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KOOL ALGAS

Tänavune esimene koolipäev kulges vihmas ja päikeses. Et remondimehed polnud saaliga valmis
jõudnud, toimus 1. septembri aktus kooli peaukse ees. Õnneks oli ilmataat armuline ja hoidis
tseremoonia ajal vihmal vahet. Direktor Riho Kutsar andis esimesse klassi astujaile aabitsad, ajakirjad
"Täheke", Päästeametilt helkurid, kommid ja Nublu-raamatud. Traditsiooni kohaselt tervitasid mudilasi
kaheteistkümnendad klassid. Vallavanem Urve Takjas soovis kõigile edukat õppeaastat ja andis
vallavalitsuse poolt esimestele klassidele üle seinakellad. Tänavu alustas kooliteed eesti osakonnas 112
õpilast ja vene osakonnas130 õpilast, kokku 242.
Esimesse klassi astusid
IA
1. Indrek Hirv
2. Inga Kozlova
3. Oliver Kuusmaa
4. Ove Ojasalu
5. Kristjan Penek
6. Lauriina Vastisson
7. Sandra Õunas
Klassijuhataja:
Urve Kivipalu

IB
1. Jekaterina Beljajeva
2. Alina Kapotina
3. Fjodor Kirin
4. Vladimir Lenski
5. Anton Lonski
6. Igor Mihhejev
7. Karina Nizinkaja
8. Sergei Novikov
9. Milana Salamatova
10. Maksim Tihhonov
11. Anna Tonevitskaja
12. Indrek Vassiljev
Klassijuhataja:
Maria Ðipilova

Ka õpetajate pere sai täiendust. Sellest õppeaastast on koolis uus inglise keele õpetaja Irina Antonova
Kohtla-Järvelt ja meie endine õpilane Õnne Linnamäe saksa keele õpetajana. Kahjuks lahkusid meie
koolist kaks tublit õpetajat, inglise keele õpetaja Eha Piirsalu ja klassiõpetaja Jaanika Sternhof.
Kooli algusnädalate jooksul on toimunud juba mitmed üritused. Mõistagi võtsid meie õpilased ja
õpetajad aktiivselt osa traditsioonilisest savijooksust 11. septembril. Esmaspäeval, 13. septembril
toimus koolis Hiina nädala raames seda suurt riiki tutvustav üritus: väljas oli fotonäitus,
gümnaasiumiklassid vaatasid videofilmi ja kohtusid projekti eestvedaja, Sillamäe ajalooõpetaja Irina
Golikovaga. Selle projekti raames joonistavad õpilased Hiina-teemalisi pilte ja osalevad Sillamäel
toimuval konverentsil ning külastavad Hiina RV saatkonda Tallinnas. 14. septembril kell 13.00
mälestasime koos teiste Euroopa Liidu koolilastega terrorismiohvreid: fuajees süütasime klasside,
õpetajate ja koolitöötajate küünlad ning kuues tund algas leinaminutiga.
16. septembril olid meie esimeste klasside mudilastel külas liikluspolitseinikud, kes rääkisid, kuidas
tänaval liigelda. Lastele toodi kingituseks helkureid ja kommi.

LÜHIDALT

Rahvamaja sai uued aknad. Aseri Rahvamaja sai nägusad ja soojapidavad aknad. Kohendati ka maja
fassaadi.
Õpilaste arv väheneb. Aseris läks 1. septembril kooli 242 õpilast. Neist 1.a klassi 7 ja 1.b klassi 12
last. Aasta tagasi oli koolis õpilasi 261.
Rannu bussijaam kolis. Tallinn-Narva maantee remondi käigus viidi Rannu bussipeatus Lukoili tankla
ette. Ühtlasi lammutati seni teeristi ilmestanud maakividest bussijaama müür.
Erma kauplus suletud. Aseris palju aastaid Rahva tänaval tegutsenud Erma kauplus suleti.
Ehitusmaterjalidega kaupleb õnneks edasi Rannu Rukkilill EST Rannu keskuses.
Laste sportimisvõimalused laienevad. Suvel alustati lasteaia spordiväljaku ehitamist. Valmisid
mitmesugused võimlemiseks mõeldud redelid ja poomid. Vihmaste ilmade tõttu peatatud väljaku
ehitustööd lõpetatakse kevadel. Projekt maksab 40000 krooni ja seda rahastavad võrdselt Eesti
Olümpiakomitee ja Aseri vald.
Kortermajad said soojusmõõturid. OÜ Aseri Kommunaal paigaldas Aseri kortermajadele keskkütte
soojusmõõturid. Edaspidi maksab iga maja vaid tarbitud sooja eest. Täpsustunud soojaarveid on oodata
uuest aastast.
Korterid enampakkumisel. 3. septembril leidis Aseris seni erastamata korterite enampakkumisel
omaniku 40 korterit. Erastamist ootab veel 274 korterit.
Uued nõudmised metsanduses. Ilma metsakorralduskavata enam metsa langetada ei saa.
Olemasolevad metsakorralduskavad tuleb metsaomanikel uuesti keskkonnateenistusele kehtestamiseks

esitada.
Kaitsealade moodustamine edeneb. Rannu rabast, Kõrkküla riigimetsast ja Kalvi pangaalusest
koosneva looduskaitseala moodustamine edeneb. 20. oktoobril algusega kl 11 toimub vallamajas
kaitseala kaitse-eeskirja eelnõu tutvustamine.
Saagu valgus! Aseris ja Rannul vahetatakse lähiajal välja 15 tänavavalgusti pirni, mille igavlevad
poisikesed on puruks loopinud. Pirnide vahetus läheb vallale, kaudselt aga kogu vallarahvale maksma
ligi 7000 krooni. Lapsevanemad peaksid edaspidi hoolsamalt silmas pidama, mida nende võsukesed
õhtuti teevad.

VALLAVAVOLIKOGU OTSUSTAS
- Jätkata tööd projektiga "Aseri Vabaajakeskuse arendamine" Euroopa fondidest raha taotlemiseks.
- Taotleda Aseri valla munitsipaalomandisse 23 maaüksust.
- Jätta rahuldamata Gaido Kentemi avaldus Tsemendi ja Pargi tänava äärse elamumaa erastamiseks.
- Algatada detailplaneering Tehase tn. 5 maaüksusel.
- Algatada detailplaneeringud Aseriaru küla Reinu ja Virve maaüksustel.
- Algatada detailplaneering Kalvi küla Lehtla maaüksusel.
- Kehtestada Aseri valla osavalla planeering.
- Kooskõlastada Sonda valla üldplaneeringu teemaplaneering. - Kinnitada keskkoolis ja lasteaias
lõunasöögi maksumuseks 1.-3. klassi õpilastele 11 kr ja 4.-12. klassi õpilastele 12 kr.
- Kinnitada Aseri Keskkoolis käesoleval õppeaastal töötundide arvuks nädalas: ringijuhtidele 75 tundi,
pikapäevarühma kasvatajatele 65 tundi, I-IIa liitklassi õpetajatele 20 tundi ja III-IVa liitklassi
õpetajatele 22 tundi.
- Täiendada Aseri valla arengukava punktiga 12.15: Aseri Vabaajakeskuses asuva MTÜ Spordiklubi
Kuldsed Kalakesed basseini renoveerimine, maksumus 3825000 kr (255000 EUR), aasta - alates 2004,
läbiviija ja finantseerija MTÜ Spordiklubi Kuldsed Kalakesed. Punkt 11.16 lugeda õigeks:
Muusikakooli renoveerimine, maksumus 1800000 kr, aasta - alates 2004, läbiviija vallavalitsus,
finantseerija valla eelarve ja projektid.
- Nimetada haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks Viru-Nigula - Kunda ühiskomisjoni töös
osalemiseks vallavanem Urve Takjas.
- Muuta Aseri valla eelarvest toetuse andmise korda.
- Kinnitada Aseri Keskkooli tasuliste teenuste hinnakiri. Ruumide kasutamine. Aula - 100 kr,
klassiruum - 50 kr, arvutiklass - 100 kr 1 tund. Põrandmajutus- 20 kr 1 inimese ööpäev. Paljundamine,
1 leht. A-4 - 2 kr, A-4 kahepoolne - 4 kr, A-3 - 3 kr, A-3 kahepoolne - 6 kr. Telgi laenutamine - 50 kr
ööpäev.

VALLAVALITSUSE KORRALDUSED
Nr. 129. Lastekaitse küsimus.
Nr. 130-132. Paigutada turvakodusse kaks üksikut vanainimest ja raske puudega isik, kes ei tule
iseseisva eluga toime.
Nr. 133. Määrata raske puudega isikule hooldaja.
Nr. 134. Sotsiaalküsimus.
Nr. 135. Väljastada Tehase tn. 5 asuva kaupluse juurdeehituse projekteerimistingimused.
Nr. 136. Eraldada Kohtla-Järve Spordiseltsile "Kalev" 5000 krooni Mati Napa 35. Rahvusvahelise
mälestuskrossi SINIVOORE CAP 2004 korraldamiseks.
Nr. 137. Eraldada MTÜ Virumaa Pensionäride Ühendusele 1000 krooni Eakate Päeva korraldamiseks
20.10.2004. a. Kohtla-Järve Kultuurimajas.
Nr. 138. Anda Eesti Energia AS-le Allika tänaval asuva mastalajaama ja kuni 10 kW
elektriülekandeliini kasutusluba.
Nr. 139.Kinnitada Nurme tänava tee remonditööde töövõtjaks OÜ Kohtla Ehitusteenus.
Nr. 140. Kinnitada Aseri vallas OÜ Aseri Kommunaal poolt korraldatavate eluruumide enampakkumise
komisjon koosseisus: Ivo Korjus (esimees), Liivi Vares ja Daina Mear.
Nr. 141. Anda AS-le Wienerberger Mere tänav 8 asuva hoone lammutusluba.
Nr. 142. Väljastada elamu projekteerimistingimused Kõrkküla Uuskõrtsi maaüksusele.
Nr. 143. Väljastada elamu projekteerimistingimused Kõrkküla Keskkõrtsi maaüksusele.
Nr. 144. Väljastada OÜ-le Rannu Rukkilill Rannu farmi endise turbahoidla lammutusluba.
Nr. 145-146. Määrata kahele raske puudega isikule hooldajad.
Nr. 147. Maksta 17 isikule ühekordset sotsiaaltoetust kokku 6600 krooni.
Nr. 148. Vabastada Aseri Keskkoolis lõunasöögi eest tasumisest 02.09.-25.10.2004. a. 100% ulatuses
26 õpilast ja 50% ulatuses ülejäänud õpilased alates 5. klassist.
Nr. 149. Vabastada lasteaias toiduraha maksmisest 100% ulatuses 3 last ja 50% ulatuses 12 last.
Nr. 150. Sotsiaalküsimus
Nr. 151. Lubada OÜ-l Aseri Kommunaal sõlmida kodanikuga ajutine üürileping.
Nr. 152. Kinnitada Aseri alevikus 03.09.2004. a. toimunud korterite enampakkumise tulemused.
Nr. 153. Tunnistada kehtetuks Aseri Vallavalitsuse 19.01.1999. a. korraldus nr. 10.
Nr. 154. Määrata Kestla külas asuva õigusvastaselt võõrandatud Koplimetsa kinnistu tagastamiseks
vajalike dokumentide esitamise tähtajaks 30.12.2004. a.
Nr. 155. Sotsiaalküsimus.
Nr. 156. Anda Eesti Gaasi AS-le Aseri alevikus asuva välisgaasitrassi kasutusluba.
Nr. 157. Eraldada Eesti Mõtteloo sihtkapitalile 4000 kr.

TEATED
Metsaomanikud!
Võttes aluseks keskkonnaministri määruse nr 32 (27.04.2004) kuuluvad kehtestamisele
metsamajandamiskavad, mis on koostatud enne 01.05.2004. a. Alates 01.01.2005. a. tohib metsa raiuda

vaid kehtestatud metsamajandamiskava alusel. Kehtestamiseks vajalikke taotluse blankette saab
Ida-Virumaa Keskkonnateenistusest või valla maanõunikult. Täiendav teave tel. 33 24 406 või 52 56
080.
Martin Mägi
Piirkondlik metsandusspetsialist

Aseri looduskaitseala tutvustav koosolek
20. oktoobril algusega kl 11 toimub Aseri vallamajas moodustatava Aseri looduskaitseala
kaitse-eeskirja tutvustav koosolek. Rannu (Kestla) rabast, Kõrkküla riigimetsast ja Aseriaru ja Kalvi
pangaalusest koosneva kaitseala kaardi ja kaitse-eeskirjaga saab tutvuda 04.-19. oktoobrini
Ida-Virumaa keskkonnateenistuses ja Aseri vallamajas.

Tallinn-Narva maantee äärsete maade omanikud!
Suvel ja sügisel toimunud maanteeremondi käigus on ehitajad mitmel pool toimetanud ka eramaadel.
Seejuures on võinud hävida eramaade piirimärgid. Vastavalt Asjaõigusseadusele on maaomanik
kohustatud tagama piirimärkide säilimise. Palume kõikidel Tallinn-Narva maantee ääres asuvate
maaüksuste omanikel kontrollida, kas nende teeäärsed piirimärgid on alles. Piirimärgi hävimisest tuleb
teatada politseisse ja Aseri Vallavalitsusse.

Rannu Rukkilill EST ehitus- ja majatarvete pood on avatud igal tööpäeval kl 10-16, lõuna kl 12-13.

SÜGISEL LASTEAIAS
Tänavu alustas lasteaed oma kaheksandat hooaega. Uksed avasime lastele peale suvepuhkust augusti
keskel. Enne seda tegime lasteaias oma jõududega sanitaarremondi. Ikka selleks, et meie väikestel
mudilastel meie majas parem olla oleks.
Tänase seisuga on rühmad moodustatud. Lasteaias käib 57 last ja järjekorda on end registreerinud 15
last (kõik alla 3-aastased).
Õppetöö algas lasteaias 13. septembril. Igas rühmas toimuvad tegevused, mis on õpetajate poolt
vastavalt õppekavale kavandatud.
11. septembril avati lasteaia juures uus mänguväljak. See mänguväljak ei olegi ainult mängimiseks,
õigem oleks nimetada seda spordiväljakuks. Spordiväljaku avamine oli seotud Aseri savijooksuga.
Koostöös vabaajakeskuse, Aseri Keskkooli ja rahvamajaga toimus tore ja vahva üritus. Peale
spordiväljaku avamist, toimus savijooks. Mudilaste jooksuring oli väike, algas lasteaia juurest, kulges
piki pihlakaalleed ja lõppes taas lasteaia juures. Noorimad osavõtjad olid kaheaastased ning jooksust
võtsid nad osa täie tõsidusega. Suurem jooksuring kulges juba läbi metsa, kuid start ja finið olid ikka
lasteaia juures. Ilm rõõmustas tol päeval koos pidulistega, sest nii säravat päikeselist päeva ei olnud
alati suvelgi.

Meenutades suve, tahaks tänada tublisid ja toredaid peresid, kes lasteaia traditsioonilisest suvisest
ekskursioonist osa võtsid. Sõit toimus Vembu-Tembu maale. Kogu reisi vältel valitses sõbralikkus ja
heatahtlikkus, mis tegid koos reisimise nauditavaks. Kindlasti organiseerime järgmisel suvel uue ja
huvitava reisi. Kuhu, jäägu esialgu saladuseks.
Eha Polluks
Lasteaia juhataja

MUUDATUSED METSASEADUSES
Vastavalt Metsaseadusele muutub metsamajandamiskava kohustuslikuks. Seaduse järgi koostatakse
metsamajandamiskava maale, mis on metsamaana maakatastrisse kantud. Erandina koostatakse
metsamajandamiskava maale, mis on maakatastrisse kantud mõne muu maakategooriana, näiteks: muu
maa, looduslik rohumaa vms., juhul kui maa on puittaimestiku kasvukoht pindalaga 0,5 ha või enam.
Metsaseaduse järgi ei laiene metsamajandamiskava koostamise kohustus kinnistule, kus metsa pindala
on kuni kaks hektarit.
Metsakorraldaja... Metsakorraldustöid võib teha metsakorraldustööde tegevusluba omav isik.
Tunnustatud metsakorraldajate nimekiri ning tegevusloaga metsakorraldusettevõtete nimekiri on nähtav
Eesti Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskuse interneti kodulehel aadressil: http://www.metsad.ee
Metsamajandamiskava... Metsamajandamiskava koostatakse riigihangete kaudu eelarve võimaluste
piires. Riigihange korraldatakse 1 kord aastas ning metsamajandamiskavad koostatakse korraldamata
kinnistutele valikuliselt. Metsamajandamiskava koostamise võib tellida ja selle eest tasuda ka
erametsaomanik, sellisel juhul on tulemus kiirem ning vahetum. Metsa majandamiseks koostatakse
metsamajandamiskava riigile mittekuuluvas metsas kinnistute kaupa. Metsamajandamiskava
koostatakse vähemalt iga kümne aasta järel. Metsaomanikul on õigus teha omapoolseid täiendavaid
ettepanekuid metsamajandamiskava sisu osas, hüvitades selleks tehtava lisatöö kulutused.
Metsamajandamiskava sisaldab vähemalt:
· metsamaa plaani koos metsa kirjeldusega ja metsaosade seotust ümbritseva situatsiooniga;
· õigusaktist või planeeringust tulenevaid metsa majandamise kitsendusi, kasutamise eesmärke ja neile
vastavaid metsakategooriaid, metsa kasutamise viise ja neid soodustavaid metsa majandamise võtteid;
· kaitse- ja tulundusmetsas maksimaalselt lubatavat uuendus- ja harvendusraie mahtu ning raiekõlblike
metsaosade loetelu;
· püsimetsana majandamiseks sobivate metsaosade loetelu ja neis maksimaalselt lubatavat valikraie
mahtu;
· metsa uuendamise, metsamulla vee- ja toitereþiimi reguleerimise, metsakaitse ja metsateede ehitamise
ning valgustus- ja sanitaarraie tegemise soovitusi;
· bioloogilise mitmekesisuse elementide kirjeldust ja nende säilitamise abinõusid;
· hinnangut metsa senisele majandamisele.
Lisaks on metsamajandamiskava tiitellehel kohustuslik eraldi ära näidata planeeritud uuendus- ning
hooldusraiete maht ning välitööde teostaja ning metsaomaniku andmed.

Metsamajandamiskava kehtestamisest... Metsa- majandamiskavad kehtestab Eesti Metsakaitse- ja
Metsauuenduskeskus. Kehtestamisel kontrollitakse metsamajandamiskava ja inventeerimisandmete
vastavust õigusaktidele. Valikuliselt kontrollitakse välitöödel kogutud andmeid. Otsus
metsamajandamiskava kehtestamise või kehtestamata jätmise kohta tehakse 1 kuu jooksul ning otsus
tehakse teatavaks 7 päeva jooksul. Seega võib maksimaalselt kehtestamine aega võtta u. 5 nädalat.
Enne 01.05.2004. a. koostatud metsamajandamiskavad tuleb samuti esitada kehtestamiseks.
Metsaomaniku õigused... Metsaomanikul on õigus teha enne Metsaseaduse § 7 2004. aasta 28.
jaanuari redaktsiooni jõustumist (s.o. enne 07. märtsi 2004.a.) esitatud metsateatises kavandatud ja
asukohajärgse keskkonnateenistuse poolt mittekeelatud raieid kuni 2004. aasta 31. detsembrini.
Uuendatud on ka metsateatiseta raiumise tingimusi: ilma kinnistu asukohajärgse keskkonnateenistuse
loata (metsateatiseta) võib füüsilisest isikust metsaomanik raiuda tuuleheite, tuule- ja lumemurru puid
juhul, kui neid on eraldusel alla 5 protsendi eralduse tagavarast või raiuda metsamaa iga hektari kohta
aastas kolm tm puitu, kui raiutava puidu üldkogus ei ületa kinnistu kohta 15 tm aastas. Samuti on
metsaomanikul õigus esitada protest metsamajandamiskavas kirjeldatud takseerandmete osas igal
hetkel metsamajandamiskava kehtivuse ajal (10 aastat), mil erinevused ilmnevad. Protest tuleb esitada
Eesti Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskusele.
Karistusmäärad...
· Metsa, puude või põõsaste ebaseadusliku raiumise, hävitamise või muul viisil kahjustamise eest karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut või arestiga. Trahviühik on rahatrahvi baassumma,
mille suurus on kuuskümmend krooni.
· Metsa uuendamise, kasvatamise, kasutamise või metsakaitse nõuete rikkumise eest - karistatakse
rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.
· Metsateatise esitamata jätmise eest - karistatakse rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.
· Kasvava metsa raieõiguse või metsamaterjali üleandmisel või metsa raieks andmisel seaduslikkuse
tõendamise või selle kontrollimise kohustuse rikkumise eest või kasvava metsa raieõiguse või
metsamaterjaliga sooritatavate tehingute eeskirjade rikkumise eest karistatakse rahatrahviga kuni 300
trahviühikut.
Keskkonnajärelevalvet teostavad Keskkonnainspektsioon, Maa-amet ja kohalik omavalitsusorgan või
-asutus.
Meelis Kasemaa
Metsanõustamise OÜ
Tel. 51 64 066

EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED
september

Alide Pedak - 90
August Alles - 82
Pavel Ivanov - 81
Veera Mihhailova - 80
Maria Kudrjavtseva - 75
Ljubov Bogoljubova - 75
Zoja Bulatnik - 70

Õnnitleme!

ASERIARU ISTUTAS KÜLAPUU
Aseriaru küla vaimu on juba kaheksa aastat noorusliku ja elavana hoidnud külanaiste ühendus "Astu
tasa". Suve alguse peole kutsuti ka vallavanem Urve Takjas, kellele anti üle küla lipp. Hiljuti tähistati
sügise algust.
Kevadel istutati küla puu, mille juures kokku saada ja mõelda möödunud ja tulevatele aegadele. Kase
istutamise puhul kirjutas Ilme Kõlvalt luuletuse "Kase palve":
Üht kaske istutame
me küla keskele
et ta võiks varju anda
me küla rahvale.
Kõik, kes siin kord on sündind
ja laia ilma läind
ei ole siin nüüd kõndind
ja meie kaske näind.
Las kasekohin kutsub
teid kodu vaatama
kuis külas elu tuksub
meil vana rahvaga.
Kui oled kaugel eland
ja linnasära näind
su kodu on siin kenam
ja pole rohtu läind
Sa kase alla tule

ka jalgu puhkama
ja oma noorusaega
sa veelkord meenuta.
Ja kui kord jumal saadab
meid igaviku teel
siis selle kase kohin
meid ikka saadab veel.
Me kask kui kasvab suureks
ja tema ilu näed
sa seisata ta juures
siia alatiseks jää.

SPORT
11. septembril toimus traditsiooniline Aseri Savijooks. Üritus algas vabaajakeskuse juurest, kust
suunduti Aseri puhkpilliorkestri saatel ühise rongkäiguga lasteaia juurde. Vallavanem Urve Takjase
tervitussõnadele ja lasteaialaste meeleolukale tantsule järgnes stardipauk.

Savijooksul osales kokku 152 sportlast.

Esimestena asusid jooksurajale eelkooliealised lapsed ning I-III klasside õpilased. Esimesena lõpetas
jooksu Anastassia Aboljanina, II Martin Kaukes ja III Anhelika Männiste.
Teine stardipauk kõlas suurele ringile startijatele. Naiste arvestuses ületas esimesena finiðijoone
Monika Rohesalu, II Diana Steklova ja III Anu Kokk.
Meeste arvestuses oli I Igor Arefjev, II Kristjan Kaukes ja III Eduard Klaasmägi.Veteranide klassis naiveteranid I Jelena Zahharova, II Ljubov Vagulina ja III-IV Ljudmilla Martõnva ja Veera Trofimova.
Meesveteranid - Sergei Zahharov, II Mihhail Koikov ja III Jüri Rõzov.
Peale jooksu said nii lapsed kui lapsevanemad nautida vastvalminud mänguväljakut, kus toimusid

teatevõistlused.
Ilm soosis meie üritust ja osavõtjaid oli rohkesti. Jooksurajal oli kokku 152 sportlast.
Täname kõiki jooksjaid, kaasaelajaid ning abilisi, kes aitasid üritust korraldada.
JALGPALL 19. septembril toimus Aseri staadionil kohtumine Aseri Flexa - F.C.A.ESTEL II.
Tulemusega 7:2 võitis Aseri meeskond.
Kaire Kutsar
Vabaajakeskuse juhataja

Aseri valla leht ilmub 1 kord kuus.
Meie aadress: Kesktänav 5 43401 Aseri Ida-Virumaa, tel 33 51630
Toimetus: Ahto Kaasik, Tiina Matvejeva, Anna Stepanova

