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VALLAVANEMA VEERG
See imekaunis suvi on möödunud linnutiivul ning taas on kätte jõudnud kuldne september. Lastel on
alanud uus kooliaasta ning meil kõigil taas käsil argipäeva tööd ja toimetamised.
Vaatamata kaunile suvele on elu vallas olnud kõike muud kui rahulik.
Alates 01.08.2013 on Aseri Keskkooli direktorina ametis meie pikaajaline Aseri Lasteaia direktor Eha
Polluks. Hea on tõdeda, et juba esimesel kuul on koolis näha suuri edasiminekuid ning nii õpilased kui
ka õpetajad on tulemustest positiivselt innustatud. Meie valla lapsed, kes mingil põhjusel on valinud
õppimiseks Aseri naabervallas asuva Vasta kooli, on hakanud naasma – see on hea märk.
Seoses sellega, et meie lasteaia direktorist sai kooli direktor olen Aseri Lasteaia direktori kohusetäitjaks
nimetanud noore ja tubli lasteaiaõpetaja Kaari Uussoo. Hea koostöö Aseri Vallavalitsuse, Aseri Lasteaia
ja valla ettevõtjate vahel on viinud tulemuseni, mida on pikalt oodatud - lasteaia territooriumi ümber on
paigaldatud korralik piirdeaed. Siinkohal tahangi tänada meie ettevõtteid, tänu kellele see kõik sündis:
Aseri Tuul MTÜ, Belitex Invest OÜ, eraisik Ott Penek ning Kalwi Kinnisvara OÜ. GK Ehitus OÜ on
kinkinud lasteaiale uued toolid ja lauad. Suur-suur tänu teile! Selline positiivne koostöö annab indu ja
loob tegemisrõõmu - juba on lasteaia juhtkonnal koostöös hoolekoguga käsil uue projekti kirjutamine,
et uuendada lasteaia mänguväljakuid ning soetada lastele uued magamisasemed.
Palju pahameelt on tekitanud meie kaugsõiduautojuhtides Aserisse paigaldatud massipiirangu märgid.
Paraku ei saa kuidagi pidada normaalseks, et kuni 45-tonni kaaluvad raskeveokid liiklevad ja pargivad
õuealadel, kus liiguvad jalakäijad, jalgratturid ja jooksevad meie lapsed. Selline tegevus seab ohtu
kaasliiklejad ning lõhub ajapikku teed ja tänavad. Ma väga loodan, et veoautojuhid mõistavad olukorda
ning leiavad endale sobilikud parkimiskohad Kordoni tänaval asuvate ettevõtete territooriumitel.
Soe suvi tõi endaga kaasa nii Kalvi, kui ka Aseri ranna külastajate arvu järsu tõusu. On väga
kahetsusväärne, et osadel inimestel ei ole lugupidamist oma riigi, valla ega ka ilmselt iseenda vastu,
sest Kalvi randa paigaldatud parkimist korraldavad liiklusmärgid kisuti pidevalt maa seest välja ning
lõpuks lõhuti või varastati. Kas siis tõesti on nii oluline oma autoga kohe rannaliivale sõita, selle
asemel, et jalutada minutike kauni männimetsa all mereni? Suur tänu kõigile, kes liikluskorraldusest
kinni on pidanud ning ma väga loodan, et te olete ka edaspidi eeskujuks kaasliiklejatele.
Kätte on jõudmas kibekiire valimiste aeg. 10. septembriks on kõik valimisliidud esitanud oma
kandidaatide nimekirjad Aseri Vallavolikogu valimistele. Selgelt on näha, et seekordsed valimised
erinevad eelmistest oluliselt - valimisliite ja parteisid on rohkelt ning kandidatuuri on üles seadnud ka
üksikkandidaadid. Tahan väga loota, et kõikide kandidaatide eesmärk on anda oma panus meie
koduvalla parendamisse ja arengusse, mitte ei ole selleks lootus saada endale nn soe koht või siis
üritada „ausa“ rahvasaadiku nime all mõni kasulik äritehing sõlmida - jäägu selline suhtumine nende
inimeste südametunnistusele. Minu sõnum vallavanemana kõikidele vallaelanikele on järgmine:
- Tulge kindlasti valima, sest just Sinu hääl loeb ja võib otsustada Aseri valla saatuse järgmise nelja
aasta jooksul.
- Valige just noori inimesi, kes on sidunud oma elu Aseri vallaga, sest nemad loovad meie tuleviku nemad kasvatavad üles meie lapsed ja maksavad meie maksud.
- Tehke oma valikud kaugemat tulevikku silmas pidades - ärge nähke ainult homset päeva.
Suur tänu teile kõigile senise toetuse eest ning ma väga loodan, et saan jätkata enda poolt alustatud tööd

ka peale valimisi. Juhul, kui asjad lähevad teisiti, siis soovin juba ette uuele vallavanemale jõudu, jaksu
ja kannatlikkust - väga palju tööd on veel ees ootamas.
Hea rahvas, tehke oma valikud ning peatse kohtumiseni!
Lugupidamisega
Koit Oras
Aseri vallavanem

VALLAVOLIKOGU
30. mai 2013
OTSUSED
nr 165. Kohanime algatamine.
* algatada kohanime määramine tänavale, mis algab Kooli tänavalt ja lõpeb Vana-Aseri teega.
nr 166. Aseri Vallavolikogu 26. septembri 2012 otsuse nr 135 „Maa munitsipaalomandisse taotlemine“
muutmine.
* esitati Ida-Viru maavanemale taotlus maa munitsipaalomandisse andmiseks asukohaga Aseri vald,
Kõrtsialuse küla, Koolimetsa maaüksus.
nr 167. Maa munitsipaalomandisse taotlemine.
* esitati Ida-Viru maavanemale taotlus Aseri alevikus asuva Oja tänava maa munitsipaalomandisse
andmiseks.
nr 168. Arengu– ja majanduskomisjoni koosseisu kinnitamine.
* Liikmeteks kinnitati: Janner Eskor, Raivo Pihlak, Koit Oras, Riho Kutsar, Igor Arefjev, Pärja Kesküla
nr 169. Eelarvekomisjoni koosseisu kinnitamine.
* Liikmeteks kinnitati: Gaido Kentem, Eha Polluks, Kaire Kutsar, Margarita Lasmanis, Raivo Pihlak
nr 170. Aseri valla osalemine Mittetulundusühingus Aseri Tuul.
* anti nõusolek Aseri vallale Mittetulundusühingu Aseri Tuul liikmeks astumiseks.
MÄÄRUSED
nr 73. Aseri valla 2013. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine.
26. juuni 2013
OTSUSED
nr 171. Volikogu liikmete arvu määramine.
* määrati vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks 11 liiget.
nr 172. Valimisringkondade moodustamine ja mandaatide arvu määramine.
* määrati valimisringkonna numbriks 1 ja mandaatide arvuks 11.
nr 173. Valimiskomisjoni moodustamine ja valimiskomisjoni liikmete nimetamine.
* moodustati valla valimiskomisjon kolme liikmeline: esimees vallasekretär Inna Palm ja liikmed Anu
Pelepelina ja Milvi Kõrvek.
nr 174. Vallavanema Koit Orase puhkusele lubamine.

* lubati vallavanem Koit Oras põhipuhkusele 10.07-23.07.2013 (14 kp) ja 12.08-26.08.2013 (14 kp)
nr 175. Vallavara võõrandamine.
* müüa enampakkumise korras Oja tn 2/1 kinnistu alghinnaga 1 200 eurot.
nr 176. Vallavara võõrandamine.
* lubati võõrandada otsustuskorras Oja tn 2/2 kinnistu Margarita Lasmanisele.
nr 177. Vallavara võõrandamine.
* lubati võõrandada otsustuskorras Oja tn 2/3 kinnistu Aleksandr Tarbajevile.
MÄÄRUSED
nr 74. Aseri Vallavolikogu 20.12.2012 määruse nr 63 „Valla ametiasutuse ja hallatavate asutuste
koosseisude kinnitamine“ muutmine.
* kuna keskkooli on paigutatud videovalve, siis otsustati koondada 3 valvuri ametikohta.

VALLAVALITSUS
29. mai 2013
KORRALDUSED
nr 47. Aseri Keskkooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise korra
kinnitamine.
nr 48. Aseri Keskkooli suvevaheaja kinnitamine.
* kinnitati kooli suvevaheaeg 3. juunist kuni 31. augustini 2013.
nr 49. Ühekordsed toetused.
* toetati 14 isikut summas 468 eurot
nr 50. Riigieelarvest sotsiaaltoetuste ja –teenuste osutamise korraldamiseks (haldamiseks) eraldatud
vahendite kasutamine.
nr 51. Kasutusloa väljastamine.
* väljastati kasutusluba laste mänguväljaku kasutamiseks Uuskõrtsi kinnistul Kõrkküla külas.
nr 52. Kaevamisloa pikendamine.
* pikendati Aseri Vallavalitsuse poolt 20.10.2011 RX-GRUPP OÜ-le välja antud kaevamisluba nr
7-2.9/9.
12. juuni 2013
KORRALDUSED
nr 53. Aseri Lasteaia sulgemine kollektiivpuhkuse ajaks.
* suleti lasteaed kollektiivpuhkuse ajaks 25.06.2013-11.08.2013.
nr 54. Projekteerimistingimuste väljastamine.
* väljastati projekteerimistingimused majandushoone rekonstrueerimiseks aadressil Paavo kinnistu,
Kõrkküla küla.
nr 55. Projekteerimistingimuste väljastamine.
* väljastati projekteerimistingimused Belitex Invest OÜ-le.
nr 56. Nõusoleku andmine Pihlakavälja katastriüksuse jagamiseks ja katastriüksuste maa sihtotstarvete
määramiseks.
nr 57. Plaanimaterjali alusel Kooli tänav L1 munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala
kinnitamine.
nr 58. Reservfondist suunamine.

19. juuni 2013
KORRALDUSED
nr 59. Aseri Keskkooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimiseks
komisjoni moodustamine.
* moodustati kuueliikmeline komisjon: esimees Koit Oras, liikmed: Regina Kaplina, Ruth Jõgiste,
Meelike Abroi, Liivi Vares, Gaido Kentem.
nr 60. Jäätmeloa taotluse kooskõlastamine.
* kooskõlastati AS Eesti Keskkonnateenused jäätmeloa taotlus taaskasutatavate jäätmete ning ohtlike
jäätmete kogumiseks ja veoks Ida-Viru maakonnas.
nr 61. Reservfondist suunamine.
27. juuni 2013
KORRALDUSED
nr 62. Kasutuslubade väljastamine.
* väljastati kasutusload infopunkti hoone ja pumbamaja, kaevumaja-puurkaevpumpla kasutamiseks
Uuskõrtsi kinnistul, Kõrkküla külas.
nr 63. Projekteerimistingimuste väljastamine.
* väljastati projekteerimistingimused Helmo Sammelseljale üksikelamu projekteerimiseks Raja
maaüksusel Kõrkküla külas.
nr 64. Kaevamisloa väljastamine.
* väljastati kaevamisluba Osaühingule Aseri Kommunaal soojustrassi lõigu Kooli tn 5 ja Kooli tn 8
rekonstrueerimiseks.
nr 65. Avaliku enampakkumise väljakuulutamine.
* kuulutati enampakkumine kinnistutele Vahtra tn 1 Rannu külas, Oja tn 2/1 (garaaž) Aseri alevikus
ning 8 korteriomandile Aseri alevikus.
nr 66. Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ja maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse
seadmise eesmärgil.
nr 67. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja nõusoleku andmine maa ostueesõigusega erastamiseks Jüri
Hürges`ele.
nr 68. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja nõusoleku andmine maa ostueesõigusega erastamiseks
Lilia Mäeorg`ile.
8. juuli 2013
KORRALDUSED
nr 69. Kasutusloa väljastamine.
* väljastati kasutusluba Kalvi Seltsimaja kasutamiseks muu meelelahutushoonena Kivireie maaüksusel
Kalvi külas.
nr 70. Kasutusloa väljastamine.
* väljastati kasutusluba kaldatrepi kasutamiseks Uuskõrtsi kinnistul Kõrkküla külas.
nr 71. Aseri Keskkooli direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi tulemuste
kinnitamine.
* kinnitati Aseri Keskkooli direktoriks Eha Polluks alates 1. augustist 2013.
nr 72. Vallavara mahakandmise akti kinnitamine.
* kanti maha rahvamaja printer Samsung ML 1210 L ja Aseri Raamatukogu arvuti Pentium 4.

26. juuli 2013
KORRALDUSED
nr 73. Kinnistu müügi kinnitamine.
* kinnitati enampakkumisel müüdud kinnistu Vahtra tn 1 Rannu külas hinnaga 10 000 eurot.
nr 74. Nõusoleku andmine ilutulestiku korraldamiseks.
* anti nõusolek Firestuudio OÜ-le ilutulestiku korraldamiseks 10. augustil 2013 kell 22.40 Aseri
jalgpallistaadionil.
nr 75. Projekteerimistingimuste väljastamine.
* väljastati projekteerimistingimused Aseriaru Tuulepark OÜ-le tuulemõõdumasti projekteerimiseks
Kadaka kinnistul Aseriaru külas.
nr 76. Kirjaliku nõusoleku väljastamine.
* väljastati kirjalik nõusolek OÜ-le RADIX P.T. puidukuivati ehitamiseks Priidu maaüksusel Rannu
külas.
Määrus nr 2 „Valimisjaoskonna moodustamine“.
* moodustati üks valimisjaoskond, mille number on 1 Aseri valla territooriumil.
8. august 2013
KORRALDUSED
nr 77. Kasutusloa väljastamine.
* väljastati kasutusluba Tele 2 Eesti AS-le seadmekonteineri kasutamiseks Raja 2 kinnistul Kõrkküla
külas.
nr 78. Aseri valla valimiskomisjoni asukoha määramine.
* määrati kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks valla valimiskomisjoni asukohaks Aseri
Vallavalitsuse hoone vallasekretäri kabinet.
nr 79. Jäätmeloa taotluse kooskõlastamine.
* kooskõlastati OÜ BAO jäätmeloa taotlus Ida-Virumaal ohtlike jäätmete kogumiseks.
nr 80. Hajaasustuse veeprogrammi hindamiskomisjoni kinnitamine.
* kinnitati hajaasustuse veeprogrammi hindamiskomisjon 5 liikmelisena – esimees Koit Oras, liikmed:
Viivi Murakas, Liivi Vares, Mati Alles, Inna Palm.
30. august 2013
KORRALDUSED
nr 81. Ühekordsed toetused.
* toetati 6 isikut, summas 204 eurot
nr 82. Toiduraha maksmisest vabastamine Aseri Lasteaias.
* vabastati lasteaias toiduraha maksmisest 01.09.2013-31.12.2013 100% ulatuses 7 last ja 50% ulatuses
12 last.
nr 83. Avahooldusele suunamine.
* suunati avahooldusele kaks isikut
nr 84. Hoolekandeasutusse paigutamine.
* suunati hoolekandeasutusse MTÜ Lille Turvakodu üks isik.

Rahvamaja suvejuttu
Taas punab päiksekiirtes pihlapuu....
Üks kaunis ja päikseline aastaaeg on jälle minevikuks saamas.
Meie suvi algas vallapäevadega, mille juhatas sisse Aseri orkestri kontsert. Vokaalsolist oli võluv ning
sarmikas Nele-Liis Vaiksoo. Laupäev algas traditsioonilise äratusmängu ja kalapüügivõistlusega tiigil.
Mängude sportlik osa avati orkestrihelide saatel vabaajakeskuse juures. Esimest korda astus rahva ette
meie Aseri maskott tellisepoiss Kirbits. Pärast osavõturohkeid spordiüritusi suundus rõõmus rongkäik
vabaajakeskuse juurest rahvamaja poole. Lastekaitsepäevale kohaselt usaldasime kontserdi juhtimise
meie mudilastele, kes ülesandega väga tublisti hakkama said.
Jaanipäev tõi jällegi suure hulga rõõmsat rahvast meile kokku. Ilm oli ilus ja lõbu laialt. Lastega
mängis Pipi ja soovijad said lasta endale teha näomaalinguid. Mõõdeti jõudu ja osavust, söödi-joodi ja
tantsiti pea hommikuni välja. Täname meie sponsoreid AS Wienerbergerit ja Aseri Vallavalitsust!
Juuli lõpus pidasime koos rannapidu. Tuulelohede valmistamise ja lennutamise konkursi võitis tänavu
Aleksander Kozlov, kelle lohe lendas ranna kohal üle nelja tunni.
Huvilised said kaatriga merel lõbusõitu teha ja suurtes pallides vees kukerpallitada. Korraldati mänge ja
võistlusi nii suurtele kui väikestele. Kui kõige nooremad pidulised koju magama olid viidud, algas
öödisko ja särava punkti toredale päevale pani ilutulestik.
Töötas välikohvik ja et ei tekiks ülearuseid probleeme, olid esmakordselt kohale toimetatud ka
välikäimlad.
Ilm oli jälle sada protsenti meie poolt. Kui päevased ning õhtused-öised kohalikud ja kaugemalt
saabunud pidulised kokku arvata, ulatus osalejate arv kaugelt üle poole tuhande.
Rannapidu toetasid AS Wienerberger, Aseri Kommunaal, Aseri Vallavalitsus ja MS Teenused OÜ.
Kõikidel suveüritustel osales vapralt ka meie maskott Kirbits, kes kogus jätkuvalt populaarsust.

Uus hooaeg Aseri Rahvamajas algab 1. oktoobril ja siis alustavad tööd ka kõik meie ringid.
26. oktoobril panevad maakonna kultuuritöötajad seljad kokku ja külastavad 24 tunni jooksul kõiki
maakonna kultuuriasutusi. Trajektoor kulgeb A-st A-ni ehk algab Aserist ja lõpeb Avinurmes. Sellest
aga järgmises lehes pikemalt.
Jõudu tööle!
Galina Simoniš Aseri rahvamaja juhataja

Neljateistkümnendat korda naaberkoolide laagris
1.-3. juulil olime jälle Kiviõli kandi koolide laagris Kauksis. Igast koolist sai sõita 15 õpilast,
õpetajatest olid tänavu kaasas õp M. Abroi ja S.-N. Varinurm. Uut oli nii palju, et osales Põlula kool
Lääne-Virumaalt.
Esmaspäeval sõitsime Aserist välja kell 8 ja kui 11 Peipsi-äärsesse laagripaika jõudsime, hakkasime

koos telke üles panema. Sellega saime hästi hakkama, aga kui pärastlõunal vihma sadama hakkas,
selgus, et mitte kõik telgid ei kaitsnud saju eest. Aga soe vihm ei teinud midagi ja hiljemalt järgmise
päeva päike kuivatas viimsegi niiskuse.
Esimesel päeval olid eriti huvitavad tutvumismängud, selle käigus jäid kõik noorte nimed meelde. Kõik
meeskonnad esitasid ka traditsioonilise koolitutvustuse. Meie lavastasime koolilaulu. Õhtul oli
meeldejääv disko – retrostiilis. Kõik tantsisid lõpuni, st kella üheni öösel.
Teisel päeval paistis kuum päike ja sai ujumas käia. Tegime liivaskulptuure ning meie pealuu ja
mereloss kukkusid väga hästi välja. Toimusid ka jalgpallimängud: poisid mängisid (kapten oli Indrek)
ja tüdrukud ergutasid. Jalgpall toimus rannas. Meile oli korraldatud huvitavaid harivaid tegevusi, nt
metsas ellujäämine, esmaabi, vibulaskmine, laastukäsitöö. Õhtul esinesime koduülesande See saade
kõlab tuttavalt raames suvereporteri paroodiaga.
Tänavu oli kavas looduspiltide fotojaht ning meie diplomi peal seisis: Aseri Keskkooli meeskonnale III
koht.
Peab ütlema, et söögid olid ka tänavu väga maitsvad ja laager hästi valvatud (Kaitseliit).
Laagris meeldis meile väga!
Birgit Roosipõld ja Merilin Viljaste

Käisime kodanikuks õppimas
22.-23. augustil osales 30 Aseri Keskkooli õpilast projekt Kasvan kodanikuks raames Jõhvis ja
Remnikul toimunud laagris.
Meil oli seal väga lõbus. Esimesel päeval külastasime Jõhvi Kaitseliidu maja.
Seal käisime muuseumis, ronimisseinal ja saime elektroonilise püssiga märki lasta.
Siis sõitsime laagrisse ja saime endale toad. Seejärel sõitsime Alajõele piirivalvurite juurde, kus räägiti
huvitavat juttu ja näidati põnevaid asju, näiteks hõljukit, millega on Peipsilt sadu inimesi päästetud.
Seejärel toimus meil matk 6 km laagrisse tagasi. Hiljem, kui kõik puhanud olid, hakkasime mängima
rahvastepalli, mis oli väga lõbus. Õhtul oli meil vaba aeg ja saime majas möllata.
Hommikul toimus rannas liivalosside ehitamise võistlus. Siis tulid meie juurde laagrisse politseinikud
ja Punase Risti kursuse läbiviijad. Seal saime õppuse, mis oli küll pikk, aga huvitav. Kuulsime ka
politseikadettidelt, kuidas ja kus saab seda ametit õppida.
Hiljem korraldati meile politseimäng, mis oli väga vahva. Veel näidati politseikoeri, kes olid küll väga
targad, aga piiririkkuja vastu eriti kurjad. Hiljem läksime kõik koos sööma. Peale söömist saatsime
politsei koos koertega tänuga teele ja siis sai ujuda ning jälle rahvastepalli mängida.
Oligi jõudnud kätte aeg asjad pakkida ning koduteele asuda. Oli väga tore laager.
Aitäh noorsoopolitseinik Liivile ja Andreile!
Hanna-Loora Bobrov

Mihklikuu saabus
Pärast ilusat suve jõudis see mihklikuu ja uus 2013/14 õppeaasta väga ruttu kohale. Alanud kooliaeg
täitis meie maja taas lõbusa sigina-saginaga.
See sügis on eriline: Aseri muusikakoolipere alustab juubelihõngulist õppeaastat. Kevadel saab meie
väike kool 40. aastaseks. Aga mitte sellest sündmusest ei kirjuta ma täna, vaid meie tublidest
õpetajatest, kellega me selle väärika vanuseni oleme jõudmas.
Peab tõdema, et nii nagu kahaneb meie valla elanikkond, muutub ka väiksemaks meie koolipere, aga
õppimis- ja õpetamislust pole kahanenud.
Kevadel oli õpilaste nimekirjas 41 õpilast ning mudilaste muusikaringi külastas 11 koolieelset last.
Kõiki neid õpetas 6 muusikaõpetajat. Viimaste aastatepikkune pidev, järjekindel ja väga emotsionaalne
töö on rikastanud paljude perede igapäevaelu ning toonud nii noori kui ka vanu muusikamaailmale
lähemale.
Meie kauaaegne solfedžo- ja muusikaloo õpetaja Marina Popova on leidnud endale „uue“ eriala.
Ta on populaarseks saanud käsikellade ansambli juhendaja ja „nakatanud“ ka lapsi imelise kõlaga
instrumentidel mängima. Valgetes kinnastes käsikellasid hoidvad ja mängivad tüdrukud ning poisid on
esinenud meie vallas kõikidel kultuuriüritustel. Tuntust on kogutud ka juba väljaspool koduvalda
toimunud kontsertidel.
Anna Zamahhova ja Anatoli Zamahhov–Aseri valla kultuurielu kaks tugisammast. Muusikakoolis on
nad õpetanud üle 25 aasta lõõtsamängijaid: Anna akordioniste ja Anatoli bajaniste.
Anna Zamahhova on akordionistide kõrvale veel välja koolitanud ka mandoliini-, balalaika- ja
kandlemängijad. Tema juhendada on muusikakooli suurim kollektiiv- rahvapilliorkester. Vähesed
teavad, et enne kui selline kollektiiv saab moodustuda, tuleb suur töö ära teha pilliõppes: laps peab
valdama pillimängu koosmängimise ajal, oskama kuulata teisi ja huvituma sellest tööst. Seegi
õpilasorkester on esindanud oma kooli pidevalt valla erinevatel pidustustel. Silmapaistvalt esinesid
noored Sillamäel akordionimuusika päeval, kus kohalikust lehest sai lugeda ainult kiitvaid sõnu.
Anatoli Zamahhov – mees nagu orkester.
Õpetaja valdab kõiki rahvapille ja on võimeline oma teadmisi edasi andma igale soovijale, kes huvitub
muusikast, rahvamuusikast. Enamus Aseri valla elanikest on kuulnud, kuulanud ja nautinud tema
mängu bajaanil. Suure armastusega muusika vastu ja andumusega õpetajatöösse annab ta oma oskusi
edasi ka õpilastele. Käesoleval õppeaastal alustas Anatoli Zamahhov uue, õpilastest koosneva,
vokaalinstrumentaalansambli loomist. Jälle algusest peale: pillimängu a-b-c ja alles siis koosmäng.
Klaveriõpilasi koolitavad meil Svetlana Jessevitš ja Marianna Koitla.
Õpetaja Jessevitš ei ole ainult õpetaja, vaid on ka ise tegutsev pianist. Koos oma fantastilise õpilase
Marc-Rene Šmitsiga anti aprillikuus värvikas kontsert täismajale. Soojad sõnad asula inimestelt,
õpetaja entusiasm ning poisi andekus ja töökus räägivad iseenda eest- muusika teeb jätkuvalt imesid.
Klaveriõpetuse teine alustala, õpetaja Marianna Koitla, on palju noori muusika juurde toonud ja
nendele teadmisi andnud. Oma nõudlikkuse, tähelepanu ja kuulamisoskusega on ta ka kõige
väänikumale poisile ning tõredale tüdrukule leidnud mängurepertuaari, mis innustab lapsi õpinguid
jätkama. Sellest õppeaastast alustas õpetaja Koitla plokkflöödimängijaid koolitama. Usun, et õige pea
on plokkflöötide ansamblid sama tublid esinejad nagu eelpool kirjeldatud kollektiivid.
Praegu õpib muusikakoolis 45 õpilast, nendest 10 astus I klassi.
Soovin õpetajatele ja nende tublidele väikestele muusikutele uusi ning huvitavaid etteasteid,
harjutamisrõõmu ja jätkuvat tahet!

Muusikakooli töödest ja tegemistest võite lugeda valla koduleheküljelt, hariduse alt.
Silvi-Niina Varinurm
Aseri Muusikakooli director

Tere lasteaed!
12. augustil avas lasteaed taas oma uksed, et vastu võtta väikesi mudilasi. Nädal enne seda käis aga
rühmades kibekiire koristamine ja ettevalmistus uueks õppeaastaks. Osad lasteaia seinad said
uuenduskuuri värvidega, osad aga ilusate piltidega. Kuid kõige suurem uuendus meie lasteaias on aed.
Piirdeaed lasteaia territooriumile sai võimalikuks tänu meie tublile ja ettevõtlikule vallavanemale Koit
Orasele, kes leidis lahenduse sponsorite näol. Soovime samuti tänada sponsoreid. Nüüd on lastel ja ka
õpetajatel turvalisem oma päevi lasteaias veeta. Siinkohal tahaks lisada, et lasteaeda pääseb väikese
jalgvärava kaudu. Hommikuti on ka metsapoolse autovärava üks pool avatud. Ning palume
lapsevanematel lasteaia territooriumile autoga mitte siseneda!
Soovime omalt poolt kõigile toredat ja tegusat õppeaastat!
Kaari Uussoo
Aseri Lasteaia direktor

SPORT
REELICA HANSON TREENIS PINKSIMÄNGU PEKINGIS
Aseri noor andekas lauatennisemängija Reelica Hanson, kes kuulub kindlalt Eesti omaealiste
paremikku, harjutas suvel kaks nädalat lauatennise sünnimaal Hiinas, seal harjutamas on käinud ka
tema treener Tatjana Tšistjakova. Treeniti Pekingis Shi Cha Hai spordikoolis, kus peale lauatennise
õpetatakse sulgpalli ja taekwondod. Spordikoolist on aegade kestel võrsunud 220 maailmameistrit ja
olümpiavõitjat. Lapsed elavad koolis aastaringselt ja harjutavad kuus korda nädalas. Suviti korraldab
kool tasulisi laagreid, sinna tullakse hiinlastega koos treenima paljudest Euroopa riikidest. Seekord oli
laagris mitusada last, treeningud toimusid kuuekümnel laual viis tundi päevas. Vaba päev oli ainult
pühapäev, siis käidi Hiina müüril ja Pekingi olümpiastaadionil. Spordikooli treenerid lõid mängijatele
kiiret tempot peale surudes palle ette, parandades ka noorte vigu. Treeningud olid väga intensiivsed.
Noor sportlane jäi oma välislaagriga rahule ja on seda meelt, et iga lauatennisist võiks korra sellise
laagri koos hiinlastega läbi teha.Täname Reelica osalemist laagris toetanud ettevõtjat Gaido Kentemit.
Peale Hiina laagri on Reelica ja tema treener edukalt võistelnud veel Leedu rahvusvahelisel turniiril,
Põhja-Euroopa Noorte Meistrivõistlustel, osalenud erinevates treeninglaagrites. Loodame, et uus

hooaeg toob meie lauatennisistidele hulgaliselt edukaid tulemusi võistlustelt.

SELGUSID I ETAPI VÕITJAD ASERI SEERIAVÕISTLUSES LAUATENNISES
24. augustil toimus Aseri seeriavõistluse I etapp. Kunagi oli võistlussari väga populaarne ja see
innustaski uuesti algatama võistluse korraldamist. Kokku oli esimesele etapile tulnud osalema 46
sportlast– Venemaalt, Narvast, Rakverest, Tallinnast, Tartust, Sillamäelt jne. I etapi üldvõit jäi Aserisse,
finaalmängus alistas Tatjana Tšistjakova tagajärjega 3:1 Sergei Petrovi.
Tulemused :
Naised:
I koht Tatjana Tšistjakova - Aseri
II koht Natalia Tšistilina - Venemaa
III koht Reet Juurik - Tartu
Mehed:
I koht Sergei Petrov - Narva
II koht Kristo Kauküla - Rakvere
III koht Kristjan Saluvee - Kadrina
Kadetid:
Parim tüdruk - Reelica Hanson - Aseri
Parim poiss - Maksim Vuhka - Venemaa
Minikadetid:
Parim tüdruk - Jelizaveta Beljajeva - Venemaa
Parim poiss - Nadarian Berija - Aseri
Eriauhind: Kristina Andrejeva - Aseri
Oleme tänulikud koos võistluse peakohtuniku Kert Räisiga kõigile toetajatele ja kindlasti ka

mängijatele, kes kohale tulid ja pühendasid selle päeva lauatennise mängimisele Aseris. Järgmine etapp
toimub 26. oktoobril, kuhu ootame juba rohkem osalejaid, sest hooaeg on juba siis hoo sisse saanud!
KOKKUVÕTE SPORTLIKUST SUVEST
Kaunis päikseline suvi on lõppemas ja algamas üritusterohke, sportlastele tihe, võistlushooaeg. Julgen
väita, et sellist teguderohket treeningperioodi ei ole Aseri sportlastel ammu olnud, tänu meie tublidele
treeneritele ei olnud sellel suvel ühtegi päeva, et Aseri inimesed ei oleks saanud osaleda treenerite
juhendamisel erinevatel treeningutel ja nii kuni 31. augustini! Meil ei osalenud ainult Aseri noored,
vaid ka siia suvitama tulnud spordihuvilised, kes muutsid üritused ka meie laste jaoks huvitavamaks.
Tahangi siinkohal südamest tänada Aserist sirgunud tublisid sportlasi: Karmen Kozmat, Oliwer
Nõlvakut ja Kert Räisi, kes kõik olid nõus treeninguid läbi viima ja oma endistele treeningukaaslastele
õpetussõnu jagama. Kõik nad korraldasid huvitavaid üritusi ja on igati eeskujuks tänastele noortele
sportlastele. Samuti andis Teet Reisi võimaluse korvpalli treenida ka kõige kuumematel suveilmadel.
Kuna tublide noorte eestvedamisel osaletakse Eesti Rahvaliiga Jalgpalli 2013 turniiril, siis toimusid
võistlused ja treeningud samuti kõigil kolmel kuumal suvekuul.

ASERI VABAAJAKESKUSES ON HOOAEG ALANUD JA KUTSUME OSALEMA
ALLJÄRGNEVATELE TREENINGUTELE:
LAUATENNIS treener Tatjana Tšistjakova, Rebeca Hanson
JALGPALL treener Jüri Kamenski
KORVPALL treener Teet Reisi
AEROOBIKA treener Arina Tšistjakova, Olga Zavjalova
VÕRKPALL treener Ljubov Vagulina
Täpsem info tel. 335 1412

registreerimine kohapeal kuni 17.45
ÜHESKOOS TEEME ÜRITUSEST TOREDA SÜNDMUSE.

Kõrtsialuse külaselts osales Eesti külade X Maapäeval
2013. a valiti Ida-Virumaa Külade esinduse poolt „Aasta küla 2013“ konkursile meie maakonda
esindama Kõrtsialuse küla. 27. juunil käis komisjon meie külaga tutvumas ja selle käigus valmis meie
külast lühike tutvustav film, mida näidati ka ETV Hommikutelevisioonis.
09.-11. augustil toimus Saaremaal Mändjala puhkekeskuses X Eesti Külade Maapäev, kus autasustati
Aasta küla 2013 nominente ja kuulutati välja aasta küla 2013, mille sai endale Lustivere külade
piirkond Jõgevamaalt. Meie küla sai aga Põllumajandusministeeriumilt tunnustuse kui ettevõtlik ja hea
ärivaistuga küla. Meile kingiti Aldo Tera „Küll see vabadus oo üts imeline asi“ looduse aasta
fotokonkursi 2012 žürii tunnustuse saanud foto.
Samuti kingiti väike lõbus seinapilt Avelt tekstiga: Kõrtsialuse kandi rahvas on ettevõtlik ja hea
ärivaistuga. Ene Ergma kinkis igale külale Tähistaeva kaardi, mis on pühendatud Piltatlase autori
graafik Olev Soansi mälestuseks.
Lõpuks saime veel Euroopa parlamendiliikmelt Ivari Padarilt kutse Brüsselisse Euroopa parlamendiga
tutvuma 2014 aastal.
Maapäeval oli ka meie president Toomas Hendrik Ilves, kes ka isiklikult meil kätt surus ja tervitas.
Meile meeldis väga presidendi sõnavõtt, kus ta rõhutas, et töökohtade loomisest, ettevõtluse
arendamisest ja toimivast ning kättesaadavast infrastruktuurist sõltub inimeste külasse elama jäämine
ning sinna elama asumine.
Lõpetuseks tahame kõikidele seltsi liikmetele ja meie tegemistes kaasalööjatele edasi anda presidendi
käepigistuse ja tunnustuse, mida me kindlasti väärime.

Ene Ergma ja Toomas Hendrik Ilves Kõrtsialuse külale tunnustust jagamas 09.08.2013
Külaseltsi nimel Anneli Bobrov ja Kaarin Oras

Õnnitleme teid!
Kaidi ja Edvin Reimer
pisitütre Nora-Liis`i sünni puhul!
/sünd. 18.05.2013/
Olesja Gontšarenko ja Aleksei Abdussaljamov
pisipoja Marat`i sünni puhul!
/sünd. 12.06.2013/
Irina Kozlova ja Ilmar Kozlov
pisipoja Sander`i sünni puhul!
/sünd. 29.06.2013/
Leelo Kaulen ja Priit Penek
pisitütre Hannabel`i sünni puhul!
/sünd. 25.06.2013/
Nelli Pedak
pisipoja Sander`i sünni puhul!
/sünd. 09.07.2013/
Anna ja Danko Konsa
pisitütre Darina sünni puhul!
/sünd. 19.07.2013/
Natalja ja Oleg Mihhejev
pisipoeg Pavel`i sünni puhul!
/sünd. 21.07.2013/
Triinu Rohesalu ja Rainer Raudsepp
pisitütre Karola sünni puhul!
/sünd. 23.07.2013/
Heleni Arumäe ja Kalmer Karask
pisitütre Karmeliis`i sünni puhul
/sünd. 10.08.2013/

EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED
Juunikuu eakad sünnipäevalapsed:
Olga Žuravljova - 86
Olga Borhova - 84
Faina Vassiljeva - 83
Elfrosiine Tomsen - 82
Ellen-Antonette Nikolajeva - 82
Karl Sallo - 81
Antonina Kirejeva - 81
Ellen Vaigla - 80
Helmi-Agate Pilden - 80
Veera Solovjova - 70
Viktor Gridin - 70
Evald Penek - 70
Juulikuu eakad sünnipäevalapsed:
Aleksandra Lonskaja - 91
Sergey Gromov - 89
Elena Izrayleva - 87
Selma Lukken - 86
Veera Pilden - 85
Ida Eero - 84
Vaike Rosin - 83
Evald Leosk - 82
Evi Palm - 82
Taisiya Ivanova - 80
Luule Kaasik - 75
Boriss Šarin - 75
Georgi Lavinen - 75
Elvira Kushnir - 75
Valter Pind - 70
Aime Lille - 70
Margus Nõlvak - 70
Augustikuu eakad sünnipäevalapsed:
Niina Šults - 88
Leida Saaver - 80
Zinaida Gnatenko - 80
Erika Kiur - 80
Imbi Pakker - 75
Lilia Mäeorg - 75
Elli Suvi - 75
Yury Gubanov - 75
Leili Küüsmaa - 75

Õnnitleme!

