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Aseri Vallavolikogu otsused:
21. veebruari otsusega nr 105 muudeti volikogu liikmetele hüvitiste maksmise korda. Hüvitise
suuruseks on 270 krooni korra eest.
21. veebruari otsusega nr 111 müüdi Gaido Kentemile endine koolihoone aadressil Rahva 6.
28. märtsil otsusega nr 115 algatati mere-äärse tootmismaa-ala detailplaneering.
28. märtsil otsusega nr 116 otsustati haldusreformi käigus ühineda Lüganuse vallaga.
25. aprilli otsusega nr 36 kinnitati uued eluruumide üüri ja hooldustasude ning rendipindade
piirmäärad.
Üüri piirimääraks on:
I kategooria majades 8 kr/m2; II kategooria majades 7.35 kr/m2
Erastatud korterite hooldustasu piirhinnaks on:
I kategooria majades 4.10 kr/m2; II kategooria majades 3.55 kr/m2.
Äripinna renditasu on 12.60 kr/m2.
25. aprilli otsusega nr 123 võeti vastu mere-äärse tootmismaa-ala detailplaneering.
Aseri Vallavalitsuse korraldused:
16. märtsi korraldusega nr 63 anti FIE Gennadi Golubkovile tähtajatu tegutsemisluba.
16. märtsi korraldusega nr 64 anti JKI Ehituse OÜ-le tegutsemisluba tähtajaga kuni 29.11.2002.a.
23. märtsi korraldusega nr 7 anti AS-le Kalotex Aseri Sadama tankerikai ehitusluba.
27. märtsi korraldusega nr 69 anti Aleksandr Fortunile elamu juurdeehituse ehitusluba.
9. aprilli korraldusega nr 79 anti FIE Kalle Kohverile tähtajatu tegutsemisluba.
17. aprill määrusega nr 2 kinnitati joogiveele ja heitveele uued hinnad. Alates 01.augustist maksab
joogivesi 4.40 kr/m3 ja heitvesi 4.90 kr/m3.
17. aprillil korraldusega nr 87 väljastati FIE Nikolai Ðemjakinile tähtajatu tegutsemisluba.
19. aprilli otsusega nr 89 müüdi Aleksandr Bobrovile garaaz-töökoda aadressil Kooli 4.
2. mai korraldusega nr 106 lõpetati Aseri vallas alates 14.05.2001 kütteperiood ja öine tänavate
valgustamine.
16. mai korraldusega nr 109 anti MTÜ Lille Turvakodule juurdeehituse II korruse ehitusluba.
Teadaanne valla elanikele!
1.-3. juunini toimuvad Aseri valla- ja savipäevad Allpool toome teieni valla- ja savipäevade kava.
1. juuni - Lastekaitsepäev.
10.00 - Valla esitlus (kutsetega).
12.45 - Muinasjututegelaste rongkäik. (Kooli juurest).
13.00 - Lasteetendus "Kunksmoor ja Kapten Trumm".
13.45 - Mängud lastele.
14.30 - Lasteetendus "Jussikese 7 sõpra".

14.30 - Nukuteatri etendus "Rebane ja kukeke" (vene keeles).
15.00 - Laste joonistusvõistlus.
16.00 - Koerte, kasside ja teiste lemmikloomade näitus
18.00 - Valla- ja savipäevade avamine. (avakontsert).
18.30 - Teenistuskoerte demonstratsioonesinemine.
19.00 - Tantsuõhtu. (Tantsuks mängib VIA Compakt). Esinevad ans. Püsimatud ja ans. Neda.
Päeva jooksul on võimalik osta ja vahetada mänguasju.
2. juuni - Valla spordipäev.
10.00 - Teid äratab puhkpilliorkester.
12.00 - Viiendate vallapäevade suvemängud staadionil
12.15 - Pendelteatejooks
12.30 - Jalgpall
12.30 - Laste võistlused
13.00 - Kergejõustik
13.30 - Korvpall
14.00 - Perede võistlus
14.30 - Naise kandmise võistlus
Lastele batuut, kõigile avatud staadionil savirada
Küladepäev Rannul.
15.00 - Küladepäeva avamine Rannu pargis.
15.30 - Esineb naiskoor Ohakas.
16.00 - Mini-rammumehe valimine.
16.30 - Esineb naisansambel Hõbehall.
16.45 - Esinevad tantsurühm Eideratas ja Aseri Keskkooli rahvatantsijad.
17.00 - Lapse tassimise võistlus.
17.30 - Esineb Aseri puhkpilliorkester.
18.00 - Köievedu.
18.30 - Esineb Voka segarahvatantsurühm.
19.00 - Simman & lõkkeõhtu. (Tantsuks mängivad Mati Murakas ja Aseri kapell).
15.00-19.00 - Käsitöölaat Rannul.
3. juuni - Savipäev Aseri Rahvamaja juures.
10.00 - Savisümpoosium. Ajalooline ülevaade savi töötlemisest Aseris Ringahju kui tööstuspärandi
säilitamine Eesti savimuuseumi asukohaks sobiks Aseri Savitööstuse arenguperspektiivid Aseris
11.00 - Aseri Keskkooli õpilastööde näitus. Savi voolimine. Käsitöölaat.
13.00 - Ekskursioon külalistele.
14.00 - Parimate savi voolimisel osalenud laste autasustamine.
15.00 - Aseri valla- ja savipäevade lõpetamine.
Teadmiseks külade elanikele!
1. juuni - buss väljub Kestla poe juurest 12.00, Rannult Kolli hotelli juurest 12.15, Koogu

bensiinijaama juurest 12.25 ja Kalvi poe juurest 12.35.
Buss suunaga Kalvi, Koogu, Rannu, Kestla väljub kell 19.00 Aseri Rahvamaja juurest.
2. juuni - buss väljub kell 14.00 Kestla poe juurest, 14.15 Koogu bensiinijaama juurest, 14.25 Kalvi
poe juurest, 14.35 Aseri Rahvamaja juurest.
14.50 väljub buss Rahvamaja juurest Rannule.
15.45 väljub buss Kestlast tantsijatega suunaga Aserisse, kell 16.00 Aserist Rahvamaja juurest suunaga
Rannule.
16.10 väljub buss Rannult Aserisse, 16.20 Aserist Rannule, 17.10 Rannult Aserisse, 17.20 Aserist
Rannule.
19.00 väljub buss Rannult suunaga Aseri, Kalvi, Koogu ja Kestla. Kell 22.00 väljub buss Rannult
Aserisse, 22.10 Aserist Rannule.
3. juuni - kell 10.30 väljub buss Kestlast , kell 10.45 Rannult, 10.55 Koogust, 11.05 Kalvist Aserisse.
Kell 15.00 väljub buss suunaga Aseri, Kalvi, Koogu, Rannu, Kestla.
Perearst Margarita Lasmanis teatab, et alates 1.juunist kuni 31.augustini 2001 võtab Aseri perearst
vastu järgmistel tööpäevadel:
esmaspäev 9.00-12.00; 12.30-14.00 (lapsed);
teisipäev 13.00-14.00 (lapsed); 14.00-18.00;
kolmapäev 9.00-12.00; 12.30-14.00 (lapsed);
neljapäev 9.00-12.00 (lapsed, dr. K. SUI) 13.00-17.00;
reede 9.00-11.00 (lapsed); 11.00-14.00.
Aseri perearstikeskus töötab tööpäevadel 8.00-18.00. Väljaspool tööaega teenindab väljakutseid
häirekeskus (telefon 112, Aseri lauatelefonidelt 0112).
Arstlik komisjon autojuhtidele toimub teisipäeviti kella 13.00-14.00.
Korduvate retseptide väljakirjutamine toimub järgmistel päevadel:
teisipäev kell 12.00-14.00;
neljapäev kell 12.00-13.00.
Patsientide paremaks teenindamiseks ja vältimaks järjekordi, soovitame eelnevalt registreerida arsti
vastuvõtule tel. 51 235. Vältimatu meditsiiniline abi toimub väljaspool järjekorda.
Selgitus:
Puude tuvastamine ja puude raskusastme määramine toimub järgmiselt:
Patsient pöördub oma perearsti poole arstliku ekspertiisi taotluse täitmiseks. Täidetud taotlus
saadetakse Ida-Virumaa VEK-i komisjonile, mis koosneb neljast arstist. Patsiendil ei ole vaja komisjoni
minna. VEK-i komisjoni otsus saadetakse patsiendile koju tähitud kirjaga. VEK-i komisjoni otsuse
alusel vormistatakse pensioniametis rahaline kompensatsioon, mida võib vormistada ka valla
sotsiaalnõuniku juures.
Kevad
Taas on saabunud kevad. Koos kevadega ilmuvad ka puugid. Eestis levinud puugiliikidest on haiguste
levitajatena ohtlikud võsapuuk ja laanepuuk. On tavaline, et puugihammustust ei märgatagi. Kui puuk
on avastatud, tuleb koheselt pöörduda arsti poole, puhkepäevadel traumapunkti.

Puugid on puukentsefaliidiviiruse kandjad. Puukentsefaliidi vastu on võimalik vaktsineerida.
Täielik vaktsineerimine koosneb kolmest süstist. Kaks esimest tehakse ühe- kuni kolmekuulise
vaheajaga, kolmas umbes aasta hiljem. Immuunsus pärast kahte süsti on hea, aga kestab ainult ühe
hooaja, seepärast peab tegema veel kolmanda, et immuniteeti pikendada.
Lisadoos vaktsiini süstitakse seejärel iga kolme aasta järel, et omandatud immuunsust säilitada.
Et kevadeks olla kaitstud puukide eest, peaks vaktsineerimisele mõtlema juba sügisel. Aga parem hilja
kui mitte kunagi.
Vaktsiine puukentsefaliidi vastu saab osta apteegist ja süsti saab teha perearstikeskuses.
Aseri Muusikakool alustab uute õpilaste vastuvõttu 2001/2002 õppeaastaks. Meil on võimalik õppida
klaverit, akordioni, kitarri ja puhkpille. Neid erialasid soovitame õppima tulla lastel, kes on lõpetanud
üldhariduskooli I klassi.
Muusikakoolis töötab ka kooriklass, mille põhialaks on laulmine. Sellesse klassi võetakse lapsi, kes on
lõpetanud üldhariduskooli IV klassi. Sügisest alustab tööd ettevalmistusklass, kuhu ootame lapsi alates
5.eluaastast. Vastuvõtukomisjon töötab neljapäeval, 31. mail kella 14.00-18.00. Kui soovite oma
tütrele-pojale anda muusikalist haridust, siis valige sobiv kellaaeg ja tulge oma lapsega
vastuvõtukatsetele.
Aseri Keskkool teatab, et põhikooli lõpetajate lõpuaktus toimub 16. juunil kell 16.00 Aseri
Rahvamajas ja keskkooli lõpetajate lõpuaktus 22. juunil kell 18.00 Aseri Rahvamajas.
Aseri Rahvamaja teatel toimuvad suvekuudel järgmised üritused:
1. juuni kell 19.00 - Tantsuõhtu. Esinevad naisansambel Neda ja tütarlasteansambel Püsimatud.
Tantsuks mängib VIA Compakt.
22. juuni kell 19.00 - Jaaniõhtu. Võistlused igale eale, tants hommikuni.
07. juuli - Veepidu Kalvi rannas.
Aseri Rahvamaja tänab kõiki ringijuhte ja isetegevuslasi meeleolukate kontsertite ja meeldiva
koostöö eest lõppeval kultuurihooajal.
Soovime kõigile sära silmisse ja päikest südamesse.
Aseri Spordihoone teatel toimuvad lähikuudel järgmised spordiüritused:
Jalgpall IV liiga
9. juuni kell 15.00 - Aseri SK - Kehra JK.
30. juuni kell 15.00 - Aseri SK - Eesti Telefoni SK
14. juuli kell 15.00 - Aseri SK - Kaitseliit/Kalev
11.august kell 15.00 -Aseri SK - FC Flora Rakvere
1.september kell 15.00 - Aseri SK - FC Energia Maardu
Aseri SK/Flexa jalgpallimeeskond on võitnud EV IV liiga meistrivõistlustel 3 kohtumist.
19. mail osales 26 tervisegrupi naist ja neidu Tallinnas toimunud 26. Maijooksul.
26. mail toimus Aseri Spordihoones ELTL Laste GP finaalvõistlus.
Osalesid Soome, Rootsi jt. sportlased, kokku 128 osavõtjat.
Auhinnalised kohad saavutasid : Katerina Mihhailova, Gerli Lonskaja, Dzenni Mirzagajeva.

Ida-Viru Politseiprefektuuri teatel on Aseri vallas toime pandud järgmised kuriteod:
* Kestla külast varastati alumiiniumist veepaak (vargad on kindlaks tehtud);
* Aseri elanikult varastati mobiiltelefon (vargad kindlaks tehtud);
* Aseri al. garaazist varastati elektridrellid;
* toimus korterivargus Kooli tn 8 majas;
* 3 jalgrattavargust (kahel juhul on vargad leitud);
* Pargi 1 varastati mopeed;
* sissemurdmise teel varastati autost magnetoola;
* sissemurdmise teel varastati korterist mikrolaineahi.
Seoses korterivarguste sagenemisega palub Aseri valla konstaabel kõiki kodanikke olema valvsad oma
vara hoidmisel. Juhul, kui te lahkute korterist või elamust pikemaks ajaks, paluge naabritel jälgida oma
elamist. Kui te näete kahtlast askeldamist või võõraste inimeste liikumist oma naabri korteri või elamu
ümber, palub konstaabel sellest koheselt teatada tel. 052 81 803, politsei lühinumbril 110 või
hädaabinumbril 112 ja meelde jätta mingid tundemärgid (auto värv, number, isikute välimus). Veel
palutakse mitte jätta järelevalveta jalgrattaid ja lapsevankreid. Abipolitsei mobiil 051 83 932.
Pensionäride Nõukogu teatab, et 9. juunil toimub pensionäride ekskursioon Kuremäele.
Väljasõit kell 8.00 Aseri Rahvamaja juurest.
Sõit maksab 25 krooni.

