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Kord aastas – jõulukella kauges kajas,
saab ajalooks me olevik
ja jõuluõhtu küünlasäras,
toas heledam näib tulevik!
Õdusaid lähenevaid pühi
ja südantsoojendavat
Uut Aastat!

VALLAVANEMA VEERG
Aeg on lennanud linnutiivul ning järjekordne sündmuste- ja
teguderohke aasta hakkab taas seljataha jääma. Ees on pikk talv
koos oma rõõmude ja muredega.
Viimase infolehe ilmumisest saadik on meie vallas toimunud väga
palju olulisi sündmusi. Kõige tähtsam ja kindlasti ka põnevaim oli
kohalike omavalitsuste valimised. Aseri Vallavolikogusse valiti 11
liiget, kes järgmised neli aastat juhivad meie valda ja langetavad
otsuseid meie kodukohta puudutavates küsimustes. Valimistele
eelnenud võitlus oli äge ning valimistulemused raskesti ette
ennustatavad. Kõigele vaatamata on vallarahvas teinud oma valikud
ning ametisse valitud volikogu liikmetel algab aeg oma
valimislubaduste täitmiseks.
Äsja valitud Aseri Vallavolikogu on ametisse nimetanud vallavanema
ning kinnitanud vallavalitsuse.
Mul on suur au ja vastutus jätkata Aseri vallavanemana ning anda
enda panus Aseri valla hüvanguks. Suur tänu kõigile, kes on mind ja
minu meeskonda toetanud. Aseri Vallavalitsuse liikmeteks on
kinnitatud Liivi Vares, Viivi Murakas ning uue liikmena on lisandunud
Janner Eskor.
Vallavanemana pean vajalikuks alustada kulude kokkuhoidmise
eesmärgil valla asutuste ümberkorraldamisega, sest meie elanikkonna
pidevast vähenemisest tingituna vähenevad ka valla eelarvelised
võimalused. Hetkel paiknevad Aseri valla asutused ligi 11 000 m²
suurusel pinnal, mille ülalpidamiseks kulub üle 173 000 euro aastas.
Maksimaalselt tuleb ära kasutada olemasolev koolimaja hoone.
Allasutuste ümberkorraldamisega ei tohi kaasneda avalike teenuste
kvaliteedi langus. Samas tuleb alustada ettevalmistusi uue
multifunktsionaalse hoone ehitamisega Aseri Vabaajakeskuse
tagusele alale, et hiljem viia kõik allasutused juba uude kaasaegsesse
ja energiatõhusasse hoonesse. Uue hoone südameks peab saama
aula-kontsertsaal, mida kasutavad nii lasteaed, põhikool, muusikakool
kui rahvamaja. Kindlasti tuleb tegeleda kergliiklustee rajamisega
Rannult Aserisse ja Kõrtsialusele. Kuulutada välja hange soodsaima
soojatootja leidmiseks Aseri kaugkütte piirkonnas. Lammutada tuleb
Kesktänava äärsed lagunenud kortermajad, korrastada park ning
toetada Kesktänava äärseid korteriühistuid majade fassaadide
värvimisel. Korrastada tuleb ka Kalvi randa ning tutvustada tervet
Aseri valda, kui potentsiaalset turismipiirkonda. Peame toetama
ettevõtlust
ja
ettevõtlikkust
tervikuna.
Jätkama
erinevate
sotsiaalteenuste pakkumisega- tõhustada avahoolduse ja transpordi
teenuse pakkumist.
Tööd on ees palju ootamas ning vajalikud otsused ootavad
vastuvõtmist.
Soovin Teile kõigile head jõulurahu ja palun märgake ligimest
enda kõrval- näidake, et te hoolite!
Uute kohtumisteni!
Koit Oras
Vallavanem

VALLAVOLIKOGU VII KOOSSEIS
11. september 2013
OTSUSED
nr 178. Ametliku kohanime määramine.
* määrati Aseri alevikus asuva tänava nimeks Pihlaka allee, mis
algab Kooli tänavalt ja kulgeb Vana-Aseri teele.
nr 179. Maa munitsipaalomandisse taotlemine.
*
esitati
Ida-Viru
maavanemale
taotlus
maaüksuse
munitsipaalomandisse andmiseks, asukohaga Aseri alevik, Pihlaka
allee.
nr 180. Aseri Vallavolikogu 30. mai 2007 otsuse nr 76 kehtetuks
tunnistamine.
* seoses uue arengukava vastuvõtmisega tunnistati kehtetuks Aseri
valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava, mis oli vastu
võetud 30. mail 2007.
nr 181. Jaoskonnakomisjoni moodustamine.
* moodustati 20. oktoobri 2013 valimisteks jaoskonnakomisjon 7
liikmelisena.
MÄÄRUSED
nr 75. Aseri valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava
kinnitamine.
* kinnitati Aseri valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava
aastateks 2013-2025.
9. oktoober 2013
OTSUSED
nr 182. Aseri valla 2012. aasta konsolideeritud majandusaasta
aruande kinnitamine.
* kinnitati Aseri valla 2012. aasta konsolideeritud majandusaasta
aruanne.
nr 183. Põhivara mahakandmise akti kinnitamine.
* kanti maha Aseri Keskkoolis arvuti HP Omnibook XE3.
MÄÄRUSED
nr 76. Aseri valla 2013. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine.
* võeti vastu 2013. aasta teine lisaeelarve.
nr 77. „Aseri valla haridusasutuste pedagoogide töötasustamine“
muutmine.
* paragrahvis 2 sõnad „palgamäärad“ asendati sõnadega „töötasu
alammäärad“.
nr 78. Aseri valla arengukava muutmine.
* pikendati arengukava tegevuskava perioodi kuni 2018. aastani ja
täiendati tegevuskava punkte.
nr 79. Aseri valla eelarvestrateegia aastateks 2014-2017.
* võeti vastu Aseri valla eelarvestrateegia aastateks 2014-2017.
nr 80. „Valla ametiasutuse ja hallatavate asutuste koosseisude
kinnitamine“ muutmine.
* koondati 01. jaanuarist 2014 Aseri Keskkoolis laborandi 0,8 kohta
ja med.õe 1,0 koht ning Aseri Raamatukogus koristaja 1,0 kohta.
VALLAVOLIKOGU VIII KOOSSEIS, valimised 20. oktoobril 2013
Aseri valla valimiskomisjoni 25. oktoobri 2013 otsusega nr 10
registreeriti Aseri Vallavolikogu liikmed alljärgnevalt:
------------------------------------------------------------------------------------------------Jrk.nr Reg.nr Ees-ja perekonnanimi Valimisliit, erakond Häälte arv
------------------------------------------------------------------------------------------------1. 119 Gaido Kentem
Valimisliit Teeme Paremaks Oma Kodu 145
2. 121 Jüri Šipilov
Valimisliit Teeme Paremaks Oma Kodu 53
3. 120 Ants Varinurm
Valimisliit Teeme Paremaks Oma Kodu 28
4. 122 Viktor Lonski
Valimisliit Teeme Paremaks Oma Kodu 21
5. 123 Raivo Pihlak
Valimisliit Teeme Paremaks Oma Kodu 19
6. 130 Riho Kutsar
Eesti Keskerakond
61
7. 136 Astred Meiel
Eesti Keskerakond
23
8. 139 Irina Semjonova Eesti Keskerakond
20
9. 148 Koit Oras
Valimisliit Väärt elupaiga eest
74
10. 114 Oleg Gorbanjov Valimisliit Väärt elupaiga eest
17
11. 108 Ott Penek
Valimisliit Kogemuste jõud
26

Volikogu 31. oktoober 2013
Päevakorras oli kolm punkti.
1. Aseri Vallavolikogu esimehe valimine.
2. Aseri Vallavolikogu aseesimehe valimine.
3. Aseri Vallavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine.
1. Aseri Vallavolikogu esimehe valimine.
Volikogu esimehe kandidaatideks esitati Gaido Kentem ja Riho
Kutsar.
Hääletamistulemuste protokolli nr 1 Aseri Vallavolikogu esimehe
valimise salajasel hääletamisel sai Gaido Kentem 8 poolthäält ja
Riho Kutsar 3 poolthäält.
Seega Aseri valla valimiskomisjoni 31. oktoobri 2013 otsusega nr 13
valiti Aseri Vallavolikogu koosseisu häälteenamusega vallavolikogu
esimeheks Gaido Kentem.
2. Aseri Vallavolikogu aseesimeheks valiti Ott Penek (poolt 10).
Volikogu 13. november 2013
OTSUSED
nr 185. Vallavanema valimine.
* tunnistati Koit Oras valituks Aseri vallavanemaks 13. novembrist
2013.
* vallavanema kandidaatideks esitati Koit Oras ja Riho Kutsar.
Hääletamistulemuste 13.11.2013
protokolli nr 1 vallavanema
valimise salajasel hääletamisel sai Koit Oras 8 poolthäält ja Riho
Kutsar 3 poolthäält.
nr 186. Vallavanemale töötasu määramine.
* määrati vallavanem Koit Orasele töötasuks 1340 eurot kuus ja
lisatasu abivallavanema ametikohustuste täitmise eest 260 eurot
kuus kuni abivallvanema ametisse nimetamiseni.
nr 187. Aseri Vallavalitsuse koosseisu kinnitamine.
* kinnitati vallavalitsuse liikmete arvuks kolm ja nimeliselt: Liivi Vares,
Viivi Murakas ja Janner Eskor.
nr 188. Volikogu alatiste komisjonide moodustamine.
*
moodustati
viis
alatist
komisjoni:
revisjonikomisjon,
eelarvekomisjon, arengu- ja majanduskomisjon; haridus-, kultuuri- ja
spordikomisjon; sotsiaalkomisjon.
nr 189. Revisjonikomisjoni esimehe, aseesimehe ja liikme valimine.
* valiti esimeheks Irina Semjonova, aseesimeheks Astred Meiel ja
liikmeks Viktor Lonski.
nr 190. Volikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste
valimine.
* valiti eelarvekomisjoni esimeheks Gaido Kentem ja aseesimeheks
Ott Penek;
arengu- ja majanduskomisjoni esimeheks Raivo Pihlak ja
aseesimeheks Gaido Kentem;
haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni esimeheks Galina Simoniš ja
aseesimeheks Oleg Gorbanjov; sotsiaalkomisjoni esimeheks Astred
Meiel ja aseesimeheks Irina Semjonova.
nr 191. Esindajate nimetamine Ida-Virumaa Omavalitsuste Liitu.
* nimetati Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu (IVOL) Üldkogusse Aseri
Vallavolikogu esindajaks Gaido Kentem ja asendajaks Ott Penek
ning Aseri Vallavalitsuse esindajaks Koit Oras ja asendajaks Ruth
Jõgiste.
nr 192. Esindajate nimetamine Kiviõli Omavalitsuste Liitu.
* nimetati Kiviõli Omavalitsuste Liitu (KOL) Aseri Vallavolikogu
esindajaks Gaido Kentem ja asendajaks Ott Penek ning Aseri
Vallavalitsuse esindajaks Koit Oras ja asendajaks Ruth Jõgiste.
nr 193. Volikogu esindaja nimetamine Aseri Keskkooli
hoolekogusse.
* nimetati Aseri Keskkooli hoolekogusse Aseri Vallavolikogu
esindajaks Gaido Kentem.
nr 194. Volikogu esindaja kinnitamine Aseri Muusikakooli
hoolekogusse.
* kinnitati Aseri Muusikakooli hoolekogusse Aseri Vallavolikogu
esindajaks Galina Simoniš.
nr 195. Eesti Maaomavalitsuste Liidust väljaastumine.
* otsustati välja asuda Eesti Maaomavalitsuste Liidust.
2. detsember 2013
OTSUSED
nr 196.
Aseri Vallavolikogu alatiste komisjonide koosseisude
kinnitamine.
* kinnitati eelarvekomisjoni liikmeteks: Janno Malm, Ants Varinurm,
Marika Raam, Marina Volkova.
* kinnitati arengu- ja majanduskomisjoni liikmeteks: Janner Eskor,
Helen Ruberg, Regiina Pihlak, Tarmo Veldi.
* kinnitati haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni liikmeteks: Pärja
Kesküla, Regina Kaplina, Svetlana Abdussaljamova, Luule Varinurm,
Anatoli Zamahhov, Anneli Bobrov, Jüri Šipilov.
* kinnitati sotsiaalkomisjoni liikmeteks: Liivi Vares, Margarita
Lasmanis, Ebe Sinimäe, Regina Kaplina.

nr 197. Vallavanema Koit Orase puhkusele lubamine.
* lubati vallavanem Koit Oras põhipuhkusele 20.12.2013
03.01.2014 /11 kp/.

-

VALLAVALITSUS
10. september 2013
KORRALDUSED
nr 85. Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine ja maa riigi
omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil.
* määrati ehitise teenindamiseks vajalik maa aadressil: Aseri vald,
Kestla küla, Londi maaüksus.
27. september 2013
KORRALDUSED
nr 86. Aseri Vallavalitsuse 09. veebruari 2011 korralduse nr 13
„Aseri Keskkooli hoolekogu moodustamine“ muutmine.
* muudeti punkti 1.2. ja lugeda õigeks: lastevanemate esindajad Katre Eskor, Ruth Jõgiste, Anna Mälk, Jelena Tõsjatšnik;
Muudeti punkti 1.3. ja lugeda õigeks: pedagoogilise kollektiivi
esindajad - Maria Šipilova, Regina Kaplina.
nr 87. Vallavara mahakandmise akti kinnitamine.
* kinnitada mahakandmise akt, mis on koostatud 9. augustil 2013.
Aseri Lasteaias – koopiamasin, 3. rühma laste lauad 8 tk; Aseri
Keskkoolis – muruniiduk.
nr 88. Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli õpilaskodu
kohamaksu tasumine.
* tasutakse ühe õpilase 2013/2014. õppeaasta õpilaskodu
kasutamise maksumus 46 eurot kuus.
nr 89. Kirjaliku nõusoleku väljastamine.
* väljastati kirjalik nõusolek Kalvi mõisapargi drenaaži rajamiseks.
nr 90. Kirjaliku nõusoleku väljastamine.
* väljastati kirjalik nõusolek Kalvi mõisa veinikeldri veetrassi ja
kanalisatsiooni rajamiseks.
nr 91. Kirjaliku nõusoleku väljastamine.
* väljastati kirjalik nõusolek Kalvi mõisa sepikoja veetrassi ja
kanalisatsiooni rajamiseks.
nr 92. Kirjaliku nõusoleku väljastamine.
* väljastati kirjalik nõusolek Kalvi mõisa kuivati veetrassi ja
kanalisatsiooni rajamiseks.
nr 93. Projekteerimistingimuste väljastamine.
*
väljastati
projekteerimistingimused
Konnatiigi
kinnistu
reoveepuhasti projekteerimiseks.
nr 94. Kirjaliku nõusoleku väljastamine.
* väljastati kirjalik nõusolek Kalvi mõisa peahoone tehnosüsteemide
muutmiseks.
nr 95. Aseri Lasteaia hoolekogu kinnitamine.
* kinnitati lasteaia hoolekogu järgmises koosseisus: valla esindaja
Liivi Vares, lastevanemate esindajad – Jelena Tõsjatšnik, Irina
Meier, Helen Oras, Svetlana Abdussaljamova.
11. oktoober 2013
KORRALDUSED
nr 96. Tänavarajatiste teenindamiseks vajalikule maaüksusele
pindala ja sihtotstarbe määramine.
nr 97. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja nõusoleku andmine maa
ostueesõigusega erastamiseks Rein Mustenile.
nr 98. Ühekordsed toetused.
* toetati 10 isikut kokku summas 364 eurot.
nr 99. Kasutusloa väljastamine.
* väljastati kasutusluba 10 kV maakaabelliini/Aseri küla alajaama F-1
0,4 kV võrgu rekonstrueerimiseks Aseriaru külas.
nr 100. Projekteerimistingimuste väljastamine.
* väljastati projekteerimistingimused Empower AS-le alajaama,
pumpla jm tehnorajatise projekteerimiseks asukohaga Kõrtsialuse
küla, Vanakooli ja 13104 Rannu-Aseri tee.
nr 101. Kirjaliku nõusoleku väljastamine.
* väljastati kirjalik nõusolek väikeehitise püstitamiseks asukohaga
Pihlaka 19, Aseri alevik.
nr 102. Palgapäeva muutmine.
* määrati Aseri Vallavalitsuse ja allasutuste töötajate palgapäev 10.
kuupäevale.
nr 103. Aseri Vallavalitsuse 27. juuni 2013 korralduse nr 66 „Ehitise
teenindamiseks vajaliku maa määramine ja maa riigi omandisse
jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil“ punkti 1 muutmine.
nr 104. Personalikulude suurendamine.
nr 105. Reservfondist suunamine.
* suunati reservfondist kultuuriürituste tegevusalale valla õpetajate
päeva kontserdi kulude katmiseks 278 eurot.

11. oktoober 2013
KORRALDUSED
nr 106. OÜ Aseri Kommunaal juhatuse valimine.
* valiti juhatusse Svetlana Filonik, Helen Ruberg, Ruth Jõgiste.
nr 107. Töötasu kinnitamine.
* kinnitati OÜ Aseri Kommunaal juhataja töötasu.
24. oktoober 2013
KORRALDUSED
nr 108. Riikliku toimetulekutoetuse vahenditest sotsiaaltoetuste ning
–teenuste osutamise toetuseks rahaliste vahendite eraldamine.
nr 109. Toiduraha maksmisest vabastamine Aseri Lasteaias.
* vabastati Aseri Lasteaias toiduraha maksmisest 01.11.201331.12.2013 100% ulatuses 2 last.
nr 110. Projekteerimistingimuste väljastamine.
* väljastati projekteerimistingimused Empower AS-le alajaama,
pumpla jm tehnorajatise projekteerimiseks asukohaga Kesktänav 6,
Aseri alevik.
nr 111. Ehitusloa väljastamine.
*
väljastati
ehitusluba
Deivy
Paavole
majandushoone
rekonstrueerimiseks suvilaks asukohaga Paavo kinnistu, Kõrkküla
küla, Aseri vald.
nr 112. Reservfondist suunamine.
* suunati reservfondist 200 eurot Aseri Rahvamaja ülevabariikliku
ürituse „24 tundi Eestimaa rahvamajas“ läbiviimiseks.
4. november 2013
KORRALDUSED
nr
113.
Plaanimaterjali
alusel
Reeskalda
tee
L1
munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine.
nr
114.
Plaanimaterjali
alusel
Reeskalda
tee
L2
munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine.
nr 115. Hajaasustuse programmi hindamiskomisjoni koosseisu
muutmine.
* kinnitati viieliikmeline komisjon koosseisus: esimees - Liivi Vares,
liikmed - Viivi Murakas, Ruth Jõgiste, Mati Alles, Inna Palm.
11. november 2013
KORRALDUSED
nr 116. Hajaasustuse programmi raames rahastamisele kuuluva
taotluse kinnitamine.
* kinnitati hajaasustuse programmi toetuse saajaks Koit Oras.
nr
117.
Plaanimaterjali
alusel
Nooruse
tänav
L1
munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala kinnitamine.
nr 118. Hajaasustuse programmi toetuslepingu allkirjastamine.
18. november 2013
KORRALDUSED
nr 119. Lumetõrjetööde teostaja väljavalimine 2013/2014
talveperioodiks.
* piirkond nr 1 (Aseri) – Hamilton Grupp OÜ
piirkond nr 2 (Koogu küla, Oru küla, Kalvi küla, Aseriaru küla) –
Kalmer Karask FIE Teenused
piirkond nr 3 (Rannu küla, Kestla küla, Kõrkküla küla, Kõrtsialuse
küla) – FIE Peeter Tapner
nr 120. Koduteenusele suunamine.
* suunati koduteenusele kaks isikut Aseri vallast.
nr 121. Riigieelarvest sotsiaaltoetuste ja –teenuste osutamise
korraldamiseks (haldamiseks) eraldatud vahendite kasutamine.
nr 122. Ühekordsed toetused.
* toetati kolme isikut summas 43,20 eurot
nr 123. Vallasekretäri konkursile laekunud avalduste läbivaatamine
ja valiku tegemine.
* loeti sobivaks ja konkursi võitjaks vallasekretäri ametikohale
kandideerinud kandidaat Luule Luuk.
nr 124. Reservfondist suunamine.
* suunati reservfondist Aseri Rahvamaja 35. aastapäevaks 500
eurot.
nr 125. Vallavara müük.
* müüdi kasutusel mitteolevad 2 metallriidekappi (4 ust) kaks kappi
hinnaga 125 eurot eraisikule.
nr 126. Kirjaliku nõusoleku väljastamine.
* väljastati kirjalik nõusolek Ott Penekule väikeehitise püstitamiseks
Kesktänav 2, Aseri alevik.
4. detsember 2013
KORRALDUSED
nr 127. Toetuste maksmine paljulapselistele peredele.
* toetatakse paljulapselisi peresid: kolme – ja enamalapselisi (kuni 18
a.) a`20 eurot lapse kohta – 17 peret (lapsi 62) summas 1240 eurot.
nr 128. Vallavara mahakandmise akti kinnitamine.

nr 129. Reservfondist suunamine.
* suunati Aseri Keskkoolile 116 eurot õpilaste transpordikulude
katteks ja Aseri Rahvamajale 200 eurot eakate jõulupeo
toetamiseks.
nr 130. Nõusoleku andmine Vadimi katastriüksuse jagamiseks ja
katastriüksuste maa sihtotstarvete määramiseks.
nr 131. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja nõusoleku andmine
maa ostueesõigusega erastamiseks Liidia Samorodinale.
nr 132. Ehitusloa väljastamine.
* väljastati ehitusluba AS-le EG Võrguteenus Aseri gaasijaotusjaama
katoodkaitse rajamiseks, asukohaga Rannu küla, Aseri
gaasijaotusjaam.
nr 133. Ehitusloa väljastamine.
* väljastati ehitusluba MTÜ-le Lille Turvakodu turvakodu
rekonstrueerimiseks (Tehase 6, Aseri).
nr 134. Kasutusloa väljastamine.
* väljastati kasutusluba OÜ-le Elektrilevi Aseri 110/10 kV alajaama
10 kV jaotusseadme kasutamiseks aadressil Reeskalda tee 10,
Aseri.
VALIMISKOMISJONI OTSUSED
Valimiskomisjoni 8. novembri 2013 otsusega nr 14 peatati volikogu
liikme Koit Orase volitused volikogu liikmena kuni 9. veebruarini
2014 tema isikliku avalduse alusel.
Määrati vallavolikogu liikmeks senine asendusliige valimisliidu Väärt
elupaiga eest nimekirjast Galina Simoniš.
Valimiskomisjoni 11. novembri 2013 otsusega nr 15 peatati volikogu
liikme Ants Varinurme volitused volikogu liikmena kuni 12.
novembrini 2014 tema isikliku avalduse alusel.
Määrati vallavolikogu liikmeks senine asendusliige valimisliidu
Teeme Paremaks Oma Kodu nimekirjast Anatoli Zamahhov.
Valimiskomisjoni 29. novembri 2013 otsusega nr 16 peatati volikogu
liikme Anatoli Zamahhovi volitused volikogu liikmena kuni 31.
detsembrini 2014 tema isikliku avalduse alusel.
Määrati vallavolikogu liikmeks senine asendusliige valimisliidu
Teeme Paremaks Oma Kodu nimekirjast Avo Vanatalu.

Kuum sügis rahvamajas
Andke tulla Aserisse
kaldast alla, savi sisse!
Teeme teile tellikseida,
rahvamajas rahvast leida.
Laulame ja tantsu lööme,
mere kaldal kala sööme.
Selle lauluga võtsime 25. oktoobri keskööl rahvamajas vastu
maakonna kultuurikillavoori ja algas aktsioon 24 tundi rahvamajades
Laupäeval, 26. oktoobril läbis omapärane kultuuri killavoor kõiki IdaVirumaa rahvamaju, loodi üks lugulaul ning stiilne seelikumuster.
Killavoori trajektoor kulges A-st A-ni ehk Aserist Avinurme.
Kultuuri killavoor oli Ida-Virumaa kultuuritöötajate ühine aktsioon,
millega Eesti pärandkultuuri aasta raames pöörati suurte
kultuurikeskuste kõrval rohkem tähelepanu ka väikestele
rahvamajadele, kus meie igapäevast rahvakultuuri elus
hoitaksegi.(Maaleht 02.11.2013)
Esimestel öötundidel said unetud osa luule- ja muusikapõimikust,
millele järgnes minikino seanss. Järgmisel hommikul varakult asuti
boršši keetma ja seejärel noore koka käe all sušit valmistama.
Selleks ajaks olid lapsed ärganud ja algas tantsutund. Päeva peale
sai kuulata reisimuljeid Indiast ning kalamehejutte. Õhtul koguneti
meenutama vanu aegu ja nostalgitsema ning tantsu keerutama
„Pihlapoegade“ muusika
saatel. Kokku võttis meie pakutud
tegevustest osa üle 150 inimese.
Isadepäeva tähistasime traditsiooniliselt minimisteri valimisega.
Poisid olid kõik väga tublid ja esinemised läksid lustiga. Koolipoistest
sai seekord minimisteriks Kirill Nikonorov ja lasteaiapoistest Stiven
Marcus Daitš, kes valiti ka publiku lemmikuks.
Suur tänu
muusikakooli lastele, kes konkurssi muusika ja lauluga kaunistasid
ja lapsevanematele, kes kõike entusiastlikult korraldada aitasid!

Maakondlik mälumäng Aseri Keskkoolis
27. novembril toimus Aseri Keskkoolis Ida-Virumaa koolide 3. klassi
õpilaste mälumäng Kuldvillak. See võistlus on üks paljudest
traditsioonilistest
Ida-Viru
algklassiõpetajate
ainesektsiooni
korraldatud üritustest.
Igal aastal võõrustab seda mängu erinev kool. Eelmise aasta sügisel
võtsin julguse kokku ja pakkusin ainesektsiooni koosolekul 2013.
aastal korraldajaks Aseri kooli. Umbes aasta tagasi tegime IVOLile
taotluse saada toetust selle toreda mälumängu läbiviimiseks. Toetus
anti ning asusime üritust planeerima.
Võistlusele registreerus 18 võistkonda 14 koolist, igas võistkonnas
neli õpilast. Kokku siis 72 õpilast ja paarkümmend õpetajat. Mäng
toimus meie kooli aulas. Avasõnad laususid kooli huvijuht, direktor
ning õppealajuhataja. Enne võistlema asumist etendas Aseri
Keskkooli näitering Kirdekad meile oma humoorikat lühinäidendit
Lõbus pere. Lühikese sissejuhatuse ja reeglite selgitamise järel
hakkasime võistlusega peale. Mängus oli viis teemat ja iga teema all
viis küsimust, vastavalt raskusastmele ka punktid sajast viiesajani.
Teemadeks olid eesti keel, matemaatika, loodusõpetus, sport ja
varia. Küsimused valmistasid ette meie kooli algklasside õpetajad.
Oli kergeid küsimusi, kuid leidus ka päris pähkleid, millele vaid
üksikud võistkonnad vastust teadsid. Iga küsimuse lahendamiseks
oli aega kaks minutit. Žürii koosnes neljast erineva kooli esindajast,
kes kontrollisid kõigi meeskondade kirjalikke vastuseid. Samal ajal,
kui õpilased mälumänguga tegelesid, veetsid saatja-õpetajad aega
meie kooliga tutvudes ning kohvitassi taga vesteldes. Poolte
küsimuste kõlamise järel tegi õpetaja Luule Varinurm õpilastele
toreda liikumispausi, et kangeks jäänud ihuliikmed jälle lahti
raputada. Pärast seda läks mäng jälle rõõmsalt edasi.

Novembrikuu suursündmus meie maja jaoks oli rahvamaja 35.
sünnipäev.
Juba oktoobris said valmis stendid, kus iga ring tutvustas ennast ja
oma tegemisi. Juubelinädalal said kõik taidlejad rahvale
meelelahutust pakkuda. Teisipäeval kutsus külla Russkaja duša ja
pakkus rohketele külalistele särtsakat meelelahutust.
Järgmine üritus oli Kolmapäevaõhtu kõigile, kus õppisime koos laule
ja seltskonnatantse ning katsusime jõudu mälumängus.
Neljapäeval andsid
laste tantsurühmad tõeliselt meeleoluka
etenduse.
Laupäeval kutsusime kõiki sünnipäevapeole ja meie saal sai tõesti
külalisi täis. Sai vastastikku sooje sõnu lausutud, lilli ning kingitusi
jagatud ja siis meie suure lemmiku Koit Toome kontserti kuulatud.
Fuajees ootas aga suupistelaud ja võimalus tantsida.
Pärast 25 küsimust-vastust said ka lapsed minna keha kinnitama
kooli sööklasse. Samal ajal arvutas žürii kokku punktid ning selgitas
välja võitjad. Nendeks osutusid: 1. Kohtla-Nõmme kool 2. Jõhvi
gümnaasiumi IIIa 3. Kiviõli keskkooli IIIa. Esimesed kolm kohta said
diplomi ja valisid endale auhinnaks hariva lauamängu. Kõik teised
võistkonnad said tänukirjad, kommipaki ning väikesed meened igale
lapsele. Iga õpetaja sai mälestuseks Aseri kooli pastapliiatsi ja
šokolaadi. Oli töine ja tore pärastlõuna. Loodan, et nii õpetajad kui
õpilased jäid üritusega rahule. Suur tänu meie kooli 5.a, 7.a ja 8.a
klassi õpilastele ja kolleegidele, kes abistasid võistluse läbiviimisel!
Ja lõpuks üks küsimus Kuldvillakust. Mitu korda saab hammustada
ühest tervest õunast? Muidugi ühe korra, sest pärast esimest ampsu
pole see õun ju enam terve. 
Projekti eestvedaja ja tagantlükkaja
Helen Oras
Näitasime suurele ekraanile ka katkendi filmiest Aseri rahvamaja
2013. Kõigil huvilistel on võimalik seda plaati rahvamajast 9 euro
eest osta, aga vallapäevadel paneme uuesti suure ekraani üles ja
vaatame koos lõpuni.
Ees on jõulukuu oma tegemistega.
Aseri Rahvamaja
juhataja Galina Simoniš

Kooli sünnipäev
14. novembril tähistasime Aseri kooli asutamise 108. aastapäeva.
Traditsiooniliselt algas päev aktusega, kus lisaks direktor Eha
Polluksi sõnavõtule tervitasid kooliperet ka Aseri vallavanem Koit
Oras ja meie partnerite, Ivangorodi Naumovi keskkooli delegatsioon.
Lapsed laulsid ja lugesid.

Kümmekond aastat oleme jäädvustanud just kooli sünnipäeval meie
näo, st korraldanud klassipildistamise. Tänavu esmakordselt tehti
veel teisedki pildid, fotofirma pakkumislehe järgi naljapildid. Et asi
põnevam saaks, kuulutati välja klassi naljanäo konkurss, mida
hindas pildistamise ajal peamiselt Ivangorodi külalistest koosnev
žürii.
Naljapildid olid aktuaalsed detsembri alguseni, sest nädalajagu said
vitriinis olevaid fotosid hinnata klassid ja kuni 4. detsembrini oli
avatud facebooki hääletus. Võitjad, sh eriauhindade saajad selgusid
nigulapäeval, 6. detsembril, mil kool tavakohaselt oma jõuluaega
alustas.
Kooli sünnipäeva programmi oluline osa oli pidulikul lõunasöögil,
mis oli kaetud buffet` lauana, harjutamaks õpilasi end igas olukorras
kindlalt tundma. Vene kolleegide päevakavasse mahtus veel
Kõrtsialuse seltsimaja külastus ja küünlameisterdamine.
Kooli 108. sünnipäeval oli meid 114 õpilast kahe osakonna peale
12 klassis. On veel XII b klass. Uuest sügisest kestab Aseri kool
edasi põhikoolina.

Aseri volikogu ja vallavalitsuse, Tulika Takso AS, Wienerberger AS,
Goethe instituudi ja FIE Karin Rohesalu toel sai 23. sept-1. okt teoks
Aseri delegatsiooni käik Saksamaale. Bussiga maad mööda – läbi
Läti, Leedu ja lõputu Poola, nagu oli peale viimase korra Arnsbergi
sõidetud kõik need aastad – reisisid õpilased Reelica Hanson, Ingrid
Vassiljeva (ainsana meie lõpuklassi õpilane) ja Jelizaveta Jerahtina
(praegu tartlane) ning õpetajad Ingrid Korjus, Luule Varinurm ja
allakirjutanu. Braschwitzi-mail liitusid delegatsiooniga vallavolikogu
esimees Gaido Kentem ja Aseri elu edendaja Janno Malm. Arnsbergi
lõpuüritusele sõitis selle koolipartnerluse algataja ja kolleeg
Alimpiada Jegorovaga kahasse teostaja Mari-Ann Sternhof. Visiidi
eesmärk oli tähtsustada Eesti taasiseseivumise järgsetel
ühiskonnapoliitiliselt keerulistel ja majanduslikult rasketel aastatel
meie valda ja kooli arendanud partnerlust ning tänada selles
osalenuid. Reaalsusest lähtudes – öelda ka hüvasti.
Halle külje all, külalislahkes vabatõlkeliselt Konnakrooksu kõrtsis olid
meid vastu võtmas omaaegne bürgermeister pastor Manfred Thon –
kolm korda Aserit külastanud - ja tema valitsemisel vallasekretärina
töötanud Gisela Bertram. Kohal oli vallavalitsuse esindaja, külaseltsi
ja kirikukoguduse liikmed. Oli hingekosutav õhtupoolik, mil Gaido
Kentem meie tänukirjad ja kingitused üle andis ning Manfred Thon
pärast kõnet ja kingitusi meie ühise Ostseewellen/Läänemere lained
üles võttis. Rääkisime mõlema poole omavalitsus- ja ka riigipoliitikast
(Saksamaal olid tulekul parlamendivalimised), külaliikumistest ja
pereasjadest. Meie soovisime vanadele tuttavatele tugevat tervist,
nemad saatsid Aseri poole tervisi kõigile neile, kellega nad olid kas
meil külas olles kohtunud või kes aserlastest Braschwitzis käinud või
kord Arnsbergi reisi ajal nendega Magdeburgis kohtunud.

Aseri keskkooli õpetajad ja sünnipäevakülalised

Saksamaale mõeldes
Üks lõppeva aasta märksõnu Aseri keskkoolis on saksa.
Teatavasti oli meie traditsiooniliselt väga tugeva saksa keele
tasemega koolil alates 1990. aastast õpilasvahetuspartner
Arnsbergi linna Laurentsiuse gümnaasiumi näol. Saksa keel
võimaldas sama kümnendi lõpul tollastel Aseri vallavolikogu ja
vallavalitsuse liikmetel, meie kooli lõpetanutel, vastata PõhjaSaksamaa Braschwitzi ühendvalla partneriotsinguile ning sõlmida
1998 kahe omavalitsusüksuse vahel ametlik koostööleping.
Tänavu kevadtalvel alustas kool mõlema partneriga läbirääkimisi, et
pikaajalisele koostööle saaks väärikalt punkt pandud. Lõpetamise
põhjusi oli mitmeid.
Valdade koostöö soikus meie poolt pärast 1999 kohalikke valimisi,
mil Aseri vallas vahetus võim. Sidemed jäid kestma kooli ja isikute
tasandil.
Arnsbergi Laurentsiuse gümnaasiumi huvi Eesti vastu kahanes
pöördvõrdeliselt meie euroopastumisega: kui esimestel aastatel
uudistasid läänesakslased tühje poelette, piirijärjekordi ja muid
teistmoodi elu märke, siis viimaste sõitude ajal tuli tõdeda, et
suurimaks erinevuseks meie vahel olid vaid…sissetulekud. Oluline
on ka sealse kooli nn Estland-teami lagunemine peamiselt
pensionile jäämise, aga ka haiguste ja igavese lahkumise läbi. Meie
poolt sai takistuseks vanemate klasside õpilaste arvu oluline
vähenemine ja keskkooli peatne muutumine põhikooliks, saksa
keele vähemtähtsustamine võrreldes inglise keelega, samuti uue
põlvkonna paljureisinud õpilaste huvipuudus kõigest Saksamaa
vastu. Kahe viimase õppeaasta jooksul lahkusid mõlemad
kullaprooviga keeleõpetajad – Sternhof ja Jegorova. Suvel asus
Maidla kooli juhtima ühe aasta koolis töötanud õp Abroi.
Taaskohtumisest olid algusest peale huvitatud mõlemad Saksa
partnerid. Lisaks partnerlusest kokkuvõtete tegemisele mõtestas
reisi kooli ja esialgu ka viimase keskkoolilennu noorte soov
võimaldada eksamieelset saksa keele praktikat Arnsbergi peredes
(partnerite loal kuni 6 õpilast).

Pärast Hallet Kasseli suunal kiirteel lendamist võttis meid vastu soe
õhtune tuttav Arnsberg. Nagu ikka oli kohtumispaik-aeg kokku lepitud
ja võõrustajad vastas. Mis mahtus kolme päeva sisse? Õpilased olid
reedese päeva oma partnerõpilasega kooltundides ja kuuldavasti
said hästi hakkama. Õpetajaile tehti kordav ja meie bussijuhile
esmane Arnsbergi tutvustus. Pärastlõunal leidis meie jaoks aega
praegune koolijuht hr Ullrich. Andsime üle meie koolijuhi tervituskirja
ja kooli- ning vallapoolsed kingitused. Laupäevane päev oli
väljasõidupäev. Mõlemal õhtul olid õpetajad partnerlusse palju
panustanud saksa kolleegide juures vanu aegu meenutamas. Nii
Friedhelm Frohnil, Birgitta Bangel kui Eckhardt Kotthausil on
talletatud palju materjali sõnas ja pildis. Pühapäeva pärastlõunasele
kesksele üritusele olime palunud Laurentsiuse gümnaasiumi
koolijuhid ja õpetajad, kes aastate jooksul vahetusega seotud olid, sh
õpilastega Eestisse sõitsid ja meie õpilasi vastu võtsid. Kõiki
kutsutuid polnud, ent kohal oli projekti käivitaja endine koolijuhataja
Klaus Kaiser, samuti õpetajad Frohn, Diener, Kotthaus, Bange,
Voigt. Sponsorina toetas aastaid perekond Flötotto ja suureks
Eestimaa sõbraks sai perekond Schiwek– nemad olid tulla saanud.
Õhtule tulid ka tänavused vastuvõtupered, kes kiitsid Aseri tüdrukuid
nii olemise kui ka keel(t)e eest. Tol õhtul üritasid Klaus Diener, Klaus
Kaiser, Mari-Ann Sternhof ja allakirjutanu üldistada 23aastase
sideme tähtsust laiemalt. Meile, sotsialismis ja suletud piiri taga
elanutele ei olnud see üksnes keelepraktika ja esimestel aastatel ka
n.ö humanitaarabi rõivaste ja tarbeesemete ning Saksa markade
näol, vaid teise maailma avastamine. Ja midagi taolist kogesid ka
sakslased. Kõige selle eest andsime partneritele arvukaid tänukirju
Eesti magusaga, kooli jäi maha vallavalitsuse tänukiri. Lugesime ette
käskkirja meie õp Sternhofi ja Jegorova nimede kandmise kohta kooli
auraamatusse. Laulsime tuttavaid laule traditsioonilistest Singen
macht Spass! Laulikutest. Vaatasime õp Kotthausi koostatud
fotomeenutust külaskäikudelt. Sõime meie kilu ja heeringat koos
saksa perenaiste loominguga. Ja asusime vastu ööd (nagu vanasti,
aga mitte enam niimoodi nuttes) kodu poole teele.

Lisaks n.ö ametlikule programmile hoolitsesime saksa kultuuri
alaste teadmiste täiendamise eest. Teadlikult kavandasime
marsruudi, mis läbiks Dresdeni linna. Kuna oktoobris tähistati 200
aasta möödumist Leipzigi rahvaste lahingust, võtsime aega otsida
üles võimas monument selle linna serval. Jalutasime paar tundi
Händeli-linn Halles ja degusteerisime ning ostsime sealseid
firmašokolaade halloreneid. Kõige põhjalikum ja ilmselt ka
ülevaatlikum peatus oli Martin Lutheri sünni- ja surmalinnas
Eislebenis. Arnsbergi võõrustajad pakkusid välja kellele
traditsioonilise Soesti sõidu, kellele Kölni vaatamise. Arnsbergis
endas toimus sügisefestival: tänavail mürtsus puhkpillimuusika ja
kõlasid ladina rütmid. Tuttavas Sauerlandi muuseumis avati 29.
septembril 1950ndate olmekultuuri näitus Igatsuseaastad, mille
vastavalt sisustatud tubades tundsid meiesugused neil aastail
sündinud end väga koduselt. Nii meie noored kui saksalased said
aga palju nalja, kas või tollaseid kleite, lapsevankreid või peeneid
pika säärega siidipükse (liebestöterid e armastusetapjad, teadsid
sakslased) nähes.
Saksamaa reis jääb märkima ühe Aseri arengujärgu otsasaamist
lõppeval, 2013. aastal. Asjaosalised ja meie reisijärgsele
muljeteüritusele tulnud kolleegid leidsid vajaliku olevat lõpetada see,
mis kunagi algas ja mis muutuvas ajas lihtsalt otsa saab. Meie
kultuuris on tavaks öelda teineteise kätt surudes aitäh. Selle sõidu
lisateave oli avastus, et vanade ja uute liidumaade, endiste DDR
inimeste hoiakutes ja käitumismudelites, sh võõrustamiskultuuris
valitseb jätkuvalt suur lõhe. Ning selles kontekstis on kosutav, et
meil on tegelikult hinge taga nõnda palju, mille üle uhkust tunda.
Kunagi 1999, Aseri töölisasula rajamise 100. juubeli puhul siin koos
Arnsbergi delegatsiooniga saksa keele päeva tähistades ütlesid
tollane Saksa saatkonna kultuurinõunik
dr Jugel ja Saksa
kultuuriinstituudi direktor Anne Lind meie remontimata koolimaja,
tänavaaukude ja tühjade lagunevate majade pärast vabandavale
võõrustajale: Am wichtigsten sind die Leute (Kõige tähtsamad on
inimesed). Selle valgusel võib ka sügisese sõidu kokku võtta
järgmiselt. Ehkki pole enam sellist Braschwitzi valda ja kuigi viimane
õpilasvahetus Laurentianumiga toimus 2008, on kõige tähtsamad
inimesed, keda meie ja kes meid seal tuhandete km taga sõbraks
peavad.
Piirideta Euroopa ja teiste riikide vaheline piiriülene koostöö pakub
hulgaliselt erinevaid võimalusi kõigile huvitatutele. Koolil on
seljataga kolmeaastane Comenius-projekt 4 riigi osalusel,
Ettevõtliku Kooli liikumise välisprojekt Enterprising Self, mullune 4
riigi noorte suvelaager Saksamaal. Viimased aastad on kool
edendanud partnerlust Ivangorodi Naumovi keskkooliga. Meie kool
on maailmale avatud, jätkuvalt ka saksa kultuurile.

Lisaks sai peetud ka traditsioonilist Isadepäeva pidu igas rühmas.
Lapsed olid tublid ja esinesid hästi!
Oma sügiskuu lõpetasime aga Kadritralliga, mis sai alguse juba
Mardipäeval, kui II rühma lapsed käisid marti jooksmas kooli
sööklas ja õpetaja Liidia juures. Kadritrall ise oli aga üks tore
esmaspäeva hommikune tants ja trall, kus lapsed said ühtlasi ka
teadmisi Kadripäeva kommetest ja tavadest.
Nüüd aga on alanud talv ja päkapikud juba piiluvad vaikselt
akende taga. Siinkohal tahakski teatada, et meie tegusasse
detsembrikuusse oleme planeerinud järgmised üritused, millest
ootame osa võtma kõiki lapsevanemaid, vanavanemaid: 16.
detsembri hommikul lähevad lapsed Jõulumaale, mis asub meie
oma lasteaia ja kooli territooriumil. 17. detsembri õhtul toimub
lasteaias Jõululaat, kuhu ootame osalema ja ostlema kõiki tublisid
meisterdajaid ja kingituste otsijaid. 18-20 detsember toimuvad
meie rühmades aga Jõulupeod.
Soovime kõigile ilusat talve algust!
Lasteaia kollektiiv

Kirdekad käisid Kundas festivalil
18. ja 19. oktoobril käis meie klass Kundas Väikese Lava festivalil.
Seal esinesid I-VI klassi õpilased üle Eesti. Meie olime kõige
lähemalt, aga kõige kaugemalt olid hiidlased ja võrulased. Mulle
meeldis, kuidas kõik esinesid. Kõige toredam oli õhtul koolimajas
joosta ja teistega tuttavaks saada. Oleks tahtnud ka ööseks jääda,
aga algul me ei tahtnud ja sellepärast sõitsime õhtul koju.
Järgmisel hommikul sõideti tagasi, sest esinemised olid kaks
päeva. Kahjuks mina pidin pühapäeval kirikukooriga laulma ja ei
saanud rongkäigus olla, etendusi vaadata ega pärast torti süüa.

Pärja Kesküla

Lasteaia sügis!
Lasteaia sügis oli värvikirev ja teguderohke. Oma õppeaasta
avasime toreda sportliku pereüritusega. Osa võtma olid oodatud
lapsevanemad koos oma lastega ja meie üllatuseks oli osavõtt suur.
Vanemad võistlesid koos lastega jooksmises, kaugushüppes ja
palliviskes. Meelelahutuseks esines iga rühm mõne etteastega.
Lõpuks said tublimad lapssportlased endale kaela medalid.
Nädala pärast sai hoogu meie uus ettevõtmine – Sügisnäitus, mis
lõppes toreda nädalalõpu õhtuga. Kõik lapsevanemad olid
oodatud oma lapse rühma koos lapsega süüa valmistama, hiljem
mindi valmis toitudega kooliaulasse, kus toimus laste poolt väike
kontsert ja peale seda, said kõik lasta heal maitsta. Positiivset
vastukaja oli vanematelt palju ja see on just see, mis teeb meie,
õpetajate, südamed soojaks.
November oli eriti tegus, meid külastas päästeamet, kes rääkis
lastele tuleohutusest ja tulega seotud riskidest. Lapsed said
proovida päästeonude hingamismaski ja kiivrit, samuti tehti ka
põhjalik ülevaade päästeautost ja selles olevatest asjadest.
Novembri lõpus ootame külla politseinikku, kes tuleb meile rääkima
liiklusohutusest.
Novembris oli meil Avatud Uste nädal, millest kahjuks võtsid osa
vähesed lapsevanemad. Siinkohal tahamegi tänada aktiivse
osavõtu eest Alesya Lonskit, Triin Orast, kes leidsid selle aja ja
veetsid ühe toreda päeva lasteraia rühmas, puutudes kokku õpetaja
igapäevase tööga.

Tahaks järgmisel aastal jälle sinna festivalile minna, sest seal oli
LÕBUS!
Alina Gubanova

SPORT
LAUATENNIS
Alustasime sellel hooajal Aseri karikasarja 2013/2014 korraldamist.
Selle võistlusega oli soov taaselustada Aseri seeriavõistluse
kauaaegsed traditsioonid ning tuua taas võistlustulle kunagised
Aseri ning ühtlasi Eesti lauatennisetipud. 24. novembril mängiti juba
kolmandat etappi. Naisüksikmängu võitis Tatjana Tšistjakova,
meesüksikmängu esimene koht läks Kristo Kaukülale Rakverest, U
23 parim Janis Galkan samuti Rakvere sportlane, M 60+ parim oli
Allan Krall, kadettide võistlusklassi parim tüdruk oli Reelica
Hanson, poistest Nikita Konsa, minikadettide parim tüdruk Kristina
Andrejeva ja poistest Nadarian Berija, parim välismängija oli Igor
Bogdanov Venemaalt, parim naine reitingus 30+ Kristina Samoilova.
Võistlejaid on olnud Venemaalt, Narvast, Jõhvist, Rakverest,
Tartust, Tallinnast jne. Järgmine etapp toimub 26. jaanuaril 2014.
ASERI LAUATENNISISTID VÕIDUTSESID HAAPSALUS
15-17. novembril toimus Haapsalus rahvusvaheline A. Kanepi
mälestusvõistlus, kus osalesid viie riigi lauatennisistid. Naiste klassi
võitis Tatjana Tšistjakova, juunioride ja kadettide klassis saavutas
hinnatava teise koha Reelica Hanson, T 15 vanuseklassis tuli
Reelica esimeseks. T 11 võitis ülekaalukalt Kristina Andrejeva,
samas vanuseklassis sai hinnatava teise koha Martin Penek. P 13
saavutas Nikita Konsa teise koha.
Aseri valla meistrivõistlused lauatennises toimuvad 14. detsembril
kell 12.00.

KORVPALLIS ESIMENE RING MÄNGITUD
9. novembril toimus Aseri MV korvpallis esimene mängupäev.
Päeva esimese kohtumise KIVIÕLI/MAIDLA–S.A. CITO võitis
lisaajal 101:98 Kiviõli/Maidla võistkond. Teine kohtumine toimus GK
EHITUS–MASKID vahel, mängu võitis
võistkond GK Ehitus
tagajärjega 70:62. Lauakohtunikena tegutsesid: sekretär Regina
Kaplina,
ajamõõtja
Martin
Koitla,
väljakukohtunikena:
vanemkohtunik Andrei Teetlok, kohtunikuna Andres Mänd.
14. detsembril algusega kell 12.00 toimub Aseri Vabaajakeskuses
Vello Kõrveku mälestusvõistlus korvpallis.
SAALIJALGPALL
Eesti Jalgpalli Liit käivitab sel hooajal esmakordselt ka saalijalgpalli
Rahvaliiga. Huvi on olnud avahooaja kohta suur ning võistlust
alustab 67 võistkonda, registreerunud on ka FC Aseri võistkond.
Alagruppide koosseisud ja mängude ajad avaldame Aseri
Vabaajakeskuse kodulehel.

Kui vaikselt lumehelbeid sajab
ja õrnalt kellahelin kajab,
siis tunned, kuidas küünlaleek,
su hinge soojaks, rõõmsaks teeb ...
Aseri Vabaajakeskuse kollektiiv tänab kõiki meie toetajaid,
treeningutel osalejaid, spordihuvilisi, külastajaid ning soovime
teile kaunist jõuluaega ja edukat uut 2014 aastat!

Õnnitleme teid!
Kaja Kelder ja Helmo Sammelselg
pisipoja Hoit Kaspar`i sünni puhul
/sünd. 03.09.2013/
Olga Tšertovikova ja Vadim Kljujev
pisipoja Kirill`i sünni puhul
/sünd. 18.10.2013/
Alla ja Andrei Karas
pisipoja Jevgeni sünni puhul!
/sünd. 05.10.2013/
Natalia Koskor ja Kaidu Peetso
pisitütre Keitrin`i sünni puhul!
/sünd. 19.11.2013/

EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED
Septembrikuu eakad sünnipäevalapsed:
Pavel Ivanov
90
Vilma Vanatalu
88
Antonina Gromova
87
Eldor Pärn
86
Anna Lankinen
86
Hilja Reebert
86
Ljubov Bogoljubova
84
Ool Normak
83
Ellen Koovit
83
Arnold Kiur
81
Helge Helme
81
Ilse Suits
81
Valentina Vassiljeva
80
Viivika Kriisa
80
Helvi Tomson
80
Aleksei Prohhorov
75
Anatoly Petrov
75
Taisiya Zamahova
75
Aleksandr Hitrov
70

Aseri Vallavalitsus õnnitleb kodus eakaid sünnipäevalapi vanuses
80, 85 ja 90 ning vanemaid igal aastal.

Jõulukuu üritused Aseri vallas

Õnnitleme!

Oktoobrikuu eakad sünnipäevalapsed:
Ella Kuusk
90
Helga Aarik
90
Zinaida Khrapova
88
Erna Moorast
87
Zinaida Mogortsova
87
Linda Leibur
86
Elfride Kasela
84
Milvi Veiler
83
Martin Kimsen
83
Karl Helme
82
Zoya Pyrochkina
81
Villi Kalda
81
Ester Kullamaa
80
Yury Titov
75
Viivi Pärna
75
Voldemar Pära
75
Helbe Sternhof
70

14. 12. kell 10.00 - Päkapikulaat Aseri KK aulas
14. 12. kell 12.00 -Vello Kõrveku mälestusvõistlused
korvpallis Aseri vabaajakeskuses
15. 12. kell 14.00 - Eakate jõulupidu Aseri rahvamajas
18. 12. kell 16.00 - Lasteaia I rühma jõulupidu lasteaias
18. 12. kell 18.00 - Aseri KK talvepidu
19. 12. kell 11.00 - jõuluetendus 12 kinki jõuluvanale ja
koduste laste jõulupuu Aseri rahvamajas
19. 12. kell 16.00 - Lasteaia II rühma jõulupidu Aseri KK
aulas
20. 12. kell 10.00 - Hommikukontsert Aseri KK aulas
20. 12. kell 16.00 - Lasteaia III rühma jõulupidu Aseri KK
aulas
25. 12. kell 19.00 - Talvepidu Aseri Rahvamajas
01 .01. kell 00.30 - Uusaasta ilutulestik
01 .01. kell 00.30 - Uusaastadisko Aseri rahvamajas

Novembrikuu eakad sünnipäevalapsed:
Heljo Sass
88
Koidu Pärn
85
Alexander Grachev
83
Anatoli Pedak
81
Asta Selder
81
Valentina Malõgina
75
Enno Lippasaar
75
Niina Vasileva
75
Yury Kalashnikov
75
Elle Mesak
70
Detsembrikuu eakad sünnipäevalapsed:
Karl Aaman
89
Valentina Pavlyuchkova
84
Asta Korkmann
82
Linda Joonas
82
Asta Kõrvek
82
Hilja Mälk
81
Jekaterina Hauhia
81
Sergey Bobrov
81
Helvi Iljuštšenkova
81
Velda-Elvira Sallo
81
Heldur Saaver
81
Alisia Rembel
75
Maria Aboljanina
75
Johanna-Auguste Soome
70

Aseri Vallavalitsus
Aadress: Kesktänav 5 Aseri 43401 Ida-Virumaa
e-kiri info@aserivv.ee , faks 337 4073
Sekretär tel. 335 1248
Veebileht: www.aserivv.ee

Vallavanem Koit Oras tel. 335 1248
Sotsiaalnõunik Liivi Vares tel. 335 1495
Raamatupidamine tel. 335 1507
Maanõunik Viivi Murakas tel. 335 1302

Meie aadress: Kesktänav 5 43401 Aseri Ida-Virumaa, tel 33
51248
Trükikoda Trükis AS, Pargi 27f Jõhvi

Politsei vihjetelefon 33 72345

