nr 1, (64)
jaanuar 2008
Aseri Vallavalitsus kuulutab välja avaliku enampakkumise järgmiste asustamata korteriomandite kohta
Eluruumi aadress

tubade arv

Kooli 8-5 Aseri alevik
Kesktänav 18-7 Aseri alevik
Kesktänav 18-9 Aseri alevik
Nooruse 2-1 Aseri alevik
Nooruse 2-4 Aseri alevik
Nooruse 4-1 Aseri alevik
Nooruse 4-3 Aseri alevik
Nooruse 4-19 Aseri alevik
Nooruse 4-24 Aseri alevik
Nooruse 4-29 Aseri alevik
Nooruse 4-31 Aseri alevik
Metsa 2-6 Aseri alevik
Metsa 2-23 Aseri alevik

1
2
2
1
2
1
2
2
1
2
2
1
1

pind m2
32,47
49,0
50,0
25,4
35,9
26,0
38,2
35,3
25,7
36,5
35,3
32,9
32,9

oksjoni alghind kr
95 000.34 920.35 640.18 900.26 850.19 350.28 500.26 400.19 200.27 150.26 400.150 000.150 000.-

Enampakkumine toimub 06. märtsil 2008. aastal kell 10.00 Aseri Vallavolikogu saalis, aadressil
Kesktänav 5 Aseri alevik.
Osavõtutasu 100 (ükssada) krooni ja tagatisraha 10% alghinnast tasutakse Aseri Vallavalitsuse
arvelduskontole nr 10 552 019 922 002 Eesti Ühispanka.
Enampakkumisest osavõtmiseks on vajalik esitada hiljemalt 03. märtsiks 2008 kella 16.00-ks Aseri
Vallavalitsusse (Kesktänav 5, Aseri alevik) järgmised dokumendid:
avaldus, osavõtutasu ja tagatisraha tasumist tõendavate maksedokumentide koopiad, isikutunnistuse või
passi koopia.
Info telefonil 33 51 248

Meil kõigil tekib jäätmeid ja mida paremini meil majanduslikus mõttes läheb, seda rohkem neid tekib.
Et meie keskkond oleks puhtam meile ja elamiskõlblik ka meie lastele tuleb pöörata tähelepanu
jäätmetekke vähendamisele, jäätmete ohutumaks muutmisele ning nende taaskasutamisele.
Taaskasutamise eesmärki kannab endas ka keskkonnaministri 16.01.2007.a. määrus nr 4, mis sätestab
milliseid jäätmeid peab iga jäätmevaldaja (elanik) eraldi sorteerima. Aseri vallas on käesoleval ajal
võimalik eraldi ära anda järgmiseid jäätmeid: paber ja kartong, pakendid, segaolmejäätmed ja ohtlikud
jäätmed. Paberi ja kartongi konteinerid asuvad Metsa tn, Kooli tn ja Kesktänav 9 juures, Pargi tn ja
Rannu külas. Pakendikonteinerid asuvad Kesktänav 9 juures ja Rannu külas. Klaastaara konteinerid
asuvad Metsa tn, Kooli tn ja Kesktänav 9 juures, Rannu külas ja Kestla külas. Segaolmejäätmete
konteinerid asuvad Metsa tn, Kooli tn, Kesktänav 9 juures, Pargi tn, Nooruse tn, Nurme tn, Rannu
külas ja Kestla külas.
Lähtuvalt Aseri valla heakorra eeskirjade punktidest 15.6 ja 15.7 on iga eramaja omanik kohustatud
paigaldama oma kinnistu piiridesse sellise arvu jäätmekonteinereid, mis tagaks eelpoolnimetatud
keskkonnaministri määrusekohase jäätmete sorteerimise ja ladustamise ning jäätmete regulaarse äraveo

tagamiseks omama jäätmeveo lepingut kas OÜ-ga Aseri Kommunaal või jäätmevedajaga. Kõige
lähemal ajal hakkab tööle ka ohtlike jäätmete vastuvõtupunkt aadressil Kordoni 12 Aseri alevik, kuhu
on võimalik vastava tasu eest ära anda oma ohtlikud jäätmed.
Ivo Korjus
Aseri abivallavanem

У нас у всех остаются отходы, мусор. И чем лучше мы живем, тем больше у нас остается
отходов. Чтобы у нас была окружающая среда чище и хорошо было жить нам и нашим детям
надо обращать внимание на то, чтобы отходов было меньше и их можно было использовать
второй раз. Министр окружающей среды в своем указе номер 4 от 16.01.2007 г., разъясняет, как
люди должны сортировать свои отходы, чтобы их можно вторично использовать.
С 01.01.2008 г. необходимо сортировать отходы. Отдельно кладутся в контейнера, бумага,
картон, упаковки, смешанные отходы и опасные отходы.
Контейнера для бумаги и картона находятся, по ул. Метса, Кооли, Кесктянав 9, Парги и Ранну.
Для упаковок контейнера находятся, Кесктянав 9 и Ранну. Для стеклотары, Метса, Кооли,
Кесктянав 9, Ранну и Кестла.
Отходы, после ремонта, старую мебель нельзя бросать в контейнер для смешанных отходов.
Человек должен заказать контейнер у фирмы которая занимается транспортировкой мусора.
Правила благоустройства волости Азери прописывают, что каждый домовладелец должен на
своей территории установить столько разных контейнеров, чтобы соблюдать указ министра
окружающей среды. У каждого владельца частного дома должен быть договор с фирмой
Элькарин для транспортировки отходов.
Опасные отходы нужно отдавать за отдельную плату по адресу Кордони 12. Если возникнут
вопросы, тогда обратиться в Азери Коммунаал по тел. 33 51 223 или волость 33 51 630.
Надеемся, что все жители Азери с пониманием отнесутся к этому вопросу, так как мы все хотим
жить в чистом поселке и чтобы окружающая среда была чистой.
Иво Корьюс
Зам. старейшины волости Азери

VALLAVOLIKOGU
27.12.2007
OTSUSED
nr 102. Kinnitati 2007. aasta eelarve muudatused ja lisaeelarve.
nr 103. Kinnitati põhivara mahakandmise akt.
nr 104. Suurendati 2008. aastaks vallavalitsuse ja valla asutuste töötajatele palgafondi 20 % võrra.
nr 105. Kinnitati Aseri Keskkooli hoolekogusse volikogu esindajana Eha Polluks.

MÄÄRUSED
nr 38. Muudeti Aseri valla eelarvest toetuste andmise korda. Alates 01.01.2008 on sünnitoetus 2500
krooni.
nr 39. Kinnitati Aseri Lasteaias lasteaia kulude katmisel perede osalustasuks alates 01.01.2008 a`50
krooni kuus.
nr 40. Otsustati keelata Aseri valla territooriumil asuvates kauplustes ja tanklates alkohoolsete jookide
jaemüük alates 15. jaanuarist 2008 kell 22.00- 7.00.

VALLAVALITSUS
13.12.2007
KORRALDUSED
nr 206. Kooskõlastati OÜ Aseri Kommunaal poolt 04.10.2007 esitatud vee erikasutusloa taotlus, sest
aastateks 01.01.2008 - 31.12.2012 muudeti veemajanduse andmed Aseri puurkaevust võetavale
veekogusele. Veevõtt Aseri aleviku Kambriumi-Vendi veekompleksi Gdovi veekihist on 591,78
m3/ööpäevas.
nr 207. Kinnitati vallavara mahakandmise akt, mis oli koostatud 03. detsembril 2007.
nr 208. Kinnitati eelarve muudatused kululiikide lõikes ja reservfond.
nr 209. Maksti ühekordseid toetusi 7 isikule, kokku 2800 krooni.
nr 210. Kinnitati MTÜ Lille Turvakodus viibivate pensionäride pensionist tasutava omaosaluse suurus.
nr 211. Määrati raske puudega isikule hooldaja.
nr 212. Jõulutoetused
* maksti valla sotsiaaltoetuste vahenditest mittetöötavatele pensionäridele a`200 kr (643 pensionäri)
128 600 kr;
Maksti riigi eelarve toimetulekutoetusteks eraldatud summade arvelt sotsiaaltoetused järgmiselt:
* kutse- ja kõrgkooli õpilastele a`500 kr vastava õppeasutuse poolt esitatud tõendi alusel (58 õpilast) 29
000 kr
* Tšernobõlist osavõtnutele a`200 kr (11 inimest) 2 200 kr
* paljulapselistele peredele: kolme- ja enamalapselistele (kuni 18 a.) a`500 kr lapse kohta - (19 peret)
32 500 kr
* vähekindlustatud puudust kannatavatele peredele ühekordset täiendavat toetust a`500 krooni iga
pereliikme kohta (9 peret 6 500 kr).
nr 213. Kinnitati lähteülesanded Kivi, Raudtee-Ääre ja Kassi kinnistutel detailplaneeringu
koostamiseks.
nr 214. Kinnitati Osaühing VIRTEL GRUPP tööettevõtelepingu ASERIVV 14/2007 26.09.2007 lisa 1
muudatus.
nr 215. Anti nõusolek ilutulestiku korraldamiseks Wienerberger AS-le ettevõtte aastalõpupeo raames
ilutulestiku läbiviimiseks Aseri Rahvamaja juures 14. detsembril 2007.
nr 216. Maksti ühekordseid toetusi 10 isikule, kokku 16 000 krooni ja toetati Eesti Metodisti Kiriku
Aseri Kogudust 2000 krooniga ning Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Peterburi Püha Õndsa
Ksenia Aseri kirikut 1000 krooniga

nr 217. Suunati reservfondist 4339 krooni Metsa 2 maja katuse remondiks, kuna selles majas kuulub
kaks korterit vallale.
nr 218. Kinnitati Aseri Vabaajakeskuse soojaveeboileri (jääkväärtus 3748 kr) üleandmise akt MTÜ
Spordiklubile Kuldsed Kalakesed.
MÄÄRUSED
nr 3. Kinnitati õpilaskoha tegevuskulu arvestuslikuks maksumuseks ühe õpilase kohta 2008.
eelarveaastal Aseri Keskkoolis 1871 krooni kuus.
nr 4. Kinnitati 2008. eelarveaastaks Aseri Lasteaia majandamiskulude, personali töötasu ja
sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslikuks maksumuseks ühe lapse kohta 2166 krooni kuus.
nr 5. Kinnitati õpilaskoha tegevuskulu arvestuslikuks maksumuseks ühe õpilase kohta 2008.
eelarveaastal Aseri Muusikakoolis 2879 krooni kuus.
28.12.2007
nr 219. Kinnitati eelarve muudatused kululiikide lõikes.
09.01.2008
nr 1. Väljastati ehitusluba AS-le Windest Green Energy tuulepargi ehitamiseks Oru, Aseriaru ja Rannu
külade territooriumitele.
nr 2. Maksti ühekordseid toetusi 5 isikule, kokku 1500 krooni
nr 3. Vabastati Aseri Lasteaias ajavahemikus 02.01.2008 - 20.06.2008 toiduraha maksmisest 100%
ulatuses 5 last, 50% ulatuses 11 last.
nr 4. Toetati Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusu Kiriku Aseri Püha Ksenia Kogudust 4000 krooniga
akende valmistamisel.
nr 5. Kinnitati Aseri vallamaja keldri metallukse valmistajaks ja paigaldajaks FIE Sergei Jermilov.
nr 6. Kinnitati ERKAS Arendusteenuste OÜ Aseri valla jäätmehoolduskava dokumentide koostajaks ja
2001. aasta soojamajanduse arengukava uuendajaks.
nr 7. Kuulutati välja asustamata korterite enampakkumine 06. märtsil 2008 kell 10.00 Aseri vallamajas.

Õppeaasta teine pool on alanud
Nii nagu eelmisel talvisel koolivaheajal, ei saanud lapsed ka sellel aastal lumepuudusel oma vaheaega
suusatades-kelgutades-uisutades mööda saata. Tegevust siiski jagus kõikidele soovijatele
Vabaajakeskuses, kus vana-aasta sees ja ka uue aasta algusest peale igal päeval treeningud-võistlused
toimusid.
Õppetöö koolis algas 7.jaanuarist oma tavapärase rütmiga peale ja kestab kuni 14.märtsini. XII kl
õpilased peavad jaanuari keskpaigaks tegema oma valiku ja teatama kooli juhtkonnale õppeained,
milles nad soovivad riigieksameid sooritada.
Peale õppetöö jätkub ka tunniväline tegevus ringides ning võistlustest ja üritustest osavõtmine.
18.-19.jaanuaril osaleb Luule Varinurme näitering Jõgeva Gümnaasiumis põhikooli õpilastega III Betti
Alverile pühendatud luulepäevadel “Tuulelapsed”. Algab ka kooliteatrite kirjandusliku teatriprojekti

“Mängime A. H. Tammsaare loomingut” ettevalmistamine. Nendest iga-aastastest teatriprojektidest on
meie näitering ka osa võtnud, mis kulmineerub suvise etendusega koos teiste kooliteatritega.
Osaleme jaanuari lõpus Ida-Viru õpilasetlejate konkursil ning jaanuaris-veebruaris toimuvatel
piirkondlikel olümpiaadidel.
Järgnevalt ka mõned pildid toimunud üritustelt.
Riho Kutsar

Karnevali avamine

Hommikukontserdi pildid

Pidulik jõululõuna

Sport
KORVPALL
Talvisel koolivaheajal toimus Aseris IV Vello Kõrveku mälestusturniir korvpallis. Turniiri võitis
Kiviõli/Aseri ühine võistkond. Teise koha saavutasid Toila korvpallipoisid ning kolmas koht kuulus
Iisakule. Huvitavaks kujunes treenerite viskevõistlus, mille võitis Ib Lamp Toilast, II koha saavutas
Priit Sternhof Kiviõlist, III-IV kohta jagasid Eduard Klaasmägi Aserist ja Andres Kallavus Avinurmest.
LAUATENNIS
Meie noortele lauatennisemängijatele kujunes 2008.a esimene võistlus edukaks. Haapsalus mängiti
ELTL Laste GP V etappi. 1993 ja nooremate vanuseklassis saavutas I koha KARMEN KOZMA, 1999
ja nooremate klassis võidutses REELICA HANSON, kes täiseduga juhib võistlussarja, 1997 ja
nooremate poiste vanuseklassis saavutas teise koha LEONID VAGULIN.
Veebruarikuu üritused:
9.veebruar 2008 EMSL"Jõud" MV lauatennises algus 11.00
10.veebruar 2008 saalijalgpall algus 12.00
16.veebruar 2008 TALVINE KALAPÜÜK Aseri tiigil kell 10.00
23.veebruar 2008 Eesti noorte MV lauatennises
Õnnitleme medaliomanikke.
26. jaanuaril selgitati Viljandis Eesti parimad noorte võistkonnad lauatennises. Meie tütarlaste
võistkond koosseisus Karmen Kozma ja Liis Lass saavutasid hinnatava II koha kaotades finaalis
tugevale Narva võistkonnale.

Reelica Hanson koos oma treeneri Tatjana Tšistjakovaga naiste MV paarismängus

võitja võistkond Kiviõli-Aseri

korraldajad on V.Kõrveku haual küünla süütanud

Toila-Iisaku mäng algas

kaugviskevõistlus keskringist

EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED
jaanuar
1. Uustalu Asta 27.01.1920 88.a.
2. Rätsep Leida-Miralda 30.01.1921 87.a.
3. Raagmets Vaike 15.01.1922 86.a.
4. Erakhtina Anisiya 12.01.1926 82.a.
5. Zubova Lembi 18.01.1926 82.a.
6. Elmik Juta 07.01.1927 81.a.
7. Aaman Aino 19.01.1927 81.a.
8. Luukanen Helmi 15.01.1933 75.a.
9. Sakova Zinaida 08.01.1938 70.a.
10. Fedulov Anatoli 09.01.1938 70.a.
11. Gubanova Maria 15.01.1938 70.a.
12. Võrk Maire 22.01.1938 70.a.
13. Mirontšenko Ivan 25.01.1938 70.a.
14. Musten Lille 26.01.1938 70.a.
15. Sternhof Aida 31.01.1938 70.a.

Õnnitleme!

TEADE
Aseri Vallavalitsus soovib tunnustada valla teenetemärgiga isikuid, kellel on olnud valla arengus
märkimisväärseid teeneid. Taotlused esitada hiljemalt 05. veebruariks valla kantseleisse või e-postiga
(info@aserivv.ee).Taotluste esitamisel lähtuda määrusest, mida saab vaadata valla kantseleis,
raamatukogudes ja valla kodulehel (Aseri Vallavolikogu 30.05.2007 määrus nr 32 "Aseri valla
teenetemärgi statuudi kehtestamine").

