nr 10, (24)

detsember 2003

Rahulikke jõule ja tujuküllast aastavahetust soovivad Aseri Vallavolikogu ja
vallavalitsus!
ASERI VAHETAS VALLAVANEMAT
Aseri vallavolikogu umbusaldas 9. detsembril vallavanem Bruno Uustalit ning valis samal istungil uue
vallavanema, sellelt ametikohalt kuus ja pool aastat tagasi umbusalduse tõttu lahkuma pidanud Urve
Takjase.
Vallavanem Bruno Uustali ja volikogu eelarvekomisjoni esimehe Gaido Kentemi umbusaldamise
algatamise ettepanekud esitati Aseri Vallavolikogule nädal varem. Kumbki kaheksa allkirjaga.
Bruno Uustalile heideti ette puudulikku või sootuks puuduvat koostööd asutuste juhtidega,
vallavalitsuse ebapiisavat ettevalmistavat tööd volikogu otsuste vastuvõtmiseks, puudulikku koostööd
vallamaja enda töötajate ja volikogu esimehega ning olematut koostööd külade ja külavanematega.
"Asutuste juhtidel ei ole terve aasta jooksul kujunenud selget pilti oma asutuse lähitulevikust.
Muusikakooli üleviimine on juba kaua päevakorral, volikogu ei saa otsust teha, kui vallavanem pole
teinud sisulist analüüsi. Spordihoone ujulaosa müümisel jäid mitmed küsimused osapooltega läbi
arutamata. Mitu volikogu otsust on tulnud muuta vallavalitsuse tegemata töö tõttu. Ümberkorraldusi
raamatupidamises ei arutatud asjaosaliste endiga, mis tekitas ebaterve tööõhkkonna ning viis
pearaamatupidaja lahkumisavalduseni. Eelmise vallavanema tehtud töö rannikuäärsete alade
turismiprojektiga liitumiseks jäi lõpuni viimata, mistõttu vald jäi sellest rahastatud projektist välja."
See on osa vallavanemale tehtud etteheidete nimistust. "Koostöö on alati kahepoolne," ütles Uustal
vastulauses. "Kui on probleeme, siis neid arutatakse. Tundub, et selle asemel toimub kirjalik arvamuste
vahetamine. Vastan püstitatud probleemidele samuti kirjalikult".
Bruno Uustali umbusaldamise poolt hääletas kaheksa ja vastu kolm kohal olnud 11 volikogu liikmest.
Uus on unustatud vana
Istungi päevakorras oli ka uue vallavanema valimine. Ainsa kandidaadina pakuti sellele ametikohale
Urve Takjast, kelle poolt hääletasid kõik 11 volikogu liiget.

Urve Takjas asus 1991. aasta juunis ametisse Aseri abivallavanemana, pool aastat hiljem sai temast
vallavanema kohusetäitja. Vallavanemana oli ta Aseris 1997. aasta aprillini, mil volikogu teda
umbusaldas. Sama aasta mais valiti Takjas Lüganuse vallavanemaks; sellelt ametikohalt astus ta omal
soovil tagasi tänavu aprillis. 1. juulist tänini on Takjas maakonna omavalitsusliidu kultuuri-, spordi- ja
noorsootöö spetsialist.
"Ega see otsus mul kergelt tulnud," ütles Takjas pärast valimistulemuste teadasaamist. "Olen kõigil
kohalikel valimistel Aseris kandideerinud ja alati suure toetuse saanud - see teadmine andis tuge."
Vahetus ka eelarvekomisjoni esimees
Volikogu eelarvekomisjoni esimehele Gaido Kentemile pandi süüks suutmatust komisjoni juhtida.
Kuigi Kentem kaks kolmest esitatud süüdistusest tagasi lükkas, otsustas volikogu teda kaheksa
poolthäälega siiski umbusaldada. Eelarvekomisjoni uueks esimeheks valiti Aseri lasteaia juhataja Eha
Polluks.
Põhjarannik
VOLIKOGUS OTSUSTATI
Vallavolikogu istungid toimusid 3. ja 9. detsembril.
Volikogu otsustas:
- Määrata Aseri Spordihoone põhimääruses hoone aadressiks Kesktänav 22.
- Kinnitada vallavolikogu eelarve-, haridus-, kultuuri, maaelu- ja spordikomisjoni põhimäärused.
- Muuta Aseri valla põhimäärust.
- Muuta Aseri Vallavolikogu reglementi.
- Määrata 2003.a. eelarve auditi läbiviijaks OÜ Audiitorbüroo RKT.
- Maksta jõulutoetust: valla mittetöötavatele pensionäridele a´150 kr, väljaspool valda õppivatele kutseja kõrgkooliõpilastele a´100 kr, Tðernobõlis käinutele a´150 kr, nelja- ja enamalapselistele peredele
(kuni 18 a. lapsed) 400 kr, kolmelapselistele peredele (lapsed kuni 18 a.) 300 kr, turvakodu vanuritele
jõululaua katmiseks 1600 kr.
- Maksta toimetulekutoetuste rahaliste vahendite arvelt vähekindlustatud puudust kannatatavatele
peredele ühekordset täiendavat toetust a´500 kr iga pereliikme kohta.
- Algatada Aseri veemajanduse arengukava.
- Vabastada vallavolikogu eelarvekomisjoni esimehe kohustustest Gaido Kentem alates 10.12.2003.a.
- Tunnistada kehtetuks Aseri Vallavolikogu 13.11.2002.a. otsus nr 2 "Volikogu alatiste komisjonide
esimeeste valimine" punkt 2.1.
- Tunnistada kehtetuks Aseri Vallavolikogu 19.11.2002.a. otsus nr 5 "Vallavolikogu eelarvekomisjoni
liikmete kinnitamine".
- Seoses umbusalduse avaldamisega vabastada ametist vallavanem Bruno Uustal alates 12.12.2003.a.
- Kinnitada häältelugemiskomisjoni protokoll ja lugeda valituks Aseri vallavanemaks Urve Takjas.
Määrata vallavanem Urve Takjase ametipalgaks 12000 kr. kuus.
- Kinnitada häältelugemiskomisjoni protokoll ja lugeda valituks vallavolikogu eelarvekomisjoni
esimeheks Eha Polluks.
- Kinnitada vallavolikogu eelarvekomisjoni liikmeteks Riho Kutsar, Ott Penek, Vilma Kornilova, Hille

Jääger, Kaire Kutsar ja Urve Takjas.

VALLAVALITSUSE KORRALDUSED
Nr. 233-236. Määrata neljale raske puudega isikule hooldajad.
Nr. 237. Paigutada kodanik MTÜ Vahtra Hooldemajja Kiviõlis.
Nr. 238. Suurendada OÜ Aseri Kommunaali osakapitali 291 000 kr võrra.
Nr. 239. Maksta Aseri Keskkooli tööõpetuse õpetajale Tavo Kekkile tööleasumisega seoses aineõpetaja
toetust 15 000 kr.
Nr. 240. Anda kasutusluba Kalvi külas asuvale OÜ Kalwi Mõisale kuuluvale korterelamule.
Nr. 241. Anda nõusolek Kõrkkülas asuva Kõrtsi maaüksuse jagamiseks.
Nr. 242. Tagastada Koogu külas asuv õigusvastaselt võõrandatud "Kärneri 20" maaüksus.
Nr. 243. Kinnitada õigusvastaselt võõrandatud "Tiidu 2" maaüksuse nõudeõigusest suurema pindalaga
maa tagastamisel riigile tasutava võla suuruse määramise akt.
Nr. 244. Tühistada Aseri Vallavalitsuse korraldus 20.03.2002 nr 77.
Nr. 245. Seada Korteriühistu Aseri Metsa 2 korteriomand katastriüksusele Metsa 2.
Nr. 246. Kinnitada Pihlaka tn 21 katastriüksuse piirid ja nõustuda selle maa ostueesõigusega
erastamisega.
Nr. 247. Suunata reservfondist 1200 kr Kestla Külaseltsile Kestla ja Kõrkküla ühise jõulupeo
korraldamiseks.
Nr. 248. Maksta 11 isikule ühekordset sotsiaaltoetust kokku 3300 kr.
Nr. 250-251. Määrata kahele raske puudega isikule hooldajad.
Nr. 252. Suunata reservfondist 2500 kr külade pensionäride jõuluõhtu korraldamiseks ja 1607 kr
Ida-Virumaa Külade Esinduse korraldatud Soome õppereisi tarvis.
Nr. 253. Seada Korteriühistu Aseri Veetorni 2 korteriomand katastriüksusele Veetorni 2.
Nr. 254. Määrata raske puudega isikule hooldaja.

RAHVAMAJA PIDAS JUUBELIT
29. novembril pidas Aseri Rahvamaja oma 25. sünnipäeva. Pidu algas puhkpilliorkestri muusika saatel
ja sellele järgnes meie maja teiste kollektiivide kontsert. Esinema olid tulnud ka Aseri Keskkooli
tantsupoisid ja -tüdrukud ning Svetlana Jessevitsi juhendatav tütarlaste ansambel.
Peole olid kutsutud kõik endised direktorid, samuti rahvamaja sponsorid. Saalis oli ka hästi palju meie
sõpruskollektiivide rahvast.

Volikogu esimees Riho Kutsar tervitab Rahvamaja juubeli puhul.
Peale kontserti said sõna külalised. Oli väga tore näha, et meil on nii palju sõpru ja tuttavaid. Nii palju
kauneid sõnu ja soove ja see lillemeri!
Pidu jätkus rahvamaja fuajees tordi ja ðampusega. Tantsuks mängis ansambel Telepoisid. Vahepalaks
esinesid Püssi tantsukollektiivid, kelle juhendajaks on Aseris kõigile tuntud Natalja Ait. Kuulates ja
vaadates neid toredaid esinemisi, saad aru, et see mida siin majas tehakse, on tunnustamist väärt. Et
aidata kaasa Eesti tantsu- ja laulupidude traditsiooni jätkumisele, tuleb meil siin samas vaimus edasi
tegutseda. Suurimad tänud sponsoritele: AS Kalwi Mõis, Flexa Eesti AS, Wienerberger AS, Aseri
Vallavolikogule ja -valitsusele ning veel paljudele teistele, kelle abile me võime alati loota. Suurimad
tänud meie majarahvale ja taidlejatele, kes kõik andsid endast parima, et see pidu hästi õnnestuks!
Soovin rahvamaja poolt kõigile kaunist jõulurahu ja veel kaunimat uut aastat! Olete meie majja alati
teretulnud! Hille Jääger Rahvamaja juhataja

MUUSIKAKOOLIS
Tuleval aastal saab Aseri Muusikakool 30 aastaseks. Juubeliaasta raames tahaksime valla rahvale
tutvustada oma töid ja tegemisi minevikust ja tulevikust. Tutvustust alustame meie maja kõige
noorematest õppuritest - ettevalmistusklassist.
Eelkooli eesmärk on kasvatada endale järelkasvu ja valmistada lapsed ette muusikakooli astumiseks.
Rühmatundides lauldakse, tantsitakse ja joonistatakse. Kuid põhiülesandeks on loomingulise tunnetuse
arendamine, rütmisilpide tundmaõppimine, tutvumine relatiivse noodisüsteemiga ja muusika kuulamise
õpetus. Kõiki neid põhiülesandeid õpetatakse lastele märkamatult, mängeldes.
Sügisel plaanisime avada ühe rühma 4-6 aastastele lastele, kuid soovijaid oli nii palju, et praegu
tegutseb kaks rühma, kus õpib 23 mudilast. Lastele meeldib meie koolis ja tunnist põhjuseta puudujaid
ei ole.
20. detsembril pidutseb kogu koolipere jõuluõhtul, kuhu ootame ka jõuluvana. Meie väikesed
eelkoolilapsed on seal võrdväärsed pidulised muusikakooli õpilastega.

Soovin kõikidele lastele ja nende vanematele rõõmsaid jõule ja tujuküllast aastavahetust!
Marina Popova
Solfedþo ja muusikaloo õpetaja

AASTALÕPP LASTEAIAS
Taas on märkamatult kätte jõudnud jõulud. Lastele annavad sellest märku väikesed mehikesed, kes
nende tegemisi jälgima asuvad ja hommikuks sussi sisse üllatusi poetavad. Valmis on kirjutatud ja ära
saadetud kirjad Jõuluvanale.
Lasteaed on ilusaks kaunistatud ja kõiki, nii suuri kui väikeseid, on haaranud millegi ootus,
pühadeootus. Lasteaia jõulupeod toimuvad järgmiselt: I rühma pidu 19. detsembril kell 16.00, II rühma
pidu 23.detsembril kell 16.00 ja III rühma pidu samal päeval kell 17.00.
Meie tööaeg pühade ajal:
24.12. töötame kuni 16.00
25., 26., 27., 28.12. - lasteaed suletud
29., 30.12. - tavaline tööpäev
31.12. -töötame kuni 16.00
01., 02., 03., 04. 01.04. - lasteaed suletud
Soovime kõigile rahulikke jõule ja lõbusat aastavahetust! Kõigi südameisse armastust ja hingerahu!
Eha Polluks
Lasteaia juhataja
MÄLESTUSI RANNU RAAMATUKOGUST
Rannu kandi inimesed on ikka lugeda tahtnud. Varem kasutasid nad Rannu kooli raamatukogu, kus oli
kirjandust ka täiskasvanutele. Esimesel eesti ajal kasutati raamatute ostmiseks pidude, tuluõhtute ja
loteriide korraldamisest saadud raha.

Heili Nõmmets võtab volikogu esimehelt Riho Kutsarilt vastu
õnnitlusi raamatukogu juubeli puhul.

Rannu Raamatukogu alustas tegevust 1953. aasta 22. augustil. 50 tegevusaasta jooksul on seal olnud 10
juhatajat. Neist Leida Meigus 11, Ülle Hirse 10 ja praegune juhataja Heili Nõmmets on ametis onud 10
aastat.
Olen olnud Rannu raamatukogu lugeja selle algusest peale. Õppisin Kiviõli I Keskkoolis ja vajaliku
kirjanduse sain siit, sest kooli raamatukogust ei jätkunud kõigile, olid järjekorrad.
Kõige rohkem olen raamatukogu töödes ja toimetustes kaasa löönud 1959-1968.a., kui töötasin
sovhoosis raamatupidajana. Raamatukogu juhatajaks oli tollal Leida Meigas, kes juhatas ühtlasi
komsomoliorganisatsiooni

Luule Varinurme juhitava näiteringi lapsed Aseri Keskkoolist
andsid raamatukogu juubelil etenduse.
Tollal oli mingi punktide süsteem. Leidal oli "terav pliiats", ta sai alati mõlemalt alalt palju punkte. Eks
oli sedagi, et mõni raamat läks lugejakaardile käeshoidmise eest. Aeg oli selline. Nõnda oli ta rajooni
parim raamatukoguhoidja ja komsomolijuht.
Leida Meigas oli väga rõõmsameelne, teda oli kerge naerma ajada. Ja tema naer nakatas. Ta viis
raamatuid lugejatele koju - külades olid raamatulaenutuskohad. Üks neist oli Frieda Raudeni ja Joh.
Seppiku kodus Koogu külas. See oli peaaegu pidupäev, kogu küla tuli kokku. Frieda oli hea kokk,
vahel küpsetas ja pakkus sooja teed.
Selma Vasar

SPORT
Aeroobika
7.-9. novembril toimus Tallinnas Eesti Näituste messikeskuses VII rahvusvaheline ilumess "Ilu Sõnum
2003". Messi raames korraldati messikeskuse uues spordisaalis "Aeroobikakuninganna 2003" valimine.
Üritust korraldasid Eesti Võimlemisliit, Semolen Stuudio ja Eesti meistrivõistluste finaal

sportaeroobikas.
Aseri Spordiklubi naiste terviserühma liikmed koos oma treeneri Olga Zavjalovaga võtsid osa
võistluste raames korraldatud üritustest non stop aeroobika. Tegu on neljatunnise kavaga, kus üks
aeroobika stiil vaheldub sujuvalt teisega. Eesti parimate treenerite käe all sai nautida isetegemis- ja
liikumisrõõmu. Koos meiega tantsinud saalitäie naiste-neidude vanus varieerus 14-50 aastani. Nelja
tunni jooksul avanes võimalus tutvuda erinevate aeroobikastiilidega. Lisaks saime end võrrelda teiste
üritusel osalevate huvilistega. Nentisime, et kolmeaastane treening on meile andnud hea füüsilise
vastupidavuse.
Päev tipnes Eesti sportliuvõimlemise naiskonna etteastega, mis pakkus erilist esteetilist naudingut.
Otsustasime, et järgmisel aastal võtame sellest üritusest taas kindlasti osa.
Siinkohal avaldame Aseri Spordiklubi naiste terviserühma poolt tänu meie treenerile Olga Zavjalovale,
kes meiega neljandat aastat väsimatult tööd teeb ning Aseri Spordiklubile, mis toetab meie tegevust
juba neljandat aastat.
Diana Steklova
Lauatennis
18 Aseri noort lauatennisisti osales 22. novembril Tallinnas rahvusvahelisel lauatenniseturniiril.
Tugevas konkurentsis saavutas I koha KARMEN KOZMA.
Korvpall
23. novembril algasid Aseri valla MV korvpallis meestele. Peale I vooru juhib täiseduga JKI Ehitus
võistkond, II kohal on võistkond MASKID ja III kohal Aseri Keskkooli võistkond.
Aseri Spordihoone soovib kõigile Aseri elanikele rahulikke jõulupühi, lustakat aastavahetust ja
sportlikku uut aastat!
Kaire Kutsar
Spordihoone juhataja

+&Valla pensionärid, paljulapselised pered jt vähekindlustatud saavad valla kõhnukesest eelarvest
jõulutoetust enam kui 113 000 krooni.
Varahommikune kiilasjää nõudis ohvri. Inimene oli teel tööle kuid kukkus ja sattus vigastusega
haiglasse.

TERVITUSED JA TEATED
Kestla ja Kõrkküla ühine jõulupidu toimub 27. XII algusega kl 19.00 Kestla poe ruumides. Lähem
teave: Lembit Salmus, tel. 33 51 518

Külade pensionäride jõulupidu toimub 21. XII algusega kl 11.00 Rannu kohvikus. Lähem teave: Selma
Vasar, tel. 33 51 595.
Täname südamest Maimu Vastissoni ja Selma Vasarat, kes on tublisti aidanud Aseri valla eakaid
inimesi!
Grupp pensionäre

POLITSEI
Ajavahemikus 12.-18. XI varastati Rahu tn. 13 majast televiisor.
21.-24. XI varastati Aseri ujula katuselt 20 rulli ruberoidi.
4. XII lõhkus kodanik F.S. Rahu 23 piirdeaia.
4. XII konfiskeeris politsei Veetorni 2 elavalt kodanik L.K.-lt suures koguses salaviina ja -suitsu.
6. XII teatati, et Kooli tn. 3 korterist on kadunud raha ja väärisesemeid.
8. XII teatati, et ambulatooriumisse pöördus tõsiselt vigastatud alkoholijoobes mees.

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

