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AUSTATUD VALLAELANIKUD!
Üks valimisperiood on selleks korraks läbi ning algamas uus, mis on kindlasti tunduvalt
keerulisem ja murederohkem kui eelnev, sest pidevalt suureneva töötusega väheneb palgatulu ja
sellest sõltuvalt ka valla eelarve.
Eelmisel valimisperioodil suutsime täita enamuse oma valimislubadustest ning tegime tööd ausalt
ning vallale kasutoovalt. Algatatud on suured projektid Euroopa Liidu vahendeid kaasates, et
saada korda oma vee- ja soojamajandus, mida omavahenditega ei suudaks kunagi renoveerida.
Meie valimisliit “REAALSUS“ tänab teid veelkordse usalduse ja võimaluse eest valda juhtida
ning lubame jätkata sama ausalt ning teha tööd südamega oma valla arengu nimel.
Me hoolime oma vallast, sest me elame siin!

20. oktoobri Põhjarannikus avaldati artikkel,
millega taheti süüdistada valda ja valimiskomisjoni.
Toome ära artikli ja vastuse.

ASERI VALIJATEL EI TEKKINUD PROBLEEME
20. oktoobri “ Põhjarannikus” ilmunud artiklis “ Aseri valijatel tekkis probleeme” väideti, et valimistel
ei lastud valimiskastide juurde kuut valla inimest, kuna need ei olnud valijate nimekirjas ja
vallavolikogu liige Sergei Arefjev lahendas imekombel probleemi. Eesmärgiks oli ju lisahääli saada ja
valimiste päeval aitas lugupeetud saadik ka valijaid isiklikult autoga kohale. Väidetavalt vihased
valijad, kes soovivad edaspidi kohtusse minna, olid hääletamisruumis küll väga tagasihoidlikud ja
pigem oli neil piinlik sekelduste pärast, aga valida pidid nad saama, sest selline oli peremehe käsk.
Lehelugajatele selgituseks ja S.Arefjevile meeldetuletuseks asjade käik. Vallavalitsusse tuli tõesti kaks
inimest, kes soovisid elukohta määratleda Aserisse, kuna peremees oli andnud korralduse.
Vallavalitsusel jäi ainult peremehe käsust liiga väheseks ja soovisime vastavalt seadusele ka omaniku
nõusolekut. 14.septembril oli omanik nõusolekuavaldustega kohal. Elukoha määratlemist soovinud 4
peret, (ühtekokku 10 inimest), käisid vallavalitsuses 15 ja 16. septembril ning vallavalitsus sai
protseduuri lõpule viia 22. septembril, kuigi vastavalt seadusele oli menetlusaega 10 päeva. Lisaks juba
200-le töötule sai vald selle tehinguga tuntavat lisa.
Kuna valijate nimekirjas elukohad fikseeriti 18. septembri seisuga, oleks austatud volikogu liikmel
tulnud natuke varem asuda oma valijaskonda laiendama. 22. septembril Aserisse sisse kirjutatud
inimesed olid Vabariigist saadetud valimisnimekirjadesse kantud endise elukoha aadressiga. Seega ei
takistanud Aseri valimiskomisjon kellegi “konstitutsiooni kohustust“ täitmast nagu Arefjev väidab juba
järgmises valimiskomisjonile esitatud teabenõudes.
Oleks juba aeg aru saada, et volikogusse tullakse tõsist tööd tegema valla arengu tarvis ja seda ikka
seadustest lähtuvalt, mitte isiklikest ambitsioonidest johtuvalt pidevalt sekeldusi tekitama ja
kohtuprotsesse algatama.
Aseri vallavalitsus ja valimiskomisjon

ASERI VALLA VALIMISKOMISJON
22. oktoober 2009 otsus nr 5
1. Kinnitas Aseri vallavolikogu liikmed alljärgnevalt:
Jrk.
nr
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Reg.
nr
102
129
137
101
130
131
108
133
124
114
138

Ees-ja
perekonnanimi
Gaido Kentem
Urve Takjas
Ivo Korjus
Ants Varinurm
Riho Kutsar
Ott Penek
Jüri Šipilov
Larissa Kalda
Svetlana Šarina
Sergei Arefjev
Regina Kaplina

Valimisliit, erakond
Teeme paremaks oma kodu
Reaalsus
Reaalsus
Teeme paremaks oma kodu
Reaalsus
Reaalsus
Teeme paremaks oma kodu
Reaalsus
Eesti Keskerakond
Teeme paremaks oma kodu
Reaalsus

Häälte
arv
134
128
59
59
52
28
54
25
34
23
24

12.
13.

115
136

Viktor Lonski
Hille Jääger

Teeme paremaks oma kodu
Reaalsus

20
24

06. november 2009 otsus nr 11
1. Peatada volikogu liikme kohustused Urve Takjasel seoses tema valimisega Aseri vallavanemaks ja
Ivo Korjusel seoses kinnitamisega vallavalitsuse liikmeks.
2. Määrata asendusliikmeteks: Katrin Ostapov ja Koit Oras.

VALLAVOLIKOGU
12. oktoober 2009
määrus nr 85. Aseri aleviku tänavate nimekiri.
- kinnitati kõik Aseri aleviku tänavate nimetused ja muudeti alljärgnevate tänavate nimed:
1) Kesktänava uueks nimeks määrati Kesk tänav;
2) Kesktänava haru uueks tänava nimeks määrati Kesk põik.
27. oktoober 2009
1. Volikogu esimehe valimine.
- valimiskomisjoni otsusega nr 1 valiti Aseri Vallavolikogu esimeheks RIHO KUTSAR.
2. Volikogu aseesimehe valimine.
- valimiskomisjoni otsusega nr 2 valiti Aseri Vallavolikogu aseesimeheks OTT PENEK.
3. Aseri Vallavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine.
- vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-le 29 p 2 esitas vallavalitsus esimesel volikogu
istungil lahkumispalve, kuid täidab oma ülesandeid ja volitused kehtivad kuni uue valitsuse ametisse
kinnitamiseni.
03. november 2009
Otsus nr 1. Vallavanema valimine.
Aseri vallavanemaks valiti URVE TAKJAS.
Otsus nr 2. Vallavalitsuse koosseisu kinnitamine.
Kinnitati 5-liikmeline vallavalitsuse koosseis: vallavanem Urve Takjas, abivallavanem Ivo Korjus ja
liikmed Mati Alles, Liivi Vares, Viivi Murakas.

VALLAVALITSUS
06. oktoober 2009
KORRALDUSED
nr 120. Ehitusloa väljastamine Kalwi Kinnisvara OÜ-le puhkeküla majutushoone ehitamiseks (12
väikehoonet) asukohaga Kalvi küla, Konnatiigi kinnistu.
nr 121. Ehitusloa väljastamine Anneli Bobrovile üksikelamu ehitamiseks asukohaga Kõrtsialuse küla,
Kaldaaluse kinnistu.
nr 122. Kirjaliku nõusoleku väljastamine Elvi Rehele väikeehitise-aiamaja ehitamiseks aadressil Aseri
alevik, Nelgi tn 26.
nr 123. Kirjaliku nõusoleku väljastamine Aleksandr Rodinile väikeehitise-garaaži ehitamiseks

asukohaga Kõrkküla küla, Rodini kinnistu.
nr 124. Väikekoha kohanime ja katastriüksuste koha-aadressi muutmine.
- muuta senine väikekoha kohanimi AÜ Aseri Keraamik (Aseri Keraamik AÜ) ja määrata uueks
väikekoha kohanimeks Keraamika aiandusühistu, asukoht Aseri alevik.
nr 125. Reservfondist suunamine. Suunata reservfondist Aseri Keskkooli arvele 1650 krooni.
nr 126. 2009. aasta eelarve muudatused.
14. oktoober 2009
KORRALDUSED
nr 127. Kaevamisloa väljastamine OÜ-le Rakendusgeoloogia ehitusgeoloogilisteks uuringuteks Aseri
alevikus, Kõrtsialuse külas ning Rannu ja Kestla külas.
28. oktoober 2009
KORRALDUSED
nr 128. Väikekoha kohanime ja katastriüksuste koha-aadressi muutmine
- muuta senine väikekoha kohanimi AÜ Aseri Sõprus (Aseri Sõprus AÜ) ja määrata uueks väikekoha
kohanimeks Sõpruse aiandusühistu, asukoht Aseri alevik.
nr 129. Ehitusloa väljastamine OÜ-le AUTOSÕIT ärihoone rekonstrueerimiseks, asukoht Koogu küla,
Kassisaba kinnistu.
nr 130. Kasutusloa väljastamine Jaanus Räisile puurkaevu kasutamiseks, asukoht Koogu küla Turba
kinnistu.
nr 131. Kasutusloa väljastamine Nikolai Sošnikovile puurkaevu kasutamiseks, asukoht Oru küla
Kraavi kinnistu.
nr 132. Lastetoetuse maksmise lõpetamine ja uuesti määramine.
nr 133. Aseri Vallavalitsuse 15.09.2009 korralduse nr 114 "Korterite avaliku enampakkumise
väljakuulutamine" kehtetuks tunnistamine osavõtjate puudumise tõttu.
nr 134. Seisukoha võtmine maa ostueesõigusega erastamiseks Jarl Šapovalovile.
nr 135. Aadressi määramine - muuta katastriüksuste koha-aadressid:
- katastriüksuse senine aadress Kesktänav 1, uus koha-aadress Kesk tänav 2;
- katastriüksuse senine aadress Kesktänav 5, uus koha-aadress Kesk tänav 5;
- katastriüksuse senine aadress Kesktänav 7…22, uus koha-aadress Kesk tänav 7…22
- katastriüksuse senine aadress Kesktänav 3, uus koha-aadress Kesk põik 2;
- katastriüksuse senine aadress Kesktänav 6, uus koha-aadress Kesk põik 1
nr 136. Hajaasustuse veeprogrammi lõpparuande kinnitamine. Kinnitati hajaasustuse veeprogrammi
lõpparuanne projektile "Turba maaüksuse puurkaevu rajamine", toetuse saaja Jaanus Räis.
nr 137. Hajaasustuse veeprogrammi lõpparuande kinnitamine. Kinnitati hajaasustuse veeprogrammi
lõpparuanne projektile "Kraavi kinnistule puurkaevu rajamine", toetuse saaja Nikolai Sošnikov.
nr 138. Jäätmeveo korraldamiseks esitatud pakkumiste tagasilükkamine.
nr 139. Reservfondist suunamine. Aseri Keskkoolile suunati reservfondist 2870,40 kr vabariikliku
noortekonverentsi osalustasuks.

Viinakuu koolis
Oktoobris ehk viinakuus oli meil tõepoolest esimene saak salve panna - nimelt lõpetasime 23. oktoobril
esimese õppeveerandi.
Viimase koolipäeva üldkogunemine oli seekord teistmoodi, kuna meiega olid Narva Pähklimäe
gümnaasiumi 9.klasside õpilased, kes integratsiooniprojekti raames põhjarannikul reisisid. Projektijuhi
kirjalikust tagasisidest võis lugeda häid sõnu kooli, Wienerbergeri tehase ja Vanakooli OÜ
külalislahkuse aadressil, muljet avaldas Kalvi mõis, savikarjäär ja õp Kaplina ja Stepanova lustlik eesti
keele tund, kus meie kooli laulu lauldi ja lavastati. Meile jäi lisaks direktor Kutsari
veerandikokkuvõttele ja headele vaheajasoovidele meelde narvalaste improviseeritud esinemine tantsu
ja klaveripalaga.
Mida veel oktoober andis?
Üleriigilise Tagasi kooli! ettevõtmise käigus külastas kooli Virumaa Koostöökogu tegevjuht Aili Ilves,
kes tutvustas tuleva paeaasta ideoloogiat ja selle aasta raames toimuvaid ettevõtmisi. Kindlasti võtavad
meie õpilased osa nii joonistus- kui kirjutamisvõistlusest ning loodetavasti jõuavad ka laureaatidena nö
paepidudele.
Palju elevust tõi oktoober põhikooli poistele. Nimelt käisid koolis Kalvi mõisas filmi tegijad, et leida
sobivaid osatäitjaid. Fotode põhjal valiti välja seitse meie kooli poissi, kes novembri alguses
rambivalgusesse astuvad.
Oktoobris on koolimaja juba aastaid avatud olnud ka vanematele õppijatele – me oleme järjekindlalt
korraldanud täiskasvanud õppija nädalat. Tänavused tunnid ja õpetajad olid järgmised: õp Janseni
kepikõnnitund, õp Ojasalu arvutiõppetund, õp Semjonova säästueelarveliste vahtralehe- ja paberlillede
meisterdamise tund ja lapsevanem Merigani seebivalmistamise tund. Aitäh uute teadmiste-oskuste eest!
Käes on november ja teine veerand. Jõudu meile kõigile!
Pärja Kesküla
Huvijuht

LAUATENNISES
Koolivaheajal peeti keskkooli saalis huvitavad ja pingelised lauatennise lahingud. Rõõmustas, et
pisikeste pinksistide kõrval osalesid võistlusel ka nende vanemad ja vanavanemadki. Kõige
kaasakiskuvam oli päris pisikeste jõuproov, kus treener Pekka Laidinen oli koostanud neljast erinevast
harjutusest koosneva võistluse, kus oli vaja näidata oma oskusi põrgatamises, täpsusvisetest lauatennise
laual, reaktsiooniharjutustes ja jooksus. Vanuseklassis kuni 7 a.
I Martin Penek
II Nadarjan Berija
III Viktoria Jakovleva

Kõige väiksemad osalejad

Erinevate võistluste võitjad olid: Stella-Marii Hanson, Maksim Tšistjakov, Kristiina Andrejeva, Milena
ja Riina Piskunovid.
Naiste klassis võitis kuldmedali ettearvatult Tatjana Tšistjakova, II koha Karmen Kozma ja III koha
Reelica Hanson
Meeste klassis toimusid aga tõelised lahingud, kus viimase hetkeni oli võitja lahtine. Oma oskused,
kogemused ja kavaluse pani maksma treener Pekka Laidinen, kes kroonitigi Aseri valla parimaks
meesmängijaks. II koht Sergei Pogorelskile ja III koht Oliwer Nõlvakule.
POISID 1999.a. ja nooremad
I Nikita Konsa
II Aleks Traumann
III Deniss Semikov
TÜDRUKUD 1995.a. ja nooremad
I Reelica Hanson
II Liisa Jerahtina
III Hanna-Loora Bobrov
POISID 1995.a. ja nooremad
I Vladlen Ratšugin
II Leonid Vagulin
III Mark-Rene Šmits
NAISED veteranid
I Rebeca Hanson
II Kaire Kutsar

III Maria Tšistjakova
IV Ljubov Vagulina
MEHED veteranid
I Aleksander Bobrov
II Ott Kozlov
III Riho Kutsar

Aseri valla 2009.a. meistrivõistluste medalivõitjad

Aseri valla 2009.a. meistrite selgitamine paarismängus kujunes eriti põnevaks, sest paarid moodustati
loosi teel, see tagas ka huvitavad ja pingelised mängud.
I Karmen Kozma - Jüri Semikov
II Reelica Hanson - Sergei Pogorelski
III Tatjana Tšistjakova - Liisa Jerahtina
ALBERT KANEPI III MEMORIAALI VÕITJAD ASERIST.
24.-25. oktoobril peeti Haapsalus juba kolmandat korda Kaia Kanepi vanaisa - endise eduka
lauatennisisti Albert Kanepi mälestusvõistlust. Meeldiv oli, et saalis viibis ka Kaia Kanepi ise ja jälgis
huviga mängimist märksa väiksema reketiga, kui ta ise mängib. Meie sportlastele oli võistlus väga
edukas ning mitmed meie sportlased võtsidki Kaia Kanepilt vastu õnnitlused ja auhinnad: tüdrukud
1999.a. ja nooremad I koht REELICA HANSON, juuniorid neiud I koht KARMEN KOZMA, juuniorid
poisid III koht ja A–klass I koht KERT RÄIS ning naiste klassi I koht TATJANA TŠISTJAKOVA.

Kaia Kanepi autasustamas võitjat - Tatjana Tšistjakovat.

EESTI JUUNORIDE TOP-10
31. oktoobril toimus Pärnus lauatennise turniir, kus osalesid Eesti 10 paremat juunioride klassi neidu ja
noormeest. Aseri lauatennisistidest said õiguse osaleda seal 2 sportlast. Karmen Kozma saavutas III
koha ja Kert Räis V koha. Eesti koondise liikmena sai Karmen õiguse osaleda 20.-22. novembril
toimuval Balti noorte TOP-10.

Metsanduslik pärandkultuur – ühise kultuuriruumi avardaja
Oktoobris jõudis Aseri vallas lõpusirgele pärandkultuuriobjektide kaardistamine. Töid rahastastati
Euroopa tõukefondide Interreg IVA Kesk-Läänemere programmist. Pärandkultuuri koostööprojekti
soomlastega juhib Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK).
Ettevalmistustööd algasid juba veebruaris, kus meile tutvustati pärandkultuuri olemust ja õpetati
töötama vanade kaartide ja arhiivimaterjalidega. Märtsis ja aprillis oligi kameraaltööde aeg. Me tegime
endale selgeks Aseri valla ajaloolise tausta ja tutvusime valla ajalootoas juba talletatud pärandkultuuri
materjalidega. Oluline info lisandus ka Tartus asuvat Ajalooarhiivi ja Tallinnas olevat Riigiarhiivi
külastuselt. Eriti väärtuslikuks osutus arhiividest saadud Kalvi, Koogu ja Aseri mõisate kaardimaterjal.
Huvitavam neist on Aseri mõisa kaart aastatest 1840-1853.
Sellel perioodil sai palju tööd tehtud ka arvuti taga interneti avarustes surfates. See võimaldas teada
saada, millist ajaloolist materjali meie arhiivid üldse sisaldavad ja sellele vastavalt ka materjalid juba

ette tellida.. Huvitaivamad leiud olid Koogu mõisa kaart XVII saj teisest poolest ja Läti Rahvusarhiivis
säilitatav aadliperekond Asserieni vapikujutis.
Mais korraldasid meie projektijuhid Vaike Pommer ja Jürgen Kusmin kõikidele Ida- ja Lääne-Virumaa
inventeerijatele praktilise välitööde õppuse Pärnumaal Kuresel. Meile õpetati märkama inimtegevuse
jälgi looduses ja kuidas nähtut metoodika järgi kirja panna. Õppepäevad olid väga huvitavad ja neile
järgnes kohe alates juunikuust välitööde periood.
Välitööde käigus küsitlesime 85 Aseri vallaga seotud inimest. Kokku jõudsime inventeerida 195
pärandkultuuri objekti. Meie valla omapäraks on olnud ja on praegugi metsamaade vähesus. Seetõttu
kujunes ka objektide valik asustuskeskseks. Metoodika järgi on objektid jaotatud VI rühma, mis
hõlmavad inimtegevust muinasajast tänapäevani. Leidsime kõikidest rühmadest pärandkultuuri märke,
kuid enim on mõisaaegseid tootmishooneid ja moonakamaju, samuti kohalikku tööndust kajastavaid
objekte.
Meie jaoks huvitavamateks objektideks osutusid meremärgina kasutatud haavapuu, lohukivi,
Koerakaevu allikas, Koogu mõisa “Lossirehe” ja vanad kõrgusmärgid. Aga ka kõik ülejäänud
kaardistatud objektid on omamoodi huvitavad. Erakordsemad leiud saavad kindlasti kajastatud
inventuuri lõpul koostatavas maakonnaraamatus. Töö käigus kuulsime mitmete objektide kohta legende
ja pärimusi, mis teevad paiga veelgi huvitavamaks.
Inventeeritud pärandkultuuri objektid kantakse peale kontrollimist Maa-ameti juures paiknevasse
avalikult kasutatavasse andmebaasi. Kõik huvilised saavad neid andmeid kasutada ja vaadata
Maa-ameti kodulehel www. http://xgis.maaamet.ee/xGIS/XGis.
Välitööde lõpuga kindlasti ei lõpe pärandkultuuriga tegelemine vallas. Kindlasti jäi kaardile veel
mitmeid valgeid laike ja kuulmata palju huvitavaid lugusid ümbruskonna kohta. Objekte, mis
inventuuri käigus on leidmata jäänud, saab alati juurde lisada, kui te sellest meile teada annate. Lisaks
sellele on loodud kõigile teatamise võimalused RMK (www.rmk.ee) ja Eesti Metsaseltsi
(www.metsaselts.ee) kodulehel.
Suur aitäh Aseri valla töötajatele, kes meie tegevust toetasid. Eriti tahaksime tänada kõiki valla
elanikke, kes aitasid meid objektide leidmisel ja jagasid oma teadmisi ja mälestusi. Aitäh mõistva
suhtumise ja usalduse eest. Kõigi teie jagatud mälestused ja juhtnöörid objektide looduses leidmiseks
olid inventeerimisel suureks abiks. Eriti täname meie valla kodu-uurijaid Veedi Penekut ja Selma
Vasarat, kes meid kogu tööperioodi vältel juhendasid ja nõustasid. Suur aitäh kõikidele küsitletutele ja
teejuhtidele! Ainult meie kõigi koostööna oli see töö võimalik tulemuslikult teha.
Anneli Bobrov ja Kaarin Oras
Aseri valla pärandkultuuri inventeerijad

EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED

Novembrikuu eakad:
Heljo Sass - 84
Nikolai Beregov - 82
Koidu Pärn - 81
Maria Danilina - 75
Jekaterina Belova - 75
Helvi Priimann - 75
Mihhail Gnatenko - 70
Endel Krith - 70
Ljudmilla Rääsk - 70

Õnnitleme!

