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oktoober 2010

Aseri Vallavalitsus
teatab:
Lähtudes jäätmeseaduse § 66 lg 2, lg 4, § 67 lg 1, lg 4, § 68 lg 1 ja § 135 lg 1, kohaliku omavalitsuse
korralduse seaduse § 6 lg 1, Aseri Vallavolikogu 01.10.2008.a määrusest nr 57 „Aseri valla korraldatud
jäätmeveo rakendamise kord” (muudetud Aseri Vallavolikogu 25. märtsi 2009.a. määrusega nr 74)
toimus 25.05.2010 avalik konkurss „Ettevõtja leidmine ja ainuõiguse andmine korraldatud jäätmeveoks
Aseri valla haldusterritooriumil”.
Avalikul konkursil „Ettevõtja leidmine ja ainuõiguse andmine korraldatud jäätmeveoks Aseri valla
haldusterritooriumil“ laekusid pakkumiste esitamise tähtajaks pakkumised järgmistelt ettevõtetelt:
1. OÜ Ekovir, reg. kood 11003148, Kaasiku 28, Jõhvi küla, 41541, Jõhvi vald;
2. AS Heakorrastus, reg. kood 10229666, Rahu 3, 21003, Narva
3. Ragn-Sells AS, reg. kood 10306958, Suur-Sõjamäe 50, 11415 Tallinn;
4. AS Veolia Keskkonnateenused, reg. kood 10814608, Artelli 15, 10621 Tallinn.
Aseri Vallavalitsuse 23.09.2010 korraldusega nr 98 tunnistati edukaks pakkumiseks OÜ EKOVIR
pakkumine, mis sai hindamiskriteeriumite alusel kõige suurema väärtuspunktide summa.
Korraldatud jäätmeveo ainuõigus Aseri vallas on antud OÜ EKOVIR´ ile viieks aastaks.
OÜ EKOVIR segaolmejäätmete hinnakiri:
Jäätmemahuti
suurus liitrit
Kuni 100l ja kuni
10kg jäätmekott
50
80
140
240
370
600
800
1500
2500
4500

Teenustasu jäätmete Teenustasu jäätmete
ühekordse käitlemise ühekordse käitlemise
eest ilma 20%
eest koos 20%
27,95

33,54

17,95
25,95
34,95
44,95
52,95
64,95
66,95
87,50
191,95
333,35

21,54
31,14
41,94
53,94
63,54
77,94
80,34
105,00
230,34
400,02

Paber ja Kartong
Teenustasu jäätmete
Jäätmemahuti
ühekordse käitlemise
suurus liitrit
eest ilma 20%
240 l
0,01
600 l
0,01
2500 l
0,01
kokku
0,03

Teenustasu jäätmete
ühekordse käitlemise
eest koos 20%
0,01
0,01
0,01
0,03

OÜ EKOVIR jäätmemahutite müügi ja rendihinnad:
Jäätmemahuti
maht liitrites
Konteiner 80 l
Konteiner 140 l
Konteiner 240 l
Konteiner 370 l
Konteiner 600 l
Konteiner 800 l
Konteiner 1500 l
Konteiner 2500 l
Konteiner 4500 l

Konteineri müük kr/tk,
koos käibemaksuga
600,00
630,00
700,00
1200,00
3100,00
3300,00
6500,00
7500,00
9000,00

Konteineri kuurent kr/tk,
koos käibemaksuga
30,00
30,00
35,00
53,00
85,00
75,00
200,00
300,00
400,00

Vastavalt Aseri Vallavolikogu 01.10.2008.a määrus nr 57 „Aseri valla korraldatud jäätmeveo
rakendamise kord” on jäätmevedaja ja jäätmevaldaja kohustatud sõlmima omavahelise kirjaliku
jäätmekäitluslepingu.
Täpsem info jäätmekäitluslepingu sõlmimise kohustuse kohta
Aseri Vallavalitsuse kodulehel:
http://www.aserivv.ee/uldinfo/avalik57.php
OÜ EKOVIR võtab kõikide Aseri valla territooriumil korraldatud jäätmeveopiirkonnas asuvate või
elavate jäätmevaldajatega ühendust liitumislepingute sõlmimise asjus.
Uus jäätmevedaja planeerib alustada jäätmevedu 1. detsembril 2010. a. Vastavalt seadusele peavad
jäätmeveo lepingu sõlmima ka eramajad külades ja aiandusühistud. Loodame, et suudame oma valla
veelgi puhtama ja kaunimana hoida.
Mõistvale suhtumisele lootma jäädes,
Aseri Vallavalitsus

VALLAVOLIKOGU
29. september 2010
OTSUSED
nr 42. 2010. aasta esimene lisaeelarve ja eelarve muudatused.
nr 43. Garantii andmine projektile "Aseri Vabaajakeskuse renoveerimistööd"
nr 44. Aseri Muusikakooli taotlus.
* Muusikakoolis toimuvate tasuliste kontsertide piletite hinnad 20 kr ja 10 kr
nr 45. Pargi tn 11 maa-ala munitsipaalomandisse taotlemine.
nr 46. Pumbamaja maa-ala munitsipaalomandisse taotlemine.
nr 47. Reeskalda tee 8 maa-ala munitsipaalomandisse taotlemine.
nr 48. Veetorni pargi maa-ala munitsipaalomandisse taotlemine.

nr 49. Esindajate nimetamine Eesti Maarahva V Kongressile.
* Nimetati volikogu esindajateks Koit Oras ja Sergei Arefjev
MÄÄRUSED
nr 14. Õigusaktide muutmine seoses EURO kasutuselevõtmise ettevalmistamisega.
* tuleb kajastada rahalised väärtused paralleelselt kahes vääringus - kroonides ja eurodes.
nr 15. Eluruumi üüri ja hooldustasu piirhinna kinnitamine.
* kinnitada Aseri vallas eluruumi üüri ja hooldustasu 1m2 piirhinnaks 10 kr ehk 0,64 eurot
nr 16. Aseri Vallavolikogu 05. detsembri 2007 määruse nr 37 "Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse
rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord" muutmine.
nr 17. Aseri Vallavolikogu 26. mai 1999 määruse nr 49 "Aseri valla munitsipaalomandis olev lasteaed
(nimetusega) Aseri lasteaed põhimäärus" muutmine.
*asendatakse sõna "juhataja" sõnaga "direktor"
nr 18. Aseri Vallavolikogu 01. oktoobri 2008 määruse nr 58 "Lastevanemate osalemine Aseri Lasteaia
kulude katmises" muutmine.
* asendatakse sõna "juhataja" sõnaga "direktor"

VALLAVALITSUS
KORRALDUSED
23. september 2010
nr 92. Kaevamisloa väljastamine.
* Väljastada kaevamisluba Water Ser Lääne-Eesti Osaühingule ühisveevärgi ja rajatiste ehituseks Aseri
vallas (Rannu-Aseri ühendustorustik, Kesktänava pikendus, Mere tänav, Tsemendi tänav, Tsemendi
põik, Rahva tänav)
nr 93. Kaevamisloa väljastamine.
* Väljastada kaevamisluba AS Antaares ühisveevärgi ja rajatiste ehituseks Aseri vallas (Aseri alevik
Oja tänav, Kõrtsialuse ja Rannu küla)
nr 94. Kaevamisloa väljastamine.
* Anda välja kaevamisluba EG Ehitus AS ühisveevärgi ja rajatiste ehituseks Aseri alevikus (Pargi
tänav, Kordoni tänav, Veetorni tänav, Kesktänav, Kooli tänav, Nooruse tänav).
nr 95. Projekteerimistingimuste väljastamine.
* Väljastada Helmo Sammelseljale projekteerimistingimused kõrvalhoone-sauna renoveerimiseks
asukohaga Kõrkküla küla, Raja maaüksus.
nr 96. Aseri valla kriisikomisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine.
nr 97. Avatud konkursi ettevõtja leidmiseks ja ainuõiguse andmiseks korraldatud jäätmeveoks Aseri
valla haldusterritooriumil pakkumiste vastavaks tunnistamine.
* Tunnistati järgmiste pakkujate pakkumised vastavaks alljärgnevalt:
Osaühing Ekovir, Aktsiaselts Heakorrastus, Ragn-Sells AS, AS Veolia Keskkonnateenused.
nr 98. Avatud konkursi ettevõtja leidmiseks ja ainuõiguse andmiseks korraldatud jäätmeveoks Aseri
valla haldusterritooriumil edukaks tunnistamine.
* Tunnistati Aseri vallas korraldatud jäätmeveo leidmiseks edukaks pakkujaks Osaühing Ekovir,

aadress Kaasiku 28, Jõhvi küla, Jõhvi vald.
nr 99. Puudega inimesele hooldaja määramine.
nr 100. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja nõusoleku andmine maa ostueesõigusega erastamiseks
Marina Stonenele ja Juri Romõšile.
nr 101. Maaüksuse nime muutmine.
* Muuta maaüksuse nimi Aseri tiigi, asukohaga Aseri alevik ja määrata maaüksuse uueks nimeks Aseri
park.
* Muuta maaüksuse nimi Aseri Keskväljak, asukohaga Aseri alevik ja määrata maaüksuse uueks
nimeks Keskväljak.
nr 102. Kohanime määramine.
* Määrata munitsipaalomandisse taotletavale Aseri alevikus Kesktänav 9a ja Tehase tänavaga
piirnevale pargile kohanimeks Veetorni park.
nr 103. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja nõusoleku andmine maa ostueesõigusega erastamiseks
Sergey Zakharovile.
nr 104. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja nõusoleku andmine maa ostueesõigusega erastamiseks
Hans Muttikule.
nr 105. Projekteerimistingimuste väljastamine.
* Väljastada Vadim Kolessevile projekteerimistingimused üksikelamu projekteerimiseks asukohaga
Aseri vald, Kõrkküla küla, Viktoria maaüksus.
nr 106. Reservfondist suunamine.
* Suunata reservfondist Aseri Keskkoolile 1850 krooni alla transpordi toetuseks.
MÄÄRUSED
nr 4. Aseri valla kriisikomisjoni põhimäärus.
nr 5. Aseri Vallavalitsuse 23. jaanuari 2009 määruse nr 1 "Aseri Lasteaia hoolekogu põhimäärus"
muutmine.
* asendatakse sõna "juhataja" sõnaga "direktor"
nr 6. Aseri Vallavalitsuse 21. juuli 2008 määruse nr 2 "Aseri Lasteaeda vastuvõtu ja väljaarvamise
kord" muutmine.
* asendatakse sõna "juhataja" sõnaga "direktor"
12. oktoober 2010
nr 107. Projekti "Aseri Vabaajakeskuse renoveerimistööd" mööbli hinnapakkumise kinnitamine.
* Kinnitati mööbli valmistajaks OÜ Mööbel EST hinnapakkumisega 358 293 krooni.
nr 108. Puudega inimesele hooldaja määramine.
nr 109. 2010. aasta eelarve muudatused.
nr 110. Maaüksusele aadressi ja maa sihtotstarbe määramine ning nõustumine maa riigi omandisse
jätmisega.
nr 111. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja nõusoleku andmine maa ostueesõigusega erastamiseks
Viivi Pärnale.
nr 112. Korterite avaliku enampakkumise väljakuulutamine.
nr 113. Ühekordne toetus.

MÄÄRUSED
nr 7. Õigusaktide muutmine seoses EURO kasutusele-võtmise ettevalmistamisega.
* väljastada kirjalik nõusolek OÜ-le Aseri Kommunaal väikeehitise (puurkaev-pumpla) püstitamiseks
asukohaga Kesktänav 9a Aseri alevik.
nr 88. Aseri Rahvamaja automaatse tulekahju signalisatsioonisüsteemi projekteerija ja paigaldaja
valimine.
* kinnitada Aseri Rahvamaja automaatse tulekahju signalisatsioonisüsteemi projekteerijaks ja
paigaldajaks Gersen Osaühing.
nr 89. MTÜ Ida-Virumaa Pensionäride Ühenduse taotlus.
* toetada MTÜ Ida-Virumaa Pensionäride Ühendust 1000 krooniga seoses Eakate Päeva läbiviimisega
13. oktoobril 2010 Kohtla-Järve Kultuurikeskuses.
13. september 2010
nr 90. Aseri Rahvamaja lamekatuse renoveerija väljavalimine.
* kinnitada Aseri Rahvamaja lamekatuse renoveerijaks AS Kelp Ehitus.
nr 91. Ehitusloa väljastamine.
* väljastada ehitusluba Aseri Vallavalitsusele Aseri Rahvamaja lamekatuse renoveerimiseks.

Töötus
Majandus elavneb, töötukassa reservid kasvavad, kuid meie vallas on endiselt kõrge töötuse määr.
Augustis oli meie vallas 140 registreeritud töötut, mis on märgatavalt vähem kui jaanuaris, kui
Töötukassas oli arvel 220 töötut. Töötute arv on vähenenud, kuid pikaajaliste töötute ehk üle aasta
tööta olnud inimeste arv on kasvanud. Pikaajalised töötud ei saa töötuskindlustushüvitist ega
töötutoetust ning nende leibkondade sissetulekuks on vallast saadav toimetulekutoetus.
Toimetulekutoetust saab umbes 35 perekonda ja see arv ei ole vähenenud. Toetuse suuruseks on 1000.krooni perekonna esimese liikme ja 800.- krooni iga järgneva liikme kohta. Samuti kuuluvad
kompenseerimisele eluruumi alalised kulud kehtestatud piirmäärade ulatuses. See on väga väike
sissetulek, millega töötud peavad toime tulema ning selline olukord tekitab hulgaliselt kaasnevaid
probleeme nii tervisega kui vaba aja sisustamisega. Paljud meie valla lapsed kasvavad
toimetulekutoetust saavates peredes ja võimaluse piires oleme neid peresid toetanud laste ravikulude
katmisel, kui ka huvihariduse omandamisel. Pikaajalised töötud kaotavad sageli nii huvi kui oskused
tööd teha. Töötukassa korraldab küll koolitusi, kuid see ei taga alati töökohta. Loodame lähiajal
ettevõtluse elavnemisele ja seeläbi uute töökohtade loomisele, mis vähendaks töötust.
Liivi Vares
sotsiaalnõunik

ASERI VALLAVALITSUS
kuulutab välja avaliku enampakkumise asustamata korteriomandite müümiseks
tubade arv pind m2 oksjoni alghind kr
Kesktänav 9-2 Aseri alevik
2
35,1
20 850.Kesktänav 9-5 Aseri alevik
1
26,0
19 350.Kesktänav 15-7 Aseri alevik
2
47,2
28 050.Kesktänav 18-7 Aseri alevik
2
49,0
34 920.Kesktänav 18-9 Aseri alevik
2
50,0
35 640.Nooruse 2-4 Aseri alevik
2
35,9
26 850.Noorus 2-8 Aseri alevik
2
36,4
27 150.Nooruse 2-21 Aseri alevik
2
36,1
27 000.Nooruse 4-2 Aseri alevik
2
35,2
26 250.Nooruse 4-3 Aseri alevik
2
38,2
28 500.Nooruse 4-19 Aseri alevik
2
35,3
26 400.Nooruse 4-21 Aseri alevik
2
36,0
26 850.Nooruse 4-25 Aseri alevik
2
36,0
26 850.Nurme 1-42 Aseri alevik
2
41,3
34 950.Metsa 2-6 Aseri alevik
1
32,9
150 000.Metsa 2-13 Aseri alevik
1
32,0
25 650.Metsa 2- 23 Aseri alevik
1
32,9
150 000.Kooli 5-40 Aseri alevik
1
28,1
21 000.Kooli 8-5 Aseri alevik
1
32,47
95 000.Eluruumi aadress

Enampakkumine toimub 22. novembril 2010 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 SEB Pangas.
Enampakkumisest osavõtmiseks on vajalik esitada hiljemalt 18. novembriks 2010 kella 16.00-ks Aseri
Vallavalitsusse (Kesktänav 5, Aseri alevik 43401) järgmised dokumendid:
avaldus, osavõtutasu ja tagatisraha tasumist tõendavate maksedokumentide koopiad, isikutunnistuse või
passi koopia.

Rahvaliiga jalgpallis
Sel aastal käivitas Eesti Jalgpalli Liit esmakordselt uue projekti nimega Rahvaliiga.
See oli jalgpalliturniir, kus võisid osa võtta liigadesse mitteregistreeritud võistkonnad. Nii otsustasime
meiegi, et võtame sellest osa. Võistkonna nimeks sai FC Asevere (võistkonna moodustasid peamiselt
Aseri ja Rakvere mängijad, selle järgi ka nimi).
Turniiri võib pidada igati kordaläinuks, sest esimesel aastal võttis sellest osa ligi 60 võistkonda üle
terve Eestimaa. Nad olid paigutatud vastavalt oma asukohale kaheksa-liikmelistesse alagrupidesse.
Esindatud oli muuhulgas ka Saare-, Hiiu- ja Harjumaa, Narva ning Pärnu. Alagrupist edasi sai kaks
võistkonda.

Meid paigutati ühte alagruppi koos Ida- ja Lääne-Virumaa ning Jõgeva võistkondadega.
Seadsime eesmärgiks alagrupist edasipääsu. Vapralt võitlesime iga palli eest ja mängisime kuni viimse
minutini, hoolimata tihti ettetulnud kaotusseisust. Lõpuks sai meie eesmärk täidetud-pääsesime 16
parima hulka! Järgnes finaalturniir, kus pidi selguma võitja. Loomulikult oli võit ihaldatav – turniiri
võitjal oli au mängida Eesti jalgpallikoondise esindusstaadionil A Le Coq Arenal, endiste koondislaste
vastu.
Finaalturniir jätkus ka meie jaoks. Loositahtel läksime kokku Ülenurme valla võistkonnaga. Kahjuks ei
olnud fortuuna seekord meie poolel. Seega pidime asuma teele Tartumaale, selle asemel, et mängida
kodusel staadionil, omaenda toetajate ees. Vihmase ja tuulise ilmaga tuli vastu võtta valus kaotus.
Turniir sai meie jaoks läbi.
Kokkuvõttes oleme aga igati rahul. Koht 16 parima hulgas üle terve Eesti on väga hea näitaja.
Võistkond, kellele kaotasime ei olnud aga sugugi nõrk. Kokkuvõttes said nemad neljanda koha. Turniiri
võitis aga läänemaalt pärit võistkond JK Risti.
See, et projekt oli väga mitmekesine ja huvitav näitavad järgmised faktid: mitu võistkonda koosnes
naistest, ühe võistkonna mängust võttis osa Senegali kodakondne, JK Risti võistkonnas oli platsil
korraga 6 ühe pere liiget,mitmetes tiimides sai näha telerist või ajalehest tuntuid nägusid. Ka meie
võistkond on omamoodi huvitav. Mängijad, kes kandsid FC Asevere vormi olid pärit väga erinevatest
paikadest. Meid esindasid mehed Aserist, Jõgevalt, Rakverest, Sillamäelt, Narvast ja ühes mängus oli
meil kasutada ka Venemaalt pärit mängija. Eraldi tooks välja mängijad Aserist: I.Jakovlev, J.Semikov,
P.Laidinen, O.Nõlvak, A.Sakov, T.Elvest, K.Räis, L.Varik, J.Vassiljev, A.Popov, F.Maurin, J.Aboljanin.
Täname publikut, kes käis meile kaasaelamas! Suured tänud osutatud abi eest Aseri Vallavalitsusele ja
Kaire Kutsarile!
Loodame, et suudame tuua jalgpallilahingud Aseri staadionile ka järgmisel aastal.
Kert Räis FC Asevere kapten

KUTSUME LAUATENNIST MÄNGIMA!

Miks on lauatennis vahva spordiala?
- saab harrastada läbi aasta- lapsed tervemad tänu saalispordile;
- erinevaid isikuomadusi tervikuna arendav spordiala- kiirus, täpsus, koordinatsioon, fookus, tajud,
mõtlemine;
- sõbralik ja vähe vigastusi;
- saab harrastada väga noorelt kuni väga kõrge eani;
- mugav- väike reket ja riided kotti ning trenni;
- palju lastevõistlusi;
- väga sobilik nii tüdrukutele kui poistele;
- ei ole kallis spordiala.
Lauatennise sünnimaaks peetakse Jaapanit. Seda toredat spordiala harrastab üle maailma enam kui 30
miljonit inimest. Ka Aseris on lauatennis väga vanade traditsioonidega. Alates 1958. aastast on pidevalt
Aseris mängitud heal tasemel lauatennist. Esimeseks lauatenniseaktivistiks oli Imants Kalninš, kelle
poeg Jüri Kalninš mängib tänaseni. Alates 1961. aastast kuni tänaseni on võidetud võistkondlikke
medaleid Eesti meistrivõistlustelt. Sellel ajal esindasid Aserit: G.Golubkov, J.Korkmann, V.Fedjukin,
N.Tinnuri, L.Laidinen. Seitsmekümnendatel aastatel oli aktiivseks ala arendajaks Julius Korkmann.
Võistkonda lisandusid mängijad, kes osaliselt mängivad ka täna : A.Krall, A.Hanson, J.Kalninš,
M.Tšistjakova. 1983 aastast alustas treenerina tööd Iljas Mirzagajev, kelle käe all on sirgunud arvukalt
häid mängijaid. Tema esimeste õpilastena jõudsid Eesti paremikku N.Bazarov, V.Šlomovitš,
S.Sundejev, R.Hanson jpt. Mina koos Pekkaga alustasin oma sportlaseteed koos eelpool nimetatutega.
Oma kogemuste põhjal julgen väita, et Aserist on võimalik jõuda Euroopa Meistrivõistluste madaliteni
(minul õnnestus võita kahel korral) - tuleb ainult tahta ning palju treenida. Sellest ajast ei ole Eesti
noorte meistrivõistlustesl jäänud Aseri sportlased medalita kuni tänaseni. Kindlasti torkab teile silma
nimede kordumine, kes mängisid kümneid aastaid tagasi ja samanimelised võidavad täna. See näitabki
ühe spordiala järjepidevust pikkade aastate vältel, sest tegu on juba kas teise või kolmanda
põlvkonnaga.
Täna anname Pekka Laidineniga treeninguid Aseri Keskkooli saalis, aga selle aasta lõpuks loodame
kolida uhiuude spordisaali, ootame põnevusega. Julgen väita, et meil on väga ühtehoidev ja hea
treeningõhkkond. Palju on võistlustelkäimist ja seetõttu suuremad mängijad väga hoiavad väikeseid.
Palju toimub meil huvitavaid üritusi. Meie treeningud ei seisne ainult lauatennise mängimises, me
tegeleme palju ka teiste spordialadega.
Ootame uusi särasilmseid spordisõpru, tulge koos vanematega ja meil on koos tore olla !
Lauatennise treener Tatjana Tšistjakova

Õnnitleme Teid!
Nadežda Levina ja Andrei Ratškov
pisipoja Aleksander Levini sünni puhul
/29.09.2010/

EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED
Oktoobrikuu eakad sünnipäevalapsed:
Marie-Lorentine Pärnaste - 91
Ivan Fedorov - 88
Lovise Penek - 88
Ella Kuusk - 87
Helga Aarik - 87
Zinaida Khrapova - 85
Jekaterina Kuzjakova - 85
Erna Moorast - 84
Zinaida Mogortsova - 84
Linda Leibur - 83
Ralf Merilaine - 81
Elfride Kasela - 81
Selma Küüsmaa - 80
Leo Roosmäe - 80
Milvi Veiler - 81
Martin Kimsen - 80
Zinaida Zhuravkova - 75
Lea Karja - 75
Kalev Kilter - 75
Ivan Kotlyarov - 70
Valentina Aleksejeva - 70
Anatoli Štšerbakov - 70

Õnnitleme!

TEATED
Aseri Vallavalitsus kuulutab välja konkursi AUDIITORI leidmiseks.
Nõutavad tingimused:
kogemused omavalitsuste tsentraliseeritud raamatupidamise kontrollimisel,
konsolideeritud aastaaruannete auditeerimine.
Nõutavad dokumendid: hinnapakkumine, loetelu seni auditeeritud omavalitsusest.
Pakkumine esitada hiljemalt 01. novembriks 2010 aadressil:
Aseri Vallavalitsus, Kesktänav 5, 43401 ASERI

Aseri Vallavalitsus pakub tööd ettevõtjatele, kes teostaksid algaval talveperioodil Aseri valla teedel ja
tänavatel lumetõrjetöid. Teede ja tänavate kaardiga saab tutvuda Aseri Vallavalitsuses aadressil:
Kesktänav 5, Aseri alevik.
Pakkumisi ootame 29. oktoobriks 2010.
Täpsem info telefonil 51 44 580 Koit Oras.

