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Austatud õpetajad, õpilased ja koolitöötajad
Tervitame Teid algava kooliaasta puhul. Soovime, et Teie õpetamisel sirguvad meie noortest
teotahtelised ja tugevad isiksused.
Liia Steklova volikogu esimees
Ott Penek vallavanem
ASERI VALLAVOLIKOGU JA VALLAVALITSUSE TEATED
Aseri Vallavolikogu kinnitas 5 juuli 2000.a. määrusega nr 15 Aseri valla jäätmehoolduseeskirja.
Eeskiri on väljas Aseri Vallavalitsuse teadetetahvlil ja avaldatud lühendatult eelmises infolehes.
Aseri Vallavalitsus on OÜ Kalwi Mõis andnud loa alustada alates 05.06.2000.a. ehitustöid vastavalt
AS Restori poolt tehtud ehitustööde projektile. Renoveeritakse Kalvi mõisa peahoone katus ja fassaad.
Ehitustööde käigus valmivad uus katlamaja ning kanalisatsiooni-, vee- ja keskkütte trassid.
Käesolevast õppeaastast on muutunud koolis õpilaste tasuta toitlustamise kord. Tasuta koolilõuna
saajad otsustab Aseri valla sotsiaal- ja tarbijakaitse komisjon võttes aluseks lastevanemate avaldused.
Seoses sellega palume esitada avaldused vähekindlustatud perede laste vabastamiseks toiduraha
maksmisest klassijuhatajale või valla sotsiaalnõunikule. Avaldused vaadatakse läbi neli korda aastas.
Avalduse blanketid on Aseri Keskkooli sekretäril, Aseri vallasekretäril ja sotsiaalnõunikul.
OÜ Aseri Kommunaal teatab, et on veel viimane võimalus oma korteri erastamiseks
erastamisväärtpaberite eest enampakkumise teel. Oksjon korterite erastamiseks toimub septembris.
Soovijatel palume pöörduda OÜ Aseri Kommunaali tel. 51 223 või Liivi Vares`e poole Aseri
vallamajas tel 51 495.
Suvel toimusid küla kokkutulekud Kestla, Rannu, endise Tamme, Aseri ja Herjapea külas. Läbiviijaks
oli Selma Vasar. Meelelahutust pakkusid Aseri Rahvamaja taidlejad. Kokku osales külapäevadel 557
inimest.
Aseri Rahvamaja üritused septembris:
01.09. kell 21.00 Disko "Tere kool".
02.09. kell 20.00 Savipäevale pühendatud puhkeõhtu.
03.09. kell 15.00 Pakub "Anttila" ja "Kesko" oma kaupa.
08.09. kell 21.00 Disko.
09.09. Sõprusõhtu Saka koolinoortega.
13.09. kell 13.00 Eesti Riiklik Nukuteater "Onu Remose lood".
24.09. kell 19.00 - Rakvere teatri etendus "Vahva sõdur Ðveik".
Sügisesl jätkavad Aseri Rahvamajas tööd järgmised taidlusringid:
Naiskoor "Ohakas", ansambel "Neda", Aseri puhkpill, ansambel "Minu aastad", tantsumemmed
"Eideratas", nukuteater, rahvapill, ansambel "Hõbehall".

Uuesti alustab tööd noortele elektroonikahuvilistele mõeldud raadioring.
Ühispanga Aseri Postipank alustas tööd 22. augustil. Avatud E-R 10.00–17.00, L 10.00–14.00.
Postipanga võimalustega saate tutvuda Aseri Postis Kesktänav 14, tel. 025 242. Info on väljas Aseri
Postis ja Aseri Vallavalitsuse teadetetahvlil.
Aseri Spordihoone üritused septembris ja oktoobris:
03.09. kell 11.00 Aseri II Savijooks Registreerimine 10.00-11.00-ni. Aseri Spordihoone juures
Toimub võistlusjooks, tervisejooks/käimine ja lastejooks.
29.10. Rahvusvaheline turniir lauatennises Aseri Grand Prix 2000.
Sügisest jätkavad Aseri Spordihoones tegevust järgmised treeningugrupid: lauatennis (noored),
korvpall (poisid, tüdrukud), jalgpall (poisid), kergejõustik (poisid, tüdrukud), korvpall (mehed), jalgpall
(mehed).
Alustab tervisegrupp (neiud, naised).
Jõusaal on soovijatele avatud kõikidel tööpäevadel kella 9.00 - 21.00-ni.
Tulemustest. Aseri Keskkooli õpetaja Ellen Jansen võttis osa Annimatsi Open meisterujujate
rahvusvahelisest võistlusest.
Aseri Keskkooli tüdrukute võistkond jalgpallis osales juunis Sankt-Peterburi rahvusvahelisel turniiril ja
Orissaare Maiturniiril, kus võitis esikoha.
Eesti meistrivõistlustel I liiga C klassis ollakse pärast kolmandat ringi teisel kohal.
Spordihoone annab teada, et eelmise õppeaasta jooksul on lapsed unustanud oma spordiriideid ja
jalatseid spordihoonesse. Kellel on huvi oma unustatud asjade vastu, võib neid sealt otsima tulla.
KIVIÕLI POLITSEIJAOSKONNA TEATED
Juulikuu jooksul on Aseri vallas toime pandud järgmised vargused:
09.07. varastati akna lõhkumise teel Kooli 1 maja korterist korterivõtmed ja 7 pakki sigarette Priima.
10.07. varastati Koogu külast 1000 l alumiiniumist veemahuti.
14.07. lõhuti Nooruse 4-18, 14 ja 15 ukselukud. Korterist nr 8 varastati METABO akudrell koos
laadijaga.
16.07. murti sisse Rahu tn garaazi ning varastati 3 kanistrit (50 l) bensiini.
21.07. varastati Rannu kohvikust alkoholi.
23.07. varastati Rannu kohvikust alkoholi, õlut, tubakatooteid, vorstitooteid ja liha.
23.07. varastati Õuna tn majast jalgratas Olümpia, fotoaparaat Panasonic, röster Philips, kellraadio ning
pleier Aiwa.
16.07. varastati AS Wiekor`ist muruniiduk Husgwarna.
17. augusti öösel murdis grupp kurikaelu sisse Kestlas asuvasse OÜ Rannu Rukkilill kartulihoidlasse
metallivarguse eesmärgil. Tänu kohalike elanike Lembit Salmus`e, Tõnu Kohver`i, Margus Aster`i ja
teiste kiirele ja otsustusvõimelisele tegutsemisele püüti metallivargad koos asitõenditega koheselt kinni.
1. septembrist suunatakse Aserisse uus politseikonstaabel. Kiviõli politseikorrapidaja telefon 72110
(Aserist lauatelefonilt 072 110).
Politsei lühinumber 110, (Aserist lauatelefonilt 0110). Hädaabinumber 112 , (Aserist lauatelefonilt
0112).

Aseri Keskkoolis alustavad kooliteed järgnevad õpilased:
1. A klass
1. Teele Elvest
2. Kristjan Kruus
3. Andres Küüsmaa
4. Martin Liiv
5. Hurmi Mälk
6. Addo Ojasalu
7. Uku Oras
8. Helina Sternhof
9. Dzenni Mirzagajeva
10. Mark Kalda

1. B klass
1. Ksenja Agafonova
2. Irina Aleksejeva
3. Maksim Kljujev
4. Alina Maurina
5. Kristina Morozova
6. Ljudmilla Sinkova
7. Sergei Solovjov
8. Julia Tonevitskaja
9. Andrei Tsvetkov
10. Vigintas Davidavitsus
11. Vitali Tunjov

Esimese koolipäeva aktus kooli saalis 1.septembril kell 11.00.
“Rannu Rukkilille” buss toob küladest õpilased kooli järgmise ringiga: Liimala kell 10.05 - Kestla
kauplus kell 10.15 - Rannu kell 10.30 - Kalvi bussipeatus kell 10.45. Buss viib õpilased tagasi kell
13.00 vastupidises järjekorras.
Kooli toiduraha maksmine toimub 1.septembril klassijuhatajale ühe nädala eest s.o. 4.-8.septembrini,
hommikusöök 4.-krooni, lõuna 5.-krooni. Palume lastevanematel lastele raha kaasa anda, et söökla
saaks esmaspäevast hakata lapsi toitlustama.
Tasuta toitlustamine hakkab toimuma lapsevanema avalduse alusel alates valla sotsiaalkomisjoni
otsuse tegemisest.
Aseri Keskkooli arengu nägemus.
Aseri Keskkool on 331 õpilase ja 39 õpetajajaga kakskeelne kool, kus eesti osakonnas õpib 158 ja vene
osakonnas 173 õpilast. Kool töötab ühes vahetuses. Kooli teeninduspiirkonnaks on Aseri valla
territoorium. Väljastpoolt valda käib Aseri Keskkoolis väga vähe õpilasi. Koolihoone on ehitatud
1967.a., mis käesoleval ajal vajab tõsist remonti.
• Säilitada keskkool.
Kooli rahastamise uue korra järgi on kool sattunud väga raskesse olukorda - ei finantseerita
kooli kui kakskeelset eritingimustele vastavalt. Seepärast on direktori esmaülesanne leida
võimalused raha juurdesaamiseks vastavalt vajadustele.
• Säilitada eestikeelne kool.
Reaalne muulaste integratsioon Eesti ühiskonda peaks keelekümbluse kujul säilima, mis tagaks
eesti kooli säilimise ja noored omandaksid riigikeele oskuse.
• Õpilastele kindlad teadmised ja oskused.
Võõrkeelte ja arvutiõpetuse süvendatud õpetamine, lisaerialad keskkooli klassides-õmblemine,
puidutöötlemine, keraamika. Taastada parima ainetundja tiitel, millega võiks kaasas käia ka
preemia. Koolisisesed aineolümpiaadid.
• Kaader.
Kooli konkurentsivõime säilitamiseks oleks tarvis täiendada õpetajate kaadrit . Ühe
võimalusena võiks ka omavalitsus mõne vajaliku pedagoogi palgaraha maksta. Omavalitsus
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võiks välja pakkuda soodustingimusi õppelaenu saamisel ja soodsad üürikorterid.
Täiendkoolitus.
Ümberõppevõimalused pedagoogidele, mille teostamiseks on võimalik vallast saada õppelaenu.
Koolihariduse konkurentsivõime parandamise põhimõtted: õpetajate pidev täiendõpe;
huvihariduse toetamine; seada sisse “aasta õpetaja” tiitel koos rahalise preemiaga.
Õppekava.
Jätkuma peab uue õppekava väljatöötamine, mille juurde kuuluvad aine- ja õpetaja töökavad.
Tagada õpilaste õpikoormuse ühtlane jaotus, maksimaalne ettevalmistus eksamiteks,
tasemetöödeks. Suurendada õpilaste osavõttu aineolümpiaadidest ja ka muude erinevate
organisatsioonide poolt korraldatud võistlustest, konkurssidest jms.
Arengukava.
Kooli arengukava pidev täiustamine, kaasates osalema õpilased, lapsevanemad, õpetajad,
ametnikud, volikogu liikmed.
Hoolekogu.
Koostöö tihendamine vastavalt hoolekogu põhikirjas toodud ülesannetele.
Täiskasvanud.
Täiskasvanute pidev- ja ümberõppe kohapealne korraldamine, sest inimene peab oma elu
jooksul olema valmis vahetama töökohta ja sageli ka elukutset. Koostöö omavalitsusega nende
võimaluste leidmisel - kursused, seminarid, keeleõpe, arvutiõpe, käsitöö.
Infotehnoloogia.
Täiskasvanutele arvuti ja interneti teenuse pakkumine. Õpilastele süvendatud teadmiste
andmine arvutiõppes. Arvutiõpetust anda järjest nooremates klassides. Jätkata tuleks
infotehnoloogia pidevat uuendamist ja laiendamist. Õpetajatele anda rohkem võimalusi arvutite
kasutamiseks. Kooli interneti kodulehekülje väljatöötamine.
Kodu.
Kodukandi ajaloo ja pärimuse kogumine ja õpetamine. Kodu-uurimise arendamine, mille
väljundiks on turismikogumik ja turismimarsruudid.
Koostöö lastevanematega.
Kooli juurde võiks luua arengufondi või sihtasutuse lisavahendite ja sponsortoetuste
hankimiseks ja saamiseks, kuhu tuleks ka kokkuhoitud ja juurdeteenitud raha ,mis jääb kooli
käsutusse kooli majandamiseks. Lapsevanemal peab olema võimalus osaleda kooli muutmises
tema lapsele kõige sobivamaks kooliks, et lapsi ei oleks vaja paigutada teistesse koolidesse.
Kooli keskkond.
Jätkuma peab koolimaja renoveerimine.
Õpilasomavalitsus.
Soodustada osalemist vabariiklikes organisatsioonides. Kaasata õppetöö ja koolielu
probleemide lahendamisel.
Kooli territoorium.
Kooliümbruse heakorrastamine tuleks aktiviseerida, mille üheks vormiks võiks olla õpilaste
töö- ja puhkelaager.

• Klassiväline tegevus.
Spordipäevade taastamine, staadioni korrastamine koostöös spordihoonega kevadel,
spordivahendite muretsemine. Kooli tavade ja traditsioonide alalhoidmine ja uuendamine.
Sõprussidemete hoidmine Arnsbergi gümnaasiumiga ja Braschwitzi vallaga sõprussidemete
alustamiseks võimaluste leidmine.
Riho Kutsar
Aseri Keskkooli direktor
MILLAL ON ÕIGE ALATA?
Aseri Muusikakool on tegutsenud meie vallas 26 aastat. Paljud noored on saanud meie majast
muusikalised teadmised ja loodame väga, et ka hingeharidust. Nii mõnigi endine muusikakooli
kasvandik töötab muusikapõllul professionaalina. Tänavusest sügisest tahame avada 2-aastased
ettevalmistusklassid. Lapsel, kes pole läbinud ettevalmistavat õpetust, ei selgu esimese klassi
sisseastumiseksamitel muusikalised võimed alati täielikult. Seepärast ongi soovitav läbi teha koolieelne
algõpetuse etapp, mille käigus lapse musikaalsus ja arenguvõimalused palju selgemaks saavad.
Ettevalmitusklassi astuda soovivate laste vanemate avaldusi võtame vastu septembrikuu jooksul.
Oodatud on kõik lapsed alates 5. eluaastast. Info telefonil 51 136.
Silvi Varinurm
Aseri Muusikakooli direktor

