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Vana aasta sammub vaikselt ajalukku,
keerab enda kannul ajaukse lukku.
Kõik jääb seljataha kes see mullust muudaks!
Kui kõik, mis paha,
maha jätta suudaks!
Tulgu ilus aasta küünla valgusvihus,
piparkoogiraas ta pisikeses pihus.
Pärast jõulupuhkust meenutagu seda,
piprast kui ka suhkrust
tehti aasta süda.
Leelo Tungal
ILUSAID PÜHI JA HEAD UUT AASTAT!
Aseri Vallavolikogu Aseri Vallavalitsus

Vallavanema veerg
Alles me võtsime suure lume ja pakasega vastu 2011 aasta. Eelmine talv oli oma külma ja
lumerohkusega paras proovikivi, aga siiski oli ta viimaste aastate ilusaima loodusega. Ja mis seal
salata, et praegune vihmasadu ja pori sunnib nii mõnigi kord möödunut igatsema.
Käes on advendiaeg ja peagi on seegi aasta otsa saamas. Päkapikud piiluvad akende taga ja nii nagu

lapsed püüavad paremad olla, et päkapikud sussi sisse midagi poetaksid ja jõuluvana ikka palju
kingitusi tooks, peame meiegi, täiskasvanud, seda imelist jõuluaega suutma endale rahulikumaks ja
meeldivamaks teha. Süüdatud on juba kolmas advendiküünal ja peagi käes ta ongi, aasta oodatuim ja
imelisem - jõuluaeg, et siis jällegi minna vastu järgmisele aastale uute lootuste, tegemiste ja mõtetega.
Tuleb korrakski mahti leida jõuluvalguse paistel tagasi vaadata ja mõelda, mida siis 2011 aastast
meenutada. Jätkus sinna nii head kui halba. Alati võib olla ju parem, alati võib teha ju rohkem, aga oma
piirid seavad paraku ette võimalused ja vahendid.
See oli läbinisti suurte ehitusprojektide aasta, mille põhisõnumiks võiks olla - trassid. Enne
kütteperioodi jõudsime välja vahetada 860 m soojuse peatrassi, ligi 30 km on maha pandud uusi vee- ja
reoveetrasse. Seega oleme veeprojektiga juba viimases kümnendikus, kus torustik on maha panna veel
Kesktänaval. Kuna ruumi on vähe, siis tuleb maha võtta ka Kesktänava puud. Aga ärge ehmatage!
Kevadel istutame uue allee, mis peagi meie kõigi silma rõõmustab. Mõtlesime, et need puud võiksid
olla pihlakad, see on ka meie valla vapil. Usun, et veel sellel aastal käivitub uus kaasaegne
reoveepuhastus. Seega lõpetame kevadel senini suurima valla projekti – Aseri, Rannu ja Kõrtsialuse
küla vee- ja reovee renoveerimine. Uskumatu, et me kuidagi ei taha kas või natuke taluda ebamugavusi,
et siis mitukümmend aastat tulevikus rahulikult elada ilma kaevamiste ja pidevate veeleketega.
Märtsis avasime renoveeritud vabaajakeskuse ja loodan, et kõik koos rõõmustame kaasaegsete
sportimise ja vaba aja võimaluste üle. Nende kolme projektiga on valda investeeritud Euroopa Liidu
raha üle 6 miljoni euro (üle 90 miljoni krooni). Ja nagu näete, juba selle aasta lõpus hakkas meie vald
ka palju kaunimaks muutuma. Osa teid on asfalteeritud, murud taastatud, kadunud üks kole ja
lagunenud maja Kesktänava ääres. Kevadel tööd jätkuvad ja kõik saab minna ainult paremaks ja
ilusamaks. Rõõmustagem siis üheskoos ja olgem kõik valla patrioodid ja oma kodukoha hoidjad. Eks
headust ja armastust jagavad ikkagi kõige rohkem oma kodu ja vanemad. Jätkugu meie peredel rohkem
aega laste jaoks, et neist tulevikus ainult rõõmu tunda. Siis ei unustata ka oma ema-isa sellel ajal, kui
nendel abi ja hoolimist vaja on. Kodutunne, pere, traditsioonid, usaldus – neil on eriline väärtus ja seda
peaks alati meeles pidama.
Eks ka järgmisel, meie valla 20. juubeli aastal peame hoidma konservatiivset eelarvepoliitikat ja
jälgima läbimõeldud tegutsemiskava. Julgus suuri eesmärke seada viib elu ikka ainult edasi.
Jõulusõnum on alati suunatud inimesele! Tänan kõiki, kes te valla töödes-tegemistes kaasa lööte! Suur
tänu kolleegidele vallavalitsusest, kes kõik on selle kiire ja keerulise aasta pingetele vastu pidanud.
Hea valla inimene! Kõik, mis meie ümber edeneb, edeneb tänu teile. Igaühes on hindamatu väärtus,
millest kokku saab vajalik ja ilus tervik. Soovin, et meie vald püsiks elujõuline ja areng stabiilne!
Ilusat rahulikku jõuluaega ning armastust ja soojust teie kodudesse!
Austusega vallavanem Urve Takjas

VALLAVOLIKGU
30. november 2011
OTSUSED
nr 106. Pikapäevarühma ja huvialaringide tundide kinnitamine.
* kinnitati Aseri Keskkoolile perioodil 03. oktoober – 31. detsember 2011
- pikapäevarühma tunnid – 30 tundi nädalas /1 ametikoht/
- huvialaringide tunnid – 22 tundi nädalas /1 ametikoht/
nr 107. Aseri Muusikakooli taotlus.
* kinnitati 1 õpetaja ametikoht /22 tundi nädalas/ perioodil 01.november - 31.detsember 2011
nr 108. Eelarve muudatused ja lisaeelarve.
nr 109. Põhivara mahakandmise akti kinnitamine.
* kanti maha juurviljakoorimise masin koolis ja koopiamasin MINOLTA vallas
nr 110. Aseri Vallavolikogu 26. jaanuari 2005 määruse nr 47 "Kaugküttepiirkonna kehtestamine"
muutmine.
* muudeti punkti 6.4 – Soojusettevõtja peab avalikustama oma võrgupiirkonnas soojuse piirhinna
vähemalt üks kuu enne selle kehtima hakkamist.
* muudeti punkti 6.1 – Soojusettevõtja esitab soojuse piirhinna põhjendatud taotluse kooskõlastamiseks
Konkurentsiametile.
nr 111. Aseri valla omandis olevale kinnisasjale isikliku kasutusõiguse seadmine AS Starman kasuks.

VALLAVALITSUS
07. november 2011
KORRALDUSED
nr 125. Avahooldusele suunamine.
nr 126. Plaanimaterjali alusel Rannu pargi munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala
kinnitamine.
nr 127. 2011. aasta eelarve muudatused.
nr 128. Jäätmeloa taotluse kooskõlastamine.
* kooskõlastati ISS Eesti AS jäätmeloa taotlus olmejäätmete veoks majandus- või kutsetegevusena.
nr 129. Kaevamisloa väljastamine.
* väljastati kaevamisluba Osaühingule SÄRTS Mere tn 12 peakaitsme suurendamiseks, MP-kaabli
paigaldamiseks.
nr 130. Ehitusloa väljastamine.
* väljastati ehitusluba Aktsiaseltsile Starman sidekapi ja sidekanalisatsiooni ehituseks aadressil Aseri
alevik, Pargi tn 2 juures.
nr 131. Ehitusloa väljastamine.
* väljastati ehitusluba Televõrgu Aktsiaseltsile optilise sidekaabli paigaldamiseks Aseri alevikus
Reeskalda tee 10.
nr 132. Ehitusloa väljastamine.

* väljastati ehitusluba Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le elektriauto laadimispunkti elektrivõrguga
liitumiseks Külastuskeskuse maaüksusel Kõrtsialuse külas Aseri vallas.
nr 133. Ehitusloa väljastamine.
* väljastati ehitusluba Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le kämpingu liitumiseks madalpingel (0,4 kV
elektrivõrk) Uuskõrtsi maaüksusel Kõrkküla külas Aseri vallas.
nr 134. Ehitusloa väljastamine.
* väljastati Aseri Vallavalitsusele ehitusluba elamu aadressil Kesktänav 7 Aseri alevik lammutamiseks.
nr 135. Avahooldusele suunamine.
15. november 2011
KORRALDUSED
nr 136. Kaevamisloa väljastamine.
* väljastati kaevamisluba EG Ehitus AS-le ühisveevärgi ja rajatiste ehituseks Aseri alevikus Kesktänav
(alates Nooruse tn ristmikust kuni Keskpõik ristmikuni).
nr 137. Kaevamisloa väljastamine.
* väljastati kaevamisluba OÜ-le Renover optilise sidetrassi ehituseks Aseri alevikus Reeskalda tee 10,
Reeskalda tee, Kordoni tn (kuni Pargi tn ristmik).
nr 138. Kasutusloa väljastamine.
* väljastati kasutusluba OÜ-le Aseri Kommunaal Aseri aleviku kaugküttetrassi kasutusele võtmiseks.
nr 139. Kasutusloa väljastamine.
* väljastati kasutusluba Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le Aseri alevikus Mere tn 12 puhastusseadmete
elektrivarustusele.
nr 140. Kasutusloa väljastamine.
* väljastati kasutusluba Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le elektri maakaabelliini kasutamiseks Kestla
külas .
nr 141. Ehitusloa väljastamine.
* väljastati ehitusluba AS-le Eesti Gaas Aseri gaasijaotusjaama katoodkaitse tööprojektile Rannu külas.
nr 142. Vallavara mahakandmise akti kinnitamine.
29. november 2011
KORRALDUSED
nr 143. Aseri Vallavalitsuse 09. veebruari 2011 korralduse nr 13 “Aseri Keskkooli hoolekogu
moodustamine” muutmine.
* muudeti õpilaste esindaja ja kinnitati Jelizaveta Jerahtina.
nr 144. Hoolduslepingu lõpetamine.
nr 145. Puudega inimesele hooldaja määramine.
nr 146. Ühekordsed toetused.
nr 147. 2011. aasta eeelarve muudatused.
nr 148. Aseri rahvamaja ürituste piletite hindade kinnitamine.
nr 149. Kaevamisloa väljastamine.
* väljastati kaevamisluba OÜ-le ASEDOST sidekapi ja sidekanalisatsiooni paigaldamiseks Aseri
alevikus Pargi tn 2 juures.

nr 150. Raieloa väljastamine.
* väljastati raieluba OÜ-le Aseri Kommunaal Aseri alevikus Kesktänava (alates Kooli tn ristmik kuni
Keskpõik ristmik) 75 puu raiumiseks.
nr 151. Plaanimaterjali alusel Rannu aia munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala
kinnitamine.
nr 152. Toetuste maksmine.
* otsustati maksta paljulapselistele peredele a`20 eurot lapse kohta
MÄÄRUS
nr 2. Õppekoha ja lasteaiakoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse kinnitamine 2012. aastaks.
* kinnitati keskkoolis 1433 eurot aastas, muusikakoolis 1849 eurot aastas, lasteaias 1685 eurot aastas.

Tasa, tasa jõulukellad kajavad...
Sügis oli lasteaias toimekas. Korraldasime mitmeid üritusi nii peredele kui ka lasteaiasiseseid lastele.
Mihklipäeva tähistasime orienteerumisega. Osa võtsid emad, isad, vanaemad, vanaisad. Osavõtt
üritusest oli 99%. Lapsevanemad palusid kindlasti järgmisel aastal üritust korrata.
Oktoobrikuus toimusid MINI OLÜMPIAMÄNGUD, jagati diplomeid ja medaleid.
Novembri alguses tähistasime isadepäeva. Kolmanda rühma lapsed „läksid“ koos isadega sõjaväkke.
Seal oli madruseid, tankiste ja sõdureid. Teise rühma lapsed aga käisid koos issidega matkamas. Issidel
tuli telke kokku panna ja lõket süüdata. Esimese rühma väikesed tibud aga õppisid alles luuletuste,
laulude ja tantsude esitamist publiku ees.
Kadripäeva tähistasime tralliga Pipi Pikksuka juures. Pipil olid külas väikesed Batmanid ja Pipid;
Kadrid ja Mardid; mereröövlid ja neegritüdrukud. Söödi väänikupille, tehti Pipi moodi
hommikuvõimlemist ja muid koerustükke.
Praegu käivad lasteaias päkapikud. Õpitakse luuletusi, laule ja tantse JÕULUVANA tulekuks.
19. detsembril toimub koos algkooli lastega tore üritus- JÕULUMAA. Ootame põnevusega. Õhtupoole
toimub ka jõululaat!
Lasteaia kollektiiv võttis aktiivselt osa IVEKi tegemistes (rahvusvaheline projekt). Oleme osalenud
koolitustel, väljasõitudel, seminaridel, konverentsidel Eestis, Lätis, Soomes ja Rootsis.
Võtsime osa ka projektikonkursist, mille eest saime 100 eurot.
Oli tore ja õpetlik kogemus, millest said osa kõik lasteaia pedagoogid.
Rahulikke ja kauneid jõule teile kõigile meie ettevõtliku ja loova kollektiivi poolt!
Astred Meiel

Aseri Minimister 2011

Meie rahvamajas on traditsiooniks saanud Minimissi valimised, aga mistereid valisime tänavu
esmakordselt.
Ettevalmistused algasid umbes kuu aega enne üritust. Nii lapsed, kui ka lapsevanemad olid tublid ja
aktiivsed ning võtsid ettevalmistusperioodi väga tõsiselt. Konkursist võttis osa üheksa
misterikandidaati. Jõudu katsuti kolmes voorus. Esimene oli tutvustusvoor, kus iga misterihakatis sai
ennast näidata ning tutvustada. Teises voorus esitati ühistants hip-hop stiilis. Kolmas ehk talendivoor
oli täis üllatusi. Poisid näitasid oma võimeid erinevates žanrites: lauldi, tantsiti, ehitati, loeti luuletusi ja
kohal käis isegi ämblikmees. Ärevust ja tegevust jätkus nii lavale kui ka lava taha.
Lapsed olid väga tublid ja hakkamist täis. Kogu programmi juhtisid meie gümnaasiumi õpilased.
Kui kõik jõu- ja ilunumbrid olid esitatud, läks žürii vastu võtma rasket otsust. Olid ju kõik lapsed olnud
väga tublid. Tunda oli lapsevanemate ja laste suurt tööd talendivooru numbrite ettevalmistamisel ja see
muutis otsuse tegemise veelgi keerulisemaks ning raskemaks. Kui minimisside valimisel olid žüriis
ainult mehed, siis minimisteri valimisel oli kõik vastupidi. Züriisse kuulusid Galina Savinitš, Katrin
Ostapov, Urve Takjas, Marina Popova, ja Astred Meiel. Vaheajal sai rahvas valida ka publiku
lemmikut. Žürii oli oma otsuse tegemisel väga üksmeelne.
Aseri Minimisteriks sai Oleg Kuznetsov ja tema osutus ka publiku lemmikuks.
I printsi tiitli sai Lauri-Viljan Vastisson.
II prints Konstantin Tõsjatšnik.
Töötas kohvik, sai osta erinevaid maiustusi.
Tänan kõiki, kes aitasid meid selle ürituse ettevalmistamisel ja korraldamisel: Aseri Keskkooli õpilasi,

Aseri Muusikakooli ja Aseri Rahvamaja töökat pere!
Eriti tahame tänada Aseri Vallavalitsust ja Gaido Kentemit abi eest ürituse rahastamisel!

Jõuluaja algust tähistasime keskväljakul kuuse juures. Vaatamata tuulisele ja vihmasele ilmale oli
kontserti kuulama ja hõõgveini-piparkooke maitsma kogunenud palju rahvast.
II advendi puhul kutsuti kõiki muusikakooli, kus lapsed ja õpetajad andsid meeleoluka kontserdi.
III advendiküünla süütamiseks sõitsime Rannule ja sealses hubases külakeskuses toimus rahvamaja ja
muusikakooli ühiskontsert. Laulu, tantsu ja kellamängu oli kuulama kogunenud saalitäis rahvast. Pärast
kontserti maiustati piparkookide ja hõõgveiniga.
Teated:
Aseri Rahvamajast on võimalik tellida 28.12.2011 näärivana koduvisiiti. Teenus maksab 15 €.
Näärivanal on 20 minutiline programm.
Parandus novembrikuu rahvamaja artiklile:
Samuti alustas oktoobrist tööd kaks naiskollektiivi- Hõbehall ja Russkaja Duša Anna Zamahhova
juhendamisel.

SPORT
VELLO KÕRVEKU MÄLESTUSVÕISTLUSE VÕITIS BC MASKID
3. detsembril toimus järjekordne Vello Kõrveku mälestusvõistlus korvpallis. Seekordse turniiri võitis
võistkond BC MASKID- Rain Korjus, Kristjan Korjus, Rait Sinimäe, Marek Aun, Peeter Alles, Anvar
Arm, Heiti Aus, Mait Alles.
II koht SEESAM KINDLUSTUS- Marko Otsing, Elmer Aros, Ando Pruuel, Kristo Erala, Priit Karula,
Silver Ramul.
III koht GK EHITUS- Teet Reisi, Agur Tamm, Argo Korjus, Janno Malm, Toomas Hain, Magnus Hain,
Kristjan Penek, Vladlen Ratšugin, Kätlin Korjus.
4. koht F. JUUSE TEAM- Egert Malts, Gert Lonski, Madis Vaikmäe, Fred Juuse, Eduard Klaasmägi,
Keith Konstantinov, Indrek Ird, Janno Soppe.

LAUATENNIS
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. Seni mängitud etappide järgi asuvad pingelises

konkurentsis auhinnalistel kohtadel Hanna-Loora Bobrov, Reelica Hanson, Nikita Konsa, Nadarian
Beria, Martin Penek ja Kristiina Andrejeva.
KARMEN KOZMA VÕITIS JUUNIORIDE BALTI TOP-10 TURNIIRI
6. novembril mängiti Leedus väga rasket turniiri, sest TOP–10 võistlusel mängivad sportlased alati
turniirisüsteemis, st üheksa mängu peaaegu järjest ja kõik on rasked kohtumised, sest kohal olid Läti,
Leedu ja Eesti parimad noored lauatennisistid. Võistlus näitas, et Karmeni ettevalmistus alanud
hooajaks on hea, tema mäng on stabiilne, mis peaks tagama korraliku tulemuse eesseisvatelt
võistlustelt. Soovime talle edu!

ASERI NAISKOND juhib täiseduga Eesti võistkondlikel meistrivõistlustel
Meie naiskond lõpetas I ringi kohtumised võidukalt: võideti Pärnu, Tartu, Narva, Maardu ja Tallinna
naiskonnad. Järgmine ring mängitakse 28. jaanuaril 2012.
Loodame näha meie naiskonda uuel aastal mängimas ka meie kodusaalis.
SELGUSID ASERI VALLA 2011. a MEISTRID LAUATENNISES
26. novembril selgitasime välja Aseri valla parimad lauatennisistid.
Vanusegrupp 9 a ja nooremad:

Tüdrukud
I Kristiina Andrejeva
II Ksenija Konsa
III Stella-Marii Hanson
Poisid
I Nadarian Beria
II Martin Penek
III Andrei Košev
Neiud
I Reelica Hanson
II Hanna-Loora Bobrov
III Maris Krimm
Noormehed
I Patrik Nõlvak
II Vladlen Ratšugin
III Nikita Konsa
Naised
I Tatjana Tšistjakova
II Karmen Kozma
III Reelica Hanson
Mehed
I Kert Räis
II Vladlen Ratšugin
III Oliwer Nõlvak
Naised veteranid
I Rebeca Hanson
II Kaire Kutsar
III Maria Tšistjakova
Mehed veteranid
I Jüri Kalninš
II Riho Kutsar
III Teet Reisi
Paarismängud
I Karmen Kozma-Janno Malm
II Kaire Kutsar-Albert Sakov
III Reelica Hanson-Martin Penek

LÜHIKE TAGASIVAADE PEATSELT LÕPPEVASSE AASTASSE
Aseri spordirahva jaoks on 2011. a olnud väga suure tähendusega. Oleme väga õnnelikud meie uue näo
saanud vabaajakeskuse üle, mida on väljendanud ka paljud sporti armastavad inimesed teistest
omavalitsustest. Nii lapsed kui täiskasvanud tulevad meie majja rõõmuga ja soovime omalt poolt kõik
pakkuda, et nad ennast siin hästi tunneksid. Oleme suutnud selle aasta jooksul korraldada hulgaliselt
huvitavaid ja sportlikult heal tasemel võistlusi ja koolitusi. Ka meie Aseri sportlased on möödunud

aastal saavutanud väga häid tulemusi:
TATJANA TŠISTJAKOVA tuli jälle 3-kordseks Eesti meistriks lauatennises
Aseri lauatennise naiskond- 2011 aasta Eesti meistrid
KARMEN KOZMA- Baltic Youth TOP- 10 I koht
REELICA HANSON- Eesti minikadettide MV I koht
EURO mini Champs III koht
Osales kutsega Euroopa 10 tugevama noorsportlaste treeningkogunemisel.
Edukalt võeti osa Eestimaa XIII suvemängudest Rakveres 8.-10. juulil 2011.
Aseri jalgpallimeeskond mängib Eesti saalijalgpalli MV meistriliigas.
Tunnustust on pälvinud traditsiooniline SAVIJOOKS, kus võtsid juba mitmendat aastat osa Eesti
paremikku kuuluvad jooksjad.
Osaleti Eesti rahvaliiga MV jalgpallis.
Korraldasime Ida-Virumaa lahtised MV TÄNAVAKORVPALLIS.
See on vaid lühike ülevaade, mis hõlmas ainult vabariiklikul tasemel üritusi, samas toimus hulgaliselt
nii meie koduvalla kui ka maakonna võistlusi.
Tehes kokkuvõtteid mööduvast aastast, on mul heameel tänada kõiki sportlaseid, kogu Aseri
spordilembelist rahvast, koostööpartnereid ja meie toetajaid: Aseri Vallavalitsus, Wienerberger AS,
Gaido Kentem, tublisid kohtunikke: Regina Kaplina ja Martin Koitla, MTÜ Aseri Valla Huvitegevuse
Selts, Kõrtsialuse Külastuskeskus, noorsportlaste lastevanemad, kes alati aktiivselt kaasa löövad, Aseri
Keskkool, Aseri Lasteaed, Aseri Rahvamaja ja Aseri Muusikakooli kollektiiv, kes alati on nõus
abistama meid ja löövad ise aktiivselt kaasa.
JÄLLE VAIKNE KELLAHELIN
HÕLJUB ÜLE MAA,
PANEB MÄLESTUSTEKEELED
ÕRNALT KÕLAMA.
KAUNIST JÕULUAEGA JA EDUKAT UUT AASTAT!
Aseri Vabaajakeskuse kollektiiv
JAANUARIS TOIMUVAD ÜRITUSED:
7. jaanuar 2012 kell 12.00 Aseri valla meistrivõistlused korvpallis
21. jaanuar 2012 kell 11.00 Eesti juunioride võistkondlikud MV lauatennises
29. jaanuar 2012 kell 14.00 Eesti saalijalgpalli MV Aseri SK – FC Narva-Jõesuu

Halva nähtavuse korral või pimeda ajal liigeldes peab jalakäija kandma helkurit või kasutama
valgusallikat
Kui senikehtinud nõue kohustas helkurit kandma vaid kõnniteeta ja valgustamata teel liikudes
(tingimused, mis vastasid enamjaolt maantee liikluskeskkonnale), siis uus liiklusseadus näeb ette
pimeda ajal liigeldes üldist helkuri kandmise kohustust. Seega, helkurit tuleb pimeda ajal kanda ka
asulas.
Jalakäijahelkur on Euroopa Liidu direktiivi kohaselt isikukaitsevahend, mille turvalisusnõuded on
kehtestatud vastava standardiga. Nõuetekohasel helkuril või selle pakendil peab olema tähistus CE
EN13356 (LS § 11 lg 4). Korralik helkur on hästi märgatav lähitulede valgusvihus vähemalt 150m ja
kaugtulede valgusvihus vähemalt 300m kauguselt.
Kuigi jalakäija näeb tuledega autot juba kaugelt, eristab autojuht ilma helkurita jalakäijat lähitulede
valgusvihus alles 30-40 m kauguselt. Pimedas sõites häirivad juhti veel vastusõitvate autode tuled,
kriimustused ja mustus esiklaasil või vihm ja udu. Halb ilm võib peaaegu poole võrra vähendada seda
teepikkust, millel autojuht helkurita jalakäijat märkab. Halvemal juhul on see vaid 15-20 meetrit, mis ei
ole piisav, et juht suudaks pidurdades jalakäijale otsasõitu vältida.
Kiirusel 90 km/h on auto peatumisteekond kuival teekattel ligikaudu 70 meetrit. Märjal või lumisel
teekattel on peatumisteekond märgatavalt pikem. Korralik helkur on auto lähitulede valguses nähtav
juba 130-150 meetri kauguselt. Autojuhile jääb siis piisavalt aega, et reageerida ja mööduda helkurit
kandvast jalakäijast ohutult.
Kuidas helkur kinnitada?
Helkureid on riietele püsivalt ja ajutiselt kinnitatavaid. Helkur tuleb riietele kinnitada nii, et see oleks
nähtav võimalikult mitmest suunast. Kuna maanteel peab kõndima vasakpoolsel teepeenral, siis tuleb
rippuv helkur paela ja haaknõelaga kinnitada enda riiete paremale, sõiduteepoolsele küljele.
Helkur peab jääma rippuma umbes põlve kõrgusele – samal kõrgusel asetsevad ka sõidukite tuled.
Oluline on jälgida, et helkur jope või mantli ääre alt välja paistaks. Pimedas liikudes suurendab
jalakäija ja jalgratturi märgatavust ka hele riietus.
Helkuri toime põhineb tema ehitusel: helkur peegeldab temas olevatele peegelpindadele langenud
valguskiire tagasi valgusallika suunas. Kui helkuri pind on kraabitud või kulunud, tuleks helkur uue
vastu vahetada, kuna tema valgustpeegeldav toime on märgatavalt väiksem kui tervel ja puhtal helkuril.
Enda nähtavaks tegemine on vajalik ka jalgratturil. Põhivarustusena peavad igal jalgrattal olema
kollased või valged helkurid vähemalt ühe ratta mõlemal küljel (nt kodarahelkurid) ning ees valge ja
taga punane helkur. Lisaks peab pimedas sõites rattal põlema ees valge ja taga punane tuli. Jalgratturil
nagu ka pimedas autost väljunud juhil on enda nähtavaks tegemiseks soovitav kasutada
helkurmaterjaliga varustatud ohutusriietust. Autojuhil nõutav ohutusvest peab vastama standardi CE
EN471 2-klassi ohutusriietuse nõuetele.

Õnnitleme Teid!
Olga Trofimova ja Ilja Jakovlev
pisipoja ARTJOM sünni puhul
/31.08.2011/
Natalia Jerohhina ja Vitali Lehis
pisipoja ARTJOM sünni puhul
/03.11.2011/

EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED
Novembrikuu eakad sünnipäevalapsed:
Heljo Sass - 86
Koidu Pärn - 83
Alexander Grachev - 81
Zinaida Dudkina - 75
Zinaida Judina - 75
Valentina Konstantinova - 75
Zinovia Loktionova - 75
Rein Kozlov - 70
Valentina Kurnoskina - 70
Hillar Rõõm - 70
Valentina Sošnikova - 70
Detsembrikuu eakad sünnipäevalapsed:
Selma Reitkam - 91
Karl Aaman - 87
Jevgenia Männik - 87
Adelaida Jakovleva - 83
Valentina Pavljutškova - 82
Linda Joonas - 80
Asta Korkmann - 80
Asta Kõrvek - 80
Helje Kalmet - 75
Raisa Fjodorova - 70
Ants Peenemaa - 70
Evi Radjuk - 70

Õnnitleme!

TEATED
MTÜ Kõrtsialuse Küla Selts kuulutab välja konkursi kohaliku keraamilise meene väljatöötamiseks.
Meene väljatöötamist toetab Kohaliku omaalgatuse programm.
Meene peab olema valmistatud Aseri sinisavist.
Kaunistuseks võib kasutada muud savi, angoobe ja glasuuri.
Meenel peab olema kiri või logo mis viitab Kõrtsialusele.
Meene peab olema põletatud, põletus teostatakse MTÜ poolt.
Meene valmistamiseks antakse igale osalejale MTÜ poolt Aseri savi kuni 1 kg, valget savi 0,2 kg ,
angoobe 30 g ja glasuure 20 g.
Meene läbimõõt peab jääma alla 290 mm, kõrgus alla 100 mm.
Valmis tööd esitada MTÜ-le koos autori andmetega hiljemalt 10.04.2012.

