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ASERI X VALLAPÄEVAD
26. mai
18.00 Vallapäevade avamine rahvamajas. Esinevad:
Lasteaed, keskkool, muusikakool ja rahvamaja.
Õhtu jätkub diskoga.
27. mai ASERI X SUVEMÄNGUD
6.00 KALAPÜÜK Aseri tiigil – kogunemine Rahvamaja ees
11.15 Kogunemine Vabaajakeskuse ees
11.30 Pidulik X SUVEMÄNGUDE AVAMINE staadionil
12.00 TÄNAVAKORVPALL
JALGPALL - võistkonnad moodustab J. Kamenski
KÕRGUSHÜPE
KAUGUSHÜPE
KUULITÕUGE
TELLISKIVI VISE
PETANG - individuaalne ja võistkondlik (võistkonnas 3 inimest)
KOROONA
SUMO
NOOLEVISE
TIIGRI RADA – väikestele lastele
Võistluspaigad on avatud kella 15.00-ni
Päev jätkub Kõrtsialuse küla keskuses
16.00 Kohtumine põllumajandusminister pr Ester Tuiksooga.
19.00 Simman, mängivad ASERI KAPELL ja ansambel UNTSAKAD.
Avatud ajalootuba.
28. mai SAVI- JA LAADAPÄEV
Rahvamajas ja selle juures
09.00 LAADALISTE SAABUMINE
12.00 SAVIPÄEVA AVAMINE
12.00–16.00 KABE, BATUUT, SUHKRUVATT
12.00–16.00 RAHVAMAJAS AVATUD TERVISETUBA:

SAVIRAVI, MASSAAŽ, KAANID
12.00-16.00 TAI MASSAAŽ
12.15-15.15 LASTEGA TEGELEB PIRAAT PIPO
12.15-15.45 SAVI VOOLIMINE
13.00 SEIKLUSRADA
14.00 MÕISTUSE TERITAMINE (viktoriin seiklusraja kohta)
14.30 SAVIMAADLUS
15.00 JÕU JA ILU NUMBRID (saviplaatide tõstmine, eneseületamine)
15.15-15.45 NABARATOORIUM – kõhutantsijad
15.45 VALLAPÄEVADE PIDULIK LÕPETAMINE

VALLAPÄEVADE BUSSID
26. mai: 17.15 Kestlast, 17.25 Koogust, 17.30 Rannult, 17.40 Kalvist. Lõpp-peatus Rahvamaja.
Vastupidisel marsuudil väljub buss pärast kontserdi lõppu ligikaudu 20.00.
27. mai: 10.45 Kestlast, 10.55 Koogust, 11.00 Rannult, 11.10 Kalvist. Lõpp-peatus Vabaajakeskus.
Vastupidisel marsuudil väljub buss pärast võistluste lõppu ligikaudu 15.00.
Simmanile: 18.15 Kestlast, 18.30 Koogust, 18.40 Kalvist, 18.50 Aserist. Lõpp-peatus Kõrtsialuse küla
Seltsimaja.
28. mai: 11.20 Kestlast, 11.30 Koogust, 11.40 Rannult, 11.50 Kalvist. Lõpp-peatus rahvamaja.
Vastupidisel marsuudil väljub buss pärast savipäeva lõppu ligikaudu 16.00.

KESKKOOLI UUDISED
Simona Matvejeva osales aprilli lõpupäevadel Vihulas toimunud Baltimaade saksa keele olümpiaadil ja
saavutas kahe läti õpilase järel kolmanda koha. Suurepärane tulemus! Õp M. Sternhofi järjekindlat tööd
saksa keele õpetamisel näitab Simona ja Anastassia Lõhmuse saksa keele kõrgastme eksami (ZOP)
sooritamine, mis võimaldab õppima asuda Saksamaa ülikoolides.

Simonal on võimalus vabariiklikul olümpiaadil eduka esinemise autasuna järgmisel suvel Berliinis
kolme nädala jooksul ennast täiendada.
Õp D.Targamaa ja tema õpilased Oliwer Nõlvak VIIIa, Karina Ivanova ja Lys Soppe XIa on kutsutud
Juhan Kunderi Seltsi õpilaste kirjandusliku omaloominguvõistluse autasustamisele Rakvere
Kolledžisse.
Iisakus läbi viidud Eesti Koolispordi Liidu ja Eesti Võrkpalli Liidu Olympikus Miniliiga võrkpalli
maakondlikul turniiril saavutasid õp L. Vagulina juhendamisel 4.-6. kl tüdrukud I koha ja poisid III
koha.
Ka sellel aastal on riigi poolt ujumise algõpetuseks raha eraldatud. Meie kooli II ab klassi 19 õpilast
saavad maikuus 24 tundi õp E. Janseni juhendamisel ujumise algõpetust Kiviõli 1. Keskkooli ujulas.
Sellel õppeaastal oleme tähistanud detsembris nigulapäeva ja kooli naispedagoogid korraldasid 24.
aprillil jüripäeva tähistamiseks “Püha Jüri katsumused”. Sümboolse Püha Jüri-Lohetapja mõõga
turniiril osalesid kõik 10 meest. Esimesel korral sai rändmõõga aastaks hoiule direktor.

Rahvusvahelise kooliarendusprojekti Comenius-1 “Industriaalajastu lõpul elukutset valimas” raames
viibisid viie kooli kohtumisel Türgis Eskishehiri linnas õp P. Kesküla, M. Sternhof ja õpilased Allar
Lass VIIIa ja Kaidi Nõmmets XIa, kes lisaks õppeaasta jooksul klassides tehtud projekti ülesannetele
valdavad hästi nii saksa kui inglise keelt.
28. aprillil oli lõpuklassi õpilastele viimane koolikell, sellega algas nendele ametlik eksamiperiood.
Tehtud on riigieksamitest juba kirjand, riigikeel ja matemaatika.
Järgnevad riigieksamid: 15.05 - ühiskond, 19.05 - saksa ja vene keel, 24.05 - ajalugu, 29.05 geograafia, 02.06 - bioloogia, 06.06 - keemia.
5. juunist algavad põhikooli eksamid.
6. juunil algab koolis suvevaheaeg.
Järgnevalt üritused, mis on koolil plaanis läbi viia:
12. mail tähistame emadepäeva “Emad koolis” - tundide külastamise, kontserdi ja näitusega.
19.-21. mail Taevaskojas toimuvale bioloogia vabariiklikule olümpiaadile on kutsutud Darja Jerahtina
ja Leelo Kaulen IXa kl.
23. ja 25. mail toimuvad üleminekueksamid VIII ab - geograafias, X ab - emakeeles ja XI a geograafias ning XI b - keemias.

30. mail kogume vanapaberit. Kui on kuhjunud teil kodus mittevajalikku paberit, siduge see pakkidesse
ja tooge hommikul kooli või kutsuge tuttav õpilane appi seda ära vedama. Selle heateoga aitate koolile
vajalikku uut paberit muretseda!
2. juunil lõpetame selle aasta õppetunnid ja peame lõpuaktuse kell 11.00 ja austame parimaid õpilasi.
4. juunil toimub ekskursioon Sankt-Peterburgi ja 14. juunil Soome.
15. juunil tulevad meile nädalaks ajaks külla meie sõbrad Saksamaalt Arnsbergi Gymnasium
Laurentianumist - 18 õpilast ja 2 õpetajat.
21. juunil toimuvad lõpuaktused: põhikool 16.00 ja gümnaasium 19.00.
Riho Kutsar

VALLAVALITSUS
Korraldused
Nr. 62. Kinnitada Aseri Keskkooli elektriprojekti koostajaks OÜ Virtel Grupp.
Nr. 63. Anda ASle Kalwi Mõis luba paviljoni ehituseks Kalvi külas.
Nr. 64. Määrata Ida-Virumaa kohaliku loomatauditõrje komisjoni Aseri valla esindajaks veterinaararst
Hagbart Räis.
Nr. 65-67. Sotsiaalküsimused.
Nr. 68. Kinnitada Aseri alevikus Veetorni tänava osalise
asfalteerimistööde teostajaks Estament OÜ.
Nr. 69. Anda luba Pihlaka tn. 19 aiamaja kasutamiseks.
Nr. 70. Nõustuda Liivakivi tn 6 maa ostueesõigusega erastamisega.
Nr. 71. Nõustuda Roosi tn 30 maa ostueesõigusega erastamisega.
Nr. 72. Nõustuda Pihlaka tn 13 maa ostueesõigusega erastamisega.
Nr. 73. Lõpetada OÜ Aseri Kommunaal kütteperiood Aseri alevikus 10. maist ja tänavate öine
valgustamine 15. maist.
Nr. 74. Suunata reservfondist 5000 kr toetust Veikko Tihvanile rahvusvahelistest laskevõistlustest
Euroopa MV ja Maailma MV Prantsusmaal osa võtmiseks.
Suunata reservfondist 5000 kr Aseri/Flexa jalgpalliklubi toetuseks.
Nr. 75. Kooskõlastada AS Kalvi Mõis vee erikasutusluba.
Määrus Nr. 5. Seoses erakordselt suure tuleohuga keelata kõikidel isikutel Aseri valla
haldusterritooriumil metsa kasutamine puidu saamiseks, kõrvalkasutamiseks, jahinduseks, teadus- ja
õppetööks ning rekreatsiooniks. Keelata kõikidel isikutel võõras metsas viibimine Aseri valla
haldusterritooriumil.

MUUSIKAT OLGU ME MAJAS…
Oleme jõudnud oma tööde ja tegemistega järjekordselt uude kevadesse, mis on muusikakooli jaoks
juba 32. Kui mujal on kevad külviaeg, siis meile on see “lõikuse aeg“. Oma õppimistega muusikakoolis
on jõudnud lõpusirgele Nele Trummar (klaver), Oliwer Nõlvak (saksofon), Allar Lass (saksofon),
Anastassia Fjodorova (flööt) ja Andrei Muttonen (akordion). Kõik nad on olnud tublid ja töökad
õpilased. Muusikakooli pere poolt soovime neile ka edaspidises elus visadust ja tahtejõudu.
Muusikakooli õppeaasta oli väga töine. Õpilastel tuli aasta jooksul oma pillimängu ja esinemisoskust
näidata ning tõestada mitmeid kordi nii komisjonide ees kui ka avalikel kontsertidel esinedes, milleks
olid lastevanematele korraldatud koosolekud, Jõulukontsert ja õpetaja Marina Popova loeng-kontserdid
Mozarti ja Bachi elulugudest. Ees ootab veel vastutusrikas esinemine Aseri vallapäeval.
Meie 7-10 aastased mudilased esinesid Viru I regiooni koolide Mudilaste Muusikapäeval Jõhvi
Kontserdimajas. Sellest üritusest võttis osa 13 kooli.
Eriti tahaksime ära märkida II klassi akordionisti Patrik Nõlvakut (õpetaja Anatoli Zamahhov), kes
võitis vabariikliku akordionistide konkursi I eelvooru nooremas vanuseklassis ja pidi esindama meie
kooli Tallinnas, kuid kahjuks jäi haigeks. Usume, et Patrik veel näitab oma mänguoskust väljaspool
Aserit ja siis tunneme kõik tema üle uhkust.
Muusikakooli õpilastel ja õpetajatel oli võimalus osa saada Tallinna Linnahallis muusikalist “Georg“,
Tartu Vanemuises ooperist “Võluflööt“, Jõhvi Kontserdimajas Läti vokaalansamblist Cosmos ja
pärimusmuusika kavast “Kadunud linn“, Estonias balletist “Romeo ja Julia“ ning ühiskülastusest
Tallinna Teatri- ja Muusikamuuseumi.
Aseri Muusikakooli saalis käisid esinemas klavessiini- ja kandlemängijad Eesti Kontsertist. Väga
meeleoluka pärastlõunakontserdi andis Mihkel Mattisen ja 17. mail tulevad taas esinejad Eesti
Kontserdist kavaga “Külapillimeeste lood“.
Nii et vaatamist ja kuulamist oli palju ning igaühel oli võimalus valida oma soovi järgi meeldiv elamus.
Täname lastevanemaid, kes on suunanud oma lapsi ilusa ja kauni poole. Omalt poolt soovime kõigile
head ja meeleolukat suvepuhkust!
Aseri Muusikakooli pedagoogiline kollektiiv
Muusikakooli lõpuõhtu kontsert-aktus toimub 28. mail kell 16.00
Uusi, tulevasi muusikahuvilisi kuulame ja võtame vastu 29. ja 30. mail kell 15.00-18.00.

BALTI SAKSA KEELE OLÜMPIAAD VIHULAS
27.-30. aprillil toimus Vihulas Balti saksa keele olümpiaad. Kohale olid kutsutud 15 parimat saksa keelt
valdavat õpilast Lätist, Leedust ja Eestist.

Olümpiaad oli korraldatud huvitava üritusena. Juba esimesel õhtul saime võimaluse natuke uut õppida,
nimelt tutvustasime kõik oma riike tantsude, laulude ja videoesitlustega. Kohal olid ka kaks õppejõudu
Tartu Ülikoolist, kes tutvustasid Saksamaad ja Šveitsi.

Olümpiaad toimus reedel. Nagu alati, koosnes olümpiaad grammatilistest struktuuridest, kuulamisest,
suulisest väljendusest ja ka kreatiivsest kirjutamisest. Viimast aga kohtade jaotamisel ei arvestatud.
Olümpiaad kestis terve päeva - loomulikult ka väikeste pausidega, mida kõik usinalt kasutasid, et oma
grupiga tutvuda. Olümpiaadi naljakaks küljeks oli see, et meid jaotati nö. peredesse. Igas peres oli viis
liiget. See mäng aitas meil rohkem suhteid luua ja teiste riikide keeli natuke tundma õppida.
Teisel päeval olime küll kõik olümpiaadist väsinud, kuid sellegipoolest ootas meid kahekilomeetrine
matk läbi metsa ja pikk ekskursioon Lahemaa kõige ilusamatesse kohtadesse.
Õhtu veetsime aga kannatamatuses. Ootasime kramplikult aktuse algust, kus teatati olümpiaadi
tulemused.
Esines Virumaa Noorte Meeste Koor ja Austria suursaadik pidas kõnet. Olümpiaad lõppes väga
piduliku ja ilusa
aktusega, kus saime hiljem ka eesti rahvatantse tantsida ja iseenda üle naerda.
See oli siiani minu kõige huvitavam ja naljakam saksa keele olümpiaad.
Simona Matvejeva

TÜRGI - UNUSTAMATU KOGEMUS!
Olime Comenius-1 projekti raames 26.04 - 02.05. Türgis. Eestist, Aserist oli meid neli: õpetajad P.
Kesküla ja M. Sternhof ning õpilased Allar ja Kaidi.

Esimene päev kulus Istanbuli ja sealt sihtkohta Eskishehiri sõiduks. Istanbuli lennujaamas tervitas meid
väga sõbralikult meelestatud Türgi delegatsioon. Istanbuli linnaga veidi tutvudes ootasime ära ka teised
delegatsioonid: kaks Saksamaalt ja ühe Slovakkiast. Üheskoos sõitsime bussiga sihtkohta. Öösel
jõudsime oma külalisperedesse, kes hoolimata hilisest kellaajast polnud unised ja väsinud nagu meie,
vaid rõõmsad ja väga külalislahked. Juba esimesel päeval tekkis kujutlus, mis järgnevate päevadega
süvenes - türklastest kui väga seltsivatest ja elurõõmsatest inimestest.
Järgnevad kaks päeva olime koolis, kus tegime projektitööd: tutvusime teiste koolidega,
töövõimalustega, riikidega ja nende vaatamisväärsustega. Meil avanes ka erakordne võimalus käia
linna haridusameti juhataja vastuvõtul. Kuulasime kõnet Türgi haridusest ja majandusoludest.
Kuna linn, kus olime, oli tööstuslinn, siis käisime ka kahes vabrikus. Esimene oli küpsisevabrik ja teine
klaasitehas. Õpetajad külastasid õmblusvabrikut.
Neljas päev oli meil tutvumiseks ümbruse ja ajalooliselt väärtuslike paikadega. Sõitsime 66 km
Eskishehirist lõuna poole, käisime muistses früügia kuninga Midase linnas, kus elati 8-6 saj. e.Kr, ja
moshees, mis rajati aastatel 1207-1208.
Neljanda päeva õhtul oli meil pidulik õhtusöök. Keskööl hakkasime Istanbuli poole sõitma. Õhtusöögil
rääkisime oma Türgis saadud muljetest. Sõime rahvustoite, jagasime ja võtsime vastu kingitusi. Meile
jagati ka tunnistused, mis kinnitavad, et oleme võtnud osa kooliprojekti Comenius-1 Türgi kohtumisest.
Järgneval päeval tutvusime põgusalt Istanbuliga. Need kaks päeva, mis Istanbulis olime, pühendasime
vaatamisväärsustele.
Kõige tugevamalt jäävad Türgist meelde inimesed ja toit. Toidust täpsemalt tee ja riis, need kaks asja
olid peaaegu iga söögi juures. Teed pakuti peres, kohvikus, poodides.
Selle reisi jooksul tekkis türklastest pilt kui väga soojast ja abivalmist rahvast. Kui me keset suurt
Istanbuli linna kaarti uurisime, siis tuli alati keegi abi pakkuma. Polnud tähtis, et aitaja inglise või saksa
keelt ei osanud, kohanime öeldes näitas aitaja näpuga kaardile ja pakkus ka sinna minemiseks oma abi.
Tähtsaim oli siiski selle reisi juures tohutu keelepraktika ning riigi ja selle rahva nö. avastamine.
Kaidi Nõmmets

EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED
mai

Leili Tammepärg – 02.05.1936 – 70
Asta-Johanna Trummar 05.05.1924 - 82
Richard Tank 06.05.1919 – 87
Jelizaveta Gasna 10.05.1924 – 82
Edgar Ment 13.05.1924 – 82
Erich-Toomas Kallip 16.05.1923 – 83
Ella Timmer 18.05.1936 – 70
Galina Astashina 21.05.1925 – 81
Taissia Beregova 24.05.1931 – 75
Jelena Stankus 27.05.1925 -81

Õnnitleme!

SPORT
Aseri jalgpallimeeskonna kodumängud Aseri staadionil:
04.06. kl. 14.00 Flexa Aseri – SK Tallinna Sport
18.06. kl. 14.00 Flexa Aseri – VJK Rakvere
06.05. lõppesid Tallinnas Eesti võistkondlikud meistrivõistlused lauatennises. Aseri naiskond saavutas
meistrivõistlustel teise koha.

PETANQ, SEE ON LIHTNE
Valla suvemängudel on esmakordselt kavas petanq. Mis see on ja kuidas seda mängida?
Viimastel aastatel on Eestis, sealhulgas Virumaal, ilmunud avalikesse kohtadesse inimesed, kes
loobivad põnevil näoga raudkuule. Kaugemalt vaadates võib mäng tunduda arusaamatu, kuid sellega
tutvust tehes haarab pentanki võlumaailm teid täiesti.
Petanki komplekt koosneb 650-800 grammi kaaluvatest raudkuulidest ja väiksest puust märkekuulist –
snadist. Petanki mängitakse pügatud muruväljakutel, kus snadi viskajatele kätte paistab.
Mängida saab kolmel viisil: üksikmäng (mõlemal mängijal kolm kuuli), paarismäng (kõikidel
mängijatel kolm kuuli) ja trio (kõikidel mängijatel kaks kuuli.
Mängu alustamiseks loositakse välja esimese viske tegija. Visanud snadi 6-10 m kaugusele, püüab
mängija visata raudkuuli sellele võimalikult lähedale. Sama üritab oma raudkuuliga vastane. Kui
vastased on visanud välja ühe kuuli, teeb järgmise viske esimesena see, kellel pole “punkt peal”.

Teisisõnu see, kelle (parim) kuul on kaugemal vastase (parimast) kuulist. Seda reeglit järgitakse kuni
kõik kuulid on väljakule visatud.
Nüüd on järg punktijagamise käes. Ühes voorus saab vastastest punkte vaid üks. Punkte saab vooru
võitja nii palju, kui palju kuule on tal snadile lähemal vastaste parimast kuulist.
Ühes voorus on võimalik saada üksikmängus kuni 3, paarismängus ja trios 6 punkti. Punktide
jagamisega on voor läbi ja snadi asukohast alustab võitja uut vooru. Mäng kestab seni, kuni üks
mängija või võistkond kogub 13 punkti.
Mängu teeb haaravaks asjaolu, et lubatud on nii oma kui ka vastase kuuli, aga ka snadi, algsest
asukohast ära lüüa. Nõnda võib mängu seisu nii tahtsi kui kogemata veel viimase viskega otsustavalt
muuta.
Petankist lähemalt: www.petanque.ee

TÜRGIS
Türgi oli minu jaoks meeldiv elamus. Soe ilm, toredad inimesed ja imeilusad vaatamisväärsused.

Lennukiga mõned tunnid Tallinnast ümberistumisega Istanbuli ning sealt bussiga paar tundi
Eskishehiri, sest just seal linnas toimuski see projekti kohtumine. Sinna tulid ka sakslased ja slovakid.
Kõigil õpilastel oli üks türgi poiss või tüdruk võõrustajaks, kelle peres ööbiti 3 järgmist päeva.
Tavaliselt said kõik kokku hommikul, et minna vaatama tehaseid, koole ja teisi tähtsaid asutusi. Koolis
pidi iga rühm individuaalselt tutvustama plakatitega oma linna, kodu ja tulevikuametit. Kool, kus meie
olime, on väga kõrgel tasemel.
Pärastlõunal jaotusime kaheks grupiks: õpetajad ja õpilased. Kumbki võis ise teha, mida tahtis.
Tavaliselt mindi restorani või jalutama. Õhtuks läksime koju, et süüa, telekat vaadata või teha, mida ise
soovid. Minu peres oskas ainult poeg Mehmed inglise keelt. Ta tõlkis pereliikmete küsimusi, soove jne.
Lahkumispäeval korraldati pidu. See oli tõeliselt kurb, kõigil olid lahkudes pisarad silmas ja mõned
puhkesid nutma.

Siis oli sõit tagasi Istanbuli. Seal olime veel paar päeva. Käisime hiiglaslikes mošeedes, turul ja
uurisime iidse Rooma riigi ehitiste varemeid. Seejärel oli tagasisõit lennukiga ümberistumisega
Eestisse.
Allar Lass
_________________________________________________________________
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

