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ASERIS ON EAKATE PÄEVAKESKUS
30.oktoobril avati Aseri Rahvamajas eakate päevakeskus. Pidulikkust andis juurde meie lasteaia laste
ilus kontsert

Kuna kolmandik valla elanikest on eakad, siis oli sellise võimaluse loomine lausa hädavajalik.
Ja huvi oli, sest avamisele kogunes palju rahvast ning kõik olid aktiivsed ja hakkajad. Otsustati, et
esialgu võiks päevakeskus lahti olla esmaspäeval ja neljapäeval. Ükski tegevus ei saa õiget hoogu sisse,
kui ei ole enda initsiatiivi ja teha tahtmist. Jäi küll mulje, et seda meie eakatel jätkub. Avaüritusel valiti
eestvedajad –Larissa Kalda, Selma Vasar, Alisia Rembel, Evi Radjuk, Linda Joonas, Milvi Kõrvek,
Veera Vikulova.

Esimene valla poolt välja pakutud üritus oli tervisealane loeng, mis toimus 10.nov. kell 12.00 ja
osavõtjaid oli kenasti. Neljapäeval 13.novembril kohtub päevakeskuses valla sotsiaalnõunik Liivi
Vares, kes annab vastuseid pensionäre huvitavatele küsimustele.
Vallavalitsus soovib, et see päevakeskus saaks toredaks kooskäimise ja koosolemise kohaks ning lubab
omalt poolt igati kaasa aidata.
Huvitavaid tegevusi teile, kallid eakad! Jõudu eestvedajatele!

Naiskoor “Ohakas“ juubel
24.oktoobril pidas Aseri Rahvamaja naiskoor “Ohakas” oma 10.juubelit.

Külalisi oli tulnud nii ohtralt, et kõigile ei jätkunud istekohti, nii et tuli toole juurde tuua. Kontsert oli
raske ja huvitav. Enamus laule kõlasid koori esituses esmakordselt, nende hulgas ka kolm laulu 2009.
aasta Üldlaulupeo repertuaarist. Külalistena olid Tallinnast esinema tulnud neli kena noort neidu,
nendest kaks on meie Aseri Keskkooli vilistlased õed Meeli ja Reeli Meielid. Nende esituses oli meil
võimalus näha Iiri rahvatantsu. Vahepalaks palus sõna ka Rakvere meeskoor, kes oli ette valmistanud
kontsertüllatuse. Pidulisi ja õnnitlejaid oli palju. Rohkelt kingitusi ja lilli. Vallavalitsuse poolt oli
kingiks 5000 krooni. Vahepalaks olgu öeldud, et naiskoor otsustas ühiselt, sõita selle raha Rakvere
uude veekeskusesse “Aqva”.
Kõigil oli tore võimalus juubilaridega klaas kokku lüüa. Keha kinnitatud, läks kohe tantsuks lahti. Meie
kõigi lemmiku Anatoli Zamahhovi laulu ja muusika saatel sai jalga keerutada kuni keskööni.
Juubilarid olid rahul ja ka külalistelt kuulsime ainult kiitvaid sõnu.
Aitähh kõigile, kes kohale tulid.

Minimiss 2008
Reedel 07. 11. 2008. õhtul oli meie majas palju meesterahvaid. Nimelt toimusid meil 2008. aasta Aseri
“Minimissi” valimised, mis olid pühendatud isadepäevale. Üks missikandidaat kahjuks haigestus ja nii
osales 6 kandidaati. Tragimad käisid päeval lavaproovidel. Lasteaia lapsedki käisid proovimal, kuidas
suurel laval laulda on. Õhtu saabudes hakkas rahvast kogunema. Tore oli vaadata, kui paljud olid
tulnud oma missikandidaatidele pöialt hoidma ja kaasa elama. Esimeses voorus tulid missi-kandidaadid
lavale isetehtud sügiseses riietuses. Lasteaia lapsed olid meile esinema palutud, et anda
missikandidaatidele aega garderoobi vahetuseks. Talendivooruks olid tüdrukud õppinud selgeks laule ja
luuletusi. Lauriina Vastisson laulis ja mängis kitarri, peale selle veel luuletus. Kõik olid tublid.
Vahepalaks oli meie keskkooli õpilane Anu Kokk, kes saatis ennast kitarril ja laulis kaks väga
südamlikku laulu. Kolmandaks vooruks oli pidulik õhtukleidi voor. Imearmas oli vaadata, kuidas
pisikesed daamihakatised lavale tulid. Züriil polnud kerge teha oma valikuid. Lõplik otsus sai järgmine:
MINIMISS 2008 on JULIA TÕSJATŠNIK
I PRINTSESS on MARIA SUHHAREVA
II PRINTSESS on STELLA MARIA HANSON.
Peale selle valis publik oma lemmiku, kelleks osutus samuti Maria Suhhareva. Talendimissiks sai
Lauriina Vastisson. Eelmise aasta MISS Anastasia Zamahhova oli tulnud kohale, et panna pähe
missikroon ja ka lindid missidele ja printsessidele.

Siinkohal tahame tänada meie ürituse sponsoreid.
AS WIENERBERGER, AS KALVI MÕIS, FIE VIKTOR BOJARUN ja JÄÄGRI GRILL.
Suured tänud kõigile osalejatele ja abilistele.

VALLAVOLIKOGU
01.10.2008
OTSUSED
nr 132. Sonda ja Lüganuse valla ühise olulise ruumilise mõjuga objekti Purtse tuulikupargi
asukohavaliku üldplaneeringu teemaplaneeringu kooskõlastamine.
nr 133. Kinnistute Kivi, Raudtee-Ääre ja Kassi detailplaneeringu kehtestamine.
nr 134. Aseri Vallavolikogu 30.06.2008 otsuse nr 128 "Aseri vallas, Rannu külas E20 (T1)
Tallinn-Narva maantee km 126.00-128.99 detailplaneeringu vastuvõtmine" kehtetuks tunnistamine.
nr 135. Aseri Lasteaia rahastamisel vanemate poolt kaetava osalustasu määra kinnitamine.
nr 136. Aseri Keskkooli direktori taotlus.
nr 137. Aseri Vallavolikogu 30.01.2008 otsuse nr 107 "Rendi ja teenuste hinnad" muutmine.
nr 138. Põhivara mahakandmise akti kinnitamine.
nr 139. Haldusterritoriaalse muutmise ettepanek.
MÄÄRUSED
nr 56. OÜ Aseri Kommunaal poolt müüdava soojusenergia müügi piirhinna (1504.- kr/MWh)
kinnitamine alates 01.01.2009.
nr 57. Aseri valla korraldatud jäätmeveo rakendamise korra kinnitamine..
nr 58. Lastevanemate osalemine Aseri Lasteaia kulude katmises.
nr 59. Aseri Vallavolikogu 27.12.2007 määruse nr 40 "Alkohoolsete jookide jaemüügi keelamine"
kehtetuks tunnistamine.

06.10.2008
OTSUS
nr 140. Aseri vallas, Rannu külas E20 (T1) Tallinn-Narva maantee km 126.00-128.99 detailplaneeringu
vastuvõtmine.
29.10.2008
OTSUSED
nr 141. Aseri Vallavolikogu 28.09.2004 otsuse nr 132 "Aseri valla munitsipaalomandisse taotletavate
maade nimekirja kinnitamine" muutmine.
nr 142. 2008. aasta eelarve muudatused.
nr 143. Volikogu esindaja kinnitamine Aseri Muusikakooli hoolekogusse.
nr 144. Vallavanem Urve Takjase puhkusele lubamine.
MÄÄRUS
nr 60. Aseri valla jäätmevaldajate registri asutamine ja pidamise kord.

VALLAVALITSUS
24.09.2008
KORRALDUSED
nr 147. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja nõusoleku andmine maa ostueesõigusega erastamiseks
Ivan Tkatšenkole.
nr 148. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja nõusoleku andmine maa ostueesõigusega erastamiseks
Antonina Trifonenkole.
nr 149. Kasutusloa väljastamine Aseri Rahvamaja 1/2 ulatuses renoveeritud katusekatte kasutamiseks.
nr 150. Projekteerimistingimuste väljastamine elamu laiendamiseks Vanakooli OÜ-le.
nr 151. Aseri Vallavalitsuse 24. aprilli 2003 korralduse nr 96 "Õigusvastaselt võõrandatud maa
tagastamise tähtaja pikendamine" muutmine.
nr 152. Hooldekandeasutusse paigutamine.
15.10.2008
nr 153. Kasutusloa väljastamine Dmitri Razljotovile aiamaja kasutamiseks aadressil Ranna 6.
nr 154. Ehitusloa nr 1 v.a. 10.01.2008 teede asukoha skeemi muutmine.
nr 155. Ehitusloa väljastamine AS-le Windest Green Energy.
nr 156. Aseri Keskkooli hoolekogu kinnitamine.
nr 157. Kohanime määramise algatamine Kivi, Raudtee-Ääre ja Kassi kinnistute jagamisel tekkivale
uuele teele.
nr 158. Reservfondist suunamine.
23.10.2008
nr 159. Aseri Vabaajakeskuse põhiprojekti koostaja leidmiseks korraldatud riigihanke eduka pakkuja
väljavalimine.
nr 160. Valla esindaja nimetamine Aseri Lasteaia hoolekogusse.
nr 161. Projekteerimistingimuste väljastamine Aare Virkusele elamu projekteerimiseks.
nr 162. Kaevamisloa väljastamine ELTEL Networks AS-le.
nr 163. Kasutusloa väljastamine Elle Joakit`ile aiamaja kasutamiseks aadressil Roosi tn 25.

nr 164. Järvamaa Kutsehariduskeskuse õpilaskodu kohamaksu tasumine.
nr 165. Aseri Lasteaia hoolekogu kinnitamine.
nr 166. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja nõusoleku andmine maa ostueesõigusega erastamiseks
Lada Tihhonovale.
nr 167. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja nõusoleku andmine maa ostueesõigusega erastamiseks
Elle Joakitile.
05.11.2008
nr 168. Aseri Muusikakooli hoolekogu koosseisu kinnitamine.
nr 169. Hooldekandeasutusse paigutamine.
nr 170. Kohanime määramine Kivi, Raudtee-Ääre ja Kassi kinnistute jagamisel tekkivale uuele teele.
nr 171. Aseri Raamatukogu vihmaveesüsteemide tarnija ja paigaldaja kinnitamine.
nr 172. Ehitusloa väljastamine AS-le Elpec.
nr 173. Kasutusloa väljastamine Tamara Dolgovale aiamaja kasutamiseks aadressil Allika tn 1.
nr 174. Kasutusloa väljastamine osaühingule Jaotusvõrk
nr 175. OÜ Aseri Kommunaal välisõhu saasteloa taotlus.
nr 176. Reservfondist suunamine.
nr 177. Korterite avaliku enampakkumise väljakuulutamine.
nr 178. Väike-Maarja Vallavalitsuse taotlus.

Euroopa noortelaagris ausalt (jalgpalli) mängides
Tänavu juunis toimusid Austrias ja Šveitsis Euroopa jalgpallimeistrivõistlused.
Veidi hiljem, 18. -27. septembril sai Austrias ja Liechtensteinis teoks EUROSCHOOLS YOUTH
CAMP 2008 (Euroopa koolide noortelaager). Suurejoonelise projekti eesmärk oli tõmmata tähelepanu
ausale mängule nii jalgpalliplatsil kui ka elus, anda erinevate kultuuride noortele kohtumis- ja
sõbrunemisvõimalus ning luua kontakte koolide vahel. Laagris olid ja mängisid jalgpalli 27 Šveitsi ja
Liechtensteini kooli 4liikmelised võistkonnad ning 27 Euroopa riigi esindust.
Eesti delegatsiooni võimaldati koht ka ühele Aseri kooli õpilasele, kes projektitingimuste kohaselt pidi
olema noorem kui viieteistkümneaastane ja oli osalenud läinud õppeaastal jalgpalliteemalises
internetiviktoriinis. Nendele ettekirjutustele vastas ainult üks õpilane - Teele Elvest.
Minu reis oli väga hea. Kõigepealt sõitsime lennukiga Tallinnast Riiga ja siis Riiast Münchenisse.
Edasi viis buss meid Austriasse Steinach am Brenneri linna, kus veetsime neli päeva. Kõigepealt
toimusid kohtumised, kus mängisime mitmesuguseid mänge, et üksteisega paremini tuttavaks saada ja
õppisime tänavajalgpalli reegleid. See oli väga lõbus.
Meie laagri moto oli: RESPECT AND FAIRPLAY, st. lugupidamine ja aus mäng!
Ühel päeval anti võimalus valida, kas minna mägedesse matkale, proovida oma võimeid ronimisseinal
või tutvuda Innsbrucki linnaga. Mina valisin linna. Järgmisel päeval sõitsime Liechtensteini, tegime
seal bussiekskursiooni ja lõpuks läksime suurt Belgia – Austria jalgpallimatši vaatama. See oli põnev!
Pidasime ka ise oma jalgpallivõistlused maha.
Üks vahva asi oli esinemine Liechtensteini printsile – valiti välja grupp lapsi (sealhulgas ka mina), kes

esitasid talle meie laagri laulu. Liechtensteini vürstiriigis tuli meil ka ööbida ja see oli üsna ekstreemne
– 200 inimest kõval asemel suures saalis koos. Aga nalja sai kõvasti! Kahju oli sellest, et kõik lapsed
sõitsid koju eri aegadel ja me ei saanud korralikult hüvasti jätta. Aga reis oli SUPER ja jääb igaveseks
meelde. Igatsen väga nende inimeste järele!
Teele Elvest, IX a

EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED
Oktoober
1. Pärnaste Marie-Lorentine - 89
2. Normak Ella - 87
3. Fjodorov Ivan - 86
4. Penek Lovise - 86
5. Kazakova Jelena - 85
6. Kuusk Ella - 85
7. Aarik Helga - 85
8. Pihlapuu Regina - 84
9. Hrapova Zinaida - 83
10. Kuzjakova Jekaterina - 83
11. Rembel Salme-Johanna - 82
12. Moorast Erna - 82
13. Mogortsova Zinaida - 82
14. Leibur Linda - 81
15. Kullamaa Ester - 75
16. Titov Juri - 70
17. Pärna Viivi - 70
18. Pära Voldemar - 70

Õnnitleme!

November
1. Markov Mihhail - 87
2. Sass Heljo - 83
3. Beregov Nikolai - 81
4. Kõrvek Baldo - 80
5. Pärn Koidu - 80
6. Nikitina Jevgenia - 75
7. Malõgina Valentina - 70
8. Lippasaar Enno - 70
9. Sternhof Heldur - 70
10.Vassiljeva Niina - 70
11. Kalašnikov Juri - 70

TEATED
Muudatus
Alates 1. oktoobrist jõustus muudatus, mis puudutab puudega tööealise inimeste puude raskusastme ja
sotsiaaltoetuste määramist ning püsiva töövõimetuse tuvastamise korda.
Püsiva töövõimetuse ja puude raskusastme tuvastamiseks pöörduvad alates 1. oktoobrist 2008 kõik
taotlejad pensioniametisse. Inimene täidab ekspertiisitaotluse, teda võib abistada näiteks pensioniameti
klienditeenindaja, lähedane inimene või sotsiaaltöötaja. Pensioniamet saadab taotluse terviseseisundi

kirjelduse täitmiseks pere- või eriarstile. Arst esitab terviseseisundi kirjelduse ja lisadokumendid
pensioniametile 10 päeva jooksul.
Pensioniamet asub aadressil: Pärna 24, Kohtla- Järve linn.

Aseri Vallavalitsus kuulutab välja avaliku enampakkumise järgmiste asustamata
korteriomandite kohta
Eluruumi aadress
Kesktänav 18-7 Aseri alevik
Kesktänav 18-9 Aseri alevik
Nooruse 2-1 Aseri alevik
Nooruse 2-4 Aseri alevik
Nooruse 2-8 Aseri alevik
Nooruse 4-1 Aseri alevik
Nooruse 4-3 Aseri alevik
Nooruse 4-19 Aseri alevik
Nooruse 4-20 Aseri alevik
Nooruse 4-24 Aseri alevik
Nooruse 4-29 Aseri alevik
Nooruse 4-31 Aseri alevik
Metsa 2-6 Aseri alevik
Metsa 2-23 Aseri alevik
Kooli 5-34 Aseri alevik

tubade arv
2
2
1
2
2
1
2
2
1
1
2
2
1
1
1

pind m2
49,0
50,0
25,4
35,9
36,4
26,0
38,2
35,3
25,5
25,7
36,5
35,3
32,9
32,9
28,1

oksjoni alghind kr
34 920.35 640.18 900.26 850.27 150.19 350.28 500.26 400.19 050.19 200.27 150.26 400.150 000.150 000.21 000.-

Enampakkumine toimub 15. detsembril 2008. 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 Eesti Ühispanka.
Enampakkumisest osavõtmiseks on vajalik esitada hiljemalt 12. detsembriks 2008
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

Esmane nõustamine makseraskuste korral
Majanduslanguse süvenedes on pikkamööda aga kindlalt kasvanud võlglaste sihtgrupp, kes ei suuda
oma elukorraldusega ise hakkama saada ja vajavad professionaalset abi väljastpoolt. Kui on tekkinud
üle jõu käivaid maksekohustusi, seal hulgas ka SMS- laene, võib kõigepealt pöörduda ohvriabikeskuse
töötaja poole. Ohvriabikeskuse töötajaid koolitas kohtutäitur Mati Kadak, kes kinnitas, et esmaseks
sõnumiks võlgnikule peab olema "ära poe probleemide eest peitu, sest need ei kao kuhugi", "tegutse
aktiivsele, pöördu hädas viivitamatult spetsialisti poole", "võta ühendust laenuandja ja võlgade
sissenõudjaga". Ennekõike tuleks aga siiski kaua kaaluda, kas võtta laenu ja kas hakata juhututtavale
laenu käendajaks. Sageli on käendaja kergekäeliselt antud allkiri viinud ta tõsiste probleemidega
silmitsi - laenuvõtja on kadunud ning võlad tuleb tasuda käendajal.
Kokkuvõtlikult võib öelda, et raskuste tekkimisel tuleb võlgnikel kiirelt tegutseda, sest iga päev, mis

nad viivitavad oma probleemide lahendamisega, teeb nad vaesemaks.
Virumaa Ohvriabikeskused:
Kiviõli: Keskpuiestee 37a (politsei ruumid) tel. 334 4255
Kohtla-Järve: Pärna 24 (pensioniameti ruumid) tel. 339 5712
Jõhvi: Keskväljak 8 (endist laste muusikakooli hoone) II korrus tel. 337 0778

Kallid Aseri valla eakad elanikud!
Kalvi mõis jätkab traditsiooni ning kutsub Aseri valla pensionäre 1 adventi tähistama 30. novembril
2008. aastal.
Valla eakad, kes ei ole veel käinud ja soovivad sõita Kalvi mõisa, palume enda soovist teatada kuni 24.
novembrini 2008 valla sotsiaalnõunikule telefonil 335 1495 või 335 1248.

MIS MEIE PILKU RIIVAB?
• kindlasti prügi – eelkõige prügikastide ümbrused. Paneme ikka prügi prügikasti, mitte selle kõrvale
• meie uue toreda kaupluse juures on ju prügikastid, ärme viska oma sodi ümber maja, oleme viisakad
ja austame ka teiste tööd
• millega meie ainuke bussipeatus on selle viha ära teeninud, et selle seinu peaaegu igal õhtul
raamistikust välja pekstakse. On ta ju nii vajalik ja mugav, saab tuulevarju ja hea ka bussi oodates
pingile istuda
• kui teete remonti või vahetate mööblit, siis ülejääk ei tohiks jääda majade ümber vedelema. Oleme
ikkagi tsiviliseeritud inimesed ja armastame oma kodu ja austame kaaselanikke
• kevadel sai Kalvi tee äärsete garaažide juurest prügihunnikud likvideeritud ( olgugi, et ükski omanik
koristama ei tulnud) nüüd kerkivad hunnikud uuesti. Kas piinlik ei ole?
• meie uuem trend on haljastuse hävitamine ja puude maha võtta tahtmine, et sinna killustikuga
parkimisplatse teha ja väidetavalt on väga tülikas ka lehti riisuda. Unustame vist, et meie asula ilu on
just rohelus ja puud kasvavad ju aastakümneid.
• Aseri enamuses on õueala ja suurte autode parkimine seal on keelatud. Väga ohtlik on parkida
Kesktänava alguses vahetult peale jalakäijate ülekäigu kohta. Loodame, et autojuhid arvestavad ka
teistega ja pargivad edaspidi oma suured masinad Nooruse 6 esisel parkimisplatsil, kus nad kedagi ei
sega.

