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aprill 2007
ASERI VALD SAI 15 AASTASEKS

14. aprillil tähistati rahvamajas pidulikult Aseri valla 15. aastapäeva. Sel puhul meenutati tehtut, võeti
vastu teiste omavalitsuste ja asutuste õnnitlusi ning tunnustati valla teenekaid kodanikke. Aastapäevaks
valmisid
valla aukodaniku märk ja valla teenetemärk.

SELMA VASAR tunnistati valla esimeseks aukodanikuks. Ta on aktiivse eluhoiakuga inimene. Pikka
aega töötanud Rannu Lasteaias ja olnud aastaid valla sotsiaaltöötaja. 1964. a on pidevalt olnud
rahvasaadik ja vallavolikogu liige. Valla ja maakonna ajaloo uurija, kes on avaldanud hulgaliselt
raamatuid. Maakonna külaliikumise (IVKE) üks loojatest ning kauaaegne juhatuse liige. Staažikas
külavanem ja külapäevade korraldaja. Valla ja maakonna eakate inimeste eestkõneleja ja ürituste
organiseerija. Paljud Aseri lapsed on saanud Selmalt oma esimese dokumendi - sünnitunnistuse ning
paljud inimesed on saatnud just Selma viimsele teekonnale. Tuntud isetegevuslane ja sõnakunstnik.
Tubli ja päikseline inimene.
Valla teenetemärgi said:
LEA KARJA - kauaaegne ja edukas pedagoog ja koolielu juht, töötab alates 1967. a.

ESTER KULLAMAA - muusikakooli tunnustatud pedagoog, koorijuht, töötab alates 1982. a.
JUTA TIITSO - 35 aastat õpetaja ja kultuurielu edendaja, isetegevusringide looja ja juhendaja.
NADEŽDA PEUŠA - 36 aastat lasteaia juhataja ja õpetaja.
MAIMU VASTISSON - volikogu liige ja komisjonide esimees 1989. aastast, sotsiaalhoolekandetöötaja
ja tubli isetegevuslane.
MARI-ANN STERNHOF - vabariigis ja maakonnas tunnustatud saksa keele õpetaja, eduka koolivälise
õppetöö organiseerija, töötab alates 1971. a.
INNA PALM - 34 aastat tublit tööd vallasekretärina.
ANU PELEPELINA - pikaajalise ja tubli töö eest vallasekretäri abina, töötanud vallas (esimene
töökoht) alates 1976. aastast.
KAIRE KUTSAR - vabaajakeskuse juhataja, tubli spordielu edendaja.
TATJANA TŠISTJAKOVA - tunnustatud sportlane ja treener.

Aseri valla Aukodaniku märk
Valmistatud 925 prooviga hõbedast. Märk koosneb kolmest osast, kus
kaheksaharuline aluspõhi on kaetud sinise (cyan tooni) läbipaistva
juveliiremailiga. Harude sees olevad kiired kumavad motiivina, mis teeb
alusharud detailsemaks. Aluspõhjale on joodetud teksti ja kaunistustega kilp,
mille keskel asub läbipaistva juveliiremailidega (sinine, roheline) kaetud Aseri
valla vapp. Aseri valla Aukodaniku märgi läbimõõt on 42 mm ja see on
pakendatud eksklusiivsesse sametpõhjaga kinkekarpi. kinnitus 2 x piik/
libliklukk.

Aseri valla Teenetemärk
Valmistatud 925 prooviga hõbedast. Märk koosneb kahest osast. Aluspõhi on kujutatud
reljeefselt üksteisele asetatud lehtedega tammepärjana. Aluspärjale on joodetud Aseri
valla vapp, mis on kaetud läbipaistva juveliiremailiga (sinine, roheline), ning märgi
ülaosas tekst "ASERI VALD".
Teenetemärgi kõrgus on 23 mm ja see on pakendatud kinkekarpi, kinnitus
piik/libliklukk.

Aseri valla tänukirjad:
ENE ALLES - pikaajalise ja tulemusliku töö eest valla raamatupidajana (üle 16. aasta).
PEETER HUNT - pikaajalise ja tubli töö eest valla esimese maanõunikuna (üle 10. aasta).
VILMA KORNILOVA - pikaajalise ja tubli töö eest valla esimese pearaamatupidajana (15 aastat).
RUTT SULA - pikaajalise ja tubli töö eest valla raamatupidajana (14 aastat).
LIIA STEKLOVA - tulemusliku töö eest vallavolikogu esimehena (6 aastat).
RIHO KUTSAR - pikaajalise ja tulemusliku töö eest (vallavanem 2 a 6 k ja volikogu esimees 4 a 4 k).
MATI ALLES - kauaaegse ja tulemusliku töö eest vallavalitsuse liikmena.
HELJU KOTKE - kauaaegse ja tubli töö eest külavanemana.

Aseri valla tänukirjad anti headele koostööpartneritele:
AS WIENERBERGER, AS EESTI FLEXA, AS KALVI MÕIS, RANNU KOHVIK (FIE TATJANA
SMIRNOVA).

VALLAVOLIKOGU OTSUSED
28.03.2007
Nr 73. Võeti vastu Aseri valla Oru, Rannu ja Aseriaru küla olulise ruumilise mõjuga objekti
(tuulikupargi) asukohavaliku üldplaneeringu teemaplaneering.
Nr 74. Kinnitati 2007. aasta Aseri valla Aukodanikuks SELMA VASAR.

VALLAVALITSUSE KORRALDUSED
03.04.2007
Nr 41. Määrata raske puudega isikule hooldaja.
Nr 42. Eraldada korterid Kesktänav 7-19 ja Kesktänav 7-14.
Nr 43. Väljastada puurkaevu projekteerimistingimused Vanakooli OÜ-le.
Nr 44. Anda nõusolek Andrei Jakubovile väikeehitise püstitamiseks aadressil Pargi 6 Aseri alevik.
Nr 45. Anda nõusolek Aseri valla territooriumil liiklemiseks assenisaator veoautole SCANIA reg. märk
552 ARI , mis kuulub osaühingule ARTEKO A.K.
Nr 46. Suunata reservfondist: 1. 1000 kr IVOLi poolt Eesti põllumajanduse XX sajandi ajaloo
kirjutamiseks ja kirjastamiseks moodustatud komisjoni toetamiseks; 2. 9000 kr Aseri orkestrile sõiduks
Eesti-Soome laulupeole.
Nr 47. Maksta ühekordset sotsiaaltoetust 13 isikule kokku 4800 kr.
Nr 48. Vabastada Aseri Lasteaias kaks last toiduraha maksmisest 100% ulatuses 01.04-22.06.2007.
Nr 49. Kinnitada Aseri valla Teenetemärkide ja tänukirja saajate nimekiri.
Nr 50. Pikendada fiiberoptilise valguskaabli paigaldamiseks väljastatud kaevamisluba Aseri vallas
(Kestla, Koogu, Rannu külas) ELTEL Networks AS-le kuni 30. aprillini 2007.
Nr 51. Kinnitada Aseri vallalehes avaldatava reklaami hinnad: kuni 5 cm x 5 cm 50 kr; 10 cm x 5 cm
100 kr; 10 cm x 10 cm 200 kr; 1/2 A4 lehest 400 kr.

Aseri vallavanema kõne valla 15. aastapäeval
9. aprillil 1992 anti Eesti Vabariigi Ülemnõukogu seadusega Aseri külanõukogule valla staatus.
Praegustes piirides on Aseri külanõukogu eksisteerinud juba 1954. aastast.
See ei olnud pelgalt nime muutus, vaid tõi kaasa hulgaliselt kohustusi ja vastutust. Omavalitsustel oli
ääretult keeruline areneda uue riigi heitlikes arengu ja majandustingimustes.
Aseri valla algusaastad kujunesid raskeks. Olime ju uue nimetusega monofunktsionaalne vald.
Tehaste pankrot ja põllumajanduse reformimine jättis ca 1300 inimest töötuks. Heal elujärjel olnud
rajooni musterasula muutus korraga pankrotipesaks ja rahvas töötuks. Ja tollaste seaduste järgi toimus

pankrotiprotsess omavalitsust kaasamata, meile jäid ainult tagajärjed. Seega tuli üle võtta kogu valla
elamufond, sotsiaalobjektid, sooja- ja veemajandus ning luua selle kõige jaoks toimiv struktuuriüksus.
Võib öelda, et aastad 1992-1995 olid meie vallale tõsiseks õppetunniks. Tänu tublile meeskonnale ja
julgetele kuid mitte alati populaarsetele otsustele suutsime kõik koos ellu jääda.
Soome firma Lohja käivitas uuesti tellisetootmise, 1993. a loodi Aseri Tellis AS, savitööstus hakkas
kosuma.
Tänaseks on Wienerberger AS kasvanud jällegi valla suuremaks tööandjaks, kes 2006. a avas uue
kaasaegse tellisetehase.
1994-95. a olid jällegi valla jaoks ärevad - märksõna “ohtlikud jäätmed”. Valitsus oli otsustanud Aseri
töötavasse savikarjääri koguda ja matta kogu vabariigi ohtlikud jäätmed. Seega matta igaveseks 25 m
ulatuses meie väärtuslikku sinisavi. Enamus asula 2500 elanikust olid selle vastu, kuid mitte kõik
volikogu liikmed. Nagu öeldakse, ka sellest sõjast tulime eluga tagasi. Suutsime oma kodu puhtana
hoida.
1995. a võisime hakata rääkima juba valla arengu planeerimisest. Avati mitmeid teenindusettevõtteid,
ehitati Koogu tankla koos teeninduskompleksiga, jätkus töö Rannu põllumajandusühistus, arenesid
talud.
Tehase endise juhi hr. Nyströmi abiga saime Soomest konteinerkatlamaja, mis parandas tunduvalt
soojatootmist, edukate läbirääkimiste tulemusena Eesti Gaasiga ehitati tasuta gaasitrassid asula
gaasiküttele üleviimiseks.
Pidasime läbirääkimisi ettevõtluse valda toomisest. Planeerisime õmblustsehhi tegemist endisesse
Tarve majja. Tööst huvitatuid oli ligi 70 ja osa käisid isegi Kiviõlis õppimas, kuid siis juhtus väga
imelik lugu - inimesed said aru, et parem on olla toimetulekutoetusega kodus kui napi palgaga tööd
teha. Lõpuks soovis tööle asuda ainult 1 inimene.
Alustasime läbirääkimisi Aseri sadama ehitamiseks ning saime selleks ka maakonna toetuse ja
prioriteetsuse, kuid jõujoonte muutumisega volikogus kaotas arendaja huvi.
1997. a hakati koostama valla üldplaneeringut, kinnitasime valla lipu ja vapi, avasime lasteaia ning
alustasime mitmete projektidega. 2001 sai valla suurim küla Rannu uue raamatukogu, ehitati
tuletõrjedepoo. Alustati tõsiselt keskkooli renoveerimist – algul kaasaegne söökla, kuid tänaseks on
remonditööd jõudsalt edasi läinud. Viimastel aastatel on palju tehtud vallale kuuluvate hoonete
renoveerimiseks.
Oleme pannud tõsist rõhku projektipõhisele arengule ning seadnud peaeesmärgiks vallaasutuste
renoveerimnise, teine eesmärk on kindlasti valla elukeskonna parandamine – märksõnadeks on siin
infrastruktuur ja heakord. Oleme käivitanud tulevikku suunatud projekte, kuid kindlasti on vajalikud
tegevused ka meie igapäevase elu edendamiseks.
Selle nimel teevadki tööd vallavolikogu, vallavalitsus ning vallaasutused. Suur tänu meeldiva ja tubli
töö eest! Väärite kõik äramärkimist.
Aga valla rahakoti suuruse määrab siiski ettevõtlus ja selle poolt loodud töökohad.
Usume, et oleme hea koostööparner meie valla 85 asutusele, ettevõttele ja MTÜ-le. Me tunnustame
kõiki teid ja soovime, et teil hästi läheks. Arvestatavaks tööandjaks meie rahvale on naabervalla
puidutõõtlemise ettevõte AS Flexa.
Aserit seostatakse enamuses savitootmisega, kuid tänaseks on vallale vaieldamatult tuntust toonud
Kalvi mõis, see kaunis Põhjamaade pärl, mille taasavamisest möödub järgmisel nädalal juba viis aastat.
Koostööst mõisaga tuleneb ka valla tugev turismi arengupotensiaal.

Võib küsida, millal vallavanem tunneb uhkust oma valla üle? Neid kordi on olnud päris palju: meie
laste head saavutused aineolümpiaadidel, kui me oleme suursaadikute vastuvõttudel, sportlaste tubli
eisnemine vabariigis ja väljaspoolgi. Olen uhke tublide taidlejate ja heal tasemel isetegevusringide üle,
selle üle, kui meie kodud on korras ja pered tugevad, noorte heade mõtete ja eakate tarkuse ja
ekukogemuste üle. Aga viimati olin uhke siisnsamas saalis istudes peagi 100 aastaseks saava
puhkpilliorkestri kontserdil. Millal vallavanem on kurb?
Kui meie majad on täis soditud, järjekordsed aknad lõhutud ja tänavad sodi täis loobitud.
Kui me pole ikka veel aru saanud, et seesama paik siin sinise savi ja sinise merega on meie kodu ja me
peaksime seda armastama ja hoidma.
Usun, et meil on hästi läinud. Me ei ole pidanud midagi rahapuudusel sulgema. Oleme säilitanud ja
arendanud olemasolevat ning hoidnud oma traditsioone. Tulevikku tuleb vaadata alati optimistlikult,
siis on meis endis arengupotensiaali. Tänan kõiki meie häid koostööpartnereid naaberomavalitsustest ja
omavalitsuste liitudest.
Oskame rõõmu tunda väikestest asjadest, sest ühel päeval võime tagasi vaadates avastada, et need olid
töeliselt suured.
15. aasta jooksul on valda juhtinud 3 volikogu esimeest ning 5 vallavanemat. See on loomulik, et
parima tulemuse saamiseks vahetatakse teinekord meeskondi ja eks aeg annab arutust, kas alati olid
tegevused just õiged.
Õnnitlen kogu vallarahvast meie valla juubelil! Hoiame tehtut ja vaatame julgelt tulevikku. Olen
veendunud, et vallavolikogu ja vallavalitsus peavad töötama inimeste heaolu nimel ning ainult koostöö
viib meid edasi! Usun Aseri inimestesse!
Urve Takjas
vallavanem

MÄRTSIS VIISID EUROOPA TEED SAKSAMAALE
Tänavuselgi koolivaheajal sõitis Aseri kooli 17 õpilasest koosnev delegatsioon õp. Sternhofi ja
Keskülaga Saksamaale oma saksa keelt treenima ja selle maaga tutvuma. Tegu oli vastuvisiidiga, sest
eelmise aasta juunis oli meie ammuse partnerkooli, Arnsbergi Laurentsiuse gümnaasiumi noored kahe
õpetajaga meil külas.
Varasema väsitava bussireisi asemel otsustasime lennuki ja Saksamaal rongi kasuks.
Arnsbergi päevad olid sisukad ja hästi korraldatud. Kuna tänavune teema oli kool, käis meie rahvas
rohkesti tundides. Huvitav oli väljasõit Dortmundi, kus kunagises koolimajas on avatud koolimuuseum.
Seal osalesime omapärases saja aasta taguses koolitunnis, mis oli nii ehtsalt lavastatud, et saime
krihvlit-tahvlit proovida ning pingis lohaka istumise pärast õpetajalt kepiga sugeda.
Tore oli õhtune ringkäik Arnsbergis koos linnavahiks kostümeeritud saatjaga, samuti
gümnaasiumijuhataja hr. Ullrichi koolimaja tutvustus. Muide, Laurentianumis on palju muutunud.
Saalist on saanud raamatukogu ja arvutiklass. Vana muusikaklass on esindusruumiks tehtud, seinal
riiulid sajanditevanuste raamatutega. Renoveerimistööd käisid koridoris ja klassides sel
märtsinädalalgi. Kuna meie sõpruskoolis õpitakse alates 5. klassist, siis saime seekord ka nelja algkooli
näha, kust lapsed hiljem Laurentianumisse tulevad. Üks õhtu kulus 1944. aastast pärit kooliteemalise
komöödia vaatamisele. Traditsiooniliselt peeti maha ägedad korv- ja rahvastepallilahingud ning

sõbralik lahkumisõhtu koos viktoriiniga, mille küsimused koostasid õpilased vastastikku oma koolide
kohta.
Üle Dortmundi viis öine rong reisiseltskonna pealinna. Berliini programm kujunes tihedaks. Eelneva
kokkuleppe kohaselt leidis meiega aega kohtuda Eesti suursaadik hr. Kull, kes saatkonna- ja
diplomaadielust rääkis.

Eesti suursaadik C.Kulliga Berliini saatkonna trepil.

Tutvusime linnaga jalgsi ja rongi-bussiga. Käisime Riigipäevahoone kupli all ja katusel, ronisime
kuulsa kuldse võidusamba vaateplatvormile ja sõitsime liftiga üles Alexanderplatzi teletorni. Pergamoni
muuseumis vaatasime maailmakuulsat antiikaltarit ja Babyloni linnavärava rekonstruktsiooni.
Külastasime Humboldti ülikooli. Laupäevahommikul käisime loomaaias, mis oli rahvast tulvil, sest
kõik tahtsid näha oma silmaga staar-karupoeg Knutti.
23.-25. märtsil oli Berliin Euroopa süda. Kolmandat kuud oli Saksamaa Euroopa Liidu eesistujamaa
ning võttis neil päevil praeguseks 27-liikmeliseks kasvanud ühendusele aluse pannud Rooma lepingute
50. aastapäeva tähistada.
Nägime rohkesti politseipatrulle ning riigilippude ja eskordiga autosid liikumas. Teiste kõrgete külaliste
seas oli meie peaminister hr. Ansip. Brandenburgi väravate juures olid püsti iga liikmesriigi ja
Saksamaa ministeeriumide telgid. Laupäeval olid muuseumid lahti poole ööni ja seal esitleti erinevate
ajastute iluideaale (sh. legendaarset Nofretet). Muuseumides toimusid kontserdid, uues galeriis
musitseeris Villu Veski. Pühapäeval oli terves riigipäevakvartalis lahtiste uste päev … kaks mustas
ülikonnas turvameest iga ava juures. Unter den Lindenil toimus suur vabaõhukontsert ja õhtul
ilutulestik
Seekord võib üsna suureliselt kokku võtta - nii nagu muul Euroopal, viisid ka Aseri teed märtsi lõpus
Saksamaale.
Pärja Kesküla

17. SÕIT SAKSAMAALE
16. märtsil algas Aseri Keskkoolil 17. sõit Saksamaale Arnsbergi. Lennukiaknast avanes kaunis vaade
Rootsile. Kahetunnise lennureisi järel jõudsime Berliini. Kuuetunnise ootamise ja kümnetunnise
rongisõidu järel jõudsime lõpuks Arnsbergi, kus meid tervitasid Saksamaa sõbrad.
Sellel aastal polnud Saksamaal peaaegu üldse lund, aga meie tulime ja tõime lume endaga kaasa:
kevade alguspäevil oli seal terve nädal lumi maas.
Arnsbergis külastasime paljusid huvitavaid kohti. Kaks päeva käisime koolis tundides. Meil olid päris
huvitavad tunnid – näiteks prantsuse ja ladina keel.
Saime oma saksa sõpradega väga hästi läbi. Nädal möödus kiiresti ja oligi aeg tagasi sõita.
22. märtsi öösel sõitsime tagasiteel Berliini, kus olime ainult kaks päeva. Elasime hostelis, kus oli
teisigi Eesti õpilasgruppe. Külastasime veel Berliini loomaaeda, kuhu oli hiljuti toodud jääkarupoeg
Knut. Veel nägime väga palju erinevaid muuseume ja kirikuid. Üleüldse jäime sõiduga väga rahule.

Dortmundi koolimuuseumis krihvli-tahvliga kirjutamist harjutamas.

Esimesel päeval, mil me koju jõudsime, oli selline tunne, et ei saa millestki aru ja millegagi ei saa
hakkama. Kuid mõne aja pärast läks kõik korda ja tundus, et asi polegi nii hull.
Salme Kärt
Veronika Kozlova
Eljana Ivanova

Austatud vallaelanikud!
Teeme 1. maiks oma valla puhtaks ja hoiame ka tehtut.
Suurema koristusprahi äravedamiseks palun kontakteeruge Ivo Korjusega tel. 5144580.

PILDIKESI VALLA AASTAPÄEVALT

Aseri valla aastapäevaaktuse avas Aseri orkester.

Viru-Nigula vallavanem ja volikogu esimees naabreid tervitamas.

Valla teenetemärgiga nr 2 tunnustati Ester Kullamaad.

Kaitseliidu Alutaguse Maleva ülem Arno Kodu annab Ants Jaanru`le üle
Vabariigi Presidendi riikliku autasu Kotkaristi V klassi ordeni.

15 aasta jooksul vallavalitsuses töötanud ametnikke

http://www.aserik.ee/gallery/thumbnails.php?album=16
Aseri valda juhtinud volikogu esimehed ja
vallavanemad
09.04.1992 - 08.06.1993 Ants Varinurm
08.06.1993 - 04.04.1997 Urve Takjas
19.04.1997 - 06.11.1999 Riho Kutsar
06.11.1999 - 09.12.2002 Ott Penek
09.12.2002 - 11.12.2003 Bruno Uustal
11.12.2003 - Urve Takjas
Volikogu esimehed
28.10.1993 - 01.11.1996 Liia Steklova
01.11.1996 - 27.10.1999 Silvi-Niina Varinurm
27.10.1999 - 20.10.2002 Liia Steklova
30.10.2002 - Riho Kutsar

Põhjafestivalil
Kolga Keskkool kutsus meie näiteringi festivalile. Läksimegi. Keegi meist polnud kunagi selles koolis
käinud ja esimene mulje oli võimas: ilus väike koolimaja keset männimetsa ja linnulaulu. Koos oli
kümmekond kooliteatrit Virust Võruni. Mängisime seal Andrus Kivirähki näidendit “Sibulad ja
šokolaad”.
Meid võeti sõbralikult vastu. Kohe sisse astudes tulid kohalikud meid kallistama. Ka ilmaga vedas.
Päike paistis ja loodus oli Kolgas väga ilus. Näidenditest kõige meeldejäävamad olid Võru
Draamastuudio tekstikollaaž “See maa, see linn, need inimesed”, Kolga Keskooli “Kohal-olijate”
omalooming “Kodu eri” ja Kehra Keskkooli “Lunaatikute” näidend “Meisterdetektiiv Blomkvist”.
Muidugi olid kõik osalejad tublid.

Olime seal kaks päeva, kuigi oleksime soovinud kauemaks jääda, kuna seal olles oli kõik nagu
muinasjutus. Õpetajad olid samuti väga lõbusad ja lustakad, nagu meie kooliski.
Peale õhtusööki oli kogunemine koolimaja ees. Tegime kuuvalgel väikese kevadöise ringkäigu. Meile
räägiti põnevaid lugusid Kolga mõisast ja mõisnikest.
Kõige põnevam oligi õhtu: vaatasime kohalike esinemisi ning tantsisime nii kaua kuni jalad kandsid.
Võtsime oma näiteringitrupiga ringi ja muudkui naersime ja tantsisime. End välja elanud, läksime oma
klassi. Mängisime kitarri, laulsime ja ajasime uute ning vanade sõpradega mõnusat juttu. Öörahu algas
kell üks, kuid ega meie seltsielu sellega ei lõppenud.

Festivali lõpetamine oli Viimsi kultuurikeskuses ja seal jagati kõigile auhindu. Meile anti ka.
Järgmisel aastal kohtume taas Lõunafestivalil Võrumaal Varstus.
Näitlejad Anu ja Helina

Comeniusega Slovakkias
13.-17. märtsil toimus Slovakkia Vabariigis Zvolenis meie Euroopa Liidu kooliprojekti Comenius 1
raames järjekordne töökoosolek. Mäletavasti oli projekti teise tööaasta esmakohtumine läinud
septembris Aseris, mil kool võõrustas meie nelja partnerkooli delegatsioone.
Zvolen tervitas kahe Saksa, Türgi ja meie kooli delegatsiooni Jana Pelepelina, Gelena Serdjuki, Sergei
Beregovi, õp. Katrin Ostapovi, Heidi Reisi ja Pärja Kesküla isikus.
Kahel päeval tutvustasid koolid projektitöö tulemeid – stende, powerpointesitlusi ja filme. Kuna
projekti teema on Industriaalajastu lõpul elukutset valimas, keerleb kõik kas elukutsevaliku või
kodukandi ning sealsete tööandjate tutvustamise ümber. Tänu kunstiõpetaja Reisile ja saksa keele
õpetajatele Jegorovale ja Sternhofile oli meil kaasa võtta suurepärased fotodega stendid, mis tutvustasid
talviseid intervjuusid, mille õpilased Aseri ettevõtetes tegid, ning küsimustiku vastuseid.

Suure menu pälvis meie emotsionaalne Eesti-tutvustus – rahvalaulud Jana ja õp. Reisi esituses ning
erineva suurusega kommikotid, millega me partnerriikide rahvaarvu näitlikusta-sime.
Aseri-tutvustusega astus üles ka üks Saksa koolidest, kes osales oma liidumaal sõpruslinnade projektis
ja mängis, et Wennigsen ja Aseri on partnerid. Huvitav töö pälvis kõrge tunnustuse: 24.04. olid õpilased
Berliinis liidukantsler Merkeli vastuvõtul. Õieti võiks sellest mängitud projektist midagi tõelist välja
areneda, ent sakslased rõhutasid – üksnes fiktiivne.
Zvolenis tutvustas (ka Aseris käinud) direktor pan insener Pavel Zabensky oma tööstuskooli,
rahvarõivais tüdrukud pakkusid soola-leiba ja tantsisid rahvatantse. Ronisime mäel asuva vana linnuse
varemetesse, käisime suures raudteedepoos ja linna kunstigaleriis.
Zvolen jäi meelde päikeselise, koduse ja külalislahke paigana.
Enne projektiüritusi otsustasime oma kulu ja kirjadega veeta nädalavahetuse Austrias. Nimelt on kahe
riigi pealinnad teineteisest kõigest 65 km kaugusel ning projekti tingimused lubavad Slovakkiasse
lennata üle Viini. Lisaks sellele soovis meid näha ülemöödunud aastal Aseris saksa keelt õpetanud Olga
Schnutt. Tema oligi meie esimene giid Viinis, sealhulgas ka Demeli-nimelises klassikalises kohvikus.
Oma käe peal külastasime kuulsat Habsburgide suvelossi Schönbrunni, Hundertwasseri imemaja ja
surnuaeda, kuhu on maetud ridamisi kuulsusi, sh. Mozart, Beethoven, Straussid jt. Tuvastasime, et
Doonau on (vähemalt enne laevatamishooaja algust) sinine ja kuulasime Viini ooperiteatris
Roosikavaleri.
Viini muljeid on raske edasi anda – seda linna tuleb ise näha ja tunnetada, ka tagasi minna.
Poolepäevase tutvuse tegime Slovakkia pealinna Bratislavaga. Vaatasime ära Doonau-äärsel

linnusemäel paikneva uue parlamendihoone, mille ees on mälestusmärk Aleksander Dubčekile, ning
jalutasime restaureeritud vanalinnas, kus sildid majaseintel meenutavad, et koncertoval Mozart või
Liszt.
Bratislava lapib tänavaauke ja ehitab nagu teisedki postsotsialistlikud kooslused, tänaval on saksa või
inglise keele asemel abi vene keelest. Seekord jäi sellele linnale napilt aega, ent kuna järgmise
projektiaasta üks koosolek toimub taas Slovakkias, saab Aseri delegatsioon selle vea parandada.
Pärja Kesküla
projektijuht

EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED
aprill
Väino Pääro 10.04.1924 - 83
Kalev Oll 13.04.1924 - 83
Agnes Aja 13.04.1925 - 82
Niina Garanina 18.04.1927 - 80
Asta Korjus 19.04.1927 - 80
Vladimir Loktionov 19.04.1937 - 70
Ivan Šõšov 24.04.1937 - 70
Valentina Mirontšenko 26.04.1932 - 75
August Veski 29.04.1923 - 84

Õnnitleme!

SPORT
12.05. algusega kell 11 toimub vabaajakeskuse ja kooli saalides ELTL Laste GP finaalvõistlus
lauatennises.
ASERI VALLA LAHTISED MV KOROONAS:
I koht Tanel Stern
II koht Kalmer Küüsmaa
III koht Vladlen Ratšugin
ASERI VALLA VÄLKTURNIIR KORVPALLIS 07.04.2007
I koht VEIGOPOJAD - M. Alles, P. Alles, R. Korjus, A. Tute, P. Laidinen, S. Sass, J. Tomson, A. Arm,
U. Stepanov, H. Aus, R. Sinimäe
II koht GK KINNISVARA - H. Penek, T. Reisi, J. Malm, A. Tamm, E. Aros, G. Kentem, A. Korjus
III koht ASERI ROCK - Kristo Konstantinov, A. Kõrvek, Keith Konstantinov, A. Gabitov, V. Toivonen,
E. Klaasmägi,
S. Andressoo, M. Andressoo, D. Tšemeris

Jüriöö jooks

20.04. toimunud Jüriöö jooksu avamisel esinesid L. Varinurme näiteringi “Prügikollid” päevakohase räpiga.

Teatejooksu võistlusrajale kihutas 20 võistkonda.

Jooksu võitis BC Aseri-Rock

Kostüümipreemia pälvis õpetajate võistkond “Peremees ja tema tüdrukud”

TEATED
Kõrkkülas kadunud valge rinnaesise ja valgete käppadega must koer (laika), nimi Reks. Kui olete
sarnast koera näinud, palun helistage tel 56909957 või päeval 3357291.
_________________________________________________________________
Meie aadress: Kesktänav 5 43401 Aseri Ida-Virumaa, tel 33 51630
Toimetus: Ahto Kaasik, Tiina Matvejeva, Anna Stepanova

