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Vallavanema veerg
Käeaoleval aastal saab meie vald 15 aastaseks. Oleme püüdnud minna oma arengus visalt edasi. Teha
suudame aga täpselt nii palju kui lubab meie enda rahakott ja juurdeotsitud võimalused.
Tuntavat lisa investeeringuteks on andnud projektirahad, mille abil saime eelmisel aastal teha päris
palju töid.
Jätkasime koolihoone renoveerimist. Valminud on kooli elektri- ja soojavarustuse projektid ning
osaliselt on mindud edasi elektrisüsteemide vahetusega. Korda said õpetajate tuba ja teised kabinetid.
Renoveerimisele kulutati ca 1,3 miljonit, millest omavahendeid 100 tuhat krooni.
Muusikakooli remont läks edasi hasartmängumaksu vahendite toel. Renoveeriti välisfassaad ja
koridorid ning solfedžoklass. Kulutati 436 952 krooni, millest 348 tuhat oli projektivahendeid.
Usun, et meie valla üldilmele andis positiivse emotsiooni nõndanimetatud “Kitseküla” maa
korrastamine, mis läks maksma 506 tuhat krooni, sellest projekti-vahendeid 455 400. Üllatav, et
kindlasti valla heakorra suurima häbipleki likvideerimine tekitas väga palju vastuseisu. Tulemus on aga
ilus ja loodan, et rõõmustame koos.
Valla teedel ja tänavatel suutsime kõik kavandatu ellu viia. Veetorni ja Kooli tänavate asfalteerimisele
kulus 581 tuhat krooni ja Metsa tänava pindamisele 182 tuhat krooni.
Remonditud ja greiderdatud sai ka külateid, kuid kindlasti ei saa nende kvaliteediga rahul olla.
Esitasime projekte veel 6 mänguväljaku tegemiseks nii Aserisse kui ka Rannule ja Kestlasse summas
276 tuhat krooni, kuid need ei leidnud kahjuks rahastamist. Kindlasti esitame sellel aastal taotlused
uuesti.
Eelmisel aastal osalesime me paljudes ühisprojektides, millest suurim oli Aseri valla vee- ja
reoveemajanduse renoveerimine. Uuringud ja eelprojekt on valminud ning üldsumma 116 miljonit
krooni on meie eelarvet aluseks võttes üsnagi soliidne summa. Teeme tööd edasi avanevatest EL
fondidest vahendite taotlemiseks.
Koostöös Eesti Televisiooni, Soome ja Eesti omavalitsustega lõppes eelmisel aastal koostööprojekt
KUTUR, mille tulemusena valmis 7-osaline ETV telesaadete sari “Põhjala pärlid”.
2006. a koostasime palju erinevaid projekte. Eriti usin projektikirjutaja oli meie vabaajakeskus, kuhu
on tulnud tubli toetus ürituste läbiviimiseks. Lastekaitse Liidu kaudu sai meie lasteaed raha laste
kooliks ettevalmistamise laagri korraldamiseks, Aseri Keskkool osaleb rahvusvahelises Comeniuse
projektis, rahvamaja üritusteks taotletakse samuti lisaraha.
Edasi läheb külade arendamise projekt LEADER, kus osalevad Kiviõli piirkonna omavalitsused.
Alustasime “Mereäärsete valdade rannikuala matkaradade arenduskava” koostamisega.
Käesoleval aastal jätkuvad keskkooli renoveerimistööd. Tahame ehitada Aseri tuletõrje ja politseimaja
tühja osasse korraliku raamatukogu, kus oleks lugemissaal, laste osakond ja internetipunkt. Seega oleks

külastajal edaspidi raamatukogus rohkem ruumi ja mugavam olla. Oleme juba Hasartmängumaksu
programmi taotluse kirjutanud ja pool miljonit raha ka saanud. Puudujääva osa kavatseme katta
laenuga. Seega saaks korda jällegi üks Aseri ilmet rikkuvatest tondilossidest.
Ootame uut laste mänguväljakute taotluste projektivooru
avanemist. Edasi tuleb tegeleda Aseri Vabaajakeskuse renoveerimisprojekti rahastamise taotlusega EL
fondide uueks perioodiks. Eelmisel korral ei mahtunud meie projekt rahasaajate hulka.
Leping on sõlmitud soojamajanduse renoveerimise ettevalmistamiseks ning loodame maikuuks töö
kätte saada, et otsida finantseerimisvõimalusi.
Sellel aastal on kavas Aseri keskväljaku renoveerimine, mis muudab meie keskuse korrektsemaks.
Ühtlasi on kavas paigaldada ka bussiootepaviljon. Loodame, et meie peatänava äärsete hoonete
ärimeestest omanikud suudavad ometi kord oma kinnisvara korda teha.
See on lühike ülevaade valla majanduslikust tegevusest, mille tugevaks alustalaks on projektimajandus.
Liigume igal aastal kindlalt edasi ja loodame oma üldist väljanägemist parandada. Usun, et meie
kõikide soov on muuta vallas elamine mugavamaks ja kaasaegsemaks. Kuid selleni on meil veel pikk
tee minna ja palju tööd teha.
Lumi on sulanud ja varsti on päikseline kevad jällegi käes. Ilusat kevade algust! Teeme oma elamised
korda ja hoiame need puhtad. Kutsume korrale ka need, kes siiani ei saa aru, et prahti maha visata ei
ole viisakas ja seintele joonistamine on lubamatu.
Aitäh kõigile tublidele inimestele, kes valla arengus kaasa on löönud ja meie tgemiste õnnestumise
pärast muretsevad! On ju seesama vald meie kodu ja meie laste mängumaa. Kuidas ta välja näeb,
oleneb meist kõigist.
Urve Takjas
Vallavanem

Kulupõletamine läheb seadusega keelu alla
Selle aasta kevadest keelab keskkonnaministeerium kulu põletamise üle Eesti, et vältida iga aasta aina
sagenevaid traagilisi tuleõnnetusi. Peatselt rakenduva uue korra järgi ei tohi terves Eestis kulu põletada
alates lume sulamisest kuni esimeste sügisvihmadeni. Keskkonnainspektsioon ja päästeamet lähtuvad
keelu jõustamisel Eesti meteoroloogia- ja
hüdroloogia instituudi andmetest maastiku tuleohu kohta.
Lisaks kavatseb päästeamet koostöös keskkonna-inspektsiooni ja politseiga senisest tunduvalt
jõulisemalt rakendada tuleohutusalast järelevalvet, hakates rikkujate tabamiseks tegema ka õhuvaatlusi.
Tuleohutusreeglite eirajaid ootavad trahvid. Füüsilist isikut saab trahvida kuni 18 000 krooniga ja
juriidilist isikut kuni 50 000 krooniga.
Keskkonnaametnikke ja päästjaid pani otsustavalt tegutsema möödunud aasta kurb statistika, mille järgi
toimus Eestis üle 5000 kulupõlengu ning maastiku tulekahjud nõudsid neli inimelu, hävis tohutul

hulgal pisiloomi ja putukaid.
Päästeteenistuse pressiesindaja Rain Porssi sõnul ei peaks inimesed oma käitumise kujundamisel siiski
mitte lähtuma seaduste ja karistuste kartmisest. "Oluline on, et iga inimene mõistaks, kui ohtlik on kulu
või prahi põletamine ning mõistaks, et see võib lõppeda väga traagiliselt," märkis Porss.
Tema sõnul peaksid inimesed hoidma silma peal ka oma naabritel ja kui märgatakse tuleohutusnõuete
eiramist, tuleks viivitamatult sekkuda.

VALLAVOLIKOGU
28.02.2007
OTSUSED
Nr 70. Valiti Aseri vallas Viru Maakohtu rahvakohtuniku kandidaatideks Eha Polluks ja Eha Tähtvere.
Nr 71. Seoses OÜ Audiitorbüroo RKT loobumisega, kinnitati Aseri valla 2006. aastaaruande
audiitoriks Audest Audiitorteenuste OÜ.
Nr 72. Kinnitati 2006. aasta plaanilist kontrolli teostama revisjonikomisjon ajavahemikus 19.03.2007 13.04.2007.
MÄÄRUSED
Nr 31. Aseri valla haridusasutuste pedagoogide töö tasustamine.

VALLAVALITSUS
KORRALDUSED
22.02.2007
Nr 24. Maksta ühekordset sots. toetust 12 isikule kokku 4300 kr.
Nr 25. Seisukoha võtmine maa ostueesõigusega erastamiseks Jaan Kask`ile.
Nr 26. Seisukoha võtmine maa ostueesõigusega erastamiseks Andrei Tihhonov`ile.
Nr 27. Suunata reservfondist MTÜ Ida-Viru Jahilaskurklubile 5000 kr Veikko Tihvani toetuseks
Euroopa meistrivõistlustel osalemiseks.
Nr 28. Maksta ühekordset sots. toetust 5 isikule kokku 2500 kr.
Nr 29. Toetada MTÜ Lille Turvakodu eakate ja puuetega inimeste tervisenädala läbiviimist 2000
krooniga.
Toetada Ida-Virumaa Käsitööseltsi käsitöölaada "Viru Nikerdaja" läbiviimist 1000 krooniga.
13.03.2007
Nr 30. Võtta arvele Aseriaru külas endine piirivalve sigala koos kõrvalasuva lagunenud laudahoonega.
Nr 31. Väljastada kasutusluba Mihhail Jerahtinile elamu kasutamiseks aadressil Oja 11 Aseri alevik.
Nr 32. Väljastada kasutusluba Heino Vimbergile aiamaja kasutamiseks aadressil Niidu 7 Aseri alevik.
Nr 33. Kinnitada vallamaja koridoride remondi töövõtjaks OÜ Colant-Ehitus.

Nr 34. Kinnitada Aseri aleviku keskkütte renoveerimise eelprojekti projekteerijaks Termiks Konsult
OÜ.
Nr 35. Kinnitada Aseris Kesktänav 3 Aseri Raamatukogu elektriprojekti projekteerijaks OÜ Virtel
Grupp.
Nr 36. Kinnitada Aseri valla Aukodaniku ja Teenetemärgi kavandid.
Nr 37. Muuta Aseri Vallavalitsuse 14.02.2005 korralduse nr 22 "Detailplaneeringu lähteülesande
kinnitamine" lähteülesannet.
Nr 38. Eraldada reservfondist 21600 kr Aukodaniku ja Teenetemärkide tellimiseks ja Aseri Lasteaia 10.
sünnipäevaks 10 000 kr .
Nr 39. Muuta Aseri Vallavalitsuse 04.01.2007 korralduse nr 6 "Kullerkupu maaüksuse
detailplaneeringu lähteülesannete kinnitamine" lähteülesannet.
Nr 40. Muuta Aseri Vallavalitsuse 28.07.2006 korralduse nr 127 "Merekalda maaüksuse
detailplaneeringu lähteülesannete kinnitamine" lähteülesannet.

Aseri Vallavalitsus kuulutab välja avaliku enampakkumise järgmiste asustamata
korteriomandite kohta:
Eluruumi aadress
Kesktänav 9
Kesktänav 18
Kesktänav 18
Nooruse 2
Nooruse 2
Nooruse 2
Nooruse 2
Nooruse 2
Nooruse 4
Nooruse 4
Nooruse 4
Nooruse 4
Nooruse 4
Kooli 3
Rannu küla 10 Aseri vald

Krt nr
24
7
9
4
12
16
20
24
3
19
24
29
31
20
3

tubade arv
1
2
2
2
2
2
1
1
2
2
1
2
2
1
2

pind m2
25,6
49,0
50,0
35,9
36,4
25,9
25,8
25,7
38,2
35,3
25,7
36,5
35,3
28,4
42,9

oksjoni alghind kr
15 150.34 920.35 640.26 850.27 150.26 850.19 200.19 200.28 500.26 400.19 200.27 150.26 400.42 300.26 700.-

Enampakkumine toimub 18. aprillil 2007. aastal kell 10.00 Aseri Vallavolikogu saalis, aadressil
Kesktänav 5 Aseri alevik. Osavõtutasu 100 (ükssada) krooni ja tagatisraha 10% alghinnast tasutakse
Aseri Vallavalitsuse arvelduskontole nr 10 552 019 922 002 Eesti Ühispanka.
Enampakkumisest osavõtmiseks on vajalik esitada hiljemalt 16. aprilliks kella 16.00-ks Aseri
Vallavalitsusse (Kesktänav 5, Aseri alevik) järgmised dokumendid: avaldus, osavõtutasu ja tagatisraha
tasumist tõendavate maksedokumentide koopiad, isikutunnistuse või passi koopia. Lisateavet telefonil
33 51 248.

Kommunaalist
Paljud Aseri ja Rannu elanikud tarbivad vee- ja kanalisatsiooniteenust ning kütteteenust, soovivad
tellida sanitaartehnilisi ja elektritöid. Samuti on oluline, et Aseris oleks kena park, niidetud muruplatsid
ja puhtad teed.
Vesi ja kanalisatsioon elumajas või korteris, mugav keskküte - see on tänapäeva elustandard. Et seda
mugavust tarbida, tuleb loomulikult maksta nii kütte kui vee eest. Kuna maagaasi Eestis ei toodeta,
tuleb seda osta Venemaalt. Suvel tõstis Gasprom Eestile müüdava maagaasi hinda. Kui 2005. a ostsime
Eesti Gaasilt gaasi hinnaga 1850kr/1000m3, siis 1. oktoobrist 2006. a on gaasi hind 3110 kr/1000m3
eest. Sellest siis hinnatõus algul 530 kr/mWh eest, ja alates 01.03. 686 kr/mWh eest.
Milline on tulevikuprognoos? Eesti Gaas lubab, et gaasi hind tõuseb Soome tasemele, kus see on 30%
kallim kui Eestis praegu. Gasprom müübi praegu teistele EL liikmetele gaasi kallimalt kui Eestile,
Lätile ja Leedule.
Kuna 01.07. tõuseb kütte käibemaks 5%-lt 18%-le, siis lisandub kütte hinnale täiendavalt veel 13%.
See 13% on riigieelarveline tulu, millest osa läheb pensionide tõusuks.
Veega varustamise kindlustamiseks tuleb välja vahetada veepumbad, parandada ja asendada kulunud
veetorustikke. Remontimist vajavad ka pumbamajade hooned. Kavatseme remontida Rannu ja Sauna
pumbamajade katused ja renoveerida staadioni pumbamaja hoonet.
Tarbitud vesi peab läbima veepuhastusseadmed, ka neid tuleb remontida, et vesi jõuaks keskkonda
puhastatuna. Selleks, et keskkonda säästa, tuleb teha kulutusi. Seepärast peame alates 1. maist k.a
tõstma heitvee hinda 6.80 kr/m3-lt 8.10 kr/m3 kodutarbijale.
Rannu elanikel tõuseb lisaks kuupmeetri vee hind 5.55 kr-lt 7.20 kr, s.o Aseri elanike poolt makstava
vee hinnaga samale tasemele (eelmine hind kinnitati 01.04.2005).
Oluline on tegeleda elanikega, kelle üüriarved ei laeku õigeaegselt. Suuremate üürivõlgnike
võlgnevustega oleme pöördunud kohtu poole (12 võlgnikku), väiksemate võlgnevuste puhul püüame
leida lahendusi vastastikuse kokkuleppe alusel.
Soovime, et lisaks korrastatud ümbrusele oleksid korras ka meie elamud. Kui 2006. a tegime uued
uksed elumajadele Rannul ja Aseris, siis 2007. a on plaanis seda tööd jätkata. Lisaks kavatseme
remontida Nooruse tänava majade trepikojad.
OÜ Aseri Kommunaal

Uudiseid koolist
Tänavune üle kooli vastlaliug toimus suuskadel tuttavatel suusaringidel ümber koolimaja, kus head
suusatamisoskust näitasid Hanna Maria Sternhof, Kirill Davidenko, Nikita Tonevitski, Anastassia
Aboljanina, Indrek Truu, Helina Sternhof, Margo Nõmmets. Kooli sööklas said kõik maitsta
vastlamenüüga lõunasööki.
21. veebruaril olid meie kooli 5 õpilast ja 2 õpetajat kutsutud rahvastikuministri esindaja Ken Koorti

vastuvõtule Jõhvi.
23. veebruaril toimunud iseseisvuspäeva aktusel olid koolis külalised Narva Pähklimäe
Gümnaasiumist, kes nautisid meie õpilaste esinemist. Ligi 50 Narva õpilast ja 3 õpetajat tutvusid meie
kooliga (kiideti ilusat maja ja vaimustuti kooli muuseumist) ja alevikuga, õhtul toimunud diskol tantsiti
ja järgmisel hommikul sõideti koos meie õpilastega Tallinnasse aastapäeva paraadi vaatama, mis
kahjuks ära jäi, kuid vaatamata külmale ilmale tutvuti koos Tallinna vaatamisväärsustega.
Veebruarikuus käisid õpilased koos õp Doris Targamaaga Tallinnas KUMU-s ja “Estonia” teatris
etendust “Juudit” vaatamas. Käidi ka Rakvere Teatris, kus vaadati etendust “Kuidas elad?…Ann?”
2. märtsil esinesid tublilt VIIIa kl võistkond (Maksim Lind, Kert Räis, Lauri Tinnuri, Andrei
Nikonorov) maakondlikul saksa keele olümpiaadil.
8. märtsil osales meie kooli algklasside võistkond Iisakus Alutaguse mängudel Lootuste stardid
suusatamises ja pesapallis.
Õp Mari-Ann Sternhofi õpilane Oliwer Nõlvak sai vabariiklikul saksa keele olümpiaadil endast
vanematega võisteldes väga hea V koha.
Meie kooli õpilased võtsid osa Sonda Põhikooli emakeelepäeva luulekonkursist ja õp Eevi Laidineni
IVa kl õpilane Patrik Nõlvak kutsuti oma luuletust Sonda keelepäevale 13. märtsil ette kandma.
14. märtsil tähistati ka meie koolis emakeelepäeva.
Õp Ingrid Korjus käis oma õpilastega maakondlikul geograafia olümpiaadil.
25. aprillil algavaks eksamiperioodiks valisid meie 14 abiturienti endale riigieksamid ja ka põhikooli
lõpetajad tegid oma eksamivalikud.
Aseri Keskkooli Comenius-projekti delegatsioon (õp Pärja Kesküla, Katrin Ostapov, Heidi Reisi ja
õpilased Jana Pelepelina, Sergei Beregov, Gelena Serdjuk) osales 13.-17. märtsil Slovakkias Zvoleni
töökoosolekul ja lisaks sellele käidi tutvumas Viiniga.
Kevadvaheajal on meie kooli 20-liikmeline delegatsioon Saksamaal külas oma sõpruskoolil Arnsbergis
Gymnasium Laurentianumil. Teine väiksem grupp sõidab inglise keele õpetajaga Londonisse
keeleõppereisile.
Märtsi lõpul on meie näitering esinemas Kolgal kooliteatrite kokkusaamisel “Põhja-festival”.
17. märtsil algab kevadvaheaeg, kooli tuleme uuesti 26. märtsil.
Soovin kõikidele head koolivaheaega!
Riho Kutsar

LASTE LAULUVÕISTLUS
Aseri Rahvamaja kuulutab välja laste lauluvõistluse.
Võistlus toimub 11. mail 2007 neljas vanuserühmas:
3 – 6 aastased, 7 – 10 aastased, 11 – 14 aastased, 15 – 18 aastased
Kutsume osalema kõiki soliste ja ansambleid!

Iga osavõtja esitab ühe laulu, mille saate valib esitaja oma võimaluste piires (pillid, fonogramm, jne).
Võistluseks registreerumiseks tule Aseri Rahvamaija või helista telefonil 3351620 hiljemalt 11.
aprilliks 2007.a. Laulame end kevadesse!

Pildikesi koolist …

24.02 toimus rahvamajas eakate pidu, kus esinesid Aseri taidlejad ja külalised Tammikust

Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul vastuvõtul esines Tartu Vanemuise teatri ansambel
"Kaunimate aastate vennaskond"

EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED
märts
Maria Laidinen 03.03.1920 - 87
Linda Räis 04.03.1922 - 85
Elmar Reebert 17.03.1923 - 84
Elle Sune 19.03.1923 - 84
Helgi Pihlak 24.03.1932 - 75
Gennadi Golubkov 13.03.1937 - 70
Milvi Aster 19.03.1937 - 70
Jevdokia Solovei 23.03.1937 - 70
Vello Normak 26.03.1937 – 70

Õnnitleme!

SPORT
Aseri lauatennisetreeneritele riputati kaela medalid
3. - 4. märtsil toimusid Tallinnas Eesti mesitrivõistlused lauatennises.Täisedu saatis Tatjana
Tšistjakovat, kes üksikmängus alistas kindlalt kõik oma vastased. Isegi finaalis alistas ta 4-0
Prantsusmaal treeniva Karin Lindmäe. Paarismängus tuli kuldmedal koos Marina Morozovaga ning
segapaarismängus võideti esikoht koos Aleksander Smirnoviga. Väga hästi mängis ka meie teine
treener Pekka Laidinen, kes meeste paarismängus koos Aleksander Makaroviga saavutasid kolmanda
koha.
Medaleid tuleb juurde
10. märtsil mängisid Pärnus Laste GP võistlussarjas meie kõige pisemad lauatennisistid. Seal saavutas
hinnatava kolmanda koha Reelica Hanson.
Aseri valla MV talvises kalapüügis 24. veebruaril olid käreda pakasega Aseri tiigi jääl meie vaprad
kalamehed. Kui möödunud aastal oli üritus suurejooneline perepidu, siis sel korral tegi pakane oma töö
ning ergutajaid oli märksa vähem. Seda hinnatavam on aga meie osalejate vaprus.
I koht Jüri Kalašnikov, II koht Sergei Novikov, III koht Polina Poljakova.
Kõige noorem osaleja oli 5 aastane Jegor Šipilov.
Õnnitleme Karmen Kozmat!
17. märtsil toimusid Tallinnas Eesti noorte MV lauatennises, kus Karmen Kozma saavutas
naispaarismängus koos Laura-Liis Nurgaga III koha.
Tulemas
25. märtsil 2007 kell 13.00 Aseri Vabaajakeskuses I-Virumaa MV korvpallis SMK Aseri Remeks/Intro.
20.04. kl 11.00 Aseri Vabaajakeskuses Eesti võistkondlikud MV lauatennises, pärast rahvamajas disco.
20.04. kl 19.00 JÜRIÖÖJOOKS.
28.04. kl 11.00 EMSL "Jõud" noorte MV lauatennises.

IMEOPTIKA silmaarsti vastuvõtt Aseri Vallavolikogu saalis laupäeval 31. märtsil alates kella 10.00.
Prille võimalik osta ja tellida kohapeal. Eelregistreerimine vallavalitsuses.

Kalapüügivõistlus …

_________________________________________________________________
Meie aadress: Kesktänav 5 43401 Aseri Ida-Virumaa, tel 33 51630
Toimetus: Ahto Kaasik, Tiina Matvejeva, Anna Stepanova

