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ASERI VALLA AUKODANIKUD
Avaldame tänases lehes “Aseri Valla Aukodaniku“ statuudi. Sellega tahame edaspidi tunnustada
inimesi, kes on pikema perioodi vältel silma paistnud valla arendamisel ja toonud meile tuntust.
Tulevikus ootab vallavalitsus aukodanikuks tunnistamise ettepanekuid 1. detsembriks, kuid sellel aastal
ootame teie ettepanekuid erandlikult juba 1. märtsiks. 7. aprillil 2007 tähistame valla 15. sünnipäeva ja
oleks igati kena esmakordselt sellel päeval jagada tunnustust.
Ootame aktiivset mõttetööd, kaasalöömist ja õigeaegset kandidaatide esitamist.
Austusega
Urve Takjas
Vallavanem

Aseri Valla Aukodaniku statuudi kehtestamine
Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkt 2 alusel
§ 1. Aukodaniku statuudi olemus ja eesmärk
(1) Aukodaniku statuut kehtestatakse valla poolt välja antava Valla Aukodaniku nimetuse ning sellega
kaasneva tunnistuse ja meene määramiseks.
(2) Valla Aukodaniku nimetuse eesmärk on avaldada avalikku tunnustust isikule, kes pikema perioodi
vältel on oma tööalase või ühiskondliku tegevusega silma paistnud valla arendamisel, tõstnud valla
mainet ja toonud paikkonnale tuntust.
(3) Valla Aukodaniku nimetus antakse vallapoolse erilise austusavaldusena üksikisikule, kelle töö,
tegevus ja isiklik eeskuju majanduse, kultuuri, hariduse, spordi, sotsiaal- või mõnes muus valdkonnas
on pikema perioodi vältel silma paistnud erilise tulemuslikkusega ja kes on mõjutanud oluliselt Aseri
valla arengut.
(4) Kandidaadi tegevus on pikema perioodi jooksul:
1) kaasa aidanud Aseri valla arengule ja valla positiivse maine kujunemisele;
2) parandanud paikkonna majanduslikku olukorda;
3) parandanud ja väärtustanud valla elukeskkonda või
4) toonud vallale tuntust.
§ 2. Valla Aukodaniku valimise menetlus
(1) Ettepanekuid Valla Aukodaniku nimetuse kandidaatide kohta võib teha iga Aseri vallas elav isik
ning iga vallas tegutsev asutus, ettevõte ja mittetulundusühing.
(2) Ettepanekud koos põhjendustega, millest nähtub, milliste konkreetsete teenete eest isik aukodaniku
kandidaadiks üles seatakse, esitatakse kirjalikult valla kantseleisse hiljemalt 01. detsembriks märgusõna
all “Valla Aukodanik”. Tähtajaliselt mittesaabunud ettepanekuid ei arvestata.

(3) Vallavalitsus esitab volikogule otsustamiseks kõik esitatud kandidaadid, lisades oma arvamuse, kas
kandidaadid väärivad Valla Aukodaniku nimetust.
(4) Valla Aukodanikuks osutub volikogu liikmete poolthäälte enamuse saanud kandidaat.
(5) Valla Aukodaniku nimetuse määramise kohta teeb vallavolikogu motiveeritud otsuse.
Põhjendatud juhul võib volikogu Valla Aukodaniku nimetuse jätta välja andmata.
§ 3. Valla Aukodanikuks nimetamine
(1) Valla Aukodaniku tunnistus ja meene antakse üle volikogu esimehe ja vallavanema poolt.
(2) Valla aukodanikku austatakse Vabariigi aastapäevale pühendatud valla üritusel veebruarikuus.
(3) Teade Valla Aukodaniku nimetuse määramise kohta avaldatakse Aseri valla lehes ja valla
koduleheküljel.
(4) Aukodanikule antakse Valla Aukodaniku tunnistus. Tunnistused numereeritakse vastavalt
väljaandmise järjekorrale ja Valla Aukodaniku nimi kantakse vastavasse raamatusse.
§ 4. Määruse rakendamine
Määrus jõustub 01. jaanuaril 2007. aastal.

Aseri vald tegi “kitsekülast” paiga puisniidule
Aseri asula servas, Kalvi mõisa viiva tee ääres aastakümneid laiutanud "kitseküla" lammutati, koristati
ja tasandati, et sellele kohale saaks tekkida looduslik puisniit, kirjutas Põhjarannikus Külli Kriis.
" Sotsialismi ajal pidasid inimesed sellel kuuehektarilisel maatükil loomi. Peamiselt kitsi – sellest ka
"kitseküla" nimi, aga ka sigu, lambaid ja isegi lehmi," rääkis Aseri vallavanem Urve Takjas Kalvi tee
ääres silma riivavast korratuses mahajäetud maa-alast pool aastat tagasi.
Et maatükk on keskkonnaministeeriumi haldusalas, saadeti vallast ministeeriumile mitu korda
meeldetuletus, et maaomanik oma maa korda teeks. Lõpuks kirjutati vallas ise projekt valmis, saadi
keskkonnainvesteeringute keskuselt selle toetuseks 455 400 krooni, lisati valla rahakotist 50 600 krooni
ning tehti plats puhtaks.
" Ega see kerge olnud," märkis Takjas, pidades silmas "kitsekülas" maad kasutanud vallaelanike
vastuseisu.
Tõsi, otsus sealsed lobudikud likvideerida võeti vallas vastu juba viis aastat tagasi. Mullu augustis
pandi asulas välja teated, et nüüd läheb töö lahti, mis tõi vallamajja mitmeid pahaseid inimesi.
" Kes väitis, et ta harib seal ikka veel maad – paar pisikest haritud maalappi oli seal tõesti –, kes ütles
end sealset keldrit kasutavat," kirjeldas Takjas.
"Kunagi oli selline aiamaapidamine – ja loomapidamine – inimestele elatusallikana tõepoolest oluline.
Loomi pole "kitsekülas" juba üle kümne aasta peetud, loomadest jäänud lobudikud olid aga siiani püsti
ja riivasid tõsiselt silma."
Et tegemist polnud seadusliku maakasutusega ning kõiki oli asjast piisavalt vara teavitatud, polnud
nõudmistel "minu maa alles jätta, sest see on ju korras" alust. Pealegi pakuti soovijaile võimalust oma
aiamaa tarvis mujal koht saada.
Veel siis, kui OÜ Formet Grupp masinad "kitsekülas" toimetasid, lendas buldooserite pihta mõnigi

moosipurk. Tööd see ei peatanud.
"Lammutati, koristati ja veeti risu ära ning tasandati maapind," kirjeldas Takjas toimunut. "Puud jäeti
kõik alles ja puid on seal päris palju."
Et soisevõitu pinnas oli pehme, jäi osa tasandustöid kevadeks.
Hiljem on vallal kavas ala niitma hakata, et sinna võiks tekkida looduslik puisniit.
"See on ilus koht, kus oleks ka ilus elada," näeb Urve Takjas "kitseküla" asemel tulevikus võimalikku
eramurajooni. Maatükisaatus on aga muidugi keskkonnaministeeriumi kui maaomaniku otsustada.
Külli Kriis
Põhjarannik

VALLAVOLIKOGU
27.12.2006
OTSUSED
Nr 55. Aseri Vallavolikogu 25. oktoobri 2006 otsuse nr 50 peale esitatud vaide läbivaatamine.
Nr 56. Algatati detailplaneering maakasutuse muutmiseks elamumaaks ja maaüksuse jagamine
kümneks krundiks Aseri vallas Kõrkküla külas Kullerkupu maaüksusel
Nr 57. Kinnitati põhivara mahakandmise aktid: rahvamajas elektriorel "Formatsioon", keskkoolis
koopiamasin ja arvuti, vallavalitsuses arhiveerimisseade ja kaks arvutit.
Nr 58. Kinnitati vallavalitsuse ja valla asutuste koosseisud.
Nr 59. Kinnitati eelarve muudatused ja lisaeelarve.
Nr 60. Kinnitati volikogu komisjonide esimeestele ja liikmetele 2006. a detsembrikuus volikogu
komisjonides osalemise eest tasu 300.- krooni.
Nr 61. Kompenseerida kooli toitlustajale FIE Karin Rohesalule vee, heitvee, sooja vee ja elektri
maksumus alates 2007. a summas 30 000 krooni aastas.
Nr 62. MTÜ Spordiklubi Kuldsed Kalakesed taotlus.
Keelduti nõusoleku andmisest MTÜ-le Spordiklubi Kuldsed Kalakesed Aseri ujula, aadressil
Kesktänav 20 Aseri alevik, müügiks OÜ-le Aseri Veekeskus, kuna Aseri Vallavalitsuse ja MTÜ
Spordiklubi Kuldsed Kalakesed vahel 13.10.2003 sõlmitud lepingu tingimused ei ole täidetud.
MÄÄRUSED
Nr 29. Aseri valla Aukodaniku statuudi kehtestamine.

VALLAVALITSUS
KORRALDUSED
22.12.2006
Nr 219. Maksta täiendavat ühekordset sotsiaaltoetust vähekindlustatud puudust kannatavale 14 perele

a`500 kr iga pereliikme kohta.
Nr 220. Paigutada hooldekandeasutusse liikumispuudega isik, kes ei tule iseseisva eluga toime.
Nr 221. Kinnitada 2006. aasta eelarve muudatused.
Nr 222. Kinnitada reservfondi suunamised.
04.01.2007
Nr 1. Korteriomandi seadmine aadressil Kesktänav 9.
Nr 2. Korteriomandi seadmine aadressil Kesktänav 19.
Nr 3. Korteriomandi seadmine aadressil Kesktänav 18.
Nr 4. Korteriomandi seadmine aadressil Nooruse 4.
Nr 5. Korteriomandi seadmine aadressil Nooruse 2.
Nr 6. Kinnitada Kullerkupu maaüksuse detailplaneeringu lähteülesanded.
Nr 7. Kasutusloa väljastamine Galina Savinitšile aiamaja kasutamiseks.
Nr 8. Kasutusloa väljastamine Petr Motyakinile aiamaja kasutamiseks.
Nr 9. Kasutusloa väljastamine OÜ-le Jaotusvõrk elektrienergia ülekande maakaabelliini kasutamiseks
Aseri alevikus. Objekt on OÜ Aseri Kommunaali katlamaja.
15.01.2007
Nr 10. Kinnitada Aseri Lasteaia juhatajaks 21.01.2007 - 20.01.2012 Eha Polluks.
Nr 11. Vabastada Aseri Lasteaias 02.01.2007 - 22.06.2007 toiduraha maksmisest 6 last 100% ulatuses
ja ülejäänud lapsed 50% ulatuses.
Nr 12. Vabastada Aseri Keskkoolis 10. - 12. klassi õpilased koolilõuna maksumusest 100% ulatuses
08.01.2007 - 04.06.2007.
Nr 13. Väljastada kaevamisluba Tulbi tänava äärse kuivenduskraavi kaevamiseks aiandusühistule
"Sõprus".
MÄÄRUSED
Nr 7. Kinnitada 2007. eelarveaastaks Aseri Keskkoolis õpilaskoha tegevuskulu arvestuslikuks
maksumuseks ühe õpilase kohta 1521 kr kuus.
Nr 8. Kinnitada 2007. eelarveaastaks Aseri Lasteaias majandamiskulude, personali, töötasu ja
sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulu arvestuslikuks maksumuseks ühe lapse kohta 1938 kr kuus.
Nr 9. Kinnitada 2007. eelarveaastaks Aseri Muusikakoolis õpilaskoha tegevuskulu arvestuslikuks
maksumuseks ühe õpilase kohta 2369 kr kuus.

JAANUAR KOOLIS
Lumeta talvine koolivaheaeg on läbi ja kool elab tavalist argipäevast elu oma õppetundide, ringide ja
üritustega.
Enne vaheajale minekut oli koolis kolm toredat jõuluaja üritust, mida tasub meelde tuletada.

19. detsembri päkapikulaat läks korda, õpilased said omavalmistatud jõulukingitusi (kaardid,
piparkoogid, jõulusaiad, jõulujook, käsitöö jm) müüa, ka palju asula elanikke oli laata vaatama tulnud.

Päkapikulaadal oli võimalus õnne valada, paberlennukeid täpsuse peale lennutada, mustlase ennustust
kuulata - oli väga tore ja lõbus üritus.

21. detsembril pidas kool jõulupidu, kus iga klass pidi tuntud muinasjuttu etendama. Kõik said sellega
ka hakkama, klasside etteasted pakkusid arvukale publikule väga erinevaid muinasjuttude edasiandmise
viise balletist varjuteatrini. Sinna vahele mahtusid muidugi laulud, tantsud ja loomulikult sõnaline osa.
Külas oli ka rahvamaja nukuring oma muinasjutuga.
22. detsembri traditsioonilisel hommikukontserdil oli luuletuste lugemise ja jõululaulude laulmise
kõrval ka päkapikuvõimlemine ning aeroobikamuinasjutt. Esinesid ka eesti ja vene osakonna näitering.
Oma lauluoskust said ühislaulmisel proovida kontserdi lõpuosas kõik saalisviibijad. Peale ilusat
ühislaulu toimus advendikalendri lõpetamine - korjati kokku jõulukuupäevade sümboolsed kingikotid,
mis olid üles riputatud juba andresepäeval 30. novembril.
Peale toredaid jõulukuu üritusi, mille läbiviimiseks olid kõik õpilased ja õpetajad oma panuse andnud,
algas ebaharilik talvevaheaeg.
Jaanuarikuuga alustasime õppetöös teist poolaastat, mil tavapärased haiguslained tekitavad natuke
segadust õppetöö korraldamisel, aga ühisel jõul ja nõul saame nendest üle. Tavarütmis kulgeva õppetöö
kõrval on ka jaanuaris olnud õpilastel muid tegemisi.
17. jaanuaril käisid Luua Metsanduskooli 3 õpetajat ja 7 õpilast tutvumas meie kooliga, et arutada
edaspidiseid koostöö võimalusi. Esialgu teevad nad meile omapoolse nägemuse õuesõppimise
võimaluste kohta (õpilased vaatasid ja pildistasid meie territooriumi) ja kevadel aitavad seda ka
teostada.
Luule Varinurme näitering kuue õpilasega käis 19.-20. jaanuaril Jõgeva Gümnaasiumi korraldatud
Betty Alveri II põhikooli õpilaste luulepäevadel “Tuulelapsed”. Sealt oleme alati ka tunnustust toonud,
nii ka seekord - Helina Sternhof tuli kolme parima naisnäitleja hulka. Luulepäevadel osales 10 truppi
erinevatest Eesti koolidest, lapsed said nendega suhtlemisel uusi kirjasõpru ja näitering küllakutse
Kolga kooli üritusele. Teisel päeval olid õpitoad, kus oma ala asjatundjad andsid õpilastele edasi
teadmisi ja kogemusi teatritegemisest.
22. jaanuaril käis 6. - 9.kl poiste võistkond Ahtme spordihallis saalijalgpalli mängimas, kust said edasi
Eesti Koolispordiliidu rahvaliiga poolfinaalturniirile.
26. jaanuaril võtavad 6.a kl 3 õpilast osa Ida-Virumaa õpilasetlejate konkursist Jõhvis.
30. jaanuaril lähevad maakonna matemaatika olümpiaadile õp Ingrid Korjuse 4.a kl õpilased Patrik
Nõlvak, Jelizaveta Jerahtina, Edgar Kiur.
Riho Kutsar

EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED
jaanuar
Angelina Hartsova 01.01.1937
- 70
Juta Elmik 07.01.1927 - 80
Ivan Lagutko 10.01.1937 - 70
Anisia Jerahtina 12.01.1926 81
Valve Saarmets 12.01.1932 - 75
Vassili Vassiljev 12.01.1932 75
Vello Karja 12.01.1937 - 70
Vaike Raagmets 15.01.1922 85
Leili Säkk 15.01.1932 - 75
Galina Rudnõh 15.01.1937 - 70
Lembi Zubova 18.01.1926 - 81
Elvi-Aliine Stepanova
18.01.1937 - 70
Aino Aaman 19.01.1927 - 80
Helgi Kivilo 29.01.1932 - 75
Leida-Miralda Rätsep
30.01.1921 - 86

Õnnitleme!

Kõrtsialuse külas avas uksed Jäägri Grill
Hiljuti avatud restoran Jäägri Grill Aseri vallas Kõrtsialuse külas on väärikas lisa poolteist aastat tagasi
samas uksed lahti teinud seltsimajale, kirjutas Põhjarannikus Külli Kriis.
Puitviimistlusega Jäägri Grill jätab hea mulje nii sisekujunduse poolest (seintel olevad loomanahad –
kobras, saarmas, ilves – on jahimehest Kalle Kohveri lastud loomadelt, välja arvatud tema vanaisa
lastud karu nahk) kui maitsvate ja söögikoha nime väärivate toitudega.
Kalle Kohver ja Ott Penek asutasid 2003. aasta hakul osaühingu Vanakooli, et Rannu vana koolimaja
taas kasutusse võtta ning sinna pikamaa-autojuhtidele majutus- ja toitlustuskoht rajada.
Mitmel põhjusel sellest ideest asja ei saanud (lubatud euroraha ei tulnud ja maanteeamet ei andnud
eraldi sissesõidu ehitamiseks luba). Selle asemel, et pillid kotti panna, hakkasid mehed hoopis kooli
kunagist kõrvalhoonet seltsimajaks ehitama. Kesksuvel 2005 tegi see maja uksed lahti.
" Meil polnud ümberringi siin teid ollagi – et teed saada, pidime kaevama hakkama. Alguses
kavatsesime sellesse kaevatud kohta pisikese veinikeldri teha, aga et tee-ehitusele materjali muudkui
kulus ja kulus, siis tekkis nii suur auk, et keldriks oli seda palju," rääkis Kalle Kohver maa sisse mineku
ja ühtlasi Jäägri Grilli sünniloo selgeks.
Külli Kriis
Põhjarannik

SPORT
27.12.2006 toimusid Aseri valla meistrivõistlused lauatennises, kus osales kokku 21 mängijat. Neist
parimad:
Naisüksikmäng
1. Tatjana Tšistjakova, 2. Glafira Lonskaja, 3. Rebeca Hanson
Meesüksikmäng
1. Pekka Laidinen, 2. Jüri Kalninš, 3. Kert Räis
Paarismängud
1. T. Tšistjakova-G. Lonskaja, 2. P. Laidinen-J. Kalninš, 3. K. Räis- Oliwer Nõlvak
Aseri lauatennisetüdrukud saavutasid Eesti noorte võistkondlikel meistrivõistlustel II koha. Kiitvaid
sõnu laususus treener Pekka Laidinen Karmen Kozma kohta, kelle mänguga oli väga rahul. Eesti
meistrivõistlused toimusid 20. jaanuaril Haapsalus. Samal päeval osalesid Koerus Eesti
Maatalimängude alagrupiturniiril Jüri Kalninš, Tatjana Tšistjakova, Kert Räis, Oliwer Nõlvak ja Vika
Tšertovikova ning kindlustasid pääsu finaalturniirile, mis toimub Lähtel 10. - 11. eebruaril 2007.

24. veebruaril 2007 algusega kell 11.00 toimuvad Aseri Vabaajakeskuses Eesti noorte meistrivõistlused
LAUATENNISES
25. veebruaril 2007 alguseg kell 11.00 Aseri Open 2007 lauatennises, mis on ühtlasi ELTL GP III
etapp.

Ostan asfaltteega piirneva kinnistu (vähemalt 4 ha )
Evely 56643306
_________________________________________________________________
Meie aadress: Kesktänav 5 43401 Aseri Ida-Virumaa, tel 33 51630
Toimetus: Ahto Kaasik, Tiina Matvejeva, Anna Stepanova

