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KÕRTSIALUSE KÜLA SELTSIMAJA AVAS UKSED

Kesk palavat suve avas pidulikult uksed vastselt valminud Kõrtsialuse küla seltsimaja. Kenas majas on
koosoleku- ja pidusaal, muuseumituba ja võimalused vaba aja veetmiseks.

VALMIS LASTE MÄNGUVÄLJAK

Juulis avati pidulikult Eesti olümpiakomitee ja Aseri vallavalitsuse koostöös rajatud lasteaia
mänguväljak.
ASERI VALLA TUNNUSLAUSE KONKURSS
Vallavolikogu viimasel koosolekul valiti mõnekümnest valla tunnuslause konkursile esitatud
ettepanekust välja üheksa. Volikogu otsustas esitada need vallarahvale arvamuse avaldamiseks. Ootame
Teie arvamusi kirjalikult vallavalitsusse.
Milline tunnuslause sobib Teie arvates Aseri

vallale kõige enam?
1. Aseri – Eesti savipealinn
2. Savipealinna toogu teie teed
3. Meri ja savi – Aseri uhkus
4. Aseri kui looduse vald
5. Eesti saviseim paik – Aseri
6. Aseri – savipealinn
7. Aseri – savijalgadega edukalt edasi
8. Aseri – savi ajast aega
9. Aseri – sinine savi, sinine meri
ASERIS AVATI KOOLI MÄLESTUSKIVI

Aseri keskkooli 100. aastapäeva pidustuste avaüritusena toimunud suvepeol avati kooliesisel
muruplatsil mälestuskivi. Katte eemaldas kivilt vanim kohal viibinud vilistlane Veedi Penek.
Selgusid parima heakorraga paigad
25.05.2005. a. kinnitati Aseri Vallavolikogu määrusega Aseri valla heakorrakonkursi läbiviimise kord.
Eesmärgiks oli välja selgitada heakorrastatum elamu-maakodu-suvemaja, korterelamu, tootmis- või
teenindushoone (ka tootmistalud), küla-alevik.
24. augustil sõitis Aseri valla heakorrakomisjon läbi valla 8 küla ja tegi tiiru peale Aseri alevikule. Igas
külas oli elamuid, mille heakord pani imetlema inimesi, kes suudavad ja oskavad oma kodusid nii
kauniks kujundada ja hiljem seda kõike ka korras hoida.
Kohtade jagamine osutus tõeliseks pähkliks just elamute osas ja eriti maakodude hulgas. Seal on suured
pinnad, haare laiem ja vaated pääsevad mõjule.
Pika vaagimise järel otsustas komisjon anda esikoha ja rahalise preemia Kuido Mustenile Koogu
külast. Tema kodu haljastuse märksõnadeks võiksid olla looduslähedus, lihtsus, millegagi pole üle
pakutud.
Hiljuti valminud objektidest võiks nimetada päikeseloojangu nautimise majakest ja looreha ratastel
käimlat. II koha vääriliseks pidasime Heigo Peneku maakodu Koogu külas. Seal on oskuslikult

kasutatud kunagise mõisa viinavabriku kõrget kivimüüri, korrastatud tiik, väga korras elumaja, suured
murupinnad, rohke õiteilu ja madalad müüritised väikestest munakividest.
III koht jäi Kalle Kohveri maakodule Kestla külas. Juba aastaid tagasi tundus, et seal on kõik paigas ja
lisada pole midagi, aga nüüd oli kõik veel ilusam: rajatud oli bassein ja remonditud elumaja.
Oli veel hulganisti hästi heakorrastatud kodusid, millest mõningaid tahaks mainida. Üllatas Evi ja
Heido Raimo kodu, sest nad on uute omanikena suutnud selle ümbruse muuta tundmatuseni. On
istutatud lugematu hulk puid-põõsaid, ehitatud huvitava kujundusega kamin, kasutatud mererannast
korjatud pestud puujuurikaid.
Õie Tamme kodu iseloomustasid hooned. Kõik väiksemad hooned harmoniseerusid suure elumajaga nii
värvilt kui stiililt, samuti korralik tara ja väravad. Põnevalt oli sisustatud vanast laudast katusealune,
kus noortel mõnus aega veeta.
Kalvis paelus pilku Helju Kotke kodu. Seal jäi silma veel Konnatiigi talu (Orase elamine). Siin
huvitavad objektid nagu esinemislava, kiik, palliplatsid, lõkkekoht, oskuslikult on kasutatud okslikke
jämedaid puutüvesid.
Mõnusalt idülliline tunne tekkis astudes Ats Jooritsa suvekodu õue (Aseriaru küla), kus kõik hooned on
saanud metsviinapuust katused, maakivimüürist on ümbritsetud õu, väikestest munakividest tehtud
mosaiikne aialaud ja samas stiilis kaevurakked. Aseri alevikus jäi silma Karevite kodumaja lihtsa ja
stiilse haljastusega. Ka väike maja väikese ala haljastusega võib-olla väga meeldiv.
Korterelamutest arvasime esikoha vääriliseks Rannu 16 elamu. Meeldiv ja lihtne haljastus, eraldi võiks
ära märkida puhkenurga maakividest müüriga.
Meeldivalt üllatas Kestla küla ainuke kortermaja oma haljastusega. Sellele II koht. Tunnustavalt
otsustati ära märkida Aseri kortermajade Pargi 2 ja Kooli 1 haljastuses tehtud töö. Nende majade
haljastus on alles kujunemisjärgus ja loodame, et nad jätkavad seda sama innukalt.
Tootmis- ja teenindushoonetest sai I koha Aseri Keskkooli ja lasteaia hoone. Siin on meeldiv alati
niidetud ja korras looduslik park ja majaesine plats. II koha sai Priit Eskori tootmistalu. Lisaks ilusale
elumajale on siin korras ja talule sobilik haljastus. III koha sai Nurme pood, kus on igal aastaajal poe
fassaadi kaunistatud, põhiliselt taimedega kastides.
Külade üldilmet mõjutavad negatiivselt niitmata ja umbrohtunud heina- ja põllumaad. I koha
vääriliseks pidasime Kõrtsialuse küla, millele tuleb kasuks kompaktsus. Küla asub suhteliselt väikesel
territooriumil ja sealsed kodud on ühtlaselt heas korras.
II koha sai Kestla küla, mis vastupidi Kõrtsialuse külale asub väga laialdasel territooriumil. Siin olid
kunagi suured talud.
Praegu leiab siit väga korras kodusid, niidetud teeääri (mitte kõikjal) ja siin oli näha ka viljapõlde.
III koha sai Kalvi küla. Muidugi annab sellele külale kordumatu näo mõisakompleksi kuuluvate
hoonete pidev restaureerimine.
Ära märkimist väärib Rannu küla, kus park ja kortermajade ümbrused rahuldavalt korras. Kõikidest,
kes mainimist vääriksid, ei jõua kirjutada, aga üldiselt jäi mulje, et inimesed hoiavad oma kodu ja
püüavad seda aasta-aastalt kaunimaks muuta. Selle eest suur tänu neile tehtud töö ja nähtud vaeva eest!
Mida kaunimad on meie kodud, seda kaunim on meie vald tervikuna.
Rutt Sula
Aseri valla heakorrakomisjon

VALLAVOLIKOGU OTSUSTAS
Juuni
- Kehtestada Koogu külas asuvate Kivi, Kassi ja Raudtee-ääre maaüksuste detailplaneering.
- Kinnitada 2005. a. teine lisaeelarve ja eelarve muudatused.
- Määrata Aseri Vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks 13.
- Moodustada Aseri vallavolikogu valimiseks 16.10.2005 Aseri valla haldusterritooriumil üks
13-mandaadiline valimisringkond.
- Moodustada Aseri valla valimiskomisjon koosseisus: valimiskomisjoni esimees vallasekretär Inna
Palm, liikmed: Anu Pelepelina ja Liia Steklova; asendusliikmed: Marget Karnetova ja Hille Aus.
- Lubada vallavanem Urve Takjas puhkusele 04.07.2005 – 31.07.2005.
VALLAVALITSUSE KORRALDUSED
Nr. 117. Paigutada hoolekandeasutusse liikumispuudega isik, kes ei tule iseseisva eluga toime.
Nr. 118. Määrata raske puudega isikule hooldaja.
Nr. 119. Väljastada AS Elpec-ile Aseri alevikus maa-aluse elektrikaabli ja 10 kV jaotla
projekteerimistingimused.
Nr. 120. Pikendada Ljudmilla Lendelile antud kaevamisluba Nurme tn 5 kanalisatsiooni- ja veetrassi
ehituseks kuni 30.08.2005.
Nr. 121. Kinnitada Õie tn 20 /AÜ Aseri katastriüksuse piirid ja nõustuda maa ostueesõigusega
erastamisega.
Nr. 122 Suunata reservfondist Kõrtsialuse Küla Seltsile jaanitule korraldamiseks ja seltsimaja
avamiseks 5000 kr.
Nr. 123. Lubada Tehase tn 5 asuval Tehase kauplusel töötada 23.06.2005 kl 7.00 – 24.06.2005 kl 3.00.
Nr. 124. Anda ehitusluba Aseri Vabaajakeskuse renoveerimiseks.
Nr. 125, 126. Määrata kahele raske puudega isikule hooldajad.
Nr. 127. Anda nõusolek Tallinna SK Budol treeninglaagri korraldamiseks Aseris 04.07.2005 31.07.2005.
Nr. 128. Lubada FIE Larissa Kaldal kasutada kooli sööklat treeninglaagri toitlustamiseks 04.07.2005 –
31.07.2005.
Nr. 129. Kinnitada külavanemateks: Kalvi külas Heljo Kotke, Oru külas Lidija Meier, Kestla külas
Lembit Salmus, Kõrkküla ja Kõrtsialuse külades Rutt Sula.
Nr. 130. Anda Jaotusvõrk OÜ-le Kõrkkülas asuva elektri õhuliini kasutusluba.
Nr. 131. Kooskõlastada Aseri II savikarjääri sadevete äratusprojekti koostamise lähteülesanded.
Nr. 132. Аnda kasutusluba Kõrtsialuse küla Seltsimajale.
Nr. 133. Nõustuda Kalvi külas asuva Vesipõllu maaüksuse ostueesõigusega erastamisega.
Nr. 134. Nõustuda Tellise tn 19 asuva maaüksuse maa ostueesõigusega erastamisega.
Nr. 135. Nõustuda Tehase tn 6 asuva maaüksuse maa ostueesõigusega erastamisega.
Nr. 136. Anda Jaotusvõrk OÜ-le luba maa-aluse elektrikaabli ja jaotusseadme ehitamiseks Aseri
alevikus.
Nr. 137. Anda Rahu tn 39 asuvale aiamajale kasutusluba.

Nr. 138. Määrata Aseri valla valimiskomisjoni asukohaks vallasekretäri kabinet Aseri vallavalitsuse
hoones asukohaga Aseri alevik, Kesktänav 5.
Nr. 139. Kinnitada Pihlaka tn 12 /AÜ Aseri Sõprus katastriüksuse piirid ja nõustuda maa
ostueesõigusega erastamisega.
Nr. 140. Kinnitada Loo tn 13 /AÜ Aseri Sõprus katastriüksuse piirid ja nõustuda maa ostueesõigusega
erastamisega.
Nr. 141. Nõustuda Kesktänav 10 maaüksuse maa ostueesõigusega erastamisega.
Nr. 142. Nõustuda Kesktänav 12 maaüksuse maa ostueesõigusega erastamisega.
Nr. 143. Nõustuda Kesktänav 20 maaüksuse maa ostueesõigusega erastamisega.
Nr. 144. Väljastada Wienerberger AS-le kavandatava tellisetehase projekteerimistingimused.
Nr. 145. Maksta ühekordset sotsiaaltoetust 13 isikule kokku 5000 kr.
Nr. 146. Vabastada Aseri Keskkooli õpilased 05.09.2005 – 23.12.2005 koolilõuna eest tasumisest.
Nr. 147. Vabastada Aseri Lasteaia lapsed 01.09.2005 – 31.12.2005 toiduraha maksmisest täies ulatuses.
Nr. 148. Vabastada Aseri Lasteaias toiduraha maksmisest 15.08.2005 – 31.08.2005 100% ulatuses 4 last
ja 50% ulatuses 11 last.
Nr. 149. Suunata reservfondist rahvamajale 7500 kr bariton-saksofoni ostmise projekti omaosaluseks.
Nr. 150. Toetada 3000 krooniga Kohtla-Järve Spordiseltsi “Kalev” Mati Napa 36. rahvusvahelise
mälestuskrossi SINIVOORE CUP 2005 korraldamiseks.

KOOLI SUVEPIDU
13. augustil kooli 100. aastapäeva tähistamise avaüritusena toimus kooli lõpetanute ja õpetajate
suvepidu, millest võttis osa ca 300 inimest.
Alustasime seda päeva nagu tavaliselt vilistlaste korvpallivõistlusega vabaajakeskuses, kus kolme
võistkonna hulgast võitsid kuni 35-aastased: Teet Reisi, Rait Sinimäe, Janno Malm, Mait Alles, Peeter
Alles, Rain Korjus. Järgnesid vanemad kui 35: Argo Korjus, Silvar Gardovskis, Heido Saaver, Agur
Tamm, Gaido Kentem ja kuni 25: Magnar Kutsar, Gert Lonski, Janno Soppe, Tõnu Kohver, Kristjan
Korjus, Fred Juuse.
Lauatennises olid kolm paremat: Allan Krall, Aarne Hanson, Janno Malm.
Edasine tegevus toimus juba koolimajas. Kooli esimese saja aasta tähistamiseks paigaldasime kooli ette
kivi kirjaga - 14.11.1905 Aseri kool, mille avamise õigus anti kohalviibinud eakamale vilistlasele Veedi
Penekule, kes on väga palju ära teinud kodukoha ja ka kooli ajaloo jäädvustamisel.
Kivi avamistseremoonia algas kooli laulu ühislaulmisega. Tore oli see, et sai kõigile tutvustada ka
kohalviibinud laulu autorit - meie kooli endist laulmisõpetajat Jaan Lindet. Õpetajatele
sünnipäevaklaas, tänusõnad, laul Luik Kristiinalt, õpetajate ühine pilt kivi juures ja suvepidu võis alata.
Suvepidu oli organiseeritud suvekoolina, kus vaheldumisi tundidega toimus seltskondlik tegevus ja
tantsida sai kahe ansambli: Tiit Kuusmiku ja Raivo Pihlaku muusika saatel.
Kõigil, kellel oli soov astuda meie suvekooli, palusime teha koolile väike annetus käepaela
lunastamiseks, seada sammud kooli sisehoovi poole, kus nad said maitsta Kaitseliidu Alutaguse Maleva
naiskodukaitsjate valmistatud suppi, kinkisime kooli sünnipäeva kirjutusvahendi, nime ja lõpetamise
aasta kirjutas igaüks ise üles ja suvekool alustas oma tundidega.

Lahti oli ka kooli ajalootuba, kus õhtu jooksul näitas eksponaate ja jagas selgitusi Lea Karja ning
videoklassis näitas kooli filmikroonikat Vello Karja.

Esimeseks tunniks oli muusikaline kasvatus, kus Aseri puhkpilliorkester Kait Tiitso juhtimisel andis
väga hea tunni erinevatest stiilidest. Ka orkestri solistid näitasid oma head taset, nii et esimene suur
emotsionaalne laeng oli saadud.
Teise tunni õpetajaks oli Sulev Oll ja teemaks ajalugu. See tund andis lühikese ülevaate kooli ajaloo
erinevatest tahkudest ja tunnist osasaanute sõnul oli see hea stsenaariumiga hästi läbiviidud tund.
Majandusõpetuse tunnis, kus toimus ajaloolise väärtusega kooliesemete oksjon, oli osalejate hulk
väike, kuid seda suurema innuga tunnist osa võeti ja pakkumised tulid sellise kiirusega, et kohati oli
fikseerimisega raskusi, aga tänu tublile õpetaja Maido Nõlvakule Viru Päästeametist läks tund korda.
Rütmikatunnis oli perekonnavalsi erinevaid versioone tantsida soovijaid vähe, aga pärast tantsiti kahe
ansambli saatel kuni suvepeo lõpetamiseni.
Lauluhuvilised, keda oli õhtu jooksul päris palju, said proovida oma laulmisoskust karaokes.

Sulev Oll juhatamas ajalootundi

Tänan kõiki organiseerijaid, osavõtjaid, kaasaaitajaid. Tänan õpetajaid ja vilistlasi, kes meie suvepeo
kutsele reageerisid ja oma osavõtuga suvepeo kordaminekule kaasa aitasid.
Järgmine üritus on novembris, kui tähistame kooli sünnipäeva. Järgmine suvepidu juba viie aasta
pärast. Kohtumiseni.

VÄIKE MEENUTUS ASERI KOOLI ALGUSEST
Aseri tsemenditehase rajamisega 20. saj algul pandi alus Aseri asulale ja seoses sellega, et tehases oli
ligi 30 kooliealist last, paluti tsaarivõimudelt luba avada tehases kool. Tsaarivõimud ei avanud uusi
koole eriti meelsasti. Seda näitab ka Aseri kooli eellugu.
Kirjavahetus kestis 5 aastat ja alles 1911. a. sai Aseri algkool kui vene õppekeelega 3. järgu 2-klassiline
erakool tööd alustada.
Kuigi koolis kehtis vene õppekeel, õpetati aineid I klassis emakeele abil. Eesti keelt ja evangeelset
luterlikku usuõpetust õpetati nii I kui ka II klassis eesti keeles.
Kool oli olemas ilma vastava loata aga alates 1. novembrist 1905. a. Seega on Aseri kooli sünnipäev
uue kalendri järgi 14. november 1905.
Kooli eesmärgiks oli anda tehase lastele kaheklassiline algharidus. Vastu võeti mõlemast soost lapsi,
olenemata rahvusest ja usutunnistusest.
Ma ei oska täpselt öelda, kui palju õpilasi on Aseri kooli sellest ajast lõpetanud, aga Aseri Keskkooli on
alates 1969. a. lõpetanud mõlema osakonna peale kokku 883 õpilast. Õpetajaid on lühemat või pikemat
aega Aseri koolis töötanud ca 250.
Riho Kutsar
Aseri Keskkooli direktor
EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED
august

Elsa Niinep, 17.08. – 86
Marta Iljuštšenkova, 17.08. – 86
Ivan Andrejev, 29.08. – 83
Vladimir Pokk, 20.08. – 82
Virve Astašenkova, 05.08. – 80
Konstantin Zvjagintsev, 06.08. – 80
Velda Lükki, 29.08. – 75
Žorž Kušnir, 08.08. – 70
Tatjana Hapjorskaja, 14.08. – 70
Maria Astašenkova, 30.08. – 70

Õnnitleme!

SPORT
JOOSTES TIPPU
25 Aseri sportlast võtsid osa kaheetapilisest jooksust “Joostes tippu”. Esimene jooks oli Sinivoore
mäel. Kõik meie sportlased vallutasid mäetipu, kus oli ka finiš. Auhinnalise koha sai oma
võistlusklassis Karina Pelepelina, kes tuli kolmandaks.
10. septembril kutsume kõiki jooksuhuvilisi osalema Aseri VII Savijooksul.

Start antakse vabaajakeskuse ees kl 12.00.
Võistlusklassid: tillujooks - kuni 7aastased; noormehed ja neiud – 8-12 a; põhijooks – 13 a ja vanemad;
veteranid: 40 a ja vanemad.
Auhinnad: kõikidele osavõtjatele auhind. Iga võistlusklassi kolmele paremale diplom ja karikas.
Kaire Kutsar
Vabaajakeskuse juhataja
LAUATENNISISTID LETIPEAL
Nagu igal aastal, käisime me koos treener Pekka Laidineniga sellelgi suvel jalgratastega Letipeal
laagris. Sinna oi päris raske sõita, aga me saime kenasti hakkama. Laagris oli tore – saime seal iga päev
ujuda. Istusime õhtuti lõkke ääres ja mängisime kitarri.
Letipeal oli väga suur kivi – olime selle kõrval väiksed nagu sipelgad. Pekka ja Emilia olid kokad ja
tegid väga head toitu.
Ootame järgmist laagrit ja teeme selle nimel palju tööd.
Karmen Kozma
LAUATENNISISTID LEEDUS LAAGRIS
24. juuli hilisõhtul alustasid Aseri lauatennisistid koos treener Pekka Laidineniga sõiti Leedu
rahvusvahelisse noorte treeninglaagrisse.
Saabumise päeval treeninguid ei toimunud, tutvusime kohalike oludega ja oli laagri avamine. Sportlasi
oli Poolast, Valgevenest, Venemaalt, Lätist ja Eestist. Lisaks meile olid laagris Tallinna Nõmme SK
lauatennisistid.
Teisest päevast alustasime treeningutega 2 korda päevas. Õhtuti toimusid võistlused. Meil oli võimalus
käia internetis, et olla kursis koduste jm sündmustega. Samuti oli hea kasutada basseini.
Laager kestis kümme päeva. Tugevas võistluses saime II koha, mille üle tundsime suurt rõõmu.
Laager oli väga hea sest aitas lihvida mänguoskusi. Kohe on algamas uus hooaeg.
Oliwer Nõlvak
TEATED
Aseri Keskkooli 1. septembri aktus toimub ilusa ilmaga koolimaja ees kell 10.00. Vihmase ilmaga
toimub aktus kooli aulas.

Alates septembrist on Kõrtsialuse küla seltsimaja avatud teisipäeviti kl 18.00-20.00. Ootame
ajalootuppa väiksemaid esemeid ja fotosid.
MTÜ Kõrtsialuse Küla Selts.
Info telefonil 5340 3296

MAAVALITSUS MAA ERASTAJATELE
Ida-Viru Maavalitsus teatab, et terve rea Aseri vallas asuvate maaüksuste ostu-müügi vormistamine on
omanike tõttu peatunud. Peamiselt on probleem erastatava maa eest tasumist tõendava maksekorralduse
puudumises. Kui maa erastaja on oma maa eest tasunud, kuid pole esitanud maksedokumenti Ida-Viru
Maavalitsusse, ei saa maavalitsus maa ostu-müügi toiminguid lõpuni vormistada. Võimalik, et
maaomanik arvab, et tema maaga on kõik korras, kuid tegelikult seisab tema omanikuks vormistamine
juba aastaid. Sel põhjusel seisab maavalitsuses aastatest 1998-2003 ligi 40 toimikut. Toome allpool ära
nimekirja maaüksustest, mille erastamise toimingud on toppama jäänud.
Aseri alevikus: Aasa 2, Allika 10, Loo 9, Kaevu 5, Kooli 4, Kordoni 16, Muru 7, Männi 8, Nelgi 20,
Niidu 15, Paekalda 4, Paekalda 8, Pihlaka 9, Rahu 25, Rahva 2, Roosi 12, Roosi 24, Savi 14, Tellise 4,
Tsemendi 2/4, Vahe 5, Õie 28, Õuna4. Aseriaru külas: Simoni. Kalvis: Kalamaa, Kaldaallika,
Konnatiigi, Kopli. Kestlas: Hansumetsa, Minni
Koogus: Männituka. Rannul: Heleni, Jõusöödalao, Gaasiballoonihoidla, Katlamaja, Kuivati,
Materjalilao, Priidu, Töökoja.
Asjaolude selgitamiseks palume maa erastajatel ühendust võtta Ida-Viru Maavalitsuse maaspetsialistiga
tel: 332 1254 või 332 1208.
_________________________________________________________________
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

