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Õnne ja tervist Aseri valla eakamale elanikule!

25.juulil tähistas oma 95 sünnipäeva meie valla vanim elanik,meie vanaema Nadežda Ivanovna
Gafarova.
Ta sündis 1913.aastal Leningradi oblastis Luuga linnas. Tema vanemad teenisid mõisniku juures - ema
kokana, isa aga aednikuna. Isa hukkus II maailmasõjas. Nadežda Ivanovna elas üle Leningradi
blokaadi, siis oli pere evakueeritud Sverdlovski oblastisse Serovi linna.
23. veebruaril 1947. aastal tuli Nadežda Gafarova oma perega Aserisse. Oma pika elu jooksul pidas ta
mitut ametit: töötas juuksurina ja hiljem lasteaias kasvatajaabina.
Tema peres kasvas üles kolm last: Jüri ja Tamara töötasid pikka aega Aseri Keraamikatehases, noorem
poeg Valeri lõpetas Leningradi Ülikooli ning elab ja töötab praegu Sankt – Peterburis.
Nadežda Ivanovna on õnnelik inimene: tal on 8 lapselast, 9 lapselapselast ja 2 lapselapselapselast.
Soovime talle tervist ja erksat meelt ning loodame tähistada 5 aasta pärast 100 sünnipäeva.
Lapselapsed Regina Kaplina ja Marianna Koitla.

Comenius-projekti viimane kohtumine Saksamaal
Juunis toimus tõesti kolm aastat toiminud rahvusvahelise kooliprojekti viimane kohtumine. Nagu me
2005.aasta sügisel 5 partneriga seda Alamsaksimaa linnas Papenburgis alustasime, nii samas ka
lõpetasime.

Sel korral olid lisaks võõrustajale Papenburgi ametikoolile koos Saksamaa Wennigseni, Slovakkia
Zvoleni ja meie delegatsioon. Türgit, kellega me alustasime, kohal polnud, kuna nende projekt ei
leidnud kolmandal aastal rahvusliku büroo heakskiitu. Esimesest korrast erines tänavune veel selle
poolest, et juunis sõitsid kaasa ka õpilased. Aseri kooli esindus oli koosseisus: Helina Sternhof, Margo
Nõmmets, Georg Logins ja Andres Põder ning Rebeca Hanson ja Pärja Kesküla.

Viimase kohtumise kavas oli külaskäik selle linna sümbol Mayeri laevatehasesse ja raekotta,
koolimuuseumi (kus lavastati koolitund umbes sada aastat tagasi), väljasõit Hollandisse eurorahadega
taastatud Bourtange`i kindlusse, rahvuslik pannkoogilõuna endises kaptenimajas jm.
Kutsevalikuteemalise projekti lõputööna esitasid kõik koolid kokkuvõtte kolmest aastast. Meie oma oli
saksakeelsete intervjuude baasil kokku pandud filmi kujul ja selle eest ütlesime kõik suure aitähi õp.
Jegorovale ja Sternhofile ning filmi- ja ITmehele Andresele. Olime valmis ka traditsiooniliseks
eestlaste muusikaliseks etteasteks (aitäh Helinale perega), aga selleks ei leidunud õiget aega ega kohta.
Küll said noored vihma kiuste kooliõuel rannavollet mängida ja võimalikult palju omal käel kodudes
ning linna peal koos olla (keegeldada ja näiteks sel ajal käimas olnud jalgpalli MMi ülekannetele kaasa
elada). Eriliselt hästi laabusid suhted kõigi võõrustajatega, kellest Sören ka kevadisel Aseri kohtumisel
osales.
Meie projekti mälestuseks istutasime ühiselt kooli alleele puu mida kajastas ka kohalik ajakirjandus.

Õpetajad pidid lisaks eelpool loetletule arutama projekti lõpparuannet ja rõõm oli koos tähistada meie
projekti üldjuhi Jürgen Kathmanni juubelit.
Tavaliselt oleme välismaistel projektisõitudel omal käel tee peale jäävate linnadega tutvust teinud.
Seekord võtsime kavva Bremeni – ikka saksa keele tunnist tuttava moosekantide loo pärast.

Pärja Kesküla
Projektijuht

VALLAVOLIKOGU
30.06.2008
OTSUSED
nr 124. Aseri Vallavalitsuse 2007. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine.
nr 125. 2008. aasta teine lisaeelarve ja eelarve muudatus.
nr 126. Kinnistute Tsemendi tn 6, Tsemendi tn 8, Tsemendi põik 2, Tsemendi põik 4 müügiks ajutise
komisjoni moodustamine.
nr 127. Kalanduspiirkondade säästva arengu programmis osalemine.
nr 128. Aseri vallas Rannu külas E20 (T1) Tallinn-Narva maantee km 126.00 -128.99 detailplaneeringu
vastuvõtmine.
nr 129. Vallavanema puhkusele lubamine 01.07.2008 - 20.07.2008.
nr 130. Lambamäe maaüksuse taotlemine Aseri valla munitsipaalomandisse.
nr 131. Matsuma ja Matsuna maaüksuste taotlemine Aseri valla munitsipaalomandisse.
MÄÄRUSED
nr 53. OÜ Aseri Kommunaal poolt müüdava soojusenergia müügihinna 1355.00 krooni/ MWh
kinnitamine 2008. aasta IV kvartaliks.
nr 54. Aseri aleviku soojamajanduse arengukava kinnitamine.
nr 55. Muudatuste tegemine Aseri valla põhimääruses.

VALLAVALITSUS
18.06.2008
KORRALDUSED
nr 91. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja nõusoleku andmine maa ostueesõigusega erastamiseks Lea
Karjale.
nr 92. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja nõusoleku andmine maa ostueesõigusega erastamiseks
Nikolai Jerahtinile.
nr 93. Mere tn 5 maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil.
nr 94. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja nõusoleku andmine maa ostueesõigusega erastamiseks
Mihhail Jerahtinile.
nr 95. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja nõusoleku andmine maa ostueesõigusega erastamiseks
Maria Vašintsevale.
nr 96. Ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine.
nr 97. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja nõusoleku andmine maa ostueesõigusega erastamiseks
Endla Lõhek`ule.
nr 98. Hooldusteenuse eest tasumine.
nr 99. Ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine.
nr 100. Kalvi ranna maa sihtotstarvete määramine.

30.06.2008
nr 101. Nõusoleku andmine ilutulestiku korraldamiseks Kalvi mõisas 14. juulil 2008.
nr 102. OÜ Aatrium Grupp jäätmeloa taotluse kooskõlastamine.
nr 103. MTÜ Kõrtsialuse Küla Seltsi Võidupäeva ja Jaanipäeva tähistamise toetamine.
nr 104. Projekteerimistingimuste väljastamine AS-le Elpec elektrienergia ülekande õhuliini,
maakaabelliini ja alajaama projekteerimiseks Rannu külas.
nr 105. Ehitusloa väljastamine OÜ-le Rannu Rukkilill.
nr 106. Nõusoleku andmine ilutulestiku korraldamiseks Kalvi mõisas 12. juulil 2008.
nr 107. Aseri vallamaja endise raamatukogu ruumide remondi teostaja kinnitamine.
21.07.2008
nr 108. 2008.a. teise lisaeelarve ja eelarve muudatuste kinnitamine.
nr 109. Projekteerimistingimuste väljastamine Kalev Prits`ule elamu projekteerimiseks.
nr 110. Kaevamisloa väljastamine OÜ-le Aseri Kommunaal kaugküttetrassi renoveerimiseks.
nr 111. Nõusoleku andmine Hansa Ilutulestikud OÜ-le ilutulestiku korraldamiseks Kalvi mõisas
01.08.2008.
nr 112. Kirjaliku nõusoleku väljastamine Galina Piskunovale väikeehitise laiendamiseks.
nr 113. Ühekordse toetuse maksmine.
nr 114. Korterite eraldamine.
nr 115. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja nõusoleku andmine maa ostueesõigusega erastamiseks
Katrin Jusilole ja Arvi Koitsalule.
nr 116. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja nõusoleku andmine maa ostueesõigusega erastamiseks
Elvi Kaldale.
nr 117. Projekteerimistingimuste väljastamine AS-le Petkam Koogu tankla reovee puhastussüsteemi
projekteerimiseks.
nr 118. OÜ ÜLE kinnitamine Aseri aleviku ja Rannu küla mustkattega teede pindajaks.
nr 119. MTÜ Lille Turvakodus hooldustasu muutmine.
nr 120. Aleksi ja Tuule kinnistu ühendamine ja uuele tekkivale kinnistule kohanime, pindala suuruse ja
sihtotstarbe määramine.
nr 121. Hajaasustuse veeprogrammi hindamiskomisjoni kinnitamine.
MÄÄRUSED
nr 2 Aseri lasteaeda vastuvõtu ja väljaarvamise korra kinnitamine.

„Kirdekate“ suvised tegemised
Tänavu tähistas kogu Eesti A. H. Tammsaare 130 sünniaastapäeva. Viisid meiegi teed Vargamäele.
Kooliteatrite kirjanduslik teatriprojekti suvelaagri teemaks oli „Tõde ja õigus“ . Kodus olid kõik 15
osavõtvat näiteringi valmistanud ette katkendi suurteosest ja lavastaja Merle Karusoo käe all valmis
läbilõige „Tõe ja õiguse“ viiest osast. Lavalist võitlust õpetas meile Rein Oja.
Meie mängisime katkendit V osast ja kaasa tegid Sergei Beregov, Anu Kokk, Addo Ojasalu, Triinu

Rohesalu ja Georg Logins. Need neli päeva Vargamäel andsid meile palju uusi kogemusi ja sõpru. Ja
päris kindlasti teame nüüd rohkem ka Tammsaarest ning tema „Tõest ja õigusest“. Meie väikest
etendust on võimalik vaadata 30. augustil Kõrtsialuse külakeskuses.
Augusti algul käisime Tormas teatrilaagris, mis kestis 4 päeva. Aserist osalesid Sergei Beregov, Leelo
Kaulen ja Anu Kokk. Laager pidi toimuma Piiriojal, kuid sajuste ilmade tõttu toimus see Torma
spordihoones. Need päevad, mis me seal veetsime, olid superlõbusad. Saime õppida palju uut ja
huvitavat. Tegime hääle- ja rütmiharjutusi, õppisime enesekaitset, näitlesime ja tegime sporti.
Esimesed kaks päeva olid väga sajused kuid kolmandal päeval üllatas meid päike ning me kolisime
lõpuks Piiriojale. Kõik grupid said ka ülesande teha Kalevipoja ainetel näidend, kuid tänapäevasel
kujul. See ülesanne meid ei hirmutanud - saime hästi hakkama. Viimane õhtu möödus imeilusalt. Kogu
laagriseltskond istus lõkke ümber, poisid mängisid kitarri ja kõik laulsid... See oli mõnus. Hüvastijätt
oli kurb nagu alati. Oleks tahtnud aega tagasi keerata aga vast kohtume kunagi veel...
AKK näitering „Kirdekad“
kodulehekülg: http://kirdekad.pri.ee/

SPORT
ASERI VALLA SPORTLASED ESINESID EDUKALT SILLAMÄEL XIII ALUTAGUSE
MÄNGUDEL
21. juunil toimus suurejooneline spordisündmus Ida-Virumaal. Esmakordselt viidi läbi Alutaguse
mängud uue juhendi järgi, kus korraga olid võistlustules nii väikesed kui ka suured omavalitsused.
Meie sportlased võistlesid keskmiste omavalitsuste seas, kuhu kuulusid: Narva-Jõesuu, Kiviõli, Aseri,
Toila, Avinurme, Mäetaguse ja Vaivara. Esimesena asusid võistlustulle kergejõustiklased ja väga
edukalt. Nimelt võitsime oma grupi teatejooksu. Võidukas võistkonnas jooksid: Tatjana Tšistjakova,
Karina Pelepelina, Maria Sakova, Olga Zavjalova, Marek Koitla, Pekka Laidinen Eduard Klaasmägi ja
Kert Räis. Väga edukalt esineisd kergejõustikus Jelena Zahharova, Anna Stepanova, Ljubov Vagulina,
Olga Zavjalova, Sergei Zahharov, Vadim Aboljanin, kes kõik pälvisid kaks esikohta. Punkte tõid
võistkonnale veel: Kert Räis, Riho Kutsar, Jüri Kamenski, Pekka Laidinen. Võrkpalli võistkond
saavutas II koha. Võistkond mängis koosseisus: Ljubov Vagulina, Tatjana Tšistjakova, Karina
Pelepelina, Maria Sakova, Reijo Kõrve, Pekka Laidinen, Oliwer Nõlvak, Eduard Klaasmägi. Petank on
Aseris populaarsust kogunud juba mitmendat aastat ja oldi ka edukad seekord. Võistkonnas mängisid:
Regina Kaplina, Ott Kozlov, Rein Kozlov, Denis Tšernenko. Esmakordeslt oli uue alana kavas
jalgrattakross, kus olime esindatud ühe võistlejaga, kelleks oli Vadim Aboljanin, kes ka edukalt raja
läbis. Uhkust tunneme meie eduka ujumisvõistkonna üle, kus võitsime oma grupi. Ujujate võistkonda
kuuluisd: Ellen Jansen, Anastassia Aboljanina, Liis Lass, Vadim Aboljanin, Juri Ivanov ja Rainis Rõõm.
Eelviimasena asusid võistlustulle omavalitsusjuhid, kes pidid kolmel erineval moel saama hakkama
jalgpalliga - lööma jalaga, viskama käega ning hoidma peas. Meie vallal olid esindatud nii vallavanem
pr. Urve Takjas kui ka volikogu esimees hr. Riho Kutsar. Viimaseks alaks oli mälumäng, kus
saavutasime kolmanda koha. Võistkonda kuulusid: Urve Takjas, Riho Kutsar, Regina Kaplina, Oliwer
Nõlvak ja Kaire Kutsar. Tahangi tänada kõiki sportlasi, kes esindasid edukalt meie valda.

ASERI X SAVIJOOKS
12.sptembril kell 18.00 Aseri staadionil
Ajakava:
18.00 Avamine
18.05 Soojendusvõimlemine
18.10 Lastejooks 3 - 5 aastased / 6 - 7 aastased
18.15 Väike rada 8 - 12 aastased / 13 - 15 aastased
18.25 Põhijooks 5 km
18.30 Väike rada tervisesportlastele ja kepikõndijatele
19.00 Autasustamine
Kõikide osalejate vahel toimub loosimine.
Ootame kõiki osalema!

Teade
Esimese koolipäeva aktus Aseri Keskkoolis on 1. septembril kell 10 kooli aulas.

EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED
juuli-august
Nadežda Gafarova 26.07.1913 - 95.a.
Elsa Niinep 17.08.1919 - 89.a.
Marta Iljuštšenkova 17.08.1919 - 89.a.
Aleksandra Lonskaja 12.07.1922 - 86.a.
Leida Fedjukina 05.07.1924 - 84.a.
Sergey Gromov 10.07.1924 - 84.a.
Niina Šults 07.08.1925 - 83.a.
Elena Izrayleva 09.07.1926 - 82.a.
Laine Križanovskaja 12.08.1926 - 82.a.
Selma Lukken 27.07.1927 - 81.a.
Veera Pilden 16.07.1928 - 80.a.
Taisia Ivanova 09.07.1933 - 75.a.
Milvi Kivisto 16.07.1933 - 75.a.
Leida Saaver 17.08.1933 - 75.a.
Zinaida Gnatenko 19.08.1933 - 75.a.
Erika Kiur 31.08.1933 - 75.a.
Boriss Šarin 17.07.1938 - 70.a.
Georgi Lavinen 18.07.1938 - 70.a.
Elvira Kušnir 23.07.1938 - 70.a.
Valentina Gridina 05.08.1938 - 70.a.
Leonid Krõštaljov 06.08.1938 - 70.a.
Imbi Pakker 07.08.1938 - 70.a.
Lilia Mäeorg 09.08.1938 - 70.a.
Elli Suvi 14.08.1938 - 70.a.
Mare Tinnuri 15.08.1938 - 70.a.
Enn Roos 26.08.1938 - 70.a.
Jüri Gubanov 26.08.1938 - 70.a.
Leili Küüsmaa 28.08.1938 - 70.a.

Õnnitleme!

ALUTAGUSE XIII MÄNGUD

avamine

400m start

edukas võistlus Sergei Zahharovile

võrkpallurid võistlemas

Marek Koitla fini eerimas

edukas ujumisvõistkond medalitega

valla juhtide võistlus

viktoriin

