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ASERI KOOL PÜHITSES OMA SAJANDAT JUUBELIT

Tänavu augustis vilistlaste suvepeoga alanud juubeliüritused kulmineerusid novembris, mil täitus 100
aastat õppetöö algusest Aseri koolis.
11. novembril rääkisime kooli sajast aastast aulas toimunud ajalooüritusel. Meie kooli sünnile eelnenud
Eesti haridusloost kõneles Veedi Penek. 1905. aasta sündmustest andsid ülevaate näiteringi lapsed.

Kooli asutamise, esimese õpetaja Anna Leetsmani ja esimese koolijuhataja Jaak Kutti ning seejärel
kooli juhatanud teenekate Aleksander Nurga ja Rudolf Reimani tegemised võtsid kokku Pärja Kesküla
ja Luule Varinurm. 1937. aastal kooli juhatama tulnud Villem Nurgast ja tollasest koolielust jutustas
tema poeg Ahto Nurk. Kõiki järgnevaid koolijuhte mäletav kunagine õpilane ja hilisem õpetaja Imbi
Pakker rääkis lustakaid lugusid igaühest ja visandas neist ideaalse direktori koondportree. Õpetaja Lea
Karja koostöös Valli Lille ja Juta Tiitsoga elustas õpilaste suu läbi keskkooli algusaastate ja uue
koolimaja lugu. Mari-Ann Sternhof kõneles saksa keele tähendusest meie koolis. Regina Kaplina ja
Anna Stepanova koos õpilastega demonstreerisid meie kooli tavapäraselt head riigikeeleoskust.
Pedagoogikateadlase Ene-Mall Verniku ettekanne meenutas soojalt meie kooli 39. aastat juhtinud Jaan
– Ülo Saart ja tema käivitatud eesti keele kümblust. Oma kooliaega ja hiljutise suvepeo
ettevalmistamist meenutas praegune ajakirjanik Sulev Oll

Meie direktor Riho Kutsar rääkis kooli tänasest päevast ja tulevikuvisioonidest ning andis mitmetele
kooli toetanud isikutele ja asutustele üle tänukirjad ning juubelimeened.
Meenutusteürituse jätkuks võtsime vastu õnnitlusi. Kõrgeim õnnitleja oli haridus-ja
teadusministeeriumi abiminister Erkki Piisang.

Kaugeimad õnnitlejad olid Arnsbergi sõpruskooli esindajad, tervitusläkitused saatsid Burjaatia ja
Braschwitzi sõbrad, sügisene Austria vahetusõpetaja ja värsked Comeniuse projekti partnerid.

Mõistagi õnnitlesid meid maavalitsus, vallavalitsus, valla allasutused, Wienerbergeri tehas, Forseliuse
Selts ja naaberkoolid.
Valla tänukirjaga peeti meeles 2005. aastal veerandsada ja enam aastat koolis töötanud inimesi. Pärast
aulaüritust siirdusime ühiselt meie esimese koolimaja juurde, mille seinal koolidirektor ja metodisti
kiriku pastor avasid mälestustahvli. Seejärel avas direktor koos Tootsi poe omanikega mälestustahvli
teise koolimaja seinal.

Õhtul toimus koolimajas koolipere ja külaliste ühine juubelipidu. Muusikalised õnnesoovid olid
Helin-Mari Arderilt ja tema bossanovamängijatelt.

Õhtust pidu austas ja esines tervituskõnega Austria Vabariigi suursaadik Jakub Forst-Bataglia.
Õigel sünnipäeval, 14. novembril pidasid oma kooli juubelit praegused õpilased. Päev algas
klassijuhatajatunniga, milles räägiti ajaloost, vastati mõningatele kooli puudutavatele (nipi)küsimustele
ning luuletati sünnipäevasalme.
Viimase aja traditsiooni järgi moodustati vahetunnil koridorides käest kinni hoides sünnipäevakett, mis
liikus aulasse. Õnnitlussõnad lausus õppealajuhataja Katrin Ostapov. Suures sõõris lauldi
sünnipäevalaulu ja suruti kõrvalseisjatel kätt. Juubeli puhul sai igaüks puhumiseks õhupalli,
juubelipastapliiatsi ja natuke magusat.
Kõik õpilased ja õpetajad jäädvustasid oma autogrammi suurele paberilehele. Seda sajandat
juubelipäeva jääb meenutama kogu koolipere ühispilt, klassid olid oma näo jäädvustanud juubelieelseil
päevil klassiustele väljapandud plakatitel. Päeva tõi elevust traditsiooniline sünnipäevaaegne klasside
pildistamine.

Aseri kooli esimene sajand sai läbi. Alustasime teist.

Elagu sada aastat noor Aseri kool!

VALLAVALITSUSE KORRALDUSED
Nr 186. Määrata raske puudega isikule hooldaja.
Nr 187. Maksta üheksale isikule ühekordset toetust kokku 6300 kr.
Nr 188. Anda luba ASle Maru Ehitus Kordoni tn 6 ASi Wienerberger tellisetehase ehituseks.
Nr 189. Väljastada OÜle Hõbevaal projekteerimistingimused Kesktänav 10 hosteli projekteerimiseks.
Nr 190. Väljastada OÜle Hõbevaal projekteerimistingimused Kesktänav 12 hotelli ja kohviku
projekteerimiseks.
Nr 191. Anda luba Muru tn 10 asuva aiamaja ja kasvuhoone kasutamiseks.
Nr 192. Anda luba Kõrkküla küla Paevälja kinnistule sõnnikuhoidla ehitamiseks.
Nr 193. Anda luba Liivakivi tn 6 asuva aiamaja ja kasvuhoone kasutamiseks.
Nr 194. Anda luba Rahu tn 13 asuva elamu kasutamiseks.
Nr 195. Lubada pikendada ujula kasutusloa väljaandmist kuni 01.11.2006.
Nr 196. Kinnitada Rannu küla külavanemaks Kaido Roosipõld.
Nr 197. Valida valla sotsiaalkorterite remontijaks Nooruse tn 2-30 OÜ Colant Ehitus ja Metsa tn 2-6
ning 2-23 Kalot Ehitus OÜ.
Nr 198. Kooskõlastada Narva mnt Aseri viadukti projekt koos lisatud märkustega.
Nr 199. Määrata raske puudega isikule hooldaja.
Nr 200. Määrata 10 isikule ühekordset sotsiaaltoetust kokku 10000 kr.
Nr 201. Anda luba Pihlaka tn 6 asuva suvemaja kasutamiseks.
Nr 202. Anda luba Roosi tn 27 asuva aiamaja kasutamiseks.
Nr 203. Anda luba Aasa tn 8 asuva kuuri kasutamiseks.
Nr 204. Anda nõusolek Aasa tn 8 väikeehitise püstitamiseks.
Nr 205. Väljastada ASle Elpec projekteerimistingimused Kesktänav 6 – Rahva tn 10 elektri
maakaabelliini ehituseks.
Nr 206. Nõustuda Õie tn 30 maa ostueesõigusega erastamisega.

Nr 207. Nõustuda Rahu tn 27 maa ostueesõigusega erastamisega.
Nr 208. Nõustuda Aseriaru külas asuva Luha kinnistu jagamisega.
Nr 209. Nõustuda Rahva tn 4 maa ostueesõigusega erastamisega.
Nr 210. Suunata reservfondist Aseri Keskkoolile 10000 kr.

VALLAVOLIKOGU OTSUSTAS
02.11.2005
Kinnitada Aseri Vallavolikogu esimeheks Riho Kutsar ja aseesimeheks Eha Polluks.
Kinnitada Aseri vallavanemaks alates 02.11.2005 Urve Takjas.
Kinnitada Aseri vallavalitsus 5-liikmelisena. Vallavalitsusse kuuluvad: vallavanem Urve Takjas,
abivallavanem Ivo Korjus, liikmed: Mati Alles, Ahto Kaasik, Liivi Vares.
Moodustada Aseri vallas viis alalist komisjoni: revisjonikomisjon, eelarvekomisjon, arengu- ja
majanduskomisjon, haridus-, kultuuri- ja spordikomisjon, sotsiaalhooldus- ja tarbijakaitsekomisjon.
Tunnistada revisjonikomisjon valituks koosseisus: esimees maimu Vastisson, liikmed Ott Penek ja
Kalev Rudenko.
Tunnistada valituks alaliste komisjonide esimehed: eelarvekomisjon – Eha Polluks, arengu- ja
majanduskomisjon – Ott Penek, haridus-, kultuuri- ja spordikomisjon – Regina Kaplina,
sotsiaalhooldus- ja tarbijakaitsekomisjon – Tiina Matvejeva.
Kinnitada alatiste komisjonide koosseisud: eelarvekomisjoni liikmed: Urve Takjas, Riho kutsar, Ott
Penek, Vilma Kornilova, Kaire Kutsar, Hille Jääger; arengu- ja majanduskomisjoni liikmed: Urve
Takjas, Riho Kutsar, Jüri Šipilov, Gaido Kentem, Ivo Korjus, Kaido Roosipõld; haridus-, kultuuri- ja
spordikomisjoni liikmed: Larissa Kalda, Kaire Kutsar, Katrin Ostapov, Pärja Kesküla, Silvi-Niina
Varinurm, Hille Jääger, Jüri Kamenski; sotsiaalhooldus- ja tarbijakaitsekomisjoni liikmed: Rutt Sula,
Regina Kaplina, Liivi Vares, Ebe Sinimäe, Maimu Vastisson, Tiina Lehis, Astrid Meiel.
Tühistada Aseri Vallavolikogu 21.09.2005 otsus nr 188 “Aseri tuulepargi asukoha valiku
teemaplaneeringu algatamine”. Algatada Aseri vallas Oru ja Aseriaru külas olulise ruumilise mõjuga
objekti (tuulepargi) üldplaneeringu teemaplaneeringu strateegiline keskkonnamõju hindamine.
Nimetada Aseri valla esindajateks Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu üldkogu koosseisu, Kiviõli
Omavalitsuste Liitu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu Maapäevale vallavanem Urve Takjas ja
vallavolikogu esimees Riho Kutsar.
Vallavolikogu määrus
Kehtestada alates 01.02.2006 OÜ Aseri Kommunaal müüdava soojusenergia müügihinnaks 441 kr
/MWh, hind sisaldab käibemaksu 5%.

ÕPETAJATE PÄEV
Aseri Keskkoolis toimus 5. oktoobril õpetajate päev, mil võim anti 12.a ja b klassile. 11. ja 10. klassid

aitasid samuti kaasa.
Traditsiooni kohaselt olid selle päeva õpetajateks gümnaasiumiõpilased. Sellel aastal oli erinev see, et
õpetama olid kutsutud ka lapsevanemad. Selgus, et nad olid väga rahul. Suur tänu neile!
Vahetundidel mängis muusika. Õpetajad kutsusime kella 8.45 saali, kus kogu koolipere neid õnnitles.
Pärast jäi kool õpilaste kätte kuni kella 13.00, mil võimu õigele direktorile tagasi andsime.
Kõik läks hästi ja kord oli majas. Oli tore päev!
Direktor Alisa Filonik ja õppealajuhataja Jevgeni Hürges

KUIDAS TARGALT UNISTADA
Koos Maria Sakovaga käisime 7. oktoobril Pärnus üritusel “Lahe koolipäev 2005”. Teemaks oli
“Kuidas targalt unistada?”.
Registreerumisel anti meile rinnasildid ja kotid konverentsi materjalide ja pastakatega. Läksime saali,
kus meid tervitati. Päevajuhiks oli Märt Treier.
Esimeseks esinejaks oli Peep Vain. Ta rääkis sellest, mis on üldse unistamine, millest unistatakse ning
kuidas oma unistust teoks teha.
Marko Kalvet, Elioni internetivaldkonna juht ja Ando Muntalo, EMT andmeside ja sisuarenduse
poolelt rääkisid, mida kõike võib ette võtta mobiiltelefoniga, millised võimalused avanevad meile läbi
internetiühenduse ja mida toob tulevik.
Visionäär Linnar Viiki märksõnadeks olid innovatsioon, muutumine, tolerants ja kasvamine.
Peale korralikku lõunat kõneles Tallinna Kaubamaja loovjuht Kristina Herodes sellest, millised värvid
sobivad kokku ja muud värvidest. Tema abilised valisid saalist tüdruku ja poisi. Nad riietati Tallinna
Kaubamajast valitud rõivastesse, mida nad publikule esitlesid.
Sõudeliidu president ja ettevõtja Rein Kilk kõneles oma unistustest ja kuidas ta neid täitis.
Meile näidati filmi polaaruurijast Børge Ouslandist. Saime teada, et peale esimest luhtunud katset ei
jätnud ta oma üritust pooleli. Üksi ja 50kraadises pakases viis ta oma unistuse ellu, näidates, et kui
miski kohe ei õnnestu, tuleb proovida veelkord.
Tanel Padar ja sõbrad kõnelesid oma bändist ja kuidas oma ettevõtmistes mitte läbi põleda.
Päeva võttis oma vaatenurgast tervikuks kokku Eesti tuntuim psühhiaater Jüri Ennet. Lõppsõnades
tänati kõiki esinejaid ja osalejaid.
Üllatusena järgnes kokteiliõhtu. Varem olime kirjutanud oma unistused väikestele lehekestele. Nüüd
lasime need õhupallidega taevasse lennata.
Üritus meeldis meile. Osaleksime sellel hea meelega järgmiselgi aastal.
Indrek Tapner IXa

EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED
november

Mihhail Tšertovikov , 12.11.1930 – 75
Klavdia Pokk, 13.11.1921 – 84
Arkadi Beljašov, 14.11.1930 – 75
Aleksander Gratšjov, 16.11.1930 – 75
Viljam Roog, 20.11.1930 – 75
Mihhail Markov, 21.11.1921 – 84
Heljo Sass, 22.11.1925 – 80
Elma Ojasalu, 26.11.1935 – 70
Elvi Mets, 30.11.1930 - 75

Õnnitleme!

SPORT
Aseri valla meistrivõistlused korvpallis 2005/2006 ajakava:
27.11. kl 12.00 JKI Ehitus – Maskid
kl 13.30 Maskid – Frend
18.12. kl 12.00 JKI Ehitus – Maskid
kl 13.30 Petsid – Frend
Aseri korvpallimeeskond mängib Ida-Virumaa II liigas. Mängitud on kuus mängu ja neist on võidetud
viis. Praegu hoitakse kindlalt teist kohta. Järgmine kodumäng toimub 3. detsembril ja siis on vastaseks
Jõhvi SK II võistkond.
9. detsembril algusega kl 9.00 toimub Aseri Vabaajakeskuses Vello Kõrveku mälestusturniir korvpallis.
Koos Aseri noorte korvpalluritega osalevad Toila, Avinurme, Jõhvi ja Lüganuse võistkonnad.
10. detsembril algusega kl 11.00 toimuvad vabaajakeskuses eesti võistkondlikud meistrivõistused
lauatennises.

VAHEAEG VABAAJAKESKUSES
Sügisesel koolivaheajal toimus vabaajakeskuses palju huvitavat. Toimusid jalgpalli, korvpalli,
maadluse ja lauatennise treeningud. Kolmapäeval pidasid jalgpallurid ja lauatennise mängijad maha
võistluse. Võisteldi jalgpallis ja visati korvi. Jalgpallis võitsid jalgpallurid 10:2, aga korvpalliharjutuse
võitsid lauatennisistid 4:1. Korvpalliharjutusest võtsid osa ka maadlejad, kes said 3 punkti ja võtsid
seega sisse teise koha.

27. oktoobril veetsime Tartus meeldiva päeva. Oli võimalus minna uisutama või ujuma. Uisutada sai
Lõunakeskuses ja ujuda Aura veepargis. Peale seda oli veel 2 tundi vaba aega, et vaadata ringi
Lõunakeskuses.
Tänu vabaajakeskusele oli meil taas tore vaheaeg.
Oliwer Nõlvak

TEATED
Rannu naisteklubi esimene koosviibimine toimub 11. detsembril kl 12.00 külatoas (Rannu
raamatukogu I korrus.) Oodatud kõik huvilised.

Tuulikupargi teemaplaneering ja strateegilise keskkonnamõju hindamine
Aseri Vallavalitsus (Kesktänav 5, Aseri) teatab, et, vallavolikogu 2005. aasta 2. novembri otsusega nr 7
on algatatud Aseri valla Oru ja Aseriaru küla olulise ruumilise mõjuga objekti (tuulikupargi)
asukohavaliku üldplaneeringu teemaplaneering ja planeeringu strateegiline keskkonnamõju hindamine.
Planeeringu täpne maa-ala määratakse koostöös maavanemaga ja kooskõlastatakse
keskkonnaministriga. Algatatud planeeringu eesmärk on leida sobiv asukoht tuulikupargi rajamiseks.
Algatatud planeeringu ja planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise ettepaneku
tegi AS Windest Green Energy (Vabriku 2, Tallinn), planeeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise
hindamise protsessi konsulteerib/koostab OÜ Hendrikson & Ko (Raekoja plats 8, Tartu). Planeeringu
kehtestab Aseri Vallavolikogu.
Üldplaneeringu teemaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsustega saab
tutvuda Aseri Vallavalitsuses avalike dokumentidega tutvumiseks ettenähtud viisil ja ajal.

_________________________________________________________________
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

