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Kord aastas jõulukella kauges kajas
saab ajalooks me olevik
ja jõuluõhtu küünlasäras
taas heledam näib tulevik.
Jääb ajalugu uue põlve lätteks,
kuid uue aasta teod on olevate kätes.
/ V.Osila /

Austatud vallarahvas!
Jõulurahu ja lootusrikast meelt! Õnne, edu ja kordaminekuid uuel aastal!
Aseri Vallavolikogu
Aseri Vallavalitsus

Vallavanema veerg
Kolmas advendiküünal on süüdatud ja peagi on jõuluaeg käes. Ootame sellel aastal kindlasti valgeid ja
rahulikke jõule, sest pidev vihm ja pimedus on üpris tüütavaks muutunud.
Ja siis on jällegi käes uus algus - uute tegemiste, rõõmude ja muredega.
"Mida tõi sulle ja meile see aasta? Oled sa rahul?" - see on kindlasti igaühe aastalõpu mõtisklus.
Vald sai omale uue arengukava, kaasajastasime soojamajanduse arengukava, alustasime jäätmekava
tegemist. Praegu on ju viimane aeg Euroopa Liidu rahade taotlemiseks ning püüame anda oma
võimalusi arvestades maksimumi. Kuna meie eelarve on küllaltki tagasihoidlik, siis käib areng
enamasti projektipõhiselt.
Jätkus valla asutuste renoveerimine. Valla uus raamatukogu rõõmustab nii südant kui ka silma, sest
enam pole valla südames inetut ahervaret. Keskkool ja muusikakool said omale kaasaegsed
tuletõrjesignalisatsioonid. Rahvamaja katuse väljavahetamiseks saime hasartmängumaksu programmist
500 000 krooni (omaosalus 189 000). Samast fondist on taotletud vahendeid lava valgustuse
väljavahetamiseks 416 157 krooni (omaosalus 73 000 krooni) Ka see projekt on rahuldatud. Tihti on
küsitud, millal saab korda Kooli tänav. Nüüd võime õelda, et kevadel, kuna veetrassi tänava alt
väljatoomiseks sai valla projekt KIKist 1,4 miljonit krooni.
Kui valla teiste asutuste renoveerimine on kulgenud etapiviisiliselt, siis vabaajakeskuses ei ole me
siiani midagi teha suutnud, kuna töömaht on suur ja hoone suhteliselt viletsas seisus. Mitu aastat
püüdsime leida võimalust lisaraha hankimiseks ja sellel aastal see ka õnnestus. Meile eraldati Euroopa
Liidu rahasid 16 miljonit krooni. Praegu valmistame ette põhiprojekti ja 2009.a. lõpus loodame oma
vallarahvale anda korralikud vaba aja sisustamise võimalused. Taotlus on esitatud Euroopa Liidu
ühtekuuluvusfondi Aseri ja Rannu ühisveevärgi ja kanalisatsiooni ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks.
Selle maht on 107, 5 miljonit krooni ning omaosalus 16,9 miljonit. Usume ka siit positiivset vastust.
Seega tuleb meil küllaltki raske aeg, et suuta omaosalus katta. Kuna siiani oleme elanud range
eelarvedistsipliiniga ja laenukoormust meil praktiliselt ei ole, siis peame hakkama saama. Muret teeb
praegune majandusolukord, mis ei jäta kindlasti ka meid puutumata.
Usun, et mööduv aasta oli valla asutustele ja kogu vallarahvale tegus. Igaüks proovis anda oma parima.
Oli rõõme ja muresid, kordaminekuid. kuid saime enamuses kavandatust tehtud.
Südamest tulev tänu kõigile, kes te muretsete oma kodupaiga elu ja arengu eest ning lööte valla töödes
ja tegemises alati kaasa.
Soovin kõigile kauneid jõule, tervist ja kordaminekuid! Loodame uuelt aastalt natuke rohkem kindlust.
Austusega
Urve Takjas

VALLAVOLIKOGU
27.11.2008
OTSUSED
nr 145. Aseri vallas, Rannu külas E20 (T1) Tallinn- Narva maantee km 126.00-128.99
detailplaneeringu kehtestamine.
nr 146. 2008. aasta eelarve muudatused ja kolmas lisaeelarve.
nr 147. Jõulutoetuste maksmine.
nr 148. Aseri Lasteaia rahastamisel vanemate poolt kaetava osalustasu määra kinnitamine. Alates
01.01.2009 -150 krooni ühe lapse kohta kuus.
nr 149. Aseri Tuletõrje likvideerimine alates 01.02.2009.
nr 150. Volikogu komisjonide esimeeste ja liikmete töö tasustamine.
MÄÄRUS
nr 61. Aseri Muusikakooli õppetasu kinnitamine - 01.01.2009 põhierialal ja üldosakonnas 225.kr/kuus; lisa-aastaks õppima jäävatele muusikakooli lõpetanutele 150.-kr/kuus.

VALLAVALITSUS
18.11.2008
KORRALDUSED
nr 179. Kasutusloa väljastamine Vanakooli OÜ-le püramiidi puhkeotstarbeliseks kasutamiseks
Vanakooli kinnistul Kõrtsialuse külas.
nr 180. Kasutusloa väljastamine Vanakooli OÜ-le puhkemaja kasutamiseks Veeru kinnistul Kõrtsialuse
külas.
nr 181. Liiklemisloa väljastamine keelumärgi mõjupiirkonnas liikumiseks.
nr 182. Nõusoleku andmine Kivi, Raudtee-Ääre ja Kassi kinnistute jagamiseks ja katastriüksuste maa
sihtotstarvete määramiseks.
nr 183. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine.
nr 184. AS-i N&V jäätmeloa taotluse kooskõlastamine.
nr 185. Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine.
nr 186. Reservfondist suunamine.
04.12.2008
nr 187. Wienerberger AS taotlus vee erikasutusloa kooskõlastamiseks.
nr 188. Ühekordsed toetused.
nr 189. Toiduraha maksmisest vabastamine Aseri Lasteaias.
nr 190. Toetuste maksmine.
nr 191. 2008. aasta eelarve muudatused, kolmas lisaeelarve ja reservfondist suunamised.
nr 192. Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine.
nr 193. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja nõusoleku andmine maa ostueesõigusega erastamiseks
Laine-Miralda Nigulile.

MÄÄRUSED
nr 3. Aseri Keskkooli ja Muusikakooli õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine.
nr 4. Aseri Lasteaia kulude arvestusliku maksumuse kinnitamine.

Aastalõpu uudised koolist
Septembrikuu vallaleht andis teada, et tulekul on järjekordne Täiskasvanud Õppija Nädal, mida ka
Aseri Keskkool on oma üritustega mitmel aastal läbi viinud. Oktoobri kolmandal nädalal oli
lastevanematel võimalus kuulata psühholoog Nelly Randveri loengut “Lapsevanemaks õppimine”,
täiendada oma sõnavara inglise ja prantsuse keeles esimesel veerandil koolis töötanud saksa õpetaja
Klaus Dieneri abil, kuivviltimine sai selgeks õp Imbi Pakkeri meistriklassis ja huvitavaid reisielamusi
Islandilt ja USA-st jagas õp Mari-Ann Sternhof. Kindlasti tahame huvilistele midagi uut pakkuda ka
järgmisel aastal.
Esimese veerandi lõpetas koolis saksa keele päev Saksa keel- pole probleemi!?.
Külalised Saksa saatkonnast ja kultuuriinstituudist kuulasid õpilaste esinemist, ühiselt lauldi ja tantsiti
ning vestlusringis tutvustasid meie kolm saksa keele õpetajat külalistele saksa keele õpet Aseri koolis ja
selle tulevikku, Klaus Diener rääkis Arnsbergi ja Aseri koolidevahelisest koostööst, tutvustasime koolis
läbiviidud Comenius projekti. Ütlesime tänusõnad Klaus Dienerile tema töö eest, kes omakorda tänas
ka meid talle antud võimaluse eest meie koolis töötada.

külalised kooli muuseumis

Kert Räis päeva sisse juhatamas

Kerstin Vaessen Saksa saatkonnast

külalised paremalt Klaus Diener, Kerstin Vaessen- Saksa saatkonna kultuuriosakond, Anne Lind- Saksa Kultuuriinstituudi direktor

Ingrid Korjuse juhendamisel tantsu õppimas

Uus veerand algas isadepäeva tähistamisega ja 14. nov kooli 103. sünnipäevaga- klasside pildistamine,
ühine sünnipäevalaud sööklas.
14. nov käis õp M. Sternhof 14 õpilasega Tallinnas Rahvusraamatukogus Austria teemalise ristsõna
Risti ja põiki läbi Austria parimate lahendajatele vastuvõtul ja auhindade kätteandmisel.
Õpilaste eksliibrisekonkursil Minu raamat 2008 esines edukalt õp Imbi Pakkeri õpilane Reelica
Hanson, kelle töö 1.-4. kl õpilaste 162 esitatud töö hulgast kümne parema hulka valiti ja nad kutsuti 20.
nov Tallinnasse Rahvusraamatukogus toimunud näituse avamisele ja auhindade kätteandmisele.
21.-22. nov Jõgeval B. Alveri 102. sünniaastapäeva tähistanud XVI luulepäevad Tähetund teemal Tartu

vaim osales ka kooli näitering Kirdekad- Anu Kokk, Leelo Kaulen, Teele Elvest, Triinu Rohesalu,
Georg Logins, Maarja Mäesepp- Luule Varinurme juhendamisel. Nii nagu eelnevatel aastatel,
tunnustati ka sellel korral meie tublit näiteringi mitme preemiaga- meesnäitleja preemia Georg Logins
ja hea ansamblimängu preemia. Teema Tartu vaim pakkus väga laiu tõlgendamisvõimalusi. Paar truppi
läksid väga otsest teed ja otsisid vastust küsimusele, kas too paljukõneldud müstiline Tartu vaim on
ikka olemas ja milline ta siis õigupoolest on. 26 näitetrupi hulgas esitasid Kirdekad Hando Runneli
luulel põhineva isamaalise kava “Mine mine”- eestlaseks olemise rõõmud ja valud lõpulauluga Eesti
muld ja eesti süda.
“Luulepäevade suurim kasu on see, et tõsine kokkupuude suurepäraste tekstidega on kõigile osalejatele
kindlustatud,” ütles žürii liige, näitleja Heino Seljamaa.
Vabariikliku saksa keele ainekuu raames toimus õpetajatele konkurss Maiskonnaloolise viktoriini
koostamine. Kokku esitati 25 tööd, mis annavad saksa keele tunnis traditsiooniliste õppematerjalide
kõrval kasutada e-materjale. Õp Mari-Ann Sternhof sai konkursil tubli III koha kahe viktoriiniga Die
Bundesrepublik Deutschland ja Albrecht Dürer. Õpetajapoolsed tänusõnad 12a õpilasele Andres
Põderile, kes aitas viktoriinid tehniliselt teostada internetis kasutamiseks.
26. nov tähistasime kodanikupäeva. Eesti Noorteühenduste Liidu esindaja käis koolis läbi viimas
interaktiivset simulatsioonimängu 9.-12. kl õpilastele. Lõbus ja hariv, ühe väljamõeldud valla elanikuks
ja kodanikuks olemise teemaline viktoriin aitas tuua värskendust tavatundidesse ning selline tegevus
kindlustab kindlasti aktiivsete kodanike järelkasvu.
28. nov võttis meie kooli esindus osa Haljalas toimunud õpilaste konverentsist Virumaa noored- mis
mõttes?. Toimus kohtumine minister Urve Paloga ja konverentsi lõpetas Tanel Padari kontsert.
Aseri Keskkool osaleb projektis Ettevõtlik kool, mille raames toimus 2. dets Kiviõli 1. KK näidistund
ettevõtlikkuse õpetamisest, mille viis läbi üle 20 aasta Šotimaal ettevõtlikku haridust eestvedanud
õpetaja Eric Burton. Toimus ka kultuurivahetusõhtu, kus osalevad koolid olid kokku pannud eriilmelise
kultuuriprogrammi ja Šoti rahvariietes külaline õpetas meile lõpuks Šoti rahvatantse.
Järgmisel päeval toimus Jõhvi Gümnaasiumis foorum Ettevõtlik kool -kuidas rakendada ettevõtlikkust
ja ettevõtlusõpet koolis, kus projektis osalevate koolide kõrval osalesid ka koolide partnerid
omavalitsustest, ettevõtetest.
4. dets toimus Toila Gümnaasiumis Austria päev, kus 10 maakonna kooli hulgas osales ka õp M.
Sternhof 6 õpilasega. Päeva viis läbi Austria õpetaja Günther Sturm Viinist ja Toila kooli saksa keele
õpetaja. Õpilased olid seotud mitmete Austria-teemaliste rühmatöödega ja viini valsi õppimisega,
õpetajad said Austria toitude valmistamise kokandustunni.
6. dets tähistasime nigulapäeva sõiduga läbi Viru-Nigula, kus süütasime küünla, Tallinna Teeviidale ja
teatrisse Pähklipurejat vaatama. Toreda nigulapäeva veetis koos meiega ka Saksa saatkonna
kultuuritöötaja Kerstin Vaessen, kes selle päevaga väga rahule jäi.
8. dets süütasime kooli jõulukuuseküünlad ja laulsime järelnigulapäevana ühise Nikolauslied' i.
Aasta lõpus toimuvad üritused:
10.12 inimõiguste päeval aktsioon Päkapikk on ka inimene!

10.12 eesti nooremad klassid Rakvere Teatris Lumivalgeke ja seitse pöialpoissi etendusel
16.12 klasside firmapiparkookide tootmine
17.12 piparkookide viimistlemine
19.12 kell 9 talvehommikukontsert- olete kõik oodatud
21.12 vene nooremad klassid Jõhvis Melnitsa teatrietendusel.
Ilusat jõuluaega ja head vana aasta lõppu!
Riho Kutsar
Direktor

Aseri Rahvamaja kultuurirubriik
29. novembril tähistas Aseri Rahvamaja oma 30. juubelit. Kontserdil esinesid kõik meie majas
tegutsevad taidluskollektiivid ja üles oli pandud ka käsitööringi näitus. Külalisesinejaks oli tantsurühm
“Lee” Tallinnast. Nad on Aseris juba mitmel suvel tantsulaagris käinud ja siin sündinud tantsudest oli
ka kokku pandud terve tantsublokk. Ilusad noored ja kergejalgsed tantsijad olid meie taidlejatele
toredaks täienduseks. Peo lõpetuseks oli sünnipäevatort ja tantsuks mängis ansambel Kohtla-Järvelt.
Suur tänu Aseri Vallavalitsusele, Kultuurkapitalile ja muidugi kõigile külalistele!

Juubelihõngune 2008. a. hakkab lõppema ja meiegi juubeliüritused selleks aastaks on peetud.
35 aastat tagasi loodi Elmar Liivi juhendamisel Aseris rahvamuusika ansambel. Nüüd juba hulk aega
juhib mantlipärijana ansamblit (kapelli) Anatoli Zamahhov. Meie KAPELL on 2004. a.
Kultuuripreemia laureaat.

Praegu Ida-Virumaal ainukene tegutsev Kapell on kõigi poolt armastatud ja oodatud igale peole. 14.
detsembril oli Aseri Rahvamajas nende juubelikontsert, millele lisas sära teine juubilar-naisansambel
“Hõbehall”, kellel täitus sellel sügisel 20 aastat.

Anna Zamahhova käe all oli selleks kontserdiks valminud uus jõuluhõnguline programm. Kapelli saatel
kogunesid külalised ning sõna sai õhtu juht Luule Varinurm. Ida-Virumaa poetessi Virve Osila
luuleridadega seotud ajalooline ülevaade oli väga toredaks lisaks kontserdile. Peeti meeles neidki, kes
aastate jooksul ansamblis laulnud ja süüdati küünal nende mälestuseks, kes jäädavalt meie hulgast on
lahkunud. Siis kõlasid jällegi kaunid hõbedaselt helisevad lauluviisid. Vaheldumisi ikka KAPELL JA
“HÕBEHALL”. Kahe juhendaja ja kahe kollektiivi koostööna sai Aseri rahvas III Advendil rahvamajas
kena kontserdi osaliseks.

Õnnitlusi ja sooje sõnu juubilaridele ja juubilaridelt. Oru Klubi naistelt kõlas pidulistele
sünnipäevalaul. Kapelli saatel keerutati jalga. Täpselt nagu sünnipäevale kohane.
Suur tänu Teile juubilarid selle ilusa kontserdi eest. Jõudu ja jaksu veel paljudeks aastateks!
Hille Jääger
Aseri Rahvamaja juhataja

SPORT
Detsembrikuu üritused Aseri Vabaajakeskuses:
6.dets. kell 12.00 saalijalgpall Aseri SK - FC A&A Kinnisvara/AEG

09.dets. kell 17.00 Aseri valla noorte lahtised MV lauatennises
11.dets. kell 17.00 Aseri valla jõuluturniir lauatennises
13.dets. kell 11.00 Eesti võistk. MV naiskondadele lauatennises
19.dets - 31.dets. koolivaheaja üritused
20.dets. kell 12.00 saalijalgpall FC Joker - Aseri SK
Aseri JÕULUTURNIIR LAUATENNISES
NAISED
I Tatjana Tšistjakova
II Karmen Kozma
III-IV Rebeca Hanson
Reelica Hanson
MEHED
I Oliwer Nõlvak
II Kert Räis
III Pekka Laidinen
PAARISMÄNGUD
I Reelica Hanson - Pekka Laidinen
II Vladlen Ratšugin - Jüri Semikov
III Kert Räis - Ott Kozlov
JÕULUTURNIIR JALGPALLIS
Noorem vanuseklass
I koht Nikita Tonevitski, Maksim Tihhonov, Aleksandr Dudkin, Sergei Novikov
II koht Indrek Vassiljev, Anton Lonski, Kirill Davidenko, Fjodor Kirin
Vanem vanuseklass
I koht Sergei Solovjov, Vladlen Ratšugin, Sergei Davõdov
II koht Andrei Mitrofanov, Denis Žukov, Vitali Tunjov, Maksim Kljujev

Aseris jagati EMSL "Jõud" medaleid.
15.nov. toimusid Aseris "Jõud" noorte võistk. MV lauatennises. Võistlustulle asusid viie maakonna
sportlased. Aseri lauatennisistid olid esindatud nelja võistkonnaga ja kõik võistkonnad olid ka
medalikonkurentsis. Kuldmedalid riputati kaela meie võistkonnale (Leonid Vagulin, Patrick Nõlvak,
Liisa Jerahtina), kes osalesid vanuseklassis 1996. ja nooremad. Finaalis võideti Viljandimaa
võistkonda. Kolmanda koha pälvis samas vanuseklassis meie teine võistkond (Reelica Hanson, Nikita
Konsa, Aleks Traumann).

Vanemas vanuseklassis 1989-1992 võitis Lääne-Virumaa I võistkond tasavägises kohtumises meie
võistkonda.Seega hõbemedalid Aseri I võistkonnale (Dženni Mirzagajeva, Kert Räis, Leho Varik).

Pronksmedalid riputati samuti kaela Aseri võistkonnale (Oliwer Nõlvak, Vladlen Ratšugin, Karmen
Kozma).
09.12.2008 toimusid vabaajakeskuses Aseri valla noorte MV lauatennises. Kokku osales 21 mängijat.
Parimad olid:
Reelica Hanson - I koht
Jelizaveta Jerahtina - II koht
Hanna-Liisa Bobrov - III koht

Vladlen Ratšugin - I koht
Patrik Nõlvak - II koht
Leonid Vagulin - III koht

valla noortemeistrid lauatennises 2008 koos oma treeneritega

Ida-Viru spordiaasta lõpupidu
15. detsembril Narva Geneva keskuses peetud Ida-Virumaa spordiaasta lõpupeol autasustati Narva
linna ja Ida-Viru maakonna parimaid sportlasi, treenereid ja sporditöötajaid. Paljude auhinnatute hulgas
jagus autasusid ka meie parimatele.
Meie valla parim sportlane, Põhja-Euroopa meister lauatennises Tatjana T istjakova, valiti selle aasta
Ida-Viru naissportlastest viiendaks. 2008.a EM-võistlustel saavutas Tatjana naispaarismängus hinnatava
9.koha ja Eesti Lauatenniseliit valis ta selle aasta parimaks naissportlaseks.

Eesti meister lauatennises, Aseri SK naiskond, valiti kahe eduka jalgpalliklubi (Narva Trans ja Sillamäe
Kalev) järel kolmandaks võistkonnaks.

Eestimaa Spordiliit “Jõud” valis 2008.a Eestimaa omavalitsuste paremaid sporditöötajaid ja tihedas
heitluses vabariigi paremate sporditöötajate vahel sai kolmanda koha Kaire Kutsar.

Helisev küünlaleek kuusel...
selles on soojust kui tunned,
selles on valgust kui vaatad,
selles on soove kui kuuled...
Kauneid pühi ja edukat 2009 aastat!
Aseri Vabaajakeskuse kollektiivilt

Teated
Teadaanne Aseri Rahvamajalt
18. detsembril kell 12.00 ootame kõiki koduseid eesti lapsi jõulupeole.
26. detsembril kell 12.00 ootame koduseid vene lapsi jõulupeole
01. jaanuaril 00.30 ilutulestik ja täiskasvanute DISKO.
Ootame kõiki!
Ilusat jõuluaega soovides
Aseri Rahvamaja kollektiiv.

Austatud vallarahvas!
Ootame kuni 10.jaanuarini 2009.a valla aukodaniku kandidaate. Aukodanikuks saab olla väärikas
inimene, kes oma tööde-tegemistega on andnud panuse valla arengusse. Statuudiga saab tutvuda valla
kodulehel ja ka vallavalitsuse kantseleis.
Valla aukodaniku nimetus on omistatud - Selma Vasar, Lea Karja, Veedi Penek.

DETSEMBRIKUU EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED

Selma Reitkam - 88
Evald Sune - 87
Karl Aaman - 84
Ants Jaanru - 84
Jevgenia Männik - 84
Helmi Peuša - 82
Adelaida Jakovleva - 80
Aleksander Tsvetkov - 70
Alisia Rembel - 70
Maria Aboljanina - 70

Õnnitleme!

Pensioni saab endiselt postkontorist
1. veebruarist 2009 lõpetab riik pensionide väljamaksmise postkontorites, kandes edaspidi pensioni
pangakontole.
Pangad pakuvad pensioni väljavõtmiseks erinevaid lahendusi, milleks on kas sularahaautomaatide või
pangakontori teenuste kasutamine. Kuid SEB Pank pakub võimalust võtta ka edaspidi pension välja
postkontoris.
Koostöös Eesti Postiga maksab SEB Pank raha välja 250-s postkontoris tegutsevas Postipangas üle
Eesti. Postipanga teenus on kättesaadav ka väiksemates kohtades, kus alternatiivsed pangakanalid
puuduvad. Kliendile on see mugav, lihtne ja turvaline – postitöötaja maksab raha välja isikuttõendava
dokumendi alusel, vajadusel ka klienti abistades.
Pensioni saamiseks postkontorist avatakse pangakonto (juhul, kui konto on mõnes teises pangas või
puudub hoopis), väljastatakse pangakaart, täidetakse avaldus pensioni kandmiseks kontole ning
edastatakse see Sotsiaalkindlustusametile.
Täiendavat konsultatsiooni saab postkontoris ja SEB kontoris või infotelefonil 66 55 100.

