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9.04.2012 a. SAI ASERI VALD 20 AASTASEKS

See periood on olnud pikk ja teguderohke, kuhu on mahtunud nii laulva revolutsiooni aegade õhinat,
uut pealehakkamist ja otsustusjulgust, palju tööd ja rõõme, samas ka pettumusi ja väsimust. Valla
staatusega saime kaasa hulga kohustusi ja vastutust. Siiani keraamikatehase ja sovhoosi vahel jagatud
arenguvastutus läks täielikult üle vallale. Omavalitsustel oli ääretult keeruline areneda uue riigi
heitlikes tingimustes, samas puudus ka kogemus. Keraamikatehase pankrot ja põllumajandusreform
andsid meie vallale ca 1300 töötut. Pankrotiprotsess kulges omavalitsust kaasamata, meile jäid ainult
tagajärjed. Kogu sotsiaal- ja infrastruktuuri objektid anti vallale. Tuli üles ehitada täiesti uus struktuur.
Aseri oli vabariigis esimene pankrotipesa ja kahjuks ei suutnud tollane valitsus endale seda teadvustada
ega meid ka mingil moel toetada. Ei olnud siis veel Oru ega ka Võhmat, kus juba valitsus leidis
vahendeid monofunktsionaalsete omavalitsuste abistamiseks. Seega oleme siin mere ääres olnud sitke
ja alahoidlik rahvas ning raskusi trotsides ellu jäänud.
Aastad 1992-1995 olid noorele vallale tõsised õppetunnid. Oma tegemistes lähtusime Vinston
Churchilli mõttemallist „Pessimist näeb igas võimaluses raskusi, optimist igas raskuses võimalust“ –
meie olime optimistid ja elu vallas hakkas edenema. Soome firma Lohja käivitas uuesti tellisetootmise,
1993 a. loodi Aseri Tellis AS ning savitööstus hakkas taas kosuma. 2006 a. ehitas Wienerberger AS uue
kaasaegse tellisetehase, kellest on tänaseks kujunenud suurim tööandja vallas.
1994-95 olid valla jaoks jällegi ärevad, märksõna - ohtlikud jäätmed. Vabariigi Valitsus oli otsustanud
ilma mingite uuringuteta ja omavalitsuselt luba küsimata hakata matma Aseri töötavasse savikarjääri
kogu vabariigi ohtlikke jäätmeid. See sõda oli üpris vihane, kuid tulime võiduga tagasi ja suutsime oma
kodu puhta hoida. Jõudu andis tubli valla meeskond ja enamuse valla rahva toetus, tundsime, et see oli
meie ühine võitlus. Tasapisi hakkas ka meie elu edenema. Avati mitmed väikeettevõtted, ehitati uus
Koogu tankla koos teeninduskompleksiga, jätkus töö Rannu põllumajandusühistus, jõudu hakkasid
koguma talud. Toimusid ettevalmistused Aseri sadama rajamiseks, millel oli olemas maakonna toetus ja

prioriteet. Kahjuks jõujoonte muutumisega volikogus kaotas tõsine investor huvi ning praegust seisu
arvestades on Aseri sadama ehitus ebatõenäoline.
1997 a. alustasime ühena esimestest valla üldplaneeringu tegemist, kinnitasime valla lipu ja vapi,
avasime uue lasteaia ning alustasime mitmete muude ettevõtmistega. Kuna valla eelarve on enamasti
tagasihoidlik, siis on meie elu ja areng toimunud läbi aastate projektipõhiselt nii investeeringute kui ka
tegevuste osas. Eesmärgiks on vallaasutuste ja infrastruktuuri renoveerimine, elukeskkonna
parandamine ja turvalisuse tõstmine. Aastate jooksul oleme suutnud korrastada enamuse oma valla
hoonetest: uued raamatukogud on nii Aseris kui ka Rannul, osaliselt on renoveeritud koolimaja,
muusikakool, rahvamaja. Täielikult sai eelmisel aastal valmis vabaajakeskus. Erilist äramärkimist
väärib kindlasti Kõrtsialuse küla tubli areng. Selle aasta suvel lõpeb siiani valla mahukaim ja kalleim
projekt - Aseri, Rannu ja Kõrtsialuse küla vee- ja reovee renoveerimine, mille tulemusena on maha
pandud üle 30 km uusi vee ja reoveetrasse, ehitatud uus puurkaev, reoveepuhasti ja veetöötlusjaam,
korrastatud pumplad. Suveks loodame korda saada ka kõik üleskaevatud platsid ja teed. Kui siia juurde
lisada veel ligi kilomeetri jagu eelmisel aastal renoveeritud soojatrasse, võime naljatledes öelda, et
tänaseks oleme saviaugust jõudnud poriauku.
Meie valda on siiani seostatud põhiliselt savitootmisega, aga mõned aastad tagasi võisime uhkusega
öelda, et esile on kerkimas uus tugev arengusuund – turism ja seda „Põhjamaade pärliks“ kutsutud
kauni Kalvi mõisa näol. Kahjuks peame täna tõdema, et meie suur turismimagnet on uue omaniku poolt
suletud, millest on siiralt kahju.
Iga valla rahakoti suuruse määrab siiski ettevõtlus ja töökohad. Usun, et oleme hea koostööpartner meie
70 ettevõttele- asutusele. On hea meel, et Rannu farmides hakkas tööle uus vineeritehas, Koogus
autokeskus ja liberada, soovime tuult tiibadesse Aseriaru tuulepargile ja palju külastajaid Kõrtsialuse
uude külastuskeskusesse.
Täna tunnetame, kuidas selle 20 a. jooksul on muutunud meie poliitiline ja ühiskondlik mõtlemine,
kuidas on vähenenud omavalitsuste õiguslik baas, iseotsustamise ja rahalised võimalused. Olematu
regionaalpoliitika on viinud selleni, et meie vallast on lahkunud üle 1500 inimese, likvideeritud
pangakontorid, pääste- ja politseijaoskond, lähiaastatel peame lõplikult sulgema meie keskkooli osa,
sest lapsi lihtsalt enam ei jätku.
Siiski usun, et meil on hästi läinud. Oleme säilitanud ja arendanud olemasolevat, hoidnud oma
traditsioone. Oleme harjunud tulevikku vaatama optimistlikult, siis on nii endas kui meis kõigis uusi
ideid ja arengujulgust.
Tänan kõiki meie valla ettevõtteid, kolleege vallavalitsusest, vallaasutusi ja valla inimesi valla
hüvanguks tehtu ja saavutatu eest, suur tänu häädele koostööpartneritele naaberomavalitsustest ja
omavalitsuste liidust.
Valla juhtimine ja rajal hoidmine on keeruline ja pidev protsess, mis oleneb suuresti inimestest, kellega
koostööd tehes ja vastutust jagades tuleb jõuda vallaelanike jaoks parimate lahendusteni nii
vallavolikogus kui ka valitsuses. Hoiame tehtut ja vaatame julgelt tulevikku!
Urve Takjas vallavanem

VALLA 20 AASTAPÄEVAL OMISTATI
VALLA TEENETEMÄRGID
ENE ALLES – kauaaegse ja eduka töö eest valla raamatupidajana
PRIIT TÄHTVERE – ettevõtja ja aktiivne ühiskondlikus elus osaleja
VALLA TÄNUKIRJAD
LIIVI VARES – kauaaegse tubli töö eest valla sotsiaalnõunikuna
MATI ALLES – kauaaegse tulemusliku tõö eest vallavalitsuse liikmena

VALLAVOLIKOGU
25. aprill 2012
OTSUSED
nr 126. Asustamata Aseri valla korteriomandite hindade ümberarvestamine.
nr 127. Garantii andmine projektile “Aseri Vabaajakeskuse renoveerimistööd”.
nr 128. Vahtra tn 1 kinnistu müümine.

VALLAVALITSUS
28. märts 2012
KORRALDUSED

nr 39. Valla teenetemärgid.
* valla 20. aastapäevaks kinnitati valla teenetemärkide saajateks Ene Alles ja Priit Tähtvere.
nr 40. Valla tänukirjad.
* valla 20. aastapäevaks kinnitati valla tänukirja saajateks Liivi Vares ja Mati Alles.
* valla 20. aastapäeval tänati valla häid koostööpartnereid ning valla ettevõtluse arendajaid:
AS WIENERBERGER, MTÜ LILLE TURVAKODU, FIE TATJANA SMIRNOVA, FIE VIKTOR
BOJARUN, FIE KARIN ROHESALU, OÜ RANNU RUKKILILL E.S.T., OÜ AUTOSÕIT,
KÕRTSIALUSE KÜLA SELTS, RAJA TALU (Katre ja Priit Eskor).
nr 41. Riigieelarvest sotsiaaltoetuste ja –teenuste osutamise korraldamiseks (haldamiseks) eraldatud
vahendite kasutamine.
nr 42. Kirjaliku nõusoleku väljastamine.
* väljastati MTÜ Kõrtsialuse Küla Seltsile laste mänguväljaku rajamiseks
nr 43. Maaüksuse koha-aadressi muutmine.
nr 44. Puudega inimesele hooldaja määramine.
nr 45. Hoolekandeasutusse paigutamine.
12. aprill 2012
KORRALDUSED
nr 46. Kasutusloa väljastamine.
* väljastati kasutusluba Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le Suurkõrtsi karjääri elektrivõrguga liitumiseks
nr 47. Kasutusloa väljastamine.
* väljastati kasutusluba Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le kämpingu liitumiseks madalpingel Uuskõrtsi
maaüksusel
nr 48. Ehitusloa väljastamine.
* väljastati ehitusluba Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le Kalvi Külaseltsi seltsimaja elektrivõrguga
liitumiseks Kivireie maaüksusel Kalvi külas
nr 49. Kinnistute koormamine hoonestusõigusega.
nr 50. Sotsiaaltoetuse eraldamine.
nr 51. Puudega inimesele hooldaja määramine.
19. aprill 2012
KORRALDUSED
nr 52. Projekteerimistingimuste väljastamine.
* väljastati projekteerimistingimused Empower AS-le mobiilside tugijaama Raja 2 Kõrkküla külas
elektrivõrguga liitumiseks
nr 53. Projekteerimistingimuste väljastamine.
* väljastati projekteerimistingimused Eesti Energia Võrguehitus AS-le Aseriaru külas alajaama fiidri
F-1 võrgu rekonstrueerimiseks
nr 54. Toetus tervise edendamiseks.
nr 55. Aseri Muusikakooli taotlus.
nr 56. Peremehetu vara arvele võtmine.

07. mai 2012
KORRALDUSED
nr 57. OÜ Aseri Kommunaal 2011. aasta majandusaasta aruande kinnitamine.
nr 58. Aseri Reoveepuhasti mahakandmine.
* kanda maha Aseri Reoveepuhasti (hoone, biobasseinid ja seadmed) soetusmaksumusega 14 911,42 €,
jääkväärtusega 5 372,96 €
11. mai 2012
KORRALDUSED
nr 59. Avaliku enampakkumise väljakuulutamine.
nr 60. Ehitusloa väljastamine.
* väljastati ehitusluba Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le 0,4 kV maakaabelliini ehitamiseks aadressil:
Kõrkküla küla, Kõrkküla-Erra tee ja Raja 2.
nr 61. Hoolekandeasutusse paigutamine.
* paigutati üks Aseri valla elanik MTÜ Lille Turvakodusse.
nr 62. OÜ Aseri Kommunaal taotlus.
* Kinnitati 15. maist 2012 OÜ-le Aseri Kommunaal järgmised hinnad koos käibemaksuga:
1.1. muru niitmine niidukiga 1m2 0,0283 eurot
1.2. muru niitmine traktoriga 1m2 0,0280 eurot
1.3. muru niitmine trimmeriga 1 m2 0,0388 eurot
nr 63. MTÜ Purtse Jõe Arenduskeskuse taotlus.
* suunati reservfondist ja toetati jõefestivali “Purfest 2012” 100 euroga.
nr 64. Aseri valla kaunimad objektid.
* Esitati IVOLi büroole IVOLi tänukirja ja mastivimpli saamiseks järgmised kodud Aseri alevikus:
Vilma Fedulova ja Anatoli Fedulov – Allika tn 6; Asta Kõrvek – Tehase tn 13; Leili Tammepärg ja
Hans Kõrvek – Tehase tn 9; korterelamu aadressil: Aseri alevik, Veetorni 8 (KÜ juhatuse esimees
Marina Stonene).
* Esitati Vabariigi Presidendile kaunima kodu auhinnale Olga Šõšova ja Viktor Šõšovi kodu aadressil
Aseri alevik Nurme 16a.
* Esitati parimaks tervisespordirajatiseks Aseri Vabaajakeskus aadressil: Aseri alevik, Kesktänav 22,
juhataja Kaire Kutsar.
nr 65. Tänavarajatiste teenindamiseks vajalikule maaüksusele nime, pindala ja sihtotstarbe määramine.

Aseri vallapäevade kava
1. juuni 2012
20.00 - Aseri Orkestri kontsert rahvamajas
2. juuni 2012

06.00 - Kalapüük Aseri tiigil
08.00 - Äratus Aseri Orkestri saatel
Tegevused vabaajakeskuse ees ja staadionil:
12.00 - ASERI VALLAPÄEVADE JA SUVEMÄNGUDE AVAMINE
12.15 - Võistluspaikade avamine: kaugushüpe, kivivise, ringjooks, kuulitõuge, tänavakorvpall,
noolevise
Staadionil batuut lastele, laat, töölauad, näomaalingute joonistamine
15.00 - Ronimisseina koolitus
18.00 - Rongkäik vabaajakeskuse eest rahvamaja juurde
18.30 - Aseri taidlejate laulu- ja tantsupidu
Avatud toitlustustelk
Päeva lõpetab simman. Tantsuks mängib ansambel Plaan-B

Rahvamaja tegemistest
Juba jürikuu tujukais ilmades
oli aimata kevade algust.
Oli päikses ja õite silmades
väike piisake soojust ja valgust.
(Juhan Smuul)
Jürikuu 9. päeval sai meie vald 20 aastaseks. Rahvamaja laval jagati kingitusi ja lilli, muusikalist
külakosti pakkusid Aseri Muusikakool ja ansambel Noorkuu.
14. aprillil käis kohalik näiteseltskond ennast näitamas ja teisi vaatamas Ida-Viru näitemängupäeval
Kiiklas. Koos Jõhvi, Kohtla-Nõmme, Avinurme ja Kiikla rahvaga mängisime August von Kotzebue
näidendit Wirvarr. Olime tublid, meie Anule anti auhind parima Tiina osatäitmise eest.
15. aprillil tulid meie rahvamajja kokku eakad Püssist, Maidlast, Sondast, Lüganuselt, Kiviõlist ja
Aserist Lüganuse kihelkonna memme-taadi päevale Ehavalgus. Kui eelnevatel kokkusaamistel esinesid
traditsiooniliselt kõik osavõtjad, siis seekord lubasime külalistel puhata. Kõigepealt pakkusime neile
võimaluse meie teatrietendust vaadata. Hiljem sai kohvilaua taga mõnuleda, viktoriiniküsimuste kallal
pead murda ja koos seltskonnatantse tantsida.
Aprillikuusse mahtus veel Miksteatri menukas lavatükk Telefonilood, mida kogu koolipere vaatamas
käis. Lastele valmistas palju rõõmu ka Peterburi tsirkuse etendus.
04. mail toimus meie asula talgupäev, mille avastart anti rahvamaja juurest keskkonnateemalise
minietendusega Plastik.
Emadepäeva eel on meil alati minimissi valitud ja nii oli see ka tänavu. 13. mail võistlesid rahvamaja

laval 11 väikest tüdrukut, kes kõik ihaldasid missilinti. Seekord läks kõigil väga hästi, sest keegi ei
jäänud lindita. Kui nooremaks missiks sai Erena Kozlova ja vanemaks Olga Russakova, siis ülejäänud
üheksa said kõik printsessideks.
Nagu alati, oli ka seekord žüriil väga raske otsustada, sest kõik lapsed olid väga tublid. Rahvas elas
laval toimuvale hoogsalt kaasa ja publiku lemmikuks valiti taaskord vastupandamatu Katarina
Samoilova.
Missivõistlust viisid läbi Aseri Keskkooli õpilased ja muusikalisi etteasteid pakkus meie muusikakool.
Selle eest, et see üritus nii tore ja rõõmus välja kukkus, täname ka meie toetajaid: Aseri Vallavalitsust,
AS-i Wienerberger ja Mihkel Simoniši.
Soovin kõigile lillelist kevadet ja ootan teid alati meie majja!
Aseri Rahvamaja juhataja Galina Simoniš

Keskkooli 44. lend on lõpetamas
Kevade saabumisega alanud viimane õppeveerand on kohe läbi saamas. Õppetöö kõrval on õpilased
tegelenud huviringides, spordivõistlustest osa võtnud ja osa saanud paljudest huvitavatest tunnivälistest
üritustest.
Lõppeva õppeaasta kahtlemata parima saavutuse aineolümpiaadidelt sai õp Kaplina õpilane Ingrid
Vassiljeva, kes eesti keele (võõrkeelena) olümpiaadi vabariiklikus voorus nooremas (9.-10. kl)
vanuserühmas saavutas 6. koha.
Õp Kaplina 10. kl õpilased Ingrid Vassiljeva, Jekaterina Zolotova, Angelika ja Juulika Kaplina osalesid
Narvas, sealses Vanalinna Riigikoolis, õpilaste II teaduslikul konverentsil Paul Kerese teemalise
ettekandega, kus käsitleti ka Kerese osalemist Aseri Tervisetsehhi avamisel ja tema malesimultaani, kus
tema vastu sai mängida ka õpilane R. Kutsar.
Õpetajad on usinad õppijad, kes erinevatel täiendkoolituskursustel osalevad, osa nendest kasutavad
praegu võimalust ennast arvutikoolitusel täiendada, seda 9 õppepäeva jooksul kooli arvutiklassis
toimuva Tiigriõppe koolituse “E-õppe metoodika kursus DigiTiiger” raames.
Olime järjekordselt külas oma uuel sõpruskoolil Ivangorodis, kus lepiti kokku sealse kooli õpetajate
Aserisse tulek vallapäevade ajal.
Aprillis-mais toimunud ujumise algõpetuse 24 tundi õp Janseni juhendamisel Kunda ujulas andsid
esmased ujumisoskused 2.-3. klasside õpilastele.
Õp Kamenski osales 4.-5. kl võistkonnaga heategevuslikul teatejooksul Toilas.

Õp Vagulina 4.-6. kl poisid saavutasid võrkpalli miniliigas maakonnas III koha.
Neljanda veerandi jooksul on õpilastel olnud võimalus vaadata mitmeid teatrietendusi Tallinnas, Tartus,
Rakveres, Jõhvis, mis osaliselt on teatriprojektist rahalist sõidutoetust saanud. Teatrietenduste kõrval on
külastatud erinevaid muuseume, teletorni, järjekordne õppesõit toimub 22. mail Tartusse.
Õp L. Karja korraldab mai lõpus õpilastele ajaloo õppesõidud Aseri vallas ja lähiümbruses
Lääne-Virumaal, matka Vana Aseri radadel.
Osalesime kogu kooliga mai alguse koristustalgutel, kus meie osalusel said puhtaks Rannu vana ja uus
tee, Kalvi tee, Kooli ja Oja tänav ning loomulikult ka kooli enda territoorium. Oleks tore, kui inimesed
austaksid talgutel osalenute tööd ja hoiaksid meie Aseri ka edaspidi puhtana. Eraldi palun
koeraomanikke, et nad ei käiks kooli territooriumil, staadionil ja laste mänguväljakutel oma koeri
kakatamas, teiste inimeste suhtes oleks viisakas ka oma koerte väljaheited kohe kilekotikesega ära
koristada!
Mais viime läbi ka traditsioonilise vanapaberi korjamise aktsiooni, kui kellelgi on soovi selles osaleda,
võib oma vanapaberi kooli tuua. Kui vanapaberi kogus on suur, võime ka ise järgi tulla.
Tihe koostöö on meil politseiga- noorsoopolitsei käis mai alguses algklassides koolitusega Keda
usaldada?, sest kõiki tänaval juurdetulevaid inimesi ei tohi pimesi usaldada. Õpilastel oli võimalus
kohtuda ka kolme toreda narkokoeraga, kelle terav haistmismeel ei leidnud terves koolis ühtegi kahtlast
lõhna, mille peale politsei esindaja meile tunnustust avaldas. Loomulikult oleme me uhked oma
turvalise koolikeskkonna pärast.
Oma klassi joonistusvõistluse korraldas 3a klass, kus parimaks tunnistati Helen Viljaste.
Õp Korjuse koostatud aastalinnu (tüllid) viktoriini küsimustele vastas kõige paremini Maris Krimm 6a,
gümnaasiumi parim oli Nikita Koikov.

Emadepäeva tähistasime Emad koolis päevaga, käsitöö ja kunstiringi näitusega ning õhtul kooli ja
muusikakooli ühise kontserdiga. Kahjuks emasid-vanaemasid ja teisi pereliikmeid oli väga vähe laste
huvitavaid esinemisi nautimas. Head lapsevanemad- kasutage kõiki võimalusi oma laste tegemistega
kursis olemiseks!

Keskkooli 44. lennu kahele lõpetajale- Maksim Kljujev ja Natalja Sokhranich- korraldatud lõpukellaga
algas nende eksamiperiood, millest on edukalt sooritatud riigikeeleeksam ja emakeele eksam.
Mai keskel toimuvad kooli tasemetööd 1.-6. kl emakeeles, matemaatikas, inimeseõpetuses ja
üleminekueksamid 10. kl matemaatikas, 11. kl kirjanduses.
Põhikooli eksamid algavad mai viimasel päeval vene õpilaste eesti keele eksamiga ja lõpevad 13. juunil
ühiskonnaõpetuse, keemia, vene keele ja kirjanduse eksamiga. Vahepeal tuleb teha matemaatika ja eesti
keele ja kirjanduse eksam.

Õppeaasta lõpuaktus ja suvevaheajale minek on 5. juunil.
Riigi poolt läbiviidavad ulatuslikud haridusuuendused: põhikooli ja gümnaasiumi õppekavade
eraldamine ja nende kooliastmete rahastamise lahutamine, gümnaasiumi rahastamise aluseks klassi
õpilaste arv- 25, kohustuslikud kolm õppesuunda gümnaasiumis, maakondlikes gümnaasiumites
vähemalt 252 õpilast, puhaste gümnaasiumite tekitamine, gümnaasiumite arvu vähendamine ja nende
riigistamise võimalus- kõik need tähistavad koolivõrgu korrastamist, on väikeste gümnaasiumite
toimimise ära nullinud ja riik survestab sellega omavalitsusi sulgema neid.
Hariduse pideva reformimisega püüab iga minister jätta oma jälje, aga kas praegu ettevõetavad
muudatused tehakse õpilasi ja kohalikke olusid arvestades, selles ma kahtlen tõsiselt.
Omavalitsusele, kelle kool on gümnaasiumina tegutsenud juba pikka aega, on gümnaasiumist
loobumine raske otsus ja seda eriti emotsionaalselt. Ma ei ole nõus väitega, et ainult suured
gümnaasiumiklassid võimaldavad õpilastele vajalikke arenguvõimalusi. Ka väikesel koolil on oma
tugevad küljed: väikeses klassis jõuab õpetaja kõigi õpilasteni, turvalisus koolis, koolivägivalda vähem,
eliitkooli 10. klassi tuleb uusi õpilasi ka väikestest koolidest, kes suudavad täpselt samal eliitkooli
tasemel jätkata. Meie õpilased, kes õppimist tõsiselt on võtnud, on saanud kõrgkoolidesse sisse
võrdväärselt suurte koolidega, mida näitas ajalehes Postimees ilmunud koondtabel, kuhu oli võetud
viimase kümnendi keskelt kolm järjestikust aastat kõrgkooli tasuta kohtadele saanud koolide õpilased,
ja seal tabelis olime kõrgel 34. kohal kõigi 220 gümnaasiumi arvestuses. Meie kool on uhke kõikide
kuld- ja hõbemedaliga lõpetajate, kõikidel aineolümpiaadidel edukalt osavõtnute, kõikide kõrgkooli
lõpetanute ja kõikide elus hästi edasijõudnute ja toimetulevate lõpetajate üle- sellega on ka kool oma

ülesande täitnud!
Gümnaasiumiosa õpilaste arvu vähenemine koos teostatavate haridusuuendustega ja majanduslikult
raske olukord seadis vallavalitsuse ette küsimuse gümnaasiumi jätkusuutlikkusest. 28. märtsi volikogu
istungil võetigi vastu otsus Aseri Keskkooli ümberkorraldamisest, millega 1. septembrist 2012 ei avata
10. klassi.
Lapsevanemad ei peaks muretsema kooli tuleviku pärast- tugev kodukoha kool säilib, säilib ja on tugev
siis, kui oma lapsed ikka oma kodukoha kooli 1. klassi toote, meie õpetajad annavad teie lastele
turvalise keskkonna ja head teadmised.
Ilusat kevadet soovides
Direktor Riho Kutsar

SPORT
SELGUSID ASERI VALLA MEISTRID KORVPALLIS
21. aprillil selgusid pärast väga huvitavaid ja sportlikke korvpallilahinguid parimad valla
korvpallivõistkonnad:
I - MASKID: Mait Alles, Kristjan Korjus, Peeter Alles, Heiti Aus, Rait Sinimäe, Rain Korjus, Marek
Aun, Anvar Arm, Martin Korjus
II - GK EHITUS: Teet Reisi, Janno Malm, Argo Korjus, Agur Tamm, Gaido Kentem, Magnus Hain,
Kristjan Penek, Kätlin Korjus
III - SEESAM/MARBERG: Marko Otsing, Elmer Aros, Ando Pruuel, Indrek Toomikas, Maksim
Asanov, Ain Sats, Avo Bergström
IV - JUUSE TEAM: Fred Juuse, Kurmet Paidla, Risto Visnapuu, Eduard Klaasmägi, Gert Lonski,
Keith Konstantinov, Kristo Konstantinov

JÜRIÖÖJOOKSU PARIMAD
23. aprillil, Jüripäeval, jooksime meie vallas traditsiooniks saanud jüriööjooksu. Kuigi ilmataat ei
soosinud sellel aastal jooksjaid, oli siiski stardijoonel 20 põleva tõrvikuga esimesele etapile startijat.
Võitjana ületas finišijoone võistkond GÜMNAASIUMIPOISID: M. Kljujev, R. Rjabtšenko, S.
Solovjov, K. Davidenko, A. Zahharov, V. Ratšugin, N. Koikov
II koht TERASMUNAD: I. Tapner, I. Hirv, I. Truu, E. Kaukes, M. Kaukes, S. Uusaed III koht VI
b+VII b: N. Tonevitski, A. Šugajev, P. Nikitin, K. Balabenko, A. Šõšov, A. Tõsjatšnik, V. Mihhejev

ASERI SK JALGPALLIMEESKOND VÕITIS KARIKA
31. märtsil 2012 Sillamäel toimunud Ida-Viru I karikavõistlus saalijalgpallis andis meie jaoks
suurepärase tulemuse:
I koht Aseri SK
II koht Narva
III koht Sillamäe
Meie meeskond mängis koosseisus: D. Komsin, M. Ristimägi, A. Makarov, A. Moskaljov, O. Fjodorov,
I. Jakovlev, S. Chaltsev, V. Fjodorov, R. Berov.
Võistkonna treener Eduard Rõžov.
REELICA HANSON KOLMEKORDNE ESL “JÕUD” MV VÕITJA
1. aprillil peeti vabaajakeskuse saalis ESL “Jõud“ noorte meistrivõistlusi lauatennises. Kolm
kuldmedalit võitis Reelica Hanson, kes saavutas tütarlaste “C” vanuseklassis I koha, Hanna-Loora
Bobrov oli samas vanuseklassis pronksmedalil. Koos Hanna-Looraga võideti tütarlaste paarismäng
ning segapaarismängus võitis kuldmedali Reelica koos Toomas Vestliga Läänemaalt. Hanna-Loora tuli
kolmandaks veel segapaarismängus koos Aaro Õismetsaga Läänemaalt. Poiste “A” klassis saavutas
kolmanda koha Vladlen Ratšugin, kes koos Pärnumaa noormehe Madis Koidiga saavutas kolmanda
koha ka meespaarismängus. Poiste “B” klassis saavutas kolmanda koha Leonid Vagulin ja poiste “C”
klassis tuli kolmandaks Marc-Rene Šmits. Kõige nooremas, “D” vanuseklassis tuli meile kaksikvõit: I
koht Nikita Konsa ja II koht Nadarian Berija.

SUUR LAUATENNISEPÄEV ASERIS
12. mail toimus Aseris ELTL Laste GP finaalvõistlus, kus osales 168 noort lauatennisisti. Võistluse
pidulikul avamisel marssisid kõik mängijad saali Nadarian Berija pillihelide saatel. Lustaka
emadepäeva luuletuse luges Stella-Marii Hanson. Aseri GP võistluse kuulutas avatuks Aseri
vallavanem pr Urve Takjas. Eesti Lauatenniseliidu poolse tervituse andis üle alaliidu peasekretär hr
Marko Männik. Saalist välja aga marsiti Maksim Tšistjakovi pillihelide saatel, kohe pidid nii Nadarian
kui Maksim vahetama “instrumente”- pillid reketite vastu, sest algas ju võistlus, kus Nadarian asus
püüdma oma vanuseklassis võistluse üldvõitu. Võiski alata raske ja pikk võistluspäev. Et seda lastele
veidike huvitavamaks muuta, pakkusime välja lauatennisepallide kaunistamise; teemaks - tänuga
emadele. Suur tänu pr Heidi Reisile, kes jagas lastele huvitavaid näpunäiteid, sest laste huvi oli suur ja
pallid, mis kingituseks meisterdatud, olid väga leidlikud ja ilusad. Võistluspäev oli tõepoolest pikk ja
väsitav, kuhu mahtus nii rõõmu kui kaotusvalu pisaraid. Võistluse lõppedes pidid selguma hooaja GP
sarja üldvõitjad.
Kuna esimesena lõppes meie mitteametlik võistlus- pallide kaunistamine, siis alustasimegi
autasustamist väikestest kunstnikest. Žürii koosnes treeneritest, kokku oli hindamisel 82 palli.
I koha saavutas Elja Zahhartseva - Narva PSK
II Stella-Marii Hanson - Aseri
III Aleksandra Izmailova - Narva PSK
Tüdrukute 2003
I Vitalia Reinol - Narva
II Kristiina Andrejeva - Aseri
III Rose Mari Randlaht - Tallinn
Poiste 2003
I Nadarian Berija - Aseri
II Tomi Pärn - Maardu
III Martin Penek - Aseri
Tüdrukud 1999
I Reelica Hanson - Aseri
II Valeria Sarõtševa - Pärnu
III Aleksandra Kuprikova - Tallinn
Poisid 2001
I Elvis Libene - Narva
II Al-der Polištšuk - Narva
III Nikita Konsa - Aseri
Auhinnalisi kohti kogu võistlussarja vältel oli Hanna-Loora Bobrovil, tublilt mängisid ka Leonid
Vagulin, Marc-Rene Šmits, Deniss Semikov, Jegor Šipilov, Ksenia Konsa ja Maksim Tšistjakov.
Võistluse korraldamisel ja läbiviimisel osutatud abi eest täname Aseri Vallavalitsust, Kultuurkapitali
Ida-Virumaa ekspertgruppi, Aseri Muusikakooli, pr Heidi Reisit, Wienerberger AS, GK Ehitus OÜ,

Angelika Kaplinat, Selver AS ja pr Kristel Merigani.

KOHTUMISENI ASERI XVI SUVEMÄNGUDEL 2. juunil 2012!

Kõndida on mõnus
22. aprillil toimus südamenädala raames liikumispäev „Sinu sammud loevad“. Osaleda sai 3, 5, 7 ja 8
km kõnnirajal. Üritus toimus sellel aastal teist korda. Kokku oli 42 osalejat. Kõige pikem kõnnirada
viis sellel aastal Aserist Kalvi mõisani ja kulges piki Reeskalda panka. Rajal tutvusime Aseri mõisa
südamega, millest praeguseks on järgi mitmete hoonete varemed ja mõisapargi lõunaservas pärnade
viirg. Edasi suundusime endisesse tsemendivabriku paekarjääri, kus hilisemal ajal asus sõjaväelaste
õppepolügon. See oli heaks näiteks, kuidas ühte ja sama paika on kasutatud eri aegadel väga erinevatel
eesmärkidel. Reeskaldalt avanesid meile kaunid vaated nii Mahu sadamale kui ka Vikkuriloole ja
Aserile. Kalvis ootasid meid esimesed avanenud sinililled ja endiselt kaunis ja huvitav Kalvi mõis.
Parklast sõidutas buss meid asulasse tagasi.
Täname kõiki osalejaid!
Liikumispäeva läbiviimist toetasid Euroopa Sotsiaalfond ja Aseri Vallavalitsus. Üritust korraldasid
MTÜ Kõrtsialuse Küla Selts, Aseri Vabaajakeskus ja Rannu Rukkilill E.S.T..
Anneli Bobrov

„Teeme ära“ talgud Kõrtsialusel
Talgupäeval, 05. mail kogunes 18 vabatahtlikku Kõrtsialuse külastuskeskusse, et osaleda siinsetel
heakorratöödel. Eelmise aastaga võrreldes oli meie ümbrus pakenditest ja muust risust suhteliselt puhas
ja korras, seepärast keskendusime rohkem haljastuse teostamisele. Puhastasime tulevase muruplatsi
kividest ja istutasime põõsaid grilli ümbrusesse. Pühkisime puhtaks paekivist trepid ja müürid.
Vahepeal vaatasime seltsimajas slaidiprogrammi ja rääkisime edaspidistest töödest ja projektidest.

Tööpäeva lõpetuseks sõime Jäägri Grillis suppi ja saiakesi.
Täname kõiki, kes andsid oma panuse Kõrtsialuse külastuskeskuse korrastamisele!
Kutsume kõike 28. juulil Avatud külaväravate päevale!
Ott Penek

Teated
Müüa küttepuud ja -kolotsid soodsalt koos transpordiga. Tel: 56244605
Võtan valla piires rendile põllumaid.Tel: 56244605
Ostan metsa- ja põllumaid valla piires . Tel: 56244605

Vastuvõtukatsed muusikakooli uueks õppeaastaks on 28., 29. ja 30. mail kella 15.00-18.00

ASERI VALLAVALITSUS kuulutab välja avaliku enampakkumise
1. Kinnistule asukohaga Ida-Viru maakond, Aseri vald, Rannu küla, Vahtra tn 1

alghinnaga 12000 (kaksteist tuhat) eurot. Kinnistul asub sauna hoone ja maatüki pindala on 1485 .
2. Alljärgnevatele asustamata korteriomanditele:

Enampakkumine toimub 30. mail 2012 kell 10.00 Aseri Vallavolikogu saalis aadressil Kesktänav 5,
Aseri alevik.
Enampakkumisest osavõtmiseks on vajalik esitada hiljemalt 28. mai 2012 kella 16.00-ks Aseri
Vallavalitsusse (Kesktänav 5, Aseri alevik 43401) järgmised dokumendid: avaldus, isikutunnistuse või
passi koopia.
Osavõtutasu 6,40 eurot ja tagatisraha 10% alghinnast peab olema laekunud Aseri Vallavalitsuse
arvelduskontole nr 10 552 019 922 002 SEB panka vähemalt 1 päev enne enampakkumise toimumist.
Enampakkumine toimub avaliku enampakkumise korra alusel. Notaritasu ja riigilõivu tasub ostja.
Tel 33 51 248; info@aserivv.ee

Õnnitleme teid!
Maria Sakova ja Oleg Ljapunov
pisitütre Anna sünni puhul!
/sünd. 02.04.2012/

EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED
Aprillikuu eakad sünnipäevalapsed:
Niina Garanina - 85
Lehte Veskus - 84
Sonya Shcherbakova - 83
Salme Reebert - 82
Vladimir Loktionov - 75
Ivan Šõšov - 75
Ellen Lassik - 70
Maikuu eakad sünnipäevalapsed:
Galina Astashina - 87
Kalju Tiimus - 84
Veinard Linnamäe - 84
Zinaida Reinsons - 83
Raima Eero - 83
Helgi Mägi - 82
Taissia Beregova - 81
Leena Pere - 75
Veera Filatova - 75
Felitsia Kuharišina - 70

Õnnitleme!

