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september 2005
ALGAS KOOLIAASTA

1. septembril alustas Aseri Keskkoolis oma kooliteed 11 väikest vallakodanikku. 1. a klassis: Kiur
Kaasik, Hanna Maria Sternhof ja Bruno Tinnuri. 1 b klassis: Kristjan Balabenko, Vjatšeslav
Besstšastnõi, Kirill Davidenko, Vjatšeslav Mihhejev, Pavel Nikitin, Aleksandr Šugajev, Nikita
Tonevitski ja Andrei Tõšjatšnik. Head kooliteed!

VAETI KOMMUNAALI TÖÖD
20 . septembril toimus OÜ Aseri Kommunaal osanike korraline koosolek, kus osalesid Aseri
Vallavalitsuse ja OÜ Aseri Kommunaal juhatuse liikmed. Haiguse tõttu puudus koosolekult ettevõtte
juht Viktor Lonski.
Koosoleku päevakorrapunktidena vaadati läbi valmisolek 2005-2006. a. kütteperioodiks, kütte hinna
taotlus, suvel tehtud remonditööd ja ettevõtte majanduslik olukord.
S. Filoniku sõnul on ettevalmistustööd algavaks kütteperioodiks enamjaolt lõpetatud. Trassid on veega
täidetud, kontrollsurvestamine tehakse septembrikuu viimasel nädalal ja alates 03.10. 2005.a. võib
kütma hakata. Osanike koosolek nõustus alustama kütteperioodi alates 03.10.
Osanike koosolek vaatas üle 2005. a. suveks ettenähtud tööde nimekirja ja tõdes, et kolmandik töödest
on kas lõpetamata või tegemata. Läbirääkimiste käigus selgus, et 2003. a. eelmise vallavanema ja OÜ
Aseri Kommunaal juhatuse ettepanekul keskveetorni paigutatud joogivee puhastusseadmed ei tööta
juba juulist alates. Elanikkond tarbib puhastamata joogivett, kuid maksab endiselt puhastatud joogivee
hinna alusel. Ka ei ole välja vahetatud uute vastu ühtegi meetrit vanu joogivee torustikke, ehki joogivee
hinda arvestatud abonementtasu selleks tarbeks Aseri Vallavolikogu poolt kehtestatigi.
Kuna suviste remonditööde korraldajat V. Lonskit ei olnud koosolekul, siis jäid küsimused, miks see
või teine töö on tegemata, vastuseta.
Ettevõtte majanduslik olukord ei ole kiita. 2005. a. esimese 7 kuuga on kahjum kasvanud 87000 kr.
Kuna ka kaks eelnevat aastat on OÜ Aseri Kommunaal lõpetanud kahjumiga, siis puuduvad ettevõttel
rahalised võimalused majanduslikuks arenguks.

Ometi tuleneb majandusaruannete analüüsimisest, et hoolimata sellest, et ettevõte on kahjumis, ei ole
OÜ Aseri Kommunaal juhataja Viktor Lonski kokku hoidnud ei mobiiltelefoni kasutamise osas (ca
2000 EEK kuus) ega ka OÜ Aseri Kommunaal kuuluva väikebussi kasutamise osas. OÜ Aseri
Kommunaal juhatus lubas V. Lonski käesoleva aasta augustis puhkusele ja otsustas, et väikebussi
võtmed tuuakse hoiule kontori seifi. Ometi oskas hr. Lonski varuvõtmete abil väikebussiga augustis
läbi sõita ligikaudu 2000 km ja võtta väikebussi jaoks välja 196 l kütust.
Selline asjade käik ei rahulda OÜ Aseri Kommunaal osanike koosolekut. Pärast Lonski töölenaasmist
oodatakse talt ammendavaid seletusi tema tegevuse ja ettevõtte majandusliku olukorra kohta.

AUTASUSTATI TUBLIMAID KODUKAUNISTAJAID

22. septembril tunnustas vallavanem Urve Takjas tublimaid kodukaunistajaid. Fotol Aire Aleksejeva ja
Kuido Musten, kelle Abaja külas asuv kodu kuulutati valla heakorrakonkursil võitjaks.

TOIMUS ASERI 7. SAVIJOOKS

9. septembril toimus Aseri 7. Savijooks.
Parimad olid: Tillujooks (kuni 7 aastased) tüdrukud: 1. Reelika Hanson, 2. Hanna-Maria Sternhof, 3.
Aljona Mihhejeva; poisid: 1. Kirill Davidenko, 2. Kristjan Balabenko, 3. Nikita Donevitski. 8-12
aastased, tüdrukud: 1. Julia Donevitskaja, 2. Anastassia Aboljanina, 3. Helina Sternhof; poisid: 1.

Vladik Ratšugin, 2. Martin Kaukes, 3. Anton Rohesalu. Põhijooks, naised: 1. Anu Kokk, 2. Aivi
Anijago, 3. Anna-Maria Sepp; mehed: 1. Igor Arefjev, 2. Allar Lass, 3. Mihhail Zahharov. Veteranid,
naised: 1. Jelena Zahharova, 2. Ljubov Vagulina, 3.-4. Ljudmilla Martõnova ja Vera Trofimova; mehed:
1. Sergei Zahharov, 2. Mihhail Koikov, 3. Juri Rõzov.
Kaire Kutsar
Vabaajakeskuse juhataja

VALLAVOLIKOGU OTSUSTAS
september
- Muuta Aseri Vallavolikogu 31.03.2004. a. otsuse nr112 “Metsamaa erastajate nimekirja kinnitamine”
punkti nr 1.
- Võtta vastu Tehase tn 1 maaüksuse detailplaneering.
- Algatada Aseri tuulepargi asukoha valiku teemaplaneering.
- Nimetada kohaliku omavalitsuse volikogu valimiskomisjonid.
- Kinnitada Aseri vallale kuuluvate pindade väljarentimise tasud: sotsiaal- ja muu pind 20 kr/m2 kuus
ja äripind 40 kr/m2 kuus.
Renditasud Aseri Rahvamajas, kr tunnis:
Kabinet 11
Kabinet 19
Lava + kinosaal
Kinoaparatuur
Diskoaparatuur

eraisik

juriidiline isik

50.50.300.100.40.-

75.75.500.200.80.-

Süntesaator
Tantsusaal + fuajee
Fuajee

150 kr päevas
100.75.-

200.150.-

- kinnitada Aseri Keskkooli 2005/2006. õ/a töötundide arvuks nädalas: ringijuhtidele 75 tundi,
pikapäevarühma kasvatajatele 65 tundi, I-II a liitklassi õpetajatele 19 tundi, III-IV a liitklassi
õpetajatele 21 tundi.
- Kinnitada volikogu komisjoni esimeestele ja liikmetele hüvitiste maksmine.
- Kinnitada lisaeelarve vahendite kasutamise põhimõtted.

VALLAVALITSUSE KORRALDUSED
Nr. 151. Väljastada ASile Elpec Koogu küla Männituka talu elektri õhuliini projekteerimistingimused.
Nr. 152. Anda ASle Kalwi Mõis Kalvi külas asuva veinimaja kasutusluba.
Nr. 153. Anda ASle Kalwi Mõis Kalvi külas asuva abihoone kasutusluba.
Nr. 154. Anda ASle Kalwi Mõis Kalvi külas asuva sepapaja-käsitöökoja kasutusluba.
Nr. 155. Sotsiaalküsimus.

Nr. 156. Maksta kolmele isikule ühekordset sotsiaaltoetust kokku 1675 kr.
Nr. 157. Sotsiaalküsimus.
Nr. 158. Kinnitada Aseri ja Rannu tänavavalgustuse hooldajaks kaheks aastaks Virtel Grupp OÜ.
Nr. 159. Nõustuda Kalvi külas asuva Keiu maaüksuse ostueesõigusega erastamisega.
Nr. 160. Maksta Aseri valla 126 raske ja sügava puudega elanikule sõidutoetust a´1000 krooni kokku
126000 kr.
Nr. 161. Anda AS Elpecile ehitusluba Koogu küla Männituka taluni elektri õhuliini rajamiseks.
Nr. 162. Väljastada Tiit Eskorile Kõrkkülas sõnnikuhoidla projekteerimistingimused.
Nr. 163. Nõustuda Kõrkkülas asuva Vanakingu maaüksuse ostueesõigusega erastamisega.
Nr. 164. Kinnitada Pihlaka tn 7 katastriüksuse piirid ja nõustuda selle maa ostueesõigusega
erastamisega.
Nr. 165. Kinnitada Rahu tn 31 katastriüksuse piirid ja nõustuda selle maa ostueesõigusega
erastamisega.
Nr. 166. Kinnitada Vahe tn 1 katastriüksuse piirid ja nõustuda selle maa ostueesõigusega erastamisega.

SUUREMAD TÖÖD VALLAS VIIMASTEL AASTATEL
Aseri Vallavalitsus järgib valla arendamisel aususe, arukuse ja kokkuhoidlikkuse põhimõtteid.
Viimastel aastatel oleme pööranud tähelepanu valla projektipõhisele arengule, et
kasvatada eelarve mahtu. Seetõttu oleme jõudnud teha päris palju. Ülevaade olulisemast.
Investeeritud
Aseri Keskkooli 1,8 milj. krooni, sellest RIP-i vahendeid
· 1,5 milj., valla eelarvest 250 tuhat krooni.
· Aseri Muusikakooli 732 tuhat, sh projektist 580 tuhat krooni, omaosalus 152 tuhat krooni.
· Aseri Rahvamajja 198 tuhat, sh projektivahendid 158 tuhat, omaosalus 40 tuhat krooni.
· Aseri Lasteaia mänguväljaku rajamine 40 tuhat krooni pooleks Eesti Olümpiakomiteega.
· Aseri Vabaajakeskuse uuringud 235 tuhat, sh projektivahendid 170 tuh, omaosalus 65 tuhat krooni.
Ettevalmistava projekti alusel on esitatud taotlus vabaajakeskuse renoveerimiseks 12,8 miljoni kr
ulatuses.
· Küttemahutite ja kloorireostuse likvideerimine 133 tuhat krooni.
· Lagunenud majade lammutamiseks Keskkonna- ministeeriumilt 300 tuhat krooni, sellest
lammutamisele 248 tuhat ning 52 tuhat vallamaja remondiks.
· Rannu külakeskus kogumaksumusega 344 tuhat, sellest projektist 275 tuhat, omaosalus 68 tuhat
krooni.
· Kõrtsialuse Külakeskus 1,15 milj., sh projektist 870 tuhat krooni.
· Aseri asula ja Rannu küla tänavavalgustus 1,45 milj., sh projektist 1,186 milj., omaosalus 297 tuhat
krooni.
· Vallamaja remont 499 tuhat krooni.
· Tuletõrje ja politseimaja koridor ja karniisid 73 tuhat kr.
· Valla teede remont 1,66 milj. krooni.

Välja on antud 45 kasutusluba, 34 ehitusluba, 17 projekteerimistingimust.
Urve Takjas
Vallavanem
LÜHIÜLEVAADE VOLIKOGU TÖÖST
16. oktoobril saab läbi järjekordne 3-aastane volikogu tegevusperiood, sest valitakse uus volikogu
koosseis järgmiseks neljaks aastaks. Kolme aasta jooksul on toimunud 34 volikogu istungit, kus on
vastu võetud 189 otsust ja 55 määrust. 13-liikmelise Aseri Vallavolikogu tööst on osa võtnud 17
inimest, kellest volikogu esimees Riho Kutsar on osalenud kõikidel istungitel ja asendusliikmena
volikogusse saanud Ebe Sinimäe pole puudunud üheltki istungilt. Ainult ühe korra kolme aasta jooksul
on volikogu istungilt puudunud Katrin Ostapov, Ott Penek, Maimu Vastisson ja Urve Takjas enne
vallavanemaks valimist. Tublilt on volikogu töös osalenud ka kaks korda puudunud Eha Polluks ja
asendusliige Larissa Kalda.
Kolme aasta jooksul on volikogu istungitelt kõige rohkem puudunud Gennadi Golubkov (14 korda) ja
Urmas Alles (12 korda).
Volikogu liikmed osalesid ka seitsme alatise komisjoni töös, mis keskmiselt 6 korda aastas koos käisid
või vajadusel ka rohkem. Kahjuks tuli vahepeal ka komisjonide esimehi vahetada, sest nad ei suutnud
või ei tahtnud seda tööd teha: Gaido Kentem - eelarvekomisjon, Viktor Lonski - haridus-, kultuuri- ja
spordikomisjon, Gennadi Golubkov - korrakaitse- ja liikluskomisjon, Urmas Alles - arengu- ja
majanduskomisjon. Uued komisjonide esimehed: Eha Polluks, Larissa Kalda, Ott Penek said oma
tööga hästi hakkama.
Volikogu istungite päevakorras arutuse all olnud teemade ring oli väga suur vastavalt seaduse alusel
volikogule antud otsustusõigusele: volikogu esimehe ja aseesimehe ning vallavanema valimine;
volikogu komisjonide ja vallavalitsuse koosseisu kinnitamine; oma esindajate kinnitamine- IVOL,
KOL, EMOL, Kiviõli Tervisekeskus.
Igal aastal tuleb tõsist tööd teha valla eelarve koostamisel ja läbiarutamisel, ka lisaeelarvete
vastuvõtmisel ning kinnitada tuleb ka valla tegevuse aastaaruanne. Vastu on võetud valla arengukava ja
põhimäärus, mille alusel toimub vallaelu juhtimine.
Volikogu on läbi vaadanud ja kinnitanud valla planeeringu ja suure hulga detailplaneeringuid, mis
määravad ära vallas maakasutuse. Volikogu ülesandeks on vastu võtta ka kõik valla elu korraldavad
korrad. Kinnitatud on toetuste andmise kord, palgakorraldus vallas, avaliku korra eeskirjad,
ehitusmäärus, õpilaste sõidusoodustus ja toitlustamine jne.
Volikogu vaatab läbi ka allasutuste taotlusi koosseisude kinnitamiseks ja mitmesuguste hindade
kehtestamiseks.
Tõsine teema volikogus on vallavara müügi ja erastamiste otsustamine ning kõik kommunaalteenustega
seotud küsimused: vee ja soojusenergia müügihinna kinnitamine, vee- ja soojamajanduse projektides
osalemine.
Volikogu otsustas ka mitmetes regionaalsetes ühisprojektides osalemise: turismi ja kultuuriprojekt,
tänavavalgustuse renoveerimine, 11 valla veemajanduse projekt.
Lisaks tuleb tegeleda ka vallaelanike järelepärimistele vastamise ja nende probleemide lahendamisega.

Volikogu esimehena olen käinud ka kolm korda halduskohtus volikogu otsuseid kaitsmas, sest Bruno
Uustal ja Gaido Kentem leidsid kohtule esitatud kaebustes, et nende õigusi on piiratud ja nõudsid
mõnede otsuste tühistamist. Volikogus vastu võetud otsused olid aga seadustega kooskõlas ja
volikogule jäi kohtuotsusega õigus. Need on ebameeldivad olukorrad, kui peab inimese
pahatahtlikkusest tekkinud küsimusi kohtus lahendama, kuid näitab, et volikogu on oma tööd õigesti
teinud.
Uue volikogu valimisel peaksid valijad lähtuma sellest, kas kandidaadil on volikogus töötamise
kogemusi ja kas ta on võimeline valla edasist arengut tagama. Valimiste eelsel ajal on võimul olijate
vastu esitatud süüdistusi võimu kuritarvitamises, kuid tavaliselt on need välja mõeldud ja valijate
eksitamiseks toodud, et ükskõik mis hinnaga ise valituks saada, endale aru andmata sellest, kas nad
volikogu tööks või vallavanema tööks ka suutelised on. Kõigile valijaile oma sisetunnet usaldades õige
valiku tegemist soovides
Riho Kutsar
Volikogu esimees

VALIMISLIIT OMA KODU
101 TEET REISI Vallavanema kandidaat
102 Raivo Pihlak, 103 Fjodor Maurin, 104 Sergei Arefjev, 105 Viktor Lonski, 106 Urmas Alles, 107
Natalja Jalakas, 108 Anna Zamahhova, 109 Anatoli Zamahhov, 110 Gaido Kentem, 111 Gennadi
Golubkov, 112 Aime Lille, 113 Nelly Moisa, 114 Irina Hürges, 115 Kalev Rudenko, 116 Iljana
Šipilova, 117 Mihhail Koikov, 118 Rimma Bahvalova, 119 Aleksei Homutov, 120 Avo Vanatalu, 121
Aarne Hanson, 122 Arvo Lehtla, 123 Toomas Jalakas, 124 Tarmo Elvest, 125 Hans Klaasmägi, 126
Janno Malm, 127 Gert Lonski
VALIMISPROGRAMM
Volikogus peavad olema ausad, korralikud, ettevõtlikud, põhimõttekindlad inimesed. Valige inimesed,
keda saate usaldada!
ELUKESKKOND
1. Üheskoos ettevõtjate ja majaühistutega renoveerime Kesktänava majade fassaadid ja katused, et
muuta peatänav Aseri visiitkaardiks
2. Taotleme EL fondidest toetust uue katlamaja ja soojatrasside rajamiseks
3. Koostöös Ida-Virumaa Omavalitsustega ja AS Viru Vesi taotleme EL ühtekuuluvusfondist rahalised
vahendid vee- ja kanalisatsioonitrasside renoveerimiseks.
4. Rannu peaveetrassi vahetamine ja kõikidele elamutele kanalisatsiooni liitumise võimaldamine
5. Üheskoos ettevõtjate ja majaühistutega uute mänguväljakute rajamine Aserisse ja Rannule
6. Jalgrattateede –ja matkaradade rajamine
7. Uue bussijaama ehitamine Aserisse
8. Koostöös Ühispangaga sularahaautomaadi paigaldus Aserisse

HARIDUSVALDKOND
1. Aseri Keskkoolile uute arengusuundade leidmine ja väljatöötamine
2. Kutseõppe sissetoomine Aseri Keskkooli
3. Aseri Keskkooli renoveerimise lõpuleviimine
KORRAKAITSE
1. Aserisse põhikohaga konstaablikoha loomisele kaasaaitamine
2. Aseri Häirekeskuse ehituse lõpule viimine ja töösse rakendamine
3. Keskväljakule turvakaamerate paigaldamine
SOTSIAALVALDKOND
1. Tšernobõli toetuse maksmise taastamine
2. Ranitsatoetuse maksmine esimese klassi õpilastele 1000 krooni
3. Sünnitoetuse maksmine 3000 krooni
4. Koostöös Aseri Turvakoduga lahendame Sotsiaalmaja loomise Aserisse
5. EELK regulaarne jumalateenistus Aseri Turvakodus
MAAELU
1. Toetada traadita internetiühenduste toomist küladesse.
2. Toetame külaseltside liikumist
SPORT, KULTUUR, PUHKUS
1. Toetame vallaelanikele suunatud spordi-ja kultuuriüritusi
2. Talvel liuvälja rajamine Aseri staadioni territooriumile.
3. Koostöös piirkonna ettevõtjatega Skate pargi rajamine, kus oleks võimalik tegelda ekstreemspordiga.
4. Noorte spordi-ja huvialaringide loomisele kaasaaitamine
5. Toetame inimeste väljasõite kultuuriüritustele.
KOHTUMISED VALIJATEGA:
02.10.2005 kell 14.00 ASERI TURVAKODUS
05.10.2005 kell 19.00 RANNU RAAMATUKOGUS
EESTIMAA RAHVALIIT
128 URVE TAKJAS – vallavanema kandidaat, 129 RIHO KUTSAR – Vallavolikogu esimehe
kandidaat, 130 Ott Penek, 131 Eha Polluks, 132 Larissa Kalda, 133 Ebe Sinimäe, 134 Kalle Kohver,
135 Hille Jääger, 136 Ivo Korjus, 137 Regina Kaplina, 138 Katrin Ostapov, 139 Silja Nigul, 140
Maimu Vastisson, 141 Dmitri Käär, 142 Aivar Allikmäe, 143 Marianna Koitla, 144 Maris Lasmanis,
145 Tatjana Dudkina, 146 Jüri Kamenski, 147 Tiina Matvejeva, 148 Kait Tiitso, 149 Ahto Kaasik, 150
Ene Räis, 151 Rain Korjus, 152 Jevgenia Jakubova, 153 Kaido Roosipõld, 154 Jüri Šipilov, 155 Rein
Feldman, 156 Mati Konsa
Hea Aseri valla elanik! Taas on käes aeg, mil tuleb otsustada, keda usaldada järgnevaks neljaks
aastaks oma kodupaika arendama ning kaitsma teie huvisid. Usume, et tänases kiiresti muutuvas elus

läheb kindlasti vaja põhimõttekindlust ja kogemusi, et tagada valla kiire areng, vallaelanike heaolu ning
turvalisus, tehes kõikidega koostööd ühtse eesmärgi nimel.
Meie eesmärk on turvaline ja heakorrastatud vald kaunite kodude ja korras ettevõtetega.
Elukeskkond
· lammutame lagunenud hooned ja korrastame majade välisilmed
· muudame Kalvi ranna kaasaegseks puhkealaks
· korrastame endise „kitseküla„ maa-ala
· korrastame valla teed ja teede ääred
· renoveerime keskväljaku
· koostame uue valla jäätmekava
Majandus
· loome soodsa ettevõtluskliima investeeringute valda toomiseks
· kasvatame valla eelarvet majanduse elavnemise ja projektide kaudu
· renoveerime ülalpidamiskulude vähendamiseks valla munitsipaalhooned
· renoveerime EL vahenditest valla veemajanduse
· korrastame soojamajanduse
· osaleme ühisprojektides
Haridus, kultuur ja sport
· renoveerime koolid ja kultuuriasutused
· laiendame lasteaeda
· renoveerime Aseri Vabaajakeskuse
· korrastame staadioni
· ehitame suurematesse küladesse laste spordi- ja mänguväljakud
· väärtustame õppimist, korraldame täiskasvanute täiend- ja ümberõpet
· toetame igakülgselt traditsioonilisi kultuuri- ja spordiüritusi
· toetame huvialaringe ja noortesporti
· jätkame kooli- ja suvevaheaegadel projektilaagrite korraldamist
· ehitame Aseri Raamatukogule suuremad ruumid
· asutame noore spetsialisti toetuse
Maaelu
· arendame külaliikumist, väärtustame külavanemate tööd
· aitame loodud külakeskustel oma tegevust tõhustada
· aitame läbi programmide taotleda arenguraha
Sotsiaalne heaolu ja turvalisus
· hindame eakat inimest, maksame talle jõulupreemiat, transporditoetust, ravimitoetust
· kindlustame vajadusel avahoolduse ja transpordi arstil käimiseks
· kindlustame kooli- ja lasteaia lastele tasuta lõuna ning kooliteed alustavatele lastele ranitsatoetust 300
krooni
· maksame paljulapselistele peredele ja kõrgkoolis õppijatele jõulutoetust

· maksame sünnitoetust 2000 krooni ja matusetoetust 1000 krooni
· renoveerime Kesktänav 7 maja munitsipaalmajaks
· taotleme turvalisuse suurendamiseks kohalikku konstaablit
· paneme projektirahaga suurematesse kohtadesse turvakaamerad

EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED
September

Otto-Harald Allikmäe 01.09 - 70
Ool Normak 07.09 - 75
Pavel Ivanov 07.09. - 82
Vilma Vanatalu 09.09. - 80
August Alles 13.09. - 83
Alide Pedak 15.09. - 91
Ellen Koovit 18.09. - 75
Loreida Kippar 22.09 -. 80
Veera Mihhailova 30.09. - 81

Õnnitleme!

TEATED
Aseri Vallavalitsus maksab alates 28.09.2005 raske ja sügava puudega Aseri valla elanikele ning
puudega lastele transporditoetust. Lähem teave sotsiaalnõunikult tel. 335 1495.

Lõikuspüha – maarahva püha
Laupäeval, 8. oktoobril, kell 2 päeval kutsume kõiki Kõrtsialuse küla seltsimajja lõikuspeole. Võtke
kaasa sööki või jooki, on parem kui see on oma kasvatatust valmistatud.
Kaasavõetust katame ühise laua. Ka võiks kaasa tuua midagi huvitavat teistele näitamiseks, olgu see
suvel kasvatatud hiiglane või mõni naljakas looduse and.
Ootame ka vanu ja kaasaegseid pilte talu- ja põllutöödest.
Vahepeal saab elava muusika saatel tantsu keerutada.
Tulge kogu perega, tegevust jätkub kõigile.
MTÜ Kõrtsialuse Küla Selts. Info telefonil 5340 3296

Kaagid rikuvad Rannul öörahu
Rannul on uudsena tulnud moodi öö auto-motoralli, käivitatakse ka põhjuseta garaažides

signalisatsioon.
See kõik segab öörahu. Rannu elanikud paluvad selle eksperimendi lõpetada ja alluda riigi seadustele.

Ostan või võtan rendile Kestla külas asuvat põllumajandus- maad. Tel. 5037417
_________________________________________________________________
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

