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Rahulikke jõule ja toredat aastavahetust soovivad Aseri vallavolikogu ja vallavalitsus!
AASTA VALLAS
Käes on aasta kõige ilusam aeg - jõuluaeg. See on vaikuse, sõbralikkuse, headuse ja ootuste aeg, kus
pole kohta kurjal sõnal ja inetul teol. Headele lastele on päkapikud juba mitu nädalat üllatusi sussi sisse
poetanud. Meil kõigil on järsku hirmus kiire, et veel sellel aastal kõikide tegemistega valmis jõuda.
Nagu alati, on aasta lõpp ka kokkuvõtete ning uute kavade tegemise aeg.
Kuidagi ruttu läks see aasta, kus oli palju vallavalitsuse poolset teha tahtmist ning vallavolikogu ja
vallaasutuste tublit koostööd. Alustasime valla projektipõhist arendamist. See tähendab, et püüdsime
enamuse arenguraha saada projektidega ning lisada sinna juurde omaosaluse, et suuta rohkem valmis
teha. Julgeme arvata, et see on päris kenasti toiminud.
SAPARD-i projekti toel remonditi külaelanike jaoks Rannu Raamatukogu maja esimene korrus.
Projekti üldmaksumus on 343 636 krooni, sellest projektipoolne finantseerimine 274 909 krooni,
omaosalus 68 727 krooni.
Aseri Rahvamaja akende vahetamisele ja fassaadi korrastamisele kulutasime 198 096 krooni, millest
projektiraha 158 000, meie omaosalus 40 000.
Aseri lasteaia mänguväljaku laiendamine koostöös Olümpiakomiteega maksis mõlemale osapoolele 20
000 krooni.
Keskkooli renoveerimiseks saime riiklikke investeeringuid 1 miljon krooni. Selle eest vahetati
keskkooli katus, renoveeriti saal, II korruse koridorid ning osaliselt vahetati välja aknad. Loodame
järgmisel aastal remontida III korruse ja asuda klassiruumide renoveerimisele.
Tehtud on vabaajakeskuse uuringuprojekt, et leida võimalusi selle suure hoone maksimaalseks
kasutamiseks ja ümberehituseks. Selleks tehti projekt summas 235 410 krooni, millest 170 000 on
projektiraha ja 65 410 krooni omaosalust. Tulevikus tahame taotleda Euroopa Liidu rahadest selle maja
ümberehitamiseks ca 12-13 miljonit krooni. Praegu käib taotlusprojekti ettevalmistus.
Usun, et kõik on märganud, et meie Kesktänava äärest on kadunud aastaid tühjalt seisnud varemed, mis
on oluliselt meie asula ilmet muutnud. Nende majade lammutamine maksis 248 000 krooni, ning selle

tarbeks saime raha keskkonnaministeeriumist 300 000 krooni.
Aseri peatänava ääres oli üks koledamaid maju vallamaja oma lipitud-lapitud moel. Tahame selle
järgmise aastaga korda saada, et vallarahval oleks mugav siia tulla ja me ei peaks häbi tundma oma
külaliste ees. Et meist ei arvataks, et isegi oma maja pole nad suutelised korda tegema, mis siis veel
muust rääkida! Tahame olla kõikidele võrdväärsed partnerid.
Üheks valulapseks on kindlasti valla teed. Võimaluste piires oleme teinud nende korrashoiuks kõige
hädavajalikumat. Oleme renoveerinud Kestla, Koogu ja Kalvi ranna teed ning Nurme tänava. Vastavalt
valla teehoiukavale püüame edasi minna.
Järgmisel aastal on kavas alustada muusikakooli maja renoveerimisega. Hasartmängumaksu fondist on
meile eraldatud 331 363 krooni, projekti üldmaksumus on 421 365 krooni. Väljavahetamisele läheb
maja elektrisüsteem ja kavas on saali renoveerimine.
Järgmisel aastal on kavas alustada muusikakooli maja renoveerimisega. Hasartmängumaksu fondist on
meile eraldatud 331 363 krooni, projekti üldmaksumus on 421 365 krooni. Väljavahetamisele läheb
maja elektrisüsteem ja kavas on saali renoveerimine.
Toetust oleme saanud Aseri asula ja Rannu küla tänavavalgustuse renoveerimise projektile (1,2
miljonit) aastateks 2005-2006. Kindlasti aitab see projekt muuta meie valla ilmet, laiendada
tänavavalgustust kõikidele tänavatele ning säästa ökonoomsemate valgustite arvelt.
Ette on valmistatud Kiviõli regiooni (6 omavalitsust) 2 aastane tööhõive projekt, mille abil tahame tuua
tööturule tagasi pikaajaliselt töötuid inimesi, anda nendele koolitust ning võimalust tööd teha.
Ettevalmistamisel on koostööprojekt EL rahade taotlemiseks Aseri ja Rannu veemajanduse
renoveerimiseks. Kuna EL rahastab suuri projekte, siis on omavalitsusel mõttekas teha koostööd
ühisprojektis. Nõnda väheneb omaosalus 10%- le sest keskkonnainvesteeringute agentuur paneb omalt
poolt 10%-se osaluse juurde. Tegeliku tööga oleme planeerinud alustada 2007. aastast. Euroopa veskid
jahvatavad aeglaselt. Ettevalmistamisel on turismialane koostööprojekt Eesti Televisiooni, Kalvi mõisa
ja valla vahel, et tutvustada meid nii siin kui ka Soomes. Heameelt teeb, et valla ettevõtlus on
saavutanud arengustabiilsuse ning plaanitav edasiminek on aina rõõmustav.
Selline sai aastalõpu ülevaade meie tegemistest. Kindlasti on valla projektipõhine arendamine vaid üks
osa meie töödest-tegemistest. Usun, et see on päris tähtis tegevussuund, kuna aitab kokku hoida valla
raha ja samas rohkem lisaraha valla arenguks sisse tuua.
Tänud kõigile, kes valla arengule nõu ja jõuga kaasa on aidanud, kes oskavad uusi ideid pakkuda ja
neid ka teoks teha!
Vastavalt võimalustele tahame vallas jõulurõõmu teha kõikidele. Usun, et jõulutoetuse summa suurus
pole nii tähtis kui see, et sind on meeles peetud.
Ilusat jõuluaega, tervist ja hingerahu teie peredesse! Uueks aastaks kindlusetunnet ja soovide täitumist!
Austusega
Urve Takjas
Vallavanem

VALLAVOLIKOGU OTSUSTAS
- Kinnitada Aseri valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, muutmise ja täitmise kord. - Kinnitada Aseri
valla eelarve reservfondi kasutamise kord.
- Algatada detailplaneering Tehase tn. 1 katastriüksuse jagamiseks.
- Kinnitada 2004. aasta lisaeelarve ja eelarve muudatused.
- Nõustuda osalema Kiviõli Omavalitsuste Liidu ühinemisläbirääkimistel.
- Kinnitada volikogu komisjonide esimeestele ja liikmetele hüvitiste maksmine vastavalt toimunud
töökoosolekutele.
- Taotleda Aseri valla munitsipaalomandisse Tsemendi ja Pargi tänaval asuvad elamukrundid.
- Kinnitada koolipiimatoetuse taotlemise ja kasutamise kord.
- Osaleda INTERREG III A programmis kuurordi- ja kultuuriturismiprojektis.
- Maksta jõulutoetust mittetöötavatele pensionäridele a´ 150 kr; kutse- ja kõrgkooliõpilastele a´100 kr;
Tðernobõli veteranidele a´ 200 kr; kolme- ja enamalapselistele perede a´ 500 kr; turvakodu vanuritele
jõululauaks 1600 kr; valla ja valla allasutuste põhikohaga töötajatele a` 1000 kr. Maksta
toimetulekutoetuste rahaliste vahendite arvelt vähekindlustatud puudust kannatavatele peredele
ühekordset täiendavat toetust a´ 500 kr iga pereliikme kohta; ühisteks jõulupidudeks eraldada küladele
raha külavanemate taotluste alusel.
VALLAVAVALITSUSE KORRALDUSED
Nr. 170. Vabastada Aseri Keskkooli õpilased 01.11.-23.12. 2004 koolilõuna maksmisest 100 %
ulatuses.
Nr. 171. Vabastada Aseri Lasteaia lapsed 01.11.-23.12. 2004 toiduraha maksmisest 100 % ulatuses.
Nr. 172. Maksta valla sotsiaaltoetuste vahenditest ühekordset toetust 15 isikule kokku 7400 krooni.
Nr. 173, 174. Määrata kahele raske puudega isikule hooldajad.
Nr. 175. Sotsiaalküsimus.
Nr. 176. Üürilepingu pikendamine.
Nr. 177. Anda Nurme tn. 9 asuvale elamule ja kõrvalhoonele kasutusluba.
Nr. 178. Kinnitada Aseri vallamaja kabinettide remonditööde töövõtjaks Kalot Ehitus OÜ.
Nr. 179. Määrata Koogu külas asuva Aidase-Uuetoa elamu ja abihoonete teenindusmaaks 4400 m2.
Nr. 180. Määrata Koogu külas asuva Sepa-Uuetoa elamu ja abihoonete teenindusmaaks 3000 m2.
Nr.181. Nõustuda Kõrtsialuse külas asuva Kullijüri maaüksuse vaba metsamaa erastamisega.
Nr. 182. Nõustuda Aseriaru külas asuva Pargi maaüksuse vaba metsamaa erastamisega.
Nr. 183. Määrata raske puudega isikule hooldaja.
Nr. 184. Toetada Kaitseliidu Alutaguse Malevat 3000 ja Tehnika- ja Spordiklubi Vermot 2000 krooniga.
Nr. 185. Kinnitada valla põhivarade amortisatsioonimäärade vahemik.
Nr. 186. Mitte nõustuda Maanteeameti taotlusega lükata määramata ajaks edasi Rannu-Aseri tee
remont.
Nr. 187. Väljastada projekteerimistingimused AS-le Elpec elektriliini ehituseks Kõrkkülas.
Nr. 188. Eraldada reservfondist vabaajakeskusele 10000 kr.
Nr. 189. Sotsiaalküsimus.

TÄHETUND
Räägi tasa minuga,
siis mu kuulmine on ergem.
Räägi tasa minuga,
tasa taibata on kergem.
Inimrõõmu, hingehärmi
tunnen-taban läbi tuule.
Ainult surnud sõnalärmi
kuuldeski mu kõrv ei kuule.
Betti Alver

Need luuleread on juba 12. aastat Jõgeval toimuvate Betti Alveri luulepäevade "Tähetund" motoks. See
novembri lõpupäevadel toimuv luuleüritus on saanud meie kooliteatritele üheks aasta tippsündmuseks.
Sinna tullakse kui palverännakule üle Eesti ja ega igaüks pääsegi, sest toimuvad ka eelvoorud
maakondades. Kuna siin rohkem soovijaid ei olnud, tähendas see topeltpinget, sest kui Tallinn, Tartu ja
Viljandi oma paremad saadavad, tuleb meilgi midagi tõestada. Vähemalt enda jaoks.
Seekordsete luulepäevade teema oli võetud Ott Arderilt: "See on nüüd selge, et tarvis on imevähe".
Paljud trupid olidki valinud Arderi loomingu, aga kuna teema lubas tegelikult väga palju, lavastasime
meie Ave Alavainu poeemi "Lambing ja Mozart".
Kokku oli kohale tulnud 35 kooliteatrit ja esinemist-vaatamist jätkus kaheks päevaks. Hindajaks oli
autoriteetne Akadeemia, kuhu kuulusid raadioajakirjanik Mari Tarand, Vanemuise lavastaja Ain
Mäeots, Kirjanike Liidu esimees Jan Kaus, teatrimees Jaak Allik ja mitmed teised näitlejad ning teatri
ja kirjandusega seotud inimesed.
Grand prix läks nagu mullugi Tartu Hugo Treffneri Gümnaasiumile, kes kasutas oma etenduses Juhan
Smuuli "Järvesuu poiste brigaadi". Noored nautisid näitlejate vaimukat esinemist, aga juhendajatele oli
see etendus topeltmõnu, sest meie lugesime sealt palju rohkem välja. Kui kellelegi pakub huvi, võib
auhinnasaajate nimekirjaga tutvuda Jõgeva Gümnaasiumi kodulehel, ja siis te leiate sealt ka ühe tuttava
nime. Nimelt sai publikumagneti preemia meie näiteringi pesamuna Helina Sternhof. Ja peale au ning
kuulsuse sai Helina omaks ka Vanemuise teatri logoga punane vihmavari.
Meie näitering oli Jõgeval esmakordselt 1997. aastal. Siis esitasime Valeri Brjussovi luulet ja ära
märgiti Reeli Meieli esinemine. Uuesti jõudsime luulepäevadele möödunud aastal ja siis anti meile
huvitava materjalivaliku preemia. Nii et ega me nii väga kehvad olegi siin maailma lõpus.
Kui see jutt äratas kelleski huvi, et mis nad seal siis õieti teevad, siis meie etendust saab näha
jõulureede hommikul keskkooli ilusas aulas. Ootame!
Luule Varinurm
näiteringi juhendaja

DETSEMBRIKUU KOOLIS
Viimaste aastate traditsiooni kohaselt käis poolsada vanemate klasside õpilast 4. detsembril Tallinnas
noorte infomessil Teeviit. Populaarne on see koolinoortele mõeldud üritus eelkõige seepärast, et oma
teabega on messile tulnud rohkesti õppeasutusi, mis praegustele keskkooliõpilastele
edasiõppimisvõimalusi pakuvad.
Lisaks kodu- ja välismaistele kooliboksidele olid tänavugi messil esindatud kirjastused oma
eksamimaterjalide ja õpikutega, erakondade noorteorganisatsioonid, noorsootööd tegevad
mittetulundusühingud jt.
Loomulikult pakkus Teeviit tänavugi meelelahutust (ametikoolide taidluskavad ja konkursid),
kehakinnitust, võimalust end ilusaks teha ja hästi tunda (tulevaste juuksurite, maniküürijate ning
massööride töötoad) ning relvi ja päästeteenistuse tehnikat katsuda.
Üksiti said maalapsed ka vaba tunnikese jõuluehtes pealinna nautida.
Detsembrilõpul teevad koolielu kiireks veerandilõpp ja talvepeod.
21. XII hommikul kell 10 toimub Narva teatri Ilmarine korraldusel I-IV b pidu, õhtul kell viis algab
terve eesti osakonna pidu, mille korraldajad on - nagu tavaks - lõpuklassid.
22. XII õhtul kell kuus toimub samuti lõpuklasside korraldusel V-XII b talvepidu.
Viimasel koolipäeval, 23. XII saab kogu koolipere kokku kell 9 hommikukontserdil, kus esinevad
huviringide lapsed. Teretulnud on ka lapsevanemad.
Õpilaste koolivaheaeg algab jõululaupäevast ja kestab 9. jaanuarini. Õpilased puhkavad ja osalevad
ringitöös.
Õpetajail on tegemist tööplaanide jm. Ka sellel vaheajal on kavas erialakoolitus.

TERE MARTIDELT, KADRIDELT JA PÄKAPIKKUDELT!
November on üks salapärasemaid ja huvitavamaid kuid meie lasteaias. Ta algab mõtiskleva ja tõsise
alatooniga hingedepäevaga, jätkub lõbusa ja lustaka isadepäevaga ning siis on veel mitu möllu- ja
tantsupäeva koos meeletu talveootusega. Kui kuu alguses oli lasteaed täis Martisid, siis kuu lõpupoole
ennustatakse Kadride tulekut. Kadrid olevat Martidele lubanud, et nemad teevad veel paremat möllu ja
tantsu kui Mardid. Tänavu külastasid meie lasteaeda Kooli-Mardid. Kooli-Mardid olid tublid ja
huvitavad ning esitasid lasteaiale põneva eeskava. Aitäh külastamast! Martide toodud õnn ja edu
kuluvad meile lasteaias alati ära.
Miks lapsed nii väga talve ootavad? Eks kindlasti lume ja talvemõnude pärast, arvavad täiskasvanud.
Seda kindlasti ka, kuid palju tähtsam on see, et esimese lumega pidid liikvel olema päkapikud. Meie II
ja III rühma lapsed väitsid tõemeeli, et nemad on juba tähele pannud, et õhtuti on akna juures liikumist

näha. Esimesed päkapikud olevat juba meie mail liikvel. Kahju olevat vaid sellest, et lund veel pole,
sest lume pealt pidi päkapikkude jälgi näha olema.
Suur aitäh Aseri Vallaavalitsuse päkapikkudele, kes meie lastele novembris ja detsembris tasuta toidu
kinkisid. Meie lapsevanemad on tänulikud.
I rühma jõulupidu toimub 22. detsembril kell 16.00
II rühma jõulupidu toimub 23. detsembril kell 16.00
III rühma jõulupidu toimub 23. detsembril kell 17.00
Toredat jõuluootust kõigile!
Eha Polluks Aseri
lasteaia juhataja

LAPSED ÕPIVAD UJUMA
MTÜ Spordiklubi Kuldsed Kalakesed alustas oma tegevust 2003. a. sügisel Aseri spordikompleksi
ujulahoone ostuga. Praegu toimub ujulahoone remont.
Selle aasta oktoobris alustasime projekti "Lapsed õpivad ujuma", millesse hõlmasime Aseri lasteaia ja
keskkooli algklasside lapsed. See oli meie klubi esimene samm kehakultuuri ja ujumisspordi
arendamiseks Aseris.
Kuigi ujumaõppijaid ei ole täna veel palju - ainult 22 last, on meil sellegipoolest hea meel, et peale
pikka vaheaega saavad meie lapsed õppida elus nii vajalikku ala nagu ujumine.

Aseri lapsed Kiviõli I Keskkoli ujulas.

Oktoobris alanud ujumisõpetuse algkursuse esimene pool on selja taga ja tulemused on juba
märgatavad. Lapsed ja lapsevanemad on tundidega väga rahul. Enne kursuste lõppu toimub omandatud
oskuste esitlus. Peale ujumise algoskuste omandamist võivad soovijad jätkata treeninguid spordiklubis
Kuldsed Kalakesed. Treeningtunde viivad läbi treenerid Ellen Jansen ja Mihhail Koikov.
Meie kodumaa asub mere ääres ja ujumisoskus tuleb igaühele kasuks. Kõik, keda see spordiala huvitab,
võivad registreeruda järgmistele ujumise algkursustele.

MTÜ Spordiklubi Kuldsed Kalakesed tänab lapsevanemaid ja sponsorit OÜ JKI Ehitust, mille juht
Gaido Kentem leidis võimaluse meid materiaalselt aidata. Oleksime tänulikud, kui leiduks teisigi
organisatsioone ja ettevõtteid, kes oleksid valmis meiega koostööd tegema.
Mihhail Koikov

ASERI RAHVAMAJA TEATAB
15. detsembril avatakse Kohtla-Järve laste kunstikooli õpilaste näitus.
19. detsembril algusega kl 14.00 eakate jõuluõhtu. Külalisesinejad ansambel Sladkaja jagoda ja
tantsuansambel Best. Rahvamaja poolt astuvad üles ansamblid Hõbehall ja Moi goda ja Aseri
Rahvamaja kapell. Õhtu juht Anna Zamahhova.
21. detsembril algusega kl. 10.00 koduste eesti laste jõuluhommik.
26. detsembril algusega kl. 12.00 koduste vene laste jõuluhommik.
Uue aasta varahommikul kl. 00.30 rahvamajas aastavahetuse trall. Tantsuks mängib ansambel NNB.
Samal ajal vabaajakeskuses disco.
3., 4., 5. jaanuaril algusega kl. 12.00 toimuvad Aseri Rahvamajas koolivaheaja üritused.
Kohtumiseni Aseri Rahvamajas!

EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED
November-detsember
Linda Sibrik - 89
Asta Kaarelsoo - 86
Elvine Karon - 86
Selma Reitkam - 84
Klavdia Pokk - 83
Mihhail Markov - 83
Evald Sune - 83
Karl Aaman - 80
Ants Jaanru - 80
Jevgenia Männik - 80
Pavla Tðertovikova - 75
Valentina Pavljutðkova - 75
Aleksandr Sergejev - 75
Helvi Priiman - 70
Maria Danilina - 70
Jekaterina Belova - 70
Hilde Lukken - 70
Juta-Johanna Hunt - 70
Helvi-Helene Roots - 70

Õnnitleme!

SPORT
Hästi on esinenud Aseri noored lauatennisistid. Tallinnas toimunud rahvusvahelistel noorteturniiril
saavutas Karmen Kozma I koha.
Häid võite on saanud Oliwer Nõlvak nii noorte kui ka täiskasvanute võistlusklassis.
Aseri Valla korvpallimeistrivõistluste I ring on veel poole peal. Kahe võiduga on momendil võistkond
"Hydea" ja JKI Ehitus. Ühe võiduga "Petsid" ning võiduta on "Maskid" ja Keskkool.

Aseri Vabaajakeskuse 30. juubeliaastapäeva tähistamisel toimusid ka spordivõistlused.
Korvpalliturniiriga mälestasime kauaaegset sporditöötajat ja korvpallitreenerit Vello Kõrvekut, kelle
surmast möödub 5 aastat. Korvpallilahingu võitis Hillar Koitla võistkond 73:63. Kauaaegne maja
juhataja viskas 15 punkti, enim punkte - 26 - kogus Marek Koitla.
Teise võistkonna kapteniks oli maja endine treener Veigo Juuse, nende võistkonna ning ühtlasi kogu
mängu tulemuslikum mängija oli vabaajakeskuse praegune korvpallitreener Teet Reisi.

Vabaajakeskust õnnitleb Lauatenniseliit

Lauatennises toimusid paarismängud. I koha saavutas paar Nikolai Bazarov - Aarne Hanson. Teiseks
jäid Juri Kalninð - Iljas Mirzagajev ja kolmandaks Allan Krall - Glafira Lonskaja.
Aseri Vabaajakeskuse kollektiiv tänab kõiki, kes aitasid kaasa meie maja juubeli tähistamise
korraldamisel ja läbiviimisel.
Soovime kõigile Aseri elanikele rahulikke jõulupühi ning edukat uut aastat!
Kaire Kutsar
Vabaajakeskuse juhataja

TEATED
10. jaanuaril kl 10.00 - 14.00 toimub Aseri valla saalis doonoripäev. Verd saavad anda 18-60 aastased.
Kaasa tuleb võtta pass.
Rannu Rukkilill EST ehitus- ja majatarvete kauplus on avatud igal tööpäeval kl 10-16, lõuna kl 12-13.
Lugupeetud vallarahvas! Hoidke oma koerad kinni. Murtud on palju metsloomi, samas on kõrge
marutaudioht.
Ostame kasvavat metsa, metsakinnistuid ja raiutud metsamaad. Ettemaksu võimalus. Tel. 50 69 554
E-mail: metsad@hot.ee

Aseri valla leht ilmub 1 kord kuus.
Meie aadress: Kesktänav 5 43401 Aseri Ida-Virumaa, tel 33 51630
Toimetus: Ahto Kaasik, Tiina Matvejeva, Anna Stepanova

