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Pildikesi 26.-28. mail toimunud
Aseri X Vallapäevadest ja Suvemängudest

Vallapäevade avakontserdil esinesid mudilased lasteaiast …

… ja tantsisid algkoolilapsed.

Tantsu keerutas rahvamaja tantsuring.

Samuti kui kool ja rahvamaja, nii muusikakoolgi oli kontserdil esindatud mitmete kollektiividega.
Pildil tütarlaste kitarriansambel saatmas Jana Pelepelina laulu.

Valla Suvemängude esimene võistlus toimus varahommikul tiigi ääres.

Suvemängude avamise rahvarohke rongkäigu ees marssisid sumokostüümides näitsikud.

Aseri kümnendad suvemängud olid osavõturohked
Ilus ilm, arvukalt osavõtjaid ja rikkalik auhinnalaud olid kümnendate Aseri suvemängude märksõnad.
Võisteldi järgmistel aladel: telliskivivise, petank, sumo, kalastamine, noolevise, tänavakorvpall,
koroona, kaugushüpe, kuulitõuge, kõrgushüpe ja jalgpall.
Iga soovija sai valida endale sobiva ala ja mõnigi ala tõi kaasa üllatavalt suure osavõtjaskonna. Nii
lootis võistluste eestvedaja Kaire Kutsar petangiturniiril maksimaalselt nelja kohaliku kolmeliikmelise
võistkonna osavõttu, võistluspäeval aga pani end kirja poole rohkem võistkondi.
Soojalt võeti vastu teinegi uudisala, sumomaadlus, kus osalejad pidid võistlemiseks riietuma
spetsiaalsetesse kostüümidesse. Sumoturniiril oli osalejaid peaaegu poolsada.
Järgmise suurema rahvaspordiüritusena on Aseris kavas Ida-Virumaa valdade võistkondadele mõeldud
Alutaguse mängud, mis saavad aastase vaheaja järel teoks 19. augustil.
Rene Kundla

Hetk tänavakorvpallist.

Aseri X suvemängude võitjad
Kalastamine – Vadim Kljujev
Jalgpall (õpilaste-lastevanemate segavõistkond) – II klass
Tänavakorvpall: poisid – Nike (Oliwer Nõlvak, Allar Lass, Roman Hiisku, Roman Rudenko); Mehed –
JKI (Teet Reisi, Janno Malm, Agur Tamm).
Petank: Aseri võistkonnad – Lauatennisistid (Juris Kalninš, Valentin Štikkel, Ott Kozlov);
külalisvõistkonnad – Juss (Juhan Neiland, Hillar Neiland, Lemmit Toomra); meeste asetusvõistlus –
Tõnu Kapper; naiste asetusvõistlus – Sirje Viljaste.
Koroona – Raivo Ruberg.
Sumo: mehed – Jüri Tonevitski, poisid – Kristjan Palm; tüdrukud – Anastassia Zamahhova.
Telliskivivise: mehed – Ruslan Pavlov; meesveteranid – Sergei Pelepelin; naised – Karina Pelepelina;
naisveteranid – Ljubov Vagulina.
Noolevise: mehed – Ivo Korjus; naised – Ljubov Vagulina;
noormehed – Mait Pakker; neiud – Jekaterina Mihhailova.
Kõrgushüpe: mehed – Siim Andressoo; meesveteranid – Eduard Rõžov; naised – Kristiina Luik.

Kaugushüpe: mehed – Aleksandr Zahharov; naised – Aljona Russakova; meesveteranid – Eduard
Rõžov; naisveteraind – Ljubov Vagulina.

Aseri Keskkooli lõpetajad 2006

XIIa Igor Arefjev, Aleksei Grišakov, Jevgeni Hürges, Kristo Konstantinov, Lauri Mälk.
XIIb Marina Astashina, Aleksandr Bukanjov, Natalja Dudkina, Alisa Filonik, Aljona Hitrova, Olga
Poljakova, Natalja Šarina.

IV klass käis jälle Soomes
Kolmandat aastat on kooli õppekavas IV klassi õpilaste esimene ühine välismaareis, mis kinnistab
õppeaasta jooksul ühiskonnaõpetuses õpitu. Tundides käsitleti Euroopa Liidu ja euroraha, meie
naaberriikide, rahvuse ja keele ning välismaal hakkamasaamise teemat.
Ühepäevane õppesõit sai teoks (nagu mullugi) 12. juunil, mil Helsingi linn tähistab oma sünnipäeva.
Siis on linn rahvarohke ja pidulik. Parkides ja väljakutel toimuvad laadad ja kontserdid, peetakse
kõnesid ning mitmetes ametites (näit. päästeteenistus) on lahtiste uste päev.
Tänavu käisid Helsingis kümme IV b klassi õpilast koos klassijuhataja õp. Tšaškova ja Kaplinaga.
Reisisime taas punase Viking Line`i “Rosellaga”. Ilm oli päikseline ja meri rahulik, nii et sõit sujus
kenasti. Esmakordselt otsustasime üheskoos proovida ka enda valmisolekut seltskonnaeluks: laeval
sõime hommikust rikkalikus rootsi lauas.
Helsingis käisime palju jalgsi, et linna paremini tundma õppida. Vaatasime käsitöölaata, kuulsat
raudteejaama, parlamendihoonet, moodsa kunsti muuseumi Kiasmat ja marssal Mannerheimi
mälestusmärki selle ees, Finlandia-talo ja ooperimaja. Olümpiastaadionil tõusime liftiga tuletorni tippu
linna panoraami vaatama ja pärast seda pidasime lähikonnas võimsa kalju peal piknikku.
Turistide meelistrammiga nr. 3 tegime linnale peale vähemalt poolteist tiiru ja vaatasime vasakuleparemale. Õhtupoolikul kuulasime Toomkiriku treppidel kahte vabaõhukontserti - lasteetendust ja
lõpuks puhkpillimuusikat.
Kell 21 asusime koduteele. Soome lahe keskel lasksid lapsed lendu oma õhupallid. Südaööl olime
õnnelikult Tallinna sadamas ning kahe paiku kodus.
Pärja Kesküla

NÄITERINGI SUVI
26.-29. juunini osalesime Eesti Harrastusteatrite Liidu korraldatud kirjanduslikul teatriprojektil Tartus,
mis oli pühendatud Eesti teatri 100. sünnipäevale. Otse loomulikult mängisime tänavu kodumaiste
näitekirjanike loomingut. Meie valik oli Huko Lumeti värsskomöödia “Abielu lühikursus”.

Kokku tuli noori näitlejaid Harjumaalt, Jõgevamaalt, Tartumaalt, Hiiumaalt. Virumaad esindasime
meie.
14 truppi esitas igaüks umbes 10 minutit kestva etenduse ja Vanemuise teatri näitleja Tanel Joonas, kes
meid kolm päeva õpetas ja juhatas, põimis nendest kildudest terviku kokku. 28. juuni õhtul toimus
etendus, mida tuli vaatama ka märkimisväärne hulk linnarahvast.
Suvine pärnaõielõhnaline Tartu võttis meid väga sõbralikult vastu. Elasime Miina Härma
Gümnaasiumis, päeval tegime näitlejatööd, õhtul suhtlesime uute sõpradega, mängisime suurepärasel
kunstmurukattega väljakul jalgpalli või käisime Emajõe Suveteatris pärisnäitlejate mängu nautimas.
Järgmisel suvel on kavas mängida Astrid Lindgreni loomingut, sest kirjaniku sünnist möödub 100
aastat.
Tahame oma etendust suvel ka kodurahvale näidata. Jälgige reklaami!
Näiteringi nimel juhendaja Luule Varinurm

Comeniuse projektiga Saksamaal
Albert Sakov: Saksamaal meeldisid mulle kõige enam inimesed! Nad olid lahked ja lõbusad, Nendega
oli kerge suhelda. Nii sain ma täiendada oma saksa keele oskust.
Küll on hea, et on olemas Comeniuse projekt, mis aitab Euroopa riikide lastel omavahel suhelda!
06.06-10.06 toimus kooli kutsevaliku teemalise Comeniuse projekti kolmas kokkusaamine, seekord
Saksamaa väikeses ja kaunis linnas Wennigsenis. Eestit ja ühtlasi Aseri Keskkooli esindasid õpetajad P.
Kesküla ja A. Jegorova ning õpilased Albert ja mina, Raili.
Esimesel päeval tegime peatuse Hannoveris, et linnaga tutvuda ning hiljem sõitsime Wennigseni, kus
meid võttis vastu rõõmsameelne Saksa delegatsioon.

Meid paigutati peredesse ja õhtul toimus õpilaste kohtumine McDondalds`is.
Teisel päeval olime koolis, kus kõik delegatsioonid: kaks Saksamaalt, üks Türgist, Slovakkiast ja
Eestist, pidasid koosolekut. Jagasime kingitusi ja rääkisime, mis meid ees ootab.
Käisime linnapea proua Bormanni vastuvõtul, kus külalistele jagati teavet Wennigseni kohta. Peale
vastuvõttu oodati meid Hafa`s - firmas, mis toodab garaažiuksi. Peale väikest ringkäiku võtsime aja
maha ning olime spordiväljakul, kus toimus õpilaste-õpetajate pesapallivõistlus. Õhtul veetsime meie,
õpilased, aega linnas.
Järgmisel päeval jätkasime projektitööga: tutvusime riikide ja nende vaatamisväärsustega,
töövõimalustega ning kindlasti ka koolide endiga. Peale seda oli väljasõit Hannoverisse, kus käisime
Volkswageni tehases ja ka Herrenhauseni Garteni pargis, millest jäid eriliselt meelde imelised
purskkaevud.
Neljandal päeval pakkusime ja proovisime riikide rahvustoite ning panime välja projektitöö plakatid.
Pidulikult anti üle tunnistused Comeniuse projektis osalemisest. Kõik see lõppes mõni minut enne
jalgpalli MM avamängu algust ning paljud olid hetkega naelutatud teleka ette. Hiljem toimus lõpupidu.
Viiendal päeval olime taas Hannoveris ning õhtul külastasime taas Herrenhausen Gartenit, kus seekord
kõlas muusika ja purskkaevud olid valgustatud.
Viimane päev kulus meil Frankfurdile. Kuna jalgpalli MM pärast oli raskusi lennupiletitega, pidime
ootama Tallinna lendu hilisõhtuni. Tänu sellele saime aga tutvuda linnaga, kus me kõik olime
esmakordselt.
Ma ei läinud Saksamaale lootusega sõpru leida, aga nad tekkisid ja loodetavasti ka jäävad. Sakslased ja
ka teised rahvused on väga sõbralikud, abivalmid ja avatud. Saksamaalt lahkusin väikese kurbusega,
aga samas sooja tundega, sest tean, et see kogemus jättis mulle unustamatuid mälestusi!
Raili Raudsepp

COMENIUSE MEESKOND KÄIS KÜLAS
Aseri Keskkooli õpetajad laulavad türgi keeles
Põhikooli lõpuaktusel kõlasid 2. juunil õpetajate koori esituses ka slovaki- ja saksakeelsed laulud. Just
nende riikidega teeb Aseri Keskkool koostööd projekti “Industriaalajastu lõpul elukutset valimas”
raames, kirjutas Comenius Leht.
Projekti koordinaatori Pärja Kesküla eestvedamisel oli ette valmistatud sisukas projektiteemaline
kontsert, kus lisaks õpetajatele astusid üles pea kõikide vanuseastmete õpilased kogu põhikooli
ulatuses. Kuna tegu on kakskeelse kooliga, siis olid kaasatud ka vene keelt kõnelevad õpilased.
Lauldi, näideldi, loeti luuletusi ja tantsiti elukutsevaliku teemadel. Üritust juhtisid kaks õpilast, kes
preemiaks projektis aktiivse osalemise eest võeti kaasa juunis toimuvale kohtumisele Saksamaale.
Oli lihtne ja soe üritus, mis näitab, et tahtmise korral on võimalik tegevustesse kaasata kogu koolipere.
Jõudu Aserile edaspidisekski!
Comenius Leht

EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED
Juuni
Hilda Zaitseva 03.06.1923 – 83
Aleksandra Moskvina 07.06.1923 – 83
Vilma Kivilo 08.06.1921 – 85
Raissa Veedler 08.06.1917 – 89
Pjotr Tšernenko 11.06.1936 – 70
Pjotr Ivanov 11.06.1936 – 70
Linda Oras 18.06.1921 – 85
Veedi Penek 21.06.1919 – 87
Elfrosiine Tomsen 24.06.1931 – 75
A. Ellen Nikolajeva 26.06.1931 - 75

Juuli
Hildegard Aps 03.07.1921 – 85
Leida Fedjukina 05.07.1924 – 82
Urve Polluks 05.07.1936 – 70
Elena Izrayleva 09.07.1926 – 80
Sergei Gromov 10.07.1924 – 82
Evald Leosk 12.07.1931 – 75
Aleksandra Lonskaja 12.07.1922 – 84
Anatoli Dudkina 19.07.1936 – 70
Ervin Kruus 20.07.1936 – 70
Evi Palm 21.07.1931 – 75
Nadežda Gafarova 26.07.1913 – 93
Antonina Mähonen 27.07.1936 – 70
Taissia Menchakova 28.07.1936 – 70

Õnnitleme!

TEATED
Oru ja Aseriaru küla inimesed!
Aseri tuulikupargi arendaja AS Windest Green Energy korraldab kõikidele huvitatutele
tutvumisväljasõidu Pakri tuulikuparki. Ennekõike on oodatud Oru ja Aseriaru küla planeeringualal
elavad inimesed. Väljasõit algab Aseri Vallavalitsuse eest 29 juulil, kell 10 hommikul. Tagasi
jõutakse sama päeva õhtul. Kõikidel huvitatutel palume eelnevalt registreerida Aseri Vallavalitsuses
sekretäri juures hiljemalt 18. juuliks. Peatse kohtumiseni!

Tootsi ehitusmaterjalide kauplus Aseris Rahva tn 4 avatud tööpäevadel kl 8.00-18.00, laupäeval kl
8.30 – 14.00. Müügil ja tellimisel laias valikus ehituskaupu, tööriistu, aiandus- ja kodutarbeid.
Aseri piires kojuvedu tasuta, küladesse kokkuleppel.

TÄHELEPANU MAAOMANIKUD!
Lähtuvalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 punkt 1-st ja Aseri valla heakorra eeskirjade §

14 punkt 5-st palume kõiki Aseri valla kinnistuomanikke tuleohu vähendamiseks ja umbrohu leviku
tõkestamiseks niita käesoleva aasta 01. augustiks neile kuuluvad sööti jäänud heina- ja põllumaad.

KONKURSS
Aseri Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Aseri Keskkooli ja Aseri Lasteaia
toitlustusteenuse pakkumiseks.
Konkurss on avalik ja sellest võivad osa võtta kõik asjast huvitatud juriidilised- ja füüsilised isikud,
kellel on eelnev toitlustamise kogemus.
Osalemiseks on vajalik esitada äriplaan, kus välja tuua vähemalt 3 aasta hinnaprognoos, loodavate
töökohtade arv, töötajate kvalifikatsioon, 1 nädala toidu menüü.
Pakkumine peab sisaldama alljärgnevat infot pakkuja kohta (nimi, asukoht, registrikood ehk isikukood,
telefon, maksuameti tõend maksuvõlgnevuste puudumise kohta).
Pakkumised esitada 24. juuliks 2006. a. kella 16.00 kirjalikult Aseri Vallavalitsusele kinnises ümbrikus
märgusõnaga TOITLUSTUSTEENUS.
Pakkumised avatakse 25. juulil 2006 kell 11.00 Aseri Vallavalitsuse saalis. Kõigil pakkumisel
osalenutel on õigus viibida ümbrikute avamise juures.
Konkursi korda võib küsida vallavalitsusest ja vaadata valla kodulehelt: http://www.aserivv.ee
Lisateave tel. 5168572, 3351248
Aseri Vallavalitsus
_________________________________________________________________
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

