nr 5, (95)
august 2011
ASERI VALLAVALITSUS kuulutab välja avaliku enampakkumise asustamata korteriomandite
müümiseks
tubade arv pind m2
Kesktänav 9-2 Aseri alevik 2
35,1
Kesktänav 9-5 Aseri alevik 1
26,0
Kesktänav 15-7 Aseri alevik 2
47,2
Nooruse 2-1 Aseri alevik
1
25,4
Nooruse 2-4 Aseri alevik
2
35,9
Noorus 2-8 Aseri alevik
2
36,4
Nooruse 2-21 Aseri alevik 2
36,1
Nooruse 4-2 Aseri alevik
2
35,2
Nooruse 4-3 Aseri alevik
2
38,2
Nooruse 4-19 Aseri alevik 2
35,3
Nooruse 4-21 Aseri alevik 2
36,0
Nooruse 4-24 Aseri alevik 1
25,7
Nooruse 4-25 Aseri alevik 2
36,0
Nooruse 4-27 Aseri alevik 2
34,9
Nurme 1-42 Aseri alevik
2
41,3
Metsa 2-6 Aseri alevik
1
32,9
Metsa 2-13 Aseri alevik
1
32,0
Metsa 2- 23 Aseri alevik
1
32,9
Kooli 5-11 Aseri alevik
2
38,2
Kooli 5-22 Aseri alevik
3
55,8
Kooli 5-40 Aseri alevik
1
28,1
Kooli 8-5 Aseri alevik
1
32,47
Eluruumi aadress

oksjoni alghind eurodes
1373
1267
1881
1233
1752
1771
1762
1713
1860
1723
1752
1253
1752
1703
2263
7063
1677
7063
1887
2733
1376
4000

Enampakkumine toimub 20. septembril 2011 kell 10.00 Aseri Vallavolikogu saalis aadressil Kesktänav
5 Aseri alevik.
Osavõtutasu 6,40 eurot ja tagatisraha 10% alghinnast tasutakse Aseri Vallavalitsuse arvelduskontole nr
10 552 019 922 002 SEB panka.
1. Enampakkumisest osavõtmiseks on vajalik esitada hiljemalt 16. septembri 2011 kella 16.00-ks
Aseri Vallavalitsusse (Kesktänav 5, Aseri alevik 43401) järgmised dokumendid: avaldus,
isikutunnistuse või passi koopia.
2. Osavõtutasu 6,40 eurot ja tagatisraha 10% alghinnast peab olema laekunud Aseri Vallavalitsuse
arvelduskontole nr 10 552 019 922 002 SEB panka vähemalt 1 päev enne enampakkumise toimumist.
3. Enampakkumine toimub avaliku enampakkumise korra alusel ja notarikulud tasub ostja.

VALLAVALITSUS
14. juuli 2011
KORRALDUSED
nr 89. Kasutusloa väljastamine.
* väljastati kasutusluba GERSEN OÜ-le Aseri Rahvamaja ATS-i kasutamiseks.
nr 90. Kasutusloa väljastamine.
* väljastati kasutusluba Aseri Vallavalitsusele Aseri Rahvamaja lamekatuse kasutamiseks.
nr 91. Kaevamisloa väljastamine.
* väljastati kaevamisluba Osaühingule Aseri Kommunaal Nooruse tn 2, 4, 6; Kesktänav 14, 18; Pargi tn
3 soojatrassi renoveerimiseks.
nr 92. Nõusoleku andmine ilutulestiku korraldamiseks.
* anti nõusolek RUF EESTI AS-le ilutulestiku korraldamiseks 06.08. 2011 Aseri staadionil.
nr 93. Projekteerimistingimuste väljastamine.
* väljastati OÜ-le Pluvo projekteerimistingimused Aseri gaasijaotusjaama projekteerimiseks.
nr 94. 2011. aasta esimene lisaeelarve.
* kinnitati esimene lisaeelarve summas 157 381,76 eurot.
11. august 2011
KORRALDUSED
nr 95. Ehitusloa väljastamine.
* väljastati ehitusluba Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le Kestla farmi 10/0,4 kV alajaama 0,4 kV fiidri
F-5 pingeparandamiseks.
nr 96. Ehitusloa väljastamine.
* väljastati ehitusluba MTÜ-le Lille Turvakodu hooldekodu ehitise laiendamiseks.
nr 97. Kaevamisloa väljastamine.
* väljastati kaevamisluba OÜ-le STROICOM Aseri aleviku kaugkütte peatrassi ehituseks aadressil
Aseri alevik Kesktänav, Tehase tänav, Veetorni tänav, Rahva tänav.
nr 98. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja nõusoleku andmine maa ostueesõigusega erastamiseks
Liisi Vernikule.
18. august 2011
KORRALDUSED
nr 99. Korteriomandi avaliku enampakkumise välja- kuulutamine.
25. august 2011
KORRALDUSED
nr 100. Kaevamisloa väljastamine.
* väljastati kaevamisluba Osaühingule Omal Jõul Aseri aleviku vee- ja kanalisatsioonitrasside
rajamiseks-renoveerimiseks Nurme tänaval Aseri alevikus.
nr 101. Aseri Muusikakooli taotlus.
* eraldati reservfondist 289,85 eurot muusikakooli ATS keskseadme vahetuseks.
nr 102. Plaanimaterjali alusel Vahtra tn 1 munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala

kinnitamine.
nr 103. Plaanimaterjali alusel Kesktänav 6 munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala
kinnitamine.

Aseri Rahvamaja tegus suvi
Suvi hakkab läbi saama ja on aeg teha väike tagasivaade tehtule.
Kõigepealt mõni rida meie suvekoolist. Et vaheaeg saaks veidi sisukam, kutsusime juuni lõpus lapsed
rahvamajja kokku. Algul oli meil seitse õpilast, aga õige varsti käis koolis juba 15 last. Nädala jooksul
tegime kella 10-st 14-ni koos midagi huvitavat ja õppisime uusi asju. Kõige rohkem meeldis lastele
aaretejaht. Mäng algas rahvamaja juurest ja lõppes aarde leidmise ning ühise lõkkega Aseri rannas.
Viimasel päeval tegime kõik koos võileivatorti ja pidasime peeglisaalis diskot.
Järgmisel suvel tahame kooli edasi pidada, sest saime uusi ja paremaid mõtteid ning lapsed lubasid
kindlasti jälle tulla.

17. juulil pidasime Kalvis veepäeva. Kahjuks oli aga sombune ilm ja rahvast tuli kokku üsna vähe.
Sellegipoolest jätkus iga mängu jaoks piisavalt osalejaid ja pidu sai peetud.

23. juulil kutsusime aserlasi meie oma randa. Kuigi ilmateade oli lubanud äikesetormi, oli hommikul
kõik mõnus ning rahulik ja pidulisi tuli aina juurde. Kahjuks pidas ilmaprognoos seekord paika ja
äikese lähenedes kiirustas rahvas koju vihmavarju. Kohalejäänud aga asusid vapralt päästma tehnikat
ning muud varandust, mis vihma ei kannatanud. Pärast sadu tulid inimesed randa tagasi, kõik seati
uuesti korda ja pidu jätkus.
Tuulelohede konkursil tõusis taevasse mitu omavalmistatud iludust. Võitjaks tunnistati perekond
Piskunovi kätetöö.
Lastega oli mängima tulnud multikatest tuttav Käsna-Kalle, kes tunnistas hiljem, et nii arvukat ja
aktiivset osavõttu nägi tema esimest korda. Meeleoluka kontserdi andsid Hele Pomerantsi ja Maido
Saare tantsulaagri lapsed, kes kinkisid meile ka uue tantsu - “Aseri polka”.

Päeva jätkuks olid mängud täiskasvanutele. Jõudu katsuti köieveos, sangpommiheites ja
teatejooksudes. Järgnes romantiline öödisko, mis kestis kella üheni öösel.

See oli üks tõeliselt tore ja pikk pidu, meie “Rannaparty”. Sai juua, süüa ning tantsu lüüa. Tuleb uus
suvi ja teeme jälle!
Suur tänu AS Wienerbergerile, kes kindlustas meid elektriga, Aseri Vallavalitsusele ning Aseri
Kommunaalile.
Kõige suurem tunnustus aga aserlastele endile, tänu kellele polnud see mitte ainult meie rahvamaja,
vaid kogu meie rahva tegus suvi.
Galina Simoniš
Aseri Rahvamaja juhataja

SPORT
JALGPALL
Rahvaliiga 2011
Eesti Jalgpalli Liidu korraldatud Rahvaliiga alagrupi turniir on lähenemas lõpule. 103 võistkonna seas
osaleb teist järjestikust hooaega FC Asevere. Võistkonna moodustavad Aseri, Rakvere ja Jõgeva
mängijad. Peetud on Viru alagrupis 8 mängu. Vastased on alistatud kuuel korral, seejuures on võidetud
kõik 5 kodumängu. Kahes mängus on vastu võetud kaotus. Aseri jalgpalluritest on FC Aseveret
esindanud : Kert Räis, Jüri Semikov, Ilja Jakovlev, Juri Vassiljev, Pekka Laidinen, Taavi Elvest, Nikolai
Volnov, Anton Tonevitski, Vitali Tonevitski, Nikita Tonevitski, Kirill Davidenko, Vladlen Ratšugin,
Gert Lonski, Marek Koitla ja Oliwer Nõlvak. FC Asevere jagab tänase seisuga alagrupis teist kohta,
mis jätab võimaluse jõuda play – off mängudele.

Oliwer Nõlvak
TÄNAVAKORVPALL
6. augustil 2011 viisime läbi Aseri Vabaajakeskuse ees kõigil neljal korvpalliväljakul Ida-Virumaa
lahtised meistrivõistlused tänavakorvpallis. Võimalik oli jälgida kõrgetasemelist korvpalli.
Treeneripingil jagas õpetussõnu oma võistkonnale legendaarne Andres Sõber, keda oli huvitav jälgida
võistkonda juhendamas. Eriti huvitavaks tegi turniiri külalisvõistkond Prantsusmaalt, kuhu kuulusid
temperamentsed tumedanahalised mängijad.
Medalistid :
ELIIT
I KK HITO – Marek Vinni, Sergei Senedjak, Georg Tambre, Margo Tali
II MÕU DAVÄÄRN – Cristo Kens, Joonas Vaino, Oliver Metsalu
III ARTUR ŽALGIRISEST – Artur Saariste, Karl Viimsalu, Robert Jäger
AMATÖÖRID
I SOPPE&CO – Tõnu Soppe, Harly Soppe, Heigo Soppe, Vilmar Veevo
II KOHTLA-JÄRVE – Alar Sala, Reigo Niglas, Heimar Juhanson, Nikita Soroka
III SILLAMÄE UNSTOPABLE – A.Sobolev, S.Maksimov, P.Muhhin, D.Brodnev
P 1995 +
I LES FRANCAIS (võistkond Prantsusmaalt) – Samir, Sylvin, Sullivan
II KULDNOKK – Hans Keskülla, Kerdo Kullamäe, Raimond Tribuntsov
III PAGARI - Urmet Roosimägi, Mairo Lees, Allan-Erik Elp
P 1997 +
I MÄETAGUSE SK – Kaspar Seli, Tanel Saatman, Indrek Kuldmaa, Markus Kuldmaa

VÕITIS VLADIMIR TŠERTOVIKOV
Aseri valla võistkond võttis osa 8 – 10. juulil 2011 Rakveres peetud Eestimaa XIII Suvemängudest, mis
toimuvad iga 4 aasta järel. Seekordsed suvemängud toimusid EOK egiidi all ja mängude patrooniks oli
president Toomas Hendrik Ilves. Kohal oli üle 4000 osaleja kõigist 15 maakonnast ning esindatud oli
110 omavalitsuse võistkonnad. Külalisi oli ka Poolast ja Soomest.
Meie võistkonnast riputati medal kaela kalastamises osalenud Vladimir Tšertovikovile, kes tuli
esikohale. Kalastamises osalesid veel edukalt Sergei Pelepelin ja Jüri Kalašnikov. Väga hästi esinesid
veteranide klassis osalenud Jelena Zahharova, Valentina Mihhailova ja Sergei Zahharov.

TRADITSIOONID ÜHENDAVAD
Augustikuu alguses jätkasime oma iga-aastast traditsiooni, milleks on treener Pekka Laidineni
korraldatud sportlaste kolmepäevane jalgrattamatk Mahusse. Kui mina 10 aastat tagasi esimest korda
osalesin, siis olin kõige noorem. Seekord oli kaasas meie väike Kristiina, kes läheb sügisel kooli.
Teekond oli umbes 25 km pikk ning kestis üle kahe tunni. Väiksemad said vahepeal treeneri autos
puhata ja siis sõitsid edasi. Kohale jõudes panime kohe telgid püsti ja tegime üles lõkke, millel
hakkasime usinalt süüa valmistama. Matkal olles tegime jooksutrenni ning käisime ujumas. Poiste
ülesandeks oli metsast puid tuua ning tüdrukute hooleks jäeti võileibade valmistamine ja nõudepesu.
Põhiline söögivalmistaja oli siiski meie treener Pekka. Nende kolme päeva jooksul oli ilm sama hea,
kui matkaliste tuju. Loodame, et treener Pekka jätkab seda kena traditsiooni. Me igal aastal ootame, et
saame jälle augustikuus kõik nautida toredat koosolemist, mis meid noori sportlasi väga ühendab.
Karmen Kozma

OSALESIME NARVA ENERGIAJOOKSUL
13. augustil esmakordselt toimunud uudsel kultuuri- ja rahvaspordi kompleksüritusel lõi kaasa üle 2000
liikumisharrastaja üle kogu Eesti ja seitsmest välisriigist. Narva Energiajooksu peaala 21,1 km pikkuse
poolmaratoni võitjaks ja Eesti meistriks krooniti Viljar Vallimäe, hõbemedali tõi Aserisse Juri
Vinogradov ajaga 1:07.35.
Aserist läbisid jooksuraja Anita ja Diana Mähonenid, Julia ja Katerina Beljajevid, Polina Poljakova,
Sergei Novikov ja Deniss Semikov.
Teine Narva Energiajooks toimub 11. augustil 2012. aastal.
ITTF TREENERIKOOLITUS ASERI VABAAJAKESKUSES
Juba möödunud aastal hakkasime arendama ideed koostöös ITTF, ELTL ja ETTU projektijuhtidega,
viia läbi siin rahvusvaheline treenerite koolitus ja ühtlasi testida ning tutvustada meie uhiuut
renoveeritud vabaajakeskuse valmidust ja vastavust rahvusvahelise treeningkeskuse nõuetele. Esimene
plaan korraldada koolitus märtsis, koolivaheajal, ei õnnestunud ja uus osapooltele sobiv aeg juunis
saigi teoks. Koolitajaks oli Euroopa arendusprojektide juht Polona Cehovin Susin, kes on väga
hinnatud ja kõrgel tasemel koolitaja. Töökeeleks oli inglise keel, minimaalselt toimus õppetöö 6 tundi
päevas. Esimesed 4 päeva toimus ITTF Level 1 koolitus (teoreetiline õpe + praktiline õpe), seejärel
esmakordselt Eestis PTT (paralauatennise) koolitus. Seejärel valis koolitaja kaheteistkümne osaleja
seast 5 treenerit, kes said õiguse jätkata CCT koolitusega, mis annab õiguse edaspidi ise viia läbi
koolitusi. Meie rõõm oli suur, kui kuulsime, et nende viie õnneliku hulka kuulusid mõlemad Aseri
treenerid, nii Tanja kui Pekka. See oli meile väga suur tunnustus, sest valik näitas, et nad omavad
piisavalt kogemusi ja koolitajale vajalikku kompetentsi. Tunnustust pälvisid ka meie noored
lauatennisistid, kes praktilistest tundidest said osa võtta ja spetsialistide valvsa pilgu all oma oskusi
täiendada.
Ürituse lõppedes oleme saanud positiivset tagasisidet ELTL, ITTF ja ETTU poolt. Omalt poolt
sooviksin tänada Aseri Vallavalitsust, FIE Karin Rohesalu, Ott Penekut, Raivo Pihlakut, Aseri
Keskkooli, kes abistasid meid, et suutsime edukalt ellu viia väga paljude etteantud nõuetega
rahvusvahelist projekti.

TULE JOOKSMA või KÕNDIMA!
ASERI XIII SAVIJOOKS
9. septembril 2011
start 18.00 Aseri staadionil
Distantsid:
Tillujooks
3–5
6–7
Lapsed
8 – 12
13 - 15
Naised, mehed 6 km
Veteranid 40-ja vanemad
Kepikõndijad ja rahvarada
Kaire Kutsar

Õppesõit Soome
17. juuli varahommikul algas meie, 5. ja 6. klassi õpilaste sõit Helsingisse.
Sõitsime suure punase Viking XPRSi laevaga. Kui olime laeval kohad sisse võtnud, sõime ja läksime
laevaga tutvuma..
Helsingis maabusime Katajanokka sadamas, kust kesklinna siirdudes nägime ära presidendi- ja
linnavalitsuse hoone ning kuulsa kalaturu. Astusime sisse turismiinfosse, kust võtsime eesti- ja
muukeelset teabematerjali ning ostsime turistile soodsad päevapiletid linnatranspordile.
Seejärel vaatasime üle Helsingi raudteejaama ning külastasime kõrval asuvat uue kunsti muuseumi
Kiasmat. Seal oli Aafrikat tutvustav väljapanek. Sai vaadata ka videosid aafriklastest ja nende
elust-olust. Kõik see oli väga hariv.
Kõigile meeldis väga sõit Suomenlinna kindlusesaarele, mis on, nagu meie Tallinna vanalinngi,
UNESCO kultuuripärandi nimekirjas. Päikeselisel suvepäeval oli võrratu käia vanades kasemattides ja
ronida mitmetele eksponeeritud paarisajast suurtükist. Palju elevust tekitasid kajakad, kes jõuliselt
trügisid kontvõõrasteks meie piknikule.
Enne õhtust laevaleminekut kasutasime mitme erineva trammiga mööda linna tiirutades maksimaalselt
ära päevapileti võimalused.
Sõit oli ühtlasi hüvastijätt klassijuhatajaga, kes uuel õppeaastal võtab vastu I klassi.
Reelica Hanson ja Urve Kivipalu

Kirdekad Rannus

Sellel suvel käis meie näitetrupp "Kirdekad" Tartumaal kooliteatrite laagris. Järjekordne kirjanduslik
teatriprojekt oli pühendatud Mats Traadile, kuna tal oli 75. juubel ja Rannus toimus üritus sellepärast, et
Mats Traadi lapsepõlv möödus just seal. Kokku olid tulnud näitlejad 11-st koolist üle Eesti. Enne
etendust, kus mängisime M. Traadi loomingut, saime seal kaks päeva proove teha. Proovides aitasid
meid etendust lavastada näitleja Külli Reinumägi ja lavastaja Erki Aule. Muidugi aitas meid ka meie
juhataja Luule Varinurm. Olime valinud mängimiseks ühe Harala elulugudest. Väga tore oli see, et
meid tuli vaatama ka kirjanik Mats Traat ise. Etendus läks meil väga hästi ja kindlasti näitame seda ka
Aseris.
Kirdekas Liisa Jerahtina

Kõige lahedamate noorte suvelaager!
Just niisuguse slogani ja suure punase maasikaga sümboolika sai tänavu Kiviõli regiooni omavalitsuse
6 kooli suvelaager, mis toimus 6.-8. juulil Kauksis.
Olin koos õpetaja Anu Veldre ja 11 Aseri Keskkooli õpilasega esimest korda traditsioonilises
telklaagris. Iga päev oli omanäoline ja huvitav. Koduülesandena oli ette valmistatud koolitutvustus ja
playboxi number, kohapeal tegime improteatrit ja joonistasime laagriplakati, mängisime
rannavõrkpalli, töötubades tegime laagrisärgi jm.

Meie kool võttis mõistagi osa kõikidest tegevustest. Väga tore ja meeldiv oli see, et meie õpilased
saavutasid võrkpallis esimese koha. Ka plakat tunnistati parimaks ja seda üksmeelselt kõigi koolide
arvates.
Nii meie kui ka teiste koolide meelest õnnestus tänavune igati. Sellele aitas kaasa ilus suveilm, Peipsi,
ladus laagrikorraldus tänu laagriülem Helena Kivestule ja ennekõike väga sõbralik õhkkond, mis
laagris valitses.
Tahan tänada kõiki laagris olnud õpilasi, kes olid väga aktiivsed, sõbralikud ja tegusad ja nii väärikalt
meie kooli esindasid.
Anna Stepanova

Kõrtsialuse külastuskeskuse külalistemaja avas uksed
12. augustil toimus Kõrtsialusel külalistemaja pidulik avamine. Kohal oli üle 50 külalise. Külaselts
esitas 13.04.2009 Virumaa Koostöökogule LEADER programmi investeeringute meetmesse taotluse
külalistemaja ehitamiseks. Hindamiskomisjon andis projektile teise koha hindepunktid ja 7.09.2009
esitasime taotluse PRIA-le. Positiivne vastus saabus 27.11.2009. Talvel toimusid vajalikud
projekteerimistööd, elekter, ventilatsioon, signalisatsioon ja saadi ehitusluba. Ehitus algas 2010. a
aprillis, põhitööd said valmis sama aasta lõpul. Ehitajaks oli Preisal OÜ, ehitusjärelvalvet teostas Sven
Kallavus. Siseviimistlus ja tehnilised tööd jätkusid käesoleva aasta suveni. Tänaseks on kõik tehnilised
süsteemid seadistatud, Päästeameti poolt heaks kiidetud ja kasutusloa taotlus esitatud. Kuna külaseltsil
on kinnisvara, toimus ehitustööde rahastamine AS SEB Pank laenu kaudu.

Majas on kolm korrust: keldrikorrusel on katlamaja, laoruumid ja kohaliku toidu töötuba, kuhu
Kohaliku Omaalgatuse Programmi toel sai ehitatud puudega köetav pliit ja leivaahi. Põhikorrusele
tuleb Jäägri Grilli köök koos abiruumidega ja kaks töötuba: näputöö- ja savi töötuba. Mõlemad töötoad
on samuti sisustatud KOP-i abiga. Maja teisel korrusel on majutuseks kaheksa kahekohalist tuba ja
seminariruum kuni 20-le osalejale. Kokku on uues majas pinda 550 m2.
Tänan kõiki, kes osalesid ehitusel, tegid vabatahtlikult tasuta tööd, olid nõu ja jõuga abiks! Tänan
külalisi, kes osalesid toredate kingitustega pidulikul avamisel! Tänud Aseri Vallavalitsuse töötajatele,
kes tegutsesid kiiresti kõikvõimalike kooskõlastuste ja lubade väljastamisel.
Juba toimub kord nädalas käsitööring, kus osaleb üle 10 naise Kristel Merigani juhendamisel.
Infot ringide tegevuse, majas toimuvate ürituste, majutuse ja toitlustuse kohta saab telefonidel
53425673 Anneli Bobrov, 5163192 Kalle Kohver ja 53403296 Ott Penek.
Ott Penek
MTÜ Kõrtsialuse Küla Selts

27.08.2011 tähistasime muinaskülade kirjaliku esmamainimise 770. aastapäeva

Kell 11.00 kogunesid Kõrtsialuse Külastuskeskuse ette ajaloo ja koduloohuvilised, et võtta ette retk
„Muinasaeg”, mida oli kutsutud juhtima härra Vallo Reimaa Iisaku Muuseumist. Külastasime Koogu
kultusekive, Rannul asuvat „Türgivaret” ja Purtse Hiiemäge. Nende objektide toel püüdis Vallo Reimaa
meid kurssi viia muinasaegse elukorraldusega, mis tal ka väga hästi õnnestus. Sügava mulje jättis
teadmine, et kultusekividele 3-5 cm läbimõõduga lohukesed on tehtud inimkätega ja on seotud
viljakusmaagiaga. Samuti ka see, et esialgu tähtsusetuna tunduv kivihunnik on muinasajal elanud
ülikuperekonna matmispaik ja et kivivare all kivist kirstudes puhkavad tollaste hõimude pealikud, kes
võivad olla meie esivanemad. Saime teada, et Purtse Hiiemägi on ainulaadne Eestis selle poolest, et siin
on säilinud pärimused hiiekommetest, -tavadest ja -rituaalidest. Huvitavamad sellest on järgmised:
vanematekünkale ja pühasse kohta tohtisid koguneda ainult mehed; tähtsate otsuste langetamisel küsiti
nõu valgelt hobuselt; vanematekoda koosnes maagilisest arvust 12 ja 1 pidi olema kõikide vanem,
seega kokku pidi olema otsustajaid 13.

Saime teada, et Taani Hindamisraamatus mainitud muinaskülad (praeguse Aseri valla territooriumile
jäid: Paimela, Härjapea, Rannu ja Kestla) on tegelikult vanemad ja et raamat ise anti välja 1241. aastal,
kuid koostati märgatavalt varem. Seega on siinne asustus kirjalikust esmamainimisest tunduvalt vanem.
Kindlaid teateid on siinsest asustusest I aastatuhandest enne Kristust kultusekivide näol nii Koogus,
Kalvis kui ka Kestlas.
Kell 14.00 ootas meid külamajas maitsekalt kaetud laud, millel oli kodus küpsetatud leiba, munavõid,
soolakala ja karaskit. Jookideks kali ja piim. Seejärel toimus raamatu „Retked Aseri mail I” tutvustus. I
osa sisaldab Aseriaru, Kalvi ja Oru küla minevikku ning on kasutatav retkejuhina ja mõeldud kõikidele
koduloo- ja loodushuvilistele.

Kell 21.30 süütasime loitsu saatel Aseri muulil muinastulede öö lõkke. Meeleolukat akordionimuusikat
esitasid Anatoli ja Anna Zamahhov. Päevasel ja õhtusel üritusel osales kokku üle 100 inimese.
Tänan kõiki kodulooliste lugude vestjaid, üritusest osavõtjaid ja koostööpartnereid - MTÜ Kõrtsialuse
Küla Seltsi, Aseri Vallavalitsust, OÜ Aseri Kommunaali, AS Wienerbergerit, Iisaku Muuseumi, FIE
Anatoli Zamahhovit, OÜ Rannu Rukkilill E.S.T., AS Trükist. Projekte rahastas Kohaliku Omaalgatuse
Programm.
Anneli Bobrov, MTÜ Aseri Valla Huvitegevuse Selts

Õnnitleme Teid!
Ruslana Andrejeva ja Vjatšeslav Andrejev
pisitütre DIANA sünni puhul
/08.07.2011/

EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED

Augustikuu eakad:
Elsa Niinep - 92
Endla Amor - 88
Niina Šults - 86
Vilma Fedulova - 70
Heljo Krith - 70

Õnnitleme!

TEATED
Müüa küttepuid soodsalt koos transpordiga arvega
tel: 5122025

Konkurentsi amet kooskõlastas Aseri Kommunaal OÜ soojuse piirhinna lõpptarbijale s.o. 58,36
€/MWh (käibemaksuta)
http://www.konkurentsiamet.ee/?id=18308

ÜLESKUTSE ASUDA ABIPOLITSEINIKUKS!
http://www.aserivv.ee/uldinfo/teated/teade20110810.pdf

