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ASERI VALLAVALITSUS kuulutab välja avaliku enampakkumise
1. Kinnistule asukohaga Ida-Viru maakond, Aseri vald, Rannu küla, Vahtra tn 1 alghinnaga 12 000
(kaksteist tuhat) eurot. Kinnistul asub sauna hoone ja maatüki pindala on 1485 m2.
2. Alljärgnevatele asustamata korteriomanditele:
Eluruumi aadress
Kooli 5-34 Aseri alevik
Kesktänav 9-2 Aseri alevik
Nooruse 2-1 Aseri alevik
Nooruse 2-4 Aseri alevik
Noorus 2-8 Aseri alevik
Nooruse 2-21 Aseri alevik
Nooruse 2-30 Aseri alevik
Nooruse 4-1 Aseri alevik
Nooruse 4-2 Aseri alevik
Nooruse 4-3 Aseri alevik
Nooruse 4-19 Aseri alevik
Nooruse 4-23 Aseri alevik
Nooruse 4-27 Aseri alevik
Nooruse 4-29 Aseri alevik
Metsa 2-6 Aseri alevik
Metsa 2-13 Aseri alevik
Metsa 2- 23 Aseri alevik
Metsa 2-30 Aseri alevik

Oksjoni alghind
tubade arv pind m2
eurodes
1
28,1
1376
2
35,1
1373
1
25,4
1233
2
35,9
1752
2
36,4
1771
2
36,1
1762
2
37,8
5867
1
26,0
1000
2
35,2
1000
2
38,2
1000
2
35,3
1000
2
35,3
1000
2
34,9
1000
2
36,5
1000
1
32,9
3500
1
32,0
1677
1
32,9
3500
2
43,6
2285

Enampakkumine toimub 29. oktoobril 2012 kell 10.00 Aseri Vallavolikogu saalis aadressil Kesktänav
5 Aseri alevik.
Enampakkumisest osavõtmiseks on vajalik esitada hiljemalt 25. oktoobri 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

VALLAVALITSUS
08. august 2012
KORRALDUSED
nr 94. Kasutusloa väljastamine.
* väljastati kasutusluba OÜ-le Aseri Kommunaal toorvee torustiku (Aseri alevik) kasutamiseks.
nr 95. Kasutusloa väljastamine.
* väljastati kasutusluba OÜ-le Aseri Kommunaal kanalisatsioonitorustiku (Aseri alevik, Rannu küla,
Kõrtsialuse küla) kasutamiseks.
nr 96. Kasutusloa väljastamine.
* väljastati OÜ-le Aseri Kommunaal kasutusluba veetorustiku (Aseri aleviku, Rannu küla, Kõrtsialuse
küla) kasutamiseks.
nr 97. Kasutusloa väljastamine.
* väljastati kasutusluba OÜ-le Aseri Kommunaal veetöötlusjaama (Kesktänav 9a) kasutamiseks.
nr 98. Kasutusloa väljastamine.
* väljastati kasutusluba OÜ-le Aseri Kommunaal puurkaevpumpla (Kesktänav 9a) kasutamiseks.
nr 99. Kasutusloa väljastamine.
* väljastati kasutusluba OÜ-le Aseri Kommunaal puurkaevpumpla (Reeskalda tee 8) kasutamiseks.
nr 100. Projekteerimistingimuste väljastamine.
* väljastati Riigimetsa Majandamise Keskusele Rannu (Kestla) raba jääksoo Aseri maastikukaitseala 1
taastamise projekteerimistingimused
nr 101. Ehitusloa väljastamine.
* väljastati ehitusluba SA-le Kredex elektriautode laadimispunkti ehitamiseks aadressil
Külastuskeskuse MÜ, Kõrtsialuse küla.
nr 102. Ehitusloa väljastamine.
* väljastati ehitusluba MTÜ-le Kõrtsialuse Küla Selts ehitusprojektile “Endise Rannu koolimaja
rekonstrueerimine mitmeotstarbeliseks saaliks ja majutushooneks” asukohaga Vanakooli MÜ,
Kõrtsialuse küla.
nr 103. Kaevamisloa väljastamine.
* väljastati kaevamisluba Eltel Networks AS-le 6 kV jaotla ja trasside ehituseks Aseri 110 kV alajaamas
(Reeskalda tee 10).
nr 104. Jäätmeloa taotluse kooskõlastamine.
* kooskõlastati EcoPro AS jäätmeloa taotlus ohtlike ja tavajäätmete käitlemiseks Ida-Viru maakonnas.
nr 105. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja nõusoleku andmine maa ostueesõigusega erastamiseks
Gennadi Golubkovile.
nr 106.Taotlused.
* toetati Lüganuse kiriku tegevust 1500.- euroga, korvpalliklubi HITO 190.- euroga, rahvamaja 500.euroga.
nr 107. Aseri Vallavalitsuse 19. juuni 2012 korralduse nr 85 “Nõusoleku andmine Serva katastriüksuse
jagamiseks ja katastriüksuste maa sihtotstarvete määramiseks” muutmine.
nr 108. Aseri Vallavalitsuse 19. juuni 2012 korralduse nr 86 “Nõusoleku andmine Tammearu

katastriüksuse jagamiseks ja katastriüksuste maa sihtotstarvete määramiseks” muutmine.
nr 109. Projekteerimistingimuste väljastamine.
* väljastati projekteerimistingimused Arvo Kohvrile suvila ehitamiseks Kestla külas Matsuma
kinnistul.
nr 110. Kasutusloa väljastamine.
* väljastati vallavalitsusele kasutusluba seoses veetorni täieliku lammutamisega (Kesktänav 9a).
nr 111.- nr 124. Maaüksusele aadressi ja maa sihtotstarbe määramine ning arvamuse andmine maa riigi
omandisse jätmiseks.

30. august 2012
KORRALDUSED
nr 125. FIE Karin Rohesalu rendi- ja toitlustuslepingu pikendamine.
* pikendati Aseri Keskkooli ja Aseri Lasteaia toitlustajaga FIE Karin Rohesalu rendi- ja
toitlustuslepingut kolmeks aastaks (01.09.2012 – 31.08.2015).
nr 126. Hoolekandeasutusse paigutamine.
* paigutati MTÜ Lille Turvakodusse üks Aseri valla elanik.
nr 127. Ehitusloa väljastamine ehitiste lammutamiseks.
* väljastati Select Service OÜ-le ehitusluba Mere tn 4 hoonete ja rajatiste lammutamiseks.
nr 128. Ehitusloa väljastamine ehitiste lammutamiseks.
* väljastati Select Service OÜ-le ehitusluba Mere tn 9 hoonete ja rajatiste lammutamiseks.
nr 129. Ehitusloa väljastamine ehitiste lammutamiseks.
* väljastati Select Service OÜ-le ehitusluba Mere tänava hoonete ja rajatiste lammutamiseks.
nr 130. Projekteerimistingimuste väljastamine.
* väljastati Anna Cherkasovale projekteerimistingimused korterelamu renoveerimiseks Kase tn 5
Rannu küla.
nr 131. Kasutusloa väljastamine.
* väljastati kasutusluba OÜ-le Elektrilevi mobiilside tugijaama liitumiseks elektrivõrguga (Raja 2,
Kõrkküla küla).

12. september 2012
nr 132. Ühekordsed toetused.
* maksti ühekordseid toetusi 9 isikule summas 342 eurot.
nr 133. Toiduraha maksmisest vabastamine Aseri Lasteaias.
* lasteaias vabastati toiduraha maksmisest 100% ulatuses 10 last ja 50% ulatuses 5 last perioodil
01.09.2012 – 31.12.2012.
nr 134. Nõusoleku andmine Purika katastriüksuse jagamiseks ja katastriüksuste maa sihtotstarvete
määramiseks.
nr 135. Maaüksuse koha-aadressi muutmine.
nr 136. Ehitusloa väljastamine ehitiste lammutamiseks.

* väljastati Select Service OÜ-le ehitusluba Mere tn 6 hoonete ja rajatiste lammutamiseks.
nr 137. Ehitusloa väljastamine.
* väljastati Elering AS-le ehitusluba Estlink 2 liigpingepiirikute hoone ehituseks (Paevälja kinnistu,
Kõrkküla küla).
nr 138. Kasutusloa väljastamine.
* väljastati kasutusluba OÜ-le Elektrilevi 10/0,4 kV elektrivõrgu kasutamiseks (Aseri vald Oru küla,
13113 Koogu-Kalvi tee, Kalvi küla Konnatiigi mü, Kalvi küla Vana-Karjamõisa mü).
nr 139. Projekteerimistingimuste väljastamine.
* väljastati Aleksander Küttimile projekteerimistingimused elamu laiendamiseks (Oru küla).
nr 140. Maaüksuse koha-aadressi määramine.

Aseri Rahvamaja

Kui puud jäävad raagu,
tuleb nähtavale
aasta.
Kõik maastikud on vahast.
ja ikka raskem on mul
välja mõelda mesilasi.
Viivi Luik
Ja ongi jälle sügis. Suvi koos suverõõmude ja tegemistega on möödas ja meie saame seda aega ainult
koos meelde tuletada. Alustame juulikuust ja rannapeost, millest tänavu võttis osa üle 300 inimese
Aserist ning kaugemaltki. Et rand peoks korda saaks, selle eest seisis hea AS Wienerberger oma
rasketehnikaga ja lõplik puhastus jäi entusiastide teha. Ilm oli seekord sada protsenti meie poolt ja kuna
tegu oli pereüritusega, leidus tegemisi kõigile. Traditsiooniliselt lennutati tuulelohesid, korraldati
mänge ja loomulikult tantsiti. Alesya Lonski ja tantsutüdrukute toel sai igaüks rannatantsu õppida ja
kaasa tantsida. Lapsi lõbustas seekord triibuline tiiger, täiskasvanud võtsid aktiivselt osa köieveost.
Kõige põnevam oli paadisõit merel ja võimalus meie randa mere poolt vaadata. Meie abivallavanemast
paadimehel jätkus tööd terveks päevaks. Rannas pakuti ka süüa ja juua. Kellel veel jaksu oli, sai osa
öödiskost.

Pidu läks väga hästi korda ja selle eest aitäh abilistele: AS Wienerbergerile, Aseri Kommunaalile ja
Aseri Vallavalitsusele.
Augustis avasime rahvamaja suvekooli. Kohale tuli 18 4 kuni 14-aastast last, kes kahe nädala jooksul
koos sisukalt aega veetsid. Käisime metsas ja mere ääres, tegime sporti, pidasime aaretejahti,
tantsisime, laulsime, joonistasime, tegime käsitööd ja õppisime pille valmistama. Õpetajateks olid Anna

Stepanova, Olga Zavjalova, Marianna Koitla, Marina Popova, Silvi Varinurm, Veiko Pärnak, Svetlana
Jessevitš,Anna ja Anatoli Zamahhov,Alesya Lonski ja Heidi Reisi. Laager lõppes traditsioonilise
võileivatordi valmistamise ja kontserdiga lastevanematele. Tore oli see, et meie fuajee sai rahvast täis!

Meie suve lõpetas harrastusteatrite suvekool Järvakandis. Meile kui algajatele näitlejatele oli see väga
põnev ja vahva ettevõtmine. Õpetajateks olid tunnustatud lavastajad Tiit Palu, Andres Puustusmaa,
Ingomar Vihmar ja Rakvere teatri näitleja Mait Joorits. Saime seal teada, et harrastusnäitlejad on üks
omamoodi liik inimesi ja meie sobime nende sekka päris kenasti. Ootame uusi kogemusi ja kohtumisi.

Aseri rahvamaja kutsub ikka uusi tulijaid nii meie ringidesse kui üritustele!
Isadepäeva paiku ootame teid minimisteri valimistele.
Kaunist lehesadu!
Aseri Rahvamaja juhataja
Galina Simoniš

Edukalt alanud uus õppeaasta
1. septembriga sai eelmine õppeaasta lõpetatud, 18 õpilase tunnistusel ainult hinne “5”- 2. klass Daniil
Gubanov, Margret Linnamäe, Nadarian Berija, Karalina Karas, Maksim Tšistjakov; 3. kl Teele Eskor,
Alina Gubanova, Stella-Marii Hanson, Taisia Jakubova, Ksenia Konsa, Priit Pääro, Kristina
Salamatova, Marina Tõsjatšnik; 4. kl Nikita Konsa, Artur Rot; 5. kl Hanna-Loora Bobrov; 6. kl Reelica
Hanson; 7. kl Nikita Tonevitski ja “4”-“5” õpilasi oli 53 ning 1. septembril alustasime koos uute

koolipere liikmetega uut kooliaastat.

Pildid: http://www.aserik.ee/gallery/thumbnails.php?album=260
Õp Helen Orase Ia klassi tuli 9 õpilast, õp Maria Šipilova Ib klassi 4 õpilast, kokku õpib koolis 131
õpilast. Rõõmustada saame ka uute õpetajate üle, kes meie õpilastele saksa ja inglise keelt ning kunsti
õpetama hakkavad.
Õp Lea Karja õpilased võtsid juba teist korda edukalt osa üle-eestilisest 3.-6. klasside õpilaste
uurimistööde võistlusest, mida korraldab Paide Ühisgümnaasium. Eelmisel õppeaastal valminud 5. - 6.
klasside õpilaste ühine kodu-uurimuslik töö teemal „Mäng on väikese inimese töö” pälvis selle
õppeaasta alguses, 14. septembril Paides, väikeste kodu-uurijate päeva konverentsil kõrge tunnustuse.
Töö koondas õpilaste, nende lastevanemate ja meie kooli õpetajate lapsepõlves mängitud mängude
kirjeldusi.

Ürituse avamine oli Paide Vallimäel, mille ümbruses ja tornis Ajakeskus korraldati ekskursioonid, edasi
järgnes koolis konverents- anti ülevaade võistlusele saabunud töödest, oma uurimistööd said kohapeal
tutvustada 7 kooli, nende hulgas ka meie kooli uurimistöös osalenud kuus õpilast. Lastele ja
juhendajatele kiitusekirjade, tänukirjade ja meenete üleandmisel selgus, et meie õpilastele ja
juhendajale anti võidutöö kiitusekiri. Laste töö õnnestumisele aitasid kaasa lastevanemad ja õpetajad,
kes lahkelt oma mälestusi nendega jagasid ja juhendaja Lea Karja, kes õpilasi innustas. Suur tänu
kõigile! Pildid aadressil: http://www.aserik.ee/gallery/thumbnails.php?album=263
Edukalt on õppeaasta alanud ka jooksuhuvilistele- Ahtme rahvajooksul 9. septembril saavutas Nevil
Krimm 9.-10. a poiste 600m jooksus III koha, auhinnalisi kohti said meie õpilased ka Savijooksul.
Õp Maria Šipilova käis oma õpilastega tutvumas Jõhvis Päästeameti tehnikaga ja päästjate tegemistega.
Suvel oli mitmeid meeldejäävaid üritusi, millest koolipere liikmed osa võtsid.
6. juunil korraldas Narva Kolledž koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga Narva kindluse
rüütlisaalis tänuürituse, kus õpetajatele jagati tänukirju ja lilli ning peale kontserti sõideti
Narva-Jõesuusse, kus Meresuu SPA restoranis toimus pidulik õhtusöök. Meie õpetajatest said tänukirja
Lea Karja, Regina Kaplina, Ave Ojasalu, Helen Oras.

Pildid: http://www.aserik.ee/gallery/thumbnails.php?album=252
Kooli näitering Kirdekad võtab suvel traditsiooniliselt osa kooliteatrite kirjanduslikust teatriprojektist,

mida Eesti Harrastusteatrite Liit korraldab alates 1996. a. 9.-12. juulini toimus Palamusel koolituslaager
ja Oskar Lutsu 125. sünniaastapäeva tähistamiseks etendasid laagrist osavõtjad vabaõhuetendust
“Mängime Oskar Lutsu loomingut”. 11 näitetruppi Tallinnast, Tartust, Võrust, Käinast, Põltsamaalt,
Puurmanist, Vaidast mängisid Palamuse Kihelkonnakooli ümbruses Lutsu erinevaid lugusid.

Pildid: http://www.aserik.ee/gallery/thumbnails.php?album=258
Traditsiooniline on ka Kiviõli regiooni 6 kooli ca 90 õpilasega suvine kolmepäevane laager, mis toimus
Kauksis 2.-4. juulini. Kui kõik laagri võistlused ja töötoad olid läbi viidud ja tulemused kokku võetud,
saime laagri üldkokkuvõttes tubli III koha. Meie laagrivõistkonna üksiktulemused: parimad
stoppkaadrid I koht, parim filmitants I-II koht, mälumäng “Eesti film 100” II koht, võrkpallis II koht,
rannajalgpallis III koht. Õpilased jäid laagriga väga rahule, samuti õp Maria Šipilova ja õp Helen Oras.
Suvel said koos õp Pärja Keskülaga Saksamaal Brunnes 4 õpilast osa võtta rahvusvahelisest
noortelaagrist koos Saksamaa, Poola ja Bulgaaria noortega.
1. september on päev, mil kuulutatakse välja koolirahu, millega lepiti selleks õppeaastaks kokku
järgmised kokkulepped: märkame, kuulame ja tunnustame üksteist; oleme sallivad, hoiame kokku ja
aitame üksteist; hoidume vägivallast ja meelemürkidest- kool peab olema turvaline ja mõnus paik;
teeme koostööd ja osaleme aktiivselt koolielus; armastame õppimist ja õpetamist.
Neid kokkuleppeid järgides tuleb kindlasti tore õppeaasta!
Riho Kutsar
Direktor

Lutsu mängimas
Eesti kooliteatrite suveprojekt tähistas juuli algul Jõgevamaal Palamusel Oskar Lutsu 125.
sünniaastapäeva.
Kokku tulid kooliteatrid Eestimaa erinevatest paikadest Võrust Hiiumaani, kohal olid ka Aseri
''Kirdekad''. Ühiste koolituspäevade jooksul harjutasime ja lihvisime kodus juhendaja Luule Varinurme
käe all ette valmistatud katkendeid. Õpilasi juhendas ja aitas etenduse tervikuks vormida Ugala teatri
näitleja Andres Oja. Teatriprojekt lõppes ühise vabaõhuetendusega “Mängime Oskar Lutsu loomingut”
11. juulil Palamuse laululaval.
Aseri näitering valmistas katkendi Lutsu teosest ''Sootuluke''.
Kindlasti oli suveteater meile kõigile väga hea kogemus, saime palju uut juurde.
Peale etenduseks valmistumise oli meil ka piisavalt vaba aega, et suhelda teiste noortega. Palamusel
tutvusime ka Oskar Lutsu elu ja loominguga seotud imeilusate paikadega.
“Kirdekate” nimel Ingrid Vassiljeva

Oivalisuse saavutamise õppekava ehk reis Šotimaa haridusmaastikule
Mul avanes võimalus minna IVEKi Ettevõtliku Kooli projekti raames sel sügisel, 17.-21. septembril
Šotimaale ning loomulikult olin ma rõõmuga nõus. Reisi põhieesmärgiks oli võtta osa kahepäevasest
Šotimaa haridusfestivalist, mis osutus väga huvitavaks ja silmaringi laiendavaks ürituseks. Esimesel
festivalipäeval sai külastatud ka Glasgow` teaduskeskust, mis sarnaneb idee poolest meie AHHAAga
ning mis pakkus võimsa elamuse. Lisaks festivalile sai käidud veel kahes lasteaias, Glasgow` Euroopa
Majas kohtumas Šotimaa haridusinspektoriga, kes teostab koos teistega kontrolli kõikide
haridusasutuste üle selles riigiosas, ning Glasgow linnapea vastuvõtul uhkes ja ajaloolises raekojas
Georgi väljakul. Kahjuks jäi ära plaanitud koolikülastus, sest 2 päeva enne reisi algust teatati, et kool
on sel päeval suletud - neil on koolituspäev.

Šotimaa haridussüsteemi reformiti 10 aastat tagasi ning sellest ajast saadik kehtib neil oivalisuse
saavutamise õppekava - Curriculum for Excellence, mis kehtib kõigile asutustele, kus on võimalik
saada haridust. Seesama õppekava toetab ka elukestvat õpet ning annab kõigile võimaluse hariduse
omandamiseks loovalt, sidusalt, paindlikult ja rikastatult. Šotimaal on lasteaias olenevalt laste vanusest
3-6 lapse kohta üks õpetaja/abiõpetaja ning koolis on sageli samuti abiõpetaja klassiõpetajale toeks.
Selline korraldus aitab läheneda igale lapsele individuaalselt ja arendada teda vastavalt tema huvidele.

Lapse arengut iseloomustatakse mina-sõnumitega. Igal nädalal on lapse kohta üks eesmärk - näiteks
mina oskan kasutada valgusfoori oma tunnete väljendamisel või ma oskan laulda laulu, kus on
kasutatud numbreid. Õpetaja jälgib, et laps omandaks selle oskuse antud nädalal. Suur rõhk on
sotsiaalsetel oskustel.
Selle kõige eesmärk on arendada 4 suutlikkust, aidates lapsel saada edukaks õppijaks, kindlustundega
inimeseks, vastutustundlikuks kodanikuks ja tõhusaks kolleegiks. Šoti haridussüsteem tundus töötavat
imehästi ja ma loodan, et ühel päeval on ka Eestis midagi võrreldavat olemas. Ettevõtliku Kooli projekt
igatahes töötab selle nimel.
Helen Oras,
Aseri Keskkooli õpetaja

TORE SUVEELAMUS
2.- 4. juulil 2012 toimus Kauksis Peipsi järve ääres traditsiooniline KROLi laager.
Sellest võttis osa kuus kooli (Aseri Keskkool, Kiviõli Vene Gümnaasium, Kiviõli I Keskkool, Lüganuse
Keskkool, Maidla Põhikool ja Sonda Põhikool). Meie kooli esindasid 15 õpilast ning õpetajad Maria
Šipilova ja Helen Oras. Nagu alati, oli laagriprogramm väga põnev.
Tänavu oli laager pühendatud Eesti filmi 100. aastapäevale. Meil avanes võimalus endal filmi teha.
Filmi tegime laagrielust. Meie loodud filmi pealkiri oli „Laagri „terroristid “. Selle pikkus oli umbes 3
min. Kindlasti tekib küsimus, kes need laagri terroristid olid. Laagri terroristideks osutusid loomulikult
sääsed ja kihulased.
Koduse ülesandena pidid kõik koolid valmistama ette kooli tutvustuse ja tantsu. Meie tants oli tehtud
muusikale filmist „Viimne reliikvia“.
Sellel aastal toimus viktoriin, mis oli pühendatud Eesti filmi ajaloole. Selle eest saime me II koha.
Traditsiooniliselt toimusid spordivõistlused (võrkpall, jalgpall ja orienteerumine), ka õpetati meile
HIP-HOPpi, draamat ja nagu eelmiselgi aastal, toimus tuletõrjeolümpiaad.
Loomulikult leidsime laagrist endale uusi sõpru, kellega suhtleme ka praegu.
Tahame tänada Aseri Vallavalitsust, et ka sellel aastal omavalitsuslaager toimus ja saime sellest laagrist
osa võtta. Loodame, et ka järgmisel suvel saavad meie kooli õpilased sellel toredal ettevõtmisel
osaleda.
Angelika Kaplina, Aseri Keskkooli õpilane

Sellel suvel Saksamaal
Kuigi meie sõidust on möödunud juba üle kahe kuu, on eredad ja soojad mälestused endiselt värsked.
Liisa Jerahtinal, Anna Tonevitskajal, Ingrid Vassiljeval ja minul koos õpetaja Pärja Keskülaga õnnestus
osaleda Bulgaaria, Poola, Saksamaa ja Eesti noorteprojektis, mis teostus 70 km Berliinist loodes asuvas
väikeses mõnusas Brunne-nimelises asumis.
Saksamaal veedetud päevad olid lihtsalt vapustavad! Selle ajaga jõudsime luua päris oma maailmakese
ja kujuneda sõbralikuks mitmerahvuseliseks pereks. Iga päev tõi midagi uut: saime paremini tundma
kaaslasi, õppisime üksteise keeli ja avastasime kultuurinüansse, sõitsime kanuudega ja jalgratastega,
hoolitsesime ja ratsutasime hobustega, mängisime keele- ja spordimänge, korraldasime teemaõhtuid,
mida lõpuõhtul kroonis bulgaarlaste ehtne tuleetendus. Esimese ja viimase päeva veetsime omal käel
Berliinis, kus külastasime kuulsat loomaaeda, valitsuskvartalit, võidusammast, Alexanderplatz`i jm.

Neile suvepäevadele andsid erilise tähenduse kõik inimesed, kes ümbritsesid meid rõõmuandide ja
positiivsete emotsioonidega. Lisaks kogemustele, teadmistele ja muljetele, kinkis projekt meile tõelisi
sõpru. Samuti teadmise, et päritolust, keelest ja isikueripärast sõltumata oleme me kõik ühtmoodi
inimesed.
Suur tänu vanematele, koolile ja vallavalitsusele sellistetel üritustel osalemise võimaldamise eest!
Angelina Jakubova,
XI b klassi õpilane

Jalgpalli rahvaliiga 2012
Lõppenud on järjekordne rahvaliiga hooaeg, mis meie võistkonnale oli juba kolmandaks. Selles artiklis
teemegi väikese tagasivaate möödunud hooajale.
Sarnaselt eelnevatele aastatele paigutati meid Ida-Viru alagruppi, kuhu lisaks meile kuulus veel seitse
võistkonda. Seekord ei olnud loosiõnn meie poolel, sest seitsmest mängust kolm saime pidada kodus ja
neli pidime mängima võõral väljakul. Võõrsilmängude ülekaal, nagu näitasid tulemused, oli meile
tõepoolest pigem kahjulik. Seda tõendab fakt, et kolmest kodumängust saime kaks suureskoorilist võitu
ja ühe napi viigi hilisema alagrupi võitja vastu. Kusjuures kodustaadionil peetud mängude
väravatevahe oli 17:8 meie kasuks. Seega kodumurul olime raskeks vastaseks ükskõik millisele
võistkonnale. Üheks selle põhjuseks on kindlasti see, et Aseris mängides suutsime peaaegu alati välja
panna oma parima koosseisu. Vastupidiselt võõrsilmängudele, milledele mõnel korral suundusime
nõrgema või lausa ettenähtust väiksema koosseisuga. Nõrgemad koosseisud saidki meile lõpuks
saatuslikeks.
Kahjuks alagrupi kahe parema hulka, mis oleks taganud edasipääsu play off`i, me lõpuks ei
mahtunudki. Olgu öeldud, et võimalused edasipääsuks ning isegi alagrupi võiduks säilisid meil kahe
viimase mänguni. Viimaste minutiteni hoidsime Aseri staadionil eduseisu. Mängu lõpuminutitel lasime
aga vastastel endale viigivärava lüüa - sellega kustusid meie edasipääsulootused.
Meie võistkond sai sel aastal kajastust ka Delfi.ee uudisteportaalis. Kõigil huvilistel on võimalik lugeda
artiklit internetist:
http://eestielu.delfi.ee/eesti/ida-virumaa/aseri/jalkarahvaliiga/vaike-aseri-vald-puuab-taastada-voimsat-j
algpallitraditsiooni.d?id=64580944.
Sellel aastal oli FC Asevere koosseis võrreldes eelmiste aastatega noorem ning mängijate valikul
panustasime pigem aserlastele, kuid lisaks kohalikule raskekahurväele, olid meil tugevdusteks kaasatud
taaskord jalkahullud naabervaldadest: Kundast, Jõhvist, Viru-Nigulast.
Hooajal 2012 kuulusid FC Asevere koosseisu järgmised Aseri elanikud: A.Sakov, O.Nõlvak, I.Jakovlev,
J.Semikov, J.Vassiljev, A.Tonevitski, V.Tonevitski, K.Räis, K.Davidenko, V.Ratšugin, A.Zahharov,
T.Elvest, M.Koitla, E.Rõžov.
FC Asevere tänab: Aseri valda, Kaire ja Riho Kutsarit, Jüri Kamenskit, Jüri Tonevitskit, Ruslan Morrist
ning fänne, kes ikka ja jälle meile kaasaelamas käisid.
FC Asevere kapten Kert Räis

ASERIS JOOSTI TRADITSIOONILIST SAVIJOOKSU
14. septembril joosti Aseris juba neljateistkümnendat aastat järjest savijooksu.

Seekordne sügisilm soosis üritust ning peale meeleolukat soojendusvõimlemist alustasidki oma
võistlust kõige nooremad osalejad 3-5 aastased:
I koht - Denjan Samoilov
II koht - Viktoria Lüde
III koht - Kamila Ivanova
Järgmisena kõlas stardipauk 6-7 aastastele lastele:
Tüdrukud
I Kaireen Penek - 1.37
II Valeria Tonevitskaja - 1.42
III Heleriin Karask - 1.57
Poisid
I Maksim Jakovlev - 1.36
II Akim Sutškov - 1.51
III Oleg Kuznetsov - 2.02

Kõige osavõturohkemaks jooksuks oli 8-12 aastaste laste jooks (41 startijat):
Tüdrukud
I Saina Mamedova - 3.16
II Merilin Viljaste - 3.24
III Delia Lukk - 3.26
Poisid
I Anton Kardubailov - 3.18
II Nevil Krimm - 3.29
III Maksim Ratšugin - 3.30
13-15 aastaste võistlusklass:
Tüdrukud
I Ksenija Savtšenko - 7.32
II Jonne Rooma - 8.23
III Eliis Penek - 8.36
Aseri parim: 5. Reelica Hanson
Poisid
I Deniss Salmijanov - 6.45
II Kristjan Penek - 6.53
III Kirill Davidenko - 6.58
Naised
I Julia Bulina - 20.58
II Mariliis Kurs - 24.44
III Kätlin Tops - 28.11
Mehed
I Dmitri Aristov - 18.25
II Kirill Vassiljev - 21.24
III Kert Räis - 21.43
Naised veteranid 2,5 km
I Kaja Jõemets - 8.40
II Laine Tops - 10.19
III Viivi Saksladu - 10.33
Aseri parim: 4. Ljubov Vagulina
Mehed veteranid 6 km
I Vjatšeslav Košelev - 18.46
II German Terehhov - 19.01
III Aleksander Toots - 20.27
Aseri parim: 7. Sergei Zahharov

Savijooksuga mälestame ka teenekat spordiveterani Jüri Rõžovi.
Täname kõiki, kes meid abistasid võistluse korraldamisel ja läbiviimisel, osalejaid ja pöidlahoidjaid
ning toetajaid: Aseri Vallavalitsus, Eesti Kultuurkapital, KOP, Wienerberger AS, perekond Rõžov,
Smiths Service, GK Ehitus OÜ, Selver AS.

OLÜMPIAENNUSTUSE VÕITJAD
Suvel Aseri Vabaajakeskuse poolt korraldatud ennustusvõistlusel LONDONI OM 2012 oli 59 osalejat.
Võitjaid oli meil kolm: URVE TAKJAS, TEET REISI ja GAIDO KENTEM, kes arvasid õigesti Eesti
võistkonna medalite arvu ja Gerd Kanteri III koha kettaheites. Võitjaid autasustasid Tatjana Tšistjakova
ja Hanna-Liisa Kutsar, kes olid ise olümpiastaadionil kohal ja võidumeened pärinesidki
olümpiamängudelt.
Õnnitleme ennustusmängu võitjaid ning täname kõiki osalejaid.

AUTASUSTATI SAVIPÄEVADE KAUNEMAID TÖID
Augusti lõpus oli võimalus huvilistel Kõrtsialuse külakeskuses teha lähemat tutvust saviga ja voolida
oma äranägemise järgi võistlustöö. 37 kauni tööga oli võimalus tutvuda Aseri Vabaajakeskuses. Töid
hindasid savijooksu toetajad ja Aseri Keskkooli esindajad. Ära märgiti peaaegu kõik tööd. Parimateks
osutusid Kristi Tamm Lukk nr 11- kobruleht ja nr 5 Karmen Kozma ja Reelica Hansoni ühistööna
valminud pronksine reket alusega. Täname toreda ja õpetliku ürituse läbiviimise eest Kristel Merigani,
Riina Kohverit ja Anneli Bobrovi.

LAUATENNISENOORED ALUSTASID HOOAEGA EDUKALT
Noortele algas hooaeg 15. septembril Tartus, kus toimus ELTL Laste GP I etapp. Kohal oli 159
mängijat. Kõige nooremate vanuseklassis saavutas I koha Kristina Andrejeva, T 2000 ja nooremad
saavutas I koha Hanna-Loora Bobrov, vanemas vanuseklassis saavutas Reelica Hanson III koha. Väga
hästi mängisid ka Nadarian Berija, Martin Penek, Nikita Konsa ja Jegor Šipilov.

Teade
Aseri Vallavalitsus pakub tööd ettevõtjatele, kes teostaksid algaval talveperioodil Aseri valla teedel ja
tänavatel lumetõrjetöid.
Lumetõrjetehnika varustatakse vajadusel Aseri Vallavalitsuse poolt GSM/GPRS/GPS
jälgimisseadmetega. Aseri valla territoorium jagatakse tinglikult neljaks lumetõrje piirkonnaks.
Lumetõrje toimub järgmisel põhimõttel: igas lumetõrje piirkonnas on teed/tänavad määratletud tähtsuse
järjekorras ning peale lepingujärgses piirkonnas tööde lõpetamist on lumetõrje teenuse pakkujal õigus
liikuda Tellija nõusolekul järgmise lumetõrjepiirkonna teedele/tänavatele, kus ei ole veel lumetõrjet
teostatud.
Lisainfot lepingu tingimuste kohta saab Aseri Vallavalitsusest aadressil:
Kesktänav 5, Aseri alevik.
Pakkumisi ootame hiljemalt 12. oktoobriks 2012, kell 16-00.
Täpsem info vallavalitsuse telefonil 51 44 580 Koit Oras

Õnnitleme teid!
Gerli Kriisa ja Kalev Rudenko
pisipoeg Sander`i sünni puhul!
/sünd. 11.05.2012/
Airiin Allikmäe ja Meelik Aps
pisipoeg Armini sünni puhul!
/sünd. 28.07.2012/
Jelena Samuilova ja Mihhail Samuilov
pisitütre Angelina sünni puhul!
/sünd. 31.07.2012/
Sigrid Välbe ja Janner Eskor
pisipoeg Birk`i sünni puhul!
/sünd. 21.07.2012/
Irena Lobkova ja Stanislav Tolmachev
pisitütre Lidia sünni puhul!
/sünd. 17.08.2012
Triin Oras ja Olari Oras
pisipoeg Robini sünni puhul!
/sünd. 13.09.2012/
Natalja Razzorenova ja Oleg Razzorenov
pisipoeg Jegori sünni puhul!
/sünd. 21.09.2012/

EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED
Augustikuu eakad sünnipäevalapsed:
Niina Šults - 87
Valentina Matsueva - 75
Ats Joorits - 70
Elsa Palm - 70
Elvi Rehe - 70
Septembrikuu eakad sünnipäevalapsed:
Pavel Ivanov - 89
Vilma Vanatalu - 87
Antonina Gromova - 86
Anna Lankinen - 85
Eldor Pärn - 85
Hilja Reebert - 85
Ljubov Bogoljubova - 83
Ool Normak - 82
Ellen Koovit - 82
Arnold Püve - 81
Arnold Kiur - 80
Helge Helme - 80
Ilse Suits - 80
Aivo Paavo - 75
Alexey Kozlov - 70
Jaan Rohesalu - 70
Eha Eskor - 70

Õnnitleme!

