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VABARIIGI PRESIDENT KÜLASTAS ASERIT
Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves külastas 14. novembril esimesel siseriiklikul visiidil
Ida-Virumaad. Vastuvõtt algas Kalvi mõisas Ida-Viru maakonna tutvustusega ning jätkus uues Aseri
tellisetehaseses, kus vaadati tootmisprotsessi.

Nimelise kivi vormimisel tegi käed saviseks ka hr. President. Aserist suunduti Narva ja Sillamäele ning
päeva lõpetas külaseltsidega kohtumine Avinurme vallas.

REGIONAALMINISTER ASERIS
31. oktoobril külastas Aseri valda regionaalminister Jaan Õunapuu koos nõuniku Merike Metstakiga.
Kuna minister viibis meie vallas esimest korda, siis anti talle ülevaade valla hetkeseisust ja
arenguvisioonidest.
Minister tutvus Wienerberger AS-is nii vana kui ka uue tehasega, külastas keskkooli ja lasteaeda.

Aseri Vabaajakeskuses tunnetas ka hr. Õunapuu kiiret vajadust renoveerimiseks EL rahade toel.
Kõrtsialuse külakeskuses tutvus minister valla ajalootoaga ning toimus kohtumine vallavolikogu ja
vallavalitsuse asutuste juhtide ning külavanematega.

NOVEMBER ON ASERI KOOLI SÜNNIPÄEVAKUU
14. novembril sai meie kool 101-aastaseks. Nii suuri pidustusi nagu mulluse juubeli ajal tänavu kavas
polnud, kuid koolipere tähistas oma sünnipäeva mitmeti.
Sünnipäevaeelsel nädalal jagati klassidele välja küsimustik, millele said vanemad üksi ja nooremad
klassiti vastata. Muuhulgas küsiti novembri tähtpäevi ja koolimajas kasvavate arvukate toataimede
nimetusi, koolis õpitavate keelte rühmi ja septembrikuiste Comenius-projekti päevade külalisi.
Kõigil oli võimalik oma kodukoolile midagi soovida. Mida siis? Remondi jätkumist, klassidesse
arvuteid, koridoridesse istepinke, häid (noori) õpetajaid, 15-minutilisi tunde ja 45-minutilisi
vahetunde…
Klassidest oli parim V-VIa, eestikeelsetest vastajatest Anu Kokk ja venekeelsetest Albert Sakov.
Klassid said lisaks magusale auhinnaks toataime, 6 paremat üksikvastajat ka SEB Eesti Ühispanga
telefonipaela.

Nagu viimastel aastatel tavaks, jagas direktor Kutsar koolitulijatele kommi ja soovis õnne
sünnipäevaks. Toimus aktus, kus laulsime koolilaulu ning õppealajuhataja Ostapov luges ette õpilaste
sünnipäevasoovid.
Direktor pidas peokõne, autasustas viktoriinivõitjaid ja süütas 101 numbriküünlad lava ees oleval laual,
kus ootas pikk sünnipäevatort – nimeline tükike igale klassile. Tordisöömiseks läks juba järgnevas
klassijuhataja tunnis.
Kooli sünnipäevatavade hulka on viimastel aastatel kuulunud klasside pildistamine. Tänu rohketele
portreedevõtetele jätkus fotograafil tööd hilise pärastlõunani.

Kooli sünnipäevatordist sai osa iga klass.

Teatavasti lõppes alles 6. novembril sügisvaheaeg. Siiski saime 10. novembri õhtul kokku tulla,
tähistamaks mardipäeva ja tervitada isadepäeva eel isasid. Kava valmistasid ette õp. Lille, Tiitso,
Jakubova ja Popova.

Koolis käisid mardisandid

Koolis toimusid novembris õp. Vagulina algatusel rahvastepallivõistlused.
10. novembril osales gümnaasiumitüdrukute võistkond õp. Vagulinaga Hansapanga võrkpalliturniiril.
22. novembril võeti kümnendikud läbi katsumuste vastu gümnaasiumiõpilaste perre – järgiti varasemat
nn. rebaste ristimise kommet.
23. novembril lendasid inglise keele õppijad XII ja IX a klassist koos õp. Krõlatovi ja Tiitsoga
Londonisse.
Samal päeval suundus õp. Varinurme näitering oma kavaga Jõgevale traditsioonilisele Betti Alveri
luuleüritusele. Just 23. novembril tähistab Eestimaa poetessi 100. sünniaastapäeva.
24. novembril käisid III – VI a oma mardi- ja kadripäevakavaga esinemas Narva Pähklimäe
gümnaasiumi kadrikarnevalil. Kava valmistasid ette õp. Lille ja Tiitso ning Narvas olid abiks õp.
Popova ja Kivipalu.

26. november on kodanikupäev, mida märkisime maakonna mälumänguküsimustele vastates.
29. novembril lõpetas tantsuõpetaja Õun võistluste ja demonstratsiooniesinemisega oktoobris alanud
nooremate klasside rütmika- ning vanemate õpilaste peotantsutunnid.
Kahel novembripäeval rääkisid vanemate klasside õpilastele oma elust ja tööst Wienerbergeri tehases
uut tootmisliini seadistavad Saksa firma Lingl esindajad. Kohtumiste eesmärk oli saksa keele treening,
samuti rääkida Euroopa Liidu sisesest tööjõu vabast liikumisest tegelikkuses oma kodukoha näitel ning
tähtsustada elukutsevalikut, mis on ju ka meie Comenius-projekti teema.
Pärja Kesküla
Huvijuht

VALLAVOLIKOGU
25.10.2006
OTSUSED
Nr 50. Muudeti Aseri Vallavolikogu 31.03.2004 otsust nr 112 "Metsamaa erastajate nimekirja
kinnitamine" ja tunnistati kehtetuks punktid 1.4; 1.5; 1.6.
Nr 51. Valla raamatukogude mitteamortiseeruva põhivara mahakandmise akti kinnitamine.
MÄÄRUSED
Nr 25. Kehtestati Aseri vallas 2007. a. üldiseks maamaksu määraks 1,5%, põllumajandusmaal 1%.
Nr 26. Kinnitati Aseri valla eelarve koostamise, vastuvõtmise, muutmise ja täitmise kord.
Nr 27. Muudeti Aseri valla arengukava.

VALLAVALITSUS
KORRALDUSED
13.10.2006
Nr 169. Määrata raske puudega isikule hooldaja.
Nr 170. Anda nõusolek ilutulestiku korraldamiseks Keskus Arnika OÜ-le 14. oktoobril 2006 Kalvi
mõisa juures.
Nr 171. Paigutada hooldekandeasutusse isik, kes ei tule iseseisva eluga toime.
Nr 172. Anda välja ehitusluba Meelis Urbanile elamu ehitu-seks Keskkõrtsi maaüksusel Kõrkküla
külas Aseri vallas.
Nr 173. Anda välja ehitusluba Gerli Leemetsale elamu ehituseks Uuekõrtsi maaüksusel Kõrkküla Külas
Aseri vallas.
Nr 174. Sotsiaalküsimus.
Nr 175. Kinnitada vallamaja ruumide remondi töövõtjaks OÜ Colant-Ehitus.
Nr 176. OÜ-l Aseri Kommunaal korrastada üürilepingud 01. detsembriks 2006.
Nr 177. Kinnitada reservfondist suunamine.

24.10.2006
Nr 178. Pikendada ujula, aadressil Kesktänav 20 Aseri alevik, kasutusloa väljaandmist 01.07.2007.
Nr 179. Väljastada Priit Eskorile projekteerimistingimused puurkaevu projekteerimiseks maaüksusel
Raja 2 Kõrkküla küla Aseri vald.
Nr 180. Väljastada kasutusluba Wienerberger AS-le tootmishoone kasutuseks aadressil Kordoni 6 Aseri
alevik.
Nr 181. Anda välja ehitusluba Krista Karaskile sõnniku- hoidla ehituseks Saareaugu talus Kalvi külas
Aseri vallas.
Nr 182. Kooskõlastada ISS Eesti AS jäätmeloa taotlus.
Nr 183. Sotsiaalküsimus.
Nr 184. Kinnitada maanõunik Viivi Murakasele volitused ja tunnistada kehtetuks Ahto Kaasiku
volitused.
03.11.2006
Nr 185. Maksta ühekordset sotsiaaltoetust 7 isikule kokku 1800 krooni.
Nr 186. Vabastada Aseri Lasteaias toiduraha maksmisest 100% ulatuses üks laps.
Nr 187. Kinnitada korteriomandi seadmine elamus aadressil Kooli 8 Aseri alevik.
Nr 188. Kinnitada korteriomandi seadmine elamus aadressil Kesktänav 15 Aseri alevik.
Nr 189. Määrata raske puudega isikule hooldaja.
Nr 190. Anda nõusolek Aksel Rüütlile puurkaevu rajamiseks Diana talu kinnistul Rannu külas Aseri
vallas.

TUULEPARGI KAVANDAJAD OOTAVAD VASTUKAJA
Aseri vallas Oru, Rannu ja Aseriaru külade territooriumile jääva tuulikupargi teemaplaneeringu
planeerimisettepanekut tutvustav avalik arutelu ning
planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik väljapanek ja avalik arutelu.
Planeeringu koostamise algataja, korraldaja ja kehtestaja Aseri Vallavalitsus ja -volikogu (Kesktänav 5,
Aseri) teatab, et tuulikupargi teemaplaneeringu planeerimisettepanekut tutvustav ning planeeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalik arutelu toimub 21. detsembril 2006 Aseri
Vallavalitsuses Kesktänav 5, Aseri, algusega kell 16. 00.
Üldplaneeringu teemaplaneeringu eesmärk on leida tuulikupargile ja tuulikutele sobiv asukoht.
Planeeringuala asub Aseri vallas Oru, Rannu ja Aseriaru külade territooriumil 850 hektarilisel maa-alal.
Kavandatav tegevus ei tekita piiriülest keskkonnamõju.
Algatatud teemaplaneeringu 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 aruande avalik väljapanek toimub alates 29.
novembrist 2006 kuni avaliku aruteluni 21. detsembril 2006. Aruandega saab tutvuda Aseri
Vallavalitsuses, Hendrikson&Ko kontoris Tartus Raekoja plats 8 ning internetiaadressil
www.hendrikson.ee alajaotuses avalikud dokumendid/Ida-Virumaa.

Nimetatud perioodil saab aruande kohta esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi
aadressile Hendrikson&Ko, Raekoja plats 8, Tartu ning e-mailile kuido@hendrikson.ee.

ASERI RAHVAMAJA TEATAB
Kätte on jõudnud aasta kauneim kuu, jõulukuu. Sellel kuul on üritusi igale eale. Aseri rahvamaja ootab
kõiki!
03. detsembril kell 17.00 süütame küünlad Aseri jõulukuusel. 1. advendi kontserdi annab naiskoor
Ohakas. Päkapikud mängivad lastega ja pakuvad head paremat.
16. detsembril kell 15.00 toimub eakate jõulupidu. Tantsuks mängib Aseri kapell. Kavas loterii ja
mängud.
21. detsembril kell 11.00 toimub eesti koduste laste jõulupidu.
27. detsembril kell 12.00 toimub vene koduste laste jõulupidu.
30. detsembril kell 19.00 toimub aastalõpu pidu laudadega. Tantsuks mängib Mart Eelmäe. Pilet 25.01. jaanuar kell 00.30 toimub ilutulestik, millele järgneb kell 01.00 " head uut aastat" tantsuõhtu
Anatoli Zamahhoviga. Töötab baar. Pilet 50.Head vana aasta lõppu ja head uut aastat!
Aseri Rahvamaja kollektiiv

ASTUGE KOOLISÖÖKLAST LÄBI!
Pärast koolitoitlustaja konkurssi alustasin oma meeskonnaga tänavu 1. septembrist tööd Aseri
Keskkooli sööklas. Esimesed, sisseelamise kuud on nüüd seljataga ning on aeg teha järgmised
ettepanekud.
Kutsume lapsevanemaid koolilõunale!
Pered, kool ja koolitoitlustaja on ilmselt ühtviisi huvitatud sellest, et õpilaste koolitoit oleks
suudmööda, tervislik ja vaheldusrikas, et söögikultuur ka koolisööklas lihvi saaks. Kutsun peresid
koolitoitu proovima ja oma laste söögivahetunnist osa saama. Eriti tänuväärsed oleksid soovitused
kokale.
Kooli lõunasöögivahetunnid algavad kell 11.55 ja 12.35 ning toit maksab 12 krooni. Piisab, kui
soovijad annavad oma tulekust sööklale teada sama päeva hommikul telefonil 3351211.
Koolisööklast on võimalik koju tellida kondiitritooteid ja tähtpäevalaudu. Täpsemalt saab oma

soovidest rääkida tööpäevadel enne lõunat koolisööklast läbi astudes või eelpool nimetatud telefonil
helistades.
Kohtumiseni koolisööklas!
FIE Karin Rohesalu, koolitoitlustaja

EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED
november

Valentina Konstantinova 04.11.1936 – 70
Zinovia Loktionova 09.11.1936 - 70
Zinaida Dudkina 11.11.1936 - 70
Klavdia Pokk 13.11.1921- 85
Mihhail Markov 21.11.1921- 85
Zinaida Judina 28.11.1936 - 70
Heljo Sass 22.11.1925 - 81

Õnnitleme!

SPORT ASERIS
11. novembril toimusid Aseri Vabaajakeskuses EMSL "Jõud" noorte võistkondlikud meistrivõistlused
lauatennises. Kohal oli 16 võistkonda viiest Eestimaa maakonnast. Kõige osavõturohkem oli aastatel
1991-1993 sündinud vanuseklass. Võitjana väljus sealt Aseri võistkond koosseisus: Oliwer Nõlvak,
Kert Räis, Laura-Liis Nurga. Finaalis alistati Viljandimaa 3:2 ja kolmas oli Lääne-Virumaa võistkond.
Tublilt mängisid meie lauatennisistid ka kõige nooremas vanuseklassis. Seal tulid võitjaks Järvamaa
noored, teiseks Pärnumaa võistkond ning pronksmedalid riputati kaela meie mängijatele: Karmen
Kozma, Vladlen Ratšugin ja Leonid Vagulin.
Alanud hooaeg on meie sportlastele olnud väga edukas. Täiseduga juhib ELTL Laste GP sarja Karmen
Kozma. Eesti võistkondlikel mesitrivõistlustel osaleb Aseri kolme võistkonnaga. Esimese vooru lõpetas
meie naiskond ühegi kaotuseta.
25. novembril toimunud Aseri Valla MV korvpalli paarismängus jaotusid kolm esimest kohta
järgmiselt: 1: Janno malm ja Teet Reisi, 2. Kristo Konstantinov ja Eduard Klaasmägi, 3. Mait Alles ja
Rait Sinimäe.
Lähiajal on meie saalis palju huvitavaid ja põnevaid võistlusi. Uueks ja huvitavaks võistluseks on
kindlasti FUTSALI Eesti MV.

Aseri võistkonna kodumängud toimuvad:
19. novembril kell 12.00
26. novembril kell 12.00
02. detsembril kell 11.00
17. detsembril kell 12.00
02. detsembril kell 14.00 Ida-Virumaa MV korvpallis.
10. detsembril algusega kell 11.00 toimuvad Eesti võistkondlikud MV lauatennise II ja III liigas, kus
mängivad ka Aseri meeskonnad.
Lapsed lauatennist avastamas

Kaire Kutsar
Aseri vabaajakeskus

PÕHJALA PÄRLID” ETVs
2005. aastast osaleb Aseri vald rahvusvahelises projektis KUTUR, mille eesmärgiks on Eesti ja Soome
väärtuslike mõisate ja teiste suvituskohtade tutvustamine. Tänaseks on projekt jõudnud lõpukorrale ja
Eesti Televisioonil on valminud 7 saadet nime all "Põhjala pärlid". Saated on ETVs eetris esmaspäeviti
kell 18.15. Samuti tutvustab neid üle lahe Soome TV. Tulemus on päris hea ja siiani nähtud saated,
mille hulgas oli ka saade Kalvi mõisast, nauditavad.
"Põhjala pärlite" eetriajad ETVs: 04.12.2006 kl. 18.15 Palmse; 11.12.2006 kl. 18.15 Tammisaari;
18.12.2006 kl. 18.15 Pärnu. Kordus sama nädala laupäeva öösel orienteeruvalt kl. 01:30.
_________________________________________________________________
Meie aadress: Kesktänav 5 43401 Aseri Ida-Virumaa, tel 33 51630
Toimetus: Ahto Kaasik, Tiina Matvejeva, Anna Stepanova

