nr 3, (75)

aprill 2009

Vallavanema veerg
Tänavune kevad on kuidagi visa tulema. Puudel ei ole väikseid rohelisi hiirekõrvugi ja vahepeal oli küll
selline tunne, et Aseri peale on tõmmatud mingi lina, kust ainsatki päikesekiirt läbi ei paista. Lume alt
on aga välja sulanud kõik see, mis talvega tänavatele ja haljasaladele poetatud. On hea tunne, kui
korteriühistud on asunud juba majade ümbrusi korrastama. Loodame oma valla ka sellel kevadel
vähemalt 1. maiks puhtamaks saada. Eriti tore oleks veel see, kui meie ühine kodu ka puhtaks jääks.
Eks kõik oleneb meist endist! Mis on meie Aseri aleviku ilu? Kindlasti rohelus. Igakevadises puude
mahavõtmise tuhinas peame ka uued asemele istutama ja kaaluma, võib-olla võiks selle puu hoopis
kasvama jätta Kindlasti on vajalik valla kirjalik nõusolek ja luba, mille vastu siiani on pahatihti eksitud.
Ühes eelmises lehes kirjutasin, et vald on saanud projektiraha Kooli tänava veetrassi väljavahetamiseks
1,4 miljonit ja sellel suvel saame me Kooli tänava korda teha.
Kuna eelmise aasta lõpul tuli rõõmustav otsus, et oleme saanud EL Ühtekuuluvusfondist ligi 100
miljonit projektiraha kogu Aseri valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni renoveerimiseks nii Aseris,
Rannul kui ka Kõrtsialuse külas, siis otsustasime loobuda sellel aastal väikesest veemajanduse
projektist, kuna suures Euroopa Liidu projektis on väga raske muudatusi sisse viia, aga nimetatud
torustik on mõlemas projektis sees. See on ka majanduslikult kasulik ning elanikele mugavam (ei tee
kahel suvel suuri kaevamisi) kui torustiku paigaldamise teeme ära ühe suvega. Nimetatud projektis on
ette nähtud ka teede korrastamine ja asfalteerimine.
Seega saame me oma lagunenud teed korda. Tänaseks on projekti juhtimismeeskond valitud, leping on
sõlmitud ning peagi kuulutame välja riigihanke projekteerija leidmiseks. Selle aastaga tahame valmis
saada ehituse põhiprojekti nii trasside, kaevude kui ka reoveepuhasti osas. Järgmisel talvel valida
riigihankega ehitaja, et 2010 aasta suvel projekt tervikuna ellu viia.
Teise suure projekti “Vabaajakeskuse renoveerimine” (18,9 miljonit) loodame valmis saada selle aasta
lõpuks. Kinnitatud on ehituse põhiprojekt ja välja valitud ka projektijuht. Nüüd jääb korraldada veel
riigihange ehitaja valimiseks ja tööd võivadki alata. Nii et meile kõigile tuleb jällegi tegus ja kiire suvi.
Soovin kõikidele ehtsat kevadrõõmu!
Urve Takjas
vallavanem

"ASERIS PUUDUTATI KUNSTI LUMIST TIPPU", nii kirjutas Maalehe ajakirjanik Sulev Oll.
Märtsikuu viimasel laupäeval oli rahvamajja kogunenud rohkelt puhkpillimuusika austajaid tähistama
Aseri puhkpilliorkestri 100 aastapäeva. Selle sündmuse tähe all elati ja töötati juba viimased paar
aastat. Ja nagu ikka sünnipäevale kohane, ei puudunud ka külalised. Juubelile andsid jumet Eesti ühed
tuntumad ja populaarsemad artistid Gerli Padar, Kaire Vilgats ja Koit Toome. Nad on Aseri rahvale

juba tuttavad, kuna varem on meie puhkpilliga koos esinetud.
Lisaks neile astus laval üles ka paljudele tuntud ja armastatud Virgo Veldi.

See kontsert ja kogu õhtu olid unustamatud! Kait Tiitso oli teinud ära väga suure töö! Suured tänusõnad
talle ja orkestri pillimeestele - nad olid võrratud! Soovime puhkpilliorkestrile pikka iga ja palju toredaid
esinemisi!
Ürituse teokssaamisele aitasid kaasa Aseri Vallavalitsus ja -volikogu, Kultuurkapital ning Kohaliku
Omaalgatuse Programm.
Täname kõiki, kes kontserdil käisid!

ASERI VALLAVALITSUS kuulutab välja avaliku enampakkumise asustamata korteriomandite
müümiseks
Eluruumi aadress

tubade arv

Kesktänav 9-2 Aseri alevik
Kesktänav 15-7 Aseri alevik
Kesktänav 18-7 Aseri alevik
Kesktänav 18-9 Aseri alevik
Nooruse 2-1 Aseri alevik
Nooruse 2-4 Aseri alevik
Noorus 2-8 Aseri alevik
Nooruse 4-1 Aseri alevik
Nooruse 4-3 Aseri alevik

2
2
2
2
1
2
2
1
2

pind m2
35,1
47,2
49,0
50,0
25,4
35,9
36,4
26,0
38,2

oksjoni alghind kr
20 850.28 050.34 920.35 640.18 900.26 850.27 150.19 350.28 500.-

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
Kooli 8-5 Aseri alevik

2
1
1
2
2
1
1
1
1

35,3
25,5
25,7
36,5
35,3
32,9
32,9
28,1
32,47

26 400.19 050.19 200.27 150.26 400.150 000.150 000.21 000.95 000.-

Enampakkumine toimub 11. mail 2009 kell 10.00 Aseri Vallavolikogu saalis aadressil Kesktänav 5
Aseri alevik. Osavõtutasu 100 (ükssada) krooni ja tagatisraha 10% alghinnast tasuda Aseri
Vallavalitsuse arvelduskontole nr 10 552 019 922 002 SEB panka.
Enampakkumisest osavõtmiseks on vajalik esitada hiljemalt 08. mai 2009 kella 16.00-ks Aseri
Vallavalitsusse (Kesktänav 5, Aseri alevik) järgmised dokumendid:
avaldus, osavõtutasu ja tagatisraha tasumist tõendavate maksedokumentide koopiad, isikutunnistuse või
passi koopia.

VALLAVOLIKOGU
25.03.2009
OTSUSED
nr 162. Detailplaneeringu algatamine Reeskalda tn 10 ja Kordoni tn 6 kinnistutel.
nr 163. Vallavara võõrandamine. Matsuma kinnistu Kestla külas Kalle Kohvrile.
nr 164. Vallavara võõrandamine. Matsuna kinnistu Kestla külas Kalle Kohvrile.
nr 165. Vallavara võõrandamine. Lambamäe kinnistu Aseriaru külas Ulvar Orasele.
nr 166. Vallavara üleandmine - anda MTÜ-le ILPL EST (Viru-Nigula vabatahtlik tuletõrjekomando)
Aseri vallale kuuluv tuletõrjeauto.
MÄÄRUSED
nr 74. Aseri Vallavolikogu 01.10.2008 määruse nr 57 "Aseri valla korraldatud jäätmeveo rakendamise
kord" muutmine.
nr 75. Aseri Vallavolikogu 28. 05.2008 määruse nr 51 "Aseri valla jäätmehoolduseeskiri" muutmine.
nr 76. Aseri valla pedagoogide töötasustamine.
nr 77. Aseri Keskkooli pedagoogide töötasustamine.
nr 78. Aseri Vallavolikogu 29.10.2003 määruse nr 18 "Aseri valla eelarvest toetuste andmise kord"
muutmine.

VALLAVALITSUS
25.03.2009
KORRALDUSED
nr 25. Projekteerimistingimuste väljastamine Nikolai Sošnikovile puurkaevu projekteerimiseks Aseri
vallas Oru külas Kraavi kinnistul.
nr 26. Vallavara mahakandmise akti kinnitamine.
nr 27. Kasutusloa väljastamine osaühingule Rannu Rukkilill tootmishoonete kasutusele võtmiseks
Aseri vallas Rannu külas.
nr 28. Õigusvastaselt võõrandatud maa eest kompensatsiooni määramine.
01.04.2009
nr 29. Projekteerimistingimuste väljastamine MTÜ-le Kõrtsialuse Küla Selts külalistemaja
projekteerimiseks Aseri vallas Kõrtsialuse külas Vanakooli kinnistul.
nr 30. Ühekordsed toetused.
nr 31. Korterite avaliku enampakkumise välja kuulutamine.
nr 32. Kasutusloa väljastamine Aseri rahvamaja renoveeritud lavavalgustuse kasutamiseks.
08.04.2009
nr 33. Aseri Vabaajakeskuse renoveerimisprojekti projektijuhi valimine. Kinnitati OÜ Cumulus
Consulting.
nr 34. Projektist "Aseri aleviku Kesktänava ja Kooli tn veetrassi renoveerimine" loobumine.

Euroraha toel oma pärandkultuuri talletama
Interreg IVA Kesk-Läänemere programmi üheks kolmest alamprogrammist on Lõuna-Soome ja Eesti
piireületava koostööprogramm. Eestis on soositud koostööpiirkondadeks Põhja-Eesti maakonnad. Meie
projektiidee oli inventeerida sõltumata maa- ja metsaomandist pärandkultuur Virumaal, Pärnumaal ja
saartel. Projekti kestus on 3 aastat.
Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) koos Soome projektipartneritega, Metsamajanduse
Arenduskeskus Tapio ja Konkurentsivõime Instituut TTS, esitas septembris 2008 projektitaotluse
„Metsanduslik pärandkultuur – ühise kultuuriruumi avardaja” Jõulukingiks tuli info, et projekt on
heakskiidetud.
Metsanduslik ei tähenda kindlasti mitte kitsalt metsandusliku tegevusega seotud pärandkultuuri, vaid
eelkõige metsamaal paiknevat pärandkultuuri. Ja ka metsamaa piiri tuleb inventuuri läbiviijatel
käsitleda ikka perspektiivitundega st tänane söötis põllumaa on homme võsa ja ülehomme juba mets.
Pärandkultuurist rääkides tuleb rõhutada sõna „omanikuhoid“, sest inventuuri peaeesmärk on maastikus

leiduvate ja unustuse hõlma vajunud inimtegevuse jälgede taasavastamine ja eeskätt maaomanikele
tutvustamine. Seeläbi teab ja tunneb maaomanik oma metsa ka kultuuripärandist lähtudes ja oskab
metsa majandamisel neid väärtusi ka hoida ja huvi korral teistelegi näidata.
Vastavalt rahastamisotsusele kaetakse projekti „Metsanduslik pärandkultuur – ühise kultuuriruumi
avardaja” Eesti poole kuludest 85% EL struktuurifondidest, 15% kuludest on projekti taotlejate kanda.
Projekti maht on ligi miljon eurot.
Projekti tegevustega alustati veebruaris, kui Ida- ja Lääne-Virumaal toimusid teabepäevad kõigile
pärandkultuuri huvilistele. Teavituskampaania käigus ja omavalitsuste toel leiti piisavalt projektis
inventeerijatena osaleda soovijaid. Neile korraldati 3-4. märtsil Mäetagusel koolitus. Praktiline õppus
looduses viiakse läbi vahetult enne välitööde algust mais. Projekti juhtpartner on RMK ja projekti veab
projektimeeskond.
Projekti vedajad ja koolitusel sõelale jäänud inventeerijad on oma valikud teinud. Täna käib tõsine
eeltöö arhiivis, kirjandusega, kaartide, interneti jms abil ja valmistumine välitöödeks juba konkreetsest
vallas. Kui kõigi pärandkultuurihuvilisteni pole projektiinfo veel jõudnud ja on kindel soov ning
tahtmine inventuurile kaasa aidata, siis olete kõik teretulnud. Lihtsam suhtlemisviis on läbi oma valla
erametsanduse spetsialisti või pärandkultuuri inventeerija.
Aseri vallas on inventeerijateks Kaarin Oras ja Anneli Bobrov, e-mail oraskaarin@hot.ee ja
aunas68@hot.ee. Ootame vallaelanike kaastööd ja mõistvat suhtumist.

Peatu, hetk!
See hetk – muusikakooli 35. aastapäeva tähistamine – on möödas ja kuu jagu päevi on olnud muljetel
settida. Tõepoolest V. Hugol oli õigus, kui ta kirjutas:
ootajale tunduvad hetked aastatena, aga meenutajale tunduvad aastad hetkedena.
Nii äsjane pidupäev kui kõik meie 35 aastat on justkui viiv, millele tahaks õhata: peatu, hetk!
Sooja südame- ja tänutundega pöördun kõigi nende külaliste poole, kes leidsid aja tulla koos meiega
vanu aegu meenutama.
Ettevalmistused kooli juubeliks algasid juba õppeaasta alguses: õpilaste repertuaari otsiti
juubelihõngulisi palu ja neid hakati varakult õppima. Kooli suuremad kollektiivid (akordionistide
orkester, vokaal-instrumentaal ansambel, puhkpillide ja teiste instrumentaalpillide ansamblid, triod,
kvartetid) alustasid samuti usinalt õpinguid. Ega kõik saanudki oma kooli juubelikontserdil esineda –
lavale pääsesid parimad.
Tõsiseid pilliharjutusi alustasid ka pedagoogid, sest eranditult kõik esinesid ja ka tõestasid oma kõrget
professionaalsust.
Suur tänu teile kõigile!
Erilise ja meeldejääva kontserdiosa esitas Aseri Muusikakooli endine õpilane Virgo Veldi.

Kogesime, kuidas saksofon elab ja heliseb tõelise pillimehe käes. Eriline tunne oli ka õpilastel, kes
koos Virgo Veldiga said kvartetis esineda.
Pärast kontserti ja pidulikku aktust saime kokku rahvamajas, kus võisteldi muusika-alases viktoriinis.
Ekspromt-esinemisega üllatas kunagine tütarlaste ansambel „Pilleriin“ ja mõned meeldetuletustunnid
õpetaja Zamahhovilt võtnud vokaal-instrumentaal ansambel (A. Pelepelin, E. Green, G. Lonski, G.
Paarets). Noormehed olid nii vaimustatud, et lubasid edaspidigi koos mängida. Oma sametise häälega
soojendas kitarri saatel südant Igor Tiškin.
Tantsisime õpetaja M. Popova eestvedamisel kunagisi lastetantse.
Muljeteks ja meenutusteks oli terve õhtu.
Koos olid muusikat armastavad ja sellega ka tegelevad endised muusikakooli õpilased, endised
pedagoogid ja palju külalisi. Tänu teile kõigile oli meenutuste õhtu kaunis ja meeldejääv, seda oli ka
tagasisidena kuulda kõikidelt kohalviibijatelt. Võtaksin selle kokku meiliga, mille saatis meie vilistlane
Indrek Uuetoa:

Hea meel on tõdeda, et on midagi, mis selles kiires elutempos suudab olla endine.
Ma mõtlen siin all meie kooli ja õpetajaid.
Tänu Teile kõigile toreda õhtu eest ja kohtumiseni 5 aasta pärast.
Me kohtume veel kindlasti!
Ilusat kevadet, jaksu ja jõudu eksamiteks!
Silvi-Niina Varinurm
35 aastat Aseri Muusikakooli direktor

Teated muusikakoolist:
• maikuu alguses alustab koolis tööd ettevalmistusklass
• vastuvõtu katsed muusikakooli 25., 26., ja 27. mail kella 15.00 – 18.00
• 22.mail kell 17.00 muusikakooli lõpetajate kontsert-aktus
Täpsemalt telefonil: 33 51 136 või koolist Rahva tn. 8 Aseri Muusikakool

SPORT
2 nädalalõppu lauatennisega.
Kahel nädalalõpul oli võimalik näha Aseris mängimas Eesti paremikku kuuluvaid lauatennisiste meie
sportlastega rinda pistmas.
28. märtsil toimus Eesti 2009.a. juunioride meistrivõistlus, kus riputati kauaoodatud medal kaela
KARMEN KOZMALE, ise ta kuulub veel kadettide vanuserühma, kuid saavutas hinnatava kolmanda
koha juunioride vanuseklassis. Väga head mängu näitas ka Kert Räis, kes on sellel hooajal näidanud, et
on võimeline mängima võrdselt kõigi eesti paremikku kuuluvate mängijatega.
29. märtsil korraldasime ELTL "Suure Auhinna" Aseri GP-d, kus saime võidurõõmu maitsta. Naiste
klassi võitjaks tuli meie lauatennisetreener TATJANA TŠISTJAKOVA, väga südikalt mängis ja pani
publiku elavalt plaksutama meie teine lauatennise treener PEKKA LAIDINEN - mõlemad treenerid on
elavaks eeskujuks oma õpilastele, kelle head mänguoskust ja võitlustahet on kasulik nendelt õppida. Ka
teisel võistluspäeval näitasid oma stabiilselt head mängu nii Karmen kui Kert.

04. aprillil pistsid rinda meie saalis 10 Eesti tugevamat lauatennise naiskonda ja II liiga meeskonnad.
Kuigi sellel korral meie naiskond näitas kodusaalis väga head mängu ja võitsime kõik vastased, oli meil
võrdeslt punkte Maardu naiskonnaga ning settide lugemisel jäime alla kahe punktiga.
Samas tulid liiga võitjaks meie mehed, kes mängisid koosseisus: Kert Räis, Oliwer Nõlvak, Leho Varik,
Pekka Laidinen ja Nikolai Bazarov.

9. mail seisab meie naiskonnal ees Eesti võistkondlike mesitrivõistluste finaalturniir, kuhu me läheme
eelmise aasta tiitlit kaitsma. Täname nende võistluste edukale läbiviimisele kaasa aitamast kõiki

toetajaid: Aseri Vallavalitsust, Wienerberger AS-i, Aseri Keskkooli, meie noori lauatennisiste, kes
tegutsesid aktiivselt kohtunikena ning rohkearvulist publikut, kes aitasid kindlasti mõne võidu meie
mängijate kasuks vormistada.
APRILLIKUU ÜRITUSED.
25. aprill kell 11.00 EMSL "Jõud" noorte MV ja Heino Raami 75. sünniaastapäevale pühendatud
lauatenniseturniir

TEATED
Paberil valijakaardi asemel saab tellida e-teate.
Riigiportaalis www.eesti.ee saab tellida e-valijakaardi. See tähendab, et valijakaart saadetakse paberi
asemel e-posti teel ning tellimus jääb kehtima ka kõikideks järgmisteks valimisteks.
Lisainfo valimiste teemal: http://valimised.err.ee/

Teade Aseri valla külade elanikele!
Aseri Vallavalitsus on alustanud külaelanike aadressiandmete muutmist Rahvastikuregistris, mis
tähendab, et nüüdsest lisandub elukoha aadressile ka kinnistu/talu nimi.
Kinnistu nimede määramisel on aluseks võetud kinnistusraamat.
Ülaltoodud muudatus tuleneb Rahvastikuregistri seaduse § 21 (4), mis ütleb, et elukoha aadress peab
olema registreeritud eluruumi täpsusega, mitte küla tasemel.
Küsimuste tekkimise korral palume helistada Aseri Vallavalitsusele tel. 335 1248.

Aseri Vallavalitsus plaanib tellida 06.05.2009 täiendava jäätmeveo auto.
Palume kõigil vallaelanikel, kes soovivad ära anda jäätmeid suuremas koguses, teatada oma soovist
Aseri Vallavalitsusse hiljemalt 04.05.2009 tel. 335 1630 (Ivo Korjus).

KAUPLUSES OLGA
(Metsa tn. 2)
nüüdsest ka
RÕIVAPARANDUS
T – R 11.00 – 18.00
L 11.00 – 14.00

Õnnitleme Teid!
Viktoria Ibragimova ja Andres Linnamäe
pisipoja Andreas`e sünni puhul
(27.03.2009)
Olga Pärnaste ja Endriko Laul
pisipoja Jan`i sünni puhul
(29.03.2009)
Olga Kalda ja Ruslan Morris
pisitütre Stella sünni puhul
(14.03.2009)

EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED

Aprillikuu eakad sünnipäevalapsed:
August Veski 86
Väino Pääro 85
Agnes Aja 84
Niina Garanina 82
Asta Korjus 82
Lehte Veskus 81
Sonja Štšerbakova 80
Silva Paarets 75
Elle Kalda 70

Õnnitleme!

