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Ehki vaene on see pind, kuhu saatus on meid paigutanud,
kuid sügavale siia oleme me oma juured ajanud.
Iga paelõhe, soomülka, raba ja liivakingu sisse
on meie tahtmise terasjuur puurinud.
Ja siit ei kisu seda välja miski jõud.
Meie isade higiga on see pind siin rammutatud.
Meie põlvkonna verega on ta vabaks võideldud.
Kogu jõudu pingutades loome me siin oma iseseisvat riiki.
( Konstantin Päts Eesti Vabariigi esimene president)
HEAD VABARIIGI AASTAPÄEVA!
VABARIIGI AASTAPÄEVALE PÜHENDATUD PIDULIK AKTUS TOIMUB 23. VEEBRUARIL
2010 KELL 18.00 ASERI RAHVAMAJAS

Aseri Vallavolikogu VII koosseis alustas tööd
Valimistest on möödunud neli kuud ja sellele järgnenud tööperioodist tahakski lühikese kokkuvõtte
teha.

Aseri Vallavolikogu on peale valimisi pidanud viis istungit.
Esimene istung, kus valiti volikogu esimees ja aseesimees ning eelmine vallavalitsus esitas
lahkumispalve, toimus rahulikus ja töises õhkkonnas, kus koalitsiooni ja opositsiooni erimeelsused
piirdusid ainult volikogu esimehe valimisel.
Teisel istungil päevakorras olnud vallavanema valimine ja vallavalitsuse kinnitamine näitas taaskord
volikogu koosseisu ühtset meelt, kuigi enamus vastaspoolelt puudus.
Kahjuks on eelnevad aastad näidanud opositsiooniliikmete pideva koostöövalmiduse puudumist, mis
on tekitanud küllaldaselt pingeid ja takistusi igapäevatöös ning mis ilmnes juba ka kolmandal volikogu
istungil, kus nad püüdsid volikogu istungi läbiviimist takistada mitteoluliste asjadega, mida oleks
saanud lahendada väljaspool istungi aega ja tekitades segadust protseduurireeglite järgimisel
eelarvekomisjoni koosseisu valimistel.
Kolmandal volikogul kinnitati ka meie esindajad erinevatesse liitudesse.
Eesseisval raskel ajal on valimised võitnud valimisliit "Reaalsus" võtnud enda kanda ka edaspidise
juhtiva rolli valla arendamisel, mida komisjonide esimeeste valimisel ka arvestasime, kuid see ei välista
koostöö tegemist opositsiooniga komisjonide töös. Keskerakonna esindaja volikogus Svetlana Šarina
on kaasatud revisjonikomisjoni töösse ja ta on avaldanud soovi osaleda ka sotsiaalkomisjoni töös.
Sotsiaaltööga juba enne valimisi alustanud Sergei Arefjev, kes mitmetele inimestele elamise võimaldas
ja nendele ka valla elanikeregistrisse sissekirjutuse välja nõudis ning valimiste ajal suure skandaali
tekitas, keeldus ise sotsiaalkomisjoni töös osalemisest. Ka kõige suurema komisjoni töös, mis tegeleb
valla hariduse, kultuuri ja spordiga, ei soovinud ükski volikogu opositsiooniliige osaleda, samas on nad
selle valdkonna kõige suuremad kritiseerijad. Siiani ei ole keegi neist avaldanud soovi osaleda
komisjonide töös. Komisjonide koosseisud on avaldatud valla detsembrikuu lehes.
Kõige ilmekamaks näiteks koostöö tegemise soovi puudumise kohta Gaido Kentemi valimisliidu poolt,
oli opositsiooni kõikide volikogu liikmete puudumine detsembrikuu volikogu istungilt, millele järgnes
nende poolt peale istungit saadetud absurdne kiri tühistada kõik selle volikogu istungi otsused.
Volikogu istungilt põhjuseta puudumist pean ma valija petmiseks ja nõudmise otsuste tühistamiseks
põhjendamatuks, kui sa ise vabatahtlikult otsuse tegemise juures ei ole.
Viimasel volikogul esitati poliitilistel põhjustel minu vastu umbusaldusavaldus, süüdistades mind
selles, et volikogu komisjonide aseesimehed jäid valimata ja minu juhtimisstiil ei meeldi neile. Oma
juhtimisstiili ma opositsiooni survel kindlasti ei muuda, sest volikogu istungid ei tohi muutuda
laadaplatsiks ja probleemid tuleb opositsioonil endile selgeks teha enne volikogu istungit.
Soovin opositsioonile jõudu ja tarkust, tegelege tõsisemate asjadega kui intriigide punumine!
Riho Kutsar
Volikogu esimees

VALLAVOLIKOGU
OTSUSED
21. detsember 2009
nr 16 2009 a. eelarve muudatused.
nr 17 Vallavanema puhkus. (22.12-31.12.2009 7 kalendripäeva)
MÄÄRUSED
nr 2 Maamaksumäära kehtestamine 2010 a. (maamaksumäär 1,5% maa maksustamishinnast aastas;
põllumajandussaaduste tootmiseks haritav maa ja looduslik rohumaa 1,0% maa maksustamishinnast
aastas).
nr 3 Aseri valla arengukava muutmine ( sisulisi muudatusi ei tehtud, vaadati üle täidetud punktid ning
pikendati tähtaega).
nr 4 Renditasude kinnitamine (sotsiaal- ja muu pind 10 krooni, äripind 20 krooni ruutmeeter).
nr 5 Volikogu alatiste komisjonide põhimääruste kinnitamine.
27. jaanuar 2010
OTSUSED
nr 18 Kinnistute Reeskalda tn 10 ja Kordoni tn 6 detailplaneeringu kehtestamine.
nr 19 2009 a. eelarve täitmise aruande ja reservfondi kasutamise kinnitamine.
nr 20 2010 a. eelarve I lugemine (vähendada 1.03.2010 valla ja allasutuste töötajate töötasu 5%,
eelarve muudatusettepanekud esitada 9.02.2010).
nr 21 Vallavanema töötasu kinnitamine.
nr 22 Vallavalitsuse ja vallaasutuste koosseisude kinnitamine.
nr 23 Volikogu esindaja nimetamine Aseri Keskkooli hoolekogusse – Koit Oras.
nr 24 Volikogu esindaja nimetamine Aseri Muusikakooli hoolekogusse – Regina Kaplina.
nr 25 Aseri valla aukodaniku kinnitamine.
MÄÄRUSED
nr 6 Vallavolikogu töö tasustamine.
nr 7 Omavalitsusteenistujate töö tasustamine
nr 8 Keskkooli pedagoogide töö tasustamine.
nr 9 Lasteaia pedagoogide töö tasustamine.
nr 10 Valla ametiasutuste töötajate töö tasustamine.
nr 11 Valla haridusasutuste pedagoogide töö tasustamine.

VALLAVALITSUS
KORRALDUSED
22. detsember 2009
nr 163 Ühekordsed toetused - 3700 krooni.
nr 164 Toiduraha maksmisest vabastamine Aseri lasteaias. (100% 3 ja 50% 7 last)
nr 165 2009 a. eelarve muudatused.

nr 166 Maaüksuse nime muutmine. (uus nimi Kalvi rand).
nr 167 Õigusvastaselt võõrandatud maa eest kompensatsiooni määramine. (Krista Andressoo).
nr 168 Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine. (Ahto Eero).
nr 169 Toetuse maksmine- 6600 krooni.
nr 170 Töölepingutes muudatuste tegemine – alates 1.03.2010 vallas ja allasutustes palgapäev 14.
kuupäeval.
nr 171 Hajaasustuse veeprogrammi lõpparuande kinnitamine – Anneli Bobrov.
27. jaanuar 2010
nr 1 Puudega inimesele hooldaja määramine.
nr 2 Sotsiaaltoetuse eraldamine.
nr 3 Pesupesemise hinna kinnitamine. (sotsiaalhooldusel olevatele inimestele Rannu külakeskuses 25
krooni masinatäis).
2. veebruar 2010
nr 4 Asenduskoduteenuse osutamise halduslepingu lõpetamine Aleksander Jerjominiga.
nr 5 Aleksander Jerjominile korteri eraldamine aadressil Nooruse 4-24.
nr 6 Katastiüksuse piiride kinnitamine ja nõusoleku andmine maa erastamiseks Anu Päärole.
nr 7 Valla teenetemärgid ja tänukirjad.
nr 8 OÜ-ga Aseri Kommunaal tasaarvlemine.
nr 9 Rannu külakeskuse töötaja ametikoha likvideerimine.

Konkurss „Maamehe ramm ja vägi”
Maamees ei ole siidikäpp, vaid töötegija, see õige maa sool.
Kõikide tublide maameeste tegemiste ja saavutuste tunnustamiseks ning säilitamiseks kuulutas Eesti
Põllumajandusmuuseum välja konkursi „Maamehe ramm ja vägi“. Konkursil osalemiseks ootame
materjale maal elavate või elanud, nii noorte kui juba taadiikka jõudnud maameeste elust ja tööst. Olgu
selleks oma kätega rajatud talu, nutikad lahendused ja huvitavad leiutised maatöö lihtsustamiseks,
uudse tehnoloogia rakendamine maaviljeluses või omanäolised sepis- ja puutööd – kõik maameeste
eluga seotud teemad on teretulnud. Materjali võib esitada nii reaalsete näidiste, fotode, videolõikude
kui makettide või kavanditena. Samuti ootame olmeesemeid, dokumente ning mälestusi ja eluolu
kirjeldusi.
Mälestuste kirjapaneku hõlbustamiseks aitab teid küsimustik, mille leiate muuseumi kodulehelt
www.epm.ee.
Kogutud materjal säilitatakse Eesti Põllumajandusmuuseumis ja kasutatakse novembris 2010 avatava
näituse „Maamehe ramm ja vägi” koostamisel. Soovi korral tagastatakse laekunud materjalid
omanikule peale konkursi lõppu.

Võitjad kuulutatakse välja 2010. aasta isadepäeval, 14. novembril.
Materjalid palume saata või tuua kuni 2010. aasta 30. septembrini Eesti
Põllumajandusmuuseumisse aadressil Pargi 4, Ülenurme 61714, Tartu maakond.
Juurde palume kindlasti märkida oma nime, sünniaasta ja kontaktandmed.
Informatsioon konkursi ja näituse kohta tel 738 3819 või e-posti aadressil kerle.arula@epm.ee.

Aktiivsed külaelanikud panid aluse matkade korraldamisele
MTÜ Kõrtsialuse Küla Seltsile tuli novembris toimunud küla koosolekul ettepanek korraldada kultuurija loodusalaseid matkasid Aseri valla küladesse. Võtsime seda ettepanekut tõsiselt, kuna nägime, et
külaelanikel on tõsine huvi oma kodukoha vastu ja otsustasime, et alustame matkade läbiviimist, mille
käigus tutvustame kohalikku kultuurilugu ja loodusolusid, toetudes valla ajalootoa ja pärandkultuuri
inventeerimise materjalidele.

Täneseks on toimunud kaks matka. Esimene, mis toimus 22.11.2009.a, viis 14 rännuhuvilist Mustmetsa
matkaradadele. Pikema peatuse tegime Keskkonnaameti poolt rajatud puhkekohas, kus küpsetasime
lõkkel vorstikesi ja keetsime pohlavartest teed. Vaatlesime liivakivipaljandit, proovisime looduses leida
vana mõisa- ja kihelkonnapiiri, rääkisime metsavahi töödest ja eluolust läbi aegade, leidsime üles
vanad metsarajad. Eriti huvitavaks osutusid osaliste endi poolt räägitud lood Mustmetsast.

Teine, ca 5 km pikkune matk toimus 06.12.2009 Aseriaru külasse. Tutvusime Aseri mõisa lugudega,
paekarjääri, Reeskalda ja Aseriaru külaga. Osavõtjaid oli seekord 10. Retk oli raske, kuna tuli kõrgelt
pankrannikult laskuda mööda kitsaid metallist treppe mere äärde ja peale puhkepausi uuesti üles ronida,
kuid huvitav. Meeldejäävaks tegid matka legendid ja kohalikud pärimuslood, mida sealkandis on
rohkesti talletatud ja põlvest põlve edasi antud, samuti ka looduseime- Reeskallas ja seal toimunud
inimtegevus.
Korraldatavate matkade eesmärkideks on tutvuda kohaliku kultuuripärandiga, täiendada loodusalaseid
teadmisi ja propageerida tervet eluviisi.
Lisaks kohalikku kultuuri, loodust ja kodulugu tutvustavatele matkadele pakub MTÜ Kõrtsialuse Küla
Selts ka saviprogrammi, mille käigus tutvustatakse sinisavi teket, kaevandamist, toodangut ja Aseri
asula teket seoses savi kaevandamisega. Programm lõpeb käelise tegevusega külamajas, kus saab
valmistada savikrohvi või sinisavist voolida esemeid. Saviprogramm on koostatud Ida-Virumaa
Keskkonnaameti Iisaku kontori eestvedamisel koostöös MTÜ Kõrtsialuse Küla Seltsiga.
Valla matkahuvilised, kutsume meiega ühinema!
Info: www.kortsialuse.ee; 53425673 Anneli, 53403296 Ott
MTÜ Kõrtsialuse Küla Selts

Näiteringi Kirdekad järjekordne laureaaditiitel
15.-16.01 osales Luule Varinurme juhendatav kooli näitering Kirdekad Betti Alverile pühendatud
põhikooliõpilaste luulepäevadel “Tuulelapsed”. Jõgeva Gümnaasiumis toimunud konkursil osales 17
luuletruppi. Koos Orissaare Gümnaasiumi, Saaremaa Ühisgümnaasiumi ja Viimsi Keskkooli truppidega
sai kuldse laureaadi tiitli ka meie Kirdekad. Tuulelaste seekordne teema oli vene lasteluule, mis
võimaldas kaasata ka vene osakonna õpilasi. Maarja Mäesepp, Katriin Põllu, Lauriina Vastisson,
Angelina Jakubova, Angelika ja Juulika Kaplina esitasid Kornei Tšukovski luuletusel “Krokodill”
põhineva lavastuse nii hästi, et hindajad olid meie noortele näitlejatele kiituse jagamisel väga
üksmeelsed.
Luule Varinurm andis kohalikule lehele “Vooremaa” ka intervjuu, sõnades muuhulgas: „Olnuks teema
teistsugune, poleks me Tuulelastele välja tulnudki, sest põhikooliealisi oli meie truppi ainult kaks tükki
alles jäänud, vene lasteluulega seoses tekkis aga idee kaasata vene lapsed.“
Ka märkis ta tagasihoidlikult, et tema keerulisi lavastusi teha ei oska, vaid ainult lihtsaid. „Krokodilli
lugu“ on tõesti üsna lihtsate vahenditega tehtud, ent kõik kuus piigat olid lugu jutustades väga veenvad
ja suutsid väga hästi tempot hoida. Kõige olulisem oli aga see, et suurema lavakogemusega eesti
tüdrukute ja temperamentsemate vene tüdrukute vahel tekkis laval omapärane sünergia. Tekstigi loeti
vaheldumisi eesti ja vene keeles.
„Tegin luuletuse eesti- ja venekeelsest tekstist koopia, panin need ühele paberile paralleelselt jooksma
ning siis vaatasin, kuidas teksti kahe keele vahel jagada, nii et lugu sujuvalt jookseks ja riimgi alles
jääks,“ ütles Luule Varinurm.
Eesti Harrastusteatrite Liidu kooliteatrite koordinaator ja koolitusjuht Maret Oomer tõdes, et meie
kakskeelse trupi edukas etteaste sundis mõtlema, kui vähe Eestis külg külje kõrval elavad eestlased ja
venelased siiani osanud teineteise potentsiaali vastastikuseks vaimseks rikastamiseks ära kasutada, aga
Kirdekate „Krokodilli lugu“ on kõige ehedamal moel heaks integratsiooni näiteks.
Edukalt esinesid õp Imbi Pakkeri õpilased Ekspresskataloogi poolt korraldatud joonistusvõistlusel
“Kelleks tahan saada”, kus võitja auhinna sai Aleksander Kozlov IV a klassist. Tänukirja heade tööde
eest said ka teised neljanda klassi õpilased: Aleks Traumann, Reelica Hanson ja Aleksandr Krõlov.
Kolmanda veerandi alguses valisid IX ja XII klassi õpilased oma põhikooli lõpueksamid ja
gümnaasiumi lõpetamiseks riigieksamid.
Ettevõtliku kooli projekt, milles Soome, Rootsi, Läti ja kümne Ida-Viru kooli kõrval ka Aseri Keskkool
osaleb, võõrustab kolme veebruaripäeva jooksul Läti koolide delegatsiooni, kellele korraldatakse ka
Ida-Virut tutvustav ekskursioon. Ekskursiooni läbiviimisel ja turismiobjektide tutvustamisel on kahe
Toila Gümnaasiumi neiu kõrval ametis ka meie tubli XI a klassi õpilane Kert Räis, kes saab oma inglise
keele oskuse proovile panna, kuna see on projekti ametlikuks keeleks.
Riho Kutsar
Aseri Keskkooli direktor

EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED
Jaanuarikuu eakad sünnipäevalapsed:
Asta Uustalu - 90
Leida-Miralda Rätsep - 89
Vaike Raagmets - 88
Anisiya Erakhtina - 84
Lembi Zubova - 84
Elfi Pällo - 84
Aino Aaman - 83
Evgeniya Kunitskaya - 80
Niina Krjutškova - 80
Maria Zakatova - 80
Valdek-Ferdinand Juuse - 80
Erika Trummar - 75
Vera Bobrova - 75
Aino-Miralda Meiel - 75
Hilja Metsküla - 70
Anna Lagutko - 70
Rein Musten - 70
Veebruarikuu eakad sünnipäevalapsed:
Marta Paavo - 94
Aleksander Tamm - 92
Arnold Musten - 91
Linda Kotkas - 87
Zinaida Zosimenko - 85
Aleksandra Romašova - 82
Veera Anissimova - 80
Evgenia Suchkova - 80
Anna Käär - 80
Maria Lavinen - 70
Ljudmilla Krõlova - 70
Valentina Smirnova - 70

Õnnitleme!

SPORT
KAHE JÕULUVANA JA PALJUDE MEDALITEGA AASTASSE 2010
Aseri lauatennisistid tegid kokkuvõtteid möödunud aastast. Aasta lõpp kujunes meile väga edukaks.
Eesti võistkondlikel meistrivõistlustel on ainsana Aseri naiskond ilma kaotuseta peale kahte vooru, ees
on veel mängida kaks vooru ja finaalvõistlus.
26. detsembril mängiti Tallinnas EESTI TOP-8, kus olid kohal kõik parimad lauatennisistid. Naiste
klassis tuli võitjaks meie treener TATJANA TŠISTJAKOVA. ELTL Laste GP Narvas võidutsesid
REELICA HANSON ja NIKITA KONSA. Silmas pidades häid tulemusi, kaunist jõuluaega ei olekski
üks jõuluvana meie tublide lastega toime tulnud, sest väikesed sportlased tahtsid näidata oma oskusi nii
lauatennises kui ka lugeda või laulda jõuluvanale. Kõik nad olid ära teeninud kingitused ja pikad paid.

Sportlikud jõuluvanad mängisid lastega nii lauatennist, kui ka tutvustasid jõulumaa tegemisi.
UUEL AASTAL HÕBEDASED MEDALID.
Eesti noorte võistkondlikud meistrid lauatennises selgitati 23. jaanuaril Narvas.
Aseri tüdrukute võistkond saavutas Narva järel teise koha, nii hea tulemusega võistkonna võistluses
saadi hakkama siis, kui treener Tanja mängis veel ise noorte klassis. Võistkonnas mängisid: Karmen
Kozma, Reelica Hanson, Liisa Jerahtina, Laura-Liis Nurga.
JÜRI KALNINŠILE PRONKSMEDAL
30. jaanuaril toimusid Tallinnas Eesti veteranide meistrivõistlused lauatennises. Meeste 55+ klassis
saavutas hinnatava kolmanda koha Aseri tubli lauatennisist Jüri Kalninš.
SAALIJALGPALL
Uut aastat alustavad edukalt ka meie saalijalgpallurid. Tabeliseis :
1. F. FC Narva-Jõesuu - 21 p.
2. F. Aseri SK - 21 p.
3. F. FC Joker - 15 p.
4. F.FC Maardu Starbunker - 12 p.
5. F. Kuusalu JK Rada - 4 p.
6. F. Loo JK - 4 p.
7. F. Fun Club - 3 p.
Väravalööjate edetabelit meie piirkonnas juhib Aseri SK mängija VIKTOR FJODOROV 25 väravaga.
Kõigis kaheksas mängus on osalenud Ilja Jakovlev, Aleksander Makarov ning Viktor Fjodorov. Hoiame
pöialt meie võistkonnale.
ÜRITUSED
21. veebruaril 2010 algusega kell 11.00 – 15.00
TALVINE KALAPÜÜGI VÕISTLUS, LASTELE LIULASKMINE JA LUMELINNAKU
EHITAMINE ASERI TIIGIL.
Osaleda võivad kõik soovijad võistkonnaga, sõpruskonnaga, küladest, peredest, koolist, töökohtadest
jne. Palume kaasa võtta töövahendid – labidad, ämbrid, spreivahendid jne. Pakume külma peletamiseks
sooja suppi ja teed.

TEATED
Erra ohtlike jäätmete kogumispunkt on avatud
Erra alevikus on avatud ohtlike jäätmete kogumispunkt teisipäeviti kella 9.00-17.00 ja laupäeviti
10.00-17.00.
Jäätmeid võetakse vastu Kiviõli linna, Püssi linna, Aseri valla, Sonda valla, Lüganuse valla ja Maidla

valla elanikelt.
Kogumispunktis võetakse vastu järgmisi jäätmeid:
1. Õlifiltreid, reostunud materjale, värvi ning lahustijäätmeid.
2. Õlijäätmeid, vedelaid lahusteid ning värvijäätmeid.
3. Reostunud pakendeid.
4. Luminestsentslampe.
5. Akusid.
6. Ravimijäätmeid.
7. Elavhõbedajäätmeid ning kemikaalijäätmeid.
8. Patareisid.
9. Vanaelektroonikat, külmikuid.
Jäätmete üleandmiseks tuleb kogumispunktis esitada isikut tõendav dokument.
Kontaktisik Kairi Veitmann, tel 58 188 729

Metsamajanduse spetsialist Raido Tammik võtab Aseris kodanikke vastu iga kuu teisel esmaspäeval
kella 10.00-12.00.
Tel 51 42 613

