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VALLAVALITSUS
24. august 2010
nr 72. Nõusoleku andmine Konnatiigi kinnistu jagamiseks ja katastriüksuste maa sihtotstarvete
määramiseks.
nr 73. Nõusoleku andmine Uue-Karjamõisa kinnistu jagamiseks ja katastriüksuste maa sihtotstarvete
määramiseks.
nr 74. Hoolekande asutusse paigutamine.
* seoses tervisliku seisundi halvenemisega paigutada valla eakas kodanik Sillamäe Hooldekodusse.
nr 75. Hoolekandeasutusse paigutamine.
* seoses tervisliku seisundi halvenemisega paigutada valla eakas kodanik Kiviõli Tervisekeskusesse.
nr 76. Avahooldusele suunamine.
* suunata avahooldusele valla kodanik, kes ei tule iseseisvalt oma eluga toime.
nr 77. Ühekordsed toetused.
* eraldada toetusi viiele inimesele summas 3000 krooni.
nr 78. Toiduraha maksmisest vabastamine Aseri Lasteaias.
* vabastada 01.09-31.12.2010 kuus lasteaia last toiduraha maksmisest 100% ulatuses;
* vabastada 01.09-31.12.2010 viis lasteaia last toiduraha maksmisest 50% ulatuses.
nr 79. Riigieelarvest sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise korraldamiseks (haldamiseks) eraldatud
vahendite kasutamine.
* tasuda riigieelarvest sotsiaaltoetuste ja - teenuste osutamise korraldamisega (haldamisega) seotud
kuludeks eraldatud vahendite arvelt avahooldustöötaja kasutuses oleva sõiduauto remondikulud ja
sotsiaalnõuniku kabinetti ostetud arhiivikapp.
nr 80. Reservfondist suunamine.
* suunata reservfondist ja toetada OÜ Aseri Kommunaal 6750 krooniga Rannu sauna tegevuskulude
katmisel seoses küttepuude soetamisega 2010. aasta lõpuni.
nr 81. OÜ Aseri Kommunaali võlgnevuse tasaarveldamine vallavalitsusega.
* sõlmida kokkulepe võlgnevuse kustutamiseks seisuga 31.08.2010 summas 23 643,66 krooni.
nr 82. Luhasaare maaüksuse sihtotstarbe määramine.
10. september 2010
nr 83. Nõusoleku andmine Metsavahi kinnistu jagamiseks ja katastriüksuste maa sihtotstarvete
määramiseks.
nr 84. Projekteerimistingimuste väljastamine.
* väljastada OÜ-le Aseri Veekeskus projekteerimistingimused hotell-kohviku renoveerimiseks
asukohaga Kesktänav 12 Aseri alevik.
nr 85. Töökeskkonnaspetsialisti määramine.
* määrata töökeskkonnaspetsialistiks Liivi Vares.
nr 86. Kirjaliku nõusoleku väljastamine.
* väljastada kirjalik nõusolek OÜ-le Aseri Kommunaal väikeehitise (puurkaevpumpla) püstitamiseks

asukohaga Reeskalda tee 8, Aseri alevik.
nr 87. Kirjaliku nõusoleku väljastamine.
* väljastada kirjalik nõusolek OÜ-le Aseri Kommunaal väikeehitise (puurkaevpumpla) püstitamiseks
asukohaga Kesktänav 9a Aseri alevik.
nr 88. Aseri Rahvamaja automaatse tulekahju signalisatsioonisüsteemi projekteerija ja paigaldaja
valimine.
* kinnitada Aseri Rahvamaja automaatse tulekahju signalisatsioonisüsteemi projekteerijaks ja
paigaldajaks Gersen Osaühing.
nr 89. MTÜ Ida-Virumaa Pensionäride Ühenduse taotlus.
* toetada MTÜ Ida-Virumaa Pensionäride Ühendust 1000 krooniga seoses Eakate Päeva läbiviimisega
13. oktoobril 2010 Kohtla-Järve Kultuurikeskuses.
13. september 2010
nr 90. Aseri Rahvamaja lamekatuse renoveerija väljavalimine.
* kinnitada Aseri Rahvamaja lamekatuse renoveerijaks AS Kelp Ehitus.
nr 91. Ehitusloa väljastamine.
* väljastada ehitusluba Aseri Vallavalitsusele Aseri Rahvamaja lamekatuse renoveerimiseks.

Kooliaasta algus

1. septembril täienes koolipere uute liikmetega. Aseri Keskkooli kahte esimesse klassi tuli kokku 17 uut
õpilast.

Ia
klassijuhataja Anu Veldre
Daniil Gubanov
Meribel Ivanov
Alisa Käär
Margret Linnamäe
Liisa Levina
Risto Lukken
Aleksei Mihhejev
Ib
klassijuhataja Jevgenia Jakubova
Ernest Belykh
Nadarian Berija
Karalina Karas
Nikita Koskor
Anna Pavlova
Milena Piskunov
Riina Piskunov
Adelina Stepanova
Maksim Tšistjakov
Kristina Vdovina
Kogu kooliperega soovime nendele ilusat, huvitavat ja turvalist koolielu.
Riho Kutsar
Direktor

Rääkides muusikakoolist
Aastaid tagasi vaidlesin oma klassivennaga, kes väitis, et ühiskonnale on vajalikud need inimesed, kes
toodavad materiaalseid väärtusi, aga mis teie – muusikud? Olin solvunud ja jahmunud - kui
kultuurivaenulik väide !!!
Ma ilmselt ei osanudki talle selgeks teha, et me elame ju helide keskel. Lihtsalt muusikud oskavad need
helid järjestada ja luua geniaalseid muusikateoseid – olgu see siis klassika, estraad või rahvamuusika.
Õpingud muusikakoolis on algaste suurde muusikasse, vundament, millele ehitatakse maja. Ilma selleta
ei oleks meil Arvo Pärti, Neeme Järvit, Jassi Zahharovit, Jaak Joalat, Ivo Linnat, Ott Leplandi – seda
nimekirja võib jätkata sadade ja tuhandete nimedega.

Rõõmu ja tuge saad neist momentidest, kui kuuled oma endiste õpilaste heast käekäigust, meenutustest,
kui meie teed ristuvad ja tänulikest naeratustest. Aastast-aastasse 1. septembril tulevatest pisipõnnidest
ja mais kooli lõpetanud noortest muusikutest.
Praeguse majanduskriisi tingimustes on Aseri pered murelikud nagu kõikjal. Ometi leitakse võimalus
suunata oma lapsi muusikakooli pilli õppima. Kindlasti vaimselt rikkamana lähevad ellu need lapsed,
kes on omandanud üldhariduse kõrvalt ka muusikakoolist saadud teadmised.
Mida ja kuidas meie oma koolis toimetame. Sellest tahaksingi teile jutustada.
Töötame kooli üldtööplaani alusel, milles kajastuvad eksamite, kontsertide ajad, kus õpilased näitavad
oma pillimängu ja teoreetiliste teadmiste oskusi, hinnatakse klassist klassi üleviimise taset ja nii seitse
aastat igal õpilasel.
Möödunud õppeaastast tahaksin välja tuua muusikakooli õpetajate tublit ja aktiivset organiseerimist
õpilastele õpilasõhtute korraldamisel. Koondasime need õhtud teema alla - tähtpäevi läbi aastasadade.
Igas kuus oli üks õhtu, mis oli sisustatud vastavalt kalendritähtpäevale: viktoriinid, tähtpäevade
kombed, mängud, laulud, tantsud. Lapsed olid aktiivsed ja agarad õpetajate eestvedamisel kaasa
minema. Oli tunda, et õpilased vajavad selliseid peoõhtuid, mida on meie vallas kahjuks vähe.
Loomulikult olid ka avalikud esinemised muusikakooli õppurite poolt valla elanikele, keskkooli
õpilastele ja lasteaia lastele.
Aprillis võtsime osa Kiviõli linna ja regiooni laste lauluvõistlusest, kus meie õpilased Lauriina
Vastisson ja Kristina Luik tulid oma vanuseklassis I kohale.
Väga tore ja tõhus töö toimus muusikaringis, mida juhendas õpetaja Marina Popova oma vabast ajast ja
tahtest, sest ettevalmistusklass pandi omal-ajal kinni, vallavalitsus ei toetanud seda tööd. Paljud lapsed
muusikaringist tulid sel aastal muusikakooli õppima.
Nii et möödunud õppeaasta möödus kiiresti.
Ees on uus õppeaasta. Muusikakoolis alustas tööd 54 õpilast (13 esimeses klassis ). Tööplaan on taas
töötihe, kuid peatuksin siinkohal nende ettevõtmistega, millest ka teie, vallarahvas, saaksite tahtmise
juures osa võtta. Otsustasime teha klassikalise muusika kontsertide aasta, kus esinevad
professionaalsed muusikud ja meie muusikakooli õpilased.
12. oktoobril kell 15.00 esineb Aseri Muusikakooli saali üks eesti tuntuim klaveripedagoog Leelo
Kõlar. Interpreet-pedagoog esitab kava – tantsides läbi maailma maade. Leelo Kõlari esituses kuuleme
klassikuid, kes on kirjutanud menuette, valsse, masurkaid jt. tantse.
Novembris on meie saali kutsutud tšellokvartett C-JAM. Tšellokvartetis on ühendatud klassikaline
keelpillikvartett, improvisatsiooniline bigbänd, metalne ja kaasakiskuv rokkmuusika, tundlik ning
emotsionaalne tšellokõla. See muusika ei jäta külmaks ühtegi kuulajat.
Detsembrist alustavad Aseri Muusikakooli põhipilliõpetajad oma õpilaste ja külalisesinejatega avalike
kontsertidega.
Kõikide kontsertide ajakava saab üles pandud valla kodulehele ja loomulikult tulevad ka enne kontserti
kuulutused. Ootame teid väga klassikalise muusika päevadele, sest saame väikese piletiraha eest
kutsuda muusikakooli lavale interpreete, kes tutvustavad lastele muusika võlumaailma, mis muidu
jääks paljudele raha puudusel kuulamata.
Lastele tuleb anda kõik arenguvõimalused. Oleks vale võtta kooli ainult andekaid, musikaalseid või
võimekaid. Kooli võivad tulla kõik, kes tahavad, kellel on soov ja tahtmine midagi õppida ning uskuge,

muusikakooli õpetajad ei anna neile ainult pilliõpetust, vaid meie heatahtlikus keskkonnas on
väikestele ja suurtele muusikasõpradele ruumi loominguks – see tähendab arenguks. Anname impulsi,
uudishimu, aga ka turvatunde eneseväljenduseks ja teadmise, et igaüks on väärtuslik. Suur pere ei
sulata meid ühesugusteks: iga looja on isiksus omamoodi, iga mõte on huvitav ja hinnatud.
Kõikidest ei saa muusikuid, kuid kõik vajasid muusikaõpinguid, mida kinnitab kunagiste õpilaste
öeldud AITÄH, ÕPETAJA !
Silvi-Niina Varinurm
Direktor

XIII TÄISKASVANUD ÕPPIJA NÄDAL
ÕPPIMINE SEOB PÕLVKONDI
8.-15. oktoobrini 2010

Vanaemad-vanaisad, emad-isad, lapsed-lapselapsed, kõik vanad ja noored – sel nädalal mõtleme
rikkusele, mis meil põlvkondade näol on, väärtustame üksteise oskusi ja kogemusi, oleme ja teeme
koos.
Leiame üksteise jaoks aega!
Vabariiklikud üritused:
Avaüritus 8. oktoobril Moostes, Põlvamaal
Grundtvigi päev 12. oktoobril Tallinnas
E-õppe päev 13. oktoobril
Täiskasvanuhariduse foorum 15. oktoobril Tallinnas
Maakondlike ürituste ja kõige muu asjassepuutuva kohta saab informatsiooni Ida-Virumaa TÕNi
koordinaatorilt, kelleks on: Maire Merioja, tel 58004998, maire.merioja@ivmv.ee
ning www.andras.ee
KOHTUME TÕNil!

Koostöö võimaldab huvitegevust mitmekesistada

10.09.2010. a savijooksu raames pakkusime kohalikele elanikele võimalust täiendada oma teadmisi
sinisavist ja telliste tootmisest. Selleks viisime läbi õppeprogrammi „Savi meie kätes”, mis on
valminud Ida-Virumaa Keskkonnahariduskeskuse spetsialistide Ingrid Kuligina ja Heldi Aia
eestvedamisel ja Kõrtsialuse külaseltsi ning AS-i Wienerbergeri kaasaaitamisel. Saviprogramm
tutvustab sinisavi teket, koostist, struktuuri ja kasutamist ning annab ülevaate savi kasutamisest
rahvameditsiinis, tööstuses ja ehituses. Osalejaid oli üle ootuste palju: kohal olid peaaegu kõik I ja II
kooliastme õpilased ja õpetajad nii eesti kui ka vene osakonnast ning ka mõned täiskasvanud. Gruppe
juhendasid Heldi Aia Ida-Virumaa Keskkonnahariduskeskusest ja Anneli Bobrov Kõrtsialuse
külaseltsist. Programmi esimeses osas tutvusime AS-i Wienerberger savikarjääriga, sellele järgnes
külaskäik tehasesse, kus telliste tootmisprotsessi selgitas Natalja Kamenskaja. Peale
saviõppeprogrammi toimus juba traditsiooniks saanud savijooks, kus lisaks omadele olid konkurentsi
pakkumas ka külalised teistest Virumaa paikadest.

Sisukas ja meeleolukas päev sai teoks tänu järgmiste ettevõtete ja asutuste koostööna: MTÜ Aseri
Spordiklubi, AS Wienerberger, Ida-Virumaa Keskkonnahariduskeskus, Aseri Keskkool ja MTÜ
Kõrtsialuse Küla Selts. Koordinaatori rollis oli Aseri Spordiklubi ja projekti rahastas Kohaliku
Omaalgatuse Programm. Loodame, et taolised koostööprojektid jätkuvad. Aitäh kõikidele osalejatele ja
korraldajatele!
Anneli Bobrov Kõrtsialuse külaseltsist

ASERI XII SAVIJOOKSULE STARTIS
ÜLE KAHESAJA JOOKSJA JA TERVISESPORTLASE
Reedel,10.septembril toimus suurt populaarsust kogunud Aseri XII Savijooks, millega me mälestasime
ka kauaaegset spordiveterani Jüri Rõžovi. Päikesepaisteline ilus sügisilm tõi jooksu ja käimismõnu
nautima nii tillujooksjad kui ka need vaprad, kes läksid 6 km distantsile, mis osaliselt kulges
savikarjääris ja mere ääres. Kokku startis 201 osalejat, neist 68 tervisesportlast. Eriti rõõmustas
korraldajaid, et juba mitmendat aastat osalevad meie üritusel jooksukuulsused VJATŠESLAV
KOŠELEV, Dmitri Aristov, German Terehhov jpt, kes kiidavad meie häid jooksuradasid ja kena
loodust.
NAISED
I Rahel Kallas 17.41 Rakvere
II Galina Logvinova 17.58 Sillamäe
III Margarita Rõssenkova 19.01 Sillamäe
4. Tatjana Tšistjakova 19.55 Aseri parim
MEHED
I Dmitri Aristov 13.33 K-Järve
II Sergei Malahhov 14.03 K-Järve
III German Terehhov 15.05 SVK
6. Vadim Aboljanin 16.40 Aseri parim
NAISED veteranid
I Kaja Jõemets 10.07 Jõhvi
II Laine Tops 11.36 Püssi
III Helme Suuk 13.23 K-Järve
4. Ljubov Vagulina 15.57 Aseri parim
MEHED veteranid
I Vjatšeslav Košelev 13.11 Sillamäe
II Jüri Sobolev 15.39 Olgino

III Igor Škubel 16.16 Jõhvi
7. Eduard Rõžov 23.03 Aseri parim

savijooksu kiireim Vjatšeslav Košelev

kepikõnnifiniš

TILLUJOOKS
TÜDRUKUD 3-5.a
I Katariina Samoilova Aseri
II Sabina Vjazitskaja Aseri
III Erena Kozlova Aseri
POISID 3-5.a
I Maksim Jakovlev Aseri
II Akim Sutškov Aseri
III Kert Vassiljev Aseri
TÜDRUKUD 6-7.a
I Breta Mandel Püssi
II Viktoria Jakovleva Aseri
III Adelina Stepanova Aseri
POISID 6-7.a
I Nadarjan Beria Aseri
II Maksim Tšistjakov Aseri
III Martin Penek Aseri
TÜDRUKUD 8-12.a
I Ksenia Savtšenko 9.58 Sillamäe
II Anna Kozlova 10.47 SK Mitš
III Biretta Saksladu 10.56 Püssi
4. Alina Kapotina 11.14 Aseri parim
POISID 8-12.a
I Deniss Salmijanov 8.17 Sillamäe
II NIKITA TONEVITSKI 9.36 Aseri
III Roman Derneljov 9.45 SK Mitš
TÜDRUKUD 13-15.a
I Laura Kallas 8.54 Rakvere
II Kätlin Tops 10.58 Sonda
III Birgit Mandel 11.33 Püssi
4. Anna Tonevitskaja 11.52 Aseri parim
POISID 13-15.a
I Aleksei Tšuvilski 8.07 Sillamäe
II Nikita Hramkov 8.40 Sillamäe
III Mark Dorošenko 9.11 SK Mitš

4. Vladlen Ratšugin 9.30 Aseri parim

Aseri jooksjate parim saavutus- Nikita Tonevitski 8-12 a II koht

õnnelikud võitjad

Õnnitleme veelkord võitjaid ja täname kõiki osavõtjaid. Soovime tänada kõiki ürituse toetajaid ja
abistajaid: Aseri Vallavalitsust, WIENERBERGER AS-i, KOP-i, Ida-Virumaa Spordiliitu , perek
Rõžovi, Anneli Bobrovi, Jana Pelepelinat ning Aseri Keskkooli töötajaid.
ASERI LAUATENNISISTID VÕIDUTSESID.
11 -12. septembril osalesid meie lauatennisistid Tartus ELTL Laste GP I etapil ja Evelin Lestali VI
Memoriaalil lauatennises. Medalikolmikusse oma võistlusklassides mahtusid Reelica Hanson,
Hanna-Loora Bobrov ja Nikita Konsa.
Juunioride klassis võidutses Karmen Kozma. Naiste arvestuses mängisid finaalis omavahel Aseri
sportlased, kus võitjana väljus TATJANA TŠISTJAKOVA ja hinnatava teise koha saavutas Karmen
Kozma. Seega võime öelda, et hooaeg on alanud meie lauatennisistidele väga edukalt.

Õnnitleme Teid!
Anne-Ly Männiste ja Veljo Krimm
pisipoja ROBINI sünni puhul
(09.08.2010)
Katerina Mihhailova
pisitütre SOFIA sünni puhul
(11.09.2010)

EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED

Septembrikuu eakad sünnipäevalapsed:
Pavel Ivanov - 87
Vilma Vanatalu - 85
Selma Talvar - 84
Antonina Gromova - 84
Eldor Pärn - 83
Anna Lankinen - 83
Hilja Reebert - 83
Pjotr Rudnõh - 82
Ljubov Bogoljubova - 81
Ool Normak - 80
Ellen Koovit - 80
Otto-Harald Allikmäe - 75

TEADE
Tarbijakaitsealast informatsiooni saab Tarbijakaitseameti
koduleheküljelt: http://www.tka.riik.ee/
või helistades nõuandetelefonil 1330 ja 6 201 707

Õnnitleme!

