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AUSTATUD ASERI VALLA RAHVAS!
TERVIST, ÕNNE JA RÕÕMU KÕIKIDESSE KODUDESSE,
HOOLIVUST JA ARMASTUST SÜDAMETESSE,
MÕISTMIST JA AVATUST HINGE!
Aseri Vallavolikogu ja Aseri Vallavalitsus

Jõuluajamõtisklus
Varsti võime tõdeda, et aasta 2009 on peagi minevik. See on olnud jällegi meie kõigi aasta, kes me oma
kodupaigas elada ja toimetada tahame, uusi eesmärke seame ja muretseme selle eest, kas suudame ja
saame neid ka ellu viia.
Traditsiooniliselt süütasime kõik koos Keskväljakul esimese valge advendiküünla ja kuulutasime välja
jõuluaja. Me ütleme, et aeg on märkamatult edasi läinud ja tegelikult nii ongi, et inimestena oleme kõik
erinevad ja märkame ja väärtustame ka erinevaid asju. Võime vaid ette kujutada seda, et oleksime ja
mõtleksime kõik ühtemoodi ja see oleks ääretult kurb. Just meie erinevused viivad elu edasi ja teevad
ühiskonna märksa huvitavamaks.
Mööduv aasta oli laulupeo ja valimiste, tublide kordaminekute ja rohkete murede aasta. Raske
majandusseis kogu maailmas ja meie väikeses Eestis jättis tuntava jälje samuti meie valla ellu ning tuli
teha ebameeldivaid valikuid kokkuhoiuks. Lihtne tõde - kasutada saame ainult seda, mis meil on ja
elama peame samuti nende võimaluste piires. Siiski vaatame tulevikku optimistlikult ja viime alustatud
suured investeeringuprojektid lõpuni. See on ääretult vajalik kogu paikkonna elukeskkonna
parandamiseks ja seda oleme teile ka lubanud.

Saatku meid kõiki armastus ja jõulukuu valgusesära, toogu jõulud rahu hinge ja andku jõudu elada.
Tänan kõiki heade tegude ja mõtete eest, aitäh nendelegi, kes kõiges halba näevad ja mõtetut kiusu
ajavad.
Rahulikku jõuluaega ja meeldivat aastavahetust soovides vallavanem Urve Takjas.

VALLAVOLIKOGU
26. november 2009
OTSUSED
nr 3. 2009. aasta neljas lisaeelarve ja eelarve muudatused.
nr 4. Põhivara mahakandmise akti kinnitamine.
nr 5. Mere tn 12 maa-ala munitsipaliseerimine.
nr 6. Tsemendi tn 14 maa-ala munitsipaliseerimine.
nr 7. Kesktänav 9a maa-ala munitsipaliseerimine.
nr 8. Kinnistute Reeskalda tn 10 ja Kordoni tn 6 detailplaneeringu vastuvõtmine.
nr 9. Esindajate nimetamine Ida-Virumaa Omavalitsuste Liitu.
nr 10. Esindajate nimetamine Kiviõli Regiooni Omavalitsuste Koostöökogusse.
nr 11. Esindajate nimetamine Eesti Maaomavaltsuste Liitu.
Ida-Virumaa Omavalitsuste Liitu, Kiviõli Regiooni Omavalitsuste Koostöökogusse, Eesti
Maaomavalitsuste Liitu nimetati: vallavolikogu esindajaks Riho Kutsar, tema asendajaks Ott Penek;
vallavalitsuse esindajaks Urve Takjas, tema asendajaks Ivo Korjus.
nr 12. Volikogu alatiste komisjonide moodustamine. Moodustati viis alatist komisjoni:
revisjonikomisjon, eelarvekomisjon, arengu- ja majanduskomisjon, haridus-, kultuuri- ja
spordikomisjon, sotsiaalkomisjon.
nr 13. Revisjonikomisjoni esimehe ja liikmete valimine. Esimeheks valiti Katrin Ostapov, liikmeteks
Svetlana Šarina ja Ott Penek.
nr 14. Volikogu alatiste komisjonide esimeeste valimine.
Eelarvekomisjon - Larissa Kalda;
arengu- ja majanduskomisjon - Ott Penek;
haridus-, kultuuri- ja spordikomisjon - Regina Kaplina;
sotsiaalkomisjon - Hille Jääger.
nr 15. Volikogu alatiste komisjonide koosseisude kinnitamine.
Eelarvekomisjoni liikmed: Urve Takjas, Riho Kutsar, Ruth Jõgiste, Ott Penek, Katrin Ostapov.
Arengu- ja majanduskomisjoni liikmed: Urve Takjas, Riho Kutsar, Ivo Korjus, Koit Oras.
Haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni liikmed: Hille Jääger, Pärja Kesküla, Kaire Kutsar, Eha Polluks,
Silvi-Niina Varinurm, Irina Tonevitskaja.
Sotsiaalkomisjoni liikmed: Liivi Vares, Eha Polluks, Ebe Sinimäe, Astred Meiel, Regina Kaplina.
MÄÄRUSED

nr 1. Aseri Vallavolikogu 12. oktoobri 2009 määruse nr 85 "Aseri aleviku tänavate nimekiri"
muutmine. Kinnitati Aseri alevikus tänava nimeks Kesktänav; Kesktänava haru uueks tänava nimeks
Keskpõik.

VALLAVALITSUS
18. november 2009
KORRALDUSED
nr 140. Väikekoha kohanime kinnitamine ja katastriüksuste koha-aadressi muutmine.
Kinnitati väikekoha kohanimi Aseri aiandusühistu, asukohaga Aseri vald, Aseri alevik.
nr 141. Aadressi määramine.
nr 142. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine.
nr 143. Puudega lapsele hooldaja määramine.
nr 144. Ehitusloa väljastamine OÜ-le EE Jaotusvõrk maakaabelliini ja õhuliini paigaldamiseks Aseri
valda Kalvi külasse Teeääre ja Aardeoja kinnistule.
nr 145. Ehitusloa väljastamine Kalwi Kinnisvara OÜ-le puhkeküla ja puhkelaagri ehitamiseks (12
väikehoonele eraldi) asukohaga Kalvi küla, Konnatiigi kinnistu.
nr 146. Projekteerimistingimuste väljastamine heitvee-puhastusjaama uue hoone ehituseks aadressil
Mere tn 12 Aseri alevik.
nr 147. MTÜ "Maria ja lapsed" taotlus. Toetada Rakvere Ametikoolis õppivat Aseri vallast pärit
lastekodulast 2000 krooniga ühiselamuüüri maksmisel.
nr 148. Teenistuslähetusse suunamine.
nr 149. Teenuse arendamine.
8. detsember 2009
KORRALDUSED
nr 150. Ehitusloa väljastamine Kalwi Kinnisvara OÜ-le kanalisatsioonitorustiku ja heitveepuhasti
ehitamiseks aadressil Konnatiigi talu, Kalvi küla, Aseri vald.
nr 151. Ehitusloa väljastamine Kalwi Kinnisvara OÜ-le olmevee torustiku ehitamiseks aadressil
Konnatiigi talu, Kalvi küla, Aseri vald.
nr 152. 2009. aasta eelarve muudatused ja neljas lisaeelarve.
nr 153. Vallavara mahakandmise akti kinnitamine.
nr 154. Õigusvastaselt võõrandatud maa kompenseerimise menetluse alustamine.
nr 155. Aadressi määramine. Muudeti katastriüksuste koha-aadressid alljärgnevalt:
senine aadress
Kesktänav 1
Kesktänav 3
Kesktänav 6

uus koha-aadress
Kesktänav 2
Keskpõik 2
Keskpõik 1

nr 156. Ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine.
Hajaasustuse veeprogrammi lõpparuande kinnitamine. Kinnitati hajaasustuse veeprogrammi
lõpparuanne projektile "Turba maaüksuse puurkaevu rajamine", toetuse saaja Jaanus Räis.
nr 157. Ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine.

nr 158. Ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine.
Jäätmeveo korraldamiseks esitatud pakkumiste tagasilükkamine.
nr 159. Aseri Vabaajakeskuse ekspertiisi teostaja kinnitamine.
nr 160. Toetuste maksmine. Maksta valla sotsiaaltoetuste vahenditest kolme- ja enamalapselistele
peredele (kuni 18 a.) 300 kr lapse kohta.
nr 161. Projekteerimistingimuste väljastamine MTÜ Lille Turvakodu hoone laiendamiseks.
nr 162. Reservfondist suunamine. Suunata 500 krooni sõjalis-sportliku võistluse "Utria dessant"
läbiviimiseks.

Koolis enne ja pärast nigulapäeva
Viimastel aastatel oleme Aseri Keskkoolis juhatanud jõuluaja sisse nigulapäeval, 6.detsembril. Miks?
Nigulapäev ehk saksa keeles Nikolaustag on Saksamaal ja teistes saksakeelsetes maades väga
populaarne ja just siis toob meie jõuluvana eellane Nikolaus headele lastele kingitusi. Meie kool on
laialt tuntud oma heade saksa keele õpetajate ja tulemusliku võõrkeeleõppe poolest, mistõttu õpilased
on kultuurilooliselt tuttavad pühak Nikolause looga. Teine põhjus on see, et ajalooliselt kuulub meie
kodualevik Aseri Viru-Nigula kirikukihelkonda (nagu ka tee äärde üles pandud pruunid viidad ütlevad)
ja nimetatud kirik on pühendatud Nikolausele. Arvame, et seepärast on nigulapäeva väärtustamine meie
koolis igati loogiline.
Tänavugi käisime nigulapäeval Tallinnas. Teel pealinna peatusime Viru-Nigulas ja süütasime
kirikutrepil pühaku kaitsesse uskudes küünla, nagu me tegime ka Tallinnas Niguliste kiriku juures.
Üheskoos leidsime üles Raekoja platsil tegutseva jõuluturu. Pärastlõunal vaatasime Estonia teatris
balletti Kolm musketäri.
Kuigi oleme praegu mõttes juba pühades ja jõuluvaheajas, tuleks meenutada kaht päeva läinud kuust.

14. novembril sai Aseri kool 104aastaseks. Meie tähistasime seda traditsioonilise
(klassi)pildistamisega. Uudis oli tänavu pikk sünnipäevatort, mis sai kokku pandud klasside ja õpetajate
erinevatest küpsetistest. Magusast sai kõht täis: huvitav oli paljusid koogivariante maitsta. Mõistagi
pidas direktor Kutsar enne sünnipäevakõne, kolme klassi õpilased lugesid oma tervituse ja ühiselt
laulsime kooli laulu. Siis me veel ei teadnud, et mõne nädala pärast hakkame koolilaulu sõnade ja viisi
autorist Jaan Lindest rääkima minevikus. Aga me jääme meie endist muusikaõpetajat mäletama ja
meenutama, muuhulgas ka koolilaulu lauldes.

Tavakohaselt mõtlesime novembris meestele, eeskätt isadele. Kutsusime nad pidupäeva eel kooli.
Mitmes klassis kulges ainetund sel päeval teistmoodi, sest selle sisustasid nö külalisõpetajad – mehed.
Fuajees toimus täpsusviskevõistlus kaabusse ja kärusse, mille koondvõitjad olid loodetavasti tulevased
isad Ivar Vaas ja Martin Kaukes 6 punktiga ja hr Poljakov ja Šiparev 5 punktiga. Kindlat kätt näitasid
ka hr Koikov, Orav, Šipilov, Rõžov jt.

Isadepäevast saame ilusa silla 15. detsembrisse, mil kooli saalis tegutses kolmandat korda päkapikulaat.
Ka sel päeval olid pered meiega! Koolirahvas rõõmustab alati, kui lapsevanemad meie valgesse majja
tee leiavad ja me üheskoos laste erinevaid pädevusi arendame, tulemaks eluga hästi toime, nagu riiklik
õppekava ette näeb.

Päkapikulaadal abistasid mitmed lapsevanemad müümisel, veelgi enam oli neid, kes olid koos lastega
erinevat jõulukaupa valmistanud. Ostjaid lootsime küll rohkem, ent lapsed jäid rahule. See oli huvitav
kogemus ja tulus majandusõppe praktikum!
21. detsembril kell 18 ootame koolimajja meie ja muusikakooli ühisele talvekontserdile.
23. detsembril saame tunnistused ja läheme kuni 11. jaanuarini koolivaheajale.
Talve ja jõulut!
Pärja Kesküla huvijuht

Esimene Ida-Virumaa haridusfestival
12.-13. novembril toimus Jõhvi Kontserdimajas haridusfestival. Festivali raames toimus rahvusvaheline
seminar ja haridusmess ettevõtliku hariduse teemal.
Sellest messist võttis ka meie kool osa.
Õpetajatele ja haridusjuhtidele toimus mõlemal päeval saalis seminar, millel esinesid mitmed
väliskülalised.
Meie seitsmekesi saime tutvuda nende tegevustega, mis toimusid fuajees. Näiteks oli kohal Narva
kolledž, kelle juures me tegime endale tassialused ja voltisime loomi. Iisaku muuseumi nurgas sai nagu
vanasti pakust katuselaastu tõmmata ja moodsama märgviltimisega jõuluehte valmistada. Kohtasime ka
teiste koolide õpilasi ja õppisime füüsikabussi üliõpilastelt palju uut ja huvitavat.
AHHAA-keskuse töötoad said vaieldamatult meie lemmikuks. Meile näidati mitmesuguseid katseid ja
saime ka ise neid sooritada, samuti sai seal kontrollida oma teadmisi matemaatikas. DNA mudelit saab
väga edukalt laduda erivärvilistest kummikommikarudest, millest mitmedki suhu rändasid. Üks
huvitavamaid asju meile oli sea silma lahkamine.
Teisel päeval käisid haridusmessil seitse VIII ja IX b õpilast.
Katriin Põllu, Maarja Mäesepp, Richard Balanenkov

Me võitsime peaauhinna!
Tänavused Betti Alveri luulepäevad olid Kirdekatele enneolematult edukad. Jõgeva Gümnaasium, kes
juba 17. korda seda luuleteatrite festivali korraldab, oli seekord välja valinud viis luuletust, millest iga
trupp valis lavastamiseks endale meelepärase. Meie valik oli Kapten Oleander – karm lugu kaptenist,
kes oli kõikjal võhivõõras ja kurikuulus. Peategelast mängis Georg Logins.
Žüriil – Jaak Allik, Kersti Kreisman, Üllar Saaremäe, Gerda Kordemets, Leelo Tungal, Elo Viiding jt. polnud 25 trupi seast lihtne peaauhinna väärilist välja valida. Kui kahel eelmisel aastal tunnistati
parimaks Kuusalu Keskkool ja seda üsna üksmeelselt, siis tänavu sündis otsus alles suurte vaidluste
järel. Oli ju Kuusalu ka seekord klass omaette ja suurepäraseid etendusi oli veel mitmeid.
Oleme Tähetunnil osalenud seitsmel korral ja alati on meid ka märgatud:
1997 – näitlejapreemia: Reeli Meiel
2004 – huvitava materjalivaliku preemia
2005 – publiku magnet: Helina Sternhof
2006 – parima naisnäitleja kandidaat: Anu Kokk
2007 – laureaadipreemia; parim naisnäitleja: Anu Kokk
2008 – ansamblimängu preemia; näitlejapreemia: Georg Logins
2009 - peaauhind; näitlejapreemia: Georg Logins
See, et me nii palju tähelepanu oleme pälvinud, on tegelikult ime, sest Jõgeval on alati koos Eesti

tugevamad tegijad.
Meie võiduetendust saab näha kooli talvepeol 21. detsembril kell 18.00.

Pilte saab vaadata Kirdekate kodulehelt http://kirdekad.pri.ee/.
Georg Logins, Triinu Rohesalu, Liis Lillepea, Anu Kokk, Maarja Mäesepp, Katriin Põllu ja juhendaja
Luule Varinurm

Lahe koolipäev 2009
Traditsiooniline noortekonverents toimus läinud kuul ja tänavu Tallinnas.
Algas see kõik uhiuuelt Vabaduse väljakult. Edasi liikusime rongkäiguga nukuteatri poole. Tee peal
kohtasime palju noori näitlejaid, kes esitlesid maailma probleeme ja pakkusid ka pisut nalja.
Konverentsi teema oli ‘’Kas maailm ootab mind?’’ ja selle juht oli Märt Treiel. Publikut naerutas žürii,
mis koosnes kolmest nukust. Esimesed esinejad olid Contra ja Kolga, kes pidid oma seisukohti
kaitsma: Contra oli maal elamise poolt, Kolga aga linnas elamise.
Järgmisena astus lavale ajakirjanik Neeme Raud, kes rääkis oma elust-olust Ameerikas ja sama tegi ka
kunstnik Martin Saar. Nendelt küsiti ka, kas Ameerika ootab meid. Millegipärast jäi mulle meelde just
Neeme Raua vastus, milleks oli ei.
Peale neid tuli Marju Lauristin, kes analüüsis, mis tulevik meile toob. Tema järel oli Ivo Linna, kes pani
terve saali koos endaga laulma.
Siis tuli järg Riigikogu esimehe Ene Ergma kätte, kes andis ühele tublile Hiiumaa tüdrukule, Reili
Rannale, auhinna ‘’Hea eeskuju 2009’’ ja 20000-krooni suuruse stipendiumi. Talle tuli lavale laulma ka

Jaagup Kreem.
Viimastena olid laval koorijuht Raul Talmar ja tantsuõpetaja Märt Agu, kelle ülesandeks oli rahvas
laulma ja tantsima panna.
Kokku oli konverentsil ligi 600 osalejat ja mul oli hea meel, et ka mina nende hulgas olla sain. Siin
juures tahakski tänada Aseri valda, kes andis meile kuuele võimaluse sinna minna.
Liis Lillepea

SPORT
SAALIJALGPALL
Kahjuks sellel aastal ei ole Aseri rahval võimalik vabaajakeskuse saalis ergutada meie saalijalgpalli
meeskonda, aga loodame, et siiski varsti see võimalus meile avaneb. Seniks on meie meeskonna
kodusaaliks Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse saal Jõhvis, aadressil Kutse 13. Meie meeskond juhibki
Eesti saalijalgpalli Esiliiga Ida piirkonna tabelit, teisel kohal on FC Maardu Starbunker ja kolmandal
kohal FC Narva-Jõesuu meeskond. Aseri meeskonda kuuluvad: J.Aboljanin, A.Avdeev, V.Fjodorov,
D.Gabinet, A.Gorjainov, A.Gromov, I.Jakovlev, P.Kondratjev, A.Kurotškin, P.Laidinen, O.Lukjanov,
A.Makarov, A.Moskaljov, D.Peredkov, K.Rubtsov, E.Rõžov, S.Dišov, D.Dtšeberin, V.Tonevitski,
S.Vigovski.
Meie meeskonna kodumängud Jõhvis:
9. jaanuaril 2010 kell 12.00
23. jaanuaril 2010 kell 12.00
AEROOBIKA
Kõiki, kes tahavad hästi välja näha ja olla heas füüsilises vormis, kutsume AEROOBIKA treeningule
Aseri Keskkooli saalis esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 18.30
Mõtle oma tervise peale juba täna !
Treener Olga Zavjalova
LAUATENNIS
14. novembril selgitati Narvas Ida-Virumaa meistrid lauatennises. Naiste üksikmängus krooniti
Ida-Virumaa meistriks TATJANA TŠISTJAKOVA, meeste üksikmängu võitis Toomas Libene Narvast.
Naiste paarismängus tulid hõbemedalile Tatjana Tšistjakova koos Karmen Kozmaga. Meeste
paarismängus toodi koju samuti hõbedased medalid – need kuulusid Pekka Laidinenile ja Kert Räisile.
Segapaarismängus Tatjana Tšistjakova koos Pekka Laidineniga saavutasid kolmanda koha. Tublilt
mängisid ka meie noored lootustandvad lauatennisistid Reelica Hanson ja Leonid Vagulin.

EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED
Detsembrikuu eakad:
Selma Reitkam - 89
Karl Aaman - 85
Ants Jaanru - 85
Jevgenia Männik - 85
Helmi Peuša - 83
Adelaida Jakovleva - 81
Valentina Pavlyuchkova - 80
Juta-Johanna Hunt - 75
Hilde Lukken - 75
Elvi-Helene Roots - 75
Ott Kozlov - 70
Maimu Vastisson - 70
Urve Veeroja - 70

Õnnitleme!

TEATED
Austatud vallarahvas!
Ootame kuni 11. jaanuarini 2010 valla aukodaniku kandidaate.
Aukodanikuks saab olla väärikas inimene, kes oma tööde-tegemistega on andnud panuse valla
arengusse.
Statuudiga saab tutvuda valla kodulehel ja vallavalitsuse kantseleis.
* Valla aukodaniku nimetus on omistatud Selma Vasarale, Lea Karjale, Veedi Penekule ja Ester
Kullamaale.

Aseri Vallavalitsus soovib tunnustada valla teenetemärgiga isikuid, kellel on olnud valla arengus
märkimisväärseid teeneid. Taotlusi saab esitada hiljemalt 11.01.2010 valla kantseleisse või e-postiga
aadressile: info@aserivv.ee
Taotluste esitamisel lähtuda määrusest, mida saab vaadata valla kantseleis, raamatukogudes ja valla
kodulehel (Aseri Vallavolikogu 30.05.2007 määrus nr 32 "Aseri valla teenetemärgi statuudi
kehtestamine").

OÜ Rannu Rukkilill E.S.T. bussiliini Aseri-Kiviõli-Aseri sõiduplaan:
24., 25., 26. ja 27. detsembril 2009 ning 1. jaanuaril 2010
buss ei sõida.
23. ja 31. detsembril 2009 väljub buss Aserist Kiviõlisse
kell 12.00, Kiviõlist väljub buss kell 13.30.
24. detsembril kell 13.30 sõidab buss Viru-Nigula kalmistule.

