milleks seekord oli Euroopa Liit.
Arnsbergi jõudsime 21. märtsil. Seal kohtusime saksa peredega, kes viisid meid oma kodudesse.
Esimesel õhtul oli enamik eestlasi närvis, sest nad ei osanud arvata, kuidas nad keelega hakkama
saavad. Kui esmane pabin möödus, said kõik (endalegi üllatuseks) oma saksa sõpradest aru ja suutsid
end neile arusaadavaks teha.
Kuna sakslastel toimus õppetöö, osalesime meiegi iga koolipäev tundides. Tunnid algasid hommikul
kell 7.40.
Esmaspäeval oli meil linnaekskursioon. Selle käigus räägiti meile erinevate ehitustega seotud
huvitavaid legende.
Teisipäeval olime geograafiatunnis. Peale lõunat võtsime ette teekonna ühte Arnsbergi tehasesse, mis
toodab presspuidust uksi.

Aseri reisiseltskond Arnsbergi vana raekoja ja turuplatsil
Kolmapäeval toimus Euroopa laulude laulmine. See oli väga tore! Mõned inimesed meie seltskonnast,
kaasa arvatud direktor, kaasati pillimängu. Pärastlõunane aeg oli kõigil vaba. Käisin koos paari sõbraga
ujumas.
Neljapäeval toimus meie kõige suurem ettevõtmine: sõit Brüsselisse Europarlamenti. Toimus
kohtumine Saksa parlamendisaadikuga.
See oli üks pikk kuid tore päev, sest me nägime lisaks parlamendile ka väga ilusat Brüsseli linna.
Reedel joonistasime Euroopa riikide lippe. Valminud joonistust saab näha meie kooli saali ees oleval
teadetetulbal. Peale selle toimus Euroopa toidu valmistamine. Meie valmistasime Itaalia suppi ribolitat.
Kui supp valmis, sõime kõhud täis ja läksime ekskursioonile.
Käisime Saksamaa kõige suurema tehisjärve Möhensee ääres ja vanas hansalinnas Soestis.
Reede õhtust pühapäeva õhtuni olime vabad. Laupäev oli mõeldud perepäevaks. Paljud käisid
naaberlinnades poodides. Mina käisin näiteks Hammis.
Kõikidel õhtutel sai enamik eestlaseid ja sakslaseid kokku, et piljardit mängida või niisama
Husemannis (baar) istuda. Mina ei käinud väljas, kuid ma ei kahetse seda. Olin koos oma perega kodus
ja meil oli väga lõbus.
Pühapäeva õhtul kogunesime koolimajja, kus mängisime seltskonnamänge. Mõne aja pärast läksime
laternatega ringkäigule läbi õhtuse Arnsbergi. Tuledes linn oli imekena!
Naastes koolimaja juurde, jätsime hüvasti oma saksa sõpradega ning alustasime koduteed.
Helgi Sammelselg
9.a. klass

MEENUTASIME DIREKTOR SAART
Märtsikuu 22. päeval saanuks meie keskkooli eelmine direktor Jaan-Ülo Saar 70-aastaseks.
Enne vaheaega kujundasime kooli fuajeesse päevakohase stendi.

Seda päeva - üksiti esimest kevadvaheajapäeva - tähistas koolipere sõna otseses mõttes kodus ja
võõrsil.
Juubelipäeva hommikul sõitsid praegused ja endised õpetajad Lüganuse kalmistule, kus direktori
kalmule pandi lilled ja küünlad ning õppealajuhataja Katrin Ostapov pidas kõne. Pärast Aserisse
naasmist asuti õpetajate toas kohvi-kringli turgutusel vaatama videomontaazhi filmitud kooliüritustest,
kus veel direktor Saar tegev oli. Meenutati mitmeid lugusid tema peaaegu 40-aastasest koolijuhiajast.

Jaan-Ülo Saar ja Siim Kallas 1998.a. kodanikupäeval Aseris
Sama päeva õhtul meenutati Jaan-Ülo Saart ka võõrsil.
19.märtsil sõitis järjekorras juba viieteistkümnes õpilasvahetusrühm nädalasele keelepraktikale
Saksamaale Arnsbergi. Delegatsiooni juhtis kooli direktor Riho Kutsar, kes oli eelnevalt kirja teel 22.
märtsi õhtuks pidulikule üritusele palunud meie partnerlusega seotud Laurentsiuse gümnaasimi nn.
Estland-teami, endised koolijuhatajad ja sponsorid. Ka seal vaadati videofilmi ning kõneldi
pikaajalisest õpilasvahetusest, mille alguse juures direktor Saar oli ja mida ta väga oluliseks pidas.
Toonitades oma saksakeelses peokõnes sama joone jätkamist, andis direktor Kutsar meie võõrustajatele
üle tänukirjad. Alimpiada Jegorovale ja Mari-Ann Sternhofile anti üle saksakeelne direktori käskkiri
selle kohta, et oma pikaajalise tulemusliku keeleõpetamise märgiks on mõlemad õpetajad kantud Aseri
Keskkooli auraamatusse. Oma slaide direktor Saarest näitas mitmeid kordi Aserit külastanud õpetaja
Eckhard Kotthaus. Peolaual olid ehtsad eesti road alates kamast ja lõpetades mulgi kapsastega ning neil
oli menu. Kooli õpilaspere tähistas sündmust piduliku kontsertüritusega 2. aprillil, esimesel
koolinädalal pärast vaheaega.

Viis aastat tagasi, oma 65. sünnipäevapeol mängis sama
tantsumängu lastega direktor Saar. Riho Kutsar jätkab traditsiooni.
Direktor Kutsar, oma eelkäija õpilane, pidas peokõne, taidlusringide lapsed laulsid-tantsisid-lugesid.
Elevust tekitasid näiteringi etteloetud praeguste õpilaste meenutused kunagisest koolijuhist. Lõpetuseks
lauldi ühiselt kooli laulu.
Pärja Kesküla

KOOLIAASTA LÕPP ON LÄHENEMAS
XII kl õpilased alustavad riigieksamite tegemist. Esimeseks eksamiks oli 17. aprillil emakeele kirjand.
30.aprillil heliseb nendele koolikell viimast korda.
4. juunil lõpetame õppetöö, järgmisest päevast algab IX kl eksamiperiood.
22. juunil kell 16 on IXb ja XIIb lõpuaktus.
23. juunil kell 12 on IXa ja XIIa lõpuaktus.
Tublid saavutused
25. veebruaril toimunud maakondlikul saksa keele aineolümpiaadil saavutasid 9-10. klassi
vanuseastmes õpetaja Mari-Ann Sternhofi õpilased Anastassia Lõhmus I koha ja Simona Matvejeva III
koha.
Loo Keskkoolis vabariiklikul saksa keele päeva olümpiaadil olid tublid õpetaja Jaanika Sternhofi
õpilased: Maksim Lind 3. koht, Kristina Luik 6. koht ja Andrei Nikonorov 8. koht.
Aseri Keskkooli võistkond koosseisus Karmen Kozma, Albert Sakov, Viktoria Tðertovikova ja Robert
Männiste saavutasid Valtu Spordimajas toimunud Eesti Koolispordi Liidu lauatennise meistrivõistlustel
12 võistkonna hulgas tubli 5. koha.
Katrin Ostapova
Õppelajuhataja

EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED
aprill
Vladimir Laidinen - 83
August Veski - 81
Väino Pääro - 80
Kalev Oll - 80
Vladimir Arefjev - 80
Sonja Ðtðerbakova - 75
Eino Uibo - 70
Silvia Paarets - 70
Helvi Õunas - 70
Õnnitleme!

JÜRIÖÖ JOOKS
toimub 23. aprillil algusega kl 20.00, start vabaajakeskuse juurest. Osa võivad võtta 9-liikmelised
võistkonnad. Igal võistkonnal tuleb oma tõrvik kaasa võtta.

ERAMETSANÕUNIK
Mare Rennel võtab vastu iga kuu teisel ja neljandal esmaspäeval kl 10.00-12.00. Seoses puhkusega
toimub järgmine vastuvõtt 26. aprillil.

UUS VALIMISKORD
Alates 1. maist on Eestis telefoninumbreid võimalik valida üksnes ilma eelneva nullita. Uus kord kehtib
nii tava- kui mobiilinumbrite valimisel.

SPORT
2. ja 3. aprillil peeti Aseri Vabaajakeskuses Aseri valla Meistrivõistluste finaalkohtumised
KORVPALLIS. Esimese kohtumise võitis MASKIDE võistkond 87:74 ja teise kohtumise samuti
MASKIDE võistkond 69:63. Seega Aseri valla meistriks tuli võistkond MASKID, kes mängis
koosseisus: Marek Koitla, Kristjan Korjus, Rain Korjus, Mait Alles, Peeter Alles, Rait Sinimäe, Gert
Lonski ja Pekka Laidinen.
Teise koha saavutas JKI EHITUS võistkond, kes mängis koosseisus: Teet Reisi, Agur Tamm, Janno
Malm, Hennik Penek, Elmer Aros, Vitali Tonevitski ja Gaido Kentem.
Eesti Meistrivõistlustel lauatennises on Aseri naiskond jõudnud finaali, kus kohtutakse NARVA
PAEMURRU SK naiskonnaga. Poolfinaalkohtumises alistati VALGU PINGO naiskond 4:2 ja 4:3.
Finaalkohtumised peetakse 7.,8. ja 9. mail.
Lauatennises seisab sellel kevadel ees veel hulgaliselt võistlusi, kus on medalilootust ka meie noortel
sportlastel. Meie jaoks olulisim on 8. mail toimuv ASERI OPEN 2004. Nooremas vanuserühmas on
medaliheitluses Karmen Kozma ja Dþenni Mirzagajeva, järgmises rühmas: Oliwer Nõlvak, Kert Räis ja
Albert Sakov. Osalevad ka meie kõige väiksemad mängijad.
Õnnitleme Aseri noort lauatennisisti KARMEN KOZMAt, kes saavutas 10.-11. aprillil toimunud
rahvusvahelisel turniiril I koha!
Kaire Kutsar
Aseri Vabaajakeskuse juhataja

AEROOBIKA
4. aprillil peeti Tallinnas TTÜ Spordihoones Eesti aeroobika Festivali finaalüritus, kus osalesid ka Aseri
aeroobikaharrastajad. Viimati osaleti Eesti Aeroobikakuninganna valimistel sügisel, seega oli väga
huvitav ennast taas proovile panna. Juhendajad Itaaliast, Soomest ja Eestist viisid meid aeroobika,
spinningu ja bodi pumpi maailma, et koos liikumist nautida ja suvele vastu minna. Treenerina võin
öelda, et oli raske, aga me saime hästi hakkama. Tahangi siinkohal tänada kõiki naisi, kes on minuga

kogu hooaja koos treeninud ja loodan, et meie koostöö kestab edaspidigi. Tule ise ja võta sõber ka
kaasa! Ootame endiselt kõiki aeroobikahuvilisi esmaspäeviti kl 19.00 Aseri Keskkooli saalis ja
kolmapäeviti kl 19.00 Aseri Vabaajakeskuse saalis.
Olga Zavjalova
Aeroobikatreener

POLITSEI
05. 03. räuskas purjus Juri Aseri Rahvamajas ja lõhkus ukse.
20.03. huligaanitsesid kaks tundmatut purjus noorukit Aseri keskkooli juures ja kimbutasid kooli
valvurit.
23.03 üritasid kaks isikut Koogu tanklas maksta varastatud pangakaardiga.
04.04. tungis purjus Valentin Nurme tn. 1 maja juures kallale Nataljale ja peksis teda.
08.04. toimus kaklus Kestänav 15 korteris.
08.04. lõhkus tundmatu isik Kooli tn. 1 korteri aknaklaasid. Ajavahemikus 08.04 - 11.04 murti sisse
Kestla külas asuvasse tallu ja varastati elektriline muruniiduk, elektritrell, elektrihöövel,
keevitusaparaat jm asju 6345 krooni väärtuses.
12.04 avastas kriminaalpolitsei kodanik Ljudmillale kuuluvast korterist Veetorni tn. 2 119 l keelatud
alkoholi.

Aseri valla leht ilmub 1 kord kuus.
Meie aadress: Kesktänav 5 43401 Aseri Ida-Virumaa, tel 33 51 630
Toimetus: Ahto Kaasik, Tiina Matvejeva, Anna Stepanova

