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ASERI VALLA PROFIIL AASTAL 2015

1. Valla üldiseloomustus

Aseri vald asub Ida-Virumaa loodeosas, Soome lahe kaldal. Valla keskuseks on Aseri

alevik,  mida  ümbritsevad  kaheksa  küla:  Aseriaru,  Kalvi,  Kestla,  Koogu,  Kõrkküla,

Kõrtsialuse,  Oru ja  Rannu.  Aseri  valla  pindala  on 67,1 km²,  sellest  30% on kaetud

metsaga,  haritavat maad on 41,5%, looduslikke rohumaid 11,4% ja muu maa all  on

17,1%. Aseri on üks väiksemaid omavalitsusüksusi nii Ida-Virumaal kui kogu Eestis.

Maakonna  pindalast  moodustab  vald  2%,  kogu  riigi  pindalast  aga  0,15%.  Seisuga

01.01.2015 elab vallas kokku 1673 elanikku. Aseri alevikus elab 1286 inimest, Rannu

külas  152,  Kalvi  külas  50,  Kõrtsialuse  külas  40,  Kõrkkülas  37,  Koogu  külas  34,

Aseriaru külas  27,  Kestla  külas  27 ja  Oru külas  20 inimest.  Aseri  valla  elanikkond

moodustab Ida-Viru maakonna elanikkonnast 1,15% ning Eesti elanikkonnast 0,13%.

Valla  asustustihedus  on  33  in/m²,  mis  ületab  Eesti  keskmist  asustustihedust  (29,18

in/km²),  kuid  on  madalam  kui  Ida-Viru  keskmine  asustustihedus.  Vallas  tegutseb

koolihoones põhikool, lasteaed ja muusikakool. Vallal on rahvamaja, vabaajakeskus ja

raamatukogu.  Külakeskused tegutsevad Rannul,  Kõrtsialusel  ja  Kalvis.  Valla  suurim

tööandja  on  AS  Wienerberger.  Teenindusasutustest  on  postkontor,  apteek,  kaks

toidukauplust,  kütusetankla,  kolm toitlustusasutust  ja üks majutusasutus.  Ürikutes on

Aseri küla esmakordselt mainitud 1534. a (kuulus Kalvi mõisale), Aseri mõisa 1367. a,

Kalvi küla 1453. a, Kalvi keskaegset vasallilinnust 1485. a, Aseri savitööstuse praeguses

asukohas paiknenud Meriküla mainitakse ajalooallikais esmakordselt 1433. a. Praeguse

Aseri  valla  territooriumile  moodustati  Kalvi  vald  1922.  a  endistest  Pada,  Kalvi  ja

Kunda-Malla vallast. Endisesse Pada valda kuulusid Koogu, Härjapea ja Abaja külad.

Kalvi valda kuulusid Oru, Kalvi, Aseriaru, Aseri asula, Meriküla, Kõrtsialuse, Tamme,

Rannu ja  Ridaküla.  8.  märtsil  1939.  a  nimetati  Kalvi  vald  Mahu vallaks,  kusjuures

muudeti ka piire ning vallamaja asukohaks oli Viru-Nigula. 1945. a moodustati kaks

külanõukogu – Kalvi  ja  Aseri.  Kalvi  k/n koosseisu kuulusid Oru,  Kalvi  ja  Aseriaru

külad  ning  praegune  Viru-Nigula  vald.  Aseri  k/n  koosseisu  kuulusid  Aseri  asula,

Meriküla, Uusküla, Ridaküla, Tamme, Rannu, Kõrtsialuse, Abaja, Koogu ja Härjapea

külad.  1951.  a  liideti  Aseri  k/n  külad  Oru,  Kalvi  ja  Aseriaru.  Kestla  ja  Kõrkküla

kuulusid  kuni  1954.  a  Lüganuse  k/n  koosseisu.  1954.  a  liitusid  Kalvi  ja  Aseri

külanõukogud  Rannu  külanõukoguks.  1959.  a  tekkis  Aseri  k/n,  mille  keskuseks  sai

Aseri  asula.  Aseri  valla  staatus  kinnitati  Eesti  Vabariigi  Ülemnõukogu seadusega  nr
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1/69-XII  9.  aprillil  1992.  a.  Aseri  vald  asub  Balti  klindil,  mis  on  Eesti  üks

suurejoonelisemaid looduslikke vaatamisväärsusi. Kõrvuti tööstusliku tehismaastikuga

on siin palju kaunist ja kohati inimtegevusest puutumata loodust.

2.  Geograafiline  asend,  territoriaalne  paiknemine,  looduslik
keskkond

2.1. Geograafiline asend

Aseri vald paikneb Ida-Virumaa loodeosas. Valla põhjapiiri moodustab meri - Soome

lahe rannik. Maismaapiiri jagatakse naaberomavalitsustega, kelleks idas on Lüganuse,

lõunas Sonda ning läänes Lääne-Virumaale kuuluv Viru-Nigula vald. 

Joonis 1. Aseri valla geograafiline asend kaardil
Allikas: Maa-ameti kaardiserver

Valda läbib üks riigi põhimagistraale, Tallinn-Narva maantee. Maakonna lähimad linnad

on Püssi - 22 km, Kiviõli - 25 km, Kohtla-Järve - 30 km, maakonnakeskus Jõhvi 39 km.

Kaugused Eesti teistest suurematest linnadest on Rakvere - 37 km, Tallinn - 125 km,

Tartu - 158 km.

2.2. Maakasutus

2014. a seisuga kuulub ligi pool valla territooriumist haritava maa alla, kolmandik on

kaetud metsaga ja ligikaudu kümnendik loodusliku rohumaaga:
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Joonis 2. Aseri valla üldpindala liigitus 2014. a.
Allikas: Aseri vald

40% üldpindalast ehk 2723 ha moodustab kasutamata maa, seda peamiselt metsa ja 

haritava maa osas. Kasutamata maa jaguneb:

Joonis 3. Aseri valla kasutamata maa liigitus
Allikas: Aseri vald

31. detsembri 2014. a seisuga on omandisse vormistamata 18,6% pindalast, mis on üks

kõrgemaid näitajaid nii Ida-Virumaal kui kogu Eestis. Katastris on kokku registreeritud

5464,8 ha maad, sellest  enamus on erastatud ja vallale kuulub vaid 15% katastrisse

kantud maast. See number kindlasti suureneb seoses valla teede kandmisega katastrisse:
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Joonis 4. Katastris registreeritud maa liigitus omandisuhte järgi, ha.
Allikas: Statistikaamet.

Katastrisse  registreeritud  maa  peamiseks  sihtotstarbeks  on  maatulundus1,  veekogusid  ja

jäätmehoidlaid vallas registreeritud pole. 

Joonis 5. Katastrisse kantud maa jagunemine sihtotstarvete järgi. Allikas: Statistikaamet

1

 Põllumajandussaaduste tootmiseks ja metsakasvatuseks ettenähtud maa, mille hulka arvatakse ka 
katastriüksuse piires olev õuemaa ja muu maa vastavalt eksplikatsioonile. Eluasemekohti üldpindalaga 
kuni 2 ha ei arvata maatulundusmaa hulka /Statistikaamet/.
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Tabel 1

Katastrisse kantud maa jagunemine maa sihtotstarbe järgi

Sihtotstarve ha Sihtotstarve ha
Maatulundusmaa 4507,7 Mäetööstusmaa 57,1
Elamumaa 140,8 Sotsiaalmaa 55,5
Transpordimaa 124,5 Ärimaa 18,1
Tootmismaa 106,6 Riigikaitsemaa 2,4
Sihtotstarbeta maa 35,1 Kaitsealune maa 417,0

Allikas: Statistikaamet

2.3. Maavarad

Aseri  lähim  minevik  ja  tänapäev  on  seotud  Aseri  maapõue  rikkusega.  Siin  leidub

rikkalikult  nii  savi  kui  ka  lubjakivi.  Tsemendi  tootmiseks  sobivaid  paekivilademeid

katab  vaid  õhuke  pinnakate  ning  hea  plastilise  sinisavi  ladestu  klindialusel

rannikumadalikul tõuseb otse maapinnani. Väärtuslik tooraine ja selle hea kättesaadavus

on olnud eelduseks, et Aseris on tegutsenud ehitusmaterjalide tööstus juba sada aastat.

Keraamiline  savi. Valla  territooriumil  asub  ülevabariigilise  tähtsusega  savimaardla.

Savi,  mille  kihi  üldpaksus  on 67 m,  leidub põhiliselt  Aseri  aleviku ümbruses.  Seda

kaevandatakse  kahes  lahtises  karjääris,  mida  haldab  AS  Wienerberger. 01.01.2015

seisuga moodustab Aseri vallas leiduv keraamiline savi 55% Ida-Virumaa ja 2,5% kogu

Eesti varudest.

Fosforiit. Aseri  vallas  asub  ka  üleriigilise  tähtsusega  fosforiidimaardla,  kus

kaevandamist  ei  toimu.  Fosforiiti  leidub Tallinn-Narva maanteest  lõuna poole jääval

alal,  10-30  meetri  sügavusel  maapinnast,  keskmiselt  1,4  m  paksuse  lademena.  On

suhteliselt  rauarikas  ja  halvasti  rikastatav,  mistõttu  väetise  tootmiseks  kõlbmatu.

01.01.2015 seisuga moodustab Aseri vallas leiduv fosforiit 100% Ida-Virumaa ja 9,5%

kogu Eesti varudest. 

Turvas. Leidub Rannu rabas2 (Kestlas) üldpindalaga 644 ha,  kaevandamist  ei  toimu.

01.01.2015 seisuga moodustab Aseri vallas leiduv turvas 1,26% Ida-Virumaa ja 0,11%

kogu Eesti varudest. 

Ehituslubjakivi. Leidub  Rannu  külas,  kaevandamist  ei  toimu.  01.01.2015  seisuga

moodustab Aseri  vallas  leiduv ehituslubjakivi  30% Ida-Virumaa ja  2,3% kogu Eesti

varudest.

2

 Rannu raba tuntakse ka nimetuste alla Kestla raba ja Rannu - Kestla soo. Siin ja edaspidi kasutatakse 
piirkonna määratlemiseks Maa-ameti kaardirakendustes kasutatavat Rannu raba nimetust 
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Järvelubi  (järvekriit). Leidub  Rannu  rabas  (Kestlas),  ainus  leiukoht  Ida-Virumaal,

kaevandamist  ei  toimu.  01.01.2015 seisuga  moodustab  Aseri  vallas  leiduv  järvelubi

100% Ida-Virumaa ja 12,1% kogu Eesti varudest.

2.4. Looduslik keskkond

Aseri valla looduslik keskkond on omapärane ja liigirikas. Aseri valla põhjaosas Soome

lahe  rannikul  on  mererand  Aseri  kohal  vähe  liigestunud  ning  lainetest  uhutud

kruusavallidega. Kalvi kohal kerkib püstloodis paepaljand 52 m üle merepinna. Aserist

ida pool tõuseb nägus männimetsaga kaetud Mustmetsa rannikupank. Samas laiuvad

siinse rannikuala pinnasekaitselised metsakvartalid. Aseri lähema ümbruse maastik oma

vahelduvate  soolappide,  liivaküngaste,  tahukivinõmmede,  kivikülvide  ning  paljude

allikatoiteliste  soonikutega  pole  sobiv  põlluharimiseks.  Suuremad  põllualad  asuvad

kaugemal:  valdav  on  metsamaa  ja  nii  on  hästi  säilinud  Aseri  asulale  tervislik

metsakaitsevöönd. Meresetetele on kujunenud väheproduktiivsed liiv- või rähkmullad,

millel levivad liigivaesed taimekooslused - rannaniidud, liivikute taimkond või nõmme-

ja palumetsad.

Siinne  kliima  erineb  mõneti  lõunapoolsete  naaberalade  omast.  Mere  vahetu  mõju

põhjustab  sisemaaga  võrreldes  nii  kevade  kui  ka  sügise  hilinemise.  Suurem  on

kiirgushulk ja päikesepaiste kestus. Paekallas kaitseb rannikut sisemaiste õhumasside

eest. 

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 18.05.2007 määrusele on Aseri vallas kaitse alla võetud

Aseri  maastikukaitseala,  mille  valitsejateks  on  Keskkonnaministeerium,

Keskkonnaameti Viru regioon. Kaitseala moodustub Kalvi, Aseriaru, Kõrkküla, Rannu,

Koogu ja Kestla külas pindalaga 608 ha, millest eramaad on ca 55 ha ja riigimaad 553

ha.  Kaitseala  eesmärk  on  looduslike  panga-  ja  palumetsade,  sookoosluste  ja

poollooduslike  koosluste,  kaitsealuste  liikide  elupaikade  ning  piirkonna

keskkonnaseisundi  kaitse.  Kaitstavad  elupaigatüübid  on  eelluited,  lubjavaesel  mullal

levivad  liigirikkad  niidud,  niiskuslembesed  kõrgrohustud,  rabad,  lubjakivipaljandid,

liivakivipaljandid,  vanad  loodusmetsad,  rohunditerikkad  kuusikud,  puiskarjamaad,

soostuvad ja soo-lehtmetsad, rusukallete ja jäärakute metsad ja siirdesoo- ja rabametsad

ning mitmed kaitsealused taimeliigid. Kaitsealal on kolm sihtkaitsevööndit:

1) Aseri sihtkaitsevöönd;

2) Mustmetsa sihtkaitsevöönd;

3) Kestla sihtkaitsevöönd.

Kahe  esimese  sihtkaitsevööndi  kaitse-eesmärgiks  on  metsaökosüsteemi  arengu
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tagamine üksnes loodusliku protsessina. Kestla sihtkaitsevööndi kaitse eesmärgiks on

kaitsealuste  liikide  elupaikade  hoidmine,  elustiku  mitmekesisuse  ja  maastikuilme

säilitamine, pankranniku lõigu kaitse.

Lisaks maastikukaitsealale paiknevad Aseri vallas ka järgmised hoiualad:

1) Arupealse, 7 ha, kaitse eesmärgiks puisniidud;

2) Kalvi, 26 ha, kaitse eesmärgiks kadastikud; 

3) Pada jõe, 1 km, kaitse eesmärgiks jõed ja ojad ning jõesilmu elupaik.

Inimestel on lubatud hoiualal viibida, korjata marju ja seeni, pidada jahti ning püüda

kala eeldusel, et ei hävitata või kahjustata kaitstavaid elupaiku ja kasvukohti. Aseri valla

hoiualad  kuuluvad  oma  loodusväärtuste  tõttu  üleeuroopalise  kaitstavate  alade

võrgustiku Natura 2000 alade hulka.

Lisaks on seatud piiranguvöönd Kalvi mõisa pargile 11,4 ha ulatuses. 

Piirkonnas asuvad järgmised puhkemajanduslikku potentsiaali omavad objektid:

1.  Rannu  raba on  liigirikka  kooslusega  soo-ala,  mis  on  tekkinud  rannikjärve

kinnikasvamisel  6000  aastat  tagasi.  Paikneb  keset  kultuurmaastikku,  mida  piiravad

Aseri valla Rannu, Kõrkküla, Kestla ja Koogu küla maad. Soost ida pool laiub samuti

kultuurmaastik,  kus  metsad  ja  niidud  vahelduvad  põllumaaga,  langusega  Purtse  jõe

ürgoru ja klindilahe suunas. Rannu rabas on rikkalik valik marja- ja seeneliike.

Teemat käsitleb laiemalt Aseri maastikukaitseala kaitsekorralduskava aastateks 2011–

2020. a.

2.  Kõrtsialuse joastik (tuntud ka kui Meriküla oja astang). Joastik algab kohast, kus

Rannu raba rohketest kraavidest ja allikatest toituv Meriküla oja laskub Kõrtsialuse küla

kohalt  klindiplatoolt  alla.  Esineb  tosina  jagu  0,2-1  meetri  kõrgusi  astanguid.

Kaldajärsakul  avaneb  ilus  vaade  parkmaastikuilmelisele  Kõrtsialuse  külale  ja

ümbruskonnale.  Oja  vasakkaldal  kasvab  segamets,  paremkallas  on  enamjaolt  lage

kõnnumaa,  vähese  puu  ja  põõsastikuga,  kadastiku  ja  tarnamätastega.  Osavalla

planeering näeb ette piirkonna muutmist puhkealaks. 

3.  Kõrkküla  vaatekoht  ja  kivirist.  Rannu-Kõrkküla  klindiplatoo  äärest  avaneb

suurepärane  vaade  Põhja-Eesti  klindi  Ida-Viru  klindilõigule  ja  seda  ääristavatele

astangutele ning Soome lahele. See on Tallinn-Narva maantee ääres kõige maalilisem

paik,  mida paljud kunstnikud on lõuendile jäädvustanud. Kõrkküla kivirist  on kõrge

paekivist  rist,  mis  on  püstitatud  1590.  a  langenud  Vene  bojaari  Vassili  Rosladini

mälestuseks. 

4.  Kalvi  rannikumadalik,  mõis,  park  ja  pargimets.  Kalvi  mõisakompleks  asub
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Aserist  6  km loodes  kõrgel  kaldapealsel,  kust  avaneb  suurepärane  vaade  merele  ja

saartele  Soome  lahes.  Mõisa  juurde  rajatud  korrapärases  stiilis  Kalvi  pargis  leidub

kokku ligi 40 erinevat liiki puid ja põõsaid. Nii linnuse varemed, mõisahoone kui ka 10

ha  suurune  park  on  võetud  riikliku  kaitse  alla. Rannikul  paiknev  looduslik  Kalvi

liivarand,  madal  meri  ning  männimets  meelitavad  suvisel  perioodil  ligi  rohkesti

puhkajaid. Kalvi rannikumadalik ja -meri on soodne koht ranna- ja merepargi loomiseks

ning eeldused saada tulevikus põhjaranniku meeldivamaks puhke- ja vabaaja veetmise

paigaks.

5.  Aseri  aleviku  keskel  asuv  väike  paisjärv (või  tiik  nagu  kutsuvad  kohalikud)

võimaldab arendada välja puhke- ja supluskoha Aseri aleviku keskmes. Aseri paisjärve

täiendab  Aseri  juga, mis  paikneb  järve  väljavoolu  juures.  Juga  on  üheastanguline

kõrgusega 1,4-1,6 m.

6. Aseri pankrannik kerkib valla põhjaosas Soome lahe rannikul Kalvi ja Aseri vahel

kuni 52 m kõrguseni. Tallinn-Narva maantee piirkonnas on see teine astang, mille teke

on seotud tektooniliste nihetega aluspõhjas. Kavas on vaateplatvormi rajamine ja kalda

alla viiva trepi ehitus.

7.  Aseri  valla  kirdeosas  asuv  Mustmets, mis  kuulub  Aseri  maastikukaitse

sihtkaitsevööndisse, pakub võimalusi puhkemetsana, kuhu on plaanis rajada matka- ja

suusaradu.

3. Rahvastik

3.1. Rahvastiku dünaamika ja struktuur

Aseri vallas elab 01 jaanuari 2015. a seisuga 1673 inimest. Elanike arv on viimase nelja

aastaga  langenud  202 võrra.  Rahvastiku  vähenemise  tendents  on  kõrgem kui  Eestis

keskmiselt. 

Tabel 2

Rahvaarvu muutused Aseri vallas
2012 2013 2014

Rahvaarv 1875 1788 1707
Kasv, % -1,1 -3,1 -4,5
Eesti keskmine kasv, % -0,1 -0,2 -0,17
Allikas: Statistikaamet

Aseri valla asustustihedus on naabervaldadest ja Eesti keskmisest kõrgem, jäädes siiski

alla Ida-Virumaa keskmisele.
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Joonis 6. Asustustihedus Aseri valla erinevates osades. Allikas: Statistikaamet 

1. jaanuari 2015. a seisuga moodustavad lapsed vanuses 0-14a 11,9% elanikkonnast,

tööealisi  (15-64a)  inimesi  on  58,4% ja  pensioniealisi  29,7%.  Võrreldes  2007.  a  on

vähenenud kõikide vanusegruppide osakaal. Naisi on  rahvastikust 53%.

Joonis 7. Aseri valla rahvastikupüramiid 01.01.2015. a seisuga.
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Ülalpeetavaid  (elanikkond  vanuses  0-18a  ja  65-…a)  on  rohkem  kui  Eestis  ja  Ida-

Virumaal  keskmiselt.  Naaberomavalitsustega  võrreldes  on  ülalpeetavate  määr  Viru-

Nigula ja Sonda vallast madalam, Lüganuse vallast aga kõrgem.

Joonis 8. Ülalpeetavate osatähtsus elanikkonnast Aseri vallas ja naabervaldades 2012-2014. a.
Allikas: Statistikaamet.

Aseri valla rahvaarvu iseloomustab kahanev trend. Loomulik iive on negatiivne ning

selle  paranemise  trendi  ei  ilmne.  Suuremaks  probleemiks  kui  madal  sündivus  on

negatiivne mehaaniline iive vallas. Viimase kolme aasta jooksul on vallast mujale elama

asunud 340 inimest, samas kui Aseri valda elama asunuid on samal perioodil olnud vaid

180 inimest. Mehaanilise iibe tulemusena vähenenud rahvastiku hulk on üle kahe korra

kõrgem kui loomulikust iibest tingitud rahvastiku vähenemine. Seega on valla arengu

seisukohast  oluline  peatada  vallast  lahkumine  ja  kujundada  Aseri  vallast  atraktiivne

elukeskkond mujalt tulijatele. 

 Joonis 9. Rahvastiku liikumised Aseri vallas 2012-2014. a.
Allikas: Statistikaamet ja rahvastikuregister.

Aseri valla elanikkonda iseloomustab multikultuursus. Vallas elab 01 jaanuari 2015. a
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seisuga  17  erinevat  rahvust,  kellest  suurimad  grupid  moodustavad  venelased  ja

eestlased.

Joonis 10. Aseri valla rahvuslik koosseis, 2015. a seisuga. Allikas: Aseri vald

2015.  a  jaanuari  seisuga  on  enamus  rahvastikust  koondunud  kohalikku  keskusesse,

Aseri alevikku, kus elab 1286 inimest. Ülejäänud osa elab külades, millest suurim on

Rannu 152 elanikuga, kõigis teistes külades on inimesi alla 100:

Joonis 11. Elanike jagunemine Aseri valla asustusüksuste vahel, jaanuar 2015. a.
Allikas: Aseri Vallavalitsus. 

Aseri vallas on viimase kolme aasta jooksul registreeritud kokku 16 abielu rohkem kui

lahutust.

13

1286

152

50
40 37 34 27 27 20

Aseri alevik
Rannu küla
Kalvi küla
Kõrtsialuse küla
Kõrkküla
Koogu küla
Aseriaru küla
Kestla küla
Oru küla

44%

49%

1% 2% 2% 2%

Eestlased
Venelased
Soomlased
Valgevenelased
Ukrainlased
Muud loetlemata



Joonis 12. Abielud ja lahutused Aseri vallas 2012-2014. a. Allikas: Statistikaamet

3.2. Tööhõive

01.01.2015. a seisuga on Aseri vallas kokku registreeritud 36 töötut. Töötuse määr on

aastatel 2012-2013 olnud kõrgem kui Eestis keskmiselt, 2014. a langenud aga alla selle.

Joonis 13. Töötuse määr Aseri vallas ja naabervaldades. Allikas: Statistikaamet

Aseri vallas on nii Eesti, Ida-Virumaa, kui naabervaldade keskmisega võrreldes olnud

viimase kolme aasta jooksul madalaim demograafilise tööturusurve indeksi3 näitaja:

3  Demograafiline tööturusurve indeks - eelseisval kümnendil tööturule sisenevate noorte (5–14-aastaste) ja sealt 
vanuse tõttu väljalangevate inimeste (55–64-aastaste) suhe. Kui indeks on ühest suurem, siseneb järgmisel 
kümnendil tööturule rohkem inimesi, kui sealt vanaduse tõttu potentsiaalselt välja langeb /Statistikaamet/.
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Joonis 14. Demograafiline tööturusurve indeks Aseri vallas ja naabervaldades 
2012-2014. a. Allikas: Statistikaamet

4. Ettevõtlus

4.1. Ettevõtluse dünaamika, vormid ja struktuur

2015.  a  01  jaanuari  seisuga  on  Aseri  vallas  registreeritud  127  (sh  FIE-d,  MTÜ-d,

korteriühistud jms) ettevõtet.  Viimase kolme aastaga on uusi ettevõtteid tekkinud juurde

rohkem kui Eestis keskmiselt.

Tabel 3

Ettevõtete arv Aseri vallas

2012 2013 2014
Ettevõtete arv, (sh FIE-d, MTÜ-d) tk 107 119 127
Kasv, % 10,1 7,3
Eesti keskmine kasv, % 7,3 8,6

Allikas: Statistikaamet

Majanduslikult aktiivsete ettevõtete arv on Statistikaameti andmetel 2013. a olnud 64

ning ettevõtete sünnimääraks 2013. a on olnud 15,2%, mis on Eesti keskmisest kõrgem,

samas kui surmamääraks on 13%, mis ületab Eesti keskmist kolmandiku võrra. 
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Joonis 15. Ettevõtete sünnimäär Aseri vallas ja naaberomavalitsustes.
Allikas: Statistikaamet

Ettevõtlusvormidest  on piirkonnas  esindatud füüsilisest  isikust  ettevõtja,  osaühing ja

aktsiaselts. Enamlevinud on füüsilisest isikust ettevõtja ning osaühing, mille mõlema

arv  on  stabiilselt  kasvanud.  Aktsiaseltside  hulk  on  viimase  kolme  aasta  jooksul

vähenenud:

Joonis 16. Aseri vallas registreeritud ettevõtted õigusliku vormi järgi. Allikas: Statistikaamet

Alljärgnev tabel kirjeldab erinevate ettevõtlusvormide osakaalu kogu ettevõtete arvust

Eestis, Ida-Virumaal, Aseri vallas ja tema naaberomavalitsustes. Aseri vald eristub Eesti

keskmisega  võrreldes  füüsilisest  isikust  ettevõtjate  suurema  arvu  osas,  võrreldes

naabervaldadega on FIE-de osatähtsus madalam ning osaühingute osatähtsus suurem

kui naabervaldades.
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Tabel 4

Ettevõtlusvormide osatähtsus registreeritud ettevõtete koguarvust

Piirkond
Füüsilisest

isikust
ettevõtja

Täis-
ühing

Usaldus
-ühing

Osa-
ühing

Aktsia-
selts

Tulundus-
ühistu

Välismaa
äriühingu

filiaal
Eesti 20,3% 0,2% 0,3% 72,0% 6,5% 0,5% 0,3%
Ida-
Virumaa 31,7% 0,5% 0,9% 60,9% 4,9% 1,1% 0,0%
Aseri 23,6% 0,0% 0,0% 43,3% 1,0% 0,0% 0,0%
Lüganuse 56,4% 0,0% 0,0% 41,8% 1,8% 0,0% 0,0%
Sonda 66,7% 0,0% 0,0% 31,1% 0,0% 2,2% 0,0%
Viru-
Nigula 67,9% 0,0% 0,0% 26,8% 3,6% 1,8% 0,0%

Allikas: Statistikaamet

Valdav  osa  ettevõtlusest  on  koondunud  Aseri  alevikku,  kus  2015.  a  seisuga  on

registreeritud  üle poole valla ettevõtetest:

Asustusüksus Aktsiaseltsid Osaühingud Füüsilisest isikust ettevõtjad
Aseri alevik 1 31 18
Aseriaru küla - 4 -
Kalvi küla - 2 2
Kestla küla - 3 2
Koogu küla - 1 2
Kõrkküla - 3 2
Kõrtsialuse küla - 9 -
Oru küla - - 1
Rannu küla - 3 3
Allikas: Registrite ja Infosüsteemide Keskus

95% ettevõtetes on töötajaid vähem kui 10, ligikaudu 3% moodustavad 10-49 töötajaga

väikefirmad. Piirkonnas tegutseb ka üks suurem äriühing, kus töötajate arv on üle 50.

Joonis 17. Aseri valla ettevõtted töötajate arvu järgi 2012–2014. a. 

Allikas: Statistikaamet.
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Tähtsaim tootmisharu  on  kohalikku  maavara  sinisavi  kasutav  tellise  ja  katusekivide

tootmine.  Üle  poole  ettevõtetest  tegeleb  põllumajanduse,  jahinduse,  metsamajanduse

või hulgi- ja jaekaubanduse valdkonnas.

Joonis 18. Aseri vallas registreeritud ettevõtted põhitegevusvaldkonna järgi 2012–2014. a. 
Allikas: Statistikaamet

4.2. Ettevõtlustulu ja olulisemad tööandjad

Elanike poolt teenitud tulust  on Aseri vallale laekunud kolme aastaga kokku üle 2,0

miljoni euro.

Tabel 5

Tulumaksulaekumised Aseri vallas

2012 2013 2014
Tulumaks, EUR 612 200 682 900 708 200
Kasv, % 10,4 13,6
Eesti keskmine kasv, % 13 14,5 14

Allikas: Maksu- ja Tolliamet

Võrreldes Aseri  vallale laekunud tulumaksu tööealise elaniku kohta on see küll  Ida-

Virumaa  keskmisest  kõrgem,  kuid  jääb  alla  nii  naabervaldade  kui  kogu  Eesti

keskmisele.
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Joonis 19. Tulumaksu laekumine omavalitsustesse elaniku kohta 2012-2014. a. 
Allikas: Maksu- ja Tolliamet, Statistikaamet.

Aseri valla suurimad tööandjad on:

 AS Wienerberger Aseri alevikus. Ettevõtte tegevusalaks on telliste, katusekivide

ja kärgtelliste tootmine, import, eksport ning müük, maavarade kaevandamine.

Firma  omanikuks  on  austerlastele  kuuluv  Euroopa  suurim  tellisemüüja

Wienerberger.  Ettevõtte  palgal  on  102  inimest.  Aseri  tehas  varustab  oma

toodanguga nii Eesti kui Euroopa turgu. 2014. a oli tehase käive 10 210 831

eurot.

 Aseri  Kool  Aseri  alevikus.  Kooli  tegevusalaks  on  lastele  alushariduse  ja

õpilastele  põhihariduse  andmine.  Aseri  Kool  on  põhikool–lasteaed,  kus

kooliosas on õpilaste arvuks  119 ja lasteaias laste arvuks 48 (3 rühma). Aseris

alustas kool tööd 01.11.1905. a. Õpetajate arv 21 ja personali arv 10 inimest.

 Radix P.T. OÜ. Tegutseb Aseri vallas, Rannu külas ning tegevusalaks on puidust

tarbe- ja dekoratiivesemete jm puittoodete tootmine. Töötajate arv 8 inimest.

 MTÜ Lille Turvakodu. Turvakodu tegutseb alates 1992. aastast. Põhitegevus on

vanurite  ja  puudeinimeste  hooldus.  Kohti  on  60,  pakutakse  nii  ühe-  kui

kaheinimesetube. Hoolealused on suuremalt jaolt Aserist ja selle ümbruskonnast,

kuid on ka Tallinnast, Rakverest ja mujalt Eestist. 

Paljud  Aseri  valla  elanikud  käivad  tööl  naaberomavalitsustes,  Viru-Nigula  vallas  ja

Rakveres. Tööandjatena on olulised ka järgmised kohaliku omavalitsuse asutused:

1)  Aseri  Vallavalitsus,  2)  Aseri  Muusikakool,  3)  Aseri  Raamatukogu,  4)  Aseri

Rahvamaja, 5) Aseri Vabaajakeskus, 6) Aseri Kommunaal OÜ.

Samuti  on  olulised  tööandjad  vallas  ka  Grossi  Toidupood,  Nurme  kauplus,  Olerex

tankla, Omniva OÜ, Perearstikeskus, GK Ehitus OÜ, R.K Riikal OÜ, Rannu kohvik,

põllumajandustootjad ja põlluharijad.
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5. Sotsiaalne infrastruktuur

5.1. Haridus

Alates  septembrist  2014  tegutseb  institutsioonina  Aseri  Kool,  mille  koosseisus  on

põhikool ja lasteaed. Alates 1997. a paikneb lasteaed Aseri koolihoones. Alates 2001. a

tegutseb  tänaseni  lasteaias  kolm  rühma.  Viimastel  aastatel  on  laste  arv  püsinud

stabiilsena 50 lapse ringis. Lasteaia töökeel on eesti keel. Lasteaed kasutab aktiivseks

tegevuseks kooli aulat ning ka vabaajakeskuse ruume: oma saal ja laoruumid lasteaial

puuduvad.  2015/2016  õppeaastal  valmistub  kool  ühinema  riikliku  eesti  keele

kümblusprogrammiga. Aseri vallas on hariduse andmine prioriteetne valdkond, millega

tagatakse kõigile valla õpilastele kodulähedases koolis kvaliteetse alus- ja põhihariduse

omandamine. 2014. aasta sügisel Aseri Lasteaia ja Aseri Keskkooli reorganiseerimise

tulemusena moodustatud Aseri Koolis on tagatud igale õpilasele hariduse kättesaadavus

vastavalt tema võimetele, võimaldatud on tugispetsialistide teenus. Hariduse andmisega

tegeleb 27 pedagoogilist töötajat, neist 20 pedagoogi koolis ja 7 lasteaias (koolis 15,0

ametikohta, lasteaias 6,5 ametikohta, direktor ja õppealajuhataja). Kool paikneb antud

ajahetkel  vanas  kolmekorruselises  renoveerimist  vajavas  hoones.  Alternatiivina  võib

kaaluda uue kaasaegse hoone ehitamist. Valla eelarve optimaalse kasutamise nimel on

alates 01.09.2014 kooli üle toodud Aseri Muusikakool. 

Aseri Koolis õpib 119 õpilast, neist teiste omavalitsuse lapsi on 6. Meie Aseri valla 16

last omandavad põhiharidust teiste omavalitsuste koolides. Gümnaasiumis käib 8 last ja

üks  õpilane  on  vahetusõpilasena  Kanadas.  Kutse-  ja  kõrgkooli  õpilasi  (kuni  24

aastaseid) on 38, täiskasvanud õppureid 15. Lasteaia kolmes rühmas käib kokku 48 last,

neist teiste valdade lapsi on 6. Mujal lasteaias käivaid Aseri valla lapsi on 1.

Aseri Kool

Vallas tegutseb kakskeelne põhikool, alates 01 septembrist ühendatud lasteaiaga.

01.09.2015. a seisuga on koolis 119 õpilast ja 21 õpetajat. Klassikomplekte on kokku

13. Õpilaste tihedus on Aseri vallas suhteliselt kõrge (vald on väike, tiheasustus).

Laste arv Aseri Koolis ja lasteaias astmete ja rühmade kaupa (01.09.2015)

Aste/rühm Poiste arv Tüdrukute arv

I kooliaste 24 14

II kooliaste 17 24

III kooliaste 25 15
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Lasteaia I rühm 15 3

Lasteaia II rühm 8 7

Lasteaia III rühm 10 5

Kool+lasteaed KOKKU: 167

Kooli missioon

Aseri Kool on harmooniline eesti- ja venekeelne õpi- ja arengukeskkond koolieelse ja

põhihariduse  omandamiseks  kõigile  koolis  õppida  soovivatele  õpilastele,  loomaks

parimad eeldused tubliks ühiskonnaliikmeks kujunemisel.

Visioon

Olla multikultuurilises, peamiselt kakskeelses kogukonnas kõigile võrdseid võimalusi

pakkuv avatud õpikeskkond õpilase mitmekülgseks arenguks ja  kogukonna vaimsuse

kujundaja ning elukestva õppe keskus.

Kooli põhiväärtused

Aseri Koolis toetatakse õpilase vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaalset ja emotsionaalset

arengut.  Luuakse  tingimused  õpilase  võimete  tasakaalustatud  arenguks  ja

eneseteostuseks ning teaduspõhise maailmapildi kujunemiseks.

Aseri Kool on: 

 avatud, salliv ja initsiatiivi soosiv;

 tasakaalukas, harmooniline ja looduslähedane;

 multifunktsionaalne, hea kasvupinnas igakülgseks arenguks;

 vaimsuse kandja, valla sotsiaalse ja kultuurielu keskus.

Lasteaia pedagoogide arv ja statistika

Pedagoog Kokku
ametikohti

Kõrgharidus Keskeriharidus Muu 

Õpetaja 6,0 4 2

Muusikaõpetaja 0,25 1

Liikumisõpetaja 0,25 1

Eesti keele õpetaja -

KOKKU 6,5 6 2 0
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Kooli juhtkonna, pedagoogide arv ja statistika

Ametikoht Kokku
ametikohti

Kõrgharidus Keskeriharidus Muu 

Direktor 1,0 1

Huvijuht 0,8 1

Sekretär 0,9

Raamatukoguhoidja 0,8

Õppealajuhataja 1,0 1

Õpetajad (20 
õpetajat)

15,0 18 2

Eripedagoog 1,0

IT-spetsialist 0,5

KOKKU 21 21 2 0

Koolil  on  olemas  arengukava  aastateks  2015-2020  (Kinnitatud  Aseri  Vallavolikogu

määrusega 23.03.2015. a. nr 6).

Aseri Muusikakool

Aseri  vallas  ainuke huvikool  on 1974.  aastal  loodud muusikakool,  kus  on võimalik

omandada muusikalist algharidust ja diferentseeritud muusikaõpet. Enamikule peredest

on  lastele  koha  peal  muusikahariduse  andmine  materiaalselt  ja  logistiliselt  ainuke

võimalus.  Alates  01.09.2014  töötab  muusikakool  Aseri  Kooliga  ühises  hoones.

Muusikakoolile renoveeriti 6 õppeklassi, ühiskasutuses on muusikaklass ja kooli saal,

mis halva akustika tõttu ei ole heaks lahenduseks. Muusikakooli õpilased võtavad osa

üleriigilistest ja regionaalsetest konkurssidest ja festivalidest. Aseri Muusikakool on üks

valla kultuurielu alustalasid. Kooli õpetajad ja õpilased on eestvedajateks ja ka aktiivsed

osalejad valla kultuurielus: osaletakse isetegevusringides ja õpetajad on ka rahvamaja

kollektiivide  juhid.  Muusikakool  on  süvamuusikakontsertide  (sh  külalisesinejad)

korraldaja  Aseri  vallas.  Muusikakoolis  on  6  ametikohta:  direktor  ja  5  õpetajat.

Muusikakooli  on  tänaseni  (2015.  a)  lõpetanud  218  õpilast,  neist  paljud  on  seotud

muusikaga,  olles valinud muusika endale elukutseks või hobiks. Aseri  Muusikakooli

õpilaskonna moodustavad põhiliselt  Aseri  Kooli  õpilased.  Vaatamata üldhariduskooli

õpilaste  arvu  vähenemisele  on  muusikakooli  õpilaste  arv  olnud  õppeaastate  lõikes

stabiilne. Vajalikud pillid ja õppevahendid on koolil olemas, kuid amortisatsiooni tõttu

vajavad mitmed remonti ja ka väljavahetamist. Pillide soetamise projektikonkurssidelt
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on  koolile  võidetud  digiklaver,  torupill,  5  väikekannelt,  tinaviled,  parmupillid,

kontrabass, trummikomplekt koos trummiplaatide ja trummitooliga.

Muusikakoolis aastate lõikes õppinud/õppivad õpilased:

Õppeaasta Õpilaste arv

2011/12 45

2012/13 46

2013/14 43

2014/15 41

2015/16 48

Muusikakooli eesmärgiks on:

1. Püsida areneva koolina.

2. Arendada diferentseeritud õpet, pakkudes õpilastele andekohast õppimisvõimalust. 

3. Edeneda koosmusitseerimise vormide ja muude ühistegevust nõudvate õppevormide

kaudu. Külalisesinejate kutsumine kohalikku kultuuriellu.

4.  Taotleda  muusikakooli  õpetajate  palkade  võrdsustamist  üldhariduskooli  õpetajate

palkadega.

Kooli arengusuunad (visioon)

1.  Jätkata  professionaalse  muusikahariduse  õppeks  vajaliku  ettevalmistuse  andmist

(pilliõpetuse süvaõpe).

2. Tugevdada üld- ehk lihtsustatud pilliõpe ainekavaga osakonda.

3. Avada vabaõppeosakond ja taasavada puhkpilliosakond.

a) täiskasvanutele vabaharidusliku muusikahariduse andmiseks, järgides elukestva õppe

põhimõtteid;

b)  lastele  ja  noortele,  kes  soovivad  õppida  ainult  valitud  aineid  või  külastada

ringitegevust.

4. Erinevate pillide koosseisude kollektiivsed koosmusitseerimised:

 vokaal-instrumentaalansambel,  rahvapilliorkester,  klaveriansambli  jt  sega-

koosseisud;

 arvutimuusika (kaasaegse infotehnoloogia võimaluste rakendamine muusikas);

 süntesaatoriõpe.

5. Eelkool, kus toimub õpilase suunamine mängult õppimisele (arendatakse tähelepanu,

rütmikat, kuulamist, loovust ja alustatakse pilliõppega).

23



5.2. Kultuur ja sport, puhkemajandus

Aseri Rahvamaja

1978. a valminud Aseri Rahvamaja on valla elanike jaoks oluline kooskäimise koht.

Rahvamajas  tegutsevad  mitmed  huviringid  ja  kollektiivid:  naisansambel  "Neda",

memmede  tantsurühm  "Eideratas",  naisansambel  "Russkaja  duša",  naisansambel

"Hõbehall",  käsitööring,  täiskasvanute  näitering,  laste  kaasaegse  tantsu  rühm  LIFE,

Aseri  Orkester.  Enamus  ringidest  on  tegutsenud  siin  majas  juba  aastakümneid.

Taidlejate koguarv on aastate lõikes olnud saja ringis ja tendents on pigem suurenemise

poole.  Rahvamajas  asub  ka  valda  tutvustav  ajalootuba.  Aseri  valla  ajalootuba  on

tegutsenud 1996. aastast. See rajati endise Aseri Keraamikatehase muuseumist säilinud

materjalide  baasil.  Ajalootoa  ekspositsiooni  ja  fondidesse  kuulub  Aseri  valla  ja  ka

laiema piirkonna minevik ning tänapäev peamiselt  kirjasõnas,  trükiste ja fotokogude

näol. Alustatud on ka esemelise materjali kogumist.

Rahvamaja traditsioonilised kultuuriüritused on iga-aastased taidlejate hooaja avapeod,

Eesti  Vabariigi  aastapäeva  pidulik  tähistamine,  vastlapidu  vallarahvale,  iga-aastased

valla-  ja  savipäevad,  jaanituli,  Aseri  Rannaparty,  detsembris  jõulupeod  lastele  ning

täiskasvanutele,  minimissi-  ja minimisteri  konkursid,  igakuiselt  toimuvad lastediskod

koos töötubadega.

Läbirääkimiste  faasis  on Eesti  Harrastusteatrite  Liidu  koolituskeskuse loomine Aseri

Rahvamajja.

Maja  on  juba  37aastane  ja  kindlasti  vajab  renoveerimist:  kütte-  ja  elektrisüsteemid

väljavahetamist,  saal  kapitaalremonti.  Unikaalse  arhitektuuri  ja  õnnestunud

asukohavaliku tõttu on Aseri Rahvamaja hoone kui väärtus omaette. Aseri Rahvamaja

on koht, kus rahvas saab oma perekondlikke tähtpäevi tähistada. See maja seob oma

olemasolu ja pakutavate võimalustega meie multikultuurilist kogukonda.

Aseri Rahvamaja otsib uusi võimalusi ja töötab selle nimel, et siduda noori meie maja ja

asulaga. 

Aseri Vabaajakeskus

Aseris  tegutseb  vabaajakeskus,  mis  renoveeriti  2011  aastal  ja  mida  rahastati  EU

tõukefondidest  meetme  „KOIT  kava”  kaudu.  Aseri  Vabaajakeskus  täidab  oma

funktsiooni  Aseri  Kooli  kehalise  kasvatuse  tundide  läbiviimise  ning  treening-  ja

harrastusspordikeskusena. On võimalik harrastada kõiki pallimänge, Eesti tipptasemel

lauatennist,  kasutada  ronimisseina,  aeroobika  ja  jõusaali  (vajab  uut  kaasaegset
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inventari). Vabaajakeskuse juurde kuulub täismõõtmetes staadion, mis vajab täielikku

renoveerimist või kooli jaoks vajaliku staadioni infrastruktuuri loomist.

Harrastajate ligikaudsed sihtrühmad oleksid alljärgnevad:

Sihtrühm Vanuserühm Eeldatav arv

Täisealised elanikud Aseri 
vallas

19-64 aastat (kokku ca 900 
elanikku

70

Kooliealised elanikud 7-18 aastat (kokku ca 210 
last)

50

Lasteaialapsed 3-6 (48 last) 11

Pensioniealised elanikud 65-85 aastat (kokku ca 450 
elanikku)

20

KOKKU: 151

Noorsootöö

Aseri vallas tänapäevane noortekeskus kui selline puudub. Noortekeskuse jaoks sobivad

ruumid on olemas vabaajakeskuses, pole leitud inimest ehk eestvedajat.

Täna tegelevad noortega Aseri vallas alljärgnevad asutused:

 Aseri  Koolis  asuvad  huviringid:  lastekoor,  mudilaskoor,  rahvatants,  rütmika,

kunstiring, eesti ja vene sõnakunst – kokku 50 last;

 Aseri Muusikakooli erialad: klaver, akordion, nuppakordion, kitarr, plokkflööt -

kokku 42 last;

 Aseri Rahvamaja huviringid noortele: 2 kaasaegse tantsu rühma – kokku 25 last;

  Aseri Vabaajakeskus noortele: lauatennis, jalgpall, korvpall, võrkpall, aeroobika

- kokku 79 last.

Vabaajakeskuse  baasil  korraldatakse  koolivaheaegadel  päevalaagreid.  Strateegiliseks

eesmärgiks  on,  et  igal  valla  lapsel  ja  noorukil  on  võimalus  osaleda  kodulähedal

pakutavates  mitmekülgsetes  ja  arendavates  tegevustes.  Selle  täitmiseks  peaks  olema

võimalus sisukaks ja arendavaks vaba aja veetmiseks ning eneseteostuseks.

Aseri RaamatukoguAseri Raamatukogu

Vallas tegutseb üks raamatukogu:  Aseri  Raamatukogu. Aseri  Raamatukogus tegutseb

avalik  internetipunkt.  Raamatukogus  osutatakse  lisaks  raamatute  laenutamisele

erinevaid teenuseid.
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5.3. Mittetulunduslik tegevus

MTÜ Kõrtsialuse Küla Selts

Kõrtsialuse  külas  tegutseb  MTÜ  Kõrtsialuse  Küla  Selts.  Külaseltsi  juhtimisel  on

renoveeritud seltsimaja, mis avati 1. juulil 2005. aastal. Majas on 70m² kaminasaal, 30

m² lava, infopunkt, kööginurk ja tehniline ruum. Väljas, lava ees on 50 m² vabaõhu

tantsupõrand. 2007. a avati Kõrtsialuse külas ka omapärane energiapüramiid, mida on

võimalik  kasutada  ööbimiseks,  lõõgastavaks  puhkuseks  ja  tervislike  probleemide

leevendamiseks. 

MTÜ Rannu Külaselts

Rannu  külas  tegutseb  MTÜ  Rannu  Külaselts.  Külaseltsi  juhimisel  korraldatakse

külarahvale erinevaid üritusi: matkapäevad, filmipäevad, ilupäevad, tervisliku toitumise

päevad,  liiklusõpetus  eakatele.  Korraldatakse  kontserte,  jõululaata,  samuti  ka  küla

jaanituld. Rannul on võimalik seltsimajas rentida ruume sünnipäevadeks ja erinevate

tähtpäevade tähistamiseks. Tulevikus on kavas välja arendada majutuskoht ja saun.

Kalvi Külaselts

Mittetulundusühing Kalvi Külaselts moodustati 25. veebruaril 2010. aastal kahe aktiivse

inimese  poolt  Kalvi  külast.  Seltsi  eesmärk  on  tegutseda  küla  jätkusuutlikku  arengu

nimel kaasates piirkonnast huvitatud inimesi ja asutusi.

2010. aastal  taotles  Kalvi  Külaselts  LEADER  toetusprogrammist  Noored  maale

meetmest toetust 5,5 meetri pikkuse RIB paadi, 90hj mootori, paadihaagise ja nõutud

ohutusvarustuse soetamiseks. Tänaseks on seljataha jäänud juba viis tegusat hooaega.

2011. aastal  taotles  Kalvi  Külaselts  PRIA toetusprogrammist  Külade uuendamine ja

arendamine investeeringutoetust  Kalvi  Seltsimaja  ehitamiseks.  Tänaseks  on  hoone

valmis,  sisustatud  ja  leiab  järjest  aktiivsemat  kasutust  erinevate  ürituste

läbiviimispaigana.

2013. aastal taotles Kalvi Külaselts KÜSK toetusprogrammist  Kohaliku omaalgatuse

programm toetust  piljardilaua  soetamiseks  ja  paigaldamiseks  Kalvi  Seltsimajja.

Tänaseks on jäänud seljataha juba suur hulk ülipõnevaid mänge.

MTÜ Aseri Tuul

MTÜ  Aseri  Tuul  on  moodustatud  eesmärgiga  arendada  ja  toetada  vallas

mittetulunduslikku tegevust järgmistes valdkondades:

1) kultuuri- ja spordielu;

2) sotsiaal-, laste- ja noorsootöö;
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3) keskkonnakaitsealane tegevus;

4) teadus-, haridus- ja huvialategevus;

5) külaliikumine, seltsielu või muu ühistegevus;

6) negatiivsete keskkonnamõjude leevendamine;

7) elanike tervise edendamine;

8) avalikud üritused;

9) stipendiumid vallas elukohta omavatele kõrgkoolides edukalt õppivatele üliõpilastele.

Lisaks ülaltoodud seltsitegevusele peab ära mainima veel Aseri valla huvitegevuse seltsi

tegevust,  Aseri  valla  koostööd Kiviõli  Tervisekeskusega.  Aseri  vald  on Ida-Virumaa

Omavalitsusliidu  (IVOL)  liige  ja  kuulub  MTÜ  Virumaa  Koostöökogu  Leader

programmi piirkonda. Oluliseks teemaks on vallas korteriühistute moodustamine elamu-

ja kommunaalmajanduse valdkonna paremaks korraldamiseks.

MTÜ Rannu Vabatahtlikud

Päästeamet on sõlminud vabatahtlike päästekomandodega lepingud, kuid siiski vastutus

nende  lepingus  kokkulepitud  tegevuste  eest  lasub  vabatahtlikel  ehk  inimeste  vabal

tahtel,  mis on väga oluline. Väga oluline on koostöö päästeametiga ja teiste sarnaste

mittetulunduslike  organisatsioonidega  just  ennetustöö  osas,  sest  ikkagi  liiga  palju

toimub õnnetusi, kus hukkuvad inimesed. Rannu vabatahtlikele on antud üle tunnustus

„Uue tulija“ tiitliga. 

MTÜ Aseri Spordiklubi

Aseri Spordiklubi on registreeritud mittetulundusühinguna 21. detsembril 1998. a spordi

harrastamise  võimaldamiseks  ja  spordiürituste  korraldamiseks.  Aseri  Spordiklubi  on

aktiivne valla spordiürituste korraldaja, sporditegevusteks ja üritusteks toetuste taotleja

erinevatest  meetmetest  ja  fondidest.  Tuntuim korraldatud  üritus  on  Aseri  Savijooks.

Aseri on tuntud oma väga heade tulemustega lauatennises.

5.4. Sotsiaalhoolekanne ja tervishoid

Aseris tegutseb perearstikeskus. Lähim raviasutus on SA Kiviõli Tervisekeskus, SA Ida-

Viru  Keskhaigla  Kohtla-Järvel  ja  Purus.  Vallas  on  kokku  776  pensionäri.  Neist

vanaduspensionäre 563, töövõimetuspensionäre 213 ja teistel alustel saab pensionit 20

inimest.  Puuetega inimesi  on 268. Paljulapselisi  peresid,  kus  peres kasvab vähemalt

kolm alla  18-aastast  last  on 19.  Kõiki  erinevaid sihtrühmi  on vald püüdnud toetada
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vastavalt  oma võimalustele.  Lasteaias  on  vähekindlustatud  perede  lapsed  vabastatud

toiduraha  maksmisest  50%  või  100%  ulatuses.  Põhikooli  osas  toetab  vald  õpilasi

sellega,  et  maksab  koolilõuna  tegeliku  maksumuse  ja  Vabariigi  Valitsuse  poolt

kehtestatud arvestusliku koolilõuna maksumuse vahe. Gümnaasiumis käivatele lastele

maksame sõidutoetust. Oma lasteaia ja põhikooli lõpetajaid peab vald meeles meenete

ja kingitustega. Vähekindlustatud perede ja suurte ravikuludega inimeste poolt laekunud

ühekordse toetuse avaldusi on rahuldatud viimasel aastal 62 korral, kokku 2032 euro

suuruses summas.

Töötukassas on arvel 30 inimest, neist pikaajalisi töötuid 10. Töötukassa andmetel oli

Aseri  valla  registreeritud  töötute  arv  2015  aastal  stabiilne  erinevalt  kõrvalolevatest

valdadest, kus töötute arv kasvas iga kuuga. Positiivne on ka see, et meil ei ole ühtegi

töötuna registreeritud  noort.  Meie  perekondade tugevust  ja  tublidust  näitab seegi,  et

praegu saab toimetulekutoetust vaid 10 leibkonda. Toimetulekutoetusteks maksti kokku

17463 eurot. Koduteenust osutati 20 inimesele. Hoolekandeasutustesse on vallavalitsuse

poolt  paigutatud  12  inimest,  neist  6  MTÜ  Lille  Turvakodusse,  4  AS  Kiviõli

Tervisekeskusesse  ja  2  SA  Jõhvi  Haiglasse.  Aastas  tasusime  hoolduskuludeks

hoolekandeasutustesse kokku 24380 eurot.  8 sügava puudega inimesele on määratud

hooldaja.  Kord  kuus  kasutame  Inkotoa  teenust,  et  varustada  puuetega  inimesed

abivahenditega. 

Pensionärid  külastavad  iga-aastast  eakate  päeva  üritust  Jõhvi  Kontserdimajas.

Kahetsusega  peab  nentima,  et  praegu  puudub  aktiivne  eestvedaja,  kes  korraldaks

pensionäride päevakeskuse tööd. Küll on aga meie pensionärid aktiivsed osalejad Aseri

Rahvamaja taidlusringides ja üritustel.

5.5. Turvalisus

Aseri  vald  kuulub  Ida  politseiprefektuuri  Jõhvi  politseiosakonna,  Kiviõli

konstaablijaoskonna teeninduspiirkonda. Kiviõli konstaablijaoskonna teeninduspiirkond

hõlmab lisaks Aseri vallale ka Kiviõli ja Püssi linnad ning Lüganuse ja Sonda vallad.

Kiviõli  linna  teenindab  kaks,  Püssi  linna,  Lüganuse  ja  Sonda  valda  igaüht  üks

konstaabel või vanemkonstaabel. Aseri vallal eraldi konstaabel puudub. 

Aseri  vald  on  Päästeameti  Ida  Päästekeskuse  teeninduspiirkonnas  (Ida-Virumaa

päästepiirkond),  lähima  keskusega  Kiviõlis.  Piirkonna  turvalisust  aitab  tagada  ka

Rannul tegutsev MTÜ Rannu Vabatahtlikud.

Aseri  vallas  on  aktiivseid  abipolitseinikke  ja  kaitseliitlasi,  kes  osalevad  turvalisuse

tagamisel vallas ja teistes maakonna piirkondades. Valda läbiv Tallinn–Narva maantee
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on  liiklusturvalisuse  tagamiseks  varustatud  kiiruskaameratega.  Plaan  on  Aseri  valla

keskuse tähtsamad kohad varustada turvakaameratega. Valla territooriumil kogub hoogu

naabrivalve  piirkodade  moodustamine.  Vallas  on  moodustatud  ja  tegutseb

kriisikomisjon, kes tegutseb vastavalt kriisiplaanile.

6. Tehniline infrastruktuur

6.1. Ühendusteed, transpordisõlmed, tänavad, ühistransport

Aseri valda läbib üks riigi põhimaanteedest Tallinn-Narva maantee. Liiklustihedus on

keskmine,  Maanteeameti  2014.  a  uuringute  põhjal  läbib  ööpäevas  maanteelõiku

Rakverest  Kiviõli  teeristi  ca  5800 autot.  Lisaks  paiknevad Aseri  valla  territooriumil

järgmised riigi kõrvalmaanteed:

Tabel 6

Riigi kõrvalmaanteed Aseri valla territooriumil

Tee
number

Nimetus Algus km Lõpp km Pikkus

13104 Rannu-Aseri 0 2,407 2,407 
13113 Koogu-Kalvi 0 4,494 4,494 
13132 Kõrkküla-Erra 0 5,5 5,5 
17160 Viru-Nigula-Aseri 6,104 11,804 5,7 

Kokku 18,1
Allikas: Maanteeamet

Maanteeameti  andmetel  on  Aseri  vallas  avalikke  teid  (kohalikke  teid)  30,8  km  ja

tänavaid  14,2  km.  Enamik  teedest  ja  tänavatest  on  kruusakattega  -  36,4  km,

asfaltkattega  on  7,9  km,  ülejäänud  on  pinnasteed.  Kruusakattega  teed  vajavad  iga-

aastast  hööveldamist  ja  killustikuga  täitmist.  Teede  hooldusel  tehakse  koostööd

eraettevõtetega. 

Teedevõrk  on  üldjoontes  hästi  välja  arendatud.  Probleemiks  on  vaid  raskeveokite

kulgemine  läbi  Aseri  aleviku.  Probleemi  lahendamiseks  on  vajalik  välja  ehitada

alternatiivne liiklusskeem Mere tänava ja sadama tee pikenduse abil. 

Aseri alevikku läbivad 14 erinevat kaugbussiliini, umbes 500 reisijat päevas.

Vaatamata Aseri suhtelisele lähedusele piirkonna tõmbekeskustele - Kohtla-Järve, Jõhvi,

Sillamäe ning Rakvere, jätab ühistranspordiühendus suuremate keskustega soovida. 

Vaatamata  soodsale  asukohale  mere  ääres  puudub  Aseri  vallal  meretranspordi

kasutamise võimalus, sest valla territooriumil ei ole välja arendatud sadamat. Sadamaks

eraldatud maad on eraomandis. Valla arengus oli planeeritud välja arendada tööstuslik

sadam.  Sadama väljaarendamise lahendamine sõltub sadama arendaja  aktiivsusest  ja
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võimalustest. 

Aseri valda läbib ka Sonda-Aseri endine raudtee, millest on säilinud raudteetamm, mis

kuulub samuti eraettevõtjale. Liiprid on üles võetud. Raudtee taastamine võib kõne alla

tulla sadama arendamise käivitumisel. 

6.2. Vesi, kanalisatsioon ja soojamajandus

Veemajandus, kanalisatsioon

Peamiseks  veevarude  allikaks  Aseri  vallas  on  kambrium-vendi  veekiht,  mis  valla

territooriumil  asub  130-240  m  sügavusel.  Veekiht  on  kaetud  ligi  60m  paksuse

savikihiga,  mis  hoiab  ära  võimaliku  reostuse.  Aseri  valla  ühisveevärgi  ja

-kanalisatsiooni seadmed ja trassid kuuluvad OÜ Aseri Kommunaal omandisse. Valla

suuremates  külades  (Aseri,  Rannu  ja  Kõrtsialuse)  on  tagatud  veevarustus  ja  reovee

kogumine.

Aseri valla reoveekogumisala

Aseri  valla  ühtsesse  reoveekogumisalasse  kuuluvad:  Aseri  alevik,  Rannu  küla  ja

Kõrtsialuse küla. Reoveekogumisala suurus on 101 ha, nominaalne reostuskoormus on

1963  inimekvivalenti,  reoveekogumisala  kuulub  alla  2000  ie  reoveekogumisalade

kategooriasse. Projektijärgne Aseri reoveekogumisala isevoolse kanalisatsioonitorustiku

kogupikkus on 13,6 km.

Ühtne  veevarustus  ja  reovee  kogumine  puudub  kõigis  valla  väiksemates  külades.

Veevarustuse teenust kasutavate klientide arv vallas on ligikaudu 1300 inimest. OÜ-le

Aseri Kommunaal on välja antud 01.01.2013 vee erikasutusluba nr L.VV.IV-13320, mis

kehtib kuni 31.12.2017. Vee erikasutuse iseloomustuseks on veevõtt põhjaveekihist ning

puhastatud  heitvee  juhtimine  Soome  lahte.  Loa  alusel  tohib  vett  ammutada  4-st

puurkaevust - 2 Aseri alevikus, 1 Rannu külas ja 1 Kestla külas. Loa alusel on õigus

juhtida Aseri puhastusseadmest tulev puhastatud heitvesi Soome lahte (360 000 m³/a).

Aseri  valla  veevarudele  on  iseloomulik  kõrge  rauasisaldus,  mistõttu  on  rajatud

veetöötlusjaam  Aseri  alevikus  ja  Rannu  külas.  Valla  territooriumil  asuvad  kaks

heitveepuhastusjaama – üks neist teenindab Aseri alevikku, Rannu ja Kõrtsialuse küla,

teine Kalvi mõisa hotelli ja elamuid. Aseri alevikku teenindav uus heitveepuhastusjaam

on ehitatud aastal 2011. a (Projekti nimi, toetaja: Aseri reoveekogumisala ühisveevärgi

ja  –kanalisatsiooni  ehitamise  ja  rekonstrueerimise projekt,  toetus  Euroopa  Liidu

Ühtekuuluvusfond, KIK). Kalvi heitveepuhastusjaam valmis 2001. a ja on rahuldavas
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töökorras.  Seoses Aseri reoveekogumisalal elluviidud mahuka veemajandusprojektiga

lühiajalises perspektiivis täiendavate ühisveevärgi investeeringute vajadused puuduvad.

Lisainvesteeringute  tegemise  vajadused  oleks  sõltuvad  pikemaajalises  perspektiivis

olemasoleva  reoveekogumisala  piiride  laiendamisest  –  kaaluda  tuleks  tiheasustusalal

paiknevate  endiste  aiandusühistute  AÜ  Keraamiku,  AÜ  Sõpruse,  AÜ  Aseri  liitmist

ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga. 

Soojamajandus

Aseri  valla  territooriumil  on  kehtestatud  üks  kaugkütte  piirkond  -  Aseri  alevik.

Kaugküttepiirkonda teenindab kaks katlamaja. Aseri katlamaja, võimsusega 3,25 MW

teenindab Aseri alevikku ja töötab maagaasil. Kooli katlamaja 0,5 MW teenindab Aseri

Kooli  ja  lasteaeda  ning  töötab  samuti  maagaasil.  Mõlemad  aleviku  katlamajad  on

täisautomaatsed  ja  vajavad  investeeringuid.  Aseri  aleviku  tsentraalse  küttesüsteemi

võrkude  kogupikkuseks  on  ca  3,8  km.  Aseri  vallas  on  kõik  soojatarbijad  (elamud,

hooned  ja  valla  allasutused)  varustatud  uute  soojasõlmedega,  mis  annavad  täpset

informatsiooni  tarbitavate  soojakoguste  kohta.  Aleviku  peatrass  840jm pikkuses  on

uuendatud.

Aseri aleviku soojamajanduse arengukava näeb ette võrkude pikendamist kuni 3,5 km

ulatuses  ja  uue  katlamaja  ehitust  (5  MW  gaasikatlamaja  kahe  (3  MW  ja  2  MW

veekateldega,  mille  kasutegur  oleks  vähemalt  95...96%). Lisaks  tsentraalsetele

katlamajadele on kasutusel ka mitmeid lokaalkatlamaju. Kalvi mõisa hotellikompleksi

teenindab  lokaalne  puidugraanulitel  põhinev  Kalvi  katlamaja.  Oma katlamaja  on  ka

Wienerbergeri tehasel. Lisaks on rajatud lokaalkatlamaja MTÜ Lille Turvakodule. 

Soojusenergeetika aluseks jääb Aseris kütusena praegu siiski maagaas, kuid tulevikus

võib kaaluda ka kohaliku kütuse kasutamist puiduettevõtete jäätmetena ja toodanguna

(pelletid, hakkepuit jms). Konkreetseid variante tuleb kaaluda vastavalt siis kehtivatele

hindadele ja maksusüsteemile.

6.3. Side ja telekommunikatsioonid

Aseri  valla  territooriumil  on  tagatud  telefoniside.  Kõik  Eesti  suuremad  mobiilside

operaatorid  pakuvad  kvaliteetset  teenust  valla  piirkonnas.  Aserisse  on  sisse  toodud

fiiberoptiline kaabel, mis tagab ka telefoni ja internetiühenduse hea kvaliteedi. Aseri

vallas on võimalik kasutada erinevate teenusepakkujate digi-TV võimalusi, näiteks Eesti

Telekom (Elion), Starman, Viasat.

Postiteenust osutab OÜ OMNIVA Aseri postkontor.
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6.4. Elektrivarustus

Valla  elektrivarustust  korraldab  Elektrilevi.  Valla  elektrivarustus  toimub  110/10  kV

Aseri alajaama baasil, kus on üles seatud 10 ja 6,3 MVA trafod. Valla jaotusvõrk on

rajatud õhuliinidega ning alevikus kaabelliinidega. Aseri alevikus, Rannu küla keskuses

ja  Kalvi  mõisas  on  välja  ehitatud  tänavavalgustus.  Alajaamal  on  pakkuda  piisavalt

võimsust  uute  ettevõtete  ja  võimaliku  sadama  varustamiseks  elektrienergiaga.

Looduslikud  eeldused  on  võimaldanud  Aseri  valla  territooriumil  (Oru  ja  Aseriaru

piirkonnas) tuuleparkide arendamist.

2011. a. valmis Aseriaru tuulepark. Esimene elektrituulik ühendati elektrivõrguga 2011.

aasta  septembris.  Aseriaru  tuulepargis  on  kaheksa  3  MW  võimsusega  Winwind

WWD3/100  tüüpi  elektrituulikut.  Tuulepargi  koguvõimsus  on  24  MW  ning

prognoositav aastatoodang 65 GWh. Elektrituulikute tootja on Soome ettevõte Winwind

OY ja omanik Aseri Tuulepark OÜ. Aseriaru tuulepargi tuulikute kavandatud eluiga on

20  aastat.  Aseriaru  tuulepark  asub  Ida-Viru  maakonnas  Aseri  vallas  Tallinn-Narva

maantee ja Aseri asula vahel. Tuulepargi poolt hõlmatava maa-ala suurus on u 200 ha.

Lisaks olemasolevale tuulepargile on arendamisel Kestla tuulepark. Aseri valda läbib

Estlink-2 kaabel.

6.5. Ehitus ja elamumajandus

Viimastel  aastatel  on  Aseri  vallas  rajatud  mitmeid  uusehitisi  ning  toimunud

olemasolevate  hoonete  suuremahulisi  rekonstrueerimistöid  –  Aseri  Vabaajakeskus,

Mereoja Kämping, Kõrtsialuse Külastuskeskus, Kalvi külamaja, Aseri liberada, Olerexi

teenindusjaam, tuulepargid ja paljud teised valla jaoks olulised objektid.

Pikk  rannajoon  ja  suhteline  lähedus  regiooni  tõmbekeskustele  loob  head  eeldused

eramumajanduse  edendamiseks.  Elamuehitust  piiravad  ehituskeeluvööndid

rannikualadel (100 m veepiirist), mis laieneb ehituskeeluvööndisse jääva kaldaastangu

osas veel 100 meetri võrra. Eraomandis olevad korterelamud peatänava ääres seisavad

kasutuseta ning korrastamata. Seetõttu on vallakeskuse keskne tänav korrastamata ning

rikub  Aseri  aleviku  üldist  ilmet.  Lisaks  kahjustavad  valla  üldist  ilmet  ka  mitmed

pooleldi  lagunenud  ja  mahajäetud  tööstushooned.  Valla  võimalused  sunnimeetodite

rakendamiseks  eraomanike  suhtes  majade  korrastamiseks  on  piiratud  ning  ainus

alternatiiv  on  luua  ettevõtluse  elavnemiseks  vallas  soodne  keskkond,  mis  ajendaks

ettevõtjaid  maju  kasumlikult  renoveerima  ning  oma  ärihuvisid  realiseerima.  Nii

maakonna  üldplaneeringus  kui  Aseri  valla  üldplaneeringus  nähakse  ette  sadama
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rajamine tehasest idas paiknevale mereäärsele kinnistule. Sadamaehituse viibimine on

toonud  kaasa  konkurentsitingimuste  muutuse  ning  Sillamäe  ja  Kunda  tööstuslike

sadamate  kiire  arendamine  nõuab  Aseri  sadama  rajamisel  majandusliku  tasuvuse

hoolikat analüüsi. Samas on igal sadamal täna oma nišš, seega on võimalik kaalutletud

strateegia korral leida ka Aseri sadamale oma spetsialiseerumine (nt konteinerterminal).

6.6. Jäätmekäitlus, heakord ja haljastus

Valla territooriumil puuduvad prügilad. Lähim euronõuetele vastav prügila on Uikalas.

Lähim ohtlike jäätmete kogumispunkt (ühine Kiviõli regioonis) asub Erras, autorehvide

kogumispunkt Aseri Kommunaali territooriumil. Viimastel aastatel on palju püütud ära

teha  parkide,  haljasalade,  ühiskondlike  hoonete  ümbruste  heakorra  valdkonnas.  Igal

aastal  viiakse  läbi  valla  heakorrakonkurssi,  et  motiveerida  elanikke  oma  kodude,

hoonete ümbruseid korrastama. Sama eesmärki kannab ka iga-aastane traditsiooniline

„Teeme  Ära”  talgupäev  ja  lastelaagrite  korraldamine.  Aseri  vallas  on  korraldatud

jäätmevedu alates 2010-ndast aastast, teenuse pakkuja Ekovir. 

6.7. Sademevee ärajuhtimine, maaparandustööd

Aseri  valla,  Aseri  aleviku  territooriumil  on  probleemiks  sademeveekanalisatsiooni

puudumine ning vanade kuivenduskraavide täissettimine, täiskasvamine. Aseri pargi ja

staadioni ala vajaks maaparanduslikku projektlahendust, mis kuivendaks ala kevaditi ja

sügiseti  liigveest.  Samuti  on  vajalik  mitmete  olemasolevate  kuivenduskraavide

puhastamine (näiteks Kordoni tn kraav jms).

7. Kohalik omavalitsus

7.1. Valla juhtimine

Aseri vallavolikogu on 11-liikmeline. Volikogus tegutseb neli alalist komisjoni: eelarve-

ja  arengukomisjon,  haridus-,  kultuuri-  ja  spordikomisjon,  sotsiaalkomisjon  ja

revisjonikomisjon. Aseri Vallavalitsus on valla kollegiaalne täitevorgan. Vallavalitsuse

kooseisu  kuuluvad  ametikohajärgselt  vallavanem  ja  abivallavanem.  Vallavalitsuse

liikmete  arvu  ja  ülejäänud  liikmed  vallavalitsusse  kinnitatakse  volikogu  otsusega

vallavanema esildise alusel. 2015. a seisuga on vallavalitsuses 4 liiget. Vallavalitsuses
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töötab 01.09.2014. a seisuga 11 ametnikku: vallavanem, abivallavanem, vallasekretär,

vallasekretäri  abi, finantsnõunik, vanemraamatupidaja, arendusnõunik,  sotsiaalnõunik,

arvutispetsialist  ja  kaks  hooldustöötajat.  Vallal  on  viis  allasutust:  Aseri  Kool,  Aseri

Muusikakool, Aseri Rahvamaja, Aseri Vabaajakeskus, Aseri Raamatukogu.

Vallale kuulub 100% osalust kommunaalettevõttes Aseri Kommunaal OÜ.

7.2. Valla eelarve

Aseri  vald kuulub elanike arvu poolest  alla  keskmise  suurusega  valdade hulka,  mis

eeldab  suhteliselt  madalat  tulubaasi  ja  suurt  sõltuvust  riigi  tasandusfondist.

Sissetulekute  poolest  elaniku  kohta  jääb  Aseri  vald  veidi  alla  Eesti  keskmise  ja

klassifitseerub nn toimetuleva  vallana.  Ka alltoodud  tabelis  on  näha,  et  maksutulud

moodustavad valla tuludest vaid ca 40%, teise olulise tuluallika moodustavad eraldised

tasandusfondist, mis jäävad keskmiselt alla 40%.
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Tabel 7
Aseri valla eelarvetulud 2012–2014. a. (eurot)

Aasta 2012 2013 2014

Tulumaks 612165,00 682890,00 708212,00

Maamaks 18687,00 22790,00 29506,00

Muud tegevustulud sh kaevandamine, 
vee erikasutus, saastetasud, ja muud

12055,86 11846,56 14587,01

Muud maksutulud 0 0 0

Kaupade ja teenuste müük 42456,69 41698,29 48671,50

Põhivarade müük 35068,00 10250,00 8750,00

Põhivara soetuseks saadud 
finantseerimine

44763,47 8748,00 22158,26

Tasandusfond § 5 lg 1 241329,00 272257,00 261621,00

Tasandusfond § 5 lg 2 317850,00 287240,00 280150,00

Ministeeriumide eraldised (va invest) 868,00 534,00 385,00

Riigieelarvelised investeeringud 1175,00 594,00 1475,00

Finantstulud 338,14 181,35 96,74

Muud toetused 216,00 150,00 128,00

TULUD KOKKU 1 330 557,98 1 396 961,68 1 428 569,58
Allikas: Rahandusministeerium, 2015

Tabel 8

Aseri valla eelarvekulud 2012-2014. a (eurot)

Kulud 2012 2013 2014

Üldvalitsemine 174952,60 162682,67 166090,68

Elamu- ja kommunaalmajandus 254233,98 76390,06 85100,72

Majandus 43307,58 60928,28 54198,88

Vaba aeg ja kultuur 363590,03 314471,83 317972,99

Haridus 627417,52 670672,00 10390,00

Sotsiaalne kaitse ja tervishoid 118841,10 106664,98 91094,66

KULUD KOKKU 1 582 342,81 1 391 809,83 1 381 427,32

Allikas: Rahandusministeerium
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Kululiigi osatähtsus Aseri valla eelarve kogukuludes 2014. a. näitel:

Allikas: Statistikaamet.

2014. aasta suuremad kulud tegevusalade järgi moodustasid aruandeaastal  haridusele

48% ja vaba aeg,  kultuur ja religioonile 23%. Üldised valitsussektori  teenused 12%,

sotsiaalne kaitse 7%, muud kulud 6% ja majandus 4% eelarve kogukuludest.

Tabel 9
Allüksuse nimetus Töötajate keskmine arv

majandusaastal
Töötasude

kogusumma
majandusaastal

Kokku Aseri vald sh 75 596 484

Aseri Kool 31 263 402

Aseri Vallavalitsus 11 124 244

Aseri Lasteaed 11 66 698

Aseri Muusikakool 6,5 50 070

Aseri Vabaajakeskus 6 46 303

Aseri Rahvamaja 4 28 217

Valla Raamatukogud 3 17 551

Allüksuse nimetus Aseri VV osaluse
määr %

Töötajate
keskmine arv

majandusaastal

Töötasude
kogusumma

majandusaastal

Aseri Kommunaal 
OÜ

100 6 96 622

31.12.2014  seisuga  oli  grupi  netovara  5,8  miljonit  eurot  (31.12.2013  seisuga  5,9

miljonit eurot), vähenedes aastaga 0,1 miljoni euro võrra ja moodustades bilansimahust

87%  (2013.  aastal  86%).  Eelmiste  perioodide  akumuleeritud  tulem  on  31.12.2014

seisuga 5,9 miljonit eurot, sh sihtfinantseerimisest saadud tulu 3,9 miljonit eurot, millelt

järgnevatel aastatel arvestatud põhivara amortisatsioon on 136 tuhat eurot aastas. 2014.
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aasta tegevustuludest moodustasid maksutulud 37% (2013. aastal 36%), toetused 32%

(2013. aastal 33%), müüdud kaubad ja teenused 30% (2013. aastal 30%) ja muud tulud

1% (2013. a. 1%). Maksutulud suurenesid võrreldes 2013. aastaga 4% 31 tuhat eurot.

Saadud toetused suurenesid  4 tuhat  eurot.  2014.  aasta  tegevuskuludest  moodustavad

tööjõukulud 42% (2013. aastal 41%), majanduskulud 34% (2013. aastal 36%), antud

toetused  4%  ning  muud  kulud  5%  (2013.  aastal  vastavalt  5%  ja  4%)  ja  põhivara

amortisatsioon  14%  (2013.  aastal  14%).  Grupi  põhivara  amortisatsioonikulud

suurenesid 39 tuhande euro võrra (2013. aastal suurenesid 39 tuhande euro võrra), muud

tegevuskulud vähenesid 35 tuhande euro võrra (2013. aastal suurenesid 24 tuhande euro

võrra), tööjõukulud suurenesid 6 tuhande euro võrra (2013. aastal suurenesid 9 tuhande

euro võrra).
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