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KUTSUME KÕIKI ASERI VALLAPÄEVALE 30. mail 2009
6.00 Kalapüük Aseri tiigil.
11.30 Aseri XIII vallapäevade avamine Aseri Vabaajakeskuse juures.
12.00 Spordivõistlused - tänavakorvpall, tellisevise, kaugushüpe, koroona, kuulitõuge, petang,
sangpommi rebimine, huvitavad rahvuslikud jõuproovid.
15.00 Võistluste lõpetamine-autasustamine
Samal ajal toimub staadionil laat ja savi voolimine.
18.00 Puhkeõhtu Aseri Rahvamajas. Esinevad Aseri taidlejad. Aseri XIII vallapäevade lõpetamine.

JÜRIÖÖJOOKS ASERIS

Jüripäeval 23. aprillil toimus Aseris traditsiooniline ümber Aseri Jüriööjooks. Kell 19.00 ütles Aseri
vallavanem pr. Urve Takjas oma tervituse ning ulatas põleva tõrviku JÜRI KAMENSKILE, kellel oli
au süüdata kõikide võistkondade tõrvikud, kes stardijoonele asuvad. Tule süütamine toimus Aseri
Keskkooli näiteringi ja nende juhendaja Luule Varinurme poolt seatud väga huvitava loitsu saatel :
“Kes teeb jooksu jüripäeval, jaksab joosta jaanipäeval. Tõukab takka toomapäeval, kargab ringi
kadripäeval...”. Kokku startis sellel aastal 18 võistkonda. Esimeste võistkondadena ületasid finišijoone:
I “ALGIS JA POJAD” – A.Jušisnki, D.Tšemeris, A.Jušinski, V.Toivonen, G.Grišakov, R.Kõrve,
A.Agranovitš, K.Penek, N.Pedak.
II “PINX” - V.Aboljanin, O.Nõlvak, L.Jerahtina, T.Tšistjakova, K.Kozma, H-L.Bobrov, A.Traumann,

ankrumehena Marek Koitla, kes ainsana ületas finišijoone põleva tõrvikuga, mille eest anti ka
eriauhind.
III “VÕPUSNIKI” - S.Solovjov, A.Lapšin, D.Mirzagajeva, K.Katovitš, I.Sorokina, K.Morozova,
O.Smirnova, M.Kljujev, V.Tunjov

Täname kõiki jooksust osavõtjaid ja publikut, kes meie jooksjaid rajal ergutasid.

VALLAVOLIKOGU
29.04.2009
OTSUSED
nr 167. 2009. aasta esimene lisaeelarve ja eelarve muudatused.
nr 168. Laenu võtmine - võtta laenu SA Keskkonnainvesteeringute Keskusest 16 971 769 EEK projekti
"Aseri reoveekogumisala ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitamise ja rekonstrueerimise projekt"
omafinantseeringu katmiseks.
nr 169. Revisjonikomisjoni akti kinnitamine.
nr 170. Renditasude kinnitamine. Kinnitada Aseri vallale kuuluvate pindade väljarentimise tasu:
sotsiaal- ja muu pind ning äripind 20 kr/m2.
nr 171. Euroopa Parlamendi valimisteks jaoskonnakomisjonide nimetamine.
nr 172. Aseri Vallavolikogu 28.09.2004 otsus nr 132 "Aseri valla munitsipaalomandisse taotletavate
maade nimekirja kinnitamine" muutmine.
nr 173. Vallavanema puhkuse ajakava muutmine.
MÄÄRUSED
nr 79. Aseri Vallavolikogu 21.09.2005 määruse nr 55 "Renditasude kinnitamine" kehtetuks
kinnitamine.

VALLAVALITSUS
17.04.2009
KORRALDUSED
nr 35. Rannu saunapileti hinna kinnitamine - Kinnitada alates 01.06.2009 saunapileti hinnaks 30.krooni ja lastele kuni 7. aastat 13.- krooni.
nr 36. Kirjaliku nõusoleku väljastamine Heino Vimbergile väikeehitise, aiamaja ehitamiseks asukohaga
Aseri vald, Aseri alevik, Niidu tn 7.
nr 37. Ehitusloa väljastamine Empower AS-le 20 kV maakaabelliini ja sidekaabli ehituseks rajatavasse
Aseriaru tuuleparki asukohaga Aseri vald Aseriaru küla.
nr 38. Hoolduslepingu lõpetamine.
nr 39. Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine Krista Andressoole.
nr 40. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja nõusoleku andmine maa ostueesõigusega erastamiseks
Raivo Pihlakule.
nr 41. Puudega lapsele hooldaja määramine.
nr 42. Ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine.
06.05.2009
nr 43. Aseri Vabaajakeskuse laen - Vabaajakeskuse renoveerimiseks projekti KOIT raames omaosaluse
katteks kinnitada laenu andjaks SEB Pank AS summas 3,5 mil EEK tähtajaga 5 aastat.
nr 44. Aseri mustkattega teede aukude remont. Kinnitada remontijaks OÜ ÜLE, hinnapakkumisega 81
420 EEK-i.
nr 45. 2009. aasta esimene lisaeelarve ja eelarve muudatused.
nr 46. Aadressi muutmine - muuta katastriüksuse Kestla 4 aadressi, uueks aadressiks Ahu põik 1.
nr 47. Projekteerimistingimuste väljastamine. Väljastada projekteerimistingimused Kõrtsialuse küla,
Rannu küla ja Aseri aleviku veevarustuse- ja kanalisatsiooni trasside, pumplate ja veetorni
renoveerimise projekteerimiseks.

KOOLIAASTA LÕPUSIRGEL
Lehe väljatuleku ajaks on õppida jäänud veel paar nädalat ja 4. juunist algab kosutav suvevaheaeg.
Keskkooli lõpetajaid on 10, kes on peaaegu pooled eksamid juba sooritanud. Kaks lõpetajat, Andres
Põder ja Andrei Kamenski, on oma kooliteed väga hästi lõpetamas, sest on meie kooli järjekordsed
medaliga lõpetajad.
Lühike ülevaade ka muudest kooli tegemistest peale õppetöö.
Kooli näitering “Kirdekad” Luule Varinurme juhendamisel võtab igal aastal osa mitmetest kooliteatrite
festivalidest, millest üks on Kolga Põhjafestival, kus oldi märtsi lõpul kaks päeva. Meie noorte
näitlejate etendus pälvis festivali kiidukirja IT-ühiskonna valupunktide märkamise eest ja Kolga
Keskkooli Õpilasesinduse eripreemia sai meie vallatu kiisu- Anu Kokk.
2. aprillil oli ühiskonnaõpetuse tunnis külaliseks Riigikogu liige Toomas Tõniste, kes lisaks poliitikale

ja riigiasjadele rääkis spordist- purjetamisest, oma olümpiamedalitest ning ettevõtlusest läbi oma
kogemuste.

13. aprillil oli kevadpüha jätkuna koolis martsipanitöötuba, mille korraldamiseks oli külla kutsutud
Tallinna martsipanigalerii. Martsipanikujukeste valmistamist ja kaunistamist said õpilaste ja õpetajate
kõrval proovida ka lasteaialapsed.

16. aprillil said tänukirja ja maiustusi algklasside õpilased, kes osalesid raamatute kirjutamisel teemal
“Kõige, kõige…”. Luule Varinurm ja Niina Korenkova on sellist lastele meeldivat raamatukirjutamist
aastaid korraldanud, mille jooksul valminud raamatuid on võimalik raamatukogus ka vaadata. Selle

aasta erisuseks oli õpilaste kirjutatud kiri muinasjutuvestjale H.Ch.Andersenile, mille huvijuht Pärja
Kesküla Anderseni hauale Taanis viis.

Õp Jüri Kamenski võttis õpilastega (4 poissi ja 4 tüdrukut) osa Kaitseliidu Alutaguse Maleva poolt
18.aprillil Pannjärvel korraldatud võistlusest “Kindral Tõnissoni noortejooks 2009”. 8-12.a tüdrukute 3
km jooksus sai Alina Kapotina II koha ja sama vanade poiste hulgas Indrek Vassiljev VI koha. Kristjan
Palm ja Indrek Sults osalesid meeste hulgas militaarjooksul.
23. aprillil alustasid meie kooli 10 noort oma tähtsat, kooli lõpetavat eksamiperioodi viimase koolikella
aktusega, kus igaüks ka oma lõpupääsukese saab. Meeldivalt üllatas väikesel kontserdil Lauriina
Vastisson, kes oma laulu esitades ka kitarri mängis. Tundub, et meie ühele lemmiketlejale, kelleks Anu
Kokk aastate jooksul saanud, on mantlipärija sündinud.

RMK 2009.a metsaviktoriinist 6.-9. kl õpilastele võttis 233 osavõtnud klasside hulgas osa ka meie
kooli IXa neli õpilast õp Imbi Pakkeri juhendamisel ja saavutati igati tubli 57. koht 38 punktiga (max
48 punkti). 6479 osavõtnud õpilase hulgas olid Uku Oras, Siim Aosaar, Teele Elvest ja Addo Ojasalu
esimese kolmandiku tublimate õpilaste hulgas.
Maikuus toimuvad selle aasta üleriigilised tasemetööd 3. ja 6. klassidele eesti ja vene keeles,
matemaatikas, inimeseõpetuses. Meie kooli vastavad klassid olid valitud väheste koolide hulgas
kõikides töödes ametlikult tasemetööd sooritavate õpilaste riiklikusse valimisse, mis tähendab seda, et
parandatud ja hinnatud tööd tuleb saata Riiklikusse Eksami-ja Kvalifikatsioonikeskusesse.
1. mail toimusid üle riigi mõttetalgud, kuhu kutsuti kõiki mõtisklema selle üle, kuidas muuta oma
kodukoht ja Eesti paremaks. Väike seltskond, kes rahvamajas talgujuht Tiit Pekki juhtimisel mõtiskles
kohaliku hariduselu ja inimeste aktiivsuse tõstmise üle, olid rahul mõttevahetustes osalemises ja andsid
oma lubaduse lähiajal midagi konkreetset ära teha- selleks väikeseks heateoks on kodukoha
koristamine.

Kaheksa Vb kl õpilast jooksid 7.mail Toilas üle-eestilisel heategevuslikul teatejooksul.
Traditsiooniliselt tähistasime koolis emadepäeva kontserdiga emadele ja vanaemadele, kes enne seda
võisid ka tunde külastada.
Õp Pakkeri õpilased osalesid taas üleriigilisel autojoonistuste konkursil, mis tänavu oli tulevikuauto
teemal. Esimese koha tõi ära Anton Serdjuk VI b-st ja mullune laureaat Kristjan Penek oli kümne
parima seas. Mõlemad on kutsutud Tartusse austamistseremooniale.
14. mail korraldasime mulluse Teeme ära! eeskujul koristuspärastlõuna. Vaatamata külmale ja vihmale
korjasid õpilased ja õpetajad koolimajaümbrusest ning uue ja vana Rannu tee ning tiigi ümbrusest
kümneid kotte kõikvõimalikku prügi, samuti tiriti metsa alt ja kraavist teeveerde tugitoole, madratseid,
rehve jm suuremat. Kommunaali ning kooli jõul said prügikotid ka teeäärtest ära veetud. Siinkohal
olekski koht öelda: ärgem reostagem meie koduümbrust, austagem puhastajate tööd!
Ja samas võtmes: mai lõpunädalal oleme samuti loodushoiu lainel – toome kokku vanapaberit.
Aserlased, kes on hädas oma varudega, saavad paberit kooli anda. Palume läbi rääkida tel
3351211 või 5040088 või meilitsi kool@aserik.edu.ee.
15. mail oli meie kool kutsutud osalema Fr. Schilleri 250. juubeli tähistamisel Rahvusraamatukogus.
Sõnalismuusikalise pärastlõuna korraldajad olid raamatukogu Saksa saal, Saksa Kultuuri Instituut ja
Saksamaa Liitvabariigi saatkond Tallinnas. Kontserdijärgselt öeldi palju kiidusõnu meie kooli kui
kõrgtasemel saksa keelt ja kultuuri õpetava maakooli ja õp Jegorova ning Sternhofi aadressil.
Soovin põhikooli ja gümnaasiumi lõpetajatele edukat eksamite sooritamist!
Riho Kutsar
Direktor

LAUATENNIS
ASERIS VIIDI LÄBI HEINO RAAMI 75. SÜNNIAASTA-PÄEVALE PÜHENDATUD
MÄLESTUSTURNIIR ja ESL “JÕUD” NOORTE 2009.a. MV LAUATENNISES.
25. aprillil 2009 kogunes Aseri Vabaajakeskuse saali noorte sportlaste kõrval ka teenekaid
spordiveterane mälestama Ida-Virumaa kauaaegset spordijuhti Heino Raami . Võistluse
avasõnad lausus Aseri vallavanem pr. Urve Takjas, kauaaegset kolleegi meenutasid ESL
“JÕUD” nõunik hr. Ants Saar, Ida-Virumaa SL juhatuse esimees Valdek Murd, muusikalise
vahepala esitasid Juulika Kaplina ja Anatoli Zamahhov. Rõõm oli taas võistlemas näha noorte
kõrval Aserile au ja kuulsust toonud endisi sportlasi. Naiste vanema klassi võitis meie eduka
treeneri ja parima sportlase ema MARIA TŠISTJAKOVA, naiste noorema klassi võitis
REBECA HANSON, meeste klassis 50+ III koht JÜRI KALNINŠ. 2009.a. ESL “Jõud”
meistrivõistlused lõppesid Aseri sportlastele edukalt. Noorimas vanuserühmas 1998.a. sünd.
saavutasid III koha Nikita Konsa ja Hanna-Loora Bobrov, 1996-1997 vanuserühma võitis Patrik

Nõlvak ja teise koha saavutas Leonid Vagulin. 1994-1995 vanuserühma võitis Karmen Kozma.
1991-1992 vanuserühma võitis Kert Räis ja teine koha saavutas Oliwer Nõlvak.
Naispaarismängu võitis Karmen Kozma koos Pärnu neiu Liisi Koidiga. Meespaarismängu
võitsid Kert Räis- Oliwer Nõlvak. Oma kolmanda meistritiitli võitsid segapaarismängus
Karmen Kozma ja Kert Räis. Segapaarismängus tuli kolmandaks Oliwer Nõlvak, kes mängis
koos Pärnumaa lauatennisisti Kaidi Oagoga.
26.

2. mail jõudis Viljandis finaalvõistlusega lõpule ELTL XII seeriavõistluse Laste GP. Kogu
seeriavõistlus koosneb 13.etapist, selleks, et võita kogu võistlussarja on vaja edukalt võistelda kogu
hooaja vältel. Meie sportlastest väljusid võitjatena: vanema vanuseklassi võitjana KARMEN KOZMA,
noorema vanuseklassi võitjana REELICA HANSON, kogu võistlussarja lõpetas teise kohaga
HANNA-LOORA BOBROV. Patrik Nõlvak, Leonid Vagulin, Aleks Traumann, Hanna-Liisa Mälk,
Nikita Konsa, Deniss Semikov, Mark-Rene Šmits – kõik nad lõpetasid hooaja tublide saavutustega.

ELTL Balteco GP üldvõitja Tatjana Tšistjakova.
Eesti Kadettide TOP-8 võitja Karmen Kozma.

EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED

Maikuu eakad sünnipäevalapsed:
Richard Tank 90
Erich-Toomas Kallip 86
Galina Astashina 84
Veinard Linnamäe 81
Kalju Tiimus 81
Raima Eero 80
Selma Tammekänd 80
Maria Esevich 75

Õnnitleme!

TEADE
OÜ Aseri Kommunaal KUULUTAB VÄLJA PAKKUMISE Aseri aleviku kaugkütte peatrassi
renoveerimiseks. Pakkumise tingimuste ja eelprojekti joonistega on võimalik tutvuda Aseri
Vallavalitsuses aadressil Kesktänav 5, Aseri alevik. Pakkumisi ootame 26.06.2009 a. Täpsem info
53423397

