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JÜRIÖÖ JOOKS
Jüripäevaga algas vanasti põllumehe tõekspidamise järgi õige kevad. Nii naeratas päike peale pikka
vihmasadu meile 21. aprilli õhtul, kui kõlas stardipauk 18le stardijoonele asunud tõrvikuga jooksjale.

Jüriöö jooksu võitis võistkond “ROCK”: J. Soppe, S. Andressoo, M. Andressoo, V. Toivonen, I. Vaas,
A. Bobrov, L. Grišakov, M. Matkurbanov ja E. Klaasmägi.
Täname kõiki osalejaid, toredat ergutusgruppi pr. Luule Varinurme juhendamisel, täname aktiivseid
lapsevanemaid, kes jooksid koos lasteaia võistkonnaga ja keskkooli aktiivseid õpetajaid! Soovime Teile
kõigile kaunist kevadet!

ALLKIRJASTATI TERVISESPORDI LEPE
11. aprillil allkirjastati Sillamäel Ida-Viru tervisespordi edendamise ühiste kavatsuste protokoll.

Allkirjastamisele järgnenud spordiüritusel osalesid koos President Arnold Rüütli ja teiste Ida-Viru
omavalitsustegelastega ka Riho ja Kaire Kutsar, Urve Takjas ja Mihhail Koikov Aserist.

KODU KORDA!
VALLAVANEMA VEERG
Jüripäev on möödas ja nagu vanarahva tarkus ütleb, hakkab sellest päevast looduse tärkamine ja tehtud
peaks olema suuremad kevadised koristused.
Heameel on vaadata, et iga päevaga läheb meie koduvald ikka puhtamaks, innukalt teevad oma tööd
majaühistud ja külad, loomulikult koristab iga majaomanik oma ümbrust.
Mis on siis vallavanema mureks? Mureks on meie majaseintele tekkinud “kunstnikutööd”, millega on
rikutud kogu asula väljanägemine.

Aseri Rahvamaja soditud fassaad

Nende teoste mahapesemine nõuab palju tööd ja raha, mida saaks kasulikumalt ära kulutada.
See saab juhtuda ainult seetõttu, et oleme võib-olla liiga ükskõiksed ega teata, kui näeme kedagi seinu
sodimas või lõhkumas.
Palve vanematele - lapsed peaksid ikka õigel ajal kodus olema ja vanemad teadma, millega nad
tegelevad! Võtame siis üheskoos sellise hoiaku, et korrarikkujad saaksid üldise tähelepanu, et neil enam
käsi ei tõuseks midagi lõhkuma ega sodima.
Samas on palve, et sodi ei visataks üle oma krundi ääre teistele koristada. Meie asula häbiplekiks on
kindlalt endine “kitseküla” oma sinna jäetud ahervaremetega. “Tublilt” tegutsevad ka selle kõrval
olevate garaažide omanikud, kes prügi on loopinud oma vaateväljast kaugemale otse tehasesse viiva tee
äärde ja seda tuleb aina juurde. Olge head, koristage oma ümbrused ja kraaviperv puhtaks.
Kallid vallaelanikud! Soovin teile kõikidele ilusat kevadet ja aktiivset tööd oma valla puhtamaks ja
ilusamaks muutmisel. On see ju meie oma kodu ja ma arvan, et kellelegi ei meeldi, kui kodu kohta
öeldakse halvasti. Saame aga seda korras hoida hea tahtmise ja väikeste vahenditega.
Urve Takjas
Vallavanem

VALLAVOLIKOGU
29.03. ja 26.04.2006
Otsused
Nr. 30. Tunnistada kehtetuks Aseri Vallavolikogu 28.12.2005 otsus nr 15.
Nr. 31. Osaleda MTÜ Virumaa Koostöökogu asutamisel. Volitada vallavanem Urve Takjast esindama
valda ühingu asutamislepingu sõlmimisel.
Nr. 32. Seoses volikogu revisjonikomisjoni liikme Kalev Rudenko tagasiastumisega lugeda valituks
komisjoni liikmeks Juri Kamenski.
Nr. 33. Kinnitada SA Kiviõli Tervisekeskuse nõukogusse Aseri Vallavolikogu esindajaks Larissa Kalda.
Nr. 34. Pikendada revisjonikomisjoni liikmete plaanilise kontrolli tähtaega kuni 06.05.2006.
Nr. 35. Algatada detailplaneering Kõrkküla Kõrtsi kinnistul maa sihtotstarbe muutmiseks.
Nr. 36. Lubada osta SEB Eesti Ühispanga Likviidsusfondi osakuid summas 1500000 kr.
Määrused
Nr. 12. Kinnitada koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord.
Nr. 13. Tunnistada kehtetuks Aseri Vallavolikogu 25.02.1998 määrus nr 29.
Nr. 14. Tunnistada kehtetuks Aseri Vallavolikogu 30.09.1998 määrus nr 37.
Nr. 15. Kinnitada Aseri VV teenistus- ja töölähetuse kulude hüvitiste ja päevaraha määrad ning nende
maksmise tingimused ja kord.
Nr. 16. Kinnitada Aseri VV avalike teenistujate ja allasutuste töötajate isikliku sõiduauto kasutamise
kulude hüvitamise määrad ning nende maksmise tingimused ja kord.
Nr. 17. Võtta vastu Aseri Keskkooli arengukava 2006-2008.

VALLAVALITSUS
Korraldused
Nr. 40. Suunata reservfondist 5000 kr Aseri aleviku ajalugu käsitlevate materjalide ostmiseks.
Nr. 41. Anda kasutusluba Koogu külas asuvale elamule.
Nr. 42-47. Määrata hooldajad kuuele raske puudega isikule.
Nr. 48. Kinnitada valla sotsiaalteenuseid pakkuva auto sõidutariifiks 1.50 kr/km.
Nr. 49. Maksta ühekordset sotsiaaltoetust 13 isikule kokku 4000 kr.
Nr. 50. Määrata raske puudega isikule hooldaja.
Nr. 51. Kinnitada Aseri Rahvamaja tasuliste ürituste pääsmete raamat.
Nr. 52. Kinnitada Aseri Muusikakooli fassaadi renoveerijaks Colant-Ehitus OÜ; siseruumide
renoveerijaks Kalot Ehitus OÜ.
Nr. 53. Võtta omaniku väljaselgitamiseks arvele ühetoaline korter aadressil Kooli tn 8-5 Aseri alevikus.
Nr. 54. Nõustuda Nelgi tn 10/ AÜ Aseri maa ostueesõigusega erastamisega.
Nr. 55. Anda OÜle Irbeni luba kahe tuulegeneraatori ehitamiseks Aseriaru küla Kivihunniku ja Reinu
maaüksusele.
Nr. 56. Anda luba Rainer Kägole elamu ehitamiseks Aseriaru küla Nord kinnistule.
Nr. 57. Anda nõusolek Meelis Urbanile puurkaevu rajamiseks Kõrkküla Kõrtsi kinnistule.

Nr. 58. Anda nõusolek Meelis Urbanile puurkaevu rajamiseks Kõrkküla Keskkõrtsi kinnistule.
Nr. 59. Kinnitada Aseri Keskkooli keskküttesüsteemide projekteerijaks Projektide Agentuur OÜ.
Nr. 60. Nõustuda maa ostueesõigusega erastamisega Tehase tn 19 Aseris.
Nr. 61. Nõustuda Roosi tn 27/AÜ Aseri maa ostueesõigusega erastamisega.
Määrused
Nr. 4. Kinnitada töö- ja teenistuslähetuse kulude hüvitiste määrad.

OÜ ASERI KOMMUNAALIS
2005. a. 26. oktoobril vahetas OÜ Aseri Kommunaal osanike koosolek välja juhatuse esimehe,
kutsudes sellelt ametikohalt tagasi hr. V. Lonski. Juhatuse uueks esimeheks kinnitati pr. S. Filonik.
Tagasikutsumise põhjuseks olid puudused OÜ Aseri Kommunaal juhtimises ja segadused ettevõtte
finantsmajanduses. Hr. V. Lonski juhtimise all lõpetas OÜ Aseri Kommunaal nii 2003. kui 2004.
majandusaasta kahjumiga. Oli reaalne oht, et ka 2005. majandusaasta lõpeb kahjumiga, sest kesksuveks
oli majanduslik kahjum juba 87000 kr.
09.12.2005. a. toimunud ameti üleandmis-vastuvõtmiskoosoleku käigus, millest võtsid osa nii osanike
koosoleku esindajad kui juhatuse liikmed, ei osanud hr. V. Lonski seletada, miks ja kuhu on kadunud
ettevõtte vara ligi 20000 kr. ulatuses.
Käesolevaks ajaks on OÜ Aseri Kommunaal endine juhataja hr. V. Lonski tagastanud ettevõttele vara ja
rahalisi vahendeid 15,7 tuhande kr. väärtuses. Tagastamata on veel traktor T-16, mis osteti OÜ-le Aseri
Kommunaal 2005. a. talvel tagavaraosadeks ja mis praegu asub hr. V. Lonski isiklikus käsutuses.
Käesolevaks ajaks on OÜ Aseri Kommunaal majandustulemused pöördunud paremuse poole ja 2005.
majandusaasta lõpetati 196000 kr suuruse kasumiga. See annab ettevõttele võimaluse teha 2006. a.
suveks plaanitud hädavajalikud remonditööd.
Ivo Korjus

PRIA ALUSTAB PINDALAPÕHISTE TOETUSTE
TAOTLUSTE VASTUVÕTMISEGA
PRIA piirkondlikud bürood ootavad 2.-22. maini maaharijaid taotlema ühtset pindalatoetust ja
põllukultuuri kasvatamise toetust, põllumajanduslikku keskkonnatoetust, ebasoodsamate
piirkondade toetust ja keskkonnaalaste kitsendustega piirkondade ehk Natura toetust.
Toetust saab taotleda vähemalt 1 ha põllumajandusmaa kohta ja põllu suurus peab olema vähemalt 0,30
ha. Põld, millele toetust taotletakse, peab asuma PRIAs registrisse kantud põllumassiivil.
Põllukultuuride kasvatamise toetust ja Natura toetust saab taotleda vähemalt 0,3 ha põllumajandusmaa
kohta.
Ühtne pindalatoetus ja põllumajanduskultuuri täiendav otsetoetus
Ühtse pindalatoetuse saamiseks tuleb taotlejal kas: külvata, istutada või maha panna põllukultuurid või
rajada mustkesa 15. juuniks;
- niita või karjatada rohumaad enne 31. juulit ning niide hekseldada või ära vedada (v.a
heinaseemnepõllud ning käesoleval aastal rajatud rohumaa);

- kasutusest väljas olevale maale rajada 1. juuliks põllumajanduskultuur või mustkesa või teha 31.
juuliks mehhaaniline umbrohutõrje;
- põllumajanduskultuuri täiendava otsetoetuse jaoks õigustatud kultuuri kasvatama.
Põllumajanduslik keskkonnatoetus
Seda toetust taotledes tuleb taotlejal võtta kohustus täita kõiki toetuse saamise nõudeid viis aastat.
Keskkonnatoetuse raames toetatakse keskkonnasõbralikku tootmist, mahepõllumajanduslikku tootmist
ning eesti, tori ja eesti raskeveo hobuse ning maatõugu veise kasvatamist. Samuti toetatakse kiviaedade
rajamist, taastamist ja hooldamist, mille taotluste vastuvõtt toimub 5. – 23. septembrini.
Keskkonnasõbraliku tootmise eest saavad toetust taotleda vaid need, kes said seda toetust ka 2005.
aastal ning kes täidavad kogu oma kasutuses oleval põllumajandusmaal üldisi keskkonnanõudeid. Siia
tuleks kirjutada ka kohustuse asendamisest (et seda saab teha taotluste vastuvõtuajal ja et selleks on
spets vorm)
Ebasoodsamate piirkondade toetus
Ka seda toetust taotledes tuleb taotlejal võtta kohustus täita toetuse nõudeid viis aastat. Ebasoodsamate
piirkondade toetuse suurus on 391 kr/ha aastas ja seda saab isik, kelle põllud asuvad põllumassiividel,
mis jäävad 100% ebasoodsamasse piirkonda. Taotlejal tuleb täita kogu oma kasutuses oleval
põllumajandusmaal üldisi keskkonnanõudeid.
Natura toetus
Seda toetust saab 2006. aastast alates taotleda esmakordselt. Toetust makstakse taotleja põldudele, mis
jäävad täies ulatuses Natura 2000 võrgustiku alale, toetuse määr ühe hektari kohta on 502 krooni aastas.
PRIA saadab enne taotlusperioodi algust ka kõigile eelmisel aastal pindalatoetust saanutele postiga koju
juhendi “Abiks taotlejale”, põllumassiivide kaardid ja taotlusvormi. Lisainformatsiooni, taotlusvorme
ja kaarte saab ka nii PRIA piirkondlikest büroodest kui veebilehelt www.pria.ee.
Taotluste vastuvõtuajal on enamuse PRIA piirkondlike büroode juures kohaliku nõuandekeskuse
nõustaja, kellelt saab abi taotluste täitmisel. Viimastel päevadel tekkida võivate järjekordade
vältimiseks soovitab PRIA taotluse esitada mai esimeses pooles.
Taavi Linnamäe
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)
Pressinõunik
7371 215, 5332 5653
taavi.linnamae@pria.ee
www.pria.ee

ORU JA ASERIARU KÜLA
TUULEPARGI AVALIK ARUTELU
Aseri vallas Oru ja Aseriaru küla tuulepargi üldplaneeringu lähteseisukohti tutvustav avalik
arutelu ning planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik väljapanek
ja avalik arutelu.
Planeeringu koostamise algataja, korraldaja ja kehtestaja Aseri vallavalitsus/volikogu (Kesktänav 5,

Aseri) teatab, et tuulepargi planeeringu lähteseisukohti tutvustav ning planeeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise programmi avalik arutelu toimub 22 mail 2006 Aseri vallavalitsuses Kesktänav
5, Aseri, algusega kell 16 00.
Üldplaneeringu teemaplaneeringu eesmärk on leida tuulepargile ja tuulikutele sobiv asukoht.
Planeeringuala asub Aseri vallas Oru ja Aseriaru külade territooriumil 850 hektarilisel maa-alal.
Kavandatav tegevus ei tekita piiriülest keskkonnamõju.
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 keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik väljapanek toimub alates 2 maist
2006. kuni avaliku aruteluni 22 mail 2006. Programmiga saab tutvuda Aseri vallavalitsuses,
Hendrikson&Ko kontorites Tallinnas Pärnu mnt 30-9 ja Tartus Raekoja plats 8 ning internetiaadressil
www.hendrikson.ee/aseri.
Nimetatud perioodil saab programmi kohta esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi
aadressile Hendrikson&Ko, Raekoja plats 8, Tartu ning e-mailile veiko@hendrikson.ee.

TUBLID KIRJANIKUD
Aseri Keskkooli raamatukogu tähistas ka tänavust lasteraamatupäeva sellega, et lugejad kirjutasid ise
raamatuid. Kaasalööjaid oli üle 40 õpilase. Kui väikesed just selle konkursi tarbeks pingutasid, siis
suuremad ilmutasid oma varemvalminud luulet ja kirjapandud mõtteid elust ning inimestest.
Kirjutati loodusest ja loomadest, autodest, oma perest, ja vanast ajast. Ei puudunud ka
entsüklopeedilised teatmeteosed ja õudusjutud. IIIb klass pani kokku eriti suure muinasjuturaamatu.
Kõiki osalisi pidasime meeles aukirjade ja maiustustega.. 26. aprillil istusime koos, sõime kooki ja
lugesime vahvamaid palu raamatutest ette. Koogi kinkisid meile sööklatädid, kellele selle eest suur
aitäh!
Parimad kirjutajad said autasuks pärisraamatuid. Aasta pärast proovime uuesti!
Luule Varinurm

KÕRTSIALUSE SELTSIMAJA KUTSUB
Koristustalgud Kõrtsialusel 6. mail kell 9.00
Tänu Teile - talgulised, on Kõrtsialuse küla muutunud kenamaks, 2005. a sai külast valla
heakorrastatum küla.
2003. a võtsime maha segavad ja vanad puud, koristasime koolihoone ümbruse.
2004. a tegime korda koolihoone ees oleva muruplatsi ja külvasime muru.
2005. a korrastasime seltsimaja ümbruse ja osa mäest – abis oli Looduskaitse Seltsi Sonda osakond.
Käesoleval aastal lammutame vana puukuuri ja laiendame niidetavat ala, appi tulevad kaitseliitlased.
Tulge kõik, noored ja eakad, sest käepärast tööd jätkub kõigile.
Võtke kaasa reha, labidas, kirves või käru.
Teave: Ott Penek, telefonil 53403296, õhtul 3351396

EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED
aprill

Väino Pääro 10.04.1924 – 82
Lidia Nikitina 10.04.1936 – 70
Kalev Oll 13.04 1924 – 82
Agnes Aja 13.04.1925 – 81
August Veski 29.04.1923 – 83

Õnnitleme!

ÕNNITLEME VANEMAID!
Tatjana Kirinal tütar
Anfisa Kirina sündis 29.03.
Viktoria Abdussaljamova ja Sergei Sutškovi poeg
Akim Sutškov sündis 05.04.

SPORT
JALGPALL
Alanud on pikk ja põnev jalgpallihooaeg. Aseris näeme meie jalgpallimeeskonda Eesti jalgpalli MV III
liigat 2006 mängimas.:
07. mail kl 14.00 FS Junior Maarduga ja
20. mail kl. 14.00 Kaitsejõudude SKga.
LAUATENNIS
30.04. kl 11.00 toimuvad vabaajakeskuses Eesti juunioride MV lauatennises.
13.05. kl. 10.00 toimuvad Aseri Keskkoolis ja vabaajakeskuses ELTL laste GP finaal lauatennises.
KORVPALL
Lõpule jõudsid Aseri valla MV korvpallis.
I MASKID: M. Koitla, M. Alles, J. Soppe, R. Sults, M. Vaikmäe, K. Korjus, G. Lonski, M. Kutsar, R.
Korjus, P. Alles.
II JKI EHITUS: T. Reisi, J. Malm, A. Korjus, H. Penek, M. Assanov,, T. Kõrre, A. Ertti, A. Gabitov, E.

Klaasmägi, A. Tamm.
III PETSID: Kristo Konstantinov, Keith Konstantinov, A. Kõrvek, F. Juuse, M. Andressoo, Siim
Andressoo, V. Toivonen.

ASERI NOORED LAUATENNISEMÄNGIJAD
TAAS EDUKAD
23. aprillil toimusid Aseris EMSL “Jõud” noorte meistrivõistlused lauatennises. Osalejaid oli seekord
viiest maakonnast. Meie mängijatest oli kõige edukam KATERINA MIHHAILOVA, kes saavutas
esikoha üksikmängus. Paarismängus koos VIKTORIA TŠERTOVIKOVAga (kes sai üksikmängus
hõbemedali) ja hinnatava pronksmedali segapaarismängus koos KERT RÄISiga (Üksikmängus
hõbemedal). Kuldmedal riputati kaela veel KARMEN KOZMALE. Pronksmedalid said OLIWER
NÕLVAK ja MAARJA MÄESEPP.

teated
Valla ajalootuba ja Kõrtsialuse küla seltsimaja avatud 1. maist – 15. septembrini:
Teisipäeval 18.00 - 20.00
Neljapäeval ja reedel 12.00 – 20.00
Laupäeval 9.00 – 15.00
Läheneb Rannu kooli 220. aastapäev. Ootame ajalootuppa vanu fotosid, dokumente ja esemeid, mis on
seotud Rannu kooli või koolihoonega. Soovi korral fotod tagastame.

Vanakooli OÜ vajab avatavasse Jäägri Grilli kokki ja klienditeenindajaid
Kohataotluse ankeet ja info tel 53403296

_________________________________________________________________
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

