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VALLAVOLIKOGU
31. märts 2010
OTSUSED
nr 32. Maagaasil elektri- ja soojuse koostootmisjaama rajamine.
nr 33. Lepa kinnistu detailplaneeringu algatamisest keeldumine.
nr 34. Sonda valla üldplaneeringu kooskõlastamine.
nr 35. Revisjonikomisjoni suunamine 2009. aasta plaanilise kontrolli teostamiseks.
nr 36. Vallavanema puhkuse ajakava kinnitamine.

VALLAVALITSUS
KORRALDUSED
29. märts 2010
nr 18. Projekteerimistingimuste väljastamine.
nr 19. Reservfondist suunamine.
nr 20. AS Lukoil Eesti välisõhu saasteloa taotluse kooskõlastamine.
nr 21. Aseri Muusikakooli hoolekogu kinnitamine.
15. aprill 2010
nr 22. Plaanimaterjali alusel Kalvi rand munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala
kinnitamine.
nr 23. Plaanimaterjali alusel Kesktänav 9a munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala
kinnitamine.
nr 24. Nõusoleku andmine RUF EESTI AS-le ilutulestiku korraldamiseks Kalvi mõisa territooriumil 1.
mail 2010.
nr 25. Maves AS jäätmeloa taotluse kooskõlastamine.
nr 26. Aseri valla kaunimad objektid vabariigi peaministri vimplile.
Eve Kuldner ja Kalju Sults, asukoht Oru küla, Tiigilao mü.
Ene ja Mati Alles, asukoht Aseri alevik, Nurme tn 11.
Silvi-Niina Varinurm ja Ants Varinurm, asukoht Aseri alevik, Nurme tn 9.
Anne ja Evald Penek, asukoht Aseri alevik, Tellise tn 4.
nr 27. Ehitusloa väljastamine.
* karjääri elektrivõrguga liitumiseks Aseri vallas, Kõrkküla külas, Kõrtsi maaüksusel.
nr 28. Tugiisiku teenuse väljaarendamine.
nr 29. Keskpõik 1 ja Keskpõik 2 asuvate katastriüksuste sihtotstarbe määramine.
nr 30. Ehitusloa väljastamine.
* Kõrtsialuse Külastuskeskuse külalistemaja ehitamiseks Aseri vallas, Kõrtsialuse külas,
Külastuskeskuse maaüksusel.
nr 31. Avahooldusele suunamine.

Kevad koolis- lõpueksamite tegemise aeg
Lumerohke talv on möödas, lumi üllatavalt ruttu sulanud ja jahedavõitu päikseline kevad käes.
Kevadised tegemised on käsil ka koolis- alanud on eksamiperiood. Viimasest ülevaatest on möödas
mõni kuu, seepärast alustan veebruarist ja tutvustan meie koolielu lisaks tavapärasele õppetööle.
16.02- vastlapäeva kelgutamine, suusatamine, vastlakukli söömine, lisaks käisid õpilased ja õpetajad
Kohtla-Järve Jäähallis uisutamas.
22.02 tulid meile taas külla Narva Pähklimäe Gümnaasiumi õpilased. Projekti “Narva lapsed näevad
Eestit” raames külastasid nad Rakveret, Kõrtsialuse külakeskust, Wienerbergeri tehast, õp Anna
Stepanova viis läbi eesti keele tunni, toimus iseseisvuspäeva teemaline viktoriin ja järgmise päeva
hommikul toimunud Eesti Vabariigi 92. aastapäeva ühisel aktusel näitasid Narva õpilased meile
ettevalmistatud slaidiprogrammi “Eesti riiklusega seotud riigitegelastest”, muusikaline etteaste nende
kahelt kitarristilt ja solist Anna Metelitsa esitatud laul olid väga meeleolukad.

25.02- ühiskonnaõpetuse ja bioloogia õppesõit Tallinnasse, kus õpilased külastasid Riigikogu, Kadrioru
lossi, Stenbocki maja, Metsakalmistul süüdati Konstantin Pätsi ja Lennart Meri haual küünlad.
Maailmakuulsal rändnäitusel “Bodies”, kus eksponeeriti inimorganismide preparaatidest tõelisi
inimkehasid, võisid õppesõidul osalejad tutvuda inimorganismi seni avaldamata saladuste, põnevate
detailide ja keerulise ülesehitusega, näha oma silmaga uudsel meetodil säilitatud üle 200 üksiku organi
ja kehaosa, näha milline on inimese keha seestpoolt.
4.03 oli meil külas lasteteater Trumm etendusega “Roosad sokid”, milles kolm näitlejat kandsid ette
lugu sõprusest, mõistmisest ja teineteise aitamisest.
Aseri Keskkool ja lasteaed osalevad Ettevõtliku kooli projektis. Rahvusvahelise projekti Enterprising
SELF raames toimus 15.-16.03. seminar Rootsis Örebros, kooli poolt oli delegatsioonis Kert Räis XI a,
lasteaiast Eha Polluks ja Astred Meiel. Seminari üldteemaks oli ettevõtlikkus ja koostöö ettevõtetega.
Koos seminariga toimus ka kohalik iga-aastane õpilaste mess.
Kert Räis: Saabudes Rootsi, oli kohe näha, et võõrustajad võtavad asja täie tõsidusega ning olid

vastuvõtuks täiesti valmis. 15. märtsil jõudsime Örebro linna väikese hilinemisega, elus ja terved.
Bussist väljudes, suundusime programmikohaselt otsemaid õpilasfirmade näitusele. Kohale oli tulnud
ligi 40 õpilasfirmat, kes promosid oma tooteid.
Päevakava järgi ootas meid suures saalis mees nimega Mikael Genberg. Suurepärase esitusega rääkis
ta meile oma õnnestunud ettevõtmistest ning unistusest, mis arvatavasti peagi teoks saab. Genberg on
Rootsi üks kuulsamaid ehitajaid. Huvitav seejuures on see, et ehitust pole ta kunagi õppinud ning tema
sõnul valmistab talle suuri raskusi ka väikese puuonni ehitamine. Miks on siis Mikael Genberg kuulus?
Jalutades üks päev Stockholmi pargis, tabas ta pead idee. Ta pöördus linnavalitsuse poole palvega
lubada tal ehitada puu otsa üks väike maja. Paari kuu pärast sai väikesest puuonnist Rootsi kuulsaim
hotell.
Seminari viimasel päeval oli kavas osalemine töötubades ning loeng ühe tavalise kooliõpetaja poolt.
See kooliõpetaja rääkis muuhulgas sellest, kuidas ta oma õpilastega otsustas ühel päeval luua väikest
firmat. Tegeldi igasuguste taimede kasvatuse ja müügiga. Kasum pärast esimest aastat oli kolossaalsed
45 000 rootsi krooni.
Töötube oli kuus, sai valida endale just sobiv. Valisin töötoa nr 2 kasuks, kus oma tööst rääkis Rootsi
innovatiivseim matemaatika õpetaja Fredrik Berg, kes samas tõi näiteid ka oma õpetamismetoodikast.
Tema tunnis ei lahendata ülesandeid vanadest õpikutest, vaid tehakse ise projekte. Õpilased
lahendavad ülesandeid lähtudes tänapäeval reaalselt vaja minevatest pangalaenudest jms.
Reis oli igati kasulik ja huvitav!
19.03- tänavust lugemisaastat, rahvusvahelist teatrikuud ja emakeelepäeva tähistasime näitemängudega
eesti folkloorist.
Lugemine on parim õppimine
Nii ütles … Aleksandr Puškin juba vähemalt üle-eelmisel sajandil.
Aasta 2010 on lugemisaasta. Lugemine on nauding, mis annab nii elamusi kui teadmisi. Ja mis see
õppimine – vähemalt ideaalis – muud ongi! Lugemisaasta on mõeldud kõigile, kes oskavad ja tahavad
lugeda või alles õpivad lugema või kes mingil põhjusel veel ei loe.
Meie koolis oli lugemisaasta avaürituseks eesti folkloori teatri etendus 19. märtsil.
Etendusest said osa kõik õpilased, õpetajad ja ka kohale tulnud lapsevanemad. Näha sai viit lavastust:
Helde puuraiuja, Ahjualune, Vares käib tihasel kosjas, Kukk, kass ja kana ning Imelik peegel. Seekord
olid näitlejateks kõik eesti osakonna lapsed. Koos terve kooliga aga laulsime-mängisime
Talumehemängu. See uudne ettevõtmine, mis kõigis rõõmsat elevust tekitas ja mängulusti pakkus, oli
ilusaks lõpuakordiks III veerandile, mil tähistame nii emakeele- kui teatripäeva. Sügisel on plaanis
lavastada vene muinasjutte ja siis näitlevad juba vene õpilased.
Kord nädalas loevad raamatukogutädid algklassidele muinasjutte. Nii koolis kui kodus loetud
raamatute kohta peavad lapsed lugemispäevikut.
Lugemisaasta on alles noor ning palju põnevat veel ees. Juba nädala pärast, emadepäeva reedel, 7. mail
kutsume kooli emasid, õieti kõiki koduseid, kes oma lastele mõtlevad, et nad jutustaksid klassi ees oma
lapsepõlve lugemistest.

Algklasside etendus "Helde puuraiuja"

6.04 tunnustati Kultuuriministeeriumi tänukirjaga Aseri Keskkooli, kes osales konkursil
“Integratsioonialased arendusstipendiumid 2010” projektiga “Kultuuriliselt mitmekesise Eesti
teadvustamine”.
7.04 käisid õpilased Tartus Eesti Põllumajandusmuuseumis leivategu kaemas, mulgiputru, kohapeal
valmistatud leiba ja kodust võid maitsmas ning teatris Vanemuine muusikali Detektiiv Lotte vaatamas,
tehti ka ringkäik Tartu südalinnas, kus tulevased üliõpilased said Tartu Ülikooli sambaid oma käega
katsuda. Sõit sai teoks riikliku leivaprogrammi rahadega.
Naistepäeva tähistasime õhupallide ja heade soovidega naisperele.
Eesti Rahvusraamatukogu tänukirja said Olga Smirnova, Triinu Rohesalu, Irina Sorokina, Margo
Nõmmets, kes võtsid osa 10.-26.03 Saksa, Šveitsi ja Austria saali poolt korraldatud vabariiklikust
veebiviktoriinist “Ein kleines Oster-Quiz für Klein und Groβ”, teenides oma vastustega
maksimumpunktid. Tänati ka õp Mari-Ann Sternhofi rohkearvulise õpilaste osavõtu eest.
Aprilli ja maikuus käivad II ab õpilased Kiviõli 1.KK ujulas kaks korda nädalas ujumise algõpetuse
tundides õp Ellen Janseniga.
13.04- koolis olid külas paeaastat tähistavate ürituste raames Porkuni paemuuseumi juhataja Ella Vikk
ja Aili Ilves, kes viisid läbi muuseumitunni „Siluri Sumadan“, tutvustades õpilastele paemuuseumis
eksponeeritavaid erinevaid kivistisi ja meie rahvuskivi- paekivi.
15.04- kooli VI-IX ab õpilased osalevad koostööprojektis “Kaitse end ja aita teisi”, kus 10 Ida-Viru
kooli saavad tasuta koolitused ja loengud, mille eesmärgiks on lapsi õpetada oskuslikult käituma
eriolukorda sattumisel, teemadeks: elupäästev esmaabi, vetelpääste, seadusandlus ja noored, liiklus- ja
tuleohutus. Esimesel loengul esinesid Ida-Eesti Päästekeskuse ennetustöö spetsialistid tuleohutuse alal.
Kuulates ära ka teised loengud, on õpilastel võimalus osaleda juuni alguses 3-päevases õppelaagris
Kaitseväe keskpolügoonil Lääne-Virumaal Läsnas.
16.04 toimus IX-XII ab ühiskonnaõpetuse tund, kus Riigikogu liikmed Toomas Varek ja Olga Sõtnik

rääkisid poliitikast, Riigikogu tööst ja koos õpilastega arutati meie ühiskonna asju.
17.04 toimus Pannjärvel kindral Aleksander Tõnissoni rännak-jooks, kus õp Jüri Kamenski õpilased
Karina Nizinkaja, Alina Kapotina, Pavel Nikitin ja Sergei Novikov võtsid osa 3 km pikkusest
noortejooksust. Alutaguse Malev autasustas neid distantsi läbimise eest ilusa diplomiga.
21.04 oli gümnaasiumi lõpukell, kus I ab ja XI ab tervitasid lõpuklasside õpilasi ja soovisid neile edu
eelseisvateks eksamiteks. Oma eksamieelsete lubadustega esinesid Georgos Maximus (Georg) ja
Margonas (Margo). Vaata lisaks kodulehe pildigaleriis pilte.

Lõpukella toimumise ajaks oli juba üks eksam XII b sooritatud (riigikeel) ja osal lõpetajatest on üks
riigieksam sooritatud eelmisel aastal. Soovime kõigile lõpetajatele eksamite sooritamiseks kindlat
meelt, mõtteteravust ja ka õnne.

23.04 tähistasime jüripäeva.
Eelteade- ootame kõiki emasid-vanaemasid 7. mail kooli. “Emad koolis” päeval tundide külastus ja
kontsert kell 12.
Riho Kutsar
Aseri Keskkooli direktor

RAHVAMAJA RUBRIIK
Missivalimiste järelkaja
16. aprillil toimus Aseri Rahvamajas Minimissi valimine. 17 väikest missihakatist olid lavale üles
rivistatud ja valmis osalema talendi ja tantsuvoorudes. Publikut oli saalis palju, igaühel oma lemmikud,
kellele kaasa elati. Võistlus toimus kahes vanusegrupis.
Esimesena astusid võistlusse väikesed liblikad, suurematel oli valitud tantsuks kooli hip-hop. Kui kõigil
said laulud lauldud ja luuletused loetud, asus žürii tööle. Rebimine oli kõva ja valikute tegemine osutus
parajaks pähkliks. Nooremas vanusegrupis võitis talendivooru Erena Kozlova, publiku lemmikuks
osutus Sabina Vjazitskaja, II printsessiks sai Meribel Ivanov ja I printsessiks Sabina Vjazitskaja.
Minimissiks krooniti Kristina Andrejeva.
Vanemas grupis oli talendivooru võitjaks Marina Tõsjatšnik, publiku lemmikuks sai Hanna-Loora
Bobrov, II printsess oli Reelica Hanson ja I printsess Stella-Marii Hanson. Minimissiks krooniti
Hanna-Loora Bobrov.
Kuigi kõik missikandidaadid olid ühtviisi tublid, tuli valik teha. Ilusa kogemuse võrra on nad nüüd
rikkamad. Palju õnne neile!

SPORT
TRADITSIOONILIST ASERI LAUATENNISETURNIIRI MÄNGITI RAKVERE
SPORDIHALLIS
18. aprillil kogunes Rakvere Spordihalli 153 lauatennise mängijat, et selgitada välja parimatest
parimaid noori lauatennisiste. Üldkokkuvõttes said võidukarika Aseri mängijatest REELICA HANSON
ja NIKITA KONSA. Kindlasti tahaks kiidusõnu jagada veel Hanna-Loora Bobrovi, Leonid Vagulini,
Mark-Rene Šmitsi, Aleks Traumanni, Deniss Semikovi kohta, kes kõik lõpetasid edukalt pika ja raske
hooaja.

Esimesel ametlikul lauatennisevõistlusel koos treeneritega

Nikita Konsa- kuni 9a poiste I koht

Reelica Hanson- kuni 11a tüdrukute I koht

JÜRIÖÖ JOOKS
16 tõrvikutega võistkonda startisid 23. aprilli õhtul, trotsides külma kevadilma, jooksurajale. Lasteaiast
oli jooksjaid 3 võistkonda, kes edukalt kõik raja läbisid, siinjuures tahakski tänada aktiivseid
kasvatajaid ja lapsevanemaid, kes koos lastega Jüriöö jooksu nautisid. Rõõm oli kohtuda ka endiste
õpilaste ja treeningukaaslastega, kes samuti võistlesid. Edukalt finišeerisid põleva tõrvikuga kooli
õpetajate võistkond, lauatennisistide ja lasteaia võistkonnad. Koolist jooksis 10 võistkonda.

Tõrvikute süütamine enne starti

Kodutoetus lasterikastele peredele
Sihtasutus KredEx annab teada, et alustab alates 28. aprillist lasterikaste perede kodutoetuse taotluste
vastuvõttu. Taotluste esitamise tähtaeg on 31. mai 2010.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt riigieelarvest eraldatud toetuse eesmärgiks on
vähendada sotsiaalset tõrjutust ning aidata kaasa lasterikastele peredele kaasaegsete elamistingimuste
loomisel.
Riiklik toetus on suunatud peredele, kus kasvab vähemalt 4 kuni 19-aastast (k.a) last ning kelle
sissetulek ühe leibkonna liikme kohta on 2 viimase kalendriaasta tuludeklaratsiooni alusel kuni 4 350
krooni kuus.
Toetatavad tegevused:
· eluaseme püstitamine, rekonstrueerimine või laiendamine ehitusseaduse tähenduses;
· eluaseme soetamine leibkonnale;
· eluasemelaenu põhiosa tagasimakse või omafinantseeringu makse toetamine;
· eluaseme tehnosüsteemide rajamine, muutmine või asendamine;
· eluaseme renoveerimine, mis ei ole ehitamine ehitusseaduse tähenduses;
· projekti elluviimiseks vajaliku ehitusprojekti koostamisega, omanikujärelevalve ja ehitusloa või

ehitamiseks kohaliku omavalitsuse kirjaliku nõusoleku taotlemisega seotud kulude katmine.
Taotlejal on õigus saada toetust ühe projekti finantseerimiseks. Maksimaalseks toetussummaks ühe
projekti kohta on 100 000 krooni või 200 000 krooni, kui taotleja leibkonnas kasvab 8 või enam last.
KredEx tasub toetuse summalt tulumaksu.
Riik toetab taotleja eluasemetingimuste parandamisele suunatud projektide teostamist 90-100%
ulatuses projekti maksumusest. Toetuse määr sõltub taotleja leibkonna kahe viimase kalendriaasta
keskmisest maksustatavast tulust ühe leibkonna liikme kohta. Toetust ei saa taotleda SA KredEx poolt
2008. ja 2009. aasta paljulapseliste perede toetuste vahenditest toetust saanud isikud.
Taotlusvorm koos lisade ja lisadokumentidega tuleb esitada KredEx-ile digitaalselt allkirjastatuna
e-posti aadressil toetused@kredex.ee või paberkandjal suletud ümbrikus saadetuna eranditult AS Eesti
Posti kaudu tähitud kirjana aadressil Hobujaama 4, Tallinn, 10151.
Toetuse täpsed tingimused on sätestatud majandus- ja kommunikatsiooniministri poolt kinnitatud
juhendiga „Kodutoetus lasterikastele peredele”. Nii juhend kui taotluse vorm on kättesaadavad
aadressil www.kredex.ee/toetused.
Lugupidamisega,
Anu Holmberg
Toetuste projektijuht
SA KredEx
Te 6674 110
anu.holmberg@kredex.ee

KUULUTUS
Ostan heinamaa niitmis- ja hekseldamisteenust tel: 5122025
Müüa soodsalt küttepuid ja klotse Tel: 5122025
Müüa odavalt ja kiirelt autovaruosad koju kätte tel: 56244605
Arve maksjaks oleks S.A.CITO OÜ
Aseri Ida-Virumaa Oja 13 43401

EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED
Aprillikuu eakad sünnipäevalapsed:
August Veski - 87
Niina Garanina - 83
Asta Korjus - 83
Lehte Veskus - 82
Sonya Štšerbakova - 81
Salme Reebert - 80
Kulla Juhkov - 75
Evald Pakker - 75
Elfrida Tsvetkova - 75
Laine-Miralda Nigul - 75
Helmi Purika - 70
Ljubov Jurevitš - 70
Leida Uussoo - 70

Õnnitleme!

Aseri Vallapäevade kuulutus
29.05. kell 6.00 - Äratusmuusika ja kalastamine.
11.30 - Vallapäeva pidulik avamine Aseri Keskkooli hoovis. Staadionil toimuvad suvemängud,
esinevad Aseri taidlejad, savi voolimine, massaaž, toitlustamine ja laat. Samal ajal on skulptorid
rahvamajas meisterdamas.
(Kõik on teretulnud müüma ja ostma. Kui teil on käsitööd või istikuid üle, tule ja osale laadal)!
Orienteeruv lõpp kell 15.30.
Päeva lõpetuseks toimub rahvamajas ASERI ORKESTRI kontsert.
Piletid juba müügil.

