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VALLAVOLIKOGU
26. oktoober 2011
OTSUSED
nr 103. Audiitori kinnitamine.
* otsustati pikendada lepingut audiitorbüroo ELSS AS-ga Aseri valla ja Osaühingu Aseri Kommunaal
2011 majandusaasta aruande auditeerimiseks.
nr 104. Revisjonikomisjoni liikme valimine.
* vabastati revisjonikomisjoni liikme kohustustest Svetlana Šarina, valiti uueks revisjonikomisjoni
liikmeks Marina Volkova.
nr 105. Põhivara mahakandmise akti kinnitamine.
* kinnitati põhivara mahakandmise akt summas 32 117,18 eurot (vabaajakeskuse katus ja hoone
lammutatud osa).
03. oktoober 2011
OTSUSED
nr 100. Eelarve muudatused ja lisaeelarve.
nr 101. Põhivara mahakandmise akti kinnitamine.
nr 102. Aseri valla omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine Eesti Energia
Jaotusvõrk OÜ kasuks.

VALLAVALITSUS
20. oktoober 2011
KORRALDUSED
nr 119. 2011. aasta eelarve muudatused ja teine lisaeelarve.
nr 120. Reservfondist suunamine.
* suunati reservfondist Aseri Keskkoolile 298,80 eurot.
nr 121. Hoolekandeasutusse paigutamine.
* paigutati üks isik MTÜ Lille Turvakodusse.
nr 122. Lumetõrjetööde teostaja väljavalimine 2011-2012 talveperioodiks.
* Kinnitati lumetõrjetööde teostajateks:
piirkond nr 1 (Aseri alevik) - OÜ GK Ehitus;
piirkond nr 2 (Rannu küla, Koogu küla, Oru küla) – Osaühing Rannu Rukkilill E.S.T.;
piirkond nr 3 (Kalvi küla, Aseriaru küla) – Krista Karask FIE;
piirkond nr 4 (Kestla küla, Kõrkküla, Kõrtsialuse küla) FIE Peeter Tapner.
nr 123. Rannu Raamatukogu lahtioleku aja kinnitamine.
* kinnitati alates 01.11.2011 lahtioleku ajaks 10.00 – 18.00.
nr 124. Kaevamisloa väljastamine.
* väljastati kaevamisluba RX-GRUPP OÜ-le ESTLINK 2 alalisvoolu kaabelliini kaevetöödele.
07. september 2011

KORRALDUSED
nr 104. Toiduraha maksmisest vabastamine Aseri Lasteaias.
* vabastati 01.09. – 31.12.2011 toiduraha maksmisest 100% ulatuses 6 last ja 50% ulatuses 6 last.
nr 105. Ühekordsed toetused.
* eraldati ühekordseid toetusi 6 isikule summas 228 eurot
nr 106. Projekteerimistingimuste väljastamine
* väljastati projekteerimistingimused AS-le Starman siderajatiste projekteerimiseks Aseri alevikus.
nr 107. Projekteerimistingimuste väljastamine.
* väljastati projekteerimistingimused Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le 10 kV jaotusseadme hoone
(Reeskalda tee 10, Aseri alevik) projekteerimiseks
nr 108. Puudega inimesele hooldaja määramine.
nr 109. Sotsiaaltoetuse eraldamine.
nr 110. Riigieelarvest sotsiaaltoetuste ja –teenuste osutamise korraldamiseks (haldamiseks) eraldatud
vahendite kasutamine.
nr 111. Nõusoleku andmine OÜ-le Aseri Kommunaal laenu võtmiseks.
* anti nõusolek OÜ-le Aseri Kommunaal laenu võtmiseks SEB Pangast 176 000 eurot tähtajaga 5 aastat
projekti “Aseri aleviku tsentraalse soojustrassi renoveerimine” omaosaluse finantseerimiseks ja OÜ
Aseri Kommunaal vallasvarale kommertspandi seadmiseks summas 229 000 eurot.
14. september 2011
KORRALDUSED
nr 112. Hanke “Aseri Rahvamaja sise- ja välisviimistluse osaline uuendamine” pakkumuse edukaks
tunnistamine.
* Kinnitati hanke “Aseri Rahvamaja sise- ja välisviimistluse osaline uuendamine” edukaks pakkujaks
Colant-Ehitus OÜ summas 37 286 eurot koos käibemaksega.
21. september 2011
KORRALDUSED
nr 112. Korteriomandi müügi kinnitamine.
* Kinnitati enampakkumisel müüdud 6 korterit: Kesktänav 9-5, Kesktänav 15-7, Nooruse 4-24; Kooli
5-11, Kooli 5-22, Kooli 5-40.
nr 113. Reservfondist suunamine.
* suunati reservfondist 289 eurot Aseri Keskkooli õpilaste viimiseks Tallinna õppepäevale 16.
septembril 2011.
nr 114. Ehitusloa väljastamine.
* väljastati ehitusluba Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le 0,4 kV kaabelliini ja liitumiskilbi
paigaldamiseks aadressil; Aseri alevik, Mere tn 9, Mere tn 10, Mere tn 4/8/11/13/15, Mere tn 17, Mere
tn 12.
nr 115. Ehitusloa väljastamine.
* väljastati ehitusluba Aslan Tedtovile ava valmistamiseks aadressil Aseri alevik, Kooli tn 3-17/18
asuva korteri kandvas seinas.
nr 116. Projekteerimistingimuste kinnitamine.

* kinnitati projekteerimistingimused Külastuskeskuse elektriauto laadimispunkti projekteerimiseks
(Aseri vald, Kõrtsialuse küla, Külastuskeskuse kinnistu)
nr 117. Elektroonilise kinnistusraamatu infosüsteemis Aseri valla õigustatud esindaja määramine,
kinnistamisavalduste koostajate ja esindajate määramine
27. september 2011
KORRALDUSED
nr 118. Kasutusloa väljastamine.
* Väljastati kasutusluba Kõrtsialuse Küla Seltsile Kõrtsialuse Külastuskeskuse Külalistemaja
kasutamiseks.

Hooaeg algas
Sügis on käes ja meie rahvamajas on alanud vilgas tegevus.
Tarkusepäeval, 1. septembril, olid rahvamaja juurde kogunenud lastele ning täiskasvanutele külla
tulnud oma töös ohutusega tegelevad inimesed. Kiirabi, politsei, pääste- ja maanteeameti esindajad
demonstreerisid päästetehnikat, näitasid esmaabivõtteid ja politseivarustust. Iga soovija võis ka kõike
ise proovida ning oma käega katsuda.
Maanteeameti telgis sai joonistada ja kontrollida oma liiklusalaseid teadmisi. Soovijad said vererõhku
mõõta. Töötas ka välikohvik ja lusti jätkus kauemaks.
Septembrikuus oli aiapidajatel võimalus oma rikkalikku saaki rahvamajja väljanäitusele tuua.
8. oktoobril pidas pereklubi oma sügisballi. Mitmekülgne kava pakkus mänge, tantse ja “kuulsaid
külalisi Venemaalt” - rahvast lõbustasid Alla Pugatšova koos tütrega ja Aleksander Presnjakov. Valiti ka
balli kuningas ja kuninganna. Rahvas oli lõbus ning aktiivne.

Oktoobrikuust alustasid uut hooaega järgmised rahvamaja taidlusringid:
Naisansambel “Neda”- juhendaja Juta Tiitso
Memmede tantsuring “Eideratas” – juhendaja Ingrid Korjus
Rahvamuusikaansambel “Kapell” – juhendaja Anatoli Zamahhov
“Aseri orkester” – juhendaja Kait Tiitso
Laste nukuteater – juhendaja Ljudmilla Beljajeva

Käsitööring – juhendaja Natalja Serdjuk
Tööd on alustanud ka kaks uut ringi:
Täiskasvanute näitering – juhendaja Luule Varinurm
Laste tantsuring – juhendaja Alesya Lonski
Soovin kõigile taidlejatele toredat ja tegusat hooaega! Loodan, et suudame koos teha head tööd ja
pakkuda Aseri rahvale meeleolukaid hetki meie majas. Ja loomulikult ootame alati uusi huvilisi ning
huvitavaid ideid!
Aseri Rahvamaja juhataja Galina Simoniš

Programm „KUTSE“ on teinud läbi uuenduskuuri ning lisaks katkestanutele on programmi
raames võimalik õppida ka täiskasvanutel eraldi õpperühmades.
Kui sa oled kunagi katkestanud õpingud kutseõppeasutuses ning tahaksid need nüüd lõpetada, siis
on programm KUTSE just sinule!
Kas ka Sinuga juhtus nii, et majandusõitsengu ajal tundus töötamine mõistlikum kui õppimine ning
praktikalt tagasi kooli Sa enam ei jõudnud? Nüüd aga on olukord tööturul hoopis teine. Äkki kuluks
lõputunnistus siiski ära?
See programm on suunatud Sulle, kui oled õppinud kutsekoolis ja ajavahemikus
01.01.2000-01.09.2010 selle pooleli jätnud. Katkestamise põhjused pole olulised.
Huvi korral pöördu kutsekooli, kus õppisid enne või teise kutsekooli, kus on sama või sarnane eriala.
Või soovid hoopis omandada uut elukutset omaealiste, elukogenud inimeste grupis? Ka siin on sulle
abiks programm KUTSE!
Sinu hariduse omandamine jäi aastate taha ning on minetanud oma funktsiooni, kuid nüüd oled
motiveeritud leidma uut rakendust läbi uue kvalifikatsiooni omandamise, aga Sa ei soovi asuda
tavaõppesse koos noortega. Õppimine omaealiste, elukogenud inimestega, ühes grupis oleks

meelepärasem? Antud programm pakub Sulle sellise võimaluse. Programmi alusel õppimisele ei ole
eelduseks varasem sarnane haridus, töötamine antud erialal või töötu staatus. Oluline on vaid tahe
õppimiseks.
Kui asud õppima programmi KUTSE alusel, siis on Sul võimalik taotleda õppijatele ettenähtud
õppetoetust, sõidusoodustust ja koolilõuna toetust. Õpe on TASUTA!
Kooli kontaktandmed leiad aadressilt www.hm.ee/kutse
Uuri oma võimalusi kohe!
Lisainformatsiooni saad ka telefonil 735 0382 ja e-posti teel aivi.virma@hm.ee või jatkukutse@hm.ee
Aivi Virma
Programmi KUTSE juht

Oma kätega loodud ilu ja hubasus
Kas me suudame midagi enda ümber muuta? Sellele küsimusele vastab igaüks omamoodi. Näiteks:
Ei suuda!, Pole aega!, Pole raha! või hoopis Ehk proovime üheskoos?
Üheskoos tegemise variandi valisid enda ja oma laste jaoks II b klassi vanemad, kui nad augusti
lõpus nägid uueks klassitoaks saanud kabinetti. Pole vaja korrata üldteada juttu kooli
eelarvekitsikusest, meie endi moraalseist ja emotsionaalseist raskustest. Ometi ei saa käed rüpes
istuda, kui asi puudutab meie lapsi.
Nii sai tänu lapsevanematele ühest kolmanda korruse väsinud klassiruumist ilus ja hubane pesa
II b klassile. Selle hind oli kaks nädalat palehigis emade-isade ja vanaemade- vanaisade tööd
ning nuputamist selle nimel, et 1. septembril algaks kooliaasta helgelt.
Aga meie pered ei saanud kaua puhata. Koolil oli kavas sügisele Tere! öelda ja II klassil läks
jälle perede abi tarvis. Üheskoos panime oma ilusas klassis üles sügisandide näituse, mis sai
huvitav ja õpetlik. Samal sügisealguse päeval - 23. septembril – tuli meie klassi uus õpilane Puupoiss Buratino. Anna Pavlova vanaisa näputöö, käib sellest päevast alates koos meiega usinasti
tarkust taga nõudmas.
Suur tänu teile emad ja isad, vanaemad ja vanaisad, teie kingitud ilu ja hubasuse eest! Aitäh, et te
olete meiega!
Irina Semjonova, II b klassi juhataja

Kotkas rahvusvahelist projekti lõpetamas
Aseri keskkool ja Aseri lasteaed osalesid 3 aastases rahvusvahelises ettevõtliku hariduse projektis
Enterprising SELF.
Selle projekti lõpuseminar toimus 29.-30. septembril Soomes Kotkas, kus tehti kokkuvõtteid 3 aasta
tööst. Oma kogemusi jagasid Eesti, Läti, Soome ja Rootsi kooliõpetajad ja lasteaiatöötajad. Olid
sisukad ja huvitavad ettekanded ning töötoad, mis andsid uusi ideid ettevõtliku hariduse
jätkamiseks. Töökeeleks oli inglise keel. Kogu üritus oli hästi organiseeritud, tublid olid Eesti-poolsed
korraldajad IVEKist.
Aserist osalesid lõpuseminaril koolist õppealajuhataja Katrin Ostapov ja õpetaja Mari-Ann Sternhof
ning lasteaiast direktor Eha Polluks ja õpetaja Galina Piskunova.
Soovime kõigile meile jätkuvat ettevõtlikkust ja jõudu osaleda uutes projektides.
Katrin Ostapov
Eha Polluks

Kooliaasta esimene veerand jäi selja taha
1. septembril alustas Aseri Keskkool uut õppeaastat 144 õpilasega. Õp Kivipalu juhatada I a klassi
tuli 7 ja õp Šipilova I b klassi 5 õpilast. Ühendatud kolme 18 õpilasega gümnaasiumiklassi juhatab
õp Stepanova. Õpetajaperre tuli lisa õp Orase ja naasnud õp Korjuse näol.
Mida me peale õppetöö need poolteist kuud tegime?
9. septembril oli tore jälle vabaajakeskuse savijooksul joosta või Anneli Bobrovi järel koduasula
ajaloo jälgedel kõndida. Olgu öeldud, et sel sügisel osalesid õpilased arvukalt ka Alutaguse
teatejooksuvõistlusel ja jooksukrossil.
19. septembril sõitsime suure bussiga (aitäh vallavalitsusele transporti tasumast!) ühiskonnaõpetuse
õppesõidule Tallinna, et projekti Minu Riik raames tutvuda meie parlamendi, valitsuse japresidendi
tegevuse ja tööpaigaga ning külastada Tallinkilaeva. (Vt minu riik.ee)
Tänavu tunneb kool suurt rõõmu 12 vastse aruka ja särtsu täis gümnasisti üle, kes traditsiooni kohaselt
septembri lõpus nö rebaseks löödi. Üritus oli lustlik nii XI-XII klassi korraldajatele, kümnendikele kui
ka saali vaatama tulnud koolirahvale. (Vt pildigaleriid kooli kodulehel.)
23. septembril algas kalendrisügis. Meie üritasime klassiti anda alanud aastaajale näo. Tegelikkuses
nägime sel päeval mitmeid sügisesi väljapanekuid, maitsesime sügisande, otsisime lehehunnikust
õnneloosi ja kunstitunnis tehti sügiskalendreid.
Sügise algusepäeval avati Lüganusel Forseliuse seltsi (meie kool on selle liige) XII suvekool, kus
osalesid Angelika ja Juulika Kaplina, Anna Tonevitskaja ja Jelizaveta Jerahtina. 3 päevases suvekoolis

tutvuti naabervalla ja –kooli ajalooga, külastati maakonna huvipaiku (Kiviõli koksimägi ja sinna rajatav
spordikeskus, Kuremäe, Toila-Valaste, kaevandusmuuseum, Virumaa kolledž jm), kuulati
õpilasuurimuste ettekandeid ja tutvuti teiste maakondade noortega. (vt forselius.ee)
26. september on Euroopa keeltepäev. Tänavu oli meil külas meie endine õpilane Addo Ojasalu, kes
praegu õpib Noarootsi gümnaasiumis. Sealt sai ta lisaks meie kooli saksa ja inglise keelele juurde rootsi
keele. Võõrkeeleoskuse vajalikkust rõhutas ta ka oma kogemuse najal: eelmise õppeaasta oli ta
vahetusõpilasena Berliinis.
Anna Tonevitskaja ja Jelizaveta Jerahtina valmistasid ette keeltepäeva testi. Samuti sai ühistööna
söökla seinale paljudes keeltes Head isu! plakat.
Üks keelepäev oli meil selleks ajaks juba seljataga: 9. septembril olid koolis Aseri metodistikoguduse
külalised USAst, kes treenisid õpilaste (ameerika) inglise keele oskust ja kõnelesid oma maast ja
koduosariik Tennesee´st.
5. oktoober on rahvusvaheline õpetajate päev. Mitme aasta järel oli tänavu arvukalt õpilasi, kes
soovisid end selles ametis, sh ka vahetundides korda pidades proovile panna. Olgu öeldud, et
muuhulgas ka teiskeelsetes klassides. Kõik tunniplaani pandud neli tundi möödusid sisukalt,
koolipäev kulges rahulikult ja nooremate õpilaste ning neile juhiseid jaganud aineõpetajate hinnangul
olid uued õpetajad väga tasemel. Oma hinnangu õpetajarollis olemisele andis Angelika Kaplina
veerandilõpul välja antud seinalehe Školnõi Vestnik sügisnumbris:
Isegi selle lühikese aja jooksul mõistsime, kui raske on õpetaja töö. Oli väga erutav seista klassi ees ja
õpetada uut materjali – mitte ainult rääkida, vaid teha seda nii, et kõik kohalviibijad saaksid sellest aru.
Muide, isegi jooksmine õpetajate tuppa päevikuid vahetama on kaunis närvesööv. See oli meile väga
hea kogemus!
Keskpäeval kogunesid puhanud õpetajad kooli ja õpilased õnnitlesid neid tšastuškade, gramotade jm
omaloominguga. Magusa ja toataimelise ametipäevaõnnitluse tõid vallavanem pr Takjas ja
abivallavanem hr Oras. Pärast vanade ja uute õpetajate ühist tordisöömist sõitsid huvilised
traditsiooniliselt Rakvere veekeskusse, kuhu transport oli samuti vallavalitsuse kingitud.
Omamoodi õpetajate päeva järelkaja oli 7. oktoobri visiit Ivangorodi Naumovi-nimelisse gümnaasiumi,
kellega oleme juba aasta sidemeis, kuid õppealajuhataja pr Ostapovi juhitud 5 liikmelise delegatsiooni
visiit leidis aset alles nüüd. Vastuvõtt oli südamlik ja läbimõeldud: külastasime kokku 12 tundi, sõime
koolisöökla toitu, kuulasime õpetajate ettekandeid kooli- ja haridusteemadel, rääkisime koostööst.
Oluline oli tõdemus, et mõlemad pooled on huvitatud partnerlusest nii õpetajate kui ka õpilaste osas.
Vene delegatsiooni ootame külla uuel veerandil kooli aastapäevaks, et konkretiseerida ühistegevust.
Üks oktoobrikuu traditsioone on täiskasvanud õppija nädala korraldamine - ikka Euroopa Liidu
elukestva õppe programmi tuules. Nagu viimastel aastatel, oleme TÕNi korraldanud vallaasutustega
üheskoos. Tänavu oli kõige menukam joogatreening vabaajakeskuses. Kohaletulnud said muidugi
targemaks ka õp Kaplina eesti keele ja õp Leiburi saksa keele jututoas ning õp Serdjuki käe all
nahatööd tehes ja õp Kääriga europassi täites. Heameel on teatada, et saksa keele ja käsitööhuvilised
jätkavad enese harimist edaspidigi – esimese kohta saab teavet koolist, teise kohta rahvamajast.
Esimesel veerandil käisime (tänu maakoole toetavale kultuuriprogrammile) soodsalt Estonias balletti

Kolm musketäri ja Rakvere teatris Limpa-etendust vaatamas, tähistasime ettelugemise päeva, käisime
Lotte-filmi vaatamas, tähistasime loomakaitsepäeva, tegime ühiselt süüa, esindasime kooli Narvas
lütseumi ballil ja Tallinnas rahvusraamatukogu Saksa, Austria ja Šveitsi saali juubelil, Enterprising
SELFi lõpuseminaril, pidasime klassiõhtuid jm. Nagu öeldud, ilmus kooli seinaleht.
Uus veerand toob uued tegemised.
Pärja Kesküla

ASERI XIII SAVIJOOKSULE STARTIS 176 JOOKSJAT JA 62
TERVISESPORTLAST
9. septembril toimus suurt populaarsust kogunud Aseri XIII Savijooks, millega me mälestasime ka
kauaaegset spordiveterani Jüri Rõžovi. Heitlik sügisilm tõi jooksu ja käimismõnu nautima nii
tillujooksjad kui ka need vaprad, kes läksid 6 km savisele distantsile, mis osaliselt kulges savikarjääris
ja mere ääres. Eriti rõõmustas korraldajaid, et juba mitmendat aastat osalevad meie üritusel tuntud
jooksukuulsused Dmitri Aristov, German Terehhov, Julia Bulina, Laura Kallas jpt., kes kiidavad meie
rikkalikku auhinnalauda, häid jooksuradasid ja kena loodust.
NAISED
I Julia Bulina
II Laura Kallas
III Revetta Reiljan
4. Tatjana Tšistjakova

17.09 Sillamäe
17.55 Rakvere
18.39 Atleetika
19.55 Aseri parim

MEHED
I Dmitri Aristov
II German Terehhov
III Aleksei Beloussov
6. Kert Räis

14.32 K-Järve
15.28 SVK
15.37 Silvia
18.07 Aseri parim

NAISED veteranid
I Kaja Jõemets
II Laine Tops
III Viivi Saksladu
4. Ljubov Vagulina

10.07 Jõhvi
11.36 Püssi
13.23 Püssi
15.57 Aseri parim

MEHED veteranid
I Igor Škubel
II Kaarel Schmidt

17.43
17.49

Jõhvi
Viru SK

III Sergei Grigorjev
5. Vitali Tonevitski
TILLUJOOKS
TÜDRUKUD 3-5.a.
I Katariina Samoilova
II Valeria Tonevitskaja
III Ailiis Allikmäe
POISID 3-5.a.
I Andrei Košev
II Akim Sutškov
III Aleksei Kljujev

18.16
19.37

SK Mitš
Aseri parim

Aseri
Aseri
Aseri

Aseri
Aseri
Aseri

TÜDRUKUD 6-7.a.
I Kaireen Penek
II Kristiina Andrejeva
III Kerda Parts

Rakvere
Aseri
Püssi

POISID 6-7.a.
I Vladislav Pjatnikov
II Maksim Jakovlev
III Alexander Peters

SK Mitš
Aseri
Aseri

TÜDRUKUD 8-12.a.
I Eliis Penek
II Reelica Hanson
III Merilin Viljaste

Rakvere
Aseri
Aseri

POISID 8-12.a.
I Deniss Salmijanov
Sillamäe
II NIKITA TONEVITSKI
Aseri
III Artjom Pjatnikov
SK Mitš
TÜDRUKUD 13-15.a.
I Ksenja Savtšenko
II Rahel Kallas
III Kätlin Tops
4. Anna Tonevitskaja
POISID 13-15.a.
I Deniss Beloussev
II Nikita Hramkov

Sillamäe
ViKE
Püssi
Aseri parim

SK Silvia
Sillamäe

III Mark Dorošenko
5. Kristjan Penek

SK Mitš
Aseri parim

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, Svetlana Jessevitšit, Gaido Kentemit, Eesti Kultuurkapitali.

ASERI LAUATENNISISTID VÕIDUTSESID
Aseri lauatennisistidel on uus hooaeg käivitunud täie hooga. 10. septembril Tartus ELTL Laste GP I
etapli ja Evelin Lestali VI Memoriaalil lauatennises mahtusid medalikolmikusse oma võistlusklassides
Reelica Hanson, Nadarian Beria ja Kristiina Andrejeva.
Viljandis rahvusvahelisel lauatenniseturniiril Sakala GP mängisid edukalt juunioride klassis Karmen
Kozma ja naiste arvestuses TATJANA TŠISTJAKOVA .
17. septembril viisime läbi Aseris Eesti kadettide TOP-10 lauatennises, kus näitasid väga head mängu
meie noored Hanna-Loora Bobrov ja Reelica Hanson. See võistlus näitas meie treenerite tublit tööd,
kui 2 mängijat mahuvad 10 tugevama hulka Eestis ja Reelica mängis kuldsele medalile. Seega võime
öelda, et hooaeg on hakanud meie lauatennisistidele väga edukalt.

ALGASID ASERI VALLA MEESTE KORVPALLI-MEISTRIVÕISTLUSED
1. oktoobril algasid Aseri valla 2012. aasta meistrivõistlused korvpallis. Seekord näeb juhend ette
natuke teistmoodi korraldust. Võistkonnad mängivad omavahel läbi kaks ringi ja seejärel mängitakse
finaalmängud. Kuna Aseris on huvi korvpallimängu vastu suur, siis annab see rohkem võimalust
mängida ja ka publikul kaasa elada oma lemmikutele.
Esimese ringi tulemused:
Võistkond SEESAM KINDLUSTUS - GK EHITUS 72 : 65
MASKID - FRED JUUSE TEAM 83 : 53
Järgmine voor mängitakse 5. novembril kell 13.00

Üritused Aseri Vabaajakeskuses:
5. november kell 15.00 - Aseri valla meistrivõistlused korvpallis
6. november kell 14.00 - Eesti saalijalgpalli 2011/2012 meistrivõistlused saalijalgpallis meistriliiga
Aseri SK - Tallinna FC Ararat-TTÜ
12. november kell 11.00 - Ida-Virumaa mesitrivõistlused lauatennises
20. november kell 14.00 - Eesti saalijalgpalli 2011/2012 meistrivõistlused saalijalgpallis meistriliiga
Aseri SK - SK Augur Enemat

Kaitseliit
Iga eestlase aukohus on kuuluda Kaitseliitu. Kaitsta oma kodu, kodumaad ja rahvast välisvaenlase
vastu või siis pakkuda abi ootamatult tabanud loodusõnnetuse korral.
Mind sundis neid ridu paberile panema mõte, et miks ikkagi on Kaitseliidus nii vähe noori, eriti just
kaitseväest tulnud noori mehi. On ju neil värskelt meeles riviõpe, relva käsitlus ning oskus hinnata
distsipliini.
Vestlesin hiljuti kolme kaitseväest tulnud noormehega, kes olid teenistusest vabanenud peale õppust
"Kevadtorm". Kutsusin neid osalema Kaitseliidu tegevuses. Noored mehed andsid mõista, et asja peab
kaaluma. Selline täiendus oleks vanade olijate poolt kahel käel tervitatav.
Mis on siis Kaitseliit tegelikult?
See organisatsioon on kolm korda sündinud - 1918, 1924 ja 1990- aastatel.
Tihti on levinud arvamus, et Kaitseliidu kolmas sünd oli kõige valutum, ent tegelikkuses osutus just
viimane tulemine kõige keerulisemaks.
Kaitseliit on olnud oma ajaloo eri tegutsemisjärkudel ohuolukordade vastureageeringuks tekkinud
loomulik sünnitis. Kaitseliidu loomisele või siis taastamisele panid aluse isamaaliste vaadetega mehed,
kes koondusid ärevatel aegadel oma kodu ja eestimaiste väärtuste kaitseks.
Aga nagu öeldakse: "Iga suur edu on kangekaelsuse triumf". Kaitseliidu kohta kehtib see tõde kõige
ilmekamalt.
Kaitseliitu on püütud taastada ka paguluses.1974-1976 tegutses USA-s Ülemaailmne Eesti Vabatahtlik
Kaitseliit. Eksiilvalitsuse sõjaminister, kolonel Avdi Andersson määras 1974. a. staabiülema ja
Põhja-Ameerika maleva pealiku. Organisatsiooni tegevus hääbus pagulaseestlaste omavaheliste
vastuolude tõttu, mis olid seotud sõjaväeliste auastmete omistamisega.
See, mis paguluses ei sündinud, sai teoks kodumaal.
17.02.1990 Järvakandis peetud koosolekul otsustati taastada Kaitseliit üleriigilise organisatsioonina.
Nii on Kaitseliit tegutsenud üle kahekümne aasta.
Kaitseliitlased käivad õppustel, lasketreeningutel, paraadidel. Aidatakse looduskatastroofide
likvideerimisel (näit. 2005.a. Pärnu üleujutus). Otsitakse metsades äraeksinud seenelisi-marjulisi.
Kohalik malev on korraldanud

Kaitseliidu relvade näitusi Lüganusel, Aas, Maidlas vallapäevadel.
Et saada kaitseliitlaseks tuleb omada Eesti Vabariigi kodakondsust, ning ei tohi olla kohtulikult
karistatud.
Täita tuleb ankeet, vajalik on arstlik tõend. Malevkonna juhatus tutvub avaldusega ja annab teada oma
otsusest.
Järgneb noorsõduri baaskursus, mis on kohustuslik neile, kes ei ole seda enne läbinud.
Kõik noored ja vanad on teretulnud Kaitseliitu. Lüganuse Malevkonna alla kuuluvad kõik endise
kihelkonna vallad- Lüganuse, Sonda, Maidla ja Aseri.
Enne sõda kuulus Kaitseliidu ridadesse 42000 liiget, tänapäeval ainult 12000- seega arenguruumi veel
on.
Meie asume aadressil Lüganuse, Papli 5.
Koosolekud toimuvad igal kolmapäeval kell 18.00. Sel ajal on võimalik saada kõige otsesemat infot.
Tel. 3358580 Kalvi rühma õpe toimub iga kuu esimesel neljapäeval kell 19.00 Kõrtsialuse Külaseltsi
majas. Tel 5037417.
Tulge kaitseliitlaseks, see on iga kodaniku püha kohus!
Kaitseliitlane Ants Nurk

TEATED
TÄNUAVALDUS!
Olen siiralt tänulik perearst Margarita Lasmanisele ja Aseri perearstikeskuse personalile mulle osutatud
kiire meditsiinilise abi eest!
Maiga Arefjeva

Resolutsioon
1. Jätta OÜ Aseri Kommunaal (registrikood 10294913, asukoht Kesktänav 14, 43401 Aseri) hagi
Sergei Arefjev`i (isikukood 35405022243, elukoht Oja 13, 43401 Aseri) vastu 18 338.92 krooni
võlgnevuse nõudes rahuldamata.
2. Jätta kõik menetluskulud hageja OÜ Aseri Kommunaal kanda.
3. Saata kohtuotsus menetlusosalistele teadmiseks.

EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED
Septembrikuu eakad sünnipäevalapsed:
Pavel Ivanov - 88
Vilma Vanatalu - 86
Antonina Gromova - 85
Anna Lankinen - 84
Eldor Pärn - 84
Hilja Reebert - 84
Pjotr Rudnõh - 83
Ljubov Bogoljubova - 82
Ellen Koovit - 81
Ool Normak - 81
Arnold Püve - 80
Aleksandra Dementjeva - 70
Galina Paavo - 70
Ilme Pedak - 70
Antonina Tšaškova - 70
Oktoobrikuu eakad sünnipäevalapsed:
Marie-Lorentine Pärnaste - 92
Lovise Penek - 89
Helga Aarik - 88
Ella Kuusk - 88
Zinaida Khrapova - 86
Zinaida Mogortsova - 85
Erna Moorast - 85
Linda Leibur - 84
Elfride Kasela - 82
Ralf Merilaine - 82
Martin Kimsen - 81
Selma Küüsmaa - 81
Milvi Veiler - 81
Karl Helme - 80
Elgi Holina - 75
Galina Somova - 75
Valery Ostroverhov - 70
Nikolai Potapkin - 70
Heido Raimo - 70
Eva Uustalu - 70

Õnnitleme!

