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Vallavanema veerg

Armas Aseri rahvas, head vallalehe lugejad!
Aasta 2015 hakkab lõppema ja tavakohaselt nii kitsamas pereringis kui
ka laiemalt on saanud kombeks heita pilk mööduvale aastale. Mina seda
ei tahaks pikalt tegema hakata, sest oleme välja lasknud kinkeraamatu
Aseri vald 2014-2015, kus on illustratiivselt välja toodud meie tegemised
erinevates valdkondades ja tegevustes, s.h. viimase 2015. aasta
lõikes.Pööraksin erilise tähelepanu meie lähitulevikule, mis on väga
oluline Aseri inimeste jaoks ja millest paljuski hakkab sõltuma ka
uuenenud valla areng. Tahaksin peatuda eesseisval haldusreformil ehk
vabatahtliku ühinemise kavatsusel. Alustaksin sellest, et kas üldse ongi
vaja kellegagi liituma hakata?Vastus on selline, et võib ju praegu ka mitte
liituda, kuid siis on reaalne oht, et meid liidetakse valitsuse äranägemise
järgi ilma meie arvamust küsimata ning mingisugust ühinemisega
seotud toetust ei maksta! Hetkel on välja käidud tingimus, et alates 2017.
aastast ei tohiks olla väikseid omavalitsusi, kus elanike arv on alla 5000.
On ka välja käidud poliitiline lubadus, et toetuse suuruseks saab olema
100 eurot elaniku kohta, mis tähendab Aseri valla jaoks umbes 170 000
eurot ühinemise toetuse raha. Kõige raskem küsimus Aseri valla jaoks on
see, et kellega oleks mõistlikum liituda, kas naabervalla Viru Nigula ja
naaberlinna Kundaga lääne poole või Sonda valla ja Kiviõli linnaga, heal
juhul ka Lüganuse vallaga ida poole! Lääne suunalise omavalitsusega
seob Aserit ühine rannajoon ja meri. Viru-Nigulaga on meil ühiselt
kasutatav kalmistu ja kirik. Ajalooliselt moodustasid praegused ViruNigula ja Aseri ning Kunda linn Mahu valla maa-alad. Kiviõliga oleme
seotud Kiviõli regiooni omavalitsuste liidu kaudu. Samuti kasutab osa
gid 2016.a.
Aseri rahvast Kiviõli Tervisekeskust. Sondas asub ühiselt kasutatav
ohtlike jäätmete kogumise punkt. Murelikuks teeb aga Kiviõli
Keemiatööstuse raske hetkeolukord ja põlevkivi kaevandamise tulevik.
Planeeritud Uus-Kiviõli kaevandus võib ju ka mitte käivituda! Praegune
Aseri Vallavalitsus ja vallavolikogu on otseselt vastutavad selle valiku
tegemise eest, milline tulevik pärast ühinemist meie valda ees ootab.
Sellepärast on oluline kaaluda kõik plussid ja miinused ning anda
võimalus ka kohalikel inimestel selle otsuse langetamisel kaasa rääkida!
See otsus peab sündima ühise tahtena valdava osa Aseri vallas elavate
inimeste soovist! Vähemalt nii pakun välja mina. Viimane sõna on
muidugi volikogu 11 saadiku taga, kes teevad lõpliku otsuse! Enne
rahvahääletust üritame ka haldusreformi ettepanekuid ja mõtteid
tutvustada kogukonnale, mis aitaks inimestel iseseisvalt otsustada,
missugune valik on Aserile kasulikum ja vastuvõetavam. Rahvahääletus
tuleks läbi viia järgmise aasta esimestel kuudel, sest ka teised
omavalitsused tahavad täpsemalt teada, kellega konkreetselt edasi
rääkida ja kokkuleppeid sõlmida. Meie üleskutse oleks aktiivselt kaasa
lüüa hääletamise päeval, et maksimaalselt rahva häält kuuldavale tuua
ja langetada õige otsus. Seoses selle suure haldusterritoriaalse
muutusega on väga oluline veel sellel ajavahemikul midagi väga olulist
valla jaoks ära teha. Üks selline oluline siht on Aseri kooli
kaasajastamine või uue ehitamine.Selleks ettevalmistustööd käivad,
valitud on projektijuhtimise firma, kelle ülesandeks on ka esitada
põhjalik tasuvusuuring ning ettepaneku tegemine volikogule otsuse
langetamiseks kooli rekonstrueerimise või ehitamise osas! Järgmine
väga oluline projekt on Aseri Keskväljaku rekonstrueerimine, mis sai
kahe ministeeriumi poolt juba heakskiidu ja on jõudnud EAS-i taotluse
esitamise etappi. Selle projekti koostamise ja esitamise jaoks on samuti
välja kuulutatud konkurss projektijuhtimise teenuse sisseostuks.
Projekti maht on piisavalt suur ja nõuab täpsust ning vajadusel ka
oskust projekti kaitsta. Projekt on mõeldud Keskväljaku
rekonstrueerimiseks, lammutatava hoone Pargi tn.1 kohale
mänguväljaku ehitamist, promenaadi või valgustatud kõnnitee
väljaehitamist läbi pargi Wienerbergeri tehase juurde turvaliseks
pääsemiseks, tiigiäärse puhkenurga ehitamist ja võib-olla ka veel ühe
Keskväljaku hoone lammutamist ning selle koha peale bussipeatuse ja
WC väljaehitamist. Projekti lõplik variant selgub pärast ideekonkursi
läbiviimist. Kolmas suurem projekt on planeeritud Rannu- Aseri vahelise
vana teelõigu rekonstrueerimine (pindamine ja võimalusel ka valgustuse
ehitamine).
Sellised on plaanid, aga elu teeb oma korrektiivid ja tahaks uskuda, et
kui need suured ettevõtmised ilmavalgust näevad, siis on meil kõigil
põhjust rõõmu ja uhkust tunda!
Soovin kõigile kauneid ja rahulikke Jõule! Toogu algav uus aasta meile
kõigile hingerahu, palju ilusaid hetki ning kordaminekuid! Ärge
unustage ka neid, kes Teie kõrval ühiseid tegemisi teevad ning vajalikul
hetkel Teile toeks ja abiks on!
Lugupidamisega
Arthur Seppern

Kauneid Jõule ja rõõmurohket uut aastat!
Aseri Vallavalitsus
Aseri Vallavolikogu
Aseri Vallavolikogu istungid 2016.a.
25.jaanuar
29.veebruar
28.märts
25.aprill
30.mai
27.juuni
29.august
26.september
31.oktoober
28.november
29.detsember

Külavanemate koosolekud 2016.a.
28.jaanuar
31.märts
26.mai
4.august
29.september
30.november

Uus illustreeritud raamat
Aseri vallast räägib valla
ajaloost ja tutvustab
toimunud suuremaid
üritusi Aseri vallas
Autoriks on Arthur
Seppern.

Aseri Vald - sinine savi, sinine meri...

Aseri Vallavalitsuse
istungid 2016.a.
6. ja 20. jaanuar
3. ja 17. veebruar
2. 16. ja 30. märts
13. ja 27. aprill
11. ja 25. mai
8. ja 15 juuni
6. ja 20 juuli
3. ja 17. 31 august
14. ja 28 september
12. ja 26 oktoober
9. ja 23 november
7. ja 21 detsember

Allasutuse juhtide
nõupidamised 2016
6.jaanuar
3.veebruar
2.märts
6.aprill
4.mai
8.juuni
31. august
28.september
19.oktoober
23.november
7.detsember
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Aseri valla leht

detsember

Jõuluaeg on alanud !
Meie rahvas on vist tänavu eriliselt tubli olnud, sest mitte kunagi varem pole siin jõuluaeg nii
suurejooneliselt alanud. Esimest korda Aseri ajaloos saime võõrustada korraga tervet
jõuluvanade väge, kes tulid Ida-Virumaale oma konverentsi pidama ja esimese peatuse meile
juures tegid. See vaatepilt, kui punastes kuubedes Jõuluvanad ja Ded-Morozid - mõni
Jõulumemm ja põder Rudolf ka sekka - sõidukitest välja hakkasid pudenema, pani nii väikeste
kui suurte südamed kõvemini põksuma. Jõuluvanade postkontor töötas täie hooga ja lapsed said
oma soovikirjad ära anda. Kõik soovijad said Jõuluvanaga juttu vesta ja koos pilti teha. Tore oli
koos tantsu lüüa! Rahvamajas aga ootasid külalisi lauad, kus igaüks sai savist piparkooke või
muud meelepärast voolida. Savipealinnas tuleb ju käed saviseks teha! Jõuluvanade auks oli
temaatiliselt uhkeks kaunistatud mitu sõidukit. Suurim neist Wienerbergeri kopp, väikseim
Reimo Peetso kart, mis ka väärilise preemiaga kogu perele ära märgitud sai. Tundus, et
Jõuluvanadele meie juures meeldis. Tahaks nendega juba uuesti kohtuda! Kui rahvamaja
põrandad savist puhtaks sai küüritud, hakkasime fuajeed uue ürituse tarvis korda seadma.
Samal õhtul kutsusime kaaskodanikke üritusele nimega Me armastame Aserit. Spikerdasime
ülesehituse muidugi populaarse TV3 saate pealt maha, aga kõik küsimused ja ülesanded
puudutasid ikka meie kodukohta. Et mitte ise oma saba kergitada, tsiteerin nö vaataja kirja:
Väga tublid olete! Õhtu oli tore. Viktoriini ülesanded olid detailselt läbi mõeldud ja elegantselt
teostatud. Mäng kulges tempokalt ja meeleolukalt. See oli meie esimene katsetus, aga loodan, et
saame veel uusi võimalusi ja siis läheb juba paremini. Pühapäeval, 29. novembril süütasime
advendiküünlad meie ühisel kuusepuul rahvamaja juures. Seekord ei olnud vajalik kuuske
metsast tuua, vaid kaunistasime rahvamaja juures kasvava puu. 2. adventi tähistasime
rahvamajas koos heade naabritega Lüganuselt ja Viru-Nigulast. Naabervaldade segakoore juhatas
noor ning särtsakas dirigent Keio Soomelt ja laulud kõlasid nagu peab. Oli hubane ja samas
pidulik pärastlõuna. Kohaletulnud said hingekosutava elamuse. Suur tänu esinejatele aserlasi
rõõmustamast! 14.-17. detsembril on rahvamajas avatud Jõulumaa, kus lastele asjakohast
meelelahutust pakume. Saab mängida, meisterdada, mõistatada ja lugusid kuulata. Lapsed
saavad teada, kuidas sünnib, lõhnab ja maitseb värske leib. 20. detsembril toimub
traditsiooniline Eakate jõulupidu koos meeldiva õhtujuhi Aare Rebbani ja rahvamaja taidlejate
esinemisega. Tantsuks mängib ikka meie oma ja hea Aseri kapell. 23. detsembril on meile külla
oodatud kõige väiksemad vallakodanikud – toimub Koduste laste jõulupidu. Selleks puhuks on
Aseri näitering selgeks õppinud näidendi, kus tegelasteks Mõmmi, Rebase-Rein, hundikutsikad
Uugu ja Uudu, vares Vaak, Jänese-Juta ja loomulikult Karuema koos Karuisaga. Vanadele vana
lugu, aga väikestele täitsa uus. 26. detsembril on selle aasta viimane üritus - Aseri talvepidu. See
on pidu kõigile, kes tahavad kodust välja saada ja koos sõpradega lõbutseda. 2016. aasta 1.
jaanuaril kell 00.30 teeme rahvamaja uksed jälle lahti ja teid ootab Öödisko 2016!
Aseri Rahvamaja rahva ja kõigi taidlejate nimel soovin teile õnnelikku uut aastat! Tulge meile ja
tundke end hästi!
Galina Simoniš

Suuremad üritused Aseri vallas 2016.a.
30. jaanuar
Eesti võistkondlikud MV lauatennises (Vabaajakeskus)
06. veebruar
Eesti minikadettide ind. MV lauatennises (Vabaajakeskus)
22. veebruar
Eesti Vabariigi 98. aastapäev (Aseri Rahvamaja)
28. veebruar
Ida-Virumaa puhkpillimuusikapäev (Aseri Rahvamaja)
12. märts
Stiilipidu (Aseri Rahvamajas)
19. märts
EMSL „Jõud“ noorte MV lauatennises (Vabaajakeskus)
22. aprill
Jüriööjooks
25- 29. aprill
Avatud uste nädal (Aseri Kool – lasteaed)
02- 06. mai
Naistenädal (Aseri Rahvamaja)
14. mai
Rahvusvaheline lauatenniseturniir ASERI OPEN 2016
27. mai
Aseri Orkestri kontsert (Aseri Rahvamaja)
22- 23. juuni
Aseri XX vallapäevad
25. juuni
Lüganuse kihelkonna 775.aastapäeva üritus (Aseri Rahvamaja)
23. juuli
Aseri Rannaparty
09. september
Aseri XVIII Savijooks
07- 11. november Meestenädal (Aseri Rahvamaja)
16- 23. detsember Aseri vallarahva jõulupeod

ÔAseri koolipere

110 aastane kool – nii vana ja nii noor!
Käimasoleva õppeaasta esimene pool Aseri koolis on kulgenud juubeli tähe all. Mäletatavasti toimus kooli
vilistlaste traditsiooniline juubeliaasta kokkutulek tänavu augustis koolimaja sisehoovis toimunud nn
perepeo tiiva all, mistõttu 110aastase kooliloo jätkuva mõtestamise ja tulevikku vaatamise rõhk tuli panna
14.novembrile - tegelikule sünnipäevale. 13. novembril toimus juubelikonverents Ühel meelel kahes keeles.
Niimoodi kõlab meie uuenenud kakskeelse (põhi)kooli tunnuslause ja sama juhtmõtte all algatas meie kool
tänavu aprillis Ida-Viru maakonna allesjäänud nelja kakskeelse kooli ühenduse. Aseri kool leiab omast
kogemusest, et meietaoline kakskeelne kool on hästitoimiv integratsioonimudel, mida riik praegu kahjuks
põhikooli osas rahaliselt ei toeta. Sarnases seisus oli Aseri kool Eesti taasiseseisvumise järel, mil tekkis
vajadus anda venekeelsele lapsele hea riigikeele oskus. Nii saigi Aseri koolist 1993.aastal direktor Saare
eestvedamisel haridusasutus, mille nn nullklassis hakati venekeelseid lapsi nende vanemate soovil
eestikeelse intensiivõppega kooliks ette valmistama. Polnud eelarvet, õpikuid, metoodikat, rääkimata
kogemusest. Tasapisi hakati Eestimaal analüüsima Kanada kogemust, sellest ning omamaistest katsetustest
kasvas välja tänaseks venekeelsete haridusasutuste lahutamatu osana keelekümblus, mille 15. aastapäeva
Tallinnas sügisese konverentsiga tähistati. Suure asja huvitavat ja tulemuslikku algust Aseris meenutas
konverentsil õpetaja Valli Lille , kelle nimi suure panuse eest meie kooli arengusse koos kolleegide Helvi
Priimanni ja Iira Aruga auraamatusse kanti. Samuti jäädvustasime 13 aastat kooli juhtinud ja varemalt siin
õppinud-õpetanud Riho Kutsari nime. Kolmanda sissekandena on nüüdsest auraamatus Jaak Kutti nimi
aastatel 1906-20 kooli ülesehitamise ja juhatamise eest. Selle käskkirja võttis vastu kooli aukülaline,
ammuse koolmeistri pojapoeg, tuntud hematoloog Jaak Kutti , kes koos abikaasaga Rootsist juubelile
sõitis. Lõppeval aastal seadsime sisse kooli sõbra tiitli, mis omistatakse eelmise õppeaasta märkimisväärse
koolisõbraliku teo eest. Esimesena omistasime selle Balti-Šveitsi Komiteele koolimööbli kinkimise eest.
Konverentsi üks eesmärke oligi teadvustada Aseri kooli algatuslik 1993. aasta. Seepärast austasid üritust
meie kooli lõpetanud Ida-Viru maavanem Andres Noormägi ja Loksa kakskeelse gümnaasiumi direktor
Õnnela Tedrekin. Meie konverentsiteema kõnetas väga kõrget külalist – Riigikogu liiget Viktoria
Ladõnskajat, ajakirjanikku ja kakskeelsete raamatute autorit. Samuti oli meil heameel haridus- ja
teadusministeeriumi osakonnajuhataja Irene Käosaare ja sihtasutus Innove keelekümbluse peaspetsialisti
Ave Härsingu soojadest sõnadest: praegused haridusjuhid olid mõlemad omal ajal Aseri
keelekümblushakatuse juures. Meie kooli tänapäevast kõnelesid omad inimesed. Arvudest ja suundumustest
rääkis õppealajuhataja Katrin Ostapov, kakskeelse kooli mitmekeelsusest kui tänapäevase elunõudest tegid
ettekande tunnustatud keeleõpetajad Anna Metsis, Regina Kaplina ning oma isiklikku keeleoskust 5,5
ühikuga hinnanud Donetskist pärit inglise keele õpetaja Dmytro Popov. Töisele konverentsipäevale lõi
meeleolu õpilaste-õpetajate etteaste, mis sõna, foto ja muusikaga mängis ette meie enam kui sajandivanuse
kooliloo. Selle eest plaksutati ja tänati õpetaja Luule ja Silvi-Niina Varinurme, Jelena Kurtukovat, Anatoli
Zamahhovit ja ITmeest Dmitri Kääri. Videotervituse või kirja kaudu olid meie ajaloos sees kunagised
sõpruskoolid Moldovast ja Saksamaalt ning endine partneromavalitsus Braschwitz. Pärast saalijutte ja Aseri
ning kaugemate õnnitlejate häid sõnu sai koolilooga jätkata ajalootoas, kus õpetaja Lea Karja ringkäiku
tegi. Õhtul rõõmustasid koolirahvast ja külalisi Aseri puhkpilliorkester Veiko Pärnaku taktikepi all ja
tuntud kirjamees Sulev Oll, kes oma luulet luges - mõlemad meie kooli lõpetanud. 16.novembril alustasime
uut koolinädalat kooliperega üheskoos meie ajalugu meenutades. Kuna näitemängu peaosas oli koristajatädi
Luule Varinurme esituses, siis oli hommik sama õpetlik ja parajalt naljakas nagu konverentsipäeva
esmamängimisel. Traditsiooni kohaselt toimub kooli sünnipäeval klasside pildistamine. Juubeliaastatel
teeme ka koolipildi. 2015. aasta sooja, rohurohelise novembri keskel olime me sellised: 110 aastat vanad ja
enamik 7-15 aastat noored.
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Vabaajakeskuse aastalõpu sõnumid

Ühisüritus “Sport annab tiivad ja muusika pärituule”

Rahvusvahelise lauatennise päeva tähistamine

Lõppevat aastat võib Aseri spordielus lugeda igati kordaläinuks. Vaadates üle uute karikate ja medalite hulka
karikakapis, on tunne ülev ja annab jõudu edasi minna. Ei hakka kõiki tulemusi nimeliselt välja tooma, kuid mõned
eredamad hetked siiski. Suur heameel oli, kui Eesti meistrivõistlustel 33kordne Eesti meister Tatjana Tšistjakova seisis
paarismängu autasustamisel pjedestaalil koos oma õpilase Reelica Hansoniga – see on treenerile suurim tunnustus!
Peale selle, et Reelica tuli juunioride meistriks, saavutas ta Balti matšil teise koha juba naiste klassis. Väga edukaks
saavad lugeda mööduvat aastat ka Kristiina Andrejeva, Nadarian Berija ja Martin Penek. Kindlasti valmistas ka suurt
rõõmu Eesti võistkondlike meistrivõistluste naiskonna pronksmedal, tänasel päeval aga juhib Aseri naiskond peale
esimest ringi täiseduga! Samuti oleme edukalt korraldanud võistlusi, millest mõned on üsna pika traditsiooniga.
Novembri lõpus toimus XV Vello Kõrveku mälestusvõistlus korvpallis, mille võitis Kiviõli/Maidla võistkond –
O.Soolep, R.Lindeberg, S.Kreisman, A.Jermilov, M.Borodavin, G.Reimer, H.Tammann. Teise koha saavutas Aseri
võistkond – T.Reisi, R.Korjus, A.Tamm, H.Penek, K.Korjus, M.Aun, T.Hain, K.Penek, E.Lõhmus, R.Sinimäe,
M.Alles, M.Korjus. Kolmas koht kuulus S.A.Cito meeskonnale – F.Juuse, A.Gabitov, E.Klaasmägi, K.Paidra,
M.Merivee, K.Kivisild, Ilves, Vee. Vabavisete võistluse võitis Henry Tammann. Kordaläinuks võime lugeda ka
projektiüritusi, 6. aprillil korraldasime Aseris esimest rahvusvahelist lauatennisepäeva, millega märgiti meid ka
maailmakaardil särava täpikesega. Sellel päeval mängis Aseris lauatennist 173 inimest! Huvitavaks projektiks oli ka
lõppevale muusika-aastale pühendatud projekt „Sport annab tiivad ja muusika pärituule“, mille raames korraldasime
hulgaliselt huvitavaid üritusi. 28. oktoobril toimus projekti suurim üritus koos muusikakooliga, kus muusika saatel
sportisid korvpallurid, lauatennisistid, jalgpallurid. Silmailu pakkusid muusika ja spordiga väga seotud ilusa spordiala
esindajad – võistlustantsijad Jõhvist. Huvitavalt ja harivalt mõjus muusikakooli poolt erinevate pillide tutvustus. Lõpeb
aasta ja lõppevad ka selle aasta projektid, uueks aastaks on aga uued plaanid ja ideed, mida ellu viia. Juba veebruari
alguses toimuvad Aseris Eesti minikadettide meistrivõistlused, kus suurfavoriidiks meistritiitlile on meie Kristiina
Andrejeva, loodame, et koduseinad toetavad. Veebruaris toimuvad Aseris juunioride Eesti meistrivõistlused, kus asub
tiitlit kaitsma Reelica Hanson – seega huvitavat ja põnevat on palju ees ootamas! Hea meel on tõdeda, et
vabaajakeskuse kasutajate arv üha kasvab. Oluliselt on suurenenud spordiharrastajate arv ja seda tänu
aeroobikatreeningutele. Loodame pakkuda uuel aastal hulgaliselt põnevaid üritusi, tulemas on ka 20. suvemängud! 10.
ja 11. detsembril selgitasime Aseri valla 2015 parimad lauatennisistid. Kõige väiksematest lauatennisistidest olid
tublimad Annabel Oras, Diana Andrejeva, Elis Uussoo, Igor Zahharov, Oliver Oras, Oleg Kuznetsov, Denis Judin ja
Aleks Peters. Naiste esikolmik: Tatjana Tšistjakova, Reelica Hanson, Glafira Nagel. Naisveteranide klassi võitis
Rebeca Hanson, tüdrukutest Kristiina Andrejeva. Meeste hulgas oli parim Kert Räis, teine Koit Nagel.
Meesveteranidest võitis Allan Krall, järgnesid Viktor Lonski ja Vjatšeslav Andrejev. Poiste parimad olid Nadarian
Berija ja Martin Penek. Paarismängu esikolmik: võitjad Rebeca Hanson ja Kristiina Andrejeva, järgnesid Martin ja
Nadarian ning Glafira ja Koit Nagel.
Soovime vallarahvale rahulikku aastavahetust ning pakase ja lume saabudes loodame näha teid suusaradadel, mis
saavad teoks juhul, kui ilmataat loa annab!
Kaire Kutsar
Aseri Vabaajakeskuse juhataja

Aseri savijooks 2016

ABIPOLITSEINIK – vabatahtlik korrakaitsja
Korrakaitset võrdsustatakse tihti vaid politseiga. Paljud aga ei mõtle selle peale, et
turvalisust ei loo mitte ainuüksi politsei, vaid sellesse saab panustada igaüks. Politsei- ja
Piirivalveametis on oodatud igasugune kodanikualgatus, mis teenib turvalisuse
eesmärki. Üks viis vabatahtlikuna turvalisuse loomisel kaasa lüüa on kandideerida
abipolitseinikuks. Abipolitseinik saab politsei tegevuses vabatahtlikuna kaasa lüüa
vastavalt seadusele. Abipolitseinikud saavad politseid abistada avaliku korra tagamisel,
liiklusjärelevalves ning samuti ka piiri valvamisel. Nad on kaasategevad ka erinevates
ennetusprojektides, mille kaudu on neil võimalus suunata inimesi seadusekuulekatele
eluviisidele. Üldjuhul on abipolitseinikud korrakaitselistesse tegevustesse kaasatud koos
politseinikega, kuid täiendava väljaõppe edukal läbimisel on abipolitseinikul õigus
politseiniku antud ülesannet täita ka iseseisvalt. Eestis on juba ligi 950 tubli inimest
avaldanud soovi panustada nii oma kodukoha kui ka terve riigi turvalisusesse. Olulisem
roll avaldub abipolitseinikul aga oma enda kodukohas, sest kohalikke olusid ning
isikuid tunneb ta kõige paremini. Samuti on abipolitseinikud kodukohas isiklikult
kõrgelt motiveeritud, sest neil on võimalik anda oma panus kohaliku kogukonna
arengusse.
Täpsemat infot abipolitseinikuks saamise kohta saab prefektuuride personalitalitustest
või kontaktisikult. Ida prefektuuris on abipolitseinike kontaktisikuks Peeter Pau, kellega
saab ühendust telefonil 337 2352 või e-posti teel peeter.pau@politsei.ee. Abipolitseinike
tegevust ja töökorraldust tutvustav koduleht asub aadressil www.abipolitseinik.ee.
Julgelt võib oma kandideerimissoovist teada anda ka oma elukohajärgsele
piirkonnapolitseinikule.
Koostöös saavutame turvalisema elukeskkonna.
Margus Murdsalu
piirkonnapolitseinik
Jõhvi-Iisaku konstaablijaoskond

Juhan Reisi ja Liivi Maalman on Kohtla-Järve ja Kiviõli piirkonna
politsei juhid. Juhan on piirkonnavanem ja Liivi Noorsootöö
politseinik
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augustikuu eakad sünnipäevalapsed:

2015. aasta

Niina Šults
Leida Saaver
Zinaida Gnatenko
Erika Kiur
Tamara Tšernenko
Lembit Kalamees
Tatjana Hapjorskaja
Maria Astašenkova
Alla Agranovitš

septembrikuu eakad:
Pavel Ivanov
92
Vilma Vanatalu
90
Eldor Pärn
88
Hilja Reebert
88
Ool Normak
85
Ellen Koovit
85
Arnold Kiur
83
Helge Helme
83
Ilse Suits
83
Valentina Vassiljeva 82
Viivika Kriisa
82
Helvi Tomson
82
Vassili Kostin
75
Tiina Ubar
70
Veera Petrova
70
novembrikuu eakad:
Heljo Sass
90
Aleksander Gratšjov 85
Anatoli Pedak
83
Asta Selder
83
Helvi Priimann
81
Jekaterina Belova
81
Elma Ojasalu
80

oktoobrikuu eakad:
Ella Kuusk
Zinaida Hrapova
Erna Moorast
Linda Leibur
Elfride Kasela
Milvi Veiler
Zoja Põrotškina
Ester Kullamaa
Mihhail Sergejev
Lea Karja
Kalev Kilter
Valentina Aleksejeva

90
82
82
82
81
81
80
80
70
92
90
89
88
86
85
83
82
81
80
80
75

detsembrikuu eakad:
Valentina Pavljutškova 86
Asta Korkmann
84
Linda Joonas
84
Asta Kõrvek
84
Jekaterina Hauhia
83
Sergei Bobrov
83
Helvi Iljuštšenkova 83
Heldur Saaver
83
Hilde Lukken
81
Elvi-Helene Roots
81
Juta-Johanna Hunt
81
Zoja Hiisku
80
Veera Smirnova
75

detsember 2015

Î ìóçûêå è ìóçûêàíòàõ.
Íîâûé 2015-2016 ó÷åáíûé ãîä â Ìóçûêàëüíîé øêîëå ïî òðàäèöèè íà÷àëñÿ 1
ñåíòÿáðÿ.
Â 1 êëàññ íà ðàçëè÷íûå ñïåöèàëüíîñòè ïîñòóïèëî 12 ó÷åíèêîâ. Â
íàøåé øêîëå ìîæíî ó÷èòüñÿ èãðå íà ôîðòåïèàíî, áëîêôëåéòå, çíà÷èòåëüíî
ðàñøèðèëñÿ îòäåë íàðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ. Êðîìå òðàäèöèîííûõ èíñòðóìåíòîâ
(àêêîðäåîí, êíîïî÷íûé àêêîðäåîí, ãèòàðà), ðåáÿòà ïðèõîäÿò ó÷èòüñÿ èãðå íà
áàëàëàéêå è êàííåëå. Äîïîëíèòåëüíî, íà÷èíàÿ
ñ 4 êëàññà, ðåáÿòà ìîãóò îñâîèòü
êîíòðàáàñ, âîëûíêó, ïàðìóïèëëü, à òàêæå óäàðíûå èíñòðóìåíòû (ðó÷íûå
êîëîêîëü÷èêè, ÿóðàì, áàðàáàíû, ëîêóä). Ýòè èíñòðóìåíòû èñïîëüçóþòñÿ íå ñîëüíî, à
â îðêåñòðå èëè â àíñàìáëÿõ. Ïîìèìî îáû÷íîé ó÷åáíîé ðàáîòû, â 1 ïîëóãîäèè íàøè
ó÷åíèêè ïðèíÿëè ó÷àñòèå â êîíöåðòàõ äëÿ æèòåëåé ïîñ¸ëêà. 8 ñåíòÿáðÿ â ãîñòÿõ ó
Ìóçûêàëüíîé øêîëû ñ êîíöåðòíîé ïðîãðàììîé áûëà íàøà âûïóñêíèöà Òàòüÿíà
Ïîëèêàðïîâà, êîòîðàÿ çàêîí÷èëà Òàëëèííñêóþ Ìóçûêàëüíóþ Àêàäåìèþ, à ñåé÷àñ
ðàáîòàåò â Ìèëàíå ïðåïîäàâàòåëåì â îäíîé èç ÷àñòíûõ ìóçûêàëüíûõ øêîë. Î÷åíü
ïðèÿòíî, ÷òî íàøà âûïóñêíèöà íå çàáûâàåò ñâîþ øêîëó è ó÷èòåëåé è âñåãäà
ïîëüçóåòñÿ âîçìîæíîñòüþ ïîáûâàòü ó íàñ è äàæå âûñòóïèòü. Òàòüÿíà èñïîëíèëà íà
ôîðòåïèàíî íåñêîëüêî ïüåñ ñîâðåìåííûõ èòàëüÿíñêèõ êîìïîçèòîðîâ. 2 îêòÿáðÿ â
ðàìêàõ
Ìåæäóíàðîäíîãî
äíÿ
ìóçûêè
ñîñòîÿëîñü
îáùåå
ìåðîïðèÿòèå
îáùåîáðàçîâàòåëüíîé è ìóçûêàëüíîé øêîëû. Ìóçûêàíòû èãðàëè íà èíñòðóìåíòàõ, à
îñòàëüíûå ïåëè è ÷èòàëè ñòèõè íà ðàçíûõ ÿçûêàõ. Ýòîò êîíöåðò âêëþ÷èë â ñåáÿ
ñðàçó
3 çíàìåíàòåëüíûõ äàòû: Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ìóçûêè, Äåíü çàùèòû
æèâîòíûõ, Äåíü Åâðîïåéñêèõ ÿçûêîâ. Âñÿ áîëüøàÿ øêîëüíàÿ ñåìüÿ ïîñ¸ëêà Àçåðè
áûëà çàäåéñòâîâàíà â ýòîì ìåðîïðèÿòèè. 28 îêòÿáðÿ íàøè ó÷åíèêè ïðèíÿëè ó÷àñòèå
â ñîâìåñòíîì ìåðîïðèÿòèè ñ Öåíòðîì äîñóãà
«Ñïîðò äà¸ò êðûëüÿ, à ìóçûêà
ïîïóòíûé âåòåð». Ìíîãèå èç íàøèõ âîñïèòàííèêîâ íå òîëüêî ó÷àòñÿ ìóçûêå, íî è
çàíèìàþòñÿ ñïîðòîì. Â Öåíòðå äîñóãà ñîáðàëèñü äåòè, èõ ðîäèòåëè, áûëè
ïðèãëàøåíû ãîñòè èç Êîõòëà-ßðâå, êîòîðûå âûñòóïèëè ñ áàëüíûìè òàíöàìè.
Çàêîí÷èëîñü ìåðîïðèÿòèå óãîùåíèåì. Ãîñòÿì, ðîäèòåëÿì è äåòÿì áûë ïðåäëîæåí
òîðò. Ìåñÿö äåêàáðü, êàê ïðàâèëî, ïðîõîäèò ó íàñ ïîä çíàêîì çà÷¸òîâ è
àêàäåìè÷åñêèõ êîíöåðòîâ. Ó÷åíèêè èñïîëíÿþò ïüåñû, ðàçó÷åííûå â 1 ïîëóãîäèè.
Äëÿ äåòåé ýòî î÷åíü îòâåòñòâåííûå êîíöåðòû, âåäü èãðàþò îíè íå ïðîñòî òàê, à íà
îöåíêó, äà åù¸ ïåðåä ñâîèìè ó÷èòåëÿìè è ðîäèòåëÿìè. Ðåáÿòà, êîíå÷íî, âîëíóþòñÿ,
íåðâíè÷àþò, íî óìåíèå ïðåîäîëåâàòü òðóäíîñòè è ñîìíåíèÿ – õîðîøàÿ øêîëà äëÿ
äàëüíåéøåé æèçíè. Ðîëü è çàäà÷à Ìóçûêàëüíîé øêîëû – âîñïèòàòü ãðàìîòíîãî
ñëóøàòåëÿ è ïðèâèòü íàâûêè ìóçèöèðîâàíèÿ. Ìíîãèå èç íàøèõ âûïóñêíèêîâ,
ïîëó÷èâ àòòåñòàò î íà÷àëüíîì 7-ëåòíåì îáðàçîâàíèè, ïðîäîëæàþò èãðàòü íà
èíñòðóìåíòå. Êòî-òî èç íèõ èãðàåò â ìåñòíîì äóõîâîì îðêåñòðå, êòî-òî èãðàåò â
àíñàìáëå êîëîêîëü÷èêîâ è â îðêåñòðå íàðîäíûõ èíñòðóìåíòîâ ïðè Ìóçûêàëüíîé
øêîëå. Ýòî î÷åíü ïðèÿòíî, çíà÷èò íàøè òðóäû íå ïðîøëè äàðîì.Âïåðåäè Ðîæäåñòâî
è Íîâûé ãîä. Ïîçäðàâëÿåì âñåõ ñâîèõ ó÷åíèêîâ, èõ ðîäèòåëåé, æèòåëåé ïîñ¸ëêà ñ
íàñòóïàþùèìè ïðàçäíèêàìè. Æåëàåì ïîçèòèâíûõ ýìîöèé, óâåðåííîñòè â
çàâòðàøíåì äíå, èñïîëíåíèÿ âñåõ çàâåòíûõ æåëàíèé!
Ìàðèíà Ïîïîâà
Ïðåïîäàâàòåëü Àçåðèñêîé Ìóçûêàëüíîé øêîëû.

ÕNNITLEME TEID!
Angela ja Tarmo Viljaste pisipoja
Henri sünni puhul!
Irina ja Dmitri Semjonovid pisitütre
Debora sünni puhul!
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óñïåøíîãî Íîâîãî Ãîäà!

Òàòüÿíà Ïîëèêàðïîâà

ÑÑòðàíèöà âîëîñòíîãî ñòàðåéøèíû
Äîðîãèå æèòåëè Àçåðè!
Çàêàí÷èâàåòñÿ 2015 ãîä è êàê óæå ïðèíÿòî, ìíîãèå ëþäè è ïðåäïðèÿòèÿ ïîäâîäÿò èòîãè
óõîäÿùåãî ãîäà. ß íå õî÷ó ìíîãî ãîâîðèòü îá ýòîì ïîòîìó, ÷òî íåäàâíî âûøëà
ïîäàðî÷íàÿ êíèãà ïðî Àçåðè, ãäå èëëþñòðàòèâíî ïîêàçàíû ñîáûòèÿ è ìåðîïðèÿòèÿ çà
2014 è 2015 ãîä. ß õîòåë áû îñòàíîâèòüñÿ íà ïðåäñòîÿùåì áóäóùåì Àçåðè. Íàâåðíîå
ñàìàÿ îáñóæäàåìàÿ òåìà íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ýòî ïðåäñòîÿùàÿ àäìèíèñòðàòèâíàÿ
ðåôîðìà. Îíà êîñíåòñÿ âñåõ æèòåëåé âîëîñòè è ïîýòîìó áûëî áû ïðàâèëüíûì ðàññêàçàòü
î íåé ïîäðîáíåå. Ãëàâíûé âîïðîñ ñòîèò â òîì, ïî÷åìó âîîáùå íàäî îáúåäèíÿòüñÿ? Îòâåò
òàêîé, ÷òî åñëè ýòîãî íå ñäåëàòü òî ïîçæå ãîñóäàðñòâî ýòî ñäåëàåò ïðèíóäèòåëüíî è
êîìïåíñàöèé íå äàñò! Ñåé÷àñ ïðåäëàãàþò âñåì äîáðîâîëüíî îáúåäèíèâøèìñÿ
ñàìîóïðàâëåíèÿì äåíåæíóþ ïîääåðæêó! Îñåíþ 2017 ãîäà äîëæíû îñòàòüñÿ â Ýñòîíèè
âîëîñòè ñ ÷èñëåííîñòüþ
íå ìåíåå 5000 æèòåëåé. Ïîìîùü îò ãîñóäàðñòâà ïðè
äîáðîâîëüíîì îáúåäèíåíèè ïðèìåðíî 100 åâðî íà æèòåëÿ. Äëÿ Àçåðè ïðèìåðíî 170 000
åâðî. Íàøà ïðîáëåìà â òîì, ÷òî ìû ìîæåì îáúåäèíèòüñÿ êàê íà âîñòîê ñ ãîðîäîì
Êèâèûëè è âîëîñòÿìè Ñîíäà è Ëþãàíóçå èëè íà çàïàä ñ ãîðîäîì Êóíäà è âîëîñòüþ ÂèðóÍèãóëà. Èñòîðè÷åñêè ñâÿçûâàëà íàøó âîëîñòü Àçåðè ñ çàïàäíûìè ñîñåäÿìè âîëîñòü
ÌÀÕÓ. Â âîñòî÷íîé ÷àñòè ìû îáðàçîâàëè ñ Ñîíäà, Ëþãàíóçå è Êèâèûëè åäèíûé ñîþç
ñàìîóïðàâëåíèé. Ñ Âèðó-Íèãóëà ó íàñ îáùåå êëàäáèùå ñ Ñîíäà îáùàÿ ñâàëêà îïàñíûõ
îòõîäîâ è ò.ä. Äëÿ îêîí÷àòåëüíîãî ðåøåíèÿ ýòîãî âîïðîñà ñîçäàíà êîìèññèÿ, êîòîðàÿ
âçâåñèò âñå ïëþñû è ìèíóñû è ïðîäåëàåò àíàëèç, êîòîðûé ïðåäñòàâèò è æèòåëÿì Àçåðè.
Â íà÷àëå 2016 ãîäà ïëàíèðóåòñÿ ïðîâåñòè ðåôåðåíäóì ïî ýòîìó âîïðîñó è îïðîñèòü
æèòåëåé âîëîñòè. Íàøà ïðîñüáà ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ýòîì è âûñêàçàòü ñâîå ìíåíèå.
Îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå ïðåäñòîèò âûíåñòè âîëîñòíîìó ñîáðàíèþ. Äî ýòîé ðåôîðìû
íåîáõîäèìî ïîïûòàòüñÿ ïîëó÷èòü ãðàíä íà ñòðîèòåëüñòâà íîâîé øêîëû èëè äåíüãè íà
ðåêîíñòðóêöèè ñòàðîãî çäàíèÿ øêîëû. Âòîðîé êðóïíûé ïðîåêò ñâÿçàííûé ñ
ðåêîíñòðóêöèåé öåíòðàëüíîé ïëîùàäè Àçåðè è ïðîìåíàäà â ïàðêå. Òðåòèé ïðîåêò,
êîòîðûé ïëàíèðóåòñÿ îñóùåñòâèòü äî ðåôîðìû ýòî ñòðîèòåëüñòâî îñâåùåííîé äîðîãè ñ
Àçåðè â Ðàííó ïî ñòàðîé äîðîãè. Åñëè î÷åíü êîðîòêî, òî ïðèëîæèì âñå óñèëèÿ, ÷òîáû
ïðîåêòû îñóùåñòâèëèñü!
Íà êàíóíå ïðàçäíèêîâ õî÷ó ïîçäðàâèòü âñåõ æèòåëåé Àçåðè ñ Ðîæäåñòâîì è
íàñòóïàþùèì ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ! Ìèðà, çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ âñåì Âàì è âàøèì
áëèçêèì! Ëþáèòå òåõ, êòî ðÿäîì ñ âàìè!
Ñ óâàæåíèåì
Àðòõóð Ñåïïåðí

