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Kell tasa tornist kesköötundi teatab,
mustmiljon tähte särama siis lööb.
sa seisata- aeg korraks peata
ja tunne südames, et käes on jõuluöö.
sa suuta oma käega kuusel küünlad
ja usu homsesse – kõik päevad õnne täis.
hetk minevikust proovi kinni püüda,
mis sulle õnne tõi või kaunis näis.
ILUSAT JÕULUAEGA NING HUVITAVAT
JA TEGUDEROHKET UUT AASTAT!
Aseri Vallavolikogu ja Aseri Vallavalitsus

Jõulukuu mõtisklus
Veel mõned päevad ja jällegi on aastaring täis saanud. Peagi räägime 2010. aastast juba minevikus ja
meenutustes. Milliseid soove, mõtteid ja ideid sellesse aastasse kaasa tõime ja kas need ka täitusid, teab
igaüks ise. On ju paljugi siin elus enda teha, paljugi sõltub just teistest, nende tahtest, pingutustest ja
arusaamadest. Kindlasti ei lähe aga praegust aega arvestades kõik libedalt ja muretult, nagu iseenesest.
Siiani lihtsalt ja loomulikult kulgenud protsessid nõuavad hoopistükkis rohkem muret ja vaeva. Sageli
tekib selline tunne, et midagi polegi nagu valla elus ja arengus muutunud, kindlasti on süüdlasedki juba
välja valitud ja tublisti “tuld” antud. Arvan, et siis pole tahetud muutusi lihtsalt märgata.
Mööduv aasta oli vallale eelkõige ehituste aasta. Lõpusirgel on vabaajakeskuse renoveerimine,
alustasime suure vee-ja reovee projektiga. Trasside ehitamine edeneb jõudsalt, valminud on

veepuhastusjaama eelprojekt. Tänaseks on palju juba tehtud ja tööd jätkuvad kevadel uue hooga. Sellel
suvel jäi nõrga ehitusprojekti tõttu välja vahetamata keskkütt peatrass, kuid järgmisel kevadel peale
kütteperioodi lõppu teeme selle kindlasti ära. KIK-i projekti rahad juba ootamas. Uue katlamaja
ehituseks käivad edukad läbirääkimised Eesti Energiaga, kes on nõus oma vahenditest Aserisse uue
kombijaama ehitama, meilt omaosaluse raha küsimata. See on ka ainus hea võimalus soojamajanduse
renoveerimiseks, kuna valla tulubaas on päris mitu miljonit väiksemaks jäänud.. Vee- ja
soojamajanduse renoveerimine on Aserile eluliselt kõige tähtsam ja seda tuleb teha kiiresti praeguste
eurotoetuste abil. Kindlasti on see kõige suurem ja tähtsam investeering valla tulevikku normaalse
elukeskkonna tagamiseks.
Mööduvast aastast jääb paljutki meenutama - meie kooli 105 tegevusaasta, taidelejate toredad
esinemised, kooli näiteringi “Kirdekad“ tublid saavutused, lauatennise püsimine Vabariigi esikolmikus,
meie traditsioonilised üritused, osalemine paljudes ühisprojektides jne. Heameelt teeb meie külade
areng projektiraha toel, aktiivne osalemine nii paeaasta kui ka piirkonna ajaloo uurimisel. Kindlasti
elavdab valla elu autokeskuse ja Baltimaade suurima liberaja ehitamine Koogu külla.
Oli ju peagi mööduv aasta üks sajandi soojema suvega ja nüüd ehmatas ta veel ka lumetormi
“Monikaga”, mis lõi meie elu küll mitmeks ajaks lausa segamini. Loodame, et selle järelejäänud ajaga
ei suuda ta meile veel mingit ekstreemset üllatust pakkuda. Kahjuks läheb see ajalukku veel ka kui
meie oma raha, Eesti krooni viimane aasta. Kuidagi nukker tunne on.
Tänan kõiki tublisid tegijaid ja toetajaid!
Soovin, et uus aasta tooks enam konstruktiivseid koostegemisi, tulemusteni viivaid arutelusid ning
vähem õelust ja pahatahtlikkust. Maailma tähtsaim osa on ju meie kodu – teeme siis nii, et oleme
ühiselt ja üksteist abistades tema eest seismas.
Austatud vallarahvas! Kaunist jõuluaega ja õnnelikku uut aastat!
Austusega
Urve Takjas
Vallavanem

Meie kool pidas pidu
15. novembril tähistas Aseri kool oma 105. juubelit, mis õieti oli uue kalendri järgi päev varem
pühapäeval.
Hommik algas direktori õnnesoovidega: ta kostitas enne tunni algust kõiki kommidega.
Pärast esimest tundi kiirustasime saali kogu koolipere ühispilti tegema, nagu seda oli tehtud ka viie
aasta eest. Pilditegemine venis pikale, sest meil ei õnnestunud kuidagi leida õigeid kohti ja pärast ei
olnud fotograaf rahul meie näoilmega. Aga lõpuks tehti viimased klõpsud ja me saime saalist klassi
minna.
Sel päeval oli kõigest neli ainetundi, mis meie väele muidugi väga meeltmööda oli. Pealegi tuli nende

ajal jõuda ka oma klassi foto ära teha.
Neljanda tunni järel kogunes kogu koolipere, eesotsas direktoriga sööklasse pidulikule lõunale. Me
tunnustasime koolikokkade kulinaarset meisterlikkust, süües mõnuga vaimustavat pitsat ja
sünnipäevakooki. Juba täis kõhuga kuulasime direktori juubelijuttu, mis hõlmas ka kooliteemalist
viktoriini. Kambapeale oskasime kõigile küsimustele vastata! Koosviibimise lõpetasid kooliteemalised
etteasted, mille olid ette valmistanud näitetrupp ja ärksamad klassid.

Pille Lill

Kell viis õhtul täitus aula taas: algas kontsert-aktus, kuhu lisaks õpilastele, praegustele ja endistele
koolitöötajatele olid oodatud lapsevanemad ja kõik teised meie kooli sõbrad. Laulsime koolilaulu,
direktor meenutas oma kõnes meie ajalugu ja võttis seejärel vastu õnnitlusi. Aktuse lõpetasid
vapustavad muusikud – sopran Pille Lill ja Aseris põhikooli lõpetanud saksofonist Virgo Veldi koos
klaverisaatja Piia Paemurruga.

Virgo Veldi

Tähtpäevi on tingimata tarvis pühitseda, sest see annab hea võimaluse (noorte) hinge harida.
Angelika ja Juulika Kaplina, Ingrid Vassiljeva
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LASTEAED ASERIS - 60 AASTAT
1950. aastal avati Aseris esimene lasteaed, mis asus Pargi tänavas (N. Fedjukini maja vastas). Hiljem
oli selles hoones ambulatoorium. Tehase arenedes ehitati lasteaia tarbeks uusi hooneid. Pikki aastaid
tegutses lasteaed aadressil Kesktänav 2 (praegu hr O. Peneku eramu). Ka see lasteaed jäi kasvavale
elanikkonnale väikeseks ja lasteaed laienes aadressil Kesktänav 5 (praegu Aseri Vallavalitsuse hoone).
Pikki aastaid tegutses lasteaed kahes hoones üle tee. Väikeses majas olid sõimerühmad ja uuemas
kahekorruselises aiarühmad. Aseri Keraamika tehas arenes järjest suuremaks ja tekkis vajadus veelgi
laiendada lasteaeda. Selle tarbeks ehitati täiesti uus hoone aadressil Tehase 6 (praegu Lille Turvakodu).
1974-st aastast oli Aseris 2 lasteaeda. Eesti lasteaed ja lasteaed venekeelt kõnelevatele lastele nimega
“Zoluška”. Kaheksakümnendate aastate lõpus koondati lasteaiad ühisesse uude hoonesse aadressil
Tehase 6. Lasteaed tegutses seal 1992. aastani. Tehas pankrotistus ja lasteaed otsustati sulgeda. Sellesse
hoonesse rajati hiljem turvakodu, kus töötas ka üks lasteaia rühm. Kuna lapsi meie asulasse sündis ja
majandus vallas arenes tõusuteed, tekkis vajadus rajada valda taas lasteaed. Vallavanema pr Urve
Takjase ettevõtmisel seda ka tehti. 1997. aastal valmis Aseri Keskkooli ruumidesse uus lasteaed.
Lasteaed koosnes kahest rühmast ja mahutas 40 last. Lasteaed eksisteerib taas eraldi asutusena. Paraku
jäi kahest rühmast väheseks. Aastal 2001 laiendati lasteaeda vallavanema hr Ott Peneku eestvedamisel
ühe rühma võrra. Praegu tegutseb Aseri Keskkooliga ühes hoones kolme rühmaline lasteaed, mis
mahutab 60 last.
Lasteaedu Aseris on juhtinud läbi aegade paljud tublid ja ettevõtlikud naised. Mälestuste põhjal olid
esimesed juhatajad Vera Tuimetova, Helju Võlu ja Helju Konstantinova. Veel on juhtinud Aseri
lasteaeda Elle Mesak, Iira Aru, Nadežda Peuša. Lasteaed “Zoluška” juhatajad olid Lidia Samorodina ja
Ljudmilla Ozerova. Kui lasteaiad ühendati sai juhatajaks kuni 1992. aastani Nadežda Peuša. Alates
1997. aastast juhib lasteaeda Eha Polluks. Praegune Aseri Lasteaed saab 21. märtsil 2011
neljateistkümne aastaseks.
Palju õnne kõigile lasteaiatöötajatele, kes 60 aasta jooksul on tegelenud lasteaiatööga Aseris, lapsi
armastanud ja kasvatanud!
Eha Polluks
Aseri Lasteaia direktor

VALLAVOLIKOGU
27. oktoober 2010
1. Umbusalduse avaldamine Aseri Vallavolikogu esimehele Riho Kutsarile.
Umbusalduse avaldamine Aseri Vallavolikogu esimehele Riho Kutsarile ei leidnud toetust, kuna
kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §45 näeb ette, et otsustuste vastuvõtmiseks on vajalik
volikogu koosseisu häälteenamus (poolt 6, vastu 6, Riho Kutsar ei hääletanud).
2. Umbusalduse avaldamine Aseri Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehele Katrin Ostapovile.
Umbusalduse avaldamine Aseri Vallavolikogu revisjonikomisjoni esimehele Katrin Ostapovile ei
leidnud toetust, kuna kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 45 näeb ette, et otsustuste
vastuvõtmiseks on vajalik volikogu koosseisu häälteenamus (poolt 4, vastu 6, erapooletuid 2, Katrin
Ostapov ei hääletanud).
OTSUSED
nr 50. OÜ Aseri Kommunaal põhikirja muutmine
* muudeti OÜ Aseri Kommunaal aadressi - Kesktänav 5 Aseri alevik;
* "jäätmete käitlemine" muudeti "jäätmete kogumine"
nr 51. Aseri Vallavolikogu 03. novembri 2009 otsuse nr 2 "Vallavalitsuse koosseisu kinnitamine"
muutmine
* seoses Ivo Korjuse surmaga kinnitati vallavalitsuse liikmeks Koit Oras.
nr 52. Aseri Vallavolikogu 26. novembri 2009 otsuse nr 10 "Esindajate nimetamine Kiviõli Regiooni
Omavalitsuste Koostöökogusse" muutmine
* muudeti punkti 2 - Aseri Vallavalitsuse esindaja asendajaks nimetada Koit Oras.
nr 53. Aseri Vallavolikogu 26. novembri 2009 otsuse nr 9 "Esindajate nimetamine Ida-Virumaa
Omavalitsuste Liitu" muutmine
* muudeti punkti 2 - Aseri Vallavalitsuse esindaja asendajaks nimetada Koit Oras.
nr 54. Aseri Vallavolikogu 26. novembri 2009 otsuse nr 11 "Esindajate nimetamine Eesti
Maaomavalitsuste Liitu" muutmine
* muudeti punkti 2 - Aseri Vallavalitsuse esindaja asendajaks nimetada Koit Oras.
24. november 2010
OTSUSED
nr 55. Audiitori kinnitamine
* kinnitati Aseri valla ja osaühingu Aseri Kommunaal 2010 majandusaasta aruande audiitoriks
Audiitorbüroo ELSS AS.
MÄÄRUSED
nr 19. Aseri Vallavolikogu 29. aprilli 2008 määruse nr 50 "Aseri Vallavolikogu töökord" muutmine.
* jätta töökorrast välja sõnad "korraline" ja "erakorraline"
nr 20. Aseri Keskkooli arengukava kinnitamine.
* kinnitati Aseri Keskkooli arengukava aastateks 2009-2011.

VALLAVALITSUS
KORRALDUSED
14. oktoober 2010
nr 114. OÜ Aseri Kommunaal juhatuse koosseisu muutmine.
* vabastati OÜ Aseri Kommunaal juhatusest Ivo Korjus ja Jüri Šipilov ning valiti uuteks liikmeteks
Helen Ruberg ja Ruth Jõgiste.
21. oktoober 2010
nr 115. Kaevamisloa väljastamine.
* väljastati kaevamisluba RBA Baltinvest Osaühing`ule ühisveevärgi ja rajatiste ehituseks Aseri
alevikus.
04. november 2010
nr 115A. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja nõusoleku andmine maa ostueesõigusega erastamiseks
Inna Agranovitšile.
nr 116. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja nõusoleku andmine maa ostueesõigusega erastamiseks
Aleksander Agranovitšile.
nr 117. Aseri Vallavalitsuse 23. septembri 2010 korralduse nr 100 “Katastriüksuse piiride kinnitamine
ja nõusoleku andmine maa ostueesõigusega erastamiseks Marina Stonene´le ja Juri Romõš`ile“
muutmine.
nr 118. Maaüksusele aadressi ja maa sihtotstarbe määramine.
* määrati Rannu sauna koha-aadressiks Rannu küla, Vahtra tn 1.
nr 119. Kohanime määramine.
* määrati Veetorni pargi koha-aadressiks Aseri alevik, Tehase tn 8.
nr 120. Maa riigi omandisse jätmine hoonestusõiguse seadmise eesmärgil.
nr 121. Reservfondist suunamine.
* suunati reservfondist Aseri Keskkooli 105. aastapäevaks 10 000 krooni.
nr 122. Lumetõrjetööde teostaja väljavalimine 2010-2011 talveperioodiks.
1. Kinnitati Aseri valla teede lumetõrjetööde teostajad 2010-2011 talveperioodil allpoolnimetatud
ettevõtjad:
1.1. Rannu Rukilill E.S.T. OÜ (reg kood 10732276) - hinnaga 450 kr/h (28,76 euro/h)
- Rannu küa, Oru küla, Koogu küla, Kõrtsialuse küla ja Kõrkküla (va Raja tee) teed;
1.2. Krista Karask FIE - hinnaga 570 kr/h (36,43 euro/h)
- Kalvi küla ja Aseriaru küla teed;
1.3. OÜ Aseri Kommunaal - hinnaga 420 kr/h (26,84 euro/h)
- Aseri aleviku teed;
1.4. PT Lihakari OÜ (reg kood 11596639) - hinnaga 600 kr/h (38,35 euro/h)
- Kestla küla ja Kõrkkkülas Raja tee.
nr 123. Projekteerimistingimuste väljastamine.
* väljastati projekteerimistingimused Eesti Energia Võrguehitus AS-le Aseri vallas Kestla külas farmi

alajaama 0,4 kV fiidri F-5 pingeparandamiseks.
23. november 2010
nr 124. Korterite müük
* enampakkumisel müüdi kaks korterit Aseri alevikus aadressil Kesktänav 18-7 ja Kesktänav 18-9.
nr 125. Kaevamisloa väljastamine.
* väljastati kaevamisluba Water Ser Lääne-Eesti Osaühingule ühisveevärgi ja rajatiste ehituseks
aadressil Aseri alevik Sadama tänav.
nr 126. Kaevamisloa väljastamine.
* väljastati kaevamisluba Riverside OÜ-le Aseri Vabaajakeskuse sidetrassi rajamiseks aadressil Aseri
alevik Nooruse tänav, Kesktänav 20, Kesktänav 22.
nr 127. Kasutusloa väljastamine.
* väljastati kasutusload OÜ-le AUTOSÕIT rekonstrueeritud ärihoone ja õppesõiduraja kasutamiseks;
nr 128. Maaüksuse sihtotstarbe määramine.
* määrati Aseri alevikus maaüksuse Keskväljak sihtotstarbeks transpordimaa.
nr 129. Ühekordsed toetused.
* maksti toetusi 12 isikule üldsummas 5 700 krooni.
nr 130. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja nõusoleku andmine maa ostueesõigusega erastamiseks
Ivan Šõšhovile.
nr 131. Hooldusteenuse eest tasumine.
* vald tasub kohamaksumust 1000 krooni hoolekandeasutusse paigutatud isiku eest.
MÄÄRUSED
nr 8. Aseri Keskkooli õppekoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine.
* kinnitati Aseri Keskkooli õppekoha tegevuskulu arvestuslikuks maksumuseks ühe õpilase kohta
2011. aastal 1 062 eurot.
nr 9. Aseri Muusikakooli õppekoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine.
* kinnitati Aseri Muusikakooli õppekoha tegevuskulu arvestuslikuks maksumuseks ühe õpilase kohta
2011. aastal 1 402 eurot.
nr 10. Aseri Lasteaia kulude arvestusliku maksumuse kinnitamine.
* kinnitati Aseri Lasteaia majandamiskulude, personali, töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite
kulu arvestuslikuks maksumuseks ühe lapse kohta 2011. aastal 1 699 eurot.

Traditsiooniline rebaste rets

Meie eesmärk oli teha koolielu huvitavamaks. Esimene katse muuta õppimine värvikamaks kukkus
kolinal läbi, sest jäime õpetajatele vahele kuulutusega, kus oli kirjas, et vaheaeg on nädala võrra pikem.
Sellega nad kahjuks ei nõustunud. Vett vedama läinud katsest sündis aga uus - rebaste rets. Kuna
gümnaasiumis polnud keegi sattunud nn retsi ohvriks, otsustasime ristida 10-ndad ja 11-ndad klassid.
Aega oli vähe, kõigest üks päev. Neljapäeval käisime poodlemas ja ostsime kõik vajaliku: heeringa,
mis maitses rebastele piimaga; jahu, kuhu meeldis meie ohvritele näod kasta; huulepulga, mis sobis
nende nägude värvimiseks ideaalselt (kõige aktiivsemateks osutusid muide õpetajad!); kilo komme, mis
aitasid gümnasistidel suus olles kooli laulu laulda; seened, mis olid maitsvad vahukoore ja toormunaga.
Kõige naljakamaks osutus suuga jahu seest heeringa välja võtmine, sest eelnevalt oldi näoga vees ning
aeti taga kommi. Seekord käed abiks ei olnud.
Jahuste ja huulepulgaga täis soditud nägudega, põsed komme täis, laulsid nüüdseks ristitud gümnasistid
Aseri Keskkooli laulu. Polnud just parim esitus, kuid publikult teeniti suur aplaus.

Üldiselt meeldis see üritus kõigile. Siiski küsimusele: "Kas soovite korrata?", vastasid rebased kui
ühest suust: "Ei!" Ka meil, kui korraldajatel, oli hea meel, et kooli administratsioon võttis üritusest
aktiivselt osa. Me oleme arvamusel, et traditsioone tuleb jätkata. Need aitavad koolil säilitada oma
identiteeti ja muudavad meie rutiinse koolielu pisutki huvitavamaks. Rebaste rets on kindlasti üks tore
ja lõbus traditsioon, mida hiljem on tore meenutada ning mis loodetavasti leiab endale järje ka järgmine
aasta.
XIIa klass
22. oktoober 2010

Maakonnaüritustel Aseri kooli esindamas
15. oktoobril toimus Avinurmes III Ida-Viru noortefoorum. Selle eesmärk oli arutada noorteprobleeme
ja üritada mõnelegi neist lahendusi leida. Konverentsi motoks oli Ühesmõtlemine. Meie muudame
maailma.
Selleks ühesmõtlemiseks oli välja pakutud kuus väga huvitavat töögrupiteemat:
· Noor räägib siis, kui kana pissib
· Haridus on aare – gümnaasiumi- ja põhikooliseadusest
· Me oleme Eestis võrdsed
· Koolivägivald – see on tavaline?
· Integratsioon on IN
· Ma ei tea, kust ma pärit olen
Meie valisime koolivägivalla teema ja arutasime seda koos Narva noortega. Pidime tunnistama, et
probleem on olemas. Et kiusamisest, mõnitamisest jmt koolis lahti saada, ei tohiks meie arvates klassis

olla üle 15 õpilase. Tuleks abi otsida psühholoogilt. Kaasõpilasi terroriseerivate noorte vanemail tuleks
oma lastele rohkem tähelepanu pöörata.
Selgus, et just meie töörühm oli kõige aktiivsem ja lõbusam. Saime sel üritusel tuttavaks väga
huvitavate inimestega ja mõnedega peame tänini ühendust.
Noortefoorumi korraldas sponsorite toel ühendus Sinuga. Lähemalt võib sellest üritusest ja
organisatsiooni tegevusest lugeda www.sinuga.ee.
Sellised kokkusaamised on ühtaegu nii huvitavad kui ka kasulikud. Olime sellest vaimustuses ja
loodame, et järgmine taoline foorum toimub juba aasta pärast.
Sügisvaheajal toimus Jõhvi kontserdimajas Ida- Viru haridusfestival, mis kahel päeval pakkus palju
mitmekülgset tegevust õpilastele ja õpetajatele, õppe- jt asutustele, firmadele,
kodanikeorganisatsioonidele jt. Kontserdimaja teine korrus oli täis bokse, kus käis vilgas
meisterdamine, sai teavet õppimisvõimaluste või huvitegevuse kohta, sai kirjastustelt raamatuid osta
ning ennast harida. Meie vallast oli esindatud Kõrtsialuse külaselts. Kohal oli Ahhaa keskus, kes oli
üles pannud põnevate eksponaatidega näitusetoa ja viis läbi füüsikatunde. Tegutses terve rida
töötubasid. Aseri koolirahvas osales vanade metallesemete puhastamises, näpunööri teol ning
loomulikult Shoti ettevõtliku kooli töötoas - oleme ju üks nimetatud kooliuuenduse pilootkoolidest.
Just Ettevõtliku kooli projekti nurgakeses korraldasime 27. novembril näiteringiga Luule Varinurme
juhendamisel huvilistele mitmesuguseid draamaõpetuses tuntud harjutusi. Panime välja ka albumeid ja
tutvustasime nii meie kooli näitetrupi Kirdekad kaudu.
Lisaks sellele saime füüsikat õppida (nagu ka VII –IX a huvilised õpilased) ja lõpukontserti kuulata.
Külastasime haridusfestivali ka möödunud sügisel ja seepärast lootsime tänavu avastada midagi uut,
lausa enneolematut. Kahjuks meie lootused ei täitunud ja me igavlesime. Kõige eredama mulje jättis
meile vestlus supertarga Oskari-nimelise robotiga. Loodame, et järgmisel aastal kulgeb haridusfestival
elavamalt ja haaravamalt.
Angelika ja Juulika Kaplina, Anhelika Männiste, Ingrid Vassiljeva ( IX b )

Rahvusvahelisel konverentsil Riias
osalesid Aseri Keskkool ja Aseri lasteaed
Projekti “Ettevõtlik kool” järjekordne rahvusvaheline seminar toimus seekord 11.-12. novembril Riias.
Projekt ühendab nelja riigi (Rootsi, Eesti, Läti, Soome) peamiselt haridusasutuste pedagooge alates
lasteaiast kuni kõrgkoolide õppejõududeni. Ettevõtlik suhtumine on oluline õpetajale ja õpilasele nii
ainetunnis kui ka vaba aja sisustamisel. Sestap olid ka ettekanded mitmekesise sisuga, kuid mõistagi
seotud kõik ettevõtlikkusega.
Sissejuhatusena esitleti lätlaste ettevõtluse eduloona projekti AERODIUM (vt täpsemalt
http://www.aerodium.lv/). Tegemist on nn “inimese vertikaalse lendamisega tunnelis”, millega laiema
avalikkuse ette jõuti esimest korda Torino 2006. aasta olümpiamängude lõputseremoonial. Etteastele
eelnes aga aastatepikkune töö, kus olulisteks märksõnadeks töögrupis olid usk, usaldus ja järjekindlus.
Ettevõtluse eduloona tutvustati ka lätlaste interaktiivset tahvlit Cleverway, mida on lihtne ja soodne

kasutada igapäevatöös just õpetajatel ja ärimeestel.
Psühholoogia professor Guna Svence (Lätist) võrdles ettevõtlikkust merel surfamisega- vaja on julgust
riskida, järjekindlust, tahet, teadmisi ja oskusi. On vaja ka teatud isiksuseomadusi- ekstravertsust,
sotsiaalsust, avatust uuele, tolerantsust, positiivset suhtumist ümbritsevatesse inimestesse,
kohusetundlikkust ja madalat neurootilisust. Lastel sõltuvad ettevõtlikkusega seotud oskused ka nende
vanusest. 3-7-aastased õpivad oma asju teistega jagama ning mõistma, et kõik ei ole ühesugused.
8-15-aastased hakkavad mõistma erinevaid ettevõtlusega seotud reegleid, õpivad avaldama oma
arvamust ja tegema otsustamisel erinevaid valikuid. 16-22-aastased noored peaksid oskama seada
eesmärke ja nende nimel ka plaanipäraselt tegutseda ning samuti vastutada oma otsustuste ning
lõppkokkuvõttes ka tulemuste eest.
Kuidas aga mõõta ettevõtlusalase hariduse tulemuslikkust? Sellele küsimusele otsib vastust Elena
Ruskovaara töögrupp Soome Lappeenranta ülikoolist. Soomes on ettevõtlikkuse õpetamine
põhihariduse õppekavades läbiv teema olnud alates 1994. aastast. Lastele/noortele ettevõtlusalase
hariduse andmisel on õpetajal uus roll, ta on pigem juhendaja (st, et õpetaja on näiliselt “laisk, rumal ja
passiivne”). Uue rolliga kohanemine ei ole Soomes kerge olnud, õpetajatel on raskusi eesmärkide
püstitamisega ja sobivate töömeetodite, -viiside leidmisega. Seetõttu ongi ettevõtlusalase hariduse
hindamiseks koostamisel praktiline testimisvahend, mis peaks lõplikult valmima aasta pärast. Testis on
küsimused õpetajatele, administratsioonile ning haridusküsimustes otsustajatele omavalitsuse ja riigi
tasandil. Siinkohal on sobilik nentida, et Eestis on nüüd uues õppekavas samuti üks läbivatest
teemadest - kodanikualgatus ja ettevõtlikkus ning üks pädevustest- ettevõtlikkuspädevus. Mis nende
pikkade sõnade taga tegelikult peidus on, mida lapsele siis õpetatakse? Ettevõtliku hariduse
rakendamise tulemusel arendatakse koolilapses ettevõtlikke hoiakuid ehk: iseseisvust, aktiivsust,
enesekindlust, huvi õppida, paindlikkust, riskijulgust, otsustusvõimelisust, valmidust olla juht.
Lapses/noores peaks kujunema hoiak: tahan-suudan-teen.
Konverentsi mitmetes ettekannetes rõhutati, et ettevõtlus on alati seotud riskiga ja haridusasutuses ka
pedagoogi entusiasmiga. Et ettevõtlik suhtumine ja tegutsemine edeneks, on kindlasti vaja mõistvat ja
ettevõtlust soosivat direktsiooni, lapsevanemaid, omavalitsust ja kogukonna toetust. Hea, kui on
kaasatud ka ettevõtted. Kõigi nimetatud osapoolte vahel peab toimima partnerlus ja koostöö.
Esimese päeva lõpetas õhtusöök kolleegidega, kus vahepaladeks oli elav muusika läti neidude
saksofonikvartetilt.
Teisel päeval toimusid töötoad, kus allakirjutanud osalesid vastavalt lasteaia ja algkooli gruppides.
Lasteaia töötoas oli teemaks – kuidas 5-aastaseid lapsi õpetada töötama ja suhtlema grupis, suunata
neid otsuseid tegema ja juht olema. Vahenditeks olid tegevused/ülesanded, milles osalejad olid
varustatud erinevate materjalidega, kuid lahenduskäik ülesannetele tuli leida endil. Ülesannetes otsiti
sobivaid pildipaare, rebiti paberist tähti, meisterdati lõngast tähekesi, ehitati paberist torni ja valmistati
rahvariideid. Vahepaladeks olid laulud ja tantsud, auhindadeks kiirematele õunad ja kommid.
Algkooli töötoas tutvustati noorte lätlaste poolt välja mõeldud kaardimängu GEO-200
(http://geo200.com/), mis arendab juhi oskusi, võimet töötada grupis, arendab mälu ja mõtlemist ning
annab teadmisi poliitilisest geograafiast. Mäng oli haarav ja huvitav ning loodan seda peatselt ka oma
õpilastele tutvustada.
Vahetasime läti kolleegidega muljeid ka igapäevatööst. Kuulsime muu hulgas, et Lätis tegutsev Riia

Eesti kool on hea mainega ja seal õpib lapsi ka lätlaste peredest. Lähemalt tutvusime Rigas
Pardaugavas pamatskola õpetajatega, kes meid sinna külla ootavad, et tutvustada meile lähemalt oma
kooli ning Riia linna, mis seekord tiheda ajakava tõttu tegemata jäi.
Projekti Ettevõtlik kool tegevustega saab tutvuda aadressil http://enterprisingself.com ning järgmise
rahvusvahelise tegevusena toimub õppereis Soome, kus eestlased külastavad ettevõtlikke õppeasutusi
Kotka-Hamina piirkonnas.
Uute ettevõtmisteni!
Svetlana Abdussaljamova
Ave Ojasalu

Aseri sportlased võidutsesid Kaia Kanepi vanaisa A.Kanepi mälestusvõistlusel
Suurt elevust tekitas sportlaste seas Haapsalu Wiedemanni Spordihoones meie kuulsa tennisisti Kaia
Kanepi viibimine lauatennise turniiril. Juba neljandat aastat peeti Kaia vanaisa – mitmekordse NSV
Liidu ja Eesti meistri Albert Kanepi mälestusvõistlust. Nagu ka möödunud aastal saavutas TATJANA
TŠISTJAKOVA I koha, juunioride tüdrukute võistlusklassis saavutas II koha KARMEN KOZMA ja
juunioride poiste seas oli KERT RÄIS samuti II kohal. 13-aastaste tüdrukute vanuseklassis saavutas II
koha REELICA HANSON. Kõiki võitjaid autasustas Kaia Kanepi. Oli väga meeldiv, et tema tihe
võistlusgraafik võimaldas tal kodus viibida ja kõigi sportlaste jaoks väga meeldivat rolli täita. Kindlasti
lisas tema käepigistus auhinnale veel erilise väärtuse.

Kaia Kanepi autasustas naisüksikmängu võitjat

Aastaringselt toimuvast laste võistlussarjast ELTL Laste GP võtame osa väga edukalt. Rõõmu teeb see,
et noored, kes on juba sünniaastaga antud sarjast välja sirgunud (Karmen Kozma, Kert Räis, Oliwer
Nõlvak), on saanud endale väärilised järglased. Auhinnalised kohad saavutasid pingelises
konkurentsis : I koht Hanna-Loora Bobrov, II koht Reelica Hanson, Nikita Konsa, III koht Ksenia
Konsa, Nadarian Beria.

Aseri võistkond Kaia Kanepiga Haapsalus

KARMEN KOZMA NÄITAS HEAD TASET TOP-10 TURNIIRIL
24. oktoobril mängiti Viljandis sportlase jaoks väga rasket turniiri. TOP–10 võistlusel mängivad alati
sportlased turniirisüsteemis, s.t. üheksa mängu peaaegu järjest ja kõik on rasked kohtumised, sest
kohale on kutsustud ju parimatest parimad. Esimesed 7 kohtumist võitis Karmen suhteliselt suure
ülekaaluga. Napid kaotused viimastes kohtumistes tagasid talle hinnatava kolmanda koha. Juunioride
vanuseklassis oli ta aga parim. Võistlus näitas, et Karmeni ettevalmistus alanud hooajaks on hea, tema
mäng on stabiilne, mis peaks tagama korraliku tulemuse eesseisvatelt võistlustelt. Soovime talle edu !
NAISKOND ja MEESKOND mängisid Eesti võistkondlike meistrivõistluste I ringi.
Meie naiskond lõpetas I ringi kohtumised võidukalt: võideti Pärnu, Haapsalu, Nõmme ja Valgu Pingo
naiskonnad. Järgmine ring mängitakse 11. detsembril.
Üle mitme aasta on ka meie meeskond jõudnud kõrgliigasse. Alustas Pekka Laidinen oma õpilastega Kert Räisi, Oliwer Nõlvakuga III liigast. Tänaseks on sirgunud õpilased meeste klassi ja mängitaksegi
esimest korda kõrgliigas. Vastasvõistkonnad on tugevad, aga loodame siiski, et saadakse kirja ka
võidupunktid.

TATJANA TŠISTJAKOVA KOLMEKORDNE IDA-VIRUMAA MEISTER
27. novembril krooniti 2010. aasta Ida-Virumaa kolmekordseks meistriks lauatennises meie Tatjana
Tšistjakova. Üksikmägus võitis Tanja narvalanna Valeria Petrova ees. Paarismängus saavutati esikoht
koos Karmen Kozmaga ja segapaarismängus võideti meistritiitel koos Pekka Laidineniga.
35+ IDA-VIRUMAA MEISTRIVÕISTLUSED LAUATENNISES
28. novembril 2010 peeti Aseri Keskkooli saalis Ida-Virumaa MV 35+ vanusele. Esikohad võideti taas
Aserisse. Naiste seas osutus parimaks Rebeca Hanson ja meeste seas esikoht Jüri Kalninš.
HELISEV KÜÜNLALEEK KUUSEL...
SELLES ON SOOJUST KUI TUNNED,
SELLES ON VALGUST KUI VAATAD,
SELLES ON SOOVE KUI KUULED...
Aseri Vabaajakeskuse kollektiiv soovib kõigile Aseri valla elanikele kauneid jõulupühi ja head uut
aastat!

ASERI RAHVAMAJA TEADAANNE
Meie käsitööring alustas uut hooaega
* täiskasvanud on oodatud teisipäeviti ja neljapäeviti kell 11.00-16.00;
* koolieelsete laste ring toimub kolmapäeviti 18.00;
* koolilaste ring on reedeti 17.00.
Ootame kõiki huvilisi!

Detsember Aseri Rahvamajas
18.12.2010 kell 11.00 jõululaat (müüjatele eelregistreerimine tel. 3351620)
24.12.2010 kell 12.00 koduste laste jõulupidu
25.12.2010 kell 19.00 pereõhtu
01.01.2011 kell 00.30 ilutulestik, Uusaasta Disko

Õnnitleme Teid!
Ruth Jõgiste ja Tarmo Veldi
pisipoja Jürgen Veldi sünni puhul
/04.11.2010/
Oksana Gubanova ja Aleksei Gubanov
pisitütre Jekaterina Gubanova sünni puhul
/23.11.2010/

EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED
Novembrikuu eakad sünnipäevalapsed:
Heljo Sass - 85
Nikolai Beregov - 83
Koidu Pärn - 82
Alexander Grachev - 80
Viljam Roog - 80
Elma Ojasalu - 75
Valentina Kiur - 70
Detsembrikuu eakad sünnipäevalapsed:
Selma Reitkam - 90
Karl Aaman - 86
Ants Jaanru - 86
Jevgenia Männik - 86
Helmi Peuša - 84
Adelaida Jakovleva - 82
Valentina Pavlyuchkova - 81
Endel Säkk - 80
Zoya Khiysku - 75
Veera Smirnova - 70

Õnnitleme!

