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Eesti Vabariigi 91. aastapäeval autasustas vallavolikogu ja vallavalitsus tublisid inimesi, kes on
andnud märkimisväärse panuse meie valla arengusse.

VALLA AUKODANIK
ESTER KULLAMAA - kauaaegne õpetaja ja koorijuht, kooli- ja kultuurielu edendaja
VALLA TEENETEMÄRK
VALLI LILLE - kauaaegne algklasside õpetaja, keelekümbluse algatustühma liige ja tunnivälise töö
juhendaja

ANDREI KAREV – Aseri tehase tootmisjuht, üle 24 a. tööga on andnud suure panuse kohaliku
tööstuse arengusse
KAIT TIITSO – aktiivne ja andekas muusik, Aseri puhkpilliorkestri juht alates 1993. a. Tänavu märtsis
100 a. saav puhkpilliorkester on tasemelt maakonna parimaid.
VALLA TÄNUKIRJAD
ALIMPIADA JEGOROVA – pikajalise ja eduka töö eest Aseri Keskkoolis
LY TAKJAS – pikaajalise ja eduka töö eest Aseri Keskkoolis
ASTRED MEIEL – tulemusliku töö eest Aseri Lasteaia kasvatajana
SVETLANA VASSINA – tubli töö eest Aseri Lasteaias
ANNA ZAMAHHOVA – tubli muusikaõpetaja ja valla kultuuritöö edendaja
PEKKA LAIDINEN – tulemusliku töö eest Aseri spordielu edendamisel

Rakvere saksofonikvartett

Kolmveerand kooliaastast selja taga
Reedel, 13. märtsil lõppes kolmas õppeveerand. Tänavu langes see päev emakeele päeva eelsele
päevale, nii et pärastlõunasel aktusel jagus tähelepanu mõlemale. Direktor Riho Kutsar pidas
päevakõne, meenutades emakeelepäeva tekkelugu ja selle algatajat, Sonda koolimeest Meinhard Laksi
ning rõhutades ilusa emakeele oskamise, ühtlasi ka õppimise vajalikkust. Samuti pidas ta meeles
võistlustel tublilt esinenud sportlasi.
Heameel oli ära näha Kirdekate näitetrupi etendus Mine mine, millega juhendaja Luule Varinurm ja
noored paistsid silma sügisel Betti Alveri luulepäevadel Jõgeval. L. Koidula ja H. Runneli luulepõimik,
vahele U. Alenderi laulud Anu Koka esituses, olnuks just kui emakeelepäevaks kokku pandud! Ka õp
Tiitso õpetatud ansamblilaul rääkis sellest päevast. Õp Lille juhendatud Liisa Jerahtina ja Lauriina
Vastissoni esitatud luuletused olid mõistagi samal lainel.
Mida põnevat tegi kool - loomulikult peale õppetöö - tänavusel kevadtalvel?

Veebruarikuu traditsiooniliste üritustena tähistasime sõbrapäeva ja vabariigi aastapäeva, mis tänavu
langes kokku vastlapäevaga.

koolipere vastlapäeval

Sõbrapäeval tegutses tavakohaselt postkontor ülem Niina Korenkova juhtimisel. Kuna kool on
väiksem, oli postkontoris rahulikum. See-eest olid kirjad kenasti ümbrikus ja adressaat loetav.
Uuendusena tegime teadetetulbast südamlike soovide puu, kuhu kõik võisid kõigile häid soove külge
riputada.
Eesti sünnipäevale eelnenud laupäeval tulime kooli, et hommikul klassijuhatajatunnis isamaa 91 aastast
rääkida. Seejärel siirdusime Rannu mäkke, kus kehalise kasvatuse õpetajad korraldasid kelguliugu ja
suusasõitu- viimasest võttis edukalt osa ka meie direktor. Tänu imelisele talvepäevale oli mäes tore
lustida ja pärast maitsesid koolisöökla pakutud hernesupp ja vastlakukkel suurepäraselt.
Olgu lisatud, et aastapäevaeelsel nädalal saime kooli Eesti Ajaloomuuseumi rändnäituse Eesti riigivapi
ajaloost. See koosnes kuuest kilepannoost ja oli põhjalik ning päris lõbusate vahejoonistuste ning
kommentaaridega. Mitmed klassid vastasid ka vapiteemalistele küsimustele.
Vabariigi sünnipäevaga oli seotud 17. veebruari õppesõit Tallinna, millel osalesid lõpuklassid ja osa
gümnaasiumiõpilasi. Päevakavas oli botaanikaaias avatud rahvuslindude, -lillede ning -taimede
väljapaneku uudistamine. Seejärel käisime Metsakalmistul ja süütasime küünlad presidentide Pätsi ja
Meri haual. Kadriorus riigipea lossi juures kuulasime juttu presidendiinstitutsiooni kohta. Toompeal
Riigikogu tööruumides ootas meid siitkandi keskerakondlasest rahvasaadik Tiit Kuusmik, kes korraldas
lossiekskursiooni ja kohtumise teisegi Riigikogu liikme Lembit Kaljuvee ning sama erakonna
noortekogu esindajatega.

Pärast seadusandliku võimuorgani tööga tutvumist vaatasime üle täidesaatva võimu ehk Vabariigi
valitsuse hoone. Õhtupoole tutvus osa õpilasi linnaga või käis Jeti hallis uisutamas või teatris.
Sel veerandil oligi nii, et mitmed tähtsad päevad langesid koolipriidele päevadele. Nii tuli ka
naistepäevale mõelda kaks päeva varem. Mõlemas raamatukogus olid tüdrukud omavahel ja lugesid
tädi Luule ja Niina eestvedamisel üht-teist ette. Rääkisime naistepäevast, mille esmatähistamisest
tuleval aastal 100 aastat möödub. Ja Barbie` st, kellel neil päevil 50 aastat täis sai. Poisid meisterdasid
õp Janseni käe all huvitavaid teokarbiprosse ja õp Jakubova ning Semjonova õpetusel paberlilli.
Kooli tuleme taas 23. märtsil. Sealtpeale vältab viimane veerand juuni algusesse välja.
Pärja Kesküla

VALLAVOLIKOGU
25.02.2009
OTSUSED
nr 161. Revisjonikomisjoni suunamine 2008. aasta plaanilise kontrolli teostamiseks.
* suunata 2008. aasta plaanilist kontrolli teostama Aseri vallas ajavahemikus 9. märts - 9. aprill 2009.
MÄÄRUSED
nr 73. Puudega lapse hooldajale hooldajatoetuse määramise ja maksmise tingimused ja kord Aseri
vallas.

VALLAVALITSUS
26.02.2009
KORRALDUSED
nr 8. Ühekordsed toetused.
nr 9. Toiduraha maksmisest vabastamine Aseri Lasteaias.
Vabastati ajavahemikus 01.03.2009 - 22.06.2009 50% ulatuses neli last.
nr 10. Raske puudega inimesele hooldaja määramine.
nr 11. Ehitusloa väljastamine AS-le Aseriaru Tuulepark alajaama hoone ehitamiseks asukohaga Aseri
alevik, Kordoni 6.
nr 12. Aseri Rahvamaja ürituste piletite hindade kinnitamine.
nr 13. Projekteerimistingimuste väljastamine Linemine Eletrics Group OÜ-le elektrienergia ülekande
maakaabelliini projekteerimiseks Aseri alevikus.
12.03.2009
nr 14. Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine Aare Peebale ja Arne Peebale.
nr 15. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja nõusoleku andmine maa ostueesõigusega erastamiseks
Tamara Dolgovale.
nr 16.- 22. Puudega inimesele hooldaja määramine.
nr 23. Õigusvastaselt võõrandatud maa kompenseerimise menetluse alustamine.

SPORT
SELGUSID ASERI VALLA MEISTRID KORVPALLIS.
14. märtsil 2009 oli vabaajakeskuse saal täitunud korvpalli ja Aserit armastavatest inimestest.
Taaskohtumisrõõm oli suur, sest saalis olid korvpallurid, kes olid siin alustanud selle toreda mängu
algtõdede õppimist ligikaudu 25 aastat tagasi. Ma arvan, et mängijate seas oli nii treenerite Ants
Varinurme, Veigo Juuse, Gaido Kentemi, Teet Reisi, Eduard Klaasmäe ja ka praeguse treeneri Marek
Koitla õpilasi.
Seekord võisteldi koos ka tänaste korvpalliosakonna poistega. Seda kaunist traditsioonilist mängupäeva
aitasid läbi viia ja toetasid: Aseri Vallavalitsus, Gaido Kentem, Teet Reisi, Marek Koitla, Regina
Kaplina ja Peeter Alles. Autasustamisel reastusid võistkonnad:
2009. a Aseri valla meister: ASERI SPORDIKOOL – Marek Koitla, Pekka Laidinen, Kert Räis, Oliwer
Nõlvak, Ivar Vaas, Kristjan Penek, Magnus Hain, Toomas Hain

II koht BC MASKID (2008. a võitjad) - Mait Alles, Peeter Alles, Anvar Arm, Rait Sinimäe, Andre
Tute, Heiti Aus, Kristjan Korjus, Rain Korjus

III koht GK KINNISVARA - Janno Malm, Teet Reisi, Hennik Penek, Ain Sats, Elmer Aros, Ando
Pruuel, Argo Korjus, Maksim Asanov, Marko Otsing, Mait Pakker

4. koht ASERI SPORDIKLUBI - Eduard Klaasmägi, Siim Andressoo, Madis Andressoo, Valter
Toivonen, Dmitri Tšemeris, Rene Nigul, Roman Hiisku, Albert Sakov, Fred Juuse, Kristo Konstantinov
SOPSUVÕISTLUSE võitis MADIS ANDRESSOO; II koht ROMAN HIISKU; III koht TEET REISI

TURNIIRI PARIMAKS MÄNGIJAKS tunnistati MAREK KOITLA

Täname kõiki toetajaid ja osavõtjaid.
ASERI TALVISE KALAPÜÜGI VÕITJAD:
21. veebruaril selgitasime Aseri tiigil talvise kalapüügi parimad. Kokku osales 35 kalastajat.
Meeste parim - AARE KUKK
Naiste parim - TATJANA KRÕLOVA
Parim poiss - ALEKSANDR KRÕLOV
Parim tüdruk - POLINA POLJAKOVA

LAUATENNIS
TATJANA TŠISTJAKOVA VIIS OMA EESTI MEISTRI-TIITLITE ARVU 21-ni.

7-8. märtsil 2009 Tallinnas Kristiine Spordihallis peetud Eesti individuaalsetel meistrivõistlustel lisas
meie treener oma senisele 19 meistritiitlile medalikogusse 2 kuldmedalit ja hõbemedali.
Paarismängus tuli võit koos Karin Lindmäega ja segapaarismängus koos Aleksandr Smirnoviga.
Õnnitleme Tanjat!
KARMEN KOZMALE HÕBEMEDAL.

15. märtsil peeti Viljandis Eesti kadettide ind. meistrivõistlused. Karmen saavutas üksikmängus
neljanda koha, kus jäi väga napilt alla oma paarismängu partnerile Liisi Koidile. Koos tuldi

hõbemedalile paarismängus. Südikat mängu näitasid Reelica Hanson, Leonid Vagulin ja Liisa
Jerahtina.

MÄRTSIKUU ÜRITUSED
28. märts 2009 kell 11.00 Eesti juunioride ind. meistrivõistlused LAUATENNISES
29. märts 2009 kell 11.00 ELTL XIII seeriavõistlus "Suur Auhind" Aseri GP LAUATENNISES

Õnnitleme Teid!
Anita ja Takaaki Kagitomi
pisipoja Ryoma sünni puhul
(19.02.2009)
Silvi Simson ja Raimo Lukken
pisitütre Keity sünni puhul
(12.02.2009)

EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED

Märtsikuu eakad sünnipäevalapsed:
Linda Räis 87
Elmar Reebert 86
Elle Sune 86
Deesi Kimsen 81
Vaike Pinnonen 81
Nelli Veitsurs 81
Elsa Ilitšenkova 75
Erika-Johanna Kalamees 75
Liidia Kivissaar 70

Õnnitleme!

TEATED
Vastavalt Ida Teedekeskuse ja AS Talter vahel sõlmitud lepingule algab 01.04.2009 Tallinn - Narva
maanteel asuva Aseri viadukti ümberehitus. Tööde teostamise ajaks suunatakse liiklus ümber ajutisele
ümbersõiduteele vahetult viadukti kõrval. Suurem osa ümbersõidu teest valmis möödunul 2008. aastal.
Viadukti tööde käigus lammutatakse täielikult olemasolev raudbetoon ehitis ning selle asemele
rajatakse uus raudbetoon tunnel. Samas uuendatakse tee katendi osa nii viaduktil kui ka viadukti
pealesõitudel. Tööde lõpetamine on planeeritud käesoleva aasta oktoobri keskel. Uus teelõik avatakse
liiklejatele oktoobri alul.
Aare Veevo
AS Talter
projektijuht

