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TEEME OMA RAHA!

Aseri Vallavalitsus ja volikogu kultuurikomisjon kuulutavad välja konkursi valla sümboli saviraha kavandi saamiseks.
Aseri Vallavalitsus ja volikogu kultuurikomisjon arutasid valla sümboli - savi raha väljaandmist. Miks
just raha? Raha vermitakse, et kaupu osta ja müüa. Teada tõde on see, et raha on alati vähe ning, et raha
paneb inimesed tegutsema. Vallalgi on raha juurde vaja. Kaup on ka head teod, mille eest saab anda
(au)raha. Raha (ka auraha) tekitab alati tähelepanu ja huvi.
Miks just saviraha? Savi on kohalik materjal, mis iseloomustab Aseri valda. (Savi)raha saab alati
vastavalt vajadusele välja lasta ja vermida. Saviraha on kõva raha. Kõvaks muutub see kuivades, eriti
kõvaks teeb selle põletamine, hindamatuks aga glasuurimine. Kui väga vaja, siis saab saviraha
paberraha vastu välja vahetada.
Aseri saviraha on suur raha. Ta ei kao näpu vahelt ära ning kui raha on taskus, siis peab see tunda
olema. Aseri saviraha on 10 - 15 sentimeetrise läbimõõduga. Aseri saviraha hakatakse vermima Eesti
Euroopa Liitu minekul Aseri savipäevadel.
Käesolevaga kuulutamegi välja Aseri saviraha kujunduse ja nime konkursi. Konkursi töid ootame 15.
detsembriks sellel aastal vallavalitsusse. Tööd saata või esitada kinnises ümbrikus, millele on märgitud
märksõna "SAVIRAHA" ja autori andmed. Auhindasid on kaks - üks kulli ja teine kirja (nime) jaoks.
Kumbki auhind on seni kehtiv Eesti suurim paberraha.
Ootame kõiki - hea võimalus raha teha!
Aseri Vallavalitsus

VALLAVALITSUSE KORRALDUSED
Nr. 220. Määrata raske puudega isikule hooldaja.
Nr. 221. Anda AS-le Kalwi Mõis Kalvi külas asuva kaalukoja-infopunkti hoone kasutusluba.
Nr. 222. Anda AS-le Kalwi Mõis Kalvi külas asuva generaatori- ja prügikastide hoone kasutusluba.
Nr. 223. Nõustuda Rannu külas asuva maa ostueesõigusega erastamisega.
Nr. 224. Muuta Aseri Vallavalitsuse 16.12.2002 korraldust nr 281.
Nr. 225. Suunata reservfondist 1000 kr Aseri Keskkoolile õpetajate päeva läbiviimiseks.
Nr. 226. Määrata raske puudega isikule hooldaja.
Nr. 227. Kinnitada eelarvemuudatused.
Nr. 228. Õppelaenu andmine vallaasutuse töötajale.
Nr. 229. Vabastada koolilõuna maksmisest täies ulatuses 21 õpilast ning 50% ulatuses kõik ülejäänud
õpilased alates 5. klassist.
Nr. 230. Maksta ühekordset sotsiaaltoetust 13 isikule kokku 4400 krooni.
Nr. 231. Suunata reservfondist 2000 kr Muusikakoolide Liidule ürituse korraldamiseks.

Nr. 232. Kinnitada vallavalitsusele esitatud sõiduauto Citroen Picasso hinnapakkumine.

VOLIKOGUS OTSUSTATI
29. oktoobril toimus Aseri Vallavolikogu korraline istung. Volikogu otsustas:
- Kehtestada Kõrkkülas asuva Kõrtsi kinnistu detailplaneering.
- Tunnistada peremehetuks Kalvi mõisa kolme endise moonakamaja varemed ja võtta need valla
valdusse.
- Võtta vastu Aseri valla lisaeelarve kogumahuga 906 270 krooni.
- Lubada vallavalitsusel liisida uus sõiduauto.
- Astuda Eesti Maaomavalitsuste Liidu liikmeks.
- Nimetada Eesti Maaomavalitsuste Liidu üldkoosolekule, Maapäevale, Aseri valla esindajateks Bruno
Uustal ja Riho Kutsar.
- Vabastada Gennadi Golubkov Aseri Vallavalitsuse liikme kohustustest.
- Kinnitada Aseri valla eelarvest toetuste andmise kord.
- Tunnistada kehtetuks Aseri Vallavolikogu järgmised määrused: 20.12.1997 nr 25 "Aseri valla
eelarvest makstavad toetused"; 25.02.1998 nr 32 "Volikogu 20.12.1997 määruse nr 25" täiendus;
30.06.1999 nr 51 "Volikogu 20.12.1997 määruse nr 25" täiendus; 18.02.2000 nr 10 "Volikogu
20.12.1997 määruse nr 25" täiendused; 21.02.2001 nr 32 "Volikogu 20.12.1997 määruse nr 25"
muudatused.
- Kinnitada õpilaste sõidusoodustuste võimaldamise kord.
- Kinnitada vallavolikogu revisjonikomisjoni põhimäärus.

HARULDANE LEID MERIKÜLAST
Hiljuti leiti Aseris Meriküla rannast haruldane pronkskirves millel vanust enam kui 3000 aastat.
Arheoloog Ülle Tamla Ajaloo Instituudist kinnitab, et arheoloogiliste juhuleidude hulgas on tegemist
Eesti tänavuse tippleiuga ning selle tähendus eesti arheoloogia jaoks on suur.
Sarnaseid hilise pronksiaja kirveid on Eestist seni leitud kõigest neli. Sama perioodi pronksesemeid on
ajaloolaste käes vaid mõnikümmend. Meriküla leiule lisab kaalu asjaolu, et teada on muinaseseme
täpne leiukoht.
Kirve leidis rannakividelt Aseri elanik Nikolai Jerahtin, kuid ei osanud seda muinasesemeks pidada.
Kirve väärtusele juhtis tähelepanu alles leidja vennatütar, kes tundis samasuguse eseme ära
ajalootunnis. Aseri Keskkooli ajalooõpetaja Lea Karja vahendusel jõudis muinasese lõpuks Ajaloo
Instituudi uurijateni.
Meriküla kirves on nn rantkirve tüüpi. Professor Valter Langi hinnangul on taolised kirved valmistatud
Lõuna-Skandinaavias või Põhja-Saksamaal, kus selliseid esemeid on leitud rohkesti. Tema dateeringute
järgi on siit leitud pronkskirved pärit vanemast pronksiajast ja tänaseks siis vähemalt 3000-3500 aastat
vanad.

Iidne pronkskirves Meriküla rannakividel
Tõenäoliselt sattus kirves rannale kaldajärsakust, kuhu lükati mõnekümne aasta eest ajaloolise
Meriküla pinnas. Lainete ning ilmastikuolude tõttu vajub savirikas kallas järjest allapoole ning vesi
uhub pinnasest välja kivid jm tahked esemed. Kui palju muinasesemeid Meriküla pinnas veel võis
peita, pole kahjuks võimalik kontrollida. Meriküla hävitati kolmekümne aasta eest savikaevanduse
rajamisel.
Meie rannakülla võis kirves sattuda seoses kaubavahetuse või sõjategevusega. Ülle Tamla sõnul tuleks
kaaluda võimalust, et esimesed siia jõudnud pronkskirved polnudki tööriistad, vaid hoopis rituaalsed
esemed. Nimelt olid sellel ajal tarberiistadena tavaliselt kasutusel silmaga kivikirved.
Meie kodukant on asustatud juba tuhandeid aastaid ja maapind peidab nii muinaskülade kultuurikihti
kui iidseid esemeid. Paratamatult satub neid aegajalt ka inimeste kätte. Et kõik muinasesemed on eesti
arheoloogiateaduse jaoks olulised, maksab riik nende eest leiutasu.
Kui kellelgi on kodus esemeid, mille puhul võib oletada, et tegemist on muinasesemetega, tuleks
pöörduda Ajaloo Instituuti Tallinnas: tel. 06 444 805 või 06 44 6594, aadress Rüütli 6. Kohapeal võib
ühendust võtta ajalooõpetaja Lea Karjaga, tel. 33 51 427 või maanõunik Ahto Kaasikuga, tel. 33 51
630.
Ahto Kaasik

KOOL KÄIB TEIST ÕPPEVEERANDIT
Pärast nädalast sügisvaheaega algas koolis 3. novembril taas õppetöö. Teine veerand kestab 23.
detsembrini, mil minnakse jõuluvaheajale.
Vaheaja juhatas bussitäiele õpilastele-õpetajatele sisse kahepäevane reis Venemaale - Peterburgi ja
Pushkinisse. Neevalinnas külastati zooloogiamuuseumi, osteti raamatulaadalt trükiseid, sõideti giidi
juhatusel linna mööda ja vaadati Aleksandri teatris B. Shaw` Pygmalioni. Teine päev veedeti Pushkinis,
endises Tsarskoje Selos. Huvitav oli nii tutvumine lütseumiga, kus õppis A. Pushkin, kui ka Jekaterina
paleega, kus nüüdseks on taastatud kuulus merevaigutuba.
Läinud vaheajal olid õpetajad ise koolipingis - kooli psühholoog Elle Purde viis läbi kahepäevase

koolituse. November on koolielus tavaliselt kiire kuu. Isadepäeva eelne reede läks ürituse Isad koolis
tähe all. Mäletatavasti viis kool tänavu mais esmakordselt läbi Emad koolis-päeva, mis õnnestus ja
õhutas isadepäeva sarnaselt tähistama. Õppepäeva jooksul oli (vana/kasu)isadel, onudel, vendadel… ja
ka emadel võimalus osaleda laste koolitundides. Õhtul andsid õpilased meestele, õieti kenasti kohale
tulnud peredele väikese kontserdi ja õp. Ellen Janseni juhtimisel lustiti teatevõisteldes. Aitäh 41
meesterahvale, samuti emadele, kes kooli küllakutse vastu võtsid!
Mardipäeval käisid väiksemad lapsed õp. Juta Tiitso sabas mardilaule lauldes koolimaja koridorid läbi
ja teenisid õpetajate toas vaevatasu.
14. november on Aseri kooli sünnipäev. Tänavu tähistati seda kolmandat aastat nn. sünnipäevaketiga.
Pärast esimest tundi moodustas kogu koolipere käest kinni hoides koridorides ja treppidel vonkleva
ahela. Pidupäeva ilmestasid tavakohaselt direktori õnnitlus ja veidike magusat - tänavu tükike
sünnipäevatorti. Tavaks hakkab kujunema kooli sünnipäeval klasside pildistamine.
Sellest veerandist on kooliuks taas lukus ja külalistel palutakse anda kella - koolitädi tuleb avama.
Teine sügisel taaselustatud tava on välisjalatsite vahetamise nõue.
Pärja Kesküla

RAHVAMAJAS
29. novembril algusega kl 18.00 tähistab Aseri Rahvamaja oma 25. juubelit. Toimub rahvamaja
kollektiivide kontsert. Esinema on lubanud tulla meie mitmed sõpruskollektiivid. Kontsert on mõeldud
kingituseks kõigile külalistele Aserist ja kaugemalt. Õhtu jätkub tantsusaalis "Telepoiste" muusika
saatel (kui sul puudub kutse, maksab pilet tantsule 25 kr). Tule seekord sinagi, kes sa pole meil ammu
käinud. Tule vaatama, tule kuulama, kindlasti hakkab meeldima!
24. novembril avatakse Aseri Rahvamajas Helvi Ormani maalide näitus. Kõik on oodatud!
Hille Jääger

LASTEAIAS
Isa tõstab õhku mind
Olen tema naerulind
Naeran salud kajama
Valud metsa ajan ma
6. ja 7. novembril olid meil lasteaias tähtsad ja kallid külalised - isad. Tähistasime Isadepäeva. Lapsed
valmistasid oma isadele ja ka vanaisadele ette toredad kontserdid (iga rühm eraldi) ning meisterdasid
uhkeid kingitusi. Samuti oli meil välja pandud portreede näitus "Minu isa". Portreede näitus meeldis
isadele ehk kõige rohkemgi, sest ennast oli pildilt võimalik ära tunda vaid autori nime järgi.
November on lasteaias tore kuu, sest külalisi käib meil hulgi. Kuu alguses oli lasteaed täis Martisid
ning kuulda on, et kuu lõpupoole on tulekul Kadrid. Mardid olid tülikad külalised, külvasid viljaõnne,

möllasid ja tegid ulakusi, õppida ei tahtnud kohe üldse. Õnneks oskasid Mardiemad korda pidada.
Nüüd ootame suure huviga, mida need Kadrid küll kaasa toovad.
Peale lõbusate asjade toimub ka tõsine õppetöö. Iga päev on igas rühmas oma tegevused. Kui 3
aastased õpivad alles õigesti pintslit-pliiatsit käes hoidma, siis 6 aastased veerivad kokku juba sõnu.
Teadmiseks vallaelanikele: lasteaia II rühmas (s.o. 4-5 a. rühm) on vaba koht.
Eha Polluks

RANNU RAAMATUKOGU
Rannu raamatukogu alustas tegevust 1953 aastal ning tähistab tänavu oma 50 juubelit. Väike tagasipilk
möödunud aastatele.
* Raamatukogu esimene asukoht oli Rannu vana koolimaja esimesel korrusel. Samas asus tollal ka
Aseri sovhoosi kontor.
* 1982. aastal viidi raamatukogu üle elumajja Rannu küla keskuses, kus ta sai oma käsutusse
kolmetoalise korteri.
* 2001. aastal kolis raamatukogu värskelt remonditud majja.
* Raamatukogu kirjanduse fondis on üle 10 000 eksemplari teavikuid.
* Üks vanemaid raamatuid raamatukogus on F. R. Kreutzwaldi "Eesti ennemuistsed jutud" aastast
1953.
Heili Nõmmets

ASERI JOOGIVEES RAUDA VÄHEM
Aseri Kommunaal paigaldas Aseri asula veetorni kaks veefiltrit, mis puhastavad joogivee ülemäärasest
rauast ja magneesiumist.
"Filtrid on küll paigaldatud ja töötavad, aga ametlikult pole neid veel vastu võetud - teeme analüüse,"
ütles Aseri Kommunaali juhatuse esimees Viktor Lonski. Tema sõnul on rauasisaldus Aseri joogivees
nüüd lubatud normist väiksem, ent magneesiumi on siiski veel rohkem, kui tohiks.
Kuigi torudesse jõuab nüüd varasemast puhtam joogivesi, on torud ise sellises seisukorras, et tarbijad
siiski päris kvaliteetset vett ei saa. Lonski kinnitas, et järgmisel aastal tehakse torustiku uuendamisega
kindlasti algust. "Hakkame jupikaupa tegema, kõige hullemad kohad kõigepealt. Mõned torud on juba
60 aastat vanad…"
Veefiltrid läksid Aseri Kommunaalile maksma 300 000 krooni, nende soetamiseks võetud liisingut
hakkavad veetarbijad tasapisi kinni maksma: uuest aastast tuleb vee eest 15 % rohkem maksma hakata
(praegu maksab kantmeeter vett 4.60 krooni)
Põhjarannik
Täpsustus
Paranenud joogiveest saavad rõõmu tunda siiski vaid osad Aseri elanikud. Vana veetorni vesi on

jätkuvalt ebakvaliteetne.

“ÜRG JA JÕUD” TÕI PILLID IDA-VIRUSSE
Siiri Sisaski heategevuslik kontserttuur "Ürg ja jõud" sai 29. oktoobril otsa Ida-Viru jaoks, kui lauljatar
toimetas isiklikult Toila Gümnaasiumisse ja Aseri Keskkooli kastid muusikainstrumentidega, mis on
soetatud tuuril kogutud annetuste eest.
" Ma ei olnud selles autos Ida-Virumaale muusikainstrumente toimetades üksi, vaid minuga oli ligi 800
inimest. Nimelt nii palju oli neid, kes tegid annetusi väikekoolidele muusikariistade soetamiseks", ütles
Sisask.
Heategevusliku kontserttuuri viljadest valis Sisask teiste seas osa saama Toila Gümnaasiumi, sest
Toilas oli "Ürgi ja jõu" kontsert ning Aseri keskkooli, sest selle kooliga on Sisaski asutatud
heategevusfondil Saagu Valgus varasem side.
"Ma ei teagi, mis nendes kastides on, aga teisipäeval saame pidulikul aktusel teada, kui koos lastega
need avame", ütles Toila Gümnaasiumi direktor Joel Guljavin, "siis annan õpilastele edasi ka Siiri
sõnad".
Aseri Keskkooli direktor Riho Kutsar ütles, et "Ürgi ja jõu" muusikaga said nende kooli lapsed tutvust
teha enne kõiki teisi, sest kui Sisask käis fondi Saagu Valgus abi neile vahendamas, esitas ta nende
koolis selle kava laulud. "See meeldis kõigile, me võtsime selle videosse ja kinkisime video Siirile
pärast "Ürgi ja jõu" avakontserti Pirital", lisas ta.
"Tänu heategevusele olen tutvunud mitmete koolidega ning Aseri kool on üks selliseid, kus ise tahaksin
õppida, kui veel laps oleksin, ja Toila kooli direktor annab juba oma olemusega edasi seda sõnumit, mis
mul on õpilastele viia" rääkis Sisask.
Teet Korsten
Põhjarannik

VALLAVALITSUSES UUED VASTUVÕTUAJAD
Esimesel detsembril hakkavad kehtima Aseri Vallavalitsuse uued sisekorra eeskirjad, millega seoses
muutuvad mõnevõrra valitsuse töö- ja vastuvõtuajad.
Tööpäev algab edaspidi kl. 8.00 ja lõpeb kl. 16.30. Tööpäev lüheneb lõuna arvelt, mis kestab nüüd
12.00 kuni 12.30.
Kodanike vastuvõtuajad on esmaspäeval ja neljapäeval kl 8.00-12.00 ja 12.30 - 16.30.

SPORT
10. oktoobril osalesid Aseri jalgpallipoisid Põhjamaade festivali eelvoorus 17 a. ja nooremate poiste
vanuserühmas. Meie tublid poisid saavutasid kaheksa võistkonna hulgas esikoha ja jätkavad võistlust
pääsuks finaali, mis toimub 2004.a. mais Rootsi Kuningriigis.

Poisid mängisid koosseisus: Sergei Setðko, Robert Männiste, Aleksander Mogilenko, Andrei
Kurotðkin, Dmitri Tðemeris, Arseni Filippov, Nikolai Volnov, German Sipilov. Võistkonda juhendab
Jüri Kamenski.
2 aastat tagasi osalesid selle turniiri finaalvõistlusel Taanis meie jalgpallitüdrukud. Soovime, et sama
edukalt esineksid ka meie poisid.
18. oktoobril alustasid ELTL Laste GP võistlussarjas hooaega meie kõige nooremad lauatennisistid.
Sari koosneb seitsmest etapist ja lõpeb mais finaaliga. Esimese etapi võidupunktid kogus meie noor
lauatennisist KARMEN KOZMA.
Aseri lauatennisenaiskond alustas edukalt Eesti võistkondlikke meistrivõistlusi. Esimese vooru lõpetas
naiskond kaotusteta. Teine voor mängitakse 13. detsembril.
Kaire Kutsar

TEENUS
Valmistame mettallist uksi, väravaid, välisuste varikatuseid ja muid konstruktsioone. Tel. 051 31 280

+&Aseri joogivesi muutub paremaks, mis peaks mõjuma positiivselt inimeste tervisele ja kodumasinatele.
Koolivägivald süveneb ka Aseris. Koolikaaslaste peksu ohver pöördus politsei ja arsti poole.

POLITSEI JA TULETÕRJE
14.11. kl 23 paiku kutsuti tuletõrje Aseriaru külla, kus põles laut. Tules hukkus 71 lammast.
05.11. kl. 15 paiku peksis 15 aastane nooruk 13 aastast noorukit Aseri sordihoones ja tekitas talle
kehavigastusi.
05.11. kl. 23 ajal tagus Nooruse tänaval kodanik M purjuspäi kodanik S-i korteri ust ja lõhkus selle
lukud.
04.11. kl. 17 paiku varastati Aseri Vallavalitsuse fuajeest 9 m2 paigaldamist ootavat põrandaplaati.
29.10. kl. 21 paiku jõi end purju ja laamendas turvakodus selle asukas S.
14.10. öösel lõhkusid tundmatud isikud AS Kalwi Mõisa puutöökoja ukse ja katuse.
04.10. peksis tundmatu mees Kestla külas kodanik L-i ja röövis tema mobiiltelefoni.
01.10 kl 6 paiku hommikul varastati Kooli 3 trepikojast sinine-hall-valge lapsevanker.

EUROTOETUSED MAAOMANIKELE
Järgmisest aastast alates makstakse põllumeestele EL-i pindalatoetusi üksnes deklareeritud maa eest.
Deklareerida tuleb nii 2002. kui ka 2003. aastal kasutuses olnud põllumajanduskultuuride pind,
püsirohumaa ja kasutamata põllumajandusmaa.
Hetkel on deklaratsiooni täitmine vabatahtlik, kuid ette valmistatakse seadusemuudatust, mis muudab
selle kohustuslikuks.
Deklareerida tuleks ka metsa- ja muud maad. See annab võimaluse taotleda maale edaspidi metsandusvõi keskkonnatoetust.
Lähemalt võib lugeda: http://web.pria.ee/uudised/uudis1691/. Teavet saab ka PRIA Ida-Viru
vanemspetsialistilt 33 25 711.

Aseri valla leht ilmub 1 kord kuus.
Meie aadress: Kesktänav 5 43401 Aseri Ida-Virumaa, tel 51 630
Toimetus: Ahto Kaasik, Tiina Matvejeva, Anna Stepanova

