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Aseri valla heakorrakonkursi tulemustest.
23. augustil 2007.a. võttis Aseri valla heakorrakomisjon ette taaskordse reidi, et vaadata, mida uut on
tehtud ümbruse haljastuses ja hoonete korrastamisel. Tore, et meie vallas on nii palju omanäolisi aedu
ja kodusid, eriti külades, sest siin on pinnad suuremad, seevastu Aseri alevikus on aiad rohkem
sarnasemad, sest siin tõmbab piirid krundi suurus, eriti varem ehitatud majade osas ja siin on ka suurem
oht ülepakkumiseks. Rõõmustav on see, et nii külades kui ka alevikus käib aina ehitus ja remont.
Kõige raskem, nagu igal aastal, oli teha otsus eramajade osas, sest neid on palju ja kauneid, kuid otsus
tuli teha ja loodame, et see sai õiglane.
Taaskord tunnistasime I koha vääriliseks Riina ja Kalle Kohveri kodu Kestla külas, juba möödunud
aastal tundus, et selles aias on olemas kõik, mida annab välja mõelda, aga ikkagi, möödunud aastal
rajatud puitterrass oli ääristatud roosidega, roose oli selles aias ennegi, põnevad võrestikud elulõngade
tarbeks, täiendatud istumiskohta ja laste mänguplatsi. Armastatakse väita, et lagedale kohale polegi
võimalik rajada omapärast aeda, aga Kohvrite aed on ehtsaks tõestuseks, et igale poole saab rajada
"imeaeda", kui ainult on tahtmist, oskusi ja ideid.

II koht jäi Janner Eskori ja Sigrid Välbe kodule Kõrkküla külas. See maja üllatas meid, sest
möödunud aastal oli maja alles valminud ja haljastuseks oli muru, aga nüüd oli kõik paigas,
puud-põõsad, lilled, stiilne tumedatest kaldlippidest tara ja muru üllatavalt erkroheline, vaatamata
kuivale suvele.

Tuleme külast alevisse ja III koha sai Viktor ja Olga Šõšovide kodu. Meid rabas sepistara heledatest
tellistest aiapostidega, mis oivaliselt harmoneerusid elamu ja kõrvalhoonega, samas selle toreduse
kõrval tundusid väga koduselt noored õunapuud, mis olid ilusaid suuri õunu poetanud murule, ei
puudunud ka lillepeenrad ja laste mängukohad.
Kui kord Aseris oleme tunnustame ja märgime ära ka teisi kenasid kodusid: Galina ja Andrei Karevi
kodu endiselt lihtsa ja minimaalse haljastusega, valminud oli kena kõrvalhoone. Maimu Vastissoni
alati hoolitsetud aiaga kodu, igal pool on tunda perenaise korrastavat kätt. Üle aastate külastasime
Anne ja Evald Peneku kodu. Ehituslikult oli siin laienetud, praegugi midagi pooleli. Aed ikka
hoolitsetud, ilu- ja tarbeaeda eraldas nn. "kahemehe" hekk. Ei saa kiitmata jätta Nadežda ja Anatoli
Prihnenko kodu. Siin on küll olnud muutumatu, aga mõjub ikkagi värskena.
Läheme tagasi küladesse. Üllatusleid oli Enn Kohveri ja Helle Ussatova kodu. Hooned saanud täiesti
uue näo ja taluaiale omase avaruse ja lilleiluga jätsid hea mulje. Kestlas leidis äramärkimist veel Ants
ja Mare Paadi alati korras ja avara aiaga kodu. Kõrkkülas märgiti ära Rutt Sula kodu, kuhu on jälle
midagi uut tekkinud, enne aiaväravat rajatud madala ääristusega peenar metsataimedele, rajatud endise
väikese veesilma asemele hoopiski suurem.
Kõrtsialuse külla läksime uudistama Kaarin ja Urmas Orase Rannu oja kaldale rajatud "kallakaeda",
eriti huvitav oli ühepoolse roigaskäsipuuga sillake, milleni viisid mitu laudteed ja nende vahelised alad
lilledega haljastatud ja ilmestatud "roigasskulptuuridega", et ala on nii suur, siis on palju pooleliolevaid
kohti, mis ootavad veel huvitavaid lahendusi.
Rannu külas käisime uudistamas Antjanil, koos Toigeri majaga moodustavad need suure muruplatsi ja
aedvilja peenardega ühtse terviku küla keskel. Antjani perenaine Viivi Külmhallik on suur suvelillede
ja maitsetaimede fänn ja armastab katsetada uute sortidega, sellest see nende väga rõõmus ja värvikirev
aed, meid võõrustati ka kodumaiste viinamarjadega.

Kuido Musteni ja Aire Aleksejeva kodu Koogus on endiselt omanäoline, lihtne ja looduslähedane.
Kalvis leidsime tee Helju Kotke kena koduni, endiselt õiteilus, seekord uhiuue taraga ümbritsetud.
"Konnatiigi" talu Kalvis tervitas meid suurte põlispuude taustal võimsate "tüveskulptuuridega",
püstkoja ja põneva peldikuga (Ulvar Oras). Edasi siirdume Oru külla Eve Kuldneri poole, siin võlus
hoonete ja tara sobivus ja noor park kahel muruplatsil, kõik väga tagasihoidlik aga ilus.
Koogus läksime Heigo ja Koidu Peneku aeda, kuhu siis veel? Ka siin oli uusi objekte rajatud, kena
ajaveetmiskoht istekohtadega, grillimisvõimalustega ja käimlaga majast kaugemal ja kõik varem
rajatud oli ilus ja korras.
Külastasime ka Evi ja Heido Raimo (Rannu külast) liigirikast aeda. Möödunud aastal kingitud istik
nägi hea välja, st. leidis õige kodu ja ka kõik muu oli endiselt korras ja kena.
Tootmis- ja teenindushoonete osas lihtsalt pidime I koha andma endiselt Kalvi mõisale, sest see on
oma mastaapsuses võrreldamatu teistega.
II koht Aseri Turvakodule, siin on juba aastaid tegeldud haljastusega ja aina paremaks läheb, sellel
suvel rajatakse suurejooneline roosipeenar.
III koha said Priit ja Katre Eskori tootmistalu Kõrkküla külas, ka siin oli haljastust täiendatud ja
laiendatud.
Külade osas otsustati seekord I koht anda Kõrkküla külale, arvestades selle küla looduslikku
asendit(meri). Selles külas on mitu märkimisväärse haljastusega kodu ja palju keskmiselt korras aedu ja
inimesed hoiavad korras ka neid külateid, mis viivad maanteeni, niites neid muruniidukiga, see tõstab
küla üldilmet.
II koha sai Kõrtsialuse küla, selles külas käib paljudes majades remont ja igat sorti kaevamised, kõik
ikka selle nimel, et kodud ja edaspidi terve küla kenam välja näeks.
III koht jäi Kestla külale, ka siin on lisaks mainitud Kohvrite ja Paadi kodudele hulk korrastatud ja

haljastatud elamuid
Kortermajade osas oli küll kurb vaatepilt, arengut pole ja ei saanud ühtegi auhinnatavat kohta välja
anda. Negatiivse poole pealt peab veel mainima, et Rannul on moeks võetud autod parkida
muruplatsile?!
Üldiselt on siiski palju seda, mille üle rõõmustada, meenutame kasvõi seda, et Aseri sai lõpuks priiks
sellest koledast "kitsekülast".
Aseri valla heakorrakomisjon
pildialbum: http://www.aserik.ee/gallery/thumbnails.php?album=71

VALLAVOLIKOGU
Otsused
29.06.2007
nr 83. Aseri Vallavalitsuse 2006. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine.
nr 84. Vallavara müügihinna kinnitamine.
Kinnitada vallale kuuluva korteri aadressil Kooli 8 krt 5 Aseri alevik (1toaline korter) müügi
alghinnaks 95 000.- kr, korter müüa avalikul enampakkumisel.
nr 85. Ühise jäätmeveo korraldamine Kiviõli regioonis.
Anda nõusolek Aseri valla osalemiseks Kiviõli Regiooni Omavalitsuste Koostöökogu (KROK-i) poolt
koostatava ühise jäätmekava ja jäätmehoolduseeskirjade koostamiseks ning jäätmeveo piirkonna
moodustamiseks.
MÄÄRUS nr 33. Soojusenergia müügihinna kinnitamine.
Kinnitada ajavahemikuks 01. oktoober 2007 - 31. detsember 2007 OÜ Aseri Kommunaal poolt
müüdava soojusenergia müügihinnaks 865.- krooni/MWh, hind sisaldab käibemaksu 18%

VALLAVALITSUS
Korraldused
28.06.2007
nr 111. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja nõusoleku andmine maa ostueesõigusega erastamiseks
Anne Vahimetsale.
nr 112. Põhivarade amortisatsioonimäärad ja jääkväärtused.
nr 113. Projekteerimistingimuste väljastamine Ida-Velga OÜ-le kaupluse Irpen renoveerimiseks.
nr 114. Kasutusloa väljastamine Eltel Networks AS-le fiiberoptilise sidekaabli kasutusele võtmiseks
Aseri vallas.
nr 115. Kasutusloa väljastamine Kalju Kalamehe elamu kasutamiseks aadressil Rahu 17 a.
nr 116. Kaevamisloa väljastamine Nadežda Davidenkole aianduskooperatiivis aadressil Roosi 27
reoveekogumise mahuti paigaldamiseks,
nr 117. Korterite müük.

Kinnitada enampakkumisel 28. juunil 2007 müüdud korterite (Nooruse 2-12, 16, 20) ja müümata
jäänud korterite (Kesktänav 18-7, 9; Nooruse 2-4; Nooruse 4-3, 19, 24, 29, 31) nimekirjad.
nr 118. Määrata raske puudega isikule hooldaja.
nr 119. MTÜ Kõrtsialuse Küla Seltsi taotlus - toetada 1000 krooniga Võidupäeva ja Jaanipäeva
tähistamist.
13.07.2007
nr 120. Aseri aleviku Kooli tn ja Kesktänava veetrassi renoveerimine.
Kinnitada Aseri alevikus Kooli tn ja Kesktänava veetrassi renoveerijaks OÜ Astnik Ehitus.
nr 121. Kasutusloa väljastamine Ljudmilla Lendelile elamu kasutamiseks aadressil Nurme 5 Aseri
alevik.
nr 122. Projekteerimistingimuste väljastamine Mergo Holding OÜ-le õppehoone projekteerimiseks,
asukohaga Koogu küla Aseri vald.
nr 123. Projekteerimistingimuste väljastamine Mergo Holding OÜ-le õppesõiduplatsi
projekteerimiseks, asukohaga Koogu küla Aseri vald.
nr 124. Nõusoleku andmine ilutulestiku korraldamiseks 21. juulil 2007 Kalvi mõisa juures.
31.07.2007
nr 125. Nõusoleku andmine ilutulestiku korraldamiseks 04. augustil 2007 Kalvi mõisa taga asuval
haljasalal.
nr 126.- 128. Hoolduslepingu lõpetamine.
nr 129. Hooldekandeasutusse paigutamine.
nr 130. OÜ GK Ehitus taotlus.
Nõusoleku andmine OÜ-le GK Ehitus avaliku ürituse korraldamiseks 11.augustil 2007 Aseri
Rahvamaja juures.
nr 131. Anastassia Mäesepp`a koolituskulude tasumine.
Tasuda Anastassia Mäesepp`a 2007/2008. õppeaasta koolituskulud Jõhvi Kunstikoolis.
nr 132. Mittetulundusühingus Eesti Muusikakoolide Liit Aseri valla nimel liikmeõigusi teostava isiku
nimetamine.
pumbajaama liitumiseks.

TEATED
• Aseri lillekauplus lõpetab tegevuse 8. septembril. Tänan kõiki koostöö eest. Kui keegi soovib tegeleda
lillede müügiga, olen nõus jagama oma 15 aastast töökogemust.
Tiia-Mall Penek

Heateole vasta heateoga!
3. kuni 7. juulini 2007 toimus Aseris projekti "Ime" raames lastelaager. Laager viidi läbi Eesti
Metodisti Kiriku territooriumil (Pargi 3).

Projekti eesmärgiks oli võimaldada 3-13.aastastel lastel aktiivselt ning sisukalt aega veeta, tutvustada
lastele Piiblit ning moraalseid väärtusi, mis aitaksid lastel saada meie riigi väärilisteks kodanikeks.
Projektis osales 34 last. 5 laagripäeva programmi kuulusid mängud, muusikatunnid, kus lapsed
mängisid omavalmistatud muusikariistadel, teatraliseeritud etendused, käsitöötunnid ning kohtumine
politsei- ja päästeameti töötajatega. Politseitöötaja rääkis lastele, kuidas käituda, kui oled metsas
eksinud, tutvustas jalgrattasõidu eeskirju. Suurt huvi pakkus lastele politseiauto varustus, millega nad
said tutvuda.
Päästeameti komando lubas samuti lastel tuletõrjeautoga tutvuda ning neil oli ka võimalus "tulekollet"
kustutada.
Suur tänu politseile ja Aseri päästeameti töötajatele projektis osalemise eest!
" Jumalasõna" tundides räägiti lastele teineteisemõistmisest ja -abistamisest, austusest lähedaste ning
meid ümbritsevate inimeste vastu. Lastele rõhutati ka seda, et igal teol on oma tagajärjed: naeratusest
sünnib naeratus, heateost heategu ning kurjusest kurjus.
Eriliselt tahaks tänada projektis kaasalööjaid, kes armastusest laste vastu veetsid nädala oma vabast
ajast lastega tegeledes.
Rühmavanemad: Viktoria Gorbatšjova, Tatjana Voinova, Kristina Luik, Gelena Serdjuk, Anna Bahtina,
Jekaterina Bahtina, Jekaterina Muttonen.
Abiks olid: Jelena Matšihhina, Tatjana Krusman, Dmitri Semjonov.
Projekti organiseerija ja direktor: Irina Semjonova.
Suur tänu Eesti Metodisti Kiriku pastor Viktor Batovile projekti toetamise eest!
Eriline tänu sponsoritele, kelle toetusel said lapsed projektis osaleda täiesti tasuta.
Boris Krusman

Aseri Vallavalitsus kuulutab välja avaliku enampakkumise
järgmiste asustamata korteriomandite kohta
Eluruumi aadress tänav, maja
Kooli 8 Aseri alevik
Metsa 2 Aseri alevik
Kesktänav 9 Aseri alevik
Kesktänav 18 Aseri alevik
Kesktänav 18 Aseri alevik
Nooruse 2 Aseri alevik
Nooruse 4 Aseri alevik
Nooruse 4 Aseri alevik
Nooruse 4 Aseri alevik
Nooruse 4 Aseri alevik
Nooruse 4 Aseri alevik

korteri nr tubade arv pind m2
5
1
32,47
24
2
43,2
20
1
25,9
7
2
49,0
9
2
50,0
4
2
35,9
3
2
38,2
19
2
35,3
24
1
25,7
29
2
36,5
31
2
35,3

oksjoni alghind kr
95 000.34 650.15 450.34 920.35 640.26 850.28 500.26 400.19 200.27 150.26 400.-

Enampakkumine toimub 11. oktoobril 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 SEB Eesti Ühispanka.
Enampakkumisest osavõtmiseks on vajalik esitada hiljemalt 08. oktoobriks 2007 kella 16.00-ks Aseri
Vallavalitsusse (Kesktänav 5, Aseri alevik) järgmised dokumendid:
• avaldus
• osavõtutasu ja tagatisraha tasumist tõendavate maksedokumentide koopiad
• isikutunnistuse või passi koopia
Info telefonil 33 51 248

Kalvi veepäev 2007

8. juulil toimus Kalvi rannas traditsiooniline veepidu.
Ilmataat mängis jällegi vingerpussi, sest hommikul sadas päris kõvasti ja ega soojakraadegi olnud
küllaga. Siiski osalejaid tuli ja lustisime isegi päikese välja. Midagi kavas olnut tegemata ei jäänud.

pildialbum: http://www.aserik.ee/gallery/thumbnails.php?album=20

EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED
juuli-august
Nadežda Gafarova 26.07.1913 - 94
Elsa Niinep 17.08.1919 - 88
Marta Iljuštšenkova 17.08.1919 - 88
Hildegard Aps 03.07.1921 - 86
Aleksandra Lonskaja 12.07.1922 - 85
Leida Fedjukina 05.07.1924 - 83
Sergey Gromov 10.07.1924 - 83
Elena Izrayleva 09.07.1926 - 81
Laine Križanovskaja 12.08.1926 - 81
Selma Lukken 27.07.1927 - 80
Harri Timmer 04.07.1932 - 75
Klavdiya Gracheva 13.07.1932 - 75
Anna Judina 02.07.1937 - 70
Aimi Krõštaljova 04.07.1937 - 70
Eldur Peek 05.07.1937 - 70
Zinaida Peenemaa 07.07.1937 - 70
Anna Novikova 11.07.1937 - 70

Õnnitleme!

SPORT
Aseri Vabaajakeskuses 8.septembril 2007
algusega 11.00 ELTL GP I etapp LAUATENNISES
Eesti tugevamate lauatennisistide osavõtul
14.setembril 2007
ASERI IX SAVIJOOKS
registreerimine kuni 17.45 start 18.00
Võistlusdistantsid:
lapsed kuni 7.a. TILLUJOOKS
lapsed 8-14.a.
15-39.a. SAVIJOOKS 3 km
40 ja vanemad daamid ja härrad
avatud RAHVARADA kõigile soovijatele
ASERI VABAAJAKESKUSES alustavda treeninguid:
LAUATENNIS treenerid: T.Tšistjakova ja P.Laidinen
KORVPALL treener: M.Koitla
JALGPALL treener: J.Kamenski
AEROOBIKA treener: O.Zavjalova
Meie sportlased on edukalt osalenud Ida-Virumaa Mäkkejooksu võistlustel.Medaleid on saanud oma
võistlusklassides: Tatjana Tšistjakova, Reelica Hanson, Vitali Tunjov, Karina Nizinkaja, Pavel Nikitin.

Mäkkejooks

Mäkkejooks

Aseri Vabaajakeskuses suvel toimunud Läti-Eesti laste ühislaager

_________________________________________________________________
Meie aadress: Kesktänav 5 43401 Aseri Ida-Virumaa, tel 33 51630

