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KÕRGE TUNNUSTUS VALLAVANEMALE
Tänuks tubli ja pikaajalise omavalitsustöö eest, annab President Arnold Rüütel Aseri Vallavanemale
Urve Takjasele riikliku autasu Valgetähe IV klassi ordeni, teatab Presidendi kantselei.
Autasu määramise otsuses on öeldud: “Eesti Vabariigi 88. aastapäeva eel ja Eesti Vabariigi iseseisvuse
taastamise 15. aastal täname ning austame riiklike autasude kaudu isikuid, kes oma tegevusega
taastasid ja kindlustasid Eesti riiki, tänast Euroopa Liidu liikmesriiki ja NATO liiget.
Eesti riik tänab riiklusele omavalitsusliku aluse loojaid ja selle aktiivseid kindlustajaid maakondades,
valdades ja linnades.”
Autasude üleandmise pidulik tseremoonia toimub 23.02. Kadriorus Presidendilossis.

EESTI RAHVA MUUSEUM KUTSUB VÕISTLEMA
Eesti Rahva Muuseumi korrespondentide võrk tähistab algaval aastal oma 75. aastapäeva.
Aastakümnete jooksul on muuseumi käsikirjalisse arhiivi laekunud kirjasaatjate abiga arvukalt kaastöid
nii etnograafilistel, kultuuriloolistel kui igapäevaelu kajastavatel teemadel. Kirjasaatjate töö seisneb
muuseumi poolt koostatud küsimuslehtedele vastamises, ent 48 aasta eest seadsime traditsiooniks
korraldada iga-aastasi teatmematerjali kogumise võistlusi, mil keskendume ühele-kahele muuseumi
uurimisteemale. Algava võistluse peateemadeks on „Inimene ja võim. Kokkupuuted võimuesindajate ja
ametiasutustega” ning „Lemmikloom”, oodatud on ka vabateemalised kaastööd.
Teemaga „Inimene ja võim. Kokkupuuted võimuesindajate ja ametiasutustega” soovime saada
konkreetseid kirjeldusi kõikvõimalikest kokkupuudetest ametiisikutega ja asjaajamistest asutustes nii
oma igapäevases elus kui ka muu argielu korraldamisel. Seekord keskendume põhiliselt nõukogude
perioodile ja sellele eelnenud Eesti Vabariigi ajale. Oma vaatenurgast võib kirjutada tavainimene,
võimuesindaja või ametiisik.
Teemat aitab lahti kirjutada küsimuskava, mida on võimalik saada muuseumi koduleheküljelt
http://www.erm.ee lingi Koostöö alalingi Küsimuslehed alt.
Samas võib küsimuslehte nõutada ka muuseumist posti teel. Vastuste väärtust tõstavad fotod ja
dokumendid.
Teema “Lemmikloom” annab osalejale palju võimalusi. Kirjutada võib oma lemmiku(te)st või tuttavate
omadest.
Vastuste abil soovime uurida, miks inimene lemmiklooma vajab ja kuidas kulgeb looma ja tema
peremehe igapäevane elu. Kirjutada võib nii vabas vormis kui toetudes küsimuskavale, mille leiab
samuti koduleheküljelt. Ei teeks paha, kui Te oma sõpra tutvustaksite fotode näol.
Kellel on välja kujunenud oma meelisteema (nt. kodukoha või -talu ajaloo ja eluolu uurimine, Venemaa
eestlaste elu ja represseerimiste kajastamine, nõukogude-aegse elu käsitlemine, käsitöötehnikate ja
tööprotsesside tutvustamine vm), siis need kirjutised osalevad vabateemaliste tööde rühmas. Nendelgi

teemadel kirjutamine on lihtsam abistava küsimustiku abil, suunavaid küsimusi saab kas meie
koduleheküljel leiduvatest küsimuslehtedest või muuseumist.
Võistlustööde esitamise tähtaeg on 1. august 2006.a. aadressil: Eesti Rahva Muuseum, Veski 32, 51014
Tartu või tiina@erm.ee. Samast saab ka abistavaid küsimuskavasid ja täpsemaid tööjuhiseid.
Lubatud on töid esitada nii A4 formaadis paberile vormistatult (masinkirjas, käsitsikirjutatult) kui
digitaalselt. Kellel on arvuti kasutamise võimalus, siis nendelt eelistaksime saada kirjutatut CD-l või
e-kirjaga.
Töid võib esitada anonüümselt, ent sel puhul sooviksime kinnises ümbrikus Teie kontaktandmeid, mis
ei kuulu avaldamisele.
Laekunud tööd vaatab läbi hindamistoimkond, kes teeb kokkuvõtteid iga teema kohta eraldi. Paremaid
töid auhinnatakse rahaliste preemiate ning muuseumi väljaannetega. Kokkuvõtete tegemine ja
auhindade kätteandmine toimub XIV kirjasaatjate päeval 29. septembril 2006.
Saadud materjal ei kuulu tagastamisele, on mõeldud kasutamiseks teaduslikul otstarbel ja säilitatakse
Eesti Rahva Muuseumi arhiivis.
Head pealehakkamist ja edu meie argielu tööde ja toimetuste ning pidupäeva tavade jäädvustamisel!
Tiina Tael,
ERMi korrespondentide võrgu juhendaja
Tel. 7350420

VALLAVANEMA VEERG
Väljas on karge talveilm, kuid usun, et viimastel päevadel on kõikide eestimaalaste südametes suur
soojus, rõõm ja uhkus. Oleme ennast natuke häälestanud teisele lainele, nimelt olümpialainele. Ja see
pisike Eestimaa teeb seekord ajalugu! Näib, et korraks on isegi ununenud igapäevane poriloopimine ja
materdamine, pidevate süüdlaste ja süüdistuste otsimine. Tundub, et oskame isegi positiivsemalt
mõelda. Nojah, meedias on praegu olümpiateema üleval ja parem materjal saadaval.
Meie valla elus on praegu eelarve arutamise ja aasta tegemiste paikapanemise aeg. Tahame selle kuu
lõpus eelarve vastu võtta. Kindlasti suudame jällegi oma elukeskkonda paremaks muuta. Vaja oleks
kõike palju kiiremini teha, kuid elada tuleb siiski oma võimalusi arvestades.
Eelmisel aastal kuulutasime välja valla tunnuslause konkursi. Meile laekus 57 pakkumist. Eriti
aktiivsed olid Aseri Keskkooli õpilased ja õpetajad, kes pakkusid välja neist 44.
Ülekaalukalt tuli võitjaks / Aseri – sinine savi, sinine meri. / Seega on Aseri vald oma tunnuslause
saanud. Tänu kõigile, kes aktiivselt kaasa lõid.
Veel tahaksin peatuda ühel tõsisel probleemil, mis on viimasel ajal tekkinud. Nimelt on hakatud
korterelamutes aknaid vahetama ja selgub, et iga korteri omanik on teinud seda oma äranägemise järgi.
Nii on tekkinud peatänava äärde väga inetu kooslus, kus majadel on erineva kujuga aknad. Seda ei tohi
nii teha. Palun säilitage eelnev ja ühtne aknaraamide kuju tervel majal. Seda nõuab meie ehitusmäärus
ning ka Kesktänava arhitektuur. Loodan, et suudame selles kohe kokku leppida, et hilisemaid
probleeme vältida.
Veebruar on eestimaalasele keskmisest isamaalisem kuu. 2 veebruaril 1920.a. sõlmiti Tartu rahulepig,

mis on iseseisva Eesti riikluse nurgakiviks. 24.veebruaril tähistame Eesti Vabariigi 88. sünnipäeva ning
taasiseseisvuse 15. aastapäeva. Eesti Vabariigi mõte on anda eesti rahvale võimalus iseolemiseks ja
oma kultuuri säilitamiseks. Meist kõigist oleneb, kuidas me seda suudame ja tahame.
Õnnitlen teid Eesti Vabariigi sünnipäeval! Soovin suurt tahtejõudu ja optimismi oma kodukoha
arendamisel!
Urve Takjas
Vallavanem

VALLAVOLIKOGU OTSUSED
28.12.2005
Nr. 14. Lubada müüa 2006. a. I kvartalis Aseri vallale kuuluvaid asustatud kortereid volikogu poolt
kehtestatud alghinnaga üürilepingu sõlminud isikutele, kellel pole oma korteri ostmise kuupäevaks
üürivõlga.
nr. 15. Muuta Aseri Vallavolikogu 31.03.2004 otsust nr 112 “Metsamaa erastajate nimekirja
kinnitamine”.
Nr. 16. Lubada kasutada erastamisest laekunud reservfondi raha summas 47480 kr munitsipaalkorterite
remondiks.
Nr. 17. Kinnitada valla eelarve muudatused.
Nr. 18. Kinnitada Aseri Vallavalitsuse ja vallaasutuste töötajate koosseisud 2006. aastaks.
Nr. 19. Suurendada oksjonile minevate asustamata korterite alghinda kaks korda.
11.01.2005
Nr. 20. Kinnitada 2005. a. eelarve tulude ja kulude täitmise aruanded.
Nr. 21. Suurendada 2006. a. valla omavalitsusteenistujate, valla asutuste töötajate ning valla
eelarvelistest vahenditest tasustatavate pedagoogide palgafondi 10% võrra.
Nr. 22. Kinnitada vallavanem Urve Takjase töötasuks alates 01.01.2006. a. 15000 kr kuus.
Nr. 23. Kinnitada alates 01.01.2006. a. Aseri Keskkoolis hommikusöögi maksumuseks 4 kr ja
lõunasöögi maksumuseks 12 kr.
Nr. 24. Kinnitada volikogu komisjonide esimeeste ja liikmete 2005. a. komisjonide tööst osavõtu tasud.
Nr. 25. Mitte kompenseerida väljaspool Aseri valda õppivatele üldhariduskoolide õpilastele Vabariigi
Valitsuse poolt kehtestatud arvestusliku ja tegeliku koolilõuna maksumuse vahet.
VALLAVOLIKOGU MÄÄRUSED
Nr. 3. Kehtestada Aseri vallas 2006. a. üldiseks maamaksu määraks 1,5 %, põllumajandusmaal 1 %.
Nr. 4. Kinnitada Aseri Vallavolikogu liikmete ja volikogu komisjonide liikmete tasud.
Nr. 5. Kinnitada muudatus Aseri Vallavolikogu 27.10.2004. a. määruses nr 40 “Koolipiimatoetuse
taotlemise ja kasutamise kord”.
Nr. 6. Kinnitada muudatus Aseri Vallavolikogu 28.01.2004. a. määruses nr 29 “Lastevanemate
osalemine Aseri Lasteaia kulude katmises.”

VALLAVALITSUSE KORRALDUSED
2005
Nr. 231. Maksta isikule sotsiaaltoetust 3000 kr.
Nr. 232. Anda luba Rannu küla tänavavalgustuse elektri õhuliini kasutamiseks.
Nr. 233. Anda luba Aseri aleviku tänavavalgustuse elektri õhuliini kasutamiseks.
Nr. 234. Kinnitada vallavara mahakandmise akt.
2006
Nr. 1. Sotsiaalküsimus.
Nr. 2, 3. Määrata kahele raske puudega isikule hooldajad.
Nr. 4. Väljastada Eltel Network ASle lähteülesanne maa-aluse sidekaablitrassi projekteerimiseks.
Nr. 5. Anda luba AS Kalwi Mõis kelder-käimla kasutamiseks.
Nr. 6. Anda luba AS Kalwi Mõis pargiehitiste kasutamiseks.
Nr. 7. Anda kasutusluba Kõrtsialuse külas asuvale elamule.
Nr. 8. Anda kasutusluba Pihlaka tn 13 asuvale aiamajale.
Nr. 9. Lubada püstitada väikeehitis aadressil Savi tn 2.
Nr. 10. Vabastada Aseri Lasteaia lapsed toiduraha maksmisest täies ulatuses 01.01.-25.06.2006. a.
Nr. 11. Koolilõuna tegeliku maksumuse ja Vabariigi Valitsuse kehtestatud arvestusliku koolilõuna
maksumuse vahe Aseri Keskkoolis 1.-9. klassi õpilastele tasutakse 01.01.-31.12.2006. a.
toimetulekutoetusteks eraldatud summade arvelt.
Aseri Keskkoli 10.-12. klassi õpilased vabastatakse 01.01.-05.06.2006. a. koolilõuna maksumusest täies
ulatuses.
Nr. 12. Maksta ühekordset sotsiaaltoetust 12 isikule kokku 3500 kr.
Nr. 13. Kinnitada Aseri Muusikakooli tasuliste ürituste pääsmete raamat üldmaksumusega 7500 kr.
Nr. 14. Kinnitada 31.01.2006. a. seisuga Aseri alevikus toimunud korterite müüginimekiri.
Nr. 15. Anda nõusolek OÜle Tulekild ilutulestiku korraldamiseks 23.02.2006. a. kl 20.00 Aseri
Rahvamaja kõrval oleval haljasalal.
Nr. 16. Kinnitada Aseri valla tunnuslauseks “Aseri – sinine savi, sinine meri”.
Nr. 17. Sotsiaalküsimus.
Nr. 18. Kinnitada Aseri alevikus 14.02.2006. toimunud korterite enampakkumise tulemused.
VALLAVALITSUSE MÄÄRUSED
Nr. 1. Kinnitada Aseri Keskkoolis 2006. eelarveaastal õpilaskoha koolituskulu arvestuslikuks
maksumuseks ühe õpilase kohta 1106 kr. kuus.
Nr. 2. Kinnitada Aseri Lasteaias 2006. eelarveaastaks majanduskulude, personali, töötasu ja
sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslikuks maksumuseks ühe lapse kohta 1724 kr. kuus.
Nr. 3. Kinnitada Aseri Muusikakoolis 2006. a. õpilaskoha tegevuskulu arvestuslikuks maksumuseks
ühe õpilase kohta 2116. kr. kuus.

VARGUS ASERI KESKKOOLIS
Avades 27. jaanuaril, reede hommikul arvutiklassi ukse, oli õpetaja ehmatus väga suur, sest teisel
korrusel asuva klassi üks akendest oli katki löödud ja klassis valitses öösel toimunud varguse pärast
suur segadus. Eelmise aasta lõpus arvutiklassi jaoks liisinguga muretsetud arvutitest oli kuus nüüd
jäänud ilma monitoridest Samsung 15” LCD Syncmaster 510N. Varastada koolist, kus me püüame
õpilaste jaoks luua järjest paremat õpikeskkonda, on väga alatu. Kui keegi teab sellest vargusest või
monitoride edasisest saatusest midagi, palun andke meile teada...
Riho Kutsar

LUULEPÄEV “TUULELAPSED”
20.-21. jaanuaril käis Aseri Keskkooli näitering Jõgeval luulepäevadel. Meie etendus “Mõnikord ma
mõtlen…” oli kokku seatud Hando Runneli luuletustest.
Esinemine läks hästi. Meile anti auhind nimega ”Julguse eest olla laps”. Muuhulgas saime palju
positiivseid elamusi suheldes teiste noortega. Samas õppisime ka üksteist paremini tundma.
Luulepäevi külastasid Gerda Kordemets, Mari Tarand ja Andrus Vaarik, kes rääkisid oma
teatrikogemustest ja teatrielust üldiselt. Tehti ka põnevaid etüüde ja harjutusi noorte ja aktiivsete
juhendajate eestvedamisel.
Ma arvan, et kõik olid kahepäevase laagriga väga rahul ja kõik soovisid, et see oleks kestnud kauem.
Ootame järgmisi laagrikogemusi.
Karina Ivanova
Aseri Keskkooli näiteringi nimel

Eesti Rahva Muuseumi abilised - kirjasaatjad Aseri vallast
Eesti Rahva Muuseumiga seoses meenuvad esmalt suured esemekogud, küllap
tulevad silme ette ka näitustel nähtud fotod, et aga muuseum teadmisi kogub,
võib olla nii mõnelegi üllatus. Ühe teatmematerjali kogu – korrespondentide
vastuste arhiivi – talletajaks on olnud muuseumi kirjasaatjad. Tänavu tähistab
Eesti Rahva Muuseumi korrespondentide võrk oma asutamise 75. aastapäeva ja
selle auväärse tähtpäeva valguses on sobilik heita pilk oma abiliste tehtud
töödele ja vaadata, mida nad on Aserist muuseumisse kogunud.
Arhiivikülastaja peab selleks esmalt tutvuma Viru-Nigula kihelkonna kartoteegiga, kus leidub enamus
Aseri valla materjalidest. Kuna Kestla, Kestla-Ahu, Kestla-Oidu ja Kõrkküla jäävad teisele poole
kihelkonnapiiri, siis nendest paikadest leiduvale teatmematerjalile leiab viiteid Lüganuse kihelkonna
kartoteegist.
saatsime koolidesse küsimuskavu sooviga saada andmeid ehitiste, põllumajanduse, majatalituse
riistade, liikumise abinõude ja muude esemete kohta. Vastamise ülesande võtsid sageli enda peale

koolijuhatajad, näiteks Aleksander Nurk Aserist, J. Hannus ja A. Viltmann Kestlast ning Eduard Eik
Rannust.
Saaduna innustust kooliõpetajate aktiivsest kaastööst, loodigi 1931. aastal muuseumi juurde abiliste
võrgustik, mille tuumiku moodustasid kooliõpetajad. Võrguga liitusid ärksad põllumehed, käsitöölised,
õpilased. Praegusest Aseri vallast asusid muuseumi juhtnööride järgi teateid koguma käsitööline
Mihkel Tapner Kestla-Ahult, kooliõpetajad Eduard Eik Rannust ja Voldemar Lank Kestlast.
Hiljem osalesid teatmematerjali kogumisel Verner ja Lydia Teetlaus (mõlemad Kestlas) ning tänapäeval
jätkab seda tööd Selma Vasar Rannust.
Eriti viljakaks kujunes koostöö Mihkel Tapneriga (s 1902), kellelt saime sisukaid vastuseid kõikidele
muuseumi küsimuslehtedele. Tema tööd teatmematerjali kogujana tunnustati juba 1936. aastal Eesti
Rahva Muuseumi teenelise korrespondendi nimetuse omistamisega, olles seejuures esimesi selle tiitli
laureaate. Kahjuks katkes M. Tapneriga koostöö 1940. aastal ning muuseumil on tema kohta napilt
eluloolisi andmeid, täiendamist vajaks ka fotomaterjal. Ootame lehelugejate abi selle lünga täitmisel, et
korrespondentide võrgu 75. aastapäevaks väljaantava raamatu kaante vahel oleks jäädvustatud ka teie
kodupaiga värvikaim kaastööline. Fotod võib saata laenuks, tagastame need peale ümberpildistamist.
Nii fotosid kui andmeid ootame hiljemalt märtsi lõpuks aadressil: Eesti Rahva Muuseum, Veski 32,
51014 Tartu või tiina@erm.ee.
Korrespondentide töö seisneb peamiselt küsimuslehtedele vastamises. Küsimuslehed on koostatud
muuseumitöötajate poolt sooviga saada teateid mõne üksikküsimuse või laiema teema kohta. Valdav
osa küsimuskavadest on koostatud lähtuvalt teaduri uurimisteemast. Korrespondent kui kohalik elanik
saab hankida põhjalikke ja usaldusväärseid andmeid, vastates kas enda kogemustele tuginedes või
küsitledes mõnd teadjamat inimest. Sel viisil on muuseum kogunud andmeid taluehitustest,
põllundusest, kalastusest, mesindusest, naiste ja meeste käsitööst, toidumajandusest, kommetest jm kokku ligi 250 küsimuskavale. Viimased uurimisteemad on käsitlenud küüditamisi, nõukogude aega ja
argielu. Teatmematerjali kogumise võistluste teel oleme teemaderingi avardanud kodu-uurimuslike ja
kultuurilooliste materjalidega, samuti oleme saanud kirjeldusi sellistel teemadel, mille kohta on
muuseumis andmeid napilt. Enamik võistlustöid, mis on saabunud Aseri valla piiridest, on Selma
Vasara sulest. Temalt oleme saanud mälestusi kodust ja perest, argi-, kooli- ja tööelust, sõjajärgsest
Abaja külast ja 1941. aasta küüditamisest ning Rannu raamatukogust.
Kõik korrespondentide kaastööd on hoiul Tartus Eesti Rahva Muuseumi arhiivis ning on kõigile
kohapeal kasutamiseks, olgu tegemist teadustöö kirjutajaga, käsitöömeistriga või inimesega, keda
huvitab kodukoha ajalugu ja eluolu.
Muuseum tänab kõiki kaastöölisi ja kutsub kirjasaatjate võrguga liituma uusi abilisi, sest ainult tänu
kirjasaatjate toetusele suudab muuseum koguda erinevatest paikadest teatmematerjali endisest ja
nüüdisaegsest eluolust. Esimeseks proovikiviks oleks tänavuse teatmematerjali kogumise võistluse
teemad „Kokkupuuted võimuesindajate ja ametiasutustega“ ning „Lemmikloom“, täpsemaid juhiseid
saab muuseumi koduleheküljelt http://www.erm.ee või muuseumist posti teel.
Tiina Tael
ERMi kirjasaatjate võrgu juhendaja ja peaarhivaar

EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED
jaanuar-veebruar
Alma Sergejeva 03.01.1931 - 75
Maria Vilkel 10.01.1936 – 70
Anisija Jerahtina 12.01.1926 - 80
Urve Kehkla 13.01.1936 – 70
Vaike Raagmets 15.01.1922 - 84
Lembi Zubova 18.01.1926 - 80
Selma Vasar 18.01.1936 - 70
Liidia Zamikula 20.01.1936 - 70
Valentina Matasova 20.01.1936 – 70
Niina Stepanova 22.01.1936 – 70
Aino Pintmann 24.01.1931 – 75
Leida-Miralda Rätsep 30.01.1921 - 85
Vladimir Poboinja 08.02.1926 - 80
Aino Majori 14.02.1931 - 75
Hans Kõrvek 14.02.1936 – 70
Enno Saaver 14.02.1936 - 70
Valentina Petrova 16.02.1936 – 70
Arnold Musten 17.02.1922 - 84
Emilia Hramtšenkova 20.02.1922 - 84
Hilja Everest 21.02.1931 – 75
Linda Kotkas 23.02.1923 – 83
Aleksander Tamm 25.02.1918 - 88
Zinaida Zosimenko 25.02.1925 - 8
1Ellen Kallip 25.02.1931 – 75
Marta Paavo 28.02.1916 - 90

Õnnitleme!

Eesti Vabariigi aastapäeva kontsert
Aseri Rahvamajas
23. veebruaril kell 19.00
Esineb Estonia Seltsi Segakoor
Juhatavad Heli Jürgenson ja Jorma Sarv
Kavas Eesti heliloojate muusika
Kontsert on TASUTA!

Kl. 20.00 toimub rahvamaja juures Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud ilutulestik

_________________________________________________________________
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

