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VABAAJAKESKUS AVAS UKSED

Rõõm oli suur, kui 14. märtsil anti ehitusfirma OÜ Riverside poolt üle uue näo saanud vabaajakeskuse
võtmed. Ootus oli nii suur, et juba samal õhtul toimusid esimesed treeningud. Tänaseks on peetud juba
võistlusi lauatennises ja korvpallis. Huvi sportimise vastu on õnneks meie spordilembelises asulas
säilinud ja rõõmu tunneme ka nendest inimestest, kes käivad maja lihtsalt uudistamas, sest paljude
Aseri inimeste mälestused on ju selle hoonega seotud. Vesteldes endiste sportlastega, kes maja
vaatamas käivad, saame teada hulgaliselt huvitavaid lugusid, mis on ju kõik ühtlasi Aseri spordiajalugu.
ASERI VABAAJAKESKUS pakub alljärgnevaid teenuseid:
Jõusaalis - üksikpilet, õpilane, üliõpilane 1 euro
Täiskasvanu 2 eurot
kuupilet, õpilane 7 eurot
kuupilet, täiskasvanu 14 eurot
Dušši kasutus 1 euro
Sauna kasutus 2 eurot
Aeroobikasaal 7 eurot/ 1 tund
Pallimängusaal 14 eurot/ 1 tund
Lauatennise laua kasutus 2 eurot
Lastele toimuvad alljärgnevad treeningud:
LAUATENNIS - E – R treenerid T.Tšistjakova ja P.Laidinen

KORVPALL - E – R treener T.Reisi
JALGPALL - E – R treener J.Kamenski
VÕRKPALL - T, R treener L.Vagulina
Vabaajakeskus on avatud tööpäevadel 8.00 - 20.30, puhkepäevadel vastavalt ürituste graafikule, tel.
3351 412
TATJANA TŠISTJAKOVA EESTI 2011 KOLMEKORDNE MEISTER LAUATENNISES

Ka tänavuse aasta Eesti meistrivõistlustel Tallinnas ei suutnud keegi meie Tanjat alistada, kuigi vaikselt
vist loodeti, sest teatakse ju, et Tanja tegeleb praegu treeneritööga ning suurema osa oma ajast jagab ta
teadmisi oma õpilastele. Aga sama nõudlik nagu oma õpilastega on ta ka enda suhtes ning tuligi
meistritiitel üksikmängus, kus ta alistas nagu möödunud aastal finaalmängus Prantsusmaal treenivat
Karin Lindmäed. Paarismängus võideti meistritiitel koos Kariniga ja segapaarismängus koos
Aleksander Smirnoviga.

ASERI VALLA MEISTRIVÕISTLUSED KORVPALLIS

23. aprillil selgitati uues saalis Aseri valla 2011 meistrid korvpallis. Rõõmu valmistas, et kohale oli
tulnud hulgaliselt meie erinevate põlvkondade mängijaid ja ka treenereid. Vaatamata ilusale ilmale ja
pühadele oli ka tribüünil palju pöidlahoidjaid. Aseri valla meistritiitel läks võistkonnale ASERI –
Marek Koitla, Pekka Laidinen, Argo Korjus, Teet Reisi, Toomas Hain, Magnus Hain, Kert Räis,
Aleksei Ertti, Gaido Kentem, kes alistas finaalmängus 81 : 76 võistkonda “MASKID” – Peeter Alles,
Mait Alles, Kristjan Korjus, Martin Korjus, Rain Korjus, Andre Tute, Marek Aun, Rait Sinimäe, Anvar
Arm. Kolmanda koha saavutas võistkond GK EHITUS – Janno Malm, Hennik Penek, Agur Tamm,
Maksim Assanov, Elmer Aros, Kristo Erala, Avo Bergström, Ain Sats, Ando Prual.

7. mail 2011 algusega kell 11.00 Aseri Vabaajakeskuses
ELTL LASTE GP LAUATENNISES

VALLAVOLIKOGU
30. märts 2011
OTSUSED
nr 79. Ametliku kohanime muutmise algatamine.
* algatati tee nime muutmine Aseri vallas alljärgnevatele kohalikele teedele:
Aseri vana tee, Aseriaru sisene tee, Kalvi ranna tee, Kalvi ranna sisene tee, Orase I tee, Koogu küla tee,
Koogu küla II tee, Koogu mõisa tee, Rannu küla tee.
nr 80. Rahva tn 10 maa munitsipaalomandisse taotlemine.
nr 81. Vahtra tn 1 maa-ala munitsipaalomandisse taotlemine.
nr 82. Rahvakohtunikukandidaatide valimine.
* valiti Viru Maakohtu rahvakohtunikukandidaatideks Eha Polluks ja Heili Nõmmets.
nr 83. Nõusoleku andmine vallavalitsusele sõiduki liisimiseks.
* anti nõusolek vallavalitsusele uue sõiduki Renault Trafic liisimiseks.
nr 84. Vallavanem Urve Takjase puhkuse ajakava kinnitamine.
nr 85. Rendi ja teenuste hinnad.
* kinnitati rahvamaja, keskkooli, muusikakooli ja Rannu Raamatukogu külakeskuse rendi ja teenuste
hinnad.

MÄÄRUSED
nr 24. Aseri Vallavolikogu 29. oktoobri 2003 määruse nr 18 lisa "Aseri valla eelarvest toetuste andmise
kord" muutmine.
* alates 1. maist 2011: sünnitoetus 160 eurot (2503,46 kr), matusetoetus 65 eurot (1017,03 kr),
Tšernobõlitoetus 38 eurot (594,57 kr) kvartalis, üldjuhul toetusemäär 38 eurot (594,57 kr), igakuist
toetust 32 eurot (500,69 kr).
nr 25. Aseri Vallavolikogu 25. veebruari 2009 määruse nr 73 "Puudega lapse hooldajale
hooldajatoetuse määramise ja maksmise tingimused ja kord Aseri vallas" muutmine.
* hooldajatoetuse summad kinnitati täisarvuna eurodes.
nr 26. Aseri Vallavolikogu 10. aprilli 2000 määruse nr 4 "Koduteenuste osutamise tingimused ja kord
Aseri vallas" muutmine.
* alates 01. maist 2011 on koduteenus vanuritele tasuline- 50 eurot kuus.
nr 27. Aseri Keskkooli põhimäärus.
* kinnitati Aseri Keskkooli põhimäärus.
nr 28. Aseri Lasteaia arengukava.
* kinnitati Aseri Lasteaia arengukava 2011-2014.
nr 29. Aseri valla põhimääruse muutmine.
* punktis 23.6 sõna "eelarve" asendati sõnaga "majandusaasta"

VALLAVALITSUS
KORRALDUSED
15. märts 2011
nr 30. Ehitusloa väljastamine.
* ehitusluba osaühingule BALTISKA VIRU elamu juurdeehituseks Rannasuvila kinnistul Kõrkküla
külas Aseri vallas.
nr 31. Ehitusloa väljastamine.
* ehitusluba Gersen OÜ-le automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldamiseks Aseri
Rahvamajas.
nr 32. Ehitusloa väljastamine.
* ehitusluba Mereoja Kämping OÜ-le laste mänguväljaku ehitamiseks asukohaga Uuskõrtsi kinnistu,
Kõrkküla küla, Aseri vald.
nr 33. Ehitusloa väljastamine.
*ehitusluba Mereoja Kämping OÜ-le puurkaevu rajamiseks asukohaga Uuskõrtsi kinnistu, Kõrkküla
küla, Aseri vald.
nr 34. Kasutusloa väljastamine.
* kasutusluba Aseri Vabaajakeskuse kasutamiseks aadressil Kesktänav 22, Aseri alevik.
nr 35. Maaüksuse sihtotstarbe määramine.
nr 36. Puudega inimesele hooldaja määramine.
nr 37. Hoolduslepingu lõpetamine.
nr 38. Puudega inimesele hooldaja määramine.
nr 39. Kaevamisloa väljastamine.

* kaevamisluba Nordecon AS-ile ühisveevärgi ja rajatiste ehituseks aadressil Aseri alevik Nooruse,
Kesktänav, Muru, Tellise, Metsa, Nurme, Kooli tänav.
nr 40. Ühekordsed toetused.
* eraldati ühekordseid toetusi 10 isikule summas 273 eurot.
nr 41. Tasuliste teenuste hindade kinnitamine.
* kinnitati vallalehe reklaami hind, paljundusteenuse ja faksi saatmise teenuse hind ning valla
sotsiaalteenuseid pakkuva auto sõidutariifiks 0,15 eurot/km (2,35 kr/km)
nr 42. Maaüksusele aadressi määramine.
01. aprill 2011
nr 43. Ehitusloa väljastamine.
* ehitusluba Nordecon AS-le abihoone lammutamiseks aadressil Mere tn 12, Aseri alevik.
nr 44. Ehitusloa väljastamine.
* ehitusluba Tiiu Aps`ile sauna ja elamu lammutamiseks asukohaga Nurme tn 7, Aseri alevik.
nr 45. Reservfondist suunamine.
* suunati reservfondist Aseri Vabaajakeskusele 700 eurot.
nr 46. Rannu sauna piletihinna korrigeerimine.
* kinnitati alates 07. aprillist 2011 Rannu sauna piletihinnad järgmiselt: täiskasvanutele 2 eurot ja
lastele kuni 7 aastat 1 euro.
nr 47. Rannu Rukkilill OÜ keskkonnakompleksloa taotluse kooskõlastamine.
nr 48. Puudega inimesele hooldaja määramine.
nr 49. Puudega inimesele hooldaja määramine.
nr 50. Puudega inimesele hooldaja määramine.
nr 51. Ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine.
15 . aprill 2011
nr 52. Ühekordsed toetused.
* seoses raske majandusliku olukorraga eraldati 1 isikule 65 eurot
nr 53. Aseri Rahvamaja piletite ümberarvestamine.
* korrigeeriti rahvamaja piletite hinnad
nr 54. Aseri valla kaunimad kodud.
* Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu büroole esitati Aseri valla 3 kaunimat kodu mastivimpli ja tänukirja
saamiseks.
nr 55. Kirjaliku nõusoleku väljastamine.
* väljastati kirjalik nõusolek Tarmo Veldi`le väikeehitise (puukuuri hoone, alla 20 m2) püstitamiseks
asukohaga Aseri vald, Aseri alevik, Tellise tn 16.

Palju ilusat muusikat
Taas on kevad ja oleme oma kooliperega viimasel „finišisirgel“.
On aeg aru anda muusikakoolis tehtust, õige pea lõppevast õppeaastast.
Nagu ikka on õppeaasta jooksul omandatud uusi teadmisi, harjutatud hoolega pillimängu, esinetud
kontsertidel, ülevaatustel ja kuulatud ilusat muusikat. Oleme püüdnud oma koolis luua lapse ümber
muusikalise keskkonna, kus kõlab palju huvitavat ja head muusikat.
Meie lastele käisid esinemas kauaaegne eesti pianistide õpetaja Leelo Kõlar, meeliköitev tšellokvartett
C-Jam ja rahvapille tutvustavad rahvamuusikud.
Olen kirjutanud õpilaste pilliõppest, mis nõuab õpilaselt mitu aastat kannatlikku ja hästi juhendatud
tööd enne kui tulemused on ka kuulajatele märgatavad.
Sellel õppeaastal astusid kuulajate ette kõik muusikakooli pilliõpetajad oma õpilastega:
14. dets. õp. Veiko Pärnak
25. jaan. õp. Svetlana Jessevitš
9. märts õp. Marianna Koitla
19. apr. õp. Anna ja Anatoli Zamahhov
Külalisesinejateks olid Kiviõli Kunstidekooli õpilased.
Kontserdid olid tõeliselt nauditavad. Oli tunda õpetajate ja laste pingsaid ettevalmistusi, üleelamisi,
soovi hästi esineda, et ka kuulajad märkaks ja hindaks nende tööd. Kuid kuulajaid oli kontsertidel vähe.
Olen mõelnud, miks esinevate laste vanemad ja vanavanemad ei tule oma lapsi kuulama, miks
üldhariduskooli klassijuhatajad ei tunne huvi oma õpilaste tegevuse ja käekäigu vastu muusikakoolis.
Ma ei räägi siinkohal inimestest, kelle lapsed ei õpi muusikakoolis. Ootame oma kontserte kuulama ka
valla töötajaid. Oleme ju Aseri vallale kuuluv asutus.
Tundub siiski, et inimeste huvipuudus on üldine, mida näitab ka teiste valla allasutuste ürituste vähene
külastatavus. Põhjendusi sellele võib ju leida. Kuid on kahju neist, kes püüavad midagi ära teha,
tunnevad rõõmu ja rahuldust isetegemisest ning soovivad tehtut ka publikule näidata. Nad on ju väärt
meie huvi ja tänu või vajadusel ka asjakohast kriitikat. Hullem on ükskõiksus.
Muusikakooli õpilased on esinemisteks alti ette valmistatud ja esindavad oma kooli väärikalt:
· Virumaa regiooni klaveriõpilaste konkursil sai Marc-Rene Šmits (õp. S.Jessevitš)
parima pala esituse eest diplomi
· Virumaa regiooni puhkpilliõpilaste eelvooru konkursilt said edasi Albert Koskor
ja Katliin Aleksejev (õp. V.Pärnak)
· Ida-Virumaa akordionimuusikapäeval esindas Dmitri Kuznetsov (õp.A. Zamahhova) kooli diplomi
vääriliselt

· Muusikapäeval Jõhvi Kammersaalis esinesid meie kooli õpilased Timo Timmer, Angelina Orav,
Marc-Rene Šmits (õp.S.Jessevitš), Dmitri Kuznetsov (õp.Anna Zamahhova), Maksim Ratšugin (õp.
A.Zamahhov)
· Vabariigi aastapäeva kontserdiosa oli muusikakooli kanda
· mais esinevad õpilased traditsioonilisel kontserdil, mille esitame lasteaia ja algklasside õpilastele
· enne kooliaasta lõppu tahame veel läbi viia muusikapäeva, kus lapsed ja nende vanemad saavad tunda
isetegemise ja pillimängimise rõõmu
· esinemine Aseri vallapäeval
Sel õppeaastal on palju esinetud ja ka teisi kuulatud.
Lõpuaktus muusikakooli lõpetajatele toimub 27.mail kell 17.00. Tänavu lõpetavad muusikakooli 8
noort muusikut Jelizaveta Jerahtina, Julia Tõsjatšnik, Tetjana Konsa, Julija Mironova (kõik klaveri
erialal), Jekaterina Letunova ja Patrik Nõlvak (akordionistid), Katliin Aleksejev (plokkflööt), Leonid
Vagulin (trompet).
Praegu tegutseb õp. M.Popova juhendamisel vene- ja õp. S.Varinurme juhendamisel eestikeelne
mudilaste muusikaring, kus me valmistame õpilasi ette ka vastuvõtukatseteks kooli.
Oleme veendunud, et muusika on õpetatav asi ja muusikaõpetus peab olema kõigile soovijaile
kättesaadav. Seega ootame soovijaid katsetele 30. ja 31. mail.
Teave tel.: 3351136
Silvi-Niina Varinurm
Direktor

Märtsi-aprilli üritustest koolis
Riigikogu valimiste eelsel perioodil olid valimistel kandideerijatel kiired ajad, sest oli vaja kohtuda
oma potentsiaalsete valijatega. Vabariigi aastapäeva aktusel andsime võimaluse erakondadel meid
tervitada ja ennast tutvustada, kohal olid Robert Antropov, Kaja Kreisman, Aili Ilves ja Koit Oras.
Märtsi alguses oli meie külaliseks Euroopa Parlamendi saadik Kristiina Ojuland, kes rääkis oma
töödest-tegemistest kodumaal ja mujal maailmas ning esitatud küsimustele kiire-täpne vastaja sai talt
ka ilusa kingituse.
Selle aasta 8. märts oli nii naistepäev kui ka vastlapäev. Lisaks tavapärasele naisõpetajate ja -õpilaste
õnnitlemisele vaatasime sellel päeval etendust Prügihunt ja Superjänes, sisuks loodushoid ja
ökoloogiline mõtlemine. Õp Ave Ojasalu korraldas Koogus algklassidele lõbusa vastlapäeva reesõidu
hobustega ja muude vastlapäeva toimetamistega.
Lumerohke talve suusatamise lõpuürituseks oli 11. märtsil ülekooliline talispordipäev. Suusavõistluste
läbiviimiseks oli kooli territooriumil sissesõidetud rada, mille läbimisel olid kõige kiiremad Julia
Mironova, Julia Tõsjatšnik, Viktoria Bulatnikova, poistest Vladlen Ratšugin, Anton Kuznetsov, Martin
Kaukes. Õpilastega koos olid rajal ka osa õpetajaid, kes nautisid ilusat suusailma.
Maakondliku projekti “Roheline kool” raames korraldati “Eesti Looduskaitse 100” aastapäevale
pühendatud koolidevaheline joonistusvõistlus, millest ka õp Imbi Pakkeri õpilased osa võtsid.
Kokkuvõtete tegemine, parimate tunnustamine toimus 16. märtsil Kohtla kaevanduspark-muuseumis,
kus kõik kohaletulnud said väga heal ja libedal rajal tuubitada, millist võimalust ka meie parimad
Reelica Hanson, Karina Nizinkaja, Anton Serdjuk, Tatjana Konsa rõõmsalt kasutasid. Parimatest
töödest koostati suur seinakalender, mis kõikidele auhinnana välja jagati.
Õp Jelena Sussareva 7.-9. kl kuus õpilast võtsid 18. märtsil, kolmanda õppeveerandi viimasel päeval,
osa populaarsest rahvusvahelisest matemaatika võistlusmängust Känguru 2011, mis toimus juba 16-dat
korda. Võistlust nimetatakse Känguruks algatajamaa Austraalia auks. Võistlus toimus 361 koolis,
osales 13420 õpilast. Koos kuue miljoni eakaaslasega 46 riigist lahendati põnevaid ja mängulisi
ülesandeid, kus lisaks teadmistele on olulised ka nutikus ja loovus.
19. märtsil tiigil toimunud väga kalarohkel talvisel püügil oli ka kool oma õpilastega esindatud.
Rahvusvahelist teatripäeva tähistasime 29. märtsil Kirdekate etendusega kooliperele.
Märtsi viimasel päeval olid koolis ja lasteaias Ida-Viru Õppenõustamiskeskuse spetsialistid- logopeed,
eripedagoog, psühholoog, tutvustati oma tegevust- ülesandeks on toetada laste arenguliste ja
hariduslike erivajaduste varajast märkamist ning individuaalset arengut, oli võimalik saada
individuaalnõustamist.
Samal päeval oli lasteaialastel ja algklasside õpilastel võimalus vaadata ja kaasa elada Nipitiri
nukuteatri etendusele Tuulelinnu laul.
7. aprillil, maailma tervisepäeval, oli ka koolis mitmed selleteemalised üritused- loeng mõtlemisega

õnnelikuks saamisest, narkoteemaline loeng võitlusest ja võitmisest, juukseuuring. Samal päeval
rääkisid Jõhvi politseijaoskonna kaks noorsoopolitseinikku õpilastele alaealiste õigusrikkumistest ja
kohaldatavatest meetmetest.
Aktiivsed noorsoopolitseinikud algatasid kohe ka jalgrattakooli kolmepäevased õppused Ohutu
jalgrattasõit 3.-4. klassidele.
14. aprillil oli koolis moeneljapäev- kaks noort moeloojat Lääne-Virust- üks Vasta koolist ja teine õp
Anu Veldre tütar Rakverest, esitlesid oma rõivakollektsiooni ja nende hulgast valisid meie õpilased
Aseri kooli lemmikrõivamudeli- pilte on võimalik vaadata kooli kodulehe galeriist.
Emakeelepäevaks oli õp Doris Targamaa ja Luule Varinurm ette valmistanud õpilastega etteasted ja
viktoriini, õp Ave Ojasalu käis 3 õpilasega Jõhvi Gümnaasiumis emakeelepäeval, kus toimus esimesele
kooliastmele individuaalne ja võistkondlik võistlus ja emakeelepäevale pühendatud etteasted osavõtnud
koolidelt.
Alanud on riiklikud lõpueksamid, mis meie õpilaste jaoks toimuvad Kiviõli Vene Gümnaasiumis,
Lüganuse Keskkoolis ja Jõhvi Gümnaasiumis.
17. aprillil, üle-eestilisel südamenädala käimispäeval “Sinu sammud loevad”, oli Anneli Bobrovi
eestvedamisel meie vallas ette valmistatud neli kõnnirada pikkusega 3,3-7,5 km, mis kõik algasid ja
lõppesid vabaajakeskuse ees. Väga huvitav oli seejuures 7,5 km loodus- ja pärandkultuurirada, mis
kulges marsruudil- endine Sonda raudtee, Rannu küla, Kõrtsialuse küla, Aseri kalmistu.
21. aprillil oli gümnaasiumi lõpukell õp Regina Kaplina seitsmele õpilasele. Meeleoluka lauluga
tervitas lõpuklassi õpetajate ansambel. Oma koolipere head sõnad eksamiteks, pääsukeste püüdmine ja
vana koolikella helin Nadarian Berija ja Meribel Ivanovi abiga andis märku peatsest kooli lõpetamisest.
Tähistasime õpetajate toas mehise torditükikesega ja meesõpetajate tervitamisega jüripäeva, osalesime
ühiselt ka Jüriööjooksul.
Aprillikuu lõpetasime pühade ajal kodus või koos klassiga esmaspäeva hommikul värvitud
lihavõttemunade näituse ja kangema veeremuna väljaselgitamisega.
Soovin kooliperele edukat viimast õpingukuud ja ilusat kevadet!
Riho Kutsar
Direktor

Talvine retk Kalvist Aserisse

13.03.2011.a kell 11.00 kogunesid 19 vaprat huvilist Aserisse Grossi toidukaupluse ette ja 8 km
pikkune retk Vikkuriloo – Aseri sadamamuul võis alata. Olime võtnud eesmärgiks tutvuda pangaga
mere poolt ja otsida inimtegevuse jälgi Kalvi kalda all ning endises Merikülas. Retk algas paruni
rannamännikus, kus kiiresti leidsime üles hariliku männi kõrval ka võõrliikide esindajad – musta-, halli
ja seedermänni isendid. Käsitletud sai ka tammiku rajamist.. Järgnesid vaated talvisele Vikkuriloole ja
suvisele ujumisrannale, mis olid kaetud ühtlaselt paksu jää ja lumega. Tutvustasin Vikkuriloo ja Kalvi
mõisa kui „Röövlipesa” kohta käivaid legende. Edasi järgnes matk merejääd pidi Keskkonnateenistuse
poolt rajatud puhkekohani ja endise liivavõtukohani. Vahepeal jõudsime imetleda „jääliiliaid” –
huvitavaid omapäraseid jäämoodustisi ümber arvukate rannas lebavate suurte kivide. Puhkekohas
käsitlesime siin toimunud liiva võtmist ja vedamist Aseri tellisetehasesse. Samuti ka XVIII sajandi
lõpul Friedrich Gustav Arveliuse poolt kirja pandud rannaala kirjeldust ja kalapüüki kõrgel
pankrannikul. Erilise vaatluse all oli kevadine nootadega kalapüük, mis toimus kõrgel pankrannikul
Kalvist kuni Narvani kallaspappi juhendamisel. Selline püügiviis oli väga eriline ja vääris
üksikasjalikku kirjeldust juba tollel ajal. Puhkekoht ise oli aga sügavate hangedega kaetud,
istumisvõimalust polnud ja väikest kehakinnitust tuli nautida seistes. Edasine teekond pakkus aga
parasjagu üllatusi – tuli läbida rannas paiknenud rüsijää, milles sügavad lõhed ja pankade vahel
lumivalged jäälaigud. Selline ilus valge jää osutuski kõige salakavalamaks. Selgus, et pealmine jääkiht
on libe ja õhuke, selle all õhuga täidetud tühimikud ja all paks püsijää. Peagi jõudsime panga kõrgeima
– 52,6 absoluutse kõrgusega osani. Raske ja ohtlik teekond tasus ennast ära, sest just siit alates hakkas
pank meile näitama oma tõelist ilu. Üksmeelselt kinnitati, et eriliselt kaunis oli pank endise paekarjääri

kohal. Puud ei varjanud vaadet, paljand oma pruunika Aseri lademe paekivikihtidega ja neis esinevate
arvukate sügavate lõhedega sai meie uurimisobjektiks. Rääkisime pankranniku tekkehüpoteesidest ja
kivimilisest koostisest ning uurisime binoklitega kivimikihte, nendes esinevaid pragusid ning kalda all
avanevaid arvukaid allikaid, millede asukohti reetsid vaid pruunikad jääpurikad. Kuidagi väga kiiresti
jõudsime endise Meriküla piiridesse. Uus, moodne, murukatuse ja klaasist fassaadiga elamu koos
endise talu keldriga ei jätnud kedagi ükskõikseks. Eelviimase peatuse tegime savikarjääri pervel ja
käsitlesime põgusalt Meriküla ja Kukuraise külade minevikku. Retk oli plaanis lõpetada muulil, kuid
eelmise päeva tuisu tõttu ei saanud sinna transport ligi, nii et tuli lõpetada vastlakuklite ja teega endise
tellisetehase asukohas. Väsinult, kuid rahulolevaid pilke vahetades alustasime sealt poole nelja paiku
koduteed.
Selline erilistes tingimustes läbitud retk nõudis osalejatelt pealehakkamist, julgust ja füüsilist
vastupidavust.. Sellega saadi suurepäraselt hakkama, täname kõiki osalejaid!
Rõõmu valmistab, et nii paljud inimesed tunnevad huvi kodupaiga looduse ja ajaloo vastu.
Retk sai teoks tänu arvukatele osalejatele ja MTÜ-le Kõrtsialuse Küla Selts.
Retkejuht Anneli Bobrov

Asjatundjatelt saab tasuta nõu küsida kodust lahkumata
Kas tööleping peab olema kirjalik?
Firma on pankrotis, kuidas kätte saada koondamisraha?
Kust alustada abielulahutusega?
Testamenti ei ole, kes on pärijateks?
Kas liiklustrahv aegub?
Kui palju peab kohtutäitur kontole jätma?
Kuidas meest alkoholist eemal hoida?
Ülekaal, millest alustada?
Mida teha, et küüsi tugevdada?
Miks on koeral karv lahti?
Kuidas saada lahti vesirottidest?
Kas majavamm on inimesele ohtlik?
Miks korstnakivid pragunevad?
jne
Interneti nõuandekeskuses www.vastused.ee saab küsida tasuta ja anonüümselt nõu oma ala
asjatundjatelt.
Kasulikke nõuandeid leiab ka küsimuste-vastuste lugemisel.
Nõu saab küsida erinevatel teemadel: tööõigus, perekonnaõigus, pärimisõigus, kindlustus, peresuhted,

lemmikloomad, dieet, toitumine, kodu ja aed jne.
Julgustame Teid oma probleemidele lahendusi otsima!
Ain Raudsepp
www.vastused.ee peatoimetaja

Meelespea välismaale tööle suunduvale lapsevanemale
o Räägi lastele välismaale või kodust kaugemale tööle minemise põhjustest
o Aruta koos lastega, millist abi nad vajavad
o Leia lastele tugiisikuks täiskasvanu (lähisugulane, peretuttav, naaber), kes saab kiiresti reageerida
laste vajadustele ja oskab luua usaldusliku suhte lastega
o Räägi tugiisikule, mida temalt ootad ja millist abi lapsed vajavad
Laste tugiisik on vastustav täiskasvanu, kes peab aitama vanemal olla kursis
- lapse argipäevaga (toit, puhtad riided, kodu puhtus ja soojus, päevarežiim, raha kasutamine jms)
- lapse koolikohustuse täitmisega
- õpitulemustega
- lapse murede ja rõõmudega
o Kindlasti informeeri välismaale tööle asumisest lapse klassijuhatajat ja anna talle enda ja lapse
tugiisiku kontaktandmed
o Anna tugiisikule lapse klassijuhataja kontaktandmed ja võimalus vaadata e- kooli
o Hoia lastega kontakti, räägi ja kuula neid iga päev
o Ole vajadusel kättesaadav ja tee koostööd last toetavate täiskasvanutega
o Kui sa ei leia lastele sobivat turvalist täiskasvanut, informeeri sellest oma piirkonna
lastekaitsetöötajat, kes aitab leida parima lahenduse
o Lepi kokku laste tugiisikuga hädajuhtumitest teavitamise viis
Nii toimides annad sa lastele turvatunde, saad laadida nende emotsionaalset akut, mis omakorda aitab
lastel keskenduda õppimisele ja sobivale käitumisele.
MTÜ Perede ja laste nõuandekeskus
www.perenou.ee

Õnnitleme Teid!
Aive Aus-Hagag ja Hany Yehia Abdelaziz
pisitütre ANITA ja pisipoja ADAM HANY sünni puhul
/22.02.2011/
Irina Kozlova ja Ilmar Kozlov
pisitütre ELISABET sünni puhul
/12.03.2011/

EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED
Märtsikuu eakad sünnipäevalapsed:
Elmar Reebert - 88
Elle Sune - 88
Vaike Pinnonen - 83
Evi Poom - 81
Tamara Žigankova - 81
Jelena Volnova - 80
Ilvi Jõgila - 75
Helga Kalninš - 75
Urve Tartu - 75
Eevi Joorits - 70
Tiit Reebert - 70
Tamara Russakova - 70
Aprillikuu eakad sünnipäevalapsed:
Niina Garanina - 84
Lehte Veskus - 83
Sonya Shcerbakova - 82
Salme Reebert - 81
Lidia Nikitina - 75
Galina Medova - 70

Õnnitleme!

ÜRITUSED
Aseri Rahvamaja maikuu üritused:
14. mai 2011 kell 16.oo - Minimissi valimine
Käsitöölaat ja käsitöökonkurss
27. mai 2011 kell 20.00 - Aseri orkestri kontsert koos Uku Suvistega
28. mai 2011 kell 11.30 - Aseri Vallapäev
kell 19.00 - Disco

BUSSILIINIDE SÕIDUPLAANID
Liini nr Tallinn Rakvere Rannu Aseri
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