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Aseri Vallavolikogu ja vallavalitsuse häälekandja

ÕIGUSAKTID 2015.a I kvartal
VALLAVOLIKOGU
10 OTSUST:
•
Vastu võetud otsus müüa kinnistu, millel asus Aseri
Muusikakool
•
Valitud uus revisjonikomisjoni esimees Koit Oras
•
Nimetatud Eesti-Moldova koostööprojekti töörühma
Aseri valla esindajaks vallavanem Arthur Seppern
•
Võetud teadmiseks Aseri valla koostöölepped KohtlaJärve linna ja Moldaavia Gagauusia autonoomse
piirkonna vahel
•
Algatati kergliiklustee detailplaneering
10 MÄÄRUST:

Kooliõpilaste sõit

Kinnitatatud lasteaia osalus- ja toitlustasu maksmise
kord

Muudetud Aseri valla arengukava tegevuskava

Kinnitatud Aseri valla 2015.a eelarve

Kinnitatud Aseri Kooli arengukava 2015-2020

Kinnitatud palgajuhendid:
- Aseri Kooli lasteaiaõpetajatele ja tugispetsialistidele;
- Aseri Muusikakooli õpetajatele;
- valla eelarvest töötasu saavatele hallatavate
asutuste töötajatele;
- vallavalitsuse teenistujatele
VALLAVALITSUS
1 MÄÄRUS:
Kinnitatud vastuvõtu kord Aseri Kooli lasteaiarühmadesse
44 KORRALDUST:

Toimunud on 3 enampakkumist (üks korterioksjon ja
muusikakooli kinnistu müük ning Kesktänav 14
bürooruumide müük)

Väljastatud projekteerimistingimusi, ehituslubasid

Tellitud Aseri koolihoone ehitusekspertiis ja uue
hoone tasuvusuuring

Vastu võetud mitmeid maaga seotud korraldusi

Läbi viidud elektrienergia ja staadioni piirdeaia
ehitushange

Hajaasustuse programmi taotlusvooru
avamine
Ida-Viru Maavalitsus teatab, et 23.03.2015 avatakse
hajaasustuse programmi 2015. a
taotlusvoor
järgmistes Ida-Viru maakonna valdades: Aseri, Kohtla,
Illuka, Sonda, Vaivara, Mäetaguse, Avinurme, Lohusuu,
Lüganuse ja Iisaku. Programmis osaleda soovivad isikud
saavad taotlusi esitada majapidamise asukohajärgsele
vallavalitsusele kuni 25.05.2015.

jaanuar-märts 2015

Programmi
eesmärgiks
on
hajaasustusega
maapiirkondades elavatele peredele tagada head
elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu
püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.
Eesmärgi
saavutamiseks
toetatakse
programmist
majapidamiste
veesüsteemide,
kanalisatsioonisüsteemide,
juurdepääsuteede
ning
autonoomsete
elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad
programmi nõuetele. Nõuded taotlejale ja kaastaotlejale,
toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning
taotlemise
tingimused
on
sätestatud
siseministri
20.02.2015
käskkirjas
nr
1-3/46
„Hajaasustuse
programmi 2015. a programmdokument“, mis on
kättesaadav
EAS-i
(http://www.eas.ee/et/avalikule-jamittetulundussektorile/avalike-teenustearendamine/hajaasutuse-programm/taotlejale) ja Ida-Viru
Maavalitsuse
veebilehel
(http://idaviru.maavalitsus.ee/hajaasustuse-programm). Nimetatud
veebilehtedel on olemas ka taotlusvormid ja muud
vajalikud juhendmaterjalid.

Rahvamaja tegemised vastlapäevast
naistepäevani
Tänavustest vastlatest rääkides tuleb kõigepealt tänada
taevataati, sest 15.veebruaril, vastla- ja valimiseelsel
pühapäevahommikul tervitas meid rahvamaja ees valge
maa ja sinises taevas särav päike. Sissejuhatuseks lõi
meeleolu
Hõbehalli
ja
näiteringi
koondansambel
noorusaegadest tuttava lauluga Täna liugu laseme. Algul
oli rahvast vähevõitu, aga vaikselt tuli suuri ja väikesi
peolisi juurde. Kui Russkaja Duša laulu lahti lasi ning
rahvast mängima kutsus, saime teha juba suure ringi ja
kaasaelajate innustuse saatel läks mänguks lahti.
Vabaajakeskuse rahva eestvedamisel jätkus lõbusaid ja
sportlikke võistlusi kauemaks. Rahvamaja fuajees aga
ootasid teater Tuuleveski näitlejad, kes kostitasid aserlasi
improviseeritud lustliku vastlakavaga ja lauludega, mis
pärit Rakvere teatriga koostöös sündinud etendustest.
Pärast näitlejaid sai sõna sotsiaaldemokraatide IdaVirumaa valimisnimekirja esinumber Jevgeni Ossinovski.
Peo lõpetas rahvamaja naiste keedetud traditsiooniline
hernesupp ja kõige krooniks said vastupandamatud
vastlakuklid.
20. veebruari õhtul iseseisvuspäeva tähistama saabunud
rahva võttis pillimänguga vastu Aseri kapell. Saaliuksel
tervitasid kõiki vallavanem Arthur Seppern ja volikogu
esimees Gaido Kentem. Laval võttis kohad sisse Aseri
orkester, lauldi hümni ja vallavanem pidas kõne. Jagati
tunnustust tublidele kodanikele. Kontsertosas mängis
orkester meile valiku kodu- ja välismaiseid muusikapalu
oma rikkalikust repertuaarist. Pärast seda ootas fuajees
kohvilaud.

7. märtsil pidas oma 35. sünnipäeva ansambel Neda.
Nagu juhendaja Juta Tiitso ütles, on see ansambel tema
elutöö. Sünnipäevakontserdile oli kogunenud hulgaliselt
rahvast ja kindlasti ei pidanud keegi tulekut kahetsema,
sest laulud ja lauljad olid suurepärased. Esimeses osas
esitati kuuekümnendate lugusid ja publik laulis kaasa.
Siis aga tõusid esireast pidulikes mustades ülikondades
Rakvere mehed, kunagise sõpruskoori lauljad, kes
esitasid meie rõõmuks oma laule. Kontserti jätkasid Neda
naised uuemate lugudega, mis läksid kuulajatele samuti
hinge. Siis kõned, õnnitlused, lilled ja muu sinna juurde
kuuluv. Loodame, et Neda laulab meile ikka veel ja veel!
Aprillikuu plaanidest niipalju, et 17. kuupäeval mängime
näiteringiga veel kord Direktorit. Et kõik soovijad, kel
polnud võimalik esietendusele tulla, saaks viga
parandada.
Kena kevadet kõigile ja ärge unustage, et rahvamaja on
ikka avatud!
Galina Simoniš
Direktor

О мероприятиях Народного Дома от
Масленицы до Женского дня
Начиная разговор о праздновании Масленицы,
хочется поблагодарить погоду, которая оказалась в
этот день благоприятной: в воскресное утро земля
была покрыта снежным ковром, и в синем небе сияло
яркое солнце. Праздничную программу открыл
сводный ансамбль театрального кружка и «Hõbehall»,
который исполнил известную песню “Täna ligu
laseme…“. Сначала зрителей было маловато, но
постепенно подходили новые и новые. Когда запел
ансамбль
«Русская
душа»,
и
его
участники
пригласили зрителей танцевать, народ оживился.
Для игры был образован довольно большой круг.
Работники
Центра
Досуга
провели
веселые
спортивные соревнования.
В фойе Народного Дома зрителей ждали актеры
театра
«Мельница»,
которые
выступили
с
программой зажигательных песен. Эта программа
была подготовлена
совместно с
Раквереским
театром. Затем выступил лидер соцдемов в ИдаВирумаа Евгений Осиновский.
В завершении праздника можно было полакомиться
горячим гороховым супом, сваренным работниками
Народного Дома, и вкуснейшими масленичными
булочками.
20 февраля гостей, пришедших на празднование
годовщины
Эстонской
Республики,
встречала
Азериская
Капелла.
У
входа
в
зал
гостей
приветствовали
волостной
старейшина
Артур
Сепперн и председатель волостного собрания Гайдо
Кентем. На сцене готовился к выступлению
Азериский оркестр. После исполнения гимна с
поздравительной
речью
выступил
волостной
старейшина.
Некоторым работникам
волостных
учреждений были вручены знаки отличия и
благодарственные грамоты.
Азериский Оркестр
представил свою концертную программу. Затем все
гости были приглашены за праздничный стол.
7 марта своё 35-летие отметил женский вокальный

ансамбль «Неда». Как отметила руководитель
ансамбля Юта Тийтсо, этот ансамбль – работа всей её
жизни. Количество зрителей, пришедших на концерт,
радовало глаз. Естественно, никто не пожалел, что
пришел,
потому что исполнители порадовали
зрителей
замечательными песнями. В первом
отделении были исполнены песни 60-х годов
прошлого века, и публика с радостью подпевала
исполнителям.
В перерыве выступил мужской
ансамбль из Раквере, который на радость зрителей,
исполнил свои песни. Во второй части концертной
программы прозвучали новые песни.
Затем
речи,
поздравления,
цветы…
Вечер
продолжился за праздничным столом и закончился
танцами. Надеемся, что «Неда» будет петь нам ещё и
ещё.
17 апреля театральный кружок сыграет еще раз
спектакль «Директор», чтобы все желающие, не
попавшие на премьеру, смогли его увидеть.
Всем хорошей весны, и не забывайте, что Народный
Дом работает!
Галина Симониш
Директор

Aseri Koolis kolmandal veerandil
Kõige pikem – kolmas - veerand kestab jaanuarist märtsi
keskpaigani. Mida me tegime
lisaks õppimisele ja
(lasteaias) suuremaks kasvamisele?
27.jaanuaril tähistab maailm inimsusevastaste (näit
holokaust ehk II maailma-sõja aegne juutide hävitamine)
kuritegude ohvrite mälestuspäeva. Meie õpilased hankisid
eelnevalt
ühiskonnaõpetuse
tunnis
teemakohast
arvutiteavet ning panid selle mälestusminutite ajal
stendile. Kõnelesid õp Semjonova ja Popov. Pärast seda
suundusime Aseri külas asuva sõjaaegse juudilaagri
mälestuskivi juurde küünlaid panema, koha peal jagas
oma lapsepõlvemälestusi
sealsest paigast kauane
õpetaja Imbi Pakker.
Veebruari traditsioonilised üritused on vastlapäev,
sõbrapäev ja Eesti Vabariigi aastapäev. Tänavusel
päikesepaistelisel vastlapäeval läksime kiirel kõnnil
Rannu mäkke, kust uljamad improviseeritud vahendeil või
ilma alla liugusid. Koolilõunaks oli hernesupp ja
vastlakuklid. Sõbrapäeva eel, 13ndal ja reedel töötas
koolis populaarne postkontor ja enamik oli punatoonilistes
rõivastes. Pärastlõunal nautisime muusikakoolide Sõber
muusika kontserti (vt muusikakooli kirjutis). Vabariigi
sünnipäeva eelse aktuse 20.veebruaril avasid õp Ingrid
Korjuse tantsupoisid loitsutantsuga, mida sai kaasa teha
terve kool. Lisaks direktori kõnele ja muusika- ning
sõnaetteastetele lõi peomeeleolu IVOLi delegatsioon, kes
muuhulgas tunnustas meid mullusel Rohelise Kooli
võistlusel osalemise eest (õp Korjus, Allikmäe).
Märtsis toimus naistepäevaeelne tüdrukutepäev: magus
hommikutervitus poistelt, ilusad rõivad (arvukad kleididseelikud!) ja soengud tüdrukutelt. Veerandi lõpupäeval,
eesti emakeelepäeval kirjutas osa õpilasi ja õpetajaid
traditsiooniliselt
raadioetteütlust
ja
pärastlõunal
kogunesime saali näiteringi (õp L.Varinurm) lavastatud
Krõlli tähestikuluuletust nautima.
Veerandi viimasel nädalal oli koolisaalis üleval Läänemere
rändnäitus, millega olid kaasas mitmed teemamängud.

Märts on teatavasti teatrikuu. Sel puhul oli tänavu Aseri
koolilastel head teatrit rohkem kui varasemail aastail.
Veebruaris-märtsis käisime erinevate rühmadega Rakvere
teatris, kolmel etendusel Tallinnas (NUKU ja Vene teater)
ja korra Vene teatri väljasõiduetendusel Narvas.
Tavapäraselt
tegime
midagi
lisaks
–
käisime
linnaekskursioonil,
martsipani
voolimas,
Rahvusraamatukogus,
Lennusadamas,
Narvas
uudistasime kolledžit ja raekojas paiknevat Vana-Narva
maketti. Meie koolis oli külas E.Lillepea Peetrike looduses
tükiga ja teatripäeval mängis vene sõnakunstiring (õp
Šipilova) oma nukuetendust, mida nautis ka nukuteatri
ema Ljudmila Pavlovna.
***
Kooli lasteaia rühmades kulgeb tegevus tavapärases
rütmis. Pärast emotsionaalset detsembrit valmistuti
jaanuaris uue aasta ettevõtmisteks. Veebruaris tähistati
sõbrapäeva, vastlaid ja lauldi sünnipäevalaule kodumaa
pidupäeva puhul. Märtsikuu oli lasteaias traditsiooniliselt
teatrikuu. Meie lapsed on tõelised harrastusnäitlejad,
kõik tahavad näidelda ja võimalikult aktiivselt seda teha.
Juhendavad muidugi ise aktiivsed lasteaiaõpetajad.
Väga oluline on lasteaias laste arendamine ja õpetamine.
Iga päev toimuvad vastavalt õppe- ja päevakavale tunnid
ehk tegelused. Lasteaias on laste arendamisel üks
tähtsamaid ülesandeid laste ettevalmistamine kooliks.
See töö algab juba väikeste, I rühmast.
Eha Polluks
Direktor

Aseri Koolis töötavad pädevad, oma
ala tundvad professionaalid
Oma tegevuses juhindub Aseri Kool arengu- ja
õppekavast, mis toetab Eesti Vabariigi Haridus- ja
teadusministeeriumi poolt kindlaks määratud eesmärkide
ja tulemuste saavutamist.
Meie
arengut
toetavad
järgmised strateegilised otsused:



on välja töötatud tervislik, erinevaid kooliastmeid
hõlmav ja erineval tasandil õpilaste vajadusi rahuldav
õppekava;
 oleme tõstnud õpetajate arvutikasutamise oskust,
mis aitas meil sellel õppeaastal üle minna e-koolile.;
 kasutame
oluliselt
arvutipõhist
õpet
otseses
õppetegevuses;



meie vene õpetajate riigikeelealased teadmised on
sellisel tasemel, mis võimaldab meil vene osakonnas
ühiskonnaõpetust,
inimeseõpetust,
loodusõpetust,
muusikat, tööõpetust, kunsti ja kehalist kasvatust
anda eesti keeles;



juurutame praktikas
multikultuurilise
hariduse
printsiipe ja kultuuridevahelist suhtlemist;
 arendame
erinevate
võimetega
õpilaste
diferentseeritud toetamise süsteemi;
•
tõstame
kooli mainet olemasoleva õpilaste
kontingendi säilitamiseks ja uue kaasamiseks.
Aseri
Kooli õpetaja on suuteline muutuma, pidevalt
õppima, et osata õpilastega efektiivselt koostööd teha
ning olla oma ala professionaal.
Meie personalitöö prioriteedid põhinevad oskuslikul
projekteerimisel, planeerimisel,
ressursi
tagamisel,
tagasisidemehhanismide
arvestamisel,
nende

ressursside
sihtotstarbelisel
käsutamisel:
ühtsuse
ressurss, informatsiooni ressurss, köitvuse ressurss,
hindamise ja
ekspertiisi ressurss, õpetaja isiksuse
ressurss.
Ressursipõhine lähenemine aitab saavutada tulemust
metoodilises töös ja hinnata selle
efektiivsust.
Aseri Kooli administratsioon viis töös personaliga ellu
järgmised suunad:



pedagoogide
professionaalse
kvalifikatsiooni
adekvaatse
enesehinnangu
kujunemise soodustamine;
 õpetaja-professionaali iseõppe ja eneserealiseerimise
initsiatiivi ergutamine;
 õpetajate arvutipädevuse tõstmise soodustamine;



pedagoogide professionaalse taseme arendamine
pedagoogika, psühholoogia, õpetatava aine sisu ja
metoodika, infotehnoloogia ja seadusandlike aktide
valdkonnas;
 kooli
töötajate
haridustaseme
toetamine
eesmärgiga
vastata
kvalifikatsiooninõuetele ja
oskusele hinnata oma tegevust;
 tingimuste
loomine
toetamaks
töötajate
riigikeeleoskuse täiustamist;



töötajate
koolitamine
infoga
töötamiseks:
hankimine,
töötlemine,
hoidmine,
edastamine
ja
konfidentsiaalsuse järgimine.
Kõik kooli töötajad osalevad koolitegevust mõjutavate
otsuste vastuvõtmises ja elluviimises. Kaader
on
täielikult
komplekteeritud, arvestades õppekava
vajadusi. Õpetajatel
on haridustase, keelteoskus,
professionaalne meisterlikkus ja kodanikuteadlikkus, mis
lubab neil tunda end ühiskonna täisväärtuslike liikmetena
ja kasvatada samas vaimus ka õpilasi. Kool teeb aktiivset
koostööd erinevate kooliväliste organisatsioonide ja
institutsioonidega.
Katrin Ostapov
Aseri Kooli õppealajuhataja

Muusika-aasta muusikakoolis
Muusikakooli
käesolev õppeaasta algas
kolimisega
uutesse ruumidesse. Nii nagu 1974.aastal alustas
muusikakool tööd Aseri Kooli ruumides, oleme nüüd, 33
aastat hiljem alates 1.septembrist 2014 samas tagas.
Asula inimesed on minult küsinud, miks me kolimisega
nõustusime. Kas nüüd kahetseme? Kas oleme rahul?
Vastaksin enda ja muusikakooli õpetajate nimel:
ümberkolimise otsus oli õige ja selle oleks pidanud juba
varem tegema. Vana maja ülalpidamine oli kulukas,
klassid (välja arvatud saal) lagunesid, küttesüsteem ootas
vahetamist, ka fassaad vajas uuesti remonti.
Sügisel saime endale koolimaja juurdeehituse III korruse
avarad, valgusküllased ja soojad klassid. Õpilastel on
mõnusam ja mugavam peale koolitunde kohe samasse
majja muusikaõppesse tulla. Solfedžotund toimub aga
samas klassis, kus päevakooli muusikatund. Miinuseks on
muidugi saal – projektijärgselt ehitatud aula-spordisaaliks
- , mistõttu lageda kardinateta ruumi akustikat ei saa
kiita: heli valgub laiali ja kõmiseb tagaseinalt vastu.
Tahaksin veel kord tänada meie kolimist abistanud
sponsoreid, lastevanemaid ja teisi abimehi. Hoidsime
suuresti raha kokku!
2015. aasta on kuulutatud muusika-aastaks. Aseri

Muusikakool avas selle teema-aasta värava sõbrapäeva
eel 13.veebruaril, mil saalis toimus suur Sõber muusika
kontsert, millest võtsid osa Ida- ja Lääne-Virumaa
muusika- ja kunstikoolide õpilased ja õpetajad.
Kuulajaskond oli väga suur 104 külalist, meie
üldhariduskooli õpilased ja asula rahvas. Kuulati ja nähti
erinevaid pille ja ansambleid,
2,5tunnine kontsert
möödus linnulennul.
Muusikakooli hea tava järgi on meil kavas edaspidigi
korraldada kontserte kooliperele ja asula rahvale.
Kutsume esinejaid Eesti Kontserdist, naaberkoolidest ja
esineme ise. Meie tegemistega saab kursis olla meie
kodulehel: www.aseri.ee/muusikakool
Õppeaasta hakkab paari kuu pärast lõppema ja kõige
krõbedam aeg on ees - arvestused, eksamid.
Ilusat kevade algust!
Silvi-Niina Varinurm
Direktor

Год музыки в музыкальной школе
Нынешний учебный год в музыкальной школе начался
переездом в новые помещения.
В 1974 году музыкальная школа начала свою работу
в помещениях Азериской школы, спустя 33 года она
снова вернулась сюда. Многие жители поселка
спрашивали у меня, почему мы согласились? Жалеем
ли мы, довольны ли мы переездом? От себя и от
имени учителей
музыкальной школы я отвечу:
решение о переезде было правильным, и его нужно
было осуществить раньше. Содержание старой
школы было дорогим, классы (за исключением зала)
нуждались в ремонте, необходима была замена
отопительной системы, и фасад тоже нуждался в
ремонте.
В здании школы нам выделили 3 этаж пристройки.
Здесь у нас просторные, светлые и теплые классы. И
ученикам
удобно
сразу
после
уроков
в
общеобразовательной школе идти на уроки в
музыкальную школу. Но есть и минус – это зал. Он
был построен для занятий спортом, поэтому в нём
плохая акустика – звук на концертах расплывается и
отдается эхом.
Еще раз хочу поблагодарить спонсоров, родителей и
волонтеров, помогавших нам при переезде. Мы
сэкономили на этом приличную сумму!
Через несколько месяцев учебный год закончится.
Впереди самая «жаркая» пора – зачеты и экзамены
2015 год объявлен годом музыки. Азериская
музыкальная школа открыла его 13 февраля
концертом «Друг-музыка, в котором приняли участие
ученики и учителя музыкальных школ и школ
искусств Ида-Вирумаа и Ляэне-Вирумаа. Слушателей
было много: 104 гостя, ученики нашей школы, жители
посёлка. 2,5 часовой концерт пролетел мгновенно.
По доброй традиции и в дальнейшем мы планируем
организовывать концерты для школьников и жителей
посёлка своими силами и с привлечением гостей.
С работой музыкальной школы можно ознакомиться
на
нашей
домашней
странице:
www.aseri.ee/muusikakool
Хорошего начала весны!
Сильви- Нина Варинурм
Директор

SPORDIÜRITUSED
SÜDAMENÄDAL 2015 ASERIS
Sellel aastal toimub Eestis juba 23. südamenädal Sinu
sammud loevad. Kuna südamehaiguste, nii nagu paljude
teistegi krooniliste haiguste üheks riskiteguriks on
vähene liikumine, siis see nädal ongi hea aeg selleks, et
oma eluviisidele rohkem tähelepanu pöörata ja
muutustega alustada. Terve aprillikuu hõlmab hulgaliselt
liikumisega seotud ettevõtmisi üle Eesti.
Aseri traditsiooniline südamenädal toimub 20.-26. aprillil.
Et veelgi enam Aseri inimeste tähelepanu oma
südametervisele suunata, oleks meil hea meel, kui
võimalikult paljud aserlased osaleksid südamenädala
üritustel ja tuletaksid meelde, et tervis on meie endi
kätes. Iga päev tuleks liikuda vähemalt 30 minutit ja süüa
vähemalt 5 peotäit puu- ja köögivilju, ära ei tohi unustada
ka puhkust.
Aseri Vabaajakeskuses toimuvad tervisevõimlemised ja
pallimängude päevad 20.-24. aprillil kell 18.00. 26. aprillil
kell 12.00 algab liikumispäev 3,5 ja 8 km pikkustel Aseri
jooksu- ja matkaradadel. Radasid on võimalus läbida
jalgrattaga, lihtsalt jalgsi matkates, kepikõndi harrastades
või joostes. Ootame rohket osavõttu!
LAUATENNIS
28.02-01.03 peeti Tallinnas
Eesti 2015. a individuaalsed
meistrivõistlused
lauatennises. Sellel aastal
otsustas Tatjana mängida
naispaarismängu
oma
õpilase, käesoleva aasta
Eesti
juunioride
meistri
Reelica Hansoniga. Meie
paarile
riputati
kaela
pronksmedalid.
Pildil: Tatjana Tšistjakova
koos oma õpilase Reelicaga
Eesti
meistrivõistluste
karikaga.
ASERI
VALLA
LAHTISED
MEISTRIVÕISTLUSED
KORVPALLIS
Korvpallis on läbi viidud kaks mängudevooru. 7. veebruari
mängupäeval alistas võistkond ASERI 67-99 (T. Reisi, A.
Tamm, A. Korjus, H. Penek, T. Hain, M. Hain, A. Traumann,
K. Penek, K. Korjus, A. Rump, O. Nõlvak) tagajärjega 61:39
võistkonna MASKID (P. Alles, M. Alles, R. Sinimäe, H. Aus,
R. Korjus, S. Ritso, K. Korjus) ja päeva teises mängus sai
esimesed võidupunktid turniiritabelisse ka võistkond CITO
S.A. (F. Juuse, A. Gabitov, I. Ird, A. Kõrvek, M. Vaikmäe, I.
Maspanov, K. Paidra, M. Merivee, R. Oras, M. Hänni, K.
Kivisild), alistades 85:48 HALJALA võistkonna (E. Aros, E.
Veismann, T. Varek, A. Pruuel, Ting, Martinson, Laigu, K.
Veismann, Lille).Teine mängupäev toimus 7. märtsil, mil
võistkond CITO S.A. sai turniiritabelisse juba teise
võidupunkti, alistades tagajärjega 75:61 võistkonna
MASKID. Võistkond ASERI 67-99 jäi 62:71 alla
võistkonnale HALJALA.
Resultatiivsuse edetabelit juhib Kurmet Paidra 39
punktiga CITO S.A. võistkonnast.
Kolmas mängupäev on 11. aprillil.

ASERI VALD EESTI VALDADE TALIMÄNGUDEL
28. veebruarist 1. märtsini toimusid Pärnumaal 23. Eesti
valdade talimängud. Kokku osales 56 valda ligi 1000
sportlasega. Aseri valla võistkond saavutas lauatennises
hinnatava teise koha, jäädes finaalkohtumises alla Harku
vallale. Parimaks naismängijaks turniiril tunnistati Tatjana
Tšistjakova.
TALVISE KALAPÜÜGI
PARIMAD
15. veebruaril koos
vastlapäeva
tähistamisega viisime
läbi
talvise
kalapüügivõistluse
Aseri tiigijääl. Imeilus
talveilm soosis igati
üritust,
kohale
oli
tuldud koos peredega.
Kalastajad
alustasid
hommikul veidi varem,
seega
oli
võimalus
enne
vastlapäeva
ürituse algust ergutada
tublisid kalapüüdjaid ja
hiljem
kõik
koos
vastlapäevast
osa
saada.
Naistest
oli
parim kalastaja Olesja
Pelepelina,
meestest
püüdis kõige rohkem
kala Aleksei Homutov ning noorte parim oli Priit Pääro.
Järgmine
kalastamisvõistlus
on
30.
mail
Aseri
suvemängude raames.
НЕДЕЛЯ СЕРДЦА 2015 В АЗЕРИ
С 20 по 26 апреля в Азери состоится традиционная
неделя сердца «Сердце считает твои шаги». В этом
году она проходит в Эстонии уже 23 раз. Так как
одной из причин болезней сердца и других
хронических заболеваний малоподвижный образ
жизни, то эта неделя – повод для того, чтобы
обратить внимание на свой образ жизни и начать в
ней что-то менять. В течение апреля на территории
всей Эстонии будут проводится мероприятия в
рамках этой программы. Мы будем очень рады, если
жители Азери позаботятся о здоровье своего сердца
и примут участие в наших мероприятиях. Ведь наше
здоровье в наших руках. Каждый день надо
двигаться минимум 30 минут, есть 5 горсточек
фруктов и овощей и не забывать об отдыхе.
В Центре Досуга Азери с 20 по 24 апреля в 18.00
пройдут дни оздоровительной гимнастики и игр в
мяч. 26 апреля в 12.00 состоится день движения.
Участники могут, согласно желанию, выбрать способ
движения: ходьба, ходьба с палками, бег, велосипед,
а также подходящий им круг - 3,5 или 8 километров
Ждем активного участия!
ТАТЬЯНА
ЧЕМПИОНАТА
УЧЕНИЦЕЙ

ЧИСТЯКОВА
НА
ПЬЕДЕСТАЛЕ
ЭСТОНИИ ВМЕСТЕ СО СВОЕЙ

С 28 февраля по 1 марта 2015 в Таллинне был
проведён чемпионат Эстонии по настольному
теннису. В этом году Татьяна решила играть в

женском парном разряде со своей ученицей,
нынешней чемпионкой Эстонии в юниорском разряде,
Реликой Хансон. Наша пара уступила паре Кятлин
Латт – Айри Авамер и завоевала бронзовую медаль.
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ВОЛОСТИ АЗЕРИ ПО
БАСКЕТБОЛУ
Сыграно два круга. 7 февраля команда АЗЕРИ 67-99
(T. Рейси, A. Тамм, A. Корьюс, Х. Пенек, T.Хайн, M.Хайн,
A. Tрауманн, K. Пенек, K. Kорьюс, A. Румп, O. Нылвак)
одержала победу над командой МАСКИД (П. Аллес, M.
Аллес, Р. Синимяэ, Х. Аус, Р. Корьюс, С.Ритсо, М.
Корьюс) с результатом 61:39, а во второй игре
первую победу одержала команда CITO S.A. (Ф. Юузе,
A.Габитов, И. Ирд, A. Кырвек, M. Вайкмяэ, И.
Маспанов, K. Пайдра, M. Меривее, Р. Орас, M. Хянни, K.
Кивисилд над комадной ХАЛЬЯЛА (Э. Арос, Э.
Вейсманн, T. Варек, A. Прууел, Tинг, Mартинсон,Лайгу,
K. Вейсманн, Лилле) со счетом 85:48. Второй тур
состоялся 7 марта. Команда CITO S.A.
одержала
вторую победу, обыграв команду МАСКИД со счётом
75:61. Команда АЗЕРИ 67-99 уступила команде
ХАЛЬЯЛА со счётом 62:71.
Рейтинг
результативности
возглавляет
Курмет
Пайдра из команды СITO S.A. с 39 очками.
Третий тур пройдёт 11апреля в 13.00.
ВОЛОСТЬ АЗЕРИ УЧАСТВОВАЛА ЗИМНИХ ИГРАХ
ВОЛОСТЕЙ ЭСТОНИИ
С 28 февраля по 1 марта в Пярнумаа прошли 23
зимние игры волостей Эстонии. В них приняли
участие 1000 спортсменов из 56 волостей. Команда
нашей волости заняла почётное второе место в
настольном теннисе, проиграв в финале команде из
волости Харку. Лучшим игроком женского турнира
была признана Татьяна Чистякова.
ЛУЧШИЕ В ЗИМНЕЙ РЫБНОЙ ЛОВЛЕ
15 февраля
вместе с празднованием Масленицы
были проведены соревнования по зимней рыбной
ловле на пруду. Чудесная погода благоприятствовала
проведению соревнований. Многие пришли целыми
семьями. Рыбаки начали соревноваться немного
раньше
и
позднее
смогли
участвовать
в
праздновании Масленицы. Среди женщин лучшей
оказалась Олеся Пелепелина, среди мужчин –
Алексей Хомутов, среди молодёжи – Прийт Пяяро.
Следующие соревнования по рыбной ловле состоятся
30 мая в рамках летних игр волости Азери.

112 – KIIRABI, PÄÄSTE, POLITSEI
Eestis
on
nüüd
üks
hädaabinumber 112 kiirabi,
päästjate
ja
politsei
kutsumiseks. Kui vajad kiiret
abi, helista hädaabinumbril
112 Häirekeskusesse.
Eesti läks Euroopa 112 päeval,
11.02.2015 üle ühele hädaabinumbrile 112. Nüüd saab
ühelt
hädaabinumbrilt
112
kutsuda
kiirabi,
päästjaid ja nüüd ka politseid.
Üks hädaabinumber 112 muudab abi kutsumise inimesele
lihtsamaks – meeles on vaja pidada üht numbrit 112 ning
kriitilises olukorras ei kulu aega mõtlemisele, millist abi ja
milliselt numbrilt kutsuda.
Inimestele jääb pikem ja mõistlik aeg 112ga
harjumiseks. Üleminekuperioodil suunatakse numbrile
110 helistajad numbrile 112 ning keegi ei jää abita.
Number
110
kaob
kasutusest
peale
pikemat
üleminekuperioodi, kui selle kasutus on jõudnud
miinimumini.

112 – СКОРАЯ ПОМОЩЬ,
СПАСАТЕЛИ, ПОЛИЦИЯ
В Эстонии теперь действует единый номер вызова
экстренной помощи 112. Если нуждаетесь в помощи,
звоните в Центр экстренной помощи, на номер
вызова экстренной помощи 112.
На единый номер вызова экстренной помощи
Эстония перешла 11 февраля с.г., в европейский День
112. С 11 февраля с единого номера вызова
экстренной помощи 112 можно вызывать Скорую
помощь, спасателей, а теперь и полицию.
Вызвать помощь по единому номеру 112 человеку
проще и быстрее – нужно помнить только номер 112,
в критической ситуации не тратится время на
размышления, какую помощь и по какому номеру
вызывать.
Чтобы привыкнуть к номеру 112, у людей будет
продолжительный и разумный период. В переходный
период звонки на номер 110 будут автоматически
перенаправляться на номер 112, без помощи не
останется никто. Номер 110 будет отключен после
продолжительного переходного периода, когда его
использование дойдет до минимума.

JELD-WEN Eesti AS on JELD-WEN Northern Europe´i osa,
mis omakorda kuulub maailma suurima ukse- ja
aknatootja JELD-WEN Inc. koosseisu.Rakveres asuva
tehase peamisteks toodeteks on siseuksed ning
ukselengid. Tehases töötab 3 vahetuses kokku pea 800
töötajat.
Täpsem info ettevõtte kohta meie kodulehel www.jeldwen.ee.
Seoses tootmismahtude suurenemisega
Pakume tööd
OPERAATORITELE
(höövlioperaatorid, krundiliini operaatorid, WACO
operaatorid, värviliini operaatorid, saeveski
operaatorid)
Peamised tööülesanded:

tööpingi seadistamine ja hooldamine

seadmete tõrgeteta töö tagamine ja pisirikete
likvideerimine

erinevate toodete tootmine vastavalt tellimusele

tootmistööliste töö koordineerimine

toote kvaliteedi tagamine.
Sinult







ootame:
töökogemust puidutööstuses
tehnilist taipu
valmidust töötada meeskonnas
pingetaluvust
valmisolekut vahetustega töötamiseks
füüsilist vastupidavust

Kasuks tuleb:

eelnev töökogemust puidupingil
Omalt poolt pakume:

tööd 2 vahetuses E-R (vahelduvalt nädala kaupa)
6.00-14.30 ja 14.30-23.00

võimalik töötada ka ainult öövahetuses 23.0006.00

väljaõpet

kindlat sissetulekut

mitmesuguseid soodustusi

häid töötingimusi (riietusruumid koos saunaga,
sportimisvõimalused, oma söökla, ühisüritused)

transpordivõimalused – Aseri, Kiviõli, Tapa,
Tamsalu, Väike-Maarja, Kunda, Viru-Jaagupi,
Haljala töötajate bussid
CV palume saata asoo@jeld-wen.biz või JELD-WEN
Eesti AS Arkna tee 1 44317 Rakvere
Lisainfo telefonil 322 9130, www.jeld-wen.ee või meie
kontorist Arkna tee 1, Rakvere

Miks müüa oma metsa või põllumaad
interneti enampakkumistel?
Mets - meie varandus.
Eestis on 90 000 erametsa omanikku. Osa neist
majandab oma metsa aktiivselt. Teised seevastu pole
metsamajandamise ja kõige sellesse puutuvaga väga
kursis. Tegelikult ei peagi olema. Meil kõigil on oma töö ja
tegemised ning pole võimalik ning vajalik alati kõigest
kõike teada. Oluline on leida vajadusel oma ala spetsialist
ning kasutada kvaliteetseid teenuseid. Seda ikka selleks,
et kvaliteet ja tulu oleksid maksimaalsed ning hiljem
poleks vaja kahetseda tehtud otsuseid.
Mets kasvab pikalt ja tulu sealt saab vaid mõne korra
põlvkonna jooksul. Seda enam on oluline see, et saadav
tulu oleks õiglane ja ei peaks tundma hirmu
pettasaamiste ees.
Ostjad ründavad uksest ja aknast.
Paarikümne aasta tagusesse aega jäävad juhused, kus
metsaomaniku ukse taha ilmus metsaostja ja tegi oma
pakkumise. Täna on tegutsemisstiil koos infotehnoloogia
arenguga muutunud moodsamaks – nüüd laekuvad
ostupakkumised
otse
metsaomaniku
elektronposti
aadressile. Sageli juhtuvad need peale seda, kui
maaomanik on tellinud metsamajandamise kava. Kas see
on juhus? Raske uskuda... Justkui mingi ime läbi on
ostuhuviline saanud teada sellest, et Teie kinnistule on
äsja valminud metsamajandamise kava.
Iseenesest on ju tore, kui pakkumine koju kätte tuleb.
Kuidas aga olla kindel, et pakutav hind ka turuhinnale
ligilähedane on? On ju teada tõde, et ostja tahab osta
alati võimalikult odavalt ning müüja seevastu müüa
võimalikult kallilt.
Oksjoniportaal Maaturg.ee aitab.
Oleme tänaseks juba üle kolme aasta tegelenud
internetis oksjonite korraldamisega. Meie eesmärk ja
missioon on pakkuda eraomanikule teenust, mille kaudu
saab metsaomanik oma kinnistu või raieõiguse müügi
puhul hetke parima turuhinna.
See saab juhtuda kuna meil on:

suur ostuklientide andmebaas;

avalikud enampakkumised, kus pole võimalikud
kulissidetagused kokkulepped;

enampakkumistel tekib hasart ja vahel lisatakse
mõned tuhanded ka emotsioonide ajendil.
Kolm aastat tagasi alustasime internetis metsakinnistute
ja
kasvava
metsa
raieõiguse
enampakkumiste
korraldamisega. Algus oli väga raske. Arvasime, et
metsaseltsid
võiksid
saada
kasu
meie
portaali
kasutamisest. Läbi selle, et lisaks aja kokkuhoiule aitab
see tagada erametsaomanikule, keda metsaseltsid
nõustavad ja kelle vara haldavad, tema vara parima ja
tulusaima teenimise. Võta näpust! Isegi tasuta
proovikasutamist pakkudes jäi seltside huvi pehmelt
öeldes leigeks. Me ei löönud käega, vaid püüdsime jõuda
eraomanikeni ilma metsaseltside vahenduseta. Tänaseks
on see ka õnnestunud.
Meie portaalis on toimunud üle 100 õnnestunud
enampakkumise. Müüdud varade väärtus on kasvanud
keskmiselt 16,5 %. Meil on 5 suurt püsiklienti, kes
müüvad oma vara regulaarselt läbi meie portaali.
Lisandunud on põllukinnistute müük ja rentimine.
Põllumaade enampakkumistega oleme veel algusfaasis,
aga üsna mitmed põllumaa omanikud on leidnud läbi
meie keskkonna oma põldudele hea hinnaga ostja või
eelnevast oluliselt kõrgema hinnaga rentniku. Hetkel
arendame metsamaterjali müügikeskkonda. Osalesime

sel
suvel
RMK
hankel
metsamaterjali
internetioksjonikeskkonnas
müümiseks.
Paraku
ei
osutunud me seal edukaks, sest aega toimiva keskkonna
väljatöötamiseks oli napp nädal. Saime sellest oma
õppetunni ning osaleme päris kindlasti järgmisel suvel
toimuval hankel.
Maaturg.ee tahab olla abiks.
Meie soov on jätkuvalt aidata erametsaomanikel saada
oma vara müügist parim hind. Lisaks pakume
asjaajamisteenust, kus oleme müüja kõrval alates
metsakava tellimisest kuni notaris tehingu tegemiseni või
lepingute
sõlmimiseni.
Oleme
olnud
abiks
ka
metsamajandamise kavade tellimisel, sest sagenenud on
juhtumid, kus metsaomanikule tehakse pakkumine ilma
metsamajandamiskava olemasoluta. See on nagu
vaadata sisse laudauksest, kus on 50 lehma, ja teha
pakkumine kogu homse piima ostuks enda pakutud
hinnaga. Sellisel puhul arvestab potentsiaalne ostja
tehtava pakkumise sisse alati riski ja hindab kogust
pigem väiksemaks kui suuremaks. On olnud juhtumeid,
kus esialgne pakkumine on peale kava tegemist ja
enampakkumisel müümist tõusnud pea kahekordseks.
Esmalt
metsamajandamise
kava
ja
seejärel
enampakkumine.
Metsa müügi esimeseks eelduseks on kindlasti
metsamajandamiskava olemasolu.
Kui peale kava valmimist tehakse teile ostupakkumine,
siis pange oma vara müüki meie portaalis ja saate näha,
kas tehtud pakkumine oli võrdväärne turuhinnale. Teile
pakkumise teinud ostuhuviline saab selle osta siis juba
enampakkumisel ja kui pakutud hind oli õiglane, siis see
tal ka õnnestub. Nii lihtne see ongi.
Küsige julgesti lisa Maaturg.ee portaali kohta kas siis epostiaadressil mirko@maaturg.ee või telefonil +372
53443610
Head metsaomanikud, just teile mõeldes on maaturg.ee
loodud.
Oleme alati Teie jaoks olemas!
Meeldivate kohtumiste ja tehinguteni!
Teie Maaturg.ee
Mirko Metsaoru
www.maaturg.ee

TEATED
Aseri raamatukogus on üleval Urve Mikkeri maalinäitus.
Võimalik on tutvuda e-lugeritega ja neid kasutama
õppida kuni mai kuuni.
В

Õnne lapsevanematele!
Helis Kampus ja Siim Aosaar
poeg Urmase sünni puhul
Irina Sorokina ja Dmitri Semtšjonok
poeg Igori sünni puhul

Азериской

картин

Урве

библиотеке
Миккер.

выставлена

До

мая

экспозиция

месяца

можно

познакомиться с возможностями электронной книги
и научиться ею пользоваться.

OÜ ostab kasvavat metsa, metsamaad, palke, paberi-ja
küttepuitu.
Maksmine

Õnne eakatele sünnipäevalastele!
Jaanuar:
Asta Uustalu
Lembi Zubova
Aino Aaman
Valdek-Ferdinand Juuse
Alma Sergejeva
Erika Trummar
Veera Bobrova
Hilja Metsküla
Anna Lagutko
Rein Musten
Nikolai Solovjov
Valentin Mihhailov
Enn Kruus
Veebruar:
Linda Kotkas
Zinaida Zosimenko
Anna Käär
Aino Majori
Hilja Everest
Ellen Kallip
Alma Pavlova
Karl Aigla
Velda Tiimus
Niina Krõlova
Linda Rõžova
Alfred Tiik
Asta Juuse
Maria Lavinen
Märts:
Elmar Reebert
Vaike Pinnonen
Tamara Žigankova
Evi Poom
Jelena Volnova
Evi Raimo
Erika-Johanna Kalamees
Lilia Kožemjakina

56458874

kokkuleppel

koheselt.

Kontakttelefon

