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aprill 2003

VALLAVALITSUSE KORRALDUSED
Nr 65. Anda AS-le Kalwi Mõis alkohoolsete jookide jaemüügi luba.
Nr 66. Kinnitada Aseri Keskkooli hoolekogu uus koosseis: Eha Polluks - volikogu esindaja, Anna
Stepanova - õpetaja, Jaanika Sternhof - õpetaja, Regina Kaplina - lapsevanem ja kooli vilistlane, Diana
Steklova - lapsevanem ja kooli toetava ettevõtte esindaja, Tatjana Dudkina - lapsevanem ja kooli
vilistlane, Ludmilla Teider - lapsevanem, Artjom Lind - õpilasomavalitsuse esindaja.
Nr 67. Anda AS-le Kalwi Mõis kaevamisluba Rannu külas asuva veetrassi rekonstrueerimiseks.
Nr 68. Anda Koogu tankla kohvikule kasutusluba.
Nr 69. Anda OÜ-le Telfer Grupp Koogu tankla kohvikus kauplemis- ja alkohoolsete jookide
jaemüügiluba.
Nr 70. Pikendada Koogu külas asuva õigusvastaselt võõrandatud kinnistu tagastamise tähtaega.
Nr 71. Anda maanõunik Ahto Kaasikule volitused plaani- või kaardimaterjali alusel katastriüksuste
moodustamiseks, maa ostueesõigusega erastamise ettemaksuna tasutava summa määramiseks ja teatise
koostamiseks ning maa maksustamishinna määramiseks. Tühistada Peeter Huntile antud vastavad
volitused.
Nr 72 - 73. Tagastada õigusjärgluse alusel Kuido Mustenile Koogu külas asuvad kinnistud.
Nr 74. Moodustada valla ehitusalane komisjon koosseisus: esimees - abivallavanem Ivo Korjus,
liikmed - maanõunik Ahto Kaasik ja ehitise omanik.
Nr 75. Eraldada reservfondist Aseri Muusikakoolile 500 kr, Rannu Raamatukogule 4000 kr ja Aseri
Rahvamajale 1000 kr.
Nr 76. Teha täiendusettepanekud maakondlikusse teemaplaneeringusse "Ida-Virumaa asustust ja
maakasutust suunavad keskkonnatingimused".
Nr 77 - 81. Määrata viiele raske puudega isikule hooldajad.
Nr 82. Lubada Meelis Urbanil lammutada Kõrkkülas Kõrtsi kinnistul asuv lagunenud viljakuivati.
Nr 83. Kinnitada Rannu külas asuva Tammetõru katastriüksuse piirid ja nõustuda selle
ostu-eesõigusega erastamisega Peeter Huntile.
Nr 84. Nõustuda Koogu, Rannu, Kõrkküla ja Kestla küla vabade metsamaade (Rannu-Kestla raba)
taotlemisega riigi omandisse.
Nr 85. Teha vallavolikogule ettepanek Aseri Keskkooli pikapäevarühma kasvatajate, ringijuhtide ja I-II
liitklassi õpetaja töötundide arvu puudutava otsuse muutmiseks.
Nr 86. Maksta kümnele inimesele ühekordseid sotsiaaltoetusi kokku 2500 krooni.
Nr 87. Lastekaitse küsimus.
Nr 88. Sulgeda Aseri Lasteaed kollektiivpuhkuse ajaks 25.06.2003 - 14.08.2003. a.
Nr 89. Sotsiaalhoolduslepingu lõpetamine.
Vallavalitsuse järgmised koosolekud on 23. IV ja 7. V

VOLIKOGUS OTSUSTATI
- täiendada Aseri vallaasutuste palgakorraldust;
- kehtestada valla haridus-, kultuuri- ja spordiasutuste põhimääruste ja arengukavade kinnitamise ja
muutmise kord;
- võtta seni erastamata korterid tagasi valla omandisse;
- määrata valla esindaja SA Kiviõli Tervisekeskuse nõukogusse;
- kompenseerida kooli toitlustajale FIE Larissa Kaldale 2003. a. vee, heitvee, sooja vee ja elektri
maksumus 30 000 kr ulatuses;
Vallavolikogu järgmine koosolek toimub 30. IV

ELAMUMAJANDUSE KOOSOLEK
Naabrivalve. 02. aprillil toimus Aseri Rahvamajas koosolek, milles tutvustati lähemalt naabrivalve
olemust ja räägiti elamu-, vee- ja küttemajanduse korrastamisest Aseri vallas. MTÜ Naabrivalve
juhatuse esimees hr. Tarmo Vaik tutvustas kohaletulnuile naabrivalve olemust ja organisatsiooni
struktuuri. Pärast kaasasolnud õppefilmi vaatamist seletas hr. Vaik, kuidas käivitada naabrivalvet oma
kodukohas ja milline tulu on sellest tõusnud nendele, kes on seda juba teinud. Abimaterjale ja infot
naabrivalve käivitamise kohta on võimalik saada Aseri Vallavalitsusest.
Kortermajade valitsejad. 01. jaanuariks 2003. a. pidid kõik kortermajade elanikud vastavalt
korteriomandi seadusele otsustama, kas nad valitsevad kaasomandit ühiselt, asutades korteriühistu, või
nimetavad majaelanike üldkoosolekul endale meelepärase valitseja. Koosolekul püüti teha kokkuvõte,
kuidas eelpoolnimetatud seadust täidetud on. Selgus, et Aseri vallas kasutusel olevast 35 korterelamust
on end määratlenud 15. Erastamata kortereid on veel 377. Kui korteriühistuid juurde ei looda, siis on
ainuke võimalus, toetudes Korteriomandiseaduse 20 lg 3, et Aseri Vallavalitsus taotleb valitsejate
nimetamist läbi kohtu otsuse.
Joogivesi. Kellelegi Aseri aleviku elanikele pole saladus, et nende poolt tarbitav joogivesi on väga
rauarikas. See põhjustab pruuni sadet meie toidunõudel ja sadestub veetorude seintele, kust ta aeg-ajalt
eraldudes tekitab suuri musti plekke kraanikaussi. Selleks, et vabaneda eelpoolnimetatud pahest, on
nüüd otsustatud hakata välja vahetama vananenud veetorusid uute plastmassist torude vastu ja
paigaldada keskveetorni rauaeraldusfiltrid. Filtrid koos paigaldusega maksavad ligi pool miljonit
krooni ja nende soetamiseks kavatseb OÜ Aseri Kommunaal kasutada pangaliisingut.
Soojamajanduse parendamiseks oleks vaja Aseri aleviku konteinerkatlamajasse paigaldada üks
täiendav 2 MW katel ja alustada soojusmõõturite paigaldamist kõikidele tarbijatele. Eeltööna teeb OÜ
Aseri Kommunaal ära vajalikud mõõtmised ja seejärel otsustatakse kas soojusmõõtureid on tarvis.
Ivo Korjus
Abivallavanem

KULU PÕLETAMISEST JA AUTODE PESEMISEST
Seoses kevade saabumise ja kulu põletamise laine algusega tuletame kõigile valla elanikele meelde, et
vastavalt Aseri valla heakorraeeskirja punktile 26.4 on vana kulu lubatud põletada ainult
kooskõlastatult Päästeteenistusega.
Keskkonnaministri 15. juuni 1998. a. määruse nr. 46 "Metsa ja muu taimestikuga kaetud alade
tuleohutusnõuete kinnitamine" punkt 10 ütleb, et kevadel, esimese kahe nädala jooksul pärast lume
sulamist keltsalt, on lubatud päästeasutuse häirekeskuse teadmisel tulekahju ennetamiseks põletada
kulu. Kulu võib põletada päeva ajal tuulevaikse või kergelt tuulise (kuni 3,3 m/s) ilmaga. Tee- või
hooneäärse kulu põletamisel tuleb teemaa välisserv, hoonel selle ümbrus eelnevalt kasta märjaks või
mineraliseerida. Kulu põletajal peavad kaasas olema tulekustutusvahendid. Kulu ei tohi põletada puude
ja põõsastega kaetud aladel.
Tuletame autoomanikele meelde, et auto pesemise eest ojade ja kraavide ääres ja muudes selleks
mitte ette nähtud kohtades võib karistada kuni 6000 krooni rahatrahviga.

MAJADE VÄRVIMISEST
Aseri valla majaomanikud, kes soovivad oma hooned ülevärvimisega kaunimaks muuta, saavad
soodsalt värvi osata. Nurga Äri ja värvitootja Eskaro pakuvad 2003. a. suvel värvi 20% odavamalt.
Majaomanikel tuleb selleks pöörduda Aseri Vallavalitsusse, et valida välja sobiv värvitoon ja saada
värvipass. Värvipassi esitamisel müüb Nurga Äri Rakveres värvi odavamalt.

TALGUD RANNU MÄEL
Vanakooli Osaühing kutsub 3. ja 4. mail Rannu endise koolimaja juurde heakorra talgutele. Kaasas
võiks olla reha, labidas, saag, kirves või käru. Mõlemal päeval algus kell 10 ja töötame kella 15-ni.
Lõunasöök korraldajatelt, tutvustame tulevikuplaane.
Ette tänades
Ott Penek 053 403 296
Kalle Kohver

RANNU-KESTLA RABA LÄHEB KAITSE ALLA
9. aprillil andis keskkonnaminister Heiki Kranich välja käskkirja millega algatati Rannu-Kestla raba
kaitseala moodustamine. Käskkirja aluseks oli Aseri vallavolikogu 18.10.2002.a. taotlus ning Eesti
Natura 2000 loodusinventuuri tulemused.
Läinud suvel külastas raba terve rida nimekaid loodusuurijad: botaanikaprofessor Tiiu Kull, soo-uurijad
Tõnu Ploompuu, Mati Ilomets jt. Tehti kindlaks, et Rannu raba on silmatorkavalt liigirikas ja hästi
säilinud loodusmaastik ning väärib sellisena kaitset. Rabast leiti terve rida kaitsealuseid taimeliike nagu

näiteks orhideelised soo-neiuvaip, laialehine neiuvaip, pruunikas pesajuur, roomav öövilge jt.
Taasavastati ka haruldase sookäpa kasvukohad mida on samas kirjeldatud juba 1997.a.
Rabas registreeriti ka mitmeid kaitsealuseid looma- ja linnuliike, näiteks sookured, tedred, metsised ja
loorkullid.
Kohalikele elanikele kaitseala moodustamine täiendavaid piiranguid ei sea. Jätkuvalt on lubatud marjul
ja seenel käia ning erametsi säästlikult majandada.
Ahto Kaasik
Maanõunik

NÕUANDELEHT METSAOMANIKELE
MTÜ Tähevalgusel on ilmunud erametsaomanikele tasuta jagatava metsandusliku nõuandelehe Sinu
Mets esimene number. Ajaleht ilmub 2 korda aastas - aprillis ja septembris. Artiklite autorid on oma ala
spetsialistid õppe- ning teadusasutustest, riigiametitest ning eraettevõtetest. Kõik kogutud materjalid
esitatakse metsandusspetsialistidest koosnevale kolleegiumile, kes otsustab artiklite avaldamiseks
sobivuse üle.
Mõned teemad esimesest lehenumbrist: õigusaktides sätestatud metsaomaniku kohustused metsade
uuendamisel ja kaitsel, raielangi uuendamine, looduslikule uuenemisele kaasaaitamine,
põllumajan-duslikust kasutusest kõrvalejäänud maade metsastamine, raierahu, vääriselupaigad,
pesakastid. Lehte võib küsida vallavalitsusest erametsakonsultandi käest või vaadata internetiaadressil:
www.hot.ee/sinumets
Aseri valla erametsakonsultant Mare Rennel võtab vallamajas kodanikke vastu 7. ja 21. mail. Lähem
teave tel. 052 56080.

TÄNUKIRI
29. märtsil toimus memmede tantsuansambli "Eideratas" 15. juubelile pühendatud tantsuetendus "Olid
ajad…". Täname kõiki peo läbiviimisel meile osutatud abi eest! Eriti täname endiseid Aseri elanikke
Valdur Rohesalut ja Mairo Küttist ning teisi abilisi: Gennadi Golubkovi, kauplusi Irpen, Nurme, Metsa;
Aleksander Fortuni, Aseri Vallavalitsust, Aseri Rahvamaja kollektiivi, OÜ Rannu Rukkilill E.S.T-d ja
AS Wienerbergerit.
Aseri tantsumemmed ja juhendaja Ingrid Korjus

MÄRTS KOOLIS
3.03. ja 4.03. tähistasime rahvakombestikku tutvustava algklassiüritusega (õp. Lille) ja klasside
suusaringi ning vastlaliuga kooli siseõuel (õp. Jansen ja Vagulina) vastlapäeva. Koolisöökla pakkus
hernesuppi ja kukleid.
4.03. kohtusid õpilased noorsoopolitseinik Nadeþda Meþentsevaga ja vaatasid narkoteemalisi filme.

6.03. toimus lastevanemate üldkoosolek, kus räägiti kooli kodukorrast, kuulati ära kooli hoolekogu
esimehe Anna Stepanova aruanne ja valiti uued hoolekogu liikmed.
7.03. andsid vene algklassiõpilased (õp. Antonova) emadele traditsioonilise naistepäevakontserdi.
8.03. käis maakonna kodanikupäeva mälumängus kolmandaks tulnud võistkond (H.-L.Kutsar,
G.Nahkur, G.Nigul, E.Vahur) auhinnaetendusel Helisev muusika.
3.-12.03. toimusid klassides emakeele/eesti keele aineviktoriinid (algklassiõpetajad, õp. Mear,
Laidinen, Korjus, Kaplina, Stepanova).
12.03. toimus õppenõukogu, mis võttis kokku III õppeveerandi, arutas kooli kodukorda ja 12. klasside
lõpetamist ning valis kaks pedagoogide esindajat uude hoolekogusse.
14.03., veerandi lõpupäeval tähistasime aktusega emakeelepäeva: õp. Mear ütles päevakõne ja
autasustas klasside parimaid keeletundjaid ning näitering (L. Varinurm) esitas temaatilise luuletuse.
17.-23.03. oli vaheaeg, mil enamik õpilasi puhkas. Osa õpetajaid oli täiendkoolitusel ning korraldas
lõpuklassiõpilastele konsultatsioone.
27.03. esines vene algklasside sõnakunstiring (õp. Antonova) rahvamaja teatripäeval emateemaliste
etteastetega.
28.-29.03. osalesid eesti osakonna näiteringid Ida-Viru kooliteatrite festivalil, kus mängiti teatritükke
Kardemoni linna rahvas ja röövlid ning Vapper keefir. Läinud kuul osalesid meie õpilased
aineolümpiaadidel. Ida-Viru geograafiaolümpiaadil saavutasid VIII a õpilased (õp. Korjus) järgmised
tulemused: 5. H. Sammelselg, 11. I. Tapner, 13. J. Kesa, 16. A. Allikmäe.
Lääne-Viru saksa keele olümpiaadil esinesid VIII a õpilased (õp. Sternhof) väga edukalt: 1.
S.Matvejeva, 3. A.Lõhmus.
Alates IV õppeveerandist on muutusi kooli kodukorras. Õppenõukogu otsusega on kooli välisuks
nüüdsest kella 9.00 kuni 15.00 suletud. Külalistel palume helistada uksekella.
Märtsis hakkasid lisaks kooliajalehele Aseri Keskkooli Originaal ilmuma eesti algklasside ajalehed (õp.
Lille, Kivipalu, Laidinen ja arvutiringi juhendaja õp. Ojasalu): I-II a Koolirõõm, III a Pajataja ning IV a
Silmapilk.
APRILLIKUU omanäoliseks tähtsündmuseks tõotab kujuneda 28.04. algusega kell 18.00 kooli saalis
toimuv tuntud eesti laulja SIIRI SISASKI kontsert ÜRGJÕUD, mis koosneb erinevate rahvaste laulude
kaasaegsetest töötlustest.
Siiri Sisask on koos Eesti Ühispangaga mitu aastat tegutsenud projektiga Saagu valgus!, mille eesmärk
on koolide sisevalgustuse vastavusse viimine uute tervisekaitse nõuetega, ühesõnaga - koolilapse
silmade kaitsmine. Möödunud sügisel sai Aseri kool projekti raames selleks otstarbeks ligi 70 000
krooni ja majas käib juhtmestiku ja valgustite väljavahetamine. Esmaspäevasel kontserdil tahame
lauljat ja panka annetuse eest tänada.
Kutsume vallarahvast kontserdile. Üksikpilet maksab 30 krooni, perepilet (pereliikmete arvu piiramata)
75 krooni. Palume pöörduda kooli sekretäri poole.
Pärja Kesküla

TEGEMISTEST LASTEAIAS

1. aprillil oli lasteaias naljapäev. Sel päeval võis lasteaias teha palju nalja ja olla ka ise naljakas.
Naljakas olla saab maskeeritud (värvitud või maskis) näoga, olles kentsakalt riietatult või nuputada
välja huvitav soeng. Samuti oli lubatud terve päeva jooksul vedada sõpru ninapidi nipiga küsimustega
ja rääkida naljakaid anekdoote.
21. aprillil tähistasime lihavõtteid väikese lastehommikuga ja korraldame lihavõttemunade näituse.
23. aprillil on jüripäev. Lasteaed võtab oma võistkonnaga jüriöö jooksust kindlasti osa.
30. aprillil on lasteaed erinevate nõidade ja muude võlurite päralt. Sel päeval on lasteaed täielikult
mustade ja salapäraste jõudude küüsis. Päeval teeme õues ka nõialõket ja muid vigureid.
Märtsikuus korraldasime lastevanematele anonüümse ankeetküsitluse, selgitamaks välja lastevanemate
ettepanekuid töö kvaliteedi parandamiseks lasteaias. Samuti oli küsitluses küsimus suvise puhkuse
kohta. Välja jagati 40 ankeeti. Tagastati 25 ankeeti.
14 vastanuist oli nõus suvise kollektiivpuhkusega.
6 vastanuist arvasid, et neil polekski suvel lasteaeda vaja, kuid teistel on vaja, sest vanemad töötavad.
5 vastanuist arvasid, et kindlasti peab lasteaed suvel töötama.
20 vastanuist olid lasteaia tööga väga rahul või rahul. Kiideti, et lapsed saavad lasteaias selgeks eesti
keele. Oldi rahul lastele õpetatud teadmistega.
5 vastanuist arvasid, et rohkem tähelepanu peaks pöörama vene keelele, rohkem lastega tegelema või
pakkuma lastele lisaks mingeid ringe.
Eha Polluks
Lasteaia juhataja

LIPUHEISKAMISE PÄEVAD V - VI
1. mai - kevadpüha
11. mai - emadepäev
14. juuni - leinapäev
23. juuni - võidupüha
24. juuni - jaanipäev

SPORT
12. aprillil toimus Aseri Spordihoones Eesti võistkondlike meistrivõistluste veerandfinaal lauatennises.
Kümne naiskonna hulgast tuli esimeseks Aseri naiskond. I poolfinaalkohtumine Aseri ja SK KOTREE
võistkondade vahel toimub 2. mail Aseris.
16. aprillil toimusid Aseri valla meistrivõistlused lauatennises. Osa võttis 27 mängijat. Aseri meistriteks
tulid Katerina Mihhailova ja Juri Semikov.
Võistluste juhend ei lubanud osaleda Eesti tippsportlastel, ikka selleks, et teistelegi võiduvõimalus
anda.

20 aprillil toimusid Aseri Spordihoones Eesti Maaspordiliidu "Jõud" noorte meistrivõistlused
lauatennises. Aserlastest saavutas: A klassis Katerina Mihhailova üksikmängus ja paarismängus
esikohad ning segapaarismängus III koha; C klassis Nelli Pedak II koha; D klassis Karmen Kosma II
koha; E klassis Vika Tðertovikova II ja Maria Sakova III koha.
23. aprillil toimub jüriöö jooks. Start kl 20.00 Aseri spordihoone eest. Võistkondade registreerimine
kohapeal pool tundi enne starti.
Osa võivad võtta kõik soovijad 9-liikmeliste võistkondadega ja oma tõrvikutega.
11. mail algusega kl 10.00 toimub Aseri Spordihoones rahvusvaheline lauatennise turniir.
Maijooks
Algab registreerimine väga populaarseks rahvaürituseks - 16. Tallinna maijooksuks, mis toimub 23. V.
Sellel aastal on kavas suur maikõnd Pirita velodroomil enne maijooksu; einepakis salat ja muud
huvitavat. Uuenenud on lastejooks: start mitmes rühmas, eraldi lastelava ja -kava. Eine ka lastejooksul
osalejatele. Pärast Maijooksu on lauluväljakul kõigile tasuta kontsert. Esinevad Ivo Linna ja Rock
Hotel, Erich Krieger ja Vanilla Ninja.
Aprillis registreerujatele on stardimaksud soodsamad. Jooksjad ja käijad aprillis 125 kr, mais 150 kr.
Lapsed ja pensionärid aprillis 85 kr ja mais 125 kr.
Osalemissoovist saab teatada Aseri Spordihoonesse tel. 51412.

Kodu korda!
Aseri Vallavalitsus kutsub üles kõiki aleviku ja külade elanikke tegema oma koduümbrused 1. maiks
korda. Kui oma ukseesine on korras, vaata ka üle aia. Võibolla on sealgi midagi ilusamaks muuta.

ASERI VALLA HEAKORRA EESKIRI
Algus Aseri valla lehes nr 1(15)
26. Heakorra tagamiseks on keelatud: [---]
26.9 hoida kütte- või muud materjali kinnistu tänavaäärses osas piirdeaiast või hekist kõrgemal;
26.10 ehitada kinni rõdu või lodzat ilma kinnitatud projektita;
26.11 visata üldotstarbelisse prüginõusse või konteinerisse vedelaid jäätmeid, kivi-või betoonijäätmeid,
puisteliiva, hõõguvat sütt, tulist tuhka, radioaktiivseid või teisi ohtlikke jäätmeid, jätta lahti prüginõu
kaant;
26.12 lasta heitvett sadeveekraavi või kraavi risustada;
26.13 matta jäätmeid pinnasesse, välja arvatud kompostimine;
26.14 paigaldada ilma projektita vedelkütuse mahutit;
26.15 valada kütte- ja määrdeõli kanalisatsiooni või lahtisesse veekogusse;
26.16 kasutada kõnniteedel tuhka või kloriide libeduse tõrjeks; kuhjata kloriidisegust lund puude ümber
või tänavaga külgnevale haljasribale;

26.17 loopida lund sõiduteele;
26.18 viia prügi alevikumetsa või mujale selleks mitte ettenähtud kohta;
26.19 telkida selleks mitte ettenähtud kohas;
26.20 kasutada mürkainet kehtestatud korra vastaselt, tekitada ülenormatiivset müra, vibratsiooni või
tolmu;
26.21 maha panna olmejäätmeid selleks mitte ette nähtud kohta;
26.22.omavoliliselt püstitada ehitisi;
26.23 matta lõpnud loomi väljapoole tervisekaitsetalitusega kooskõlastatud matmiskohta;
26.24 pesta mootorsõidukit lähemal kui 10 m veepiirist;
26.25 ujutada loomi üldkasutatavas supelrannas;
26.26 kasutada pestitsiide ja väetisi kehtestatud eeskirjade vastaselt;
26.27 parkida mootorsõidukeid haljasaladele, laste mänguväljakutele ja teistesse selleks mitte
ettenähtud kohtadesse.
IV VASTUTUS
27. Eeskirja rikkujat karistatakse "Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse" §662 järgi.
28. Käesoleva korra kohtuvälised menetlejad on vallavalitsus, politseiprefektuur ja
keskkonna-inspektsioon.
(Lõpp)

Politsei
Aseri politseikonstaabel Boriss Maissarov võtab kodanikke vastu Aseris Kesktänav 3 T kl 10.00 - 12.00
ja N kl 15.00 - 17.00. Telefon 72128 ja 51407. Politsei vihjetelefon 72345.

