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ASERI SUVEMÄNGUDE JA VALLAPÄEVADE 29. mai 2010 AJAKAVA
6.00 KALAPÜÜK
kogunemine RAHVAMAJA ees
8.00 ÄRATUSMUUSIKA
ja kalastajate autasustamine
11.30 ASERI XIII VALLAPÄEVADE avamine Aseri
staadionil, esinevad Lasteaia lapsed ja
kapell
12.00 Võistlused: KORVPALLI TÄPSUSVISKED
TELLISE VISE
KUULITÕUGE
KAUGUSHÜPE
SEIKLUSMÄNG
(Aseri paekiviehitised)
HUVITAVAD 100 m
(teatevõistlus)
JALGPALL 5 + 1
12.30 laulab ansambel “HÕBEHALL”
tantsib “EIDERATAS”
14.00 laulavad ansambel “RUSSKAJA DUŠA”
ja naiskoor “OHAKAS”
Kõik võistluspaigad on avatud kuni kella 15.30-ni
Samas toimub savi voolimine, laat, kohal on massöör ja on organiseeritud toitlustamine
16.00 Suvemängude orienteeruv lõpetamineautasustamine
PÄEVA LÕPETAB KELL 19.00 ASERI ORKESTRI KONTSERT ASERI RAHVAMAJAS.
SOLIST TANJA MIHHAILOVA

Vallapäevade seiklusmäng
Paekivi Aseri asulapildis
Mäng toimub Aseri aleviku territooriumil ja tutvustab Aseri aleviku kodulooliseid paiku. Osaleda saab
fotojahil ja seiklusmängul.
1. Fotojahi alguses antakse osalejatele kätte kaart, kuhu on märgitud peale läbitav rada ja fotod raja
ääres paiknevatest objektidest. Osalejatel tuleb foto järgi paik ära tunda ja fotod vastavalt raja
läbimisele õigesti järjestada. Lihtne ja lõbus seiklus kõigile, kes oskavad natuke kaarti lugeda ja
ümbrust tähele panna.
2. Seiklusmängu alguses saavad seltskonnad korraldajalt legendid ja kaardi. Legendid kirjeldavad
seiklusalal asuvaid objekte, seiklejate ülesanne on need objektid üles otsida ja leida vastus legendis
sisalduvale küsimusele. Läbitavate objektide järjestuse valib seltskond ise. Mängu lõppedes tuleb
legendideleht tagastada, mille alusel korraldaja teeb mängust kokkuvõtted. Keerulisem kui fotojaht,
soovitatav õpilastele alates 7.klassist ja täiskasvanutele.
Osalemine:
1. 2-4 liikmelised seltskonnad
2. Kaasa võtta kirjutusvahend, seiklushimu ja hea tuju
3. Kummalegi rajale lubame 20 seltskonda, registreeruda saab kohapeal
4. Raja läbimiseks on seltskonnal aega 1,5 tundi
5. Lisainfo tel: 53425673

VALLAVOLIKOGU
28. aprill 2010
OTSUSED
nr 37. 2010. aasta eelarve muudatused.

VALLAVALITSUS
KORRALDUSED
06. mai 2010
nr 32. Aseri Lasteaia tuleohutusjuhendi kinnitamine.
nr 33. Sotsiaaleluruumide eraldamine.
nr 34. Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine.
* Õigusjärgluse alusel Argo Mehide`le, Mikk Mehide`le ja Raivo Mehide`le Aseri vallas Kestla külas
Tiigi maaüksuse tagastamine.
nr 35. Kirjaliku nõusoleku väljastamine.

* Väljastada kirjalik nõusolek Alla Gnatenko`le aiamaja ehitamiseks asukohaga Aseri alevik, Tulbi tn
35.
nr 36. Ehitusloa väljastamine.
* Väljastada ehitusluba Elering OÜ-le ESTLINK-2 Eesti maismaale jääva osa alalisvoolu kaabelliini
ehitamiseks Aseri vallas Kõrkküla külas
nr 37. OÜ-ga Cumulus Consulting lepingu pikendamine.
nr 38. Eelarve muudatused.
14. mai 2010
nr 39. Riigihanke viitenumber 117894 avatud hankemenetluse "Aseri Vabaajakeskuse renoveerimine"
pakkujate kvalifitseerimine.
* Pakkujaid olid OÜ Elinord Ehitus ja Facio Ehituse AS, AS Merko Tartu ja AS Merko Ehitus, Raketis
Grupp OÜ, AS K&H, Arco Ehitus OÜ ja Wolmreks Ehitus OÜ, Riverside OÜ, AS Harju Ehitus, AS
Vant, Rihti Projekt AS
17. mai 2010
nr 40. Riigihanke (viitenumber 117894) avatud hankemenetluse "Aseri Vabaajakeskuse renoveerimine"
pakkumuste vastavaks tunnistamine.
nr 41. Riigihanke (viitenumber 117894) avatud hankemenetluse "Aseri Vabaajakeskuse renoveerimine"
pakkumuse edukaks tunnistamine.
* Tunnistati edukaks pakkujaks Riverside OÜ (reg.kood 10951725) poolt esitatud pakkumus summas
9 686 133,49 EEK (ilma käibemaksuta) ja 11 623 360,19 EEK (käibemaksuga) kui kõige madalama
hinnaga pakkumus.
nr 42. Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamine.
* Õigusjärgluse alusel Enn Klauks`ile Aseri vallas Aseriaru külas Kraavi maaüksuse tagastamine.
nr 43. Aseri Vallavalitsuse 17.06.2009 korralduse nr 76 "Katastriüksuse piiride kinnitamine ja
nõusoleku andmine maa ostueesõigusega erastamiseks Natalja Kamenskajale" muutmine.

Ettevaatust, elektriseadmete vargad!
Elektriseadmete vargad on põhjustanud eluohtlikke olukordi mänguhoos varaste poolt rüüstatud
paikadesse sattunud lastele.
Juhtmevarguste puhul on tavaline, et vargad lahkuvad kiirustades ja jätavad lahtised, pinge all olevad
juhtmed ripakile, mida lapsed võivad hiljem niisama uudishimust näppima minna. On teada mitmeid
juhtumeid, kus alajaamadesse sisse murdnud vargad jätavad lahkudes alajaamade uksed lahti, mis
meelitab ohtlikusse alasse lapsed. Hiljuti oli isegi üks selline juhtum, kus viidi minema terve alajaama
rauduks koos piitadega.

Lisaks on vargad läinud jõutrafode kallale. Metalli saamise soovis lammutatakse seade ja seadmes olev
õli valgub laiali, millega võib kaasneda otsene oht keskkonnale – reostus.
Kahju kannatavad nii kliendid kui Eesti Energia
Elektrivaraste tegevuse mõju ei piirdu aga ainult otsese Eesti Energiale tekitatud kahjuga. Esiteks
kaasnevad vargustega enamikel juhtudel ulatuslikud elektrikatkestused, mis loomulikult tekitavad meie
klientides suurt pahameelt. Teiseks võivad elektrikatkestuste tõttu otsest kahju saada ka meie kliendid
ise. On selliseid näiteid, kus Eesti Energiale tekitatud otsese kahju number on väike, kuid
märkimisväärset kahju on kannatanud kliendid. Näiteks tekkis ühest alajaamast varastatud
1500-kroonise vasejupi tõttu olukord, kus rikki läinud elektrisüsteemist tulenevalt purunes
ümbruskonna majapidamistel umbes 200 000 krooni eest olmeelektroonikat.
Elektrivargad tekitasid eelmisel aastal Eesti Energiale otsest kahju rohkem kui pool miljonit krooni.
Kahtluste korral helistage 1343
Kahjuks näitas käesoleva aasta algus, et varguste trend üha hoogustub, mis on suure tõenäosusega
tingitud muu hulgas töötuse kasvust. Viimasel ajal on Lõuna-Eestis sagenenud juhtumid, kus kiputakse
õhuliine varastama – ja seda pole juba ammu tehtud. Üllatusrohke võib olla kevadine külaskäik
suvekodusse, kui ilmneb, et voolu pole ning juhtmed on varastatud. Soovitame külma närvi säilitada ja
Eesti Energiat elektri puudumisest koheselt teavitada. Kindlasti tuleks meid teavitada ka sellest, kui
näete suvilapiirkondades elektriobjektidega seotud kahtlast tegevust.
Palju elektriga seotud õnnetusi on ennetatud tänu sellele, et juhuslikud pealtnägijad on varaste
tegevustest Eesti Energiat või politseid teavitanud. Näiteks on nähtud lahtisi alajaama uksi või öisel ajal
erariietes inimeste kahtlast tegevust avatud kilpide juures ja meile sellest teada antud. Kahtlane võib
olla igasugune väljaspool tööaega ja pimedas, ilma valgustuseta läbi viidav tegevus Eesti Energia
elektriobjektidel. Lisaks peaks kahtlust äratama see, kui inimesed on erariietes ja eraautodega, sest kui
tegu on Eesti Energia töötajate või meie lepingupartneritega, kannavad töötajad alati spetsiaalset
logodega märgistatud tööriietust ja sõidavad logoga märgistatud autodega. Lisaks on nendel volitatud
inimestel alati kaasas töötõendid, mida võib vajadusel ette näitamiseks küsida.
Seetõttu palub Eesti Energia taolistest, kahtlasena tunduvatest tegudest kindlasti esimesel võimalusel
teavitada kas Eesti Energia rikketelefonil 1343 või politseinumbril 110. Teie telefonikõne võib ära
hoida mõne elektriga seotud õnnetuse või päästa inimelu.
Jaanus Tiisvend
Eesti Energia Jaotisvõrgu käidu osakonna juhataja

Aseri Keskkooli tänavused lõpetajad
Aseri Keskkooli lõpuaktused toimuvad 20. juunil 2010,
põhikoolile kell 16 ja keskkoolile kell 19.
Selle õppeaasta lõpuaktustel on peaosalised alljärgnevad õpilased.

IX a
klassijuhataja Juta Tiitso
1. Rihard Balanenkov
2. Maarja Mäesepp
3. Katriin Põllu
IX b
klassijuhataja Anna Stepanova
1. Tamara Aboljanina
2. Sergei Ivanov
3. Ilja Kalašnikov
4. Andrei Mitrofanov
5. Roman Rjabtšenko
6. Milena Romõš
7. Aniita Sergejeva
8. Sergei Solovjov
9. Kristina Šarina
XII a
klassijuhataja Mari-Ann Sternhof
1. Eljana Ivanova
2. Georg Logins
3. Margo Nõmmets
4. Triinu Rohesalu
5. Olga Smirnova
6. Irina Sorokina
7. Indrek Sults
XII b
klassijuhataja Alimpiada Jegorova
1. Viktoria Gorbatšova
2. Roman Rudenko
3. Ekaterina Vasina
Õppeaasta viimasel kuul on toimunud rida huvitavaid ettevõtmisi, mis on õppetöö pingelisust ja stressi
aidanud leevendada.
1. mail osalesime tiigiümbruse ühiskoristamisel, enne seda tegid õpilased korda ka kooli ümbruse ja
mõlema Rannule viiva tee ääred.
4.05 käisid I-IVa kl õpilased Rakvere Teatris Pipi Pikksuka etendusel.
6.05 võtsid õp Jüri Kamenski 8 tüdrukut-poissi osa Toilas toimunud suurest heategevuslikust
teatejooksust, mis toimus üheaegselt 18 kohas üle Eesti. 5.-9. klasside õpilastest koosnenud

võistkondade iga jooksja läbi 234-meetri pikkuse distantsi.
Teatejooks on heategevuslik üritus, mis toetab liikumisvõime kaotanud lapsi ravivat Haapsalu
Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskust. Nagu mullu, saavad lapsed ka tänavu oma osavõtuga toetada
ainulaadse ratastooli-mängupargi rajamist. Jooksu idee on anda noortele võimalus tunda rõõmu
liikumisest ja tervislikest eluviisidest ning teiselt poolt saavad nad jooksuga anda oma panuse nende
eakaaslaste jaoks, kes on õnnetu juhuse läbi liikumisvõime kaotanud.
7.05 külastasid emad kooli, käisid tundides ja kuulasid emadepäeva kontserti.
12.05 Maksu- ja tolliameti spetsialistid viisid läbi kahetunnise koolituse 8.-12. kl õpilastele, kus
teemadeks oli riiklikud maksud, ettevõtlus, noortega seotud õigusrikkumised, salakaubavedu ja mitmed
muud huvitavad selle ameti tegevust puudutavad küsimused.
17.05 Projekti Kaitse end ja aita teist! järjekordne õppus- mitme tunni vältel tutvustas politsei esindaja
õpilastele seadusi, liiklust, narkotemaatikat, kõiki politsei tegevusi ja oli võimalik näha tegutsemas ka
narkokoera, kes väga kindlalt võttis tekitatud narkootilise aine lõhna üles. Viimane selle projekti õppus
toimub 25.05 meditsiinist-esmaabist.
VIII, X ja XI kl õpilased lõpetavad õppetöö üleminekueksamite tegemisega 26.-28. mail eesti keeles
ajaloos ja geograafias.
29.05 võtame kõik osa vallapäeva spordiüritustest ülekoolilise spordipäevana.
1.06, lastekaitsepäeval, on algklassid Tallinnas ekskursioonil.
4.06 kell 9 on kooliaasta lõpuaktus ja põhikooli lõpukell, peale mida alustavad põhikooli lõpetajad oma
eksamiperioodi, teised võivad minna suvevaheajale.
Õppeaasta lõpetamiseks kõikidele vastupidavust ja ilusat kevadet!
Riho Kutsar
Direktor

SPORT
TATJANA TŠISTJAKOVALE PÕHJA-EUROOPA MEISTRIVÕISTLUSTELT 4 MEDALIT
7 – 9. mail peeti Helsingis Põhja-Euroopa Meistrivõistlusi, kus meie treener saavutas naisüksikmängus
tugevate Rootsi ja Taani mängijate järel pronksmedali . Naispaarismängus koos Kätlin Latiga saavutati
hinnatav II koht ning segapaarismängus koos Aleksander Smirnoviga III koht. Eesti naiskonna
esinumbrina saavutas ta koos kaasmängijatega tugeva Rootsi naiskonna järel hõbemedali.

ASERI HÕBEDANE NAISKOND
15.mail selgitati Tallinnas Eesti parimad võistkonnad lauatennises. Aseri naiskond koosseisus – Tatjana
Tšistjakova, Karmen Kozma, Glafira Lonskaja, Ina Jozepsone, Hanna-Loora Bobrov saavutasid II
koha. Finaalis tuli napilt alla vanduda Narva naiskonnale. Rõõmustas väga meie noorte mäng, sest
Karmen võitis hooaja jooksul naiskonna koosseisus Eesti tugevamaid naismängijaid . Häid kogemusi
said ka Reelica ja Hanna-Loora, sest mängida koos ühes võistkonnas suurte kogemustega
klubikaaslastega terve hooaeg ning preemiaks seista koos piedestaalil kaelas hõbedased medalid. See
on meie Aseri lauatennise pikk ja järjepidev töö. Samas vanuses alustas naiskonnas 15 aastat tagasi
Tanja, siis saavutasime III koha, Glafira mängis naiskonna koosseisus esmakordselt 9 aastat tagasi ja
olime samuti hõbedaste medalitega.

MINIKADETTIDE TOP- 8 PRONKMEDAL REELICA HANSONILE
16. mail kutsusti Eesti 8 tugevamat minikadetti tüdrukut ja poissi Tallinna , et selgitada
turniirisüsteemis välja parimatest parimad. Kuigi Reelica on vanuselt teistest osalejatest noorem,
saavutas ta oma hea mänguga kõrge III koha. Tema eesmärgiks on saada sama heaks mängijaks, kui on
treener Tanja. Õnnitleme Reelicat ja loodame, et tema soov täitub!

Kõrtsialuse Külastuskeskuses paigaldati külalistemaja nurgakivi

29. aprillil toimus Kõrtsialuse külastuskeskuses külalistemaja nurgakivi panek.
Metallsilindrisse asetati Aseri valla märtsikuu infoleht, 29. aprilli Põhjarannik ja Virumaa Teataja, Aseri
valla, Virumaa Koostöökogu ja Kõrtsialuse voldikud, Eesti krooni mündid, tulevane euro münt,
pangakaart ja info ehituse kohta.
Projekti rahastatakse LEADER programmist. 2009. a kevadel esitas külaselts Virumaa Koostöökogule
külalistemaja ehituse taotluse investeeringute taotlusvooru. Taotlus tunnistati strateegiale vastavaks ja
2009. a novembris saadi ka PRIA-lt positiivne otsus.
Ehitise projekteeris Kalot Ehitus OÜ, elektriprojekt Lepna Elekter AS, ventilatsioon Aero Grupp OÜ ja
nõrkvool Pristis AS.
Ehitajaks on Preisal OÜ kus töötavad Aseri ehitajad, ehitusjärelvalve Sven Kallavus.
Ehitamiseks kasutatakse kohalikku savi, millest tehakse kergsavi seinad ja siseviimistluses kasutatakse
savikrohvi.
Maja valmib käesoleva aasta lõpus. Koos olemasoleva seltsimajaga moodustub ühtne kompleks, kuhu
lisaks tegutsevale valla ajalootoale tulevad 16 majutuskohta, toitlustus ja töötoad.
Ott Penek
MTÜ Kõrtsialuse Küla Selts

EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED

Maikuu eakad sünnipäevalapsed:
Richard Tank - 91
Galina Astashina - 85
Kalju Tiimus - 82
Veinard Linnamäe - 82
Selma Tammekänd - 81
Raima Eero - 81
Helgi Mägi - 80
Nikolai Danilin - 75
Lidia Beliashova - 75
Emma Ivanova - 75
Larissa Kalda - 70

Õnnitleme!

TEATED
Vastuvõtukatsed Aseri Muusikakooli uutele õpilastele toimuvad 1., 2. ja 3. juunil kella 15.00 – 17.00
Silvi Varinurm

Elanikele teadmiseks olulisemad abi- ja infonumbrid:
Hädaabinumber (kiirabi, pääste) 112
Päästeala infotelefon 1524
Politsei 110 (juhtimiskeskus)
Perearsti nõuandetelefon 1220,
Mürgistusteabeliin 16662
Lasteabi nõuandetelefon 116111
Uimastinõustamistelefon 1707
Usaldustelefon (vältimatu psühholoogiline abi) 126, 127,
Keskkonnainspektsioon 1313
Eesti Energia rikketelefon 1343
Maanteeinfokeskus 1510
Lukuabi ja puksiirabi 1880 - 24 h tasuline teenus,
Pensioniamet 16106
Aseri perearst 33 51 235
Aseri apteek 33 51 344

