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ASERI SUVEMÄNGUDE PARIMATEST PARIMAD
Aseri valla suvemängud on kindlasti kujunenud aastatega üheks populaarsemaks suviseks suurürituseks vallas. Ootame alati nii praeguseid ,
kui ka endiseid valla elanikke sportima, lõõgastuma või lihtsalt veetma koos pere või sõpradega kena suvepäeva. Ka seekord 7. juunil oli
päev täis erinevaid spordivõistlusi. Nagu ka eelnevatel aastatel, alustasime hommikul kell 6 Aseri tiigil kalapüügiga. Kalastajaid oli kokku 24
. Suvemängude avamiseks koguneti kella 12-ks vabaajakeskuse juurde, kus vallavanem hr. Arthur Seppern tänas meie valla tublisid
sportlasi- Tatjana Tšistjakovat, Oliwer Nõlvakut, Kert Räisi, Reelica Hansonit ja Nikita Konsat . Autasustati ka kalastajaid, kes olid
suvemängude esimese spordiala võitjad :
Naised
I Natalja Jefimova

Mehed
I Sergei Pelepelin

I

Noored
Jegor Šipilov

II Natalja Baskevitš

II Artjom Pelepelin

II Akim Sutškov

III Olesja Pelepelina

III Andrei Matvejev

Kõige pikema kala püüdis Vladimir Tšertovikov.
Seejärel kuulutas vallavanem suvemängud avatuks ning võistlused võisid alata. Kahjuks algas koos võistlusega vihmasadu, mis lõppes siis,
kui lõppesid ka suvemängud. Meie tublid osalejad ei lasknud ennast häirida ja peetud said kõik spordialad, mis olid juhendis ette nähtud.
Siin siis parimatest parimad:
TÄNAVAKORVPALL
I

võistkond UMAKATA - Dmitri Zoga, Marek Igis, Maksim Assanov, Sergei Tuleninov

II

võistkond HELISTA MULLE – Martin Korjus, Ekke Lõhmus, Artur Kusnerov

III

võistkond ASERI - Mait Alles, Peeter Alles, Märt Raam, Gert Lonski

100 m jooks
Naised

Mehed
Albert Kalda

Lapsed
I

Maksim Tšistjakov

I

Karmen Kozma

I

II

Viktoria Abdusuljamova

II Ilja Kalašnikov

II

III

Stella-Marii Hanson

III Georg Rõþov

III Maksim Jakovlev

Akim Sutškov

Eduard Rõþov

II

Gennadi Žuravljov

Mehed

I

I

Vladislav Borunov

II Tatjana Tšistjakova

II

Artjom Pelepelin

III Natalja Jefimova

III

Leho Pung

Naised veteranid

Mehed veteranid

I

Valentina Mihhailova

I

Teet Reisi

II

Diana Steklova

II

Eduard Rõþov

Karmen Kozma

Marina Volkova

III Gennadi Žuravljov

TELLISKIVIVISE
Naised

KAUGUSHÜPE
Mehed

Mehed veteranid

I Oliwer Nõlvak

I

Eduard Rõþov

II Albert Kalda

II

Juri Zõltsov

III Andrei Tõsjatšnik

III Gennadi Žuravljov

Naised veteranid
I Marina Volkova

NOOLEVISE
Naised
Diana Steklova

I

Kalju Männiste

II

Anna Metsis

II

Aleksandr Tihhonrakov

Mehed

I

Natalja Jefimova

I

Artjom Pelepelin

II

Viktoria Abdusuljamova

II

Andrei Lapšin

III Juulika Kaplina

III Gert Lonski

Naised veteranid

Mehed veteranid

I

Diana Steklova

I

Eduard Rõþov

II

Marina Volkova

II

Gennadi Žuravljov

III

Inna Eero

III Sergei Pelepelin

Lapsed - I Nadarian Berija

Mehed

I

III Karmen Kozma

Naised

III

Mehed veteranid
I

KUULITÕUGE

III Akim Sutškov

II Martin Penek

HIIDKORVPALL
Naised

III Andrei Lapšin

Mehed

I

Diana Steklova

I

Ruslan Pavlov

II

Elina Stepanova

II

Eduard Rõþov

III

Valentin Nõtsenko

III Maria Šipilova
PAMPERPALL
Naised
I

Irina Jefimova

I

Alan Männiste

II

Aljona Paškevitš

II

Anton Kardubailov

III

Jegor Šipilov

III Sabina Vjazitskaja

LAUATENNISISTID VÕISTLUSTULES
Aseri noortele lauatennisistidele lõppes võistlushooaeg edukalt. Oma vanuseklassi parimatena lõpetasid Laste GP võistlussarja Reelica
Hanson, Kristina Andrejeva, Nikta Konsa, Martin Penek ja Nadarian Berija. Eesti lauatennist esindada on au noortel veel mitmetel
rahvusvahelistel jõuproovidel suve jooksul. Juuni kuus osaletakse Lithuanian Open Vilniuses, Põhja-Euroopa noorte laagris ja
meistrivõistlustel Haapsalus. Tähtsamaiks võistluseks on Reelical Euroopa Noorte MV Itaalias ning Kristinal, Nadarianil ja Martinil
Eurominichamps 2014 Prantsusmaal. Seega noortel sportlastel on ees tegus suvi, ka nendel , kes ei osale rahvusvahelistel suurvõistlustel on
palju huvitavaid ettevõtmisi. Püüame sisustada noorte sportlaste treeningprotsessi nii, et jääks võimalusi ka suve nautida.

Aseri - sinine savi, sinine meri

Mehed
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ÂÅÑÒÈÊ ÑÒÎËÈÖÛ ÃËÈÍÛ

Ñîòðóäíè÷åñòâî
íà÷àëîñü…
Â ñâÿçè ñ çàÿâëåíèåì îá óõîäå ïðåäûäóùåãî
âîëîñòíîãî
ñòàðåéøèíû,
ïðèøëîñü
âîëîñòíîìó
ñîáðàíèþ
èñêàòü
íîâîãî
êàíäèäàòà íà ýòîò ïîñò. Ïðîãðàììó íîâîãî
êàíäèäàòà íà ýòó äîëæíîñòü âûñëóøàëè íà
ñîáðàíèè äâóõ èçáèðàòåëüíûõ ñîþçîâ âìåñòå ñ
ïðåäñòàâèòåëÿìè èç Öåíòðèñòñêîé ïàðòèè
Àçåðè. Íà âñòðå÷ó ïðèãëàñèëè òàêæå
ïðåäñòàâèòåëåé ðóêîâîäñòâà øêîëû Àçåðè
ìíåíèå êîòîðûõ òîæå áûëî ó÷òåíî. Âûáðàëè
íå ìåñòíîãî êàíäèäàòà,
êîòîðûé èìåë
áîëüøîé îïûò ðàáîòû â îáðàçîâàíèè, õîðîøèé
îïûò â ðåîðãàíèçàöèè îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé, à òàêæå ïÿòèëåòíèé îïûò ðàáîòû
â ìåñòíîì ñàìîóïðàâëåíèè. Ðåøàþùèì ñòàëî
òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî â Àçåðè ïðåäñòîèò
îðãàíèçîâàòü
è
ïîñòðîèòü
íîâûé
Îáðàçîâàòåëüíûé Öåíòð. Â ýòîì öåíòðå ìîãëè
áû â áóäóùåì ðàñïîëîæèòüñÿ øêîëà,
áèáëèîòåêà, ìóçûêàëüíàÿ øêîëà , ñàäèê à
ìîæåò áûòü è âîëîñòíàÿ óïðàâà, äóìàëè äàæå
Íàðîäíûé Äîì.
Íîâûé âîëîñòíîé ñòàðåéøèíà íà÷àë î÷åíü
àêòèâíî äåéñòâîâàòü è ìû íàäååìñÿ , ÷òî ñêîðî
Âîëîñòíàÿ óïðàâà ïîäãîòîâèò íîâûé ïëàí
ðàçâèòèÿ è ïëàí êîíêðåòíûõ äåéñòâèé äëÿ
ðåàëèçàöèè ïëàíà ðàçâèòèÿ Àçåðè. Ñ÷èòàþ
ïðàâèëüíûì
àêòèâíî
ñîòðóäíè÷àòü
ñ
âîëîñòíîé óïðàâîé è ïîìîãàòü èì, áûòü
ïîëíîñòüþ â êóðñå âñåõ äåë â âîëîñòè. Ïîìíþ
äàííûå íàìè îáåùàíèå ïåðåä èçáèðàòåëÿìè è
íàìåðåí
èõ
ñîâìåñòíûìè
óñèëèÿìè
âûïîëíèòü. Ñåé÷àñ ñîòðóäíè÷åñòâî ìåæäó
âîëîñòíîé óïðàâîé è âîëîñòíûì ñîáðàíèåì
èäåò êîíñòðóêòèâíî, èìåííî òàê, êàê îíî è
äîëæíî áûëî áû èäòè è ðàíüøå! Ñàìûå
ãëàâíûå ïðîáëåìû âûäâèíóòû íà ïåðâûé ïëàí,
èäåò èíôîðìèðîâàíèå íàñåëåíèÿ ÷òî äåëàåòñÿ
è çà÷åì äåëàåòñÿ. Ïðåäëàãàåòñÿ ó÷àñòâîâàòü â
ïðîöåññå ðåøåíèÿ îñòðûõ ïðîáëåì Àçåðè.
Âåðþ, ÷òî ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè ñìîæåì
ñäåëàòü äëÿ Àçåðè î÷åíü ìíîãîå!
Æåëàþ âñåì ñîëíå÷íîãî è òåïëîãî ëåòà !
Ãàéäî Êýíòåì
Ïðåäñåäàòåëü âîëîñòíîãî ñîáðàíèÿ

Ó÷åáíûé ãîä
çàêîí÷èëñÿ
40 ëåò ìû îáó÷àëè ó÷àùèõñÿ èãðàòü íà
ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòàõ. Ó÷åáà â äåòñêîé
ìóçûêàëüíîé
øêîëå
ýòî
ôóíäàìåíò
ìóçûêàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà êîòîðûé
ñòðîèòñÿ äîì. Ýòî îáó÷åíèå òðåáóåò òåðïåíèÿ
è ìíîãîëåòíåãî òðóäà ïðåæäå, ÷åì ðåçóëüòàò
ñòàíåò çàìåòíûì äëÿ ñëóøàòåëåé. Ìû
ñòàðàëèñü äëÿ äåòåé â øêîëå ñîçäàòü òàêóþ
ñðåäó, ãäå ìíîãî õîðîøåé è èíòåðåñíîé
ìóçûêè. Ó ó÷àùèõñÿ â ýòîì ãîäó áûëî ìíîãî
âûñòóïëåíèé (13). Âûñòóïàëè â Íàðâà-Éûýñó,
Ñèëëàìÿý, â Àõòìå è Êîõòëà-ßðâå â
ìóçûêàëüíûõ øêîëàõ à òàê æå â Íàðîäíîì
äîìå Âèðó-Íèãóëà è ó ñåáÿ äîìà â Àçåðè.
Íàøè ëó÷øèå è ñàìûå ïîïóëÿðíûå àíñàìáëè
ýòî àíñàìáëü ðó÷íûõ êîëîêîëü÷èêîâ (Ìàðèíà
Ïîïîâà), àíñàìáëü íàðîäíîé ìóçûêè (Àííà
Çàìàõîâà),
ÂÈÀ
(Àíàòîëèé
Çàìàõîâ),
Îñîáåííî õîòåëîñü áû âûäåëèòü íàøåãî
ïèàíèñòà Ìàðê-Ðýíå – Øìèòñà (Ñâåòëàíà
Åñåâè÷), êîòîðûé íà êîíêóðñå ýòþäîâ ñðåäè
ñòàðøèõ ó÷àùèõñÿ Âèðóìààñêîãî óåçäà çàíÿë
ïåðâîå ìåñòî. Îí óæå äàë è ñîëüíûé êîíöåðò â
Àçåðè.
26.àïðåëÿ ìû îòìå÷àëè 40 ëåòíèé þáèëåé
Àçåðèñêîé Ìóçûêàëüíîé Øêîëû. Âìåñòå ñ
âûïóñêíèêàìè âñïîìèíàëè âðåìåíà ó÷åáû â
øêîëå, êîãäà ãîíÿëè ãàììû è âîëíîâàëèñü
ïåðåä ñäà÷åé çà÷åòîâ è ýêçàìåíîâ. Íå ñìîòðÿ
íè íà ÷òî, ýòî áûëî ÷óäåñíîå âðåìÿ.
Áëàãîäàðþ âñåõ âûïóñêíèêîâ, êòî ïðèøëè íà
ýòîò þáèëåé.
×òî äàëüøå? Â Àçåðè ïðåäñòîÿò áîëüøèå
ïåðåìåíû è ÿ î÷åíü íàäåþñü, ÷òî
ïîëîæèòåëüíûå. Øêîëà ãîòîâà ê íîâûì
âûçîâàì è ñîòðóäíè÷åñòâó.
Æåëàþ íàì âñåì êðàñèâîãî ñîëíå÷íîãî ëåòà
!

Èþëü 2014

Áóäóùåå çàâèñèò îò
ñîòðóäíè÷åñòâà…
Äîðîãèå æèòåëè âîëîñòè Àçåðè. Ïåðâûé ìåñÿö ðàáîòû íîâîãî
âîëîñòíîãî ñòàðåéøèíû ïîçàäè è íàâåðíîå áóäåò èíòåðåñíî
ðàññêàçàòü î òîì, ÷òî âîëîñòíàÿ óïðàâà âìåñòå ñ âîëîñòíûì
ñîáðàíèåì ñîâìåñòíî äîãîâîðèëèñü âîïëîòèòü â æèçíü.
Ïðåæäå, ÷åì ïîãîâîðèòü íà ýòó òåìó õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü âñåõ
òåõ ÷ëåíîâ âîëîñòíîãî ñîáðàíèÿ, êòî ðèñêíóë ïðîãîëîñîâàòü
çà ìîþ êàíäèäàòóðó íà ïîñò íîâîãî âîëîñòíîãî ñòàðåéøèíû.
Áóäó ñòàðàòüñÿ è íàäåþñü, ÷òî ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè ñìîæåì
äëÿ Àçåðè ìíîãîå ñäåëàòü è èçìåíèòü ê ëó÷øåìó. Ïîñëå ýòîãî
êîðîòêîãî âðåìåíè ðàáîòû óáåäèëñÿ â òîì, ÷òî â Àçåðè î÷åíü
ìíîãî äåëîâûõ è àêòèâíûõ ëþäåé êîòîðûå ãîòîâû ó÷àñòâîâàòü
â ïåðåñòðîéêè. Àçåðè óæå â ñîâåòñêèå âðåìåíà ñëàâèëñÿ ñâîèì
öåìåíòíûì, êèðïè÷íûì è êåðàìè÷åñêèì çàâîäàìè. Ñåãîäíÿ òî
ìåñòî çàíÿë êèðïè÷íûé çàâîä ïîä íîâûì èìåíåì
„Wienerberger”- ñàìûé êðóïíûé ðàáîòîäàòåëü è ñïîíñîð
Àçåðè. Î÷åíü èçâåñòíûé è Àçåðèñêèé Îðêåñòð, êîòîðîìó
èñïîëíèëîñü â ýòîì ãîäó 105 ëåò. Ýòî îäèí èç ñòàðåéøèõ íûíå
ðàáîòàþùèõ îðêåñòðîâ Ýñòîíèè. 42 ãîäà èñïîëíèëîñü
Àçåðèñêîìó
âîêàëüíî-èíñòðóìåíòàëüíîìó
àíñàìáëþ
«Ïèõëàïîÿä» ïîä óïðàâëåíèè Ðàéâî Ïèõëàêà. Íå ìåíåå
èçâåñòíûå è ñïîðòèâíûå äåÿòåëè Àçåðè, îñîáåííî òåííèñèñòû,
êîòîðûå ëó÷øèå â Ýñòîíèè.
Ãëàâíîå, ÷åãî íå õâàòàëî â âîëîñòè Àçåðè- ýòî
ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó âîëîñòíîé óïðàâîé è âîëîñòíûì
ñîáðàíèåì, òàê æå ñîòðóäíè÷åñòâà ñ äðóãèìè ïàðòíåðàìè.
Ïåðâûå ïîñòàâëåíû çàäà÷è ïåðåä âîëîñòè ýòî
ðåøèòü
ïðîáëåìû ñ äîðîãîâèçíîé ñîäåðæàíèÿ ïîäâåäîìñòâåííûõ
ó÷ðåæäåíèé âîëîñòè êàê øêîëà, ìóçûêàëüíàÿ øêîëà,
áèáëèîòåêè, íàðîäíûé äîì è.ò.ä. Ïëîùàäü øêîëû 19 700 ì2 è
äëÿ åãî ñîäåðæàíèÿ óõîäèò 84 000 åâðî â ãîä (òåïëî è
ýëåêòðè÷åñòâî). Îñòàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ
òîæå î÷åíü
ýíåðãîåìêèå è ñòàðûå. Ïîýòîìó â ïåðâóþ î÷åðåäü ñòîèò çàäà÷à
óìåíüøèòü ýòè çàòðàòû íà ñîäåðæàíèÿ. Äëÿ ýòîãî íàäî
õîäàòàéñòâîâàòü äåíüãè ñ ïðîåêòîâ äëÿ ïîñòðîéêè íîâîãî
ýêîíîìè÷íîãî â ñîäåðæàíèè è ñîâðåìåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî
öåíòðà èëè ïðîñòî íîâîé øêîëû. Òóäà ìîæíî áûëî áû
ðàçìåñòèòü øêîëó, ìóçûêàëüíóþ øêîëó, áèáëèîòåêó è ñàäèê.
Àçåðèñêèé Íàðîäíûé äîì òîæå î÷åíü äîðîãîé â ñîäåðæàíèè,
ïîýòîìó íàäî åãî ðåíîâèðîâàòü è ïîìåíÿòü îòîïëåíèå.
Â áóäóùåì åãî ìîæíî ïîêàçûâàòü è òóðèñòàì êàê
àðõèòåêòóðíûé øåäåâð Áðåæíåâñêèõ âðåìåí. Âòîðîé âàæíûé
ïðèîðèòåò –ýòî îñâåùàåìàÿ ïåøåõîäíî- âåëîñèïåäíàÿ
äîðîæêà îò Àçåðè äî Ðàííó. Äëÿ òóðèñòîâ ïðåäëàãàþ îòêðûòü
ìóçåé Ïîïóëÿðíîé ìóçûêè Ýñòîíèè è êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé
Àçåðè. Ìóçåé íå äîëæåí ñîäåðæàòüñÿ çà ñ÷åò âîëîñòè à áûòü
ñàìîîêóïàåìûì òóðèñòè÷åñêèì ïðåäïðèÿòèåì. Îáÿçàòåëüíî
íàäî ïðèâåñòè â ïîðÿäîê ïàðê, ðåñòàâðèðîâàòü äîðîæêè â
ïàðêå. Ýòèì ëåòîì íàäî ïðèâåñòè â ïîðÿäîê öåíòð Àçåðè è
ðåøèòü ïðîáëåìû ñ ðàçðóøåííûìè è íåóõîæåííûìè
çäàíèÿìè. Î÷åíü âàæíûé ïðèîðèòåò ýòî êîíå÷íî æå ïðîáëåìà
äîðîãîãî îòîïëåíèÿ. Êîòåëüíàÿ òðåáóåò ðåíîâàöèè è âîçìîæíî
ïåðåõîäà íà àëüòåðíàòèâíûé âèä îòîïëåíèÿ. Æåëàòåëüíî äàæå
ïåðåíåñòè êîòåëüíóþ áëèæå ê æèëîìó êâàðòàëó, ÷òî áû
óìåíüøèòü òåïëîâûå ïîòåðè íà òðàññå. Íå ðåøåííûé âîïðîñ ñ
áàññåéíîì, êîòîðûé ïðîäàííûé ðîññèÿíàì, íî ñòîèò áåç
ïðèìåíåíèÿ è ðåìîíòà. Íàäî ïðèíÿòü ìåðû. Âàæíî óçíàòü è
ìíåíèå íàðîäà, ÷òî áû â èäåàëå õîòåëè áû âèäåòü æèòåëè
Àçåðè â çäàíèè ýòîãî áûâøåãî áàññåéíà, ìîæåò áîóëèíã,
ñàóíû è.ò.ä.
Âîçâðàùàÿñü ê ñàìîìó ãëàâíîìó è ýòî êîíå÷íî ðàáî÷èå
ìåñòà è ðàáîòà. Íàäî ñîçäàâàòü óñëîâèÿ äëÿ âîçíèêíîâåíèÿ
ïðåäïðèÿòèé è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Íàäî ïûòàòüñÿ çàìàíèòü
ñþäà èíâåñòîðîâ äëÿ ðàçâèòèÿ ïîðòà è ïðîìûøëåííîé çîíû.
Äóìàþ, ÷òî ðåøåíèå ñ ïîðòîì ìîãëî áû èçìåíèòü âñþ æèçíü
Àçåðè. Íî íàäî è âûñòðîèòü ñâîé ïëÿæ, æåëàòåëüíî
íåïîñðåäñòâåííî ðÿäîì ñ Àçåðè à íå â äåðåâíå Êàëüâè èëè
åùå äàëüøå. Ðåøåíèÿ òðåáóþò è ìàëåíüêèå ïðîáëåìû êàê
ïðîáëåìû ñ ïàðêîâêîé, ïðîáëåìû ñ òðàíñïîðòîì â ãîðîä è.ò.ä.
Óæå íà÷àë ðàáîòó ó÷åíè÷åñêèé ëåòíèé òðóäîâîé ëàãåðü. Äåòè
ïðèâîäÿò â ïîðÿäîê ïàðê, öåíòð Àçåðè, ïëÿæè â Êàëüâè è â
Àçåðè.
Âåðþ, ÷òî ýòè ìàëåíüêèå è áîëüøèå ïëàíû ñ îáùèìè
óñèëèÿìè îáÿçàòåëüíî ðåàëèçóþòñÿ .
Áóäó÷è áîëüøèì îïòèìèñòîì, âèæó â áóäóùåì íàø Àçåðè
êàê ãîðîäîê, îòêóäà ìîëîäûå ëþäè íå çàõîòÿò óåçæàòü è
ïðèåçæèå è òóðèñòû çàõîòÿò îáÿçàòåëüíî âåðíóòüñÿ..
Ñòîëèöó ãëèíû æäóò áîëüøèå ïåðåìåíû.
Ñ óâàæåíèåì è ïîæåëàíèÿìè óñïåõîâ è îïòèìèçìà íàì âñåì

Îòêðûòèåí ñêàìåéêè äèðåêòîðó ßíó-Þëî-Ñààðó

Îòêðûòèå ïàìÿòíîé ñêàìåéêè êðàåâåäó Âýýäè Ïýíåêó

Âûïóñêíèêè ñàæàþò ÿáëîíþ

Äèðåêòîð Ýõà Ïîëëóêñ âðó÷àåò àòòåñòàòû

Àðòõóð Ñåïïåðí
Âîëîñòíîé ñòàðåéøèíà.

Ñèëüâè-Íèíà-Âàðèíóðì
Ïàðàä íà Éûõâèñêîé ïëîùàäè 23.èþíÿ 2014.ã.

Ðàéâî Ïèõëàê è Àíàòîëèé Çàìàõîâ (Ïèõëàïîÿä)
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Tagasivaade lõppenud
kooliaastasse

Aseri Keskkooli 46 lennu lõpetajad

11.juulil kell 20.00 Aseri Rahvamajas
Valgevene VIA SHKLJARÕ

KONTSERT
Pääse 10 eur

Õnnitleme
Aseri põhikooli lõpetajad

Katrin Ostapov
Aseri Keskkooli õppealajuhataja

Aseri Muusikakooli

Õppeaasta sai läbi

Rahvapilliorkester Anna Zamahhova juhendamisel

Suurte veokite parkimine Aseri valla
keskuses keelatud! Parkimine lubatud
endise väeosa territooriumil.
I n fo t e l e fo n i l : 5 6 9 8 5 9 5 4 võ i
telefonil 33 51 248
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Õppeaasta 2013/14 oli meie koolile eriline. Viimast
õppeaastat
olime keskkool 21.juuni on viimase,
46.keskkoolilennu lõpupäev. Märtsis mälestasime seoses
80.juubeliga keskkooli rajajat direktor Jaan-Ülo Saart.
Sügisese Saksamaa visiidiga lõpetasime Aseri Keskkooli ja
Arnsbergi sõpruskooli kauase partnerluse. 1. septembrist
2014 on Aseris põhikool-lasteaed ja meie kooli uueks
nimeks saab ASERI KOOL.Õppeaastat alustas meie
koolis 114 õpilast. Lõppenud õppeaasta oli meile edukas .
Meie I kooliastme klassid võtsid osa
maakonnas
toimunud ainealastest olümpiaadidest ja konkurssidest
Kõige edukam oli meie koolile eesti keele kui teise
keele vabariiklik olümpiaad, kus meie kooli õpilane
Ingrid Vassiljeva saavutas 7.koha (õp.Kaplina ) ja
kindlustas sellega endale koha Tartu Ülikooli filoloogia
teaduskonnas. Esimest korda on meie kooli õppeedukus
100%. Hinnetega ainult „5“ lõpetas klassi 21 õpilast,
hinnetega „4“ ja „5“ lõpetas klassi 44 õpilast. Lahtiseid
tunde andsid õp.Metsis, Kaplina. Oras, Linnamäe, Korjus,
Tarbajeva. Jätkus partnerlus Ivangorodi keskkooliga.
Vastuvisiidil näitasime oma õpetajate meisterlikkust,
osaledes metoodikakonverentsil ettekandega ( õp. Kaplina)
ja lahtiste tundidega (õp.Kurtukova). Vabariigi aastapäeva
aktusel viibis maavanem Andres Noormägi ja mais
külastas kooli haridus- ja teadusminister Jevgeni
Ossinovski.
Lisaks traditsioonilistele ettevõtmistele
(Euroopa keeltepäev, isadepäev, päkapikulaat, lõpuklassi ja
ÕOV korraldatud talvepidu, sõbrapäev, vastlapäev,
lihavõtted, emakeelepäev ja vabariigi aastapäev jt) toimus
rida huvitavaid üritusi. Õnnestusid tüdrukute - ja
poistepäeva ning Euroopa päeva tähistamine. Emadepäeva
tähistasime
koos
muusikakooliga
traditsioonilise
ühiskontserdi ja lõunaga. Väga toredaks kujunes
hobuseaasta vastuvõtmine. Koostöös vabaajakeskusega
viisime läbi spordipäeva. Juhised suveks saime turvalise
suve ja keskkonna päeval, kus meile õpetust jagasid
noorsoo-politseinikud, punase risti esindajad, koerajuhid ja
pinnaltpäästjad. Andsime ära üle 2 tonni kogutud
vanapaberit, päästes nii üle 30 suure puu elu Tänan
kõiki
õpetajaid , õpilasi ja lapsevanemaid ! Soovin
päikeselist ja ilusat suve! Kohtumiseni sügisel!

40 aastat oleme Aseri Muusikakoolis õpetanud lastele pillimängu.
Õpingud lastemuusikakoolis on algaste suurde muusikasse,
vundament, millele ehitatakse maja. Pilliõpe nõuab õpilaselt mitu
aastat kannatlikku ja hästi juhendatud tööd, enne kui tulemused on
ka kuulajatele märgatavad. Kiiret edu ja populaarsust loota ei ole.
Nagu ikka on õppeaasta jooksul omandatud uusi teadmisi,
harjutatud hoolega pillimängu, esinetud kontsertidel, festivalidel ja
kuulatud ilusat muusikat. Oleme püüdnud oma koolis luua laste
ümber muusikalise keskkonna, kus kõlab palju huvitavat ja head
muusikat .Õpilastel ja õpetajatel oli sel õppeaastal palju esinemisi
(13 korral). Esineti Narva-Jõesuu ja Sillamäe Muusikakoolides,
Ahtme ja Kohtla-Järve Kunsti-koolides, Viru-Nigula Rahvamajas
ja loomulikult oma valla allasutustes.
Meie tublimad ja populaarsemad kollektiivid ning ansamblid on:
käsikellade ansamblid (õp. Marina Popova), rahvapilliorkester (õp.
Anna Zamahhova), vokaalinstrumentaal-ansambel ( õp. Anatoli
Zamahhov), trio, kus mängib meie ainuke balalaikamängija Alisa
Käär (õp. Anna Zamahhova) Eriti tahaksin välja tuua meie maja
pianisti Marc-Rene Šmitsi (õp. Svetlana Jessevitš), kes võitis
Virumaa muusikakoolide õpilaste vanemas rühmas etüüdide
mängimise konkursil I koha ja andis kevadel soolokontserdi Aseri
rahvale26. aprillil tähistasime muusikakooli 40. juubelit.
Meenutasime vilistlastega muusika-koolis õpitud aega, mil sai
mängitud neid „igavaid“ heliredeleid, kuulatud õpetajate manitsusi,
läbielatud arvestuste ja eksamite närvesöövat pinget. Jõudsime taas
järeldusele, et tol ajal tundus see aeg igavikuna, mil oodati kooli
lõppu. Aga nüüd, meenutajatena, tunduvad need aastad hetkedena.
Vaatamata kõigele oli väga ilus aeg. Sooja südame- ja tänutundega
pöördun kõigi nende külaliste ja vilistlaste poole, kes leidsid aja
tulla koos meiega vanu aegu meenutama. Mis saab edasi?
Aseris on ees suured muudatused ja praegu tundub, et positiivsed.
Loodan ja usun, et muusikaõpingud Aseri lastele jätkuvad. Kool on
valmis uuteks väljakutseteks ja jätkuvaks koostööks valla
juhtkonnaga.
Ilusat ja päikeselist suve meile kõigile!

Aprillikuu eakad sünnipäevalapsed:
Silva Paarets
80
Elle Kalda
75
Hans Klaasmägi
70
Vladimir Stepanov 70
Maikuu eakad:
Raima Eero
Maria Jessevitš
Tõnu Reisi
Ljudmilla Tappo
Jaan Nõmm

85
80
70
70
70

Juunikuu eakad:
Olga Borhova
Elvi-Alia Kriisa
Irina Kozlova
Valli Lille
Reeni Kruus
Viivi Tamm
Arvi Laager
Vaike Rõõm

85
80
75
75
75
70
70
70

Õnnitleme Kauni kodu
konkursi võitjaid!!!
Galina ja Mihkel Simoniš
Ellen Jansen ja Viktor Lonski
Aime Kivinurm

Silvi-Niina Varinurm
Direktor

Marina Popova Käsikellade ansambel

