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Soolaleivapidu Aseri Raamatukogus
26.augustil toimus uue raamatukogu pidulik avamine. Õnnitlema olid tulnud esindajad Omavalitsuste
Liidust, Rannu raamatukogust, lasteaiast, vabaaja keskusest, volikogu ja vallavalitsuse liikmed eesotsas
Urve Takjasega ning raamatukogu endised töötajad. Peo aukülaliseks oli luuletaja Virve Osila.

Vallavanem tänas OÜ Colant-Ehitust, kes renoveeris-ehitas hoone ja firma esindajat Harry Paasmäed.
Ehitajad andsid raamatukogu juhatajale Ljudmilla Teiderile üle sümboolse võtme. Luuletaja Virve
Osila õnnitles raamatukogu töötajaid ja asula rahvast uue ja toreda kultuurikolde avamise puhul.
Poetess kinkis raamatukogule oma uue luulekogu ja CD-plaadi "Tee üle mäe...". Peol kostis palju sooje
sõnu ja õnnitlusi uue raamatukogu ruumide aadressil.
Juhataja L. Teider tänas oma kõnes kohalolijaid ning vallavanemat tema energilisuse ja suure
ettevõtmise eest. Erilise tänu osaliseks said Riho Kutsar, Ivo Korjus ja Regina Kaplina, kes aitasid
raamatukogu kolida.
Raamatukogu asub kahel korrusel. Esimesel korrusel asub interneti punkt kahe arvutiga, lasteosakond,
lugemissaal ja laenutusosakond. Teisel korrusel asub tagavara fond. Olemas on paljundamisvõimalus.
Raamatukogu kollektiiv tahab maksimaalselt kasutada uusi ruume lugejate tarbeks. Planeerime üritusi
ja kohtumisi huvitavate inimestega. Tahame lastes tekitada lugemishuvi. Loodame koostööd teha
muusikakooli ja rahvamajaga. Anname oma panuse, et lugejatel oleks veelgi meeldivam meie juurde
tulla. Tere tulemast!
Aseri Raamatukogu

Palju uut septembrikuus ka Aseri Keskkoolis.
Aseri Keskkool alustas kooliaastat koolipere 14-ne uue liikmega: Uku Ojasalu, Izabel Rõbakova,
Aljona, Bazõleva, Julia Beljajeva, Anžela Besstšastnaja, Valeria Golubeva, Nikita Konsa, Ksenia
Kozlova, Maksim Mitrofanov, Anastassia Morozova, Anita Mähonen, Polina Poljakova, Artur Rot,
Olga Russakova, Denis Semikov, Anastassia Suhhareva.
Jätkub vene osakonna eestikeelsele õppele ülemineku protsess, mida me oleme alustanud juba mõlema
osakonna algklassitundide liitmisega mitmetes ainetes- käsitöö, muusika, kehaline kasvatus.
Gümnaasiumi Xb klassis alustasime eestikeelset õpet lisaks eesti kirjandusele, Eesti kultuuriloole,
inimeseõpetusele ja kunstiõpetusele ka ühiskonnaõpetuses. Ühised tunnid gümnaasiumis on mõlemal
osakonnal muusikas, kehalises kasvatuses, kunstiajaloos, mis aitavad kindlasti eesti keelt paremini
omandada.

Uue ainena alustasime gümnaasiumiklassidele riigikaitseõpetuse andmist, milles aitab meid sellele
ainele vastavate suurte kogemustega Rein Feldman.
Esimese veerandi jooksul on meil külalisõpetajana saksa ja inglise keeles ainetunde andmas ning meie
praktilist võõrkeelekasutust parandamas meie kooli hea tuttav Saksamaalt Arnsbergist Klaus Diener.
Eelmise õppeaasta riigieksamitulemustest kokkuvõtet tehes võisime nentida endiselt meie kooli häid
tulemusi keelte õpetamisel- eesti keel teise keelena, saksa keel ja vene keel (kirjand)- mille tulemused
olid võrreldavad vabariigi keskmisega või isegi ületasid seda ning olime maakonna koolide hulgas
teisel kohal. Ka matemaatikas olime vabariigi keskmisel tasemel. Teistes ainetes, milles eksamit
sooritasime, olime võrreldavad maakonna keskmisega ja kokkuvõttes võime öelda, et kõik õpilased
sooritasid riigieksamid vastavalt oma võimetele või paremini. Koolid reastatakse juba mitme aasta
jooksul eksamitulemuste põhjal üldisesse pingeritta, kus koolide järjestus võib suures ulatuses kõikuda,
arvestamata koolide suurust, õpilaste valikut ja teisi tingimusi. Väikesel koolil piisab ka ühest
ebaõnnestunud eksamisooritusest, et oma keskmisega pingereas allapoole langeda, mis suurel koolil nii

suurt mõju ei avalda. Meie pedagoogiline kollektiiv hindas möödunud õppeaasta tulemusi igati
kordaläinuks ja ligi 300 kooli seas oleme me tugev keskmine üldkeskharidust andev kool, mida me ka
edaspidise tööga kinnitada tahame.

Kahe nädala jooksul oli kooli esindajad kahel korral kutsutud Rahvusraamatukogusse ametlikele
vastuvõttudele. 18.sept olime kolmekesi- direktor, Pärja Kesküla ja Klaus Diener- Austria, Saksa ja
Šveitsi saali remondijärgsel sügishooaja avamisel, kus Rahvusraamatukogu tänukiri meeldiva koostöö
eest anti saatkondade ja koostööpartnerite kõrval ka Aseri Keskkoolile. Suurepärast Austria veini
pakkus külalistele Austria suursaadik dr Angelika Saupe-Berchtold. Kohal oli ka Saksa saatkond, nii et
oli suurepärane võimalus mõlema riigi esindajatega suhelda, uusi kontakte saada ja kooli tutvustada,
mida P.Kesküla ja K.Diener agaralt ka tegid.
Teine kohtumine Austria suursaadikuga toimus 25.sept Austria saalis, kus toimus Austria noorteajakirja
“Perplex” IX rahvusvahelise kirjandusvõistluse auhindade jagamine. Eesti õpilastele anti välja 6
auhinda, millest nooremas klassis said kõik kolm kohta meie õpilased- õp Mari-Ann Sternhofi õpilane
Teele Elvest- I koht ja õp Õnne Linnamäe õpilased Jelizaveta Jerahtina- II koht, Lauriina Vastisson- III
koht. Suursaadik märkis oma kõnes meie kooli pidevat edu sellel suurel rahvusvahelisel võistlusel, kus
tuhandete osavõtjate hulgas edu saavutamine näitab kooli õpetajate head tööd saksa keele õpetamisel.
Lisaks saadud kingitustepakile oli võimalus kuulata Austria kirjaniku Richard Obermayr enda esituses
ühte lõiku tema uuest romaanist.
Oktoobri keskpaiku on võimalik Täiskasvanud Õppija Nädala raames osa saada mitmetest üritustest
Aseri Keskkoolis, millest anname teada kuulutuste abil.
5.okt õpetajate päeva puhul soovin kõikidele endistele Aseri kooli õpetajatele ilusat õpetajate päeva,
tugevat tervist ja rõõmsat meelt.
Riho Kutsar
Direktor

VALLAVALITSUS
13.08.2008
KORRALDUSED
nr 122. Aseri Vallavalitsuse 18. juuni 2008 korralduse nr 97 muutmine.
nr 123. Kasutusloa väljastamine Laine-Miralda Nigulile aiamaja kasutamiseks.
nr 124. Projekteerimistingimuste väljastamine Jaanus Räisile puurkaevu projekteerimiseks.
nr 125. Ehitusloa väljastamine AS-le OG ELEKTRA kauplusehoone rekonstrueerimiseks asukohaga
Aseri alevik, Tehase 23.
nr 126. Sotsiaalküsimused.
nr 127. Kirjaliku nõusoleku väljastamine Ira Jerohhinale aiamaja ehitamiseks asukohaga Aseri alevik,
Arutee 2.
nr 128. Projekteerimistingimuste väljastamine Jaan Timmerile elamu renoveerimiseks.
nr 129. Keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine Aseri reoveekogumisala ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ehitamise ja rekonstrueerimise projektile.
26.08.2008
nr 130. Kasutusloa väljastamine AS-le OG ELEKTRA kauplusehoone kasutamiseks asukohaga Aseri
alevik, Tehase 23.
10.09.2008
nr 131. Ehitusloa väljastamine Jaan Timmerile elamu renoveerimiseks asukohaga Kõrtsialuse küla
Aseri vald.
nr 132. Ehitusloa väljastamine TOMRA BALTIC OÜ-le taarakogumispaviljoni ehitamiseks asukohaga
Aseri alevik, Tehase 23.
nr 133. Ühekordsete toetuste maksmine 12 inimesele summas 6 000.- krooni.
nr 134. Puudega inimesele hooldaja määramine.
nr 135. Puudega inimesele hooldaja määramine.
nr 136. Transporditoetuse maksmine puuetega isikutele.
nr 137. Koolituskulude tasumine Jõhvi Kunstikooli.
nr 138. Seisukoha võtmine maa ostueesõigusega erastamiseks Zengin Njubarile.
nr 139. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja nõusoleku andmine maa ostueesõigusega erastamiseks
Raivo Sinimerile.
nr 140. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja nõusoleku andmine maa ostueesõigusega erastamiseks
Andres Golovatšukile ja Dmitri Golovatšukile.
nr 141. Toiduraha maksmisest vabastamine Aseri Lasteaias.
nr 142. Hajaasustuse veeprogramm
nr 143. Kohtla-Järve Spordiseltsi "Kalev" toetamine 5000 krooniga Mati Napa 39. mälestuskrossi
SINIVOORE CUP 2008 läbiviimist 14. septembril 2008.
nr 144. Aseri Vallavalitsuse 12. jaanuari 2004 korralduse nr 1 muutmine.
nr 145. Ühekordse toetuse maksmine.

LASTEAIAS
Tänavu alustas lasteaed oma 12-ndat tööaastat. Rõõm on tõdeda, et meie maja on lastest alati tulvil.
Kõik 3 rühma on täis ja vanemates rühmades on lapsi rohkemgi. Lasteaeda sisse said kõik 3 aastased
lapsed ning paar kaheaastastki, kes peagi kolmeseks saavad. Praegu ootab lasteaeda kohta 1 viieaastane
laps ja üldjärjekorras on 30 last. Aseri lasteaed võtab lapsi vastu alates 3-ndast eluaastast ja kohtade
olemasolu korral ka veidi nooremaid.
2009 mais lõpetavad lasteaia ja lähevad meilt kooli 23 last, neist 6-7 eesti osakonda.
Kooliks ettevalmistamine toimub meie lasteaias eesti keeles. Alates sellest aastast on meil eesti keele
õpetamisel abiks kooli logopeed Ave Ojasalu, kes annab vanemas rühmas nädalas 5 tundi.
25.septembril toimus lasteaias pidu “Sügis katab laua”. Erinevatest sügisandidest meisterdati koos
lastega maitsvaid toite ja suupisteid. Meie üritusest võttis osa palju lapsevanemaid, kes jäid üritusega
väga rahule, sest kodus napib sageli aega, et lapsega koos köögis jännata.

Ees on tegus õppeaasta, palju huvitavaid tegemisi ja toredaid üritusi. Lasteaed on tõesti see koht, kus
igav kunagi ei ole.

Etendus Rannu vanas koolimajas.
Eelmise õppeaasta keskel tulid meie kooli viis vahvat inimest “Zuga” tantsuteatrist, kellel oli
Ida-Virumaa projektiraames soov Aseris läbi viia perfomance ja nad soovisid selleks meie abi. , Anu
Kokk, Triinu Rohesalu, Sergei Beregov ja mina otsustasime neile appi minna.

Esialgselt oli plaanis näitemäng korraldada ühes kesktänaval asuvas majas, kuid lõpuks valisime
kohaks Rannul asuva vana koolimaja. Selle eest sooviksin tänada härra Ott Penekut.
Enne Aserit korraldati näitemänge ka mujal Ida-Virumaal. Nimelt Jõhvis, Narvas, Avinurmes ja Iisakus.
Ja siis jõudis järg Aseri kätte.20septembri hommiku poolikul saimegi kõik vana koolimaja juures kokku
ja hakkasime toimetama. Vahepeal otsisime külma ja nälja eest abi Jäägri Grillist. Nägime kaks päeva
tööd ja vaeva proovide ja ettevalmistusega. Etenduse sisu sündis koha peal.
Esmaspäeval, 22 septembril oligi aeg etendust teistele näidata. Publikuks olid õpetajad, õpilased ja
vallavalitsus. Mängisime etendust kaks korda, sest ruumiga oli kitsas.
Kõigepealt näidati publikule videot , kus võõras inimene üritas Aseri mere äärde jõuda. Hoolimata abi
saamisest kohaliku käest ei pääsenud ta mereni. Edasi juhiti vaatajad ruumi, kus tehti lakke riputatud
pudelite ja maas olevate padrunikestade abil helisid. Taustaks kõlasid ka mõned muusika instrumendid.
Seejärel liikusid inimesed järgmisesse ruumi. Seal võis näha omapärast liikumist ja tantsu, mis olid
kooskõlastatud tausta helidega.Peale seda ootas inimesi järgmine tuba, mis oli viimane. Selles toas võis
kuulda kõrilaulja esitust, vaadata ülevalt langevaid seebimulle ja istuda pehmetel patjadel. Tuba oli
huvitavalt valgustatud ja kaunistatud.
Vaatajatele tegi etendus väikese üllatuse, sest varem polnud nad midagi sellist näinud. Mõnda üllatas
heas mõttes, mõnda halvas. Minu arust läks meil kõik hästi.
See etendus andis ka meile uue ja huvitama kogemuse, sest me pole varem midagi niisugust teinud.
Mina olen rahul ja õnnelik, et ma sellest osa võtta sain. Usun, et tõime õpilaste ja õpetajate päeva
natuke vaheldust, mis oligi ju eesmärk. Juhuslikult oli see päikseline päev viimane suvepäev, nii et
Rannu mäe peale ja Aseri tagasi jalutamine oli ühtlasi ilusaks loodusmatkaks.
Georg Logins 11a

Keeled avavad uksi
Just sellist pealkirja kannab Eesti keelepoliitikat tutvustav voldik, mida mitmetel viimase aja haridus-ja
noorteüritustel on jagatud. Sama mõtet toetab (nagu iga haridusasutus) ka meie kool keeleõpet
prioriteediks seades ja tunnistavad meie eesti, vene, saksa ja inglise keele õpetajad tunnis klassi ees
seistes.
Aasta 2001 kuulutati Euroopa Liidu ja Euroopa Nõukogu ühisotsusega Euroopa keelte aastaks,
tutvustamaks Vanas maailmas kõneldavaid keeli ja rõhutamaks nende rahvusvahelise kasutamise
järjepidevust. Sealtpeale tähistatakse 26.septembril Euroopa keelte päeva.
Kuidas Aseri kool tänavu seda päeva tähtsustas?
Võib öelda, et Euroopa keeli jõudis meieni juba septembri alguses, sest eelneva kokkuleppe kohaselt
jõudis Aserisse meie kauaaegse partnerkooli Arnsbergi Laurentsiuse gümnaasiumi õpetaja hr Klaus
Diener. Erialalt on ta inglise keele õpetaja, kuid töötas kaks nädalat täiskoormusega saksa keele
õpetajana. Õpetaja Diener jääb kooli veerandi lõpuni ning kava kohaselt hakkab ta lisaks saksa keelele
treenima õpilaste (ja täiskasvanute) inglise keelt. Täiskasvanud õppija nädalal lubas ta huvilistele
õpetada veidi prantsuse keelt. Ise õpib ta viimastel aastatel itaalia keelt.
Koos külalisega võtsime 12. septembril ette Tallinna õppereisi. Õpetaja Semjonova tutvustas
keskaegset Revalit, mis suuresti saksa keelt kõneles, raamatukogutädi Niina rääkis raeapteegi ees loo
mardi leivast (martsipani saamislugu Jaan Krossi raamatu järgi!). Pärastõunal asusime Estonias
vaatama-kuulama pikka Tristani ja Isolde lugu, mille kirjutas muusikasse geeniuseks peetav saksa
helilooja Richard Wagner. Kahjuks rikkus ooperipõhist saksa keele õpet tõsiasi, et viimase vaatuse
ajaks ütles eesti- ja inglisekeelse tõlke masin üles ja saksakeelseist aariaist oli üpris raske sõnumit
püüda. Igal juhul on Aseri koolis veerandsada inimest, kes on sellest võimsast klassikateosest osa
saanud.
Keeltepäeva eel oli internetis üleval 25 küsimusega viktoriin, mis puudutas eesti, soome, saksa, rootsi,
taani, ungari ja poola keelt. Meie koolist võtsid asja ette Kert Räis ja Andres Põder (vt Tallinna
keeltepäeva lugu).
Keelte päeva ennast 26.septembril tähistasime keeletundides europassi tutvustamisega. Teatavasti on
kõnealune europass viieosaline dokumendistandard, mida inimesed vajavad eeskätt EL riikide
töökohtadele või stipendiumidele kandideerides. Europassi üks osis on keeltepass, mis iseloomustab
detailselt inimese võõrkeelteoskust algelise A1 ja pea täiusliku C2 vahel. Õpilased hindasidki saksa ja
vene keele tundides oma keeltetaset, mis õppeaasta lõpuks loodetavasti veelgi paraneb.
Tallinnas Viru keskuses toimunud Euroopa keelte päeval esindasid meie kooli kaks noort, kes oma
muljeid ise vahendasid
Pärja Kesküla
Huvijuht

Euroopa keelte päeval Tallinnas
26. septembril oli Tallinnas Viru keskuses kavas Euroopa keelte päeva üritus.
Tegevus toimus Viru keskuse südames, kus tavaliselt liigub palju rahvast ning see kordki polnud
erandiks. Rahvast oli palju, oli ehitatud lava ja igal riigil ja ka asutustel (nt SA Archimedes,
kultuuriinstituudid jm) oli oma väike saareke, kus jagati informatsiooni õpingute kohta neis riikides.
Selliseid saarekesi oli meie üllatuseks seal päris palju. Kusjuures Saksamaa boksis kuulsime seda, et
Aseri Keskkool ei ole neile üldse tundmatu.
Ürituse kuulutas avatuks ei keegi muu kui Eesti haridusminister Tõnis Lukas.Peale pikka avakõnet
alustati parimate keeleõppeprojektide autasustamist Euroopa tunnuskirjadega. Pooletunnise kavaga
astus üles Erkki Otsmann. Kell 17.30 tehti intervjuusid nelja riigi esindajatega, intervjuud lõppesid
rütmika flamenkotantsuga. Kell 18 astus lavale Kaire Vilgats.
Kell 18.30 anti üle autasud parimatele keeltepäeva internetiviktoriini sooritajatele. Aseri Keskkoolist
oli selleks Andres Põder, kes kahjuks ei saanud meiega tulla.
Pärast seda andsid intervjuusid veel viie riigi, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse ja SA Tallinn 2011
esindajad.
Õhtu jõudis lõppfaasi, kui lavale tuli Dave Benton, kes laulis nii inglise kui ka hollandi keeles, paar
sõna ütles ta ka eesti keeles.
Jääme ootama järgmist keeltepäeva,sest tänavune meeldis meile.
Kert Räis
Sergei Beregov

SPORT
ASERI X SAVIJOOKS
12.septembril toimus Aseris juubelijooks, kus oli võimalik läbida kolme hästi ettevalmistatud
võistlustrassi. Mul on heameel tänada Aseri Kommunaali ja Jüri Kamenskit heade radade
ettevalmistamise eest, mida soovitan läbida kõigil kaunist sügisilma nautides. Kokku läbis raja, kas
joostes või keppidega kõndides 195 huvilist.

TILLUJOOKS 3-5 aastased
I Berija Nadarjan - Aseri Lasteaed
II Breta Mandel - Püssi
III Martin Penek - Aseri Lasteaed
LAPSED 6-7 aastased
I Maksim Mitrofanov - Aseri Keskkool
II Sergei Bestšastnõi - Aseri Keskkool
III Albert Koskor - Aseri Keskkool
TÜDRUKUD 8-12
I Laura Kallas - Rakvere
II Rahel Kallas - Rakvere
III Alina Kapotina - Aseri Keskkool
POISID 8-12
I Mark Dorošenko - Kohtla-Järve
II Indrek Vassiljev - Aseri Keskkool
III Nikita Tonevitski - Aseri Keskkool
TÜDRKUD 13-15
I Leena Listova - Kohtla
II Karin Kallas - Rakvere
III Anastassia Aboljanina - Aseri

III Karmen Kozma - Aseri
POISID
I Ramon Kallas - Rakvere
II Vitali Tunjov - Aseri
III Andrei Mitrofanov - Aseri
NAISED
I Kairi Schmidt - Voka
II Sandra Schmidt - Voka
III Kristiina Schmidt - Voka
MEHED
I German Terehhov - Kohtla-Järve
II Andrei Škubel - Jõhvi
III Jevgeni Sarri - Püssi
NAISED veteranid
I Kaja Jõemets - Jõhvi
II Olga Zavjalova - Aseri
III Jelena Zahharova - Aseri
MEHED veteranid
I Igor Škubel - Jõhvi
II Kaarel Schmidt - Voka
III Sergei Zahharov - Aseri
KEPIKÕNDIJAD
I Johan Tarum - Kohtla-Järve
II-III Eve Nõlvak - Aseri
II-III Maria Šipilova – Aseri

Tänu sponsorite lahkele abile loositi välja hulgaliselt auhindu. Suur tänu Aseri Vallavalitsus,
Wienerberger AS, Grossi Toidukaubad, KOP, Ida-Virumaa Spordiliit, Aseri Keskkool , Aseri
Rahvamaja ja Aseri Lasteaed, kes kõik aitasid kaasa võistluse hea kordamineku nimel.

LAUATENNIS
Täie hooga on käivitunud lauatennise hooaeg. Peale kahte etappi Laste GP juhivad võistlussarja oma
võistlusklassides Hanna-Loora Bobrov ja Reelica Hanson, esikolmikusse kuulub Karmen Kozma, kes
saavutas ka Eesti TOP-10 turniiril hinnatava II koha.

ASERI VABAAJAKESKUSES TEGUTSEVAD TREENINGRÜHMAD:
LAUATENNIS - treenerid Tatjana Tšistjakova, Pekka Laidinen
JALGPALL - treener Jüri Kamenski
KORVPALL - treener Marek Koitla
VÕRKPALL - treener Ljubov Vagulina
AEROOBIKA,TERVISEVÕIMLEMINE - treener Olga Zavjalova

ÕNNITLEME SEPTEMBRIKUU EAKAID SÜNNIPÄEVALAPSI
Aliide Pedak - 94.a
Pavel Ivanov - 85.a
Vilma Vanatalu - 83.a
Loreida Kippar - 83.a
Selma Talvar - 82.a
Antonina Gromova - 82.a
Eldor Pärn - 81.a
Anna Lankinen - 81.a
Hilja Reebert - 81.a
Pjotr Rudnõh - 80.a
Elvi Kalda - 75.a
Yanina Pochueva - 75.a
Valentina Vassiljeva - 75.a
Viivika Kriisa - 75.a
Jaan-Evald Sallo - 75.a
Helvi Tomson - 70.a
Anatoly Petrov - 70.a
Aleksei Prohhorov - 70.a
Taisia Zamakhova - 70.a

Õnnitleme!

