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ASERI VALLAL ON 3 AUKODANIKKU

Eelmisel aastal, valla 15 juubeliaastal, panime aluse järgmisele traditsioonile valla elus. Alustasime
valla aukodaniku valimisega ning tubliduse eest valla arendamisel ning aktiivse ühiskondliku töö eest
annetatakse valla teenetemärgid.
Valla 1. aukodanikuks valiti kauaaegne vallaelu ja külaliikumise edendaja ning kodu-uurija SELMA
VASAR.
Tänavu, Eesti Vabariigi 90. aastapäeval, valiti valla aukodanikeks kauaaegne pedagoog ja kooli
õppealajuhataja LEA KARJA ning koduloo uurija VEEDI PENEK.

Aktiivse töö eest valla arendamisel autasustati valla teenetemärgiga alljärgnevaid valla elanikke:
RICHARD KÄÄR, MATI ALLES, OTT PENEK, RIHO KUTSAR, LUULE VARINURM, AIME
LILLE, URVE TAKJAS.
Valla tänukirja pälvisid:
LJUDMILLA BELJAJEVA, GALINA PISKUNOVA, ANATOLI ZAMAHHOV, IMBI PAKKER,
EHA POLLUKS, LJUDMILLA MARTÕNOVA, MILVI KÕRVEK.

Märtsikuu tööd ja tegemised Aseri Rahvamajas.
Selle ilusa kevadise kuu sissejuhatuseks toimus rahvamajas Aseri etlejate konkurss.
Hästi tore üritus. Osalejate ridadest oli küll gripiviirus mõned lapsed eemale jätnud, aga sellegipoolest
oli hästi palju ja tublisid esinejaid. Pipi kutsus algatuseks lavale kõige nooremate klasside esinejad ja
nii kuni täiskasvanuteni välja. Eriti tore oli kuulda Patrik Nõlvaku esituses oma kirjutatud lugu
“Külaskäik tundmatule planeedile”. Hea meel oli näha nii palju poisse etlemas. Kõik lugesid nii
ilmekalt, et žüriil ei olnud kerge parimaid välja sõeluda ja ühine otsus oligi kõiki autasustada.

8. märts oli meie majas eriti pidulik päev. Meie ainus vene kollektiiv “Russkaja duša” pidas oma 10.
juubelit. Viimased paar kuud helises rahvamajas nende laul pea ülepäeva. Proove tehti kõvasti ja selle
tulemusena sai ka ilus pidu teoks. Juhendaja Anna Zamahhova oli kutsunud külla tantsukollektiivi
Mäetaguselt. Kontsert kulges vaheldumisi laulude ja tantsude saatel. Õnnitlustele ja tänusõnadele
järgnes pidulik koogisöömine.
Kõigi arvates oli hästi kena pidu. Kahju ainult, et külalisi oli oodatust vähem. Võin julgelt väita, et
meie kollektiiv on väga tubli ja maakonnas hinnatud, nii võiks ka Aseri rahva hulgas rohkemat huvi
tekitada.

15. märts oli eriti töine. Juba kell 11 hakkas töötuba meisterdama lihavõtte kaunistusi.
Meisterdati erinevaid tibusid ja seina ning aknakaunistusi. Kõik olid tööhoos.
Keskpäevast läks lahti Kreenholmi voodipesu müük ja hiljem lisandus sellele veel Eesti-Soome
jalatsivabrik. Uudistajaid jätkus terveks päevaks ja päris ilma ostudeta lahkus vaid mõni üksik.
Ka pühapäeval, 16. märtsil oli meie majas palju rahvast. Nimelt toimus meil vähemusrahvuste kontsert.
Kapell oli ennast külalisi oodates juba valmis seadnud ja enne kontserdi algust sai fuajees jalga
keerutada ja käsitöö näitust vaadata. Kahetunnise kontserdi jooksul oli laval väga palju erinevatest
rahvustest esinejaid. Kõigil ilusad ja kirevad rahvariided seljas. Olid esindatud ukrainlased,
ingerisoomlased, tšuvašid, poolakad, usbekid, valgevenelased, venelased, eestlased ja tatarlased.
Loodetavasti said kõik rahvused üles loetletud. Kontsert oli vägev. Nii palju eri rahvustest kollektiive ja
selliseid kirevaid kostüüme ei näe just iga päev. Tore, et nad meile külla tulid. Kurb on asja juures see,
et ka meil on need rahvused Aseris esindatud, aga kuhu te kõik jäite! Mingi austus oma kultuuri vastu
võiks ikka olla.
Kõik, kes te meie tegemistest osa võtate, suured tänud teile ja kohtumisteni!
Jälgige ikka reklaami ja lugege kuulutusi.
Ilusat kevadet soovides
Aseri Rahvamaja juhataja
Hille Jääger

VALLAVOLIKOGU
26.02.2008
OTSUSED
nr 112. Kinnitati 2008. aasta esimene lisaeelarve summas 65 000 krooni.
nr 113. Suunati revisjonikomisjon 2007. aasta plaanilist kontrolli teostama Aseri vallas ajavahemikus
17. märts - 20. aprill 2008. a.
MÄÄRUSED
nr 47. Kinnitati valla arengukava aastateks 2008-2015.
nr 48. Kinnitati toimetulekutoetuse vahenditest täiendavate sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja
maksmise kord.
nr 49. Kinnitati Aseri Muusikakooli põhimäärus koos lisadega.

VALLAVALITSUS
05.03.2008
KORRALDUSED
nr 21. Maksti ühekordseid toetusi 17 isikule, kokku 7400 krooni.
nr 22. Anti nõusolek vallale osta sõiduauto Citroen Grand C 4 Picasso hinnaga 307600 krooni.
nr 23. Väljastati OÜ-le Rannu Rukkilill lammutusluba loomakasvatushoone lammutamiseks Rannu
külas.
nr 24. Toetati rahvamaja ansamblit "Russkaja Duša" 10. juubeli puhul 3000 krooniga.
nr 25. Tunnistati kehtetuks vallavalitsuse 09.01.2008 korraldus nr 7 "Korterite avaliku enampakkumise
välja kuulutamine" seoses avalduste mittelaekumisega.
nr 26. Anti volitused plaani- ja kaardimaterjali alusel katastriüksuste moodustamiseks maamõõtja Virve
Kuusele.
nr 27. Anti nõusolek katastriüksuse piiride kinnitamiseks ja maa ostueesõigusega erastamiseks Galina
Savinitšile.
nr 28. Anti nõusolek katastriüksuse piiride kinnitamiseks ja maa ostueesõigusega erastamiseks Tiiu
Küünile.
nr 29. Võeti seisukoht maa ostueesõigusega erastamiseks Yury Belykhile.
nr 30. Võeti arvele Kestla külas asuvad endised taluhooned omaniku väljaselgitamiseks.
nr 31. Sotsiaalküsimused.
nr 32. Kinnitati 2008. aasta esimene lisaeelarve summas 65 000 krooni.
nr 33. Kinnitati Aseri aleviku Kooli tn ja Kesktänava veetrassi renoveerijaks OÜ Astnik Ehitus.
nr 34. Väljastati ehitusluba OÜ-le Baltiska-Viru uue elamu ehitamiseks Rannasuvila kinnistule
Kõrkküla külas.
nr 35. Maksti täiendavaid toimetulekutoetusi kahele isikule summas 4500 krooni.
nr 36. Anti arvamus 1 Tallinn-Narva tee maa riigiomandisse jätmise kohta.
nr 37. Võeti seisukoht maa ostueesõigusega erastamiseks AS-le Kalvi Mõis.

Muuda oma kodu tuleohutumaks!
Eelmisel aastal käivitunud päästeala ennetustöö programm, mille keskmes on projekt “Kodu
tuleohutuks!’’, jätkub ka tänavu.
Õnnetuste analüüs näitab, et tulekahjud, mille tagajärjel saavad vigastada ning hukkuvad inimesed,
leiavad aset valdavalt kodudes. Projekti „Kodu tuleohutuks!“ algatamisel sai otsustavaks kurb
statistiline tõdemus, et igal aastal hukkub Eestis tuleõnnetuste tõttu keskmisel 140 inimest. Läinud
aastal oli see arv 132. Peamised tulekahjude tekke põhjused on hooletus lahtise tule kasutamisel,
hooletu suitsetamine, küttekollete nõuetele mittevastav kasutamine või paigaldus, aga ka rikkis
elektriseadmed.
Tulesurmade põhjuste taga peituvad mitmetahulised probleemid, mille lahendamiseks ei piisa ainult
päästeasutuste tegevusest. Kodude tuleohutumaks muutmisel ning inimeste elu ja vara kaitsmisel teeme
aktiivset koostööd maavalitsuste, kohalike omavalitsuste, meedia, vabatahtlike organisatsioonide ja
ettevõtjatega.
Täname kõiki koostööpartnereid, kes peavad oluliseks elanike turvalisuse tõstmist!
Eelmisel aastal külastasid päästekeskuse töötajad Ida- ja Lääne-Virumaal ligi nelisada kodu ning
paigaldasid kohalike omavalitsuste väljavalitud majapidamistesse 360 suitsuandurit. Piirkonna
tuleohutusalasesse ennetustustöösse olid kaasatud kõik meie tegevuspiirkonna 37 kohalikku
omavalitsust, kellest aktiivsemad muretsesid lisaks meie paigaldatutele oma elanikele 1273
suitsuandurit.
Käesoleval aastal on päästekeskusel plaanis külastada 800 kodu ning paigaldada vähemalt 400
suitsuandurit, millele lisanduvad kohalike omavalitsuste muretsetud. Vähekindlustatutele antakse ja
paigaldatakse suitsuandurid tasuta.
Lisaks kohalike omavalitsuste väljavalitud majapidamistele võivad tuleohutuse spetsialisti aga koju
kutsuda kõik soovijad. Selleks tuleb helistada päästeala infotelefonile 1524. Teenus on tasuta.
Kodukülastuste käigus kedagi ei trahvita, vaid fikseeritakse olukord ja arutatakse lahendusi kodu
võimalikult tuleohutumaks muutmisel. Kui olete eelnevalt muretsenud suitsuanduri, siis saame abistada
ka selle õigel paigaldamisel.
Kodukülastused kestavad aprillist kuni novembrikuu lõpuni. Aasta lõpus loositakse külastatud kodude
seast välja auhinnasaajad.
Kodu peab perele tagama turvalise ja ka tuleohutu elukeskkonna. Projekti “Kodu tuleohutuks!”
eesmärk on parandada inimeste teadlikkust kodu tuleohutusalastest riskidest ning anda oskused,
teadmised ja vastavad vahendid kodu tuleohutumaks muutmiseks. Alati ei ole turvalise elukeskkonna
loomiseks vaja teha suuremahulisi investeeringuid või omada päästealaseid süvateadmisi. Näiteks
esmase tuleohu korral on kolm peamist kodukaitsjat - suitsuandur, tulekustuti ja tuletekk - lihtsalt
käsitsetavad abivahendid.
Kutsun üles kõiki inimesi hoolivalt suhtuma inimeludesse ja -varasse. Tulesurmade ja -kahjude
vähendamine võiks olla meie kõigi ühine eesmärk.
Marika Uussalu,

Ida-Eesti Päästekeskuse Ennetustöö büroo juhataja.
Lisainfo:
Marika Uussalu, tel. 53 428 860, e-post: marika.uussalu@rescue.ee

Koolis enne kalendrikevade tulekut
Viimaste talvenädalate tähtsündmus oli muidugi Eesti Vabariigi 90.sünnipäeva tähistamine
22.veebruaril. Koolipäev algas kontsertaktusega, mille teema oli tänavu lihtsad asjad. Just sedasi
pealkirjastas poetess Debora Vaarandi oma mitme aastakümne eest kirjutatud luuletuse, milles ta
kõneleb tähtsatest asjadest, milleta elu poleks elu. Kodu. Pere. Armsad. Loodus. Rõõm ja mure.
Näitering kandis selle ilmekalt ka laval ette. Teiste õpilaste lauludes-lugemistes ja direktori sõnavõtus
lisandus olulise märksõnana isamaa, oma keel, oma kool, õppimine, aga ka lihtlabased tered ja aitähid,
millest samuti positiivsus ja turvalisus tuge saavad.
Aktuselt siirdusime üheskoos kooli sööklasse, kus ootasid ehtsad sinimustvalged pidukoogid.
Veebruari viimastel päevadel käis XII b õp Kornõšovaga kunstiajaloo õppereisil Tallinnas KUMUs ja
õp Vagulina osales 7.-9.kl võistkonnaga võrkpalli Kalevi kooliliiga alagrupiturniiril.
Veebruaris jõudsid kooli ka kirjad Austriast, mis teatasid, et taas olid meie õpilased edukad ajakirja
Perplex kirjandusvõistlusel, mille teema oli tänavu igatsus. Laureaatideks tunnistati Teele Elvest (õp
Sternhof) ja Lauriina Vastisson ning Liisa Jerahtina (õp Linnamäe).
5.märtsil toimus rahvamajas etlejate konkurss, millest õpilased oma õpetajate juhendamisel –
vaatamata sel ajal kiusanud viirusele – arvukalt osa võtsid.
Üritus oli aga väga vahva ja kiita tuleb kõiki ülesastunuid. Eraldi märgiti ära Lauriina Vastissoni, Anna
Tonevitskaja ja Hanna-Maria Sternhofi esinemine. Peale õpilaste astusid üles ka kaks täiskasvanut –
Selma Vasar ja Ljudmilla Beljajeva. Auhinnaraamatu said kõik lugejad ning nende juhendajad. See oli
tore õhtu ja ühine soov oli järgmisel aastal uuesti kokku tulla. Ja siis oleks esinejaid juba palju rohkem.
Ka täiskasvanute hulgast.
Tore päev oli 7. märts ehk naistepäevalaupäev. Tänavu olime sel puhul mõelnud pidada pärlipäeva, mis
eeldas, et nii poisid kui tüdrukud, sh juba suureks kasvanud ehk õpetajad, tulevad kooli kaelaehetes.
Soovitav oli näidata oma näputööd, mida ka paljud tegid, sest käsitöö tundides oli selleks ette
valmistatud. Tundide järel korraldasid Sergei Beregov, Margo Nõmmets ja Georg Logins väiksematele
tantsu-mängu pärastlõuna. Traditsiooniliselt õnnitlesid naiskolleege ka kooli meessoost töötajad
eesotsas direktoriga.
Märtsi alguses osalesid Anastassia Aboljanina ja Liis Lass Pirita TOP SPA karikavõistlustel ujumises
ning Liisa Jerahtina, Patrik Nõlvak, Ivar Vaas ja Martin Kaukes maakondlikul Nuputa! võistlusel (õp
Korjus).
Veerand lõppes 14.märtsil, mis tänavu langes kokku emakeelepäevaga. Sel puhul toimus 1.tunni ajal õp
Targamaa lavastatud aktus, mille sõnumit ilmestas IX a klassi slaidiprogramm, Anu Koka ja ansambli

laul ning näiteringi luulekava. See oli ka järelehüüe emakeelepäeva mõtte algatajale Sonda õpetajale
Meinhard Laksile, kes vahetult enne seda päeva manalateele lahkus.
Sama päeva õhtul osales meie kooli delegatsioon Kiviõli I Keskkooli õpilasesinduse 10. aastapäeva
peol.
Koolivaheajal tegutsesid õpilased ringides, tegid tasa ärajäänud suusa-kelgusõite või olid Aseri-mailt
hoopis ära sõitnud.
Õppeaasta viimane veerand algab 24.märtsil, lihavõtte teisel pühal, mil õpilased-õpetajad vaheajal
kodus värvitud muna teistele näitamiseks kooli kaasa võtavad.

Anu Kokk- laul ilusast emakeelest

Näiteringi näidend

Sergei Beregov

Huvitavad pärlid sul kaelas!

Sport
TATJANA TŠISTJAKOVA ON 2008 EESTI MEISTER

8-9.märtsil viidi läbi Tallinnas Eesti lauatennise meistrivõistlused. Aseris lauatennise treenerina töötav
Tatjana võitis kolmandat aastat järjest ja üldse seitsmendat korda Eesti meistritiitli. Esimest korda tuli
ta Eesti meistriks 10 aastat tagasi, seega sellel aastal oli ka omamoodi juubelivõit. Tanja kinnitas oma
mänguga, et ta on Eesti naiste lauatennise esinumber, võites kindlalt kõik kohtumised ja loovutades
ainult 2 setti terve võistluse jooksul. Finaalis alistas ta 4:0 momendil Prantsusmaal treeniva Karin
Lindmäe.

Tanja intervjuu Eesti Televisioonile
KARMEN KOZMALE PRONKSMEDAL
Eesti kadettide meistrivõistlustel tuli Karmen Kozma koos Pärnu lauatennisistiga paarismängus
kolmandale kohale.
22.-23. märtsil võistles Karmen Lätis rahvusvahelisel noorte lauatennisevõistlusel, kus saavutas oma
vanuseklassis esimese koha.
22. märtsil Sillamäel toimunud ELTL Balteco GP lauatennises saavutas naisüksikmängus esimese koha
Tatjana Tšistjakova ja B klassis kolmanda koha Oliwer Nõlvak.
Aseri Vabaajakeskuse aprillikuu üritused:
5.aprill kell 11 Eesti võistkondlikud MV lauatennises- mehed II liiga
23.aprill JÜRIÖÖJOOKS. Start Aseri Vabaajakeskuse juurest kell 19.00
SELGUSID ASERI VALLA 2008 MEISTRID KORVPALLIS
22.märtsil toimusid Aseri Vabaajakeskuses tõsised korvpallilahingud, et selgitada valla parimat
meeskonda korvpallis. Päeva viimane mäng oli finaali vääriline, kus heitlus toimus viimaste
sekunditeni.
Võitjaks meeskonnaks krooniti võistkond MASKID - Mait Alles, Peeter Alles, Heiti Aus, Kristjan
Korjus, Rain Korjus, Anvar Arm, Rait Sinimäe
II koht GK KINNISVARA - Janno Malm, Argo Korjus, Hennik Penek, Teet Reisi, Gaido Kentem,
Elmer Aros, Agur Tamm, Ando Pruuel, Martin Korjus
III koht NIMETA - Eduard Klaasmägi, Kristo Konstantinov, Siim Andressoo, Madis Andressoo, Valter
Toivonen

EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED
märts
1. Laidinen Maria 03.03.1920 - 88.a.
2. Räis Linda 04.03.1922 - 86.a.
3. Reebert Elmar 17.03.1923 - 85.a.
4. Sune Elle 19.03.1923 - 85.a.
5. Pinnonen Vaike 09.03.1928 - 80.a.
6. Kimsen Deesi 25.03.1928 - 80.a.
7. Veitsurs Nelli 30.03.1928 - 80.a.
8. Purde Ahto 03.03.1933 - 75.a.
9. Raimo Evi 09.03.1933 - 75.a.
10. Avsjanik Jevdokia 01.03.1938 - 70.a.
11. Vainik Ossip 13.03.1938 - 70.a.
12. Prohhorova Valentina 29.03.1938 - 70.a.
13. Beljajeva Ljudmilla 30.03.1938 - 70.a.

Õnnitleme!

Lugupeetud Aseri valla koeraomanikud!
Kätte on jõudnud kevad ja meie lemmikloomad on muutunud rahutuks ja jooksuhimuliseks.
Kuna paari viimase nädala uudistes on sagenenud teated koerte kallaletungidest inimestele, siis palume
kõigil Aseri valla koeraomanikel järgida Aseri valla koerte ja kasside pidamise eeskirja p 4, mis ütleb,
et koera pidamisel tuleb välistada looma ärajooksmine ja inimestele või teistele loomadele
kallaletungimine. Sama eeskirja p 10.2 kohaselt tohib koera jooksutada ainult omaniku või mõne teise
pereliikme juuresolekul.
Loodame, et koeraomanike tähelepanelik suhtumine oma lemmikutesse aitab vältida Soomes juhtunule
sarnast tragöödiat, kus koer pures surnuks 10-aastase poisi.

