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mai 2005
ASERI IX VALLAPÄEVAD
27.-29. mai 2005

27. mai, Aseri vallapäevade avamine
18.00 Kontsert. Üles astuvad: lasteaia, muusikakooli, keskkooli ja rahvamaja esinejad.
Peale kontserti tantsuõhtu Aseri kapelli saatel.
28.mai, Aseri IX Suvemängud
6.00 Kalapüük Aseri tiigil
8.00 Äratus puhkpilli saatel
11.30 Suvemängude avamine vabaajakeskuse ees
12.00 Tänavakorvpall
· Kaugushüpe
· Kuulitõuge
· Kivivise
· Koroona
12.30 Maahoki
13.00 Eesti MV III liiga jalgpallis Flexa Aseri – JK Alko
14.00 Mini triatlon
15.30 Võistluste orienteeruv lõpetamine ja autasustamine
P.s. Staadionil on võimalik kätt proovida paintballis. Lisaks tüüpilisele paintballilahingule pakume
paintballi tiiru ja duelli pidamise võimalust.
Kuni 7. a. lastel on võimalik ise juhtida erinevaid põnevaid autosid.
19.00 Simman Rannu pargis, tantsuks ans. Pihlapojad
29. mai, savipäev
11.00-12.00 Laadaliste saabumine
12.00 Valla savipäeva avamine
12.00 – 16.00 Kabe, batuut, suhkruvatt
12.00 – 16.00 Rahvamajas avatud tervisetuba: saviravi, massaaž, kaanid jne. (Niina Dudar)
12.30-14.30 Lastega tegelevad Kaspar ja Triibu
12.30-16.00 Savi voolimine
13.00 Seiklusrada
14.00 Savimaadlus
14.30 Jõu ja ilu numbrid (saviplaatide tõstmine)
15.00 Koertenäitus
15.30 Naiskoor “Ohakas” kontsert
16.00 Vallapäevade pidulik lõpetamine

VALLAPÄEVADE BUSSID
Reede, 27.05.
Buss vallapäevade avakontserdile:
Kestlast 17.00, Rannult 17.25, Koogu tanklast kl. 17.30, Kalvist (Lillepea maja juurest) 17.40.
Saabumine Aseri Rahvamaja juurde kl. 17.50. Tagasi vastupidisel marsruudil väljub buss rahvamaja
juurest ligikaudu kl. 20.00.
Laupäev, 28.05.
Buss Aseri suvemängudele:
Kestlast 10.40, Rannult 10.55, Koogu tanklast 11.00, Kalvist (Lillepea maja juurest) 11.10. Saabumine
Aseri Vabaajakeskuse juurde 11.20. Tagasi vastupidisel marsruudil väljub buss vabaajakeskuse juurest
15.30.
Buss Rannu simmanile:
Kestlast 18.00, Aseri Vabaajakeskuse eest 18.30, Koogu tanklast 18.45, Kalvist (Lillepea maja juurest)
18.55. Tagasi sõidab buss kl. 22.00.
Pühapäev, 29.05.
Buss Aseri savipäevale:
Kestlast 11.15, Rannult 11.35, Kogu tanklast 11.40, Kalvist (Lillepea maja juurest) 11.50. Saabumine
Aseri Rahvamaja juurde 12.00. Tagasi vastupidisel marsruudil väljub buss rahvamaja juurest 16.00.
ASERI NAISKONNALE RIPUTATI KAELA KULDMEDALID
8. mail lõppesid Tallinna Kristiine Spordihallis Eesti võistkondlikud meistrivõistlused lauatennises, mis
said alguse juba novembris.
Poolfinaalkohtumine toimus meil Valgu Pingo naiskonnaga. Eelnevas kahes ringis pidime neile napilt
alla vanduma. Seekord võitsime 6:4. Finaalivastasele Tallinna LTK Kalevile olime eelmises ringis
kaotanud. Finaalkohtumine kestis 2,5 tundi. Viimane mäng Glafira Lonskaja – Pille Veessaar pidi
selgitama võitja naiskonna. Glafira näitas väga head mängu ja alistas vastase 3: 0. Seega kuulus 2005.
a. meistritiitel Aseri naiskonnale. Meie naiskond mängis koosseisus: J.Jozepsone, M.Marozova, G.
Lonskaja ja nooruke K. Kozma.
Kaire Kutsar
AUSTATUD VALLAELANIKUD!
Jällegi on käes aeg, kus vaatame kriitilise pilguga üle oma koduaiad, tootmishoonete ümbrused, teed ja
tänavad ning tõdeme, et on vaja kraamida, värvida, lilli istutada ja veel palju muudki teha.
Et korrastatud ja kaunite kodude, tootmishoonete ja külade väljaselgitamisega väärtustada ja edendada
valla heakorda, kuulutab vallavalitsus välja 2005. a. heakorrakonkursi.
Heakorda hinnatakse järgmistes kategooriates:
· elamu, maakodu, suvemaja
· korterelamu
· tootmishoone, tootmistalu
· küla

Ettepanekuid osalemiseks võivad esitada kõik valla elanikud, külavanemad, heakorrakomisjon ja
juriidilised isikud kirjalikult 15. juuniks valla kantseleisse.
Kokkuvõtted heakorrakomisjoni poolt tehakse 15. augustiks ning parimaid peetakse meeles valla
üritusel. Kõikide kategooriate puhul antakse välja kolm kohta.Loodame, et lööte kõik aktiivselt kaasa,
et meie vald saaks kenaks ja puhtaks, et tekiks austus tegijate vastu ning me kõik oskaksime hoida ja
väärtustada teiste tööd.
Uskuge, ei ole väga mugav nii rahvamaja, vabaajakeskuse ning teiste asutuste töötajatel igal hommikul
ja õhtul korjata purukspekstud pudeleid, igasuguseid pabereid ja muud sodi.
Ilusat kevadet teile, kallis vallarahvas!
Austusega
Urve Takjas
Vallavanem
VALLAVOLIKOGU OTSUSTAS
- Kehtestada Aseri Arukülas asuvate Reinu ja Kivihunniku maaüksuste detailplaneeringud.
- Võtta vastu Koogu külas asuvate Kivi, Kassi ja Raudteeääre maaüksuste detailplaneering.
- Algatada Aseriaru külas asuva Reinumetsa maaüksuse detailplaneering.
- Kinnitada 2005. a. esimene lisaeelarve ja eelarve muudatused.
- Kinnitada vallavolikogu revisjonikomisjoni koostatud revisjoniakt.
- Lubada Aseri ja Rannu tänavavalgustussüsteemide taastamise projekti (programm Koit)
rahastamiseks kasutada likviidsusfondi paigutatud vahendeid.
- Nõustuda Sonda Vallavolikogu ettepanekuga koostada Kiviõli Omavalitsuste Liidus ühine
regionaalne jäätmekava.
VALLAVAVALITSUSE KORRALDUSED
Nr. 78. Määrata raske puudega isikule hooldaja.
Nr. 79. Anda ehitusluba Eltel Networks AS-le Aseri ja Rannu tänavavalgustussüsteemide
rekonstrueerimiseks.
Nr. 80. Eraldada reservfondist Kohtla-Järve Spordiseltsile Kalev 29.05. Kohtla-Järve staadionil
toimuva Mart Vilde nimelise kergejõustikuvõistluse korraldamiseks 2000 kr.
Nr. 81. Maksta kahele isikule sotsiaaltoetust kokku 1200 kr.
Nr. 82. Kutsuda tagasi OÜ Aseri Kommunaal juhatuse liige Gaido Kentem. Arvata välja Aseri valla
osanike koosoleku koosseisust abivallavanem Ivo Korjus ja määrata 01.05.2005 OÜ Aseri Kommunaal
juhatuse liikmeks. Kinnitada OÜ Aseri Kommunaal juhatuse liikmeteks: Viktor Lonski, Svetlana
Filonik ja Ivo Korjus. Määrata Aseri valla osanike koosoleku liikmeks vallasekretär Inna Palm.
Nr. 83-86. Sotsiaalküsimused.
Nr. 87. Kinnitada Aseri Keskkooli III korruse koridori remonttööde töövõtjaks 2005. aastal JKI Ehitus.
Nr. 88. Väljastada Priit Eskorile projekteerimistingimused Kõrkküla külas viilhalli projekteerimiseks.
Nr. 89. Anda Ljudmilla Lendelile kaevamisluba Nurme tn. 5 kanalisatsiooni- ja veetrassi
paigaldamiseks.
Nr. 90. Anda kasutusluba elamu, kõrvalhoone ja sauna kasutamiseks Kestla külas.

Nr. 91. Anda nõusolek Külli Lahtmaale Kalvi külas väikehoone ehitamiseks.
Nr. 92. Anda nõusolek Maiga Arefjevale puukuuri ehitamiseks Oja tn. 13.
Nr. 93. Eraldada Rahvamajale reservfondist 5300 kr trompeti ostmiseks.
ASERI VALLAVALITSUSE 2004. A. TEGEVUSARUANNE
Aseri Vallavalitsus juhindub oma töös Kohaliku Omavalitsuse Korralduse Seadusest ja teistest
vabariigi õigusaktidest, valla põhimäärusest, vallavolikogu otsustest ja määrustest.
Valla areng on planeeritud valla arengukavaga ning igaaastane tegevus määratletakse valla eelarvega.
Vallavalitsus on 5 liikmeline ning vallavalitsuse istungid toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte
harvem kui 2 korda kuus.
2004. a. olid vallavalitsuse haldusalas alljärgnevad vallaasutused:
Aseri Keskkool, Aseri Lasteaed, Aseri Muusikakool, Aseri Rahvamaja, Aseri Vabaajakeskus, Aseri
Raamatukogu, Rannu Raamatukogu, Aseri Tuletõrje, OÜ Aseri Kommunaal. OÜ Aseri Kommunaalil
on eraldi raamatupidamine oma asutuses, teiste vallaasutuste raamatupidamist peetakse tsentraalselt
vallavalitsuse raamatupidamises. Valla eelarves kinnitatakse vallaasutustele kindel eelarve maht, mille
kasutamist teostavad ja kontrollivad vallaasutuste juhid iseseisvalt.
Valla põhimäärus on kinnitatud Aseri Vallavolikogu määrusega nr. 11 30.05.2000. a.
Valla üldplaneering on kehtestatud Aseri Vallavolikogu otsusega nr. 125 26.05.1998. a. Aseri valla
osavalla üldplaneering on algatatud Aseri Vallavolikogu otsusega nr. 151 12.09.2001. a. ja kehtestatud
Aseri Vallavolikogu määrusega nr. 37 28.09.2004. a.
Valla arengukava aastateks 2003 kuni 2008 on kinnitatud Aseri Vallavolikogu määrusega nr. 5
26.02.2003. a. ning redigeeritud määrustega nr. 32 31.03.2004. a.
Nr. 35 30.06.2004. a. ja nr. 37 28.09.2004. a.
2004. a. laekus tulusid summas 19 657,80 tuh. krooni.
2004. a. tehti kulutusi summas 18 2292,60 tuh. krooni.
2004. a tegemistes pöörati kõige suuremat tähelepanu vallaasutuste korrastamisele, heakorrale, teede
remondile jne. Eesmärk oli enamus töid teha projektipõhiselt, pannes valla eelarve raha omaosaluseks.
2004. a. tehti projektide abil alljärgnevad tööd:
- Spordiväljaku laiendamine lasteaia juures 40 000 kr - Eesti Olümpiakomitee ja vallavalitsus mõlemad
50%.
- Rannu Raamatukogu maja I korruse renoveerimine külakeskuseks - SAPARD programm
kogumaksumusega 343 636 kr, projektist 274 909 krooni, omaosalus 68 727 kr.
- Aseri Rahvamaja renoveerimine - kogumaksumusega 198 096 kr, sellest projektist 158 000 kr,
omaosalus 40 000 kr.
- Aseri Vabaajakeskuse eelprojekt - kogumaksumus 235 410 kr, sellest projektist 170 000 kr, omaosalus
65 410 kr.
- Aseri Keskkooli renoveerimine – RIP-ist saadud 1 miljon kr, omaosalus 100 000 kr.
- Kesktänava äärsete elamute varemete lammutamine 248 000 krooni, mis on saadud
keskkonnaministeeriumilt.
Kloorireostuse 39 398 krooni ja küttemahutite reostuse 93 240 krooni likvideerimised KIK-i projektid.
Valla omavahendite arvelt on remonditud vallamaja: akende vahetus 153 346 kr, välisfassaad 185 817

kr, kabinetid ja koridor 160 000 kr.
Korrastatud on tuletõrje-politseimaja koridori ja katuse karniisi summas 73 310 krooni. Aseri
raamatukogus tehti sanitaarremonti.
Valla teede remondiks ja korrastamiseks kulutati 319 260 krooni. Remonditi Kestla-Ahu tee 42 159 kr,
Nurme tänava aluspõhi 100 317 kr, tänavate ja teede aukude parandamiseks kulutati 40 900 kr ja
lumetõrjele 135 884 kr.
Ettevalmistusi tehti 2005. a. teostatavatele projektidele. Vallaasutused on teinud projektitaotlusi
tegevustoetuse saamiseks, millede kaudu tehti suur töö ära heakorra alal, samuti koolivaheaegade
sisustamisel. Aseri orkester on kultuurkapitali kaudu ja valla osalusel ära teinud suure töö uute pillide
hankimisel.
Aasta-aastalt on juurde tulnud uusi töökohti ning suurenenud vallaelanike tööhõive. 2004.a. keskmine
arv tööhõives oli 85.
Seega tegime 2004. a. tubli alguse valla projektipõhises arengus, millega proovime edasi minna.
2005. a. eesmärgiks on ettevalmistatud projektidega edasi minna ning kindlasti hakata tõhusalt
tegelema valla sooja- ja veemajandusega.
2005. a. I kvartalis on lõpetatud Aseri Muusikakooli renoveerimise I projekt kogusummas 421 365 kr,
sellest projektivahendeid 331 365 kr ja omaosalus 90 000 kr. Projekti käigus vahetati välja kogu maja
elektrisüsteem ning renoveeriti saal ja lava. Ette on valmistatud muusikakooli renoveerimise II etapi
projekt kogusummas 309 271 kr, projektivahendid 247 271 kr ning omaosalus 62 000 kr, millega
vahetatakse suvel maja katus ja aknad. Renoveerimine jätkub keskkoolis. Lõpetatakse akende
vahetamine ja renoveeritakse III korruse koridor.
Lepingud on sõlmitud Aseri asula ja Rannu küla tänavavalgustuse renoveerimiseks KOIT programmi
vahenditest kogusummas 1 448 827 krooni. Projekti omaosalus on 297 954 krooni. Tööde teostamise
aeg 16.05 – 17.08.2005. a. 2005. a. käivitub KOL-i tööhõive projekt, mis kergendab töötute tööturule
tagasitulekut ning kindlasti mõjutab positiivselt kogu valla heakorda, kuna projekti käigus on ette
nähtud hulgaliselt heakorratöid.
Ette valmistamisel on Aseri Vabaajakeskuse renoveerimise projekt ca 12-13 miljoni suuruse eelarvega
2 aasta jooksul. Selle tulemusena muutub vabaajakeskus mitmefunktsionaalseks asutuseks ning
vallarahval paranevad nii sportimise kui ka vabaaja kasutamise võimalused. Maja ekspluatatsioonile
annab kindlasti palju juurde praegu käiv ujula renoveerimine.
2005. a. jätkub kindlasti vallaasutuste edasine renoveerimine, et vähendada ülalpidamiskulusid ning
parandada töökeskkonda.
Ettevalmistamisel on Ida-Virumaa valdade veemajanduse koostööprojekt, kust loodame 2007. a. saada
Aseri valla vee- ja reoveemajanduse renoveerimise rahad, millega tehakse nii trasside kui ka muude
kommunikatsioonide täielik väljavahetamine. Alustada tuleb soojamajanduse renoveerimise
ettevalmistusprojekti koostamisega. Valla arengukomisjoni otsusega jääb katlamaja asukoht samaks,
seega on põhimõtteline otsus edasiminekuks olemas.
Viletsas seisus on nii meie keskasula kui ka vallateed ning üldine valla heakord.
2005. a. on valla teedele eraldatud 894 344 krooni, sellest vabariigi poolt saadud vahendeid summas
258 000 krooni. Prioriteedid on Tehase tänava pindamine, Veetorni ja Kooli tänava ristmik, Kooli ja
Kesktänava ristmik ning võimalusel ka endise autobaasi tee korrastamine. Sügiseks valmib korralik

vallateede register, mida meil praeguseks ei ole. Samas on planeeritud külateede hööveldamine ja
aukude parandamine.
Algatatud on mitmeid detailplaneeringud meie ettevõtete poolt nii tuuleenergia kasutuselevõtuks,
tehnoküla planeerimiseks Kooku ning muudeks ettevõtteid arendavateks tegevusteks, mille tulemusena
tekib valda juurde uusi töökohti. Planeerimisel on Wienerberger AS-i uue tehase ehitamine, mis
mõjutab igati positiivselt valla arengut.
Heameelt teeb külade areng. Loodav Koogu tehnopark elavdab kindlasti selle piirkonna tegevust, tublit
tööd on tehtud Kõrtsialuse külakeskuse arendamisel.
Tähtsal kohal on koostöö nii Kiviõli regiooni omavalitsustega kui ka Ida-Virumaa Omavalitsuste
Liiduga. Koostöös Kiviõli regiooni omavalitsustega kavandame jäätmemajanduse organiseerimist.
Vallas on 11 töötajat ja üldine töötasu summa 1331,0 tuh. krooni. Juhtkonda kuulub vallavanem,
abivallavanem ja vallasekretär. Makstud tasud 404,90 tuh. krooni. Täiendavaid erisoodustusi
juhtkonnale määratud ei ole.
Urve Takjas
Vallavanem
LASTEAIAS KEVADEL
Märkamatult ja ruttu on taas saabunud kevad. Põnev, kiire ja teguderohke lasteaiaelu on tõepoolest
märkamatult jõudnud ilusasse kevadesse.
Kevade saabumise puhul korraldati märtsis huvitav pidu: talvele öeldi meeleldi nägemiseni ja rõõmuga
tervitati kevadet. Samuti tähistasime märtsis lihavõtteid. See oli temaatiline lastehommik.
Aprill on meie lasteaias alati nalja- ja vembukuu. Esimesel aprillil tehti “aprilli” kõigile. Kuu lõpus
naerutasid ja lollitasid meid kõiki igat sorti nõiad: tehti trikke ja nõidust, pakuti võlutud jooki
(erepunast ja jubeda maitsega) ja peeti metsikut pidu lõkke ääres.
Mais tähistasime emadepäeva. Igale emale omatehtud kingitus ja südamlik kontsert.
31. mail kell 16.00 toimub lasteaias lõpupidu. Tänavu saadame kooli 9 last (8 vene ja 1 eesti
osakonda).
4. juunil kell 9.00 sõidab lasteaed Tartusse Aura keskusesse ja lennundusmuuseumisse. See on meie
traditsiooniline pereüritus. Seisuga 01.05.05 on lasteaia nimekirjas 60 last, järjekorras on 20 last. Uued
rühmad komplekteeritakse juunis.
Lasteaed suletakse kollektiivpuhkuse ajaks alates 27.06.05 – 15.08.05.
Eha Polluks
Lasteaia juhataja
KOOLI UUDISED
22. aprillil osalesime järjekordsel Jüriöö jooksul, millest võttis osa rekordarv 23 võistkonda. See
võistlus tekitab alati piisavalt elevust nii õpilaste kui ka pealtvaatajate hulgas. Tõrvikute
ettevalmistamise ja nendega jooksmise osas on meil arenguruumi veel kuhjaga, sest jooksu lõpul oli
põlevaid tõrvikuid vähestel. Esindatud oli klasside võistkondade kõrval ka õpetajate ja lasteaialaste
võistkond. Esikohale tulnud sportlaste võistkonnas jooksid ka meie kooli vilistlased Aare Kõrvek,

Janno Soppe, Keith Konstantinov, kes löövad pidevalt kaasa kõikidel valla spordivõistlustel. Võitja
võistkond sai õp Jüri Kamenskilt ka Jüripäeva nimelise tordi. Tänan veelkord kõiki osalejaid ja
ettevalmistajaid.

Illuka Põhikool korraldab traditsiooniliselt märtsis maakonna koolide Veepäeva. Sellele üritusele
eelnenud veeteemalistest viktoriinidest võttis osa ka õp Ingrid Korjuse juhendatud 4-liikmeline VIIa
klassi võistkond: Oliwer Nõlvak, Allar Lass, Indrek Sults, Olga Smirnova, Salme Kärt. Meie kooli
võistkond sai kokkuvõttes 13 osalenud kooli hulgas II koha. Veepäeval tutvustasid kõik osalevad koolid
endavalmistatud veeteemalist plakatit ja käisid veeteemalisel ekskursioonil: “Estonia” kaevanduse
settebassein, Kurtna järved, Vasavere puurkaevud ja “nõiakaev”, Kohtla-Järve veepuhastusjaam.
Osalenud koolidele korraldatakse Illuka mõisapargis kahepäevane looduse tundmaõppimise laager,
kuhu ka meie võistkond koos õpetajaga 30. mail lähevad.
6. mail tähistasime emadepäeva. Sel päeval olid avatud õppetunnid emadele ja vanaemadele.
Hommikul oli saalis emadepäevaeelne ja rahuteemaline mõttehetk sõnavõttude, laulude ja tantsudega.
Xa klass õp Anneli Bobrovi juhendamisel võttis osa Riigimetsa Majandamise Keskuse vabariiklikust
metsaviktoriinist, milles interneti teel osalesid keskkooli klasside konkurentsis 15 kooli. Meie tublid
õppurid saavutasid üldarvestuses III koha, jäädes esikohast 4 punkti kaugusele õpilase kohta.
19. mail osalevad meie tublid saksa keele oskajad-olümpiaadide võitjad Simona Matvejeva ja Anastasia
Lõhmus koos õp Mari-Ann Sternhofiga Mäetaguse mõisas Ida-Viru Omavalitsuste Liidu poolt
korraldataval vastuvõtul, kus austatakse parimaid õpilasi ja nende juhendajaid.
Riho Kutsar
Aseri Keskkooli direktor

EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED
mai
Richard Tank – 86
Rosalie Papstel – 83
Erich-Toomas Kallip – 82
Salme Küttis – 82
Asta-Johanna Trummar – 81
Jelizaveta Gasna – 81
Edgar Ment – 81
Galina Astašina – 80
Jelena Stankus – 80
Endel Muttik – 75
Helgi Mägi – 75
Johanna Virunurm – 75
Nikolai Danilin – 70
Liidia Beljašova – 70
Emma Ivanova – 70

Õnnitleme!

SPORT
LAUATENNISEPIDU ASERIS
7. mail toimus Aseris traditsiooniline lauatenniseturniir, mis on ühtlasi ka ELTL laste GP finaalvõistlus.
Juba teist aastat on osavõtjate arv nii suur, et mängitakse nii vabaajakeskuse kui ka keskkooli saalis.
Traditsiooniliselt toimub meil avamisel väike kultuuriprogramm. Seekord oli külas Pipi Pikksukk ja
lauluga tervitas Mana Kaasik. Aseri lühitutvustuse tegi Erlika Rätsep.
Kodupublikul oli võimalik kaasa elada ka finaalmängudele – tüdrukud 94 Karmen Kozmale.

Pikale võistlussarjale pidasid edukalt vastu ja saavutasid häid kohti: Oliwer ja Patrick Nõlvak, Kert
Räis ning Albert Sakov.
Et üritus edukalt läbi viidud sai, selle eest tahaksin tänada Aseri Vallavalitsust, Wienerberger AS-i, Juta
Tiitsot, Luule Varinurme, Imbi Pakkerit ja aktiivseid lapsevanemaid.
LÕPPESID ASERI VALLA MV KORVPALLIS

I koht võistkond HYDEA koosseisus: R.Sinimäe, O.Järv, R.Tihane, K.Vahtra, J.Rea, M.Vaikmäe,
S.Sass.
II JKI Ehitus: T.Reisi, A.Tamm, M.Assanov, H.Penek, R.Korjus, M.Alles, A.Vinkel, P.Alles, K.Korjus,
H.Aus.
FLEXA ASERI JALGPALLIMEESKONNA EELSEISVAD MÄNGUD:
28.05 kl. 13.00 Flexa Aseri – JKI Aleko
12.05. kl. 14.00 Flexa Aseri – FC Ajax Lasnamäe II
25.06. kl. 14.00 Flexa Aseri – JK Kaitseliit Kalev
Kaire Kutsar
Vabaajakeskuse juhataja
TEATED
Vastuvõtukatsed Aseri Muusikakooli toimuvad 26. mail kell 14.00 - 18.00
Aseris Rahva tn. 4 töötab taas ehitus- ja majapidamistarvete kauplus.
OÜ Kree ja Dee osutab firmadele raamatupidamisteenust (aastaaruanded, korrastab raamatupidamist,
arhiveerib dokumente). Hinnad soodsad. Tasub uurida!
Tel. 55 28 624 Aive Saaver
Soovin üürida Aseris 1-2 toalise korteri (soovitavalt möbleeritud). Nõus hiljem välja ostma. Tel.
55592768.
_________________________________________________________________
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

