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Aseri Vallavolikogu võidetud kohtuskäimised.
Jooksva aasta neljas kohtuasjas võidu saanud vallavolikogu on koos vallavalitsusega oma võimekust
tõendanud ja näidanud, et valesti vastuvõetud otsused tuleb julgelt tühistada.
Nendele kohtuasjadele eelnes pikema aja jooksul väga palju asjaajamisi ja paberimäärimist. Algas see
2003.a sügisel, kui vabade metsamaade erastamiseks esitas Aseri Vallavalitsus maavanemale vabade
metsamaade nimekirja ja plaani nendest maatükkidest.
Neid maatükke sai erastada füüsilisest isikust ettevõtja, kes tegeles maa asukohajärgse kohaliku
omavalitsuse haldusterritooriumil põllumajandusliku tootmisega või metsamajandusega.
2004.a märtsi volikogu istungil kinnitaski Aseri Vallavolikogu kuue FIE-ga vabade metsamaade
erastajate nimekirja, nende hulgas ka Maiga Arefjeva, Sergei Arefjev ja Viktor Lonski, kellega edaspidi
kohut käia tuligi.
Alguse sai see riigi Maa-ameti taotlusest, kus selgus, et Keskkonnaministeerium soovib jätta riigi
omandisse ühe nimekirjas olnud vaba metsamaatüki, mis volikogu otsusega oli antud M.Arefjevale
erastamiseks. Maa-amet tegi ettekirjutuse volikogu otsus viia kooskõlla maareformi seadusega.
Antud probleemi arutati ühiselt asjaosalistega, kuid koosolekul erastajate pool järeleandmisi teha ei
soovinud. Vallavolikogu ja vallavalitsuse ajutine komisjon käis Kestlas kohapeal uurimas Avo Vanatalu
poolt ajutise maakasutuse rendilepinguga nendele kasutada antud 0,5 ha maa ühist kasutamist.
Komisjon leidis, et see ei ole põllumajanduslik tootmine, samal ajal kui oma suured
põllumajandusmaad seisavad kasutamata.
Ka tagantjärele nende poolt esitatud täiendavad dokumendid ei tõendanud nende põllumajanduslikku
tootmist ning metsa uuendamist.
Edasise asjaajamise käigus ja seaduste põhjalikumal uurimisel selgus, et volikogu oma esialgse
otsusega erastajate nimekirja kinnitamisel jättis arvestamata seaduse tegeliku mõtte- välistada võimalus
vabad maad lihtsalt kõikide taotlejate vahel laiali jaotada.
Vaba metsamaa erastamise kord ei pea tekitama juurde uusi metsamaa omanikke, vaid annab õiguse
maad juurde saada isikutel, kes on oma reaalse tegevusega tõestanud oma kogemust ja vajadust
ettevõtluse arendamise eesmärgil maad juurde saada.
Eelnevast lähtudes jõudsid vallavalitsus ja volikogu seisukohale, et M.Arefjeva, S.Arefjev ja V.Lonski
ei ole põllumajandusliku tootmisega tegelejad seaduse tähenduses, ei saa tulu omatoodetud
põllumajandussaaduste või nendest valmistatud toodete müügist ja põllumajandusmaa tegelikku
kasutamist õiguslikul alusel ei toimu.
Omades küll metsamaad koos kasvava metsaga, pole nende poolt tõendatud, et nad on teostanud selles
metsas hooldustöid või metsa uuendamist.
Põllumajanduslik tootmine eeldab sihikindlat, organiseeritud, kulusid nõudvat ja tulu tootvat
tegutsemist pikema aja jooksul ega saa seetõttu toimuda väikestel ajutiselt renditud maatükkidel.
2006.a oktoobri volikogu istungil võetigi vastu otsus metsamaade erastajate nimekirjast antud isikud
kustutada.
Asja loogilise jätkuna esitasid nad halduskohtule kaebuse volikogu otsuse tühistamiseks ning volikogu

kohtutee saigi sellega alguse.
2007.a aprillis M.Arefjevaga, veebruaris V.Lonskiga ja aprillis S.Arefjeviga Jõhvis toimunud
kohtuistungite tulemusena jäeti nende kaebused täies ulatuses rahuldamata ning ka Tartu
Ringkonnakohus jättis augustis M.Arefjeva apellatsioonkaebuse rahuldamata.
Loodame, et sellega on asjaosalised aru saanud, et see erastamine on viidud õigele rajale ja antud
kohtulahend selgeks teinud, kes saab olla erastaja seaduse tähenduses.
Aseri Vallavolikogu jätkab oma tavapärast tegevust koostöös vallavalitsusega.
Riho Kutsar
Aseri Vallavolikogu esimees

Aseris ikka juhtub imelikke asju.Mujal elatakse juba tsiviliseeritud ühiskonnas ja jälgitakse seadusi.
Meil aga lõikavad nn. ”ärimehed“ ostetud korteritest enne kütteperioodi välja radiaatorid, et mitte
maksta sooja eest ja neid ei huvita üldse, kas seda tohib teha või mitte ja kas sellega seoses ei jää ilma
soojata teised majaelanikud.
Kõige üllatavam on veelgi tõsiasi, et seda teeb vallavolikogu liige, kes on ise vastu võtnud 26.jaanuaril
2005.a. vallavolikogu määruse nr. 47 “Kaugküttepiirkonna kehtestamise kohta Aseri alevikus“.
Seega on selles piirkonnas kohustus soojuse võtmiseks tsentraalsest võrgust. Võrgust eraldumine
otsustatakse vaid erandkorras kirjaliku taotluse alusel,
• kui ehitis lammutatakse
• kui ehitise rekonstrueerimise käigus ei ole enam võimalik kütmist jätkata võrgu tehniliste võimaluste
tõttu
• kui rekonstrueerimise käigus hakatakse kasutama ainult õkoloogiliselt puhtaid kütteviise (maasoojus,
päikeseenergia jne.
Selline võimalus antakse ainult erandjuhul. Vallavalitsusele tuleb koos kirjaliku taoltlusega esitada ka
alternatiivkütte projektilahendus. Seega ei saa toimuda see nii, et ma lähen ja lõikan lihtsalt radiaatorid
maha. See on seaduserikkumine ja selle eest tuleb kindlasti ka seaduses ettenähtud karistus.
Kuna selline omavoliline tegevus on juba toimunud, tuleb kiiremas korras paigaldada radiaatorid
korteritesse tagasi ning taastada elamute kütmise võimalused.

VALLAVOLIKOGU
Otsused
26.09.2007
nr 86. Lisaeelarve ja eelarve muudatuste kinnitamine.
nr 87. Vallavara müügihinna kinnitamine.
Määrata oksjonile minevate korterite alghinnaks 1995. aasta elamute erastamise hindamiskomisjoni
poolt kehtestatud
viiekordne hind.
nr 88. Detailplaneeringu algatamine maa sihtotstarbe muutmiseks Aseri vallas Lehtla maaüksusel.

nr 89. Detailplaneeringu algatamine maa sihtotstarbe muutmiseks Aseri vallas Rannu külas seoses
Aseri viadukti ümberehitamiseks ja ajutise möödasõidutee ehitamiseks vajaliku teemaa laiendamisega.
nr 90. Kinnitada Aseri Keskkoolis 2007/2008. õppeaastal töötundide arvuks nädalas: ringijuhtidele 75
tundi, pikapäevarühma kasvatajale 65 tundi, liitklasside õpetajatele 40 tundi.
nr 91. Kinnitada 01. novembrist 2007 toitlustushinnad:
Aseri Keskkoolis - hommikusöök 6.00 kr; lõunasöök 15.00 kr
Aseri Lasteaias - hommikusöök 6.00 kr; lõunasöök 14.00 kr; õhtuoode 4.00 kr

VALLAVALITSUS
Korraldused
31.08.2007
nr 133. Hoolduslepingu lõpetamine.
nr 134. Määrata raske puudega isikule hooldaja.
nr 135. Maksta ühekordseid toetusi 15 isikule kokku 6500 krooni.
nr 136. Vabastada Aseri Lasteaias toiduraha maksmisest 4 last 100% ulatuses ja ülejäänud lapsed 50%
ulatuses ajavahemikul 13.08.2007 - 31.12.2007.
nr 137. Vabastada Aseri Keskkoolis 10.-12. klassi õpilased koolilõuna maksmisest 100% ulatuses
ajavahemikul 01.09.2007 - 31.12.2007.
nr 138. Pikendada Aseri Keskkooli ja lasteaia toitlustaja FIE Karin Rohesalu rendi-ja toitlustuslepingut
viieks aastaks (01.09.2007 - 31.08.2012)
nr 139. Nõusoleku andmine Firestudio OÜ-le ilutulestiku korraldamiseks 08. septembril 2007 Kalvi
mõisas.
nr 140. Nõusoleku andmine Hansa Ilutulestikud OÜ-le ilutulestiku korraldamiseks 09. septembril 2007
Kalvi mõisas.
nr 141. Aseri valla heakonkursi tulemuste kinnitamine 2007. aastal.
nr 142. Kaevamisloa väljastamine Vanakooli OÜ-le kanalisatsioonitrassi kaevamiseks Kõrtsialuse
külas Lepa maaüksusel.
nr 143. Algatada kohanime määramine uuele moodustatavale tänavale, algus Kesktänav ja lõpp
Tsemendi tänav.
13.09.2007
nr 144. Nõusoleku andmine RUF EESTI AS-le ilutulestiku korraldamiseks 14. septembril 2007 Kalvi
mõisas.
nr 145. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja nõusoleku andmine maa ostueesõigusega erastamiseks
Svetlana Huobonen`ile.
nr 146. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja nõusoleku andmine maa ostueesõigusega erastamiseks
Zinaida Sakova`le.
nr 147. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja nõusoleku andmine maa ostueesõigusega erastamiseks
Terje Pedak`ule.
nr 148. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja nõusoleku andmine maa ostueesõigusega erastamiseks

Elena Vikulova`le.
nr 149. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja nõusoleku andmine maa ostueesõigusega erastamiseks
Mari-Ann Sternhof`ile.
nr 150. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja nõusoleku andmine maa ostueesõigusega erastamiseks
Terje Pedak`ule.
nr 151. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja nõusoleku andmine maa ostueesõigusega erastamiseks
Svetlana Saija`le ja Oksana Brenner`ile.
nr 152. Ehitusloa andmine OÜ-le AUTOSÕIT õppesõiduraja ehitamiseks Koogu külas Aseri vallas.
nr 153. Projekteerimistingimuste väljastamine OÜ-le BALTISKA VIRU elamu projekteerimiseks
Rannasuvila kinnistul Kõrkküla külas Aseri vallas.
nr 154. Kasutusloa väljastamine Tiiu Küünile kasvuhoone kasutamiseks aadressil Roosi 23 Aseri
alevik.
nr 155. Kinnitada Aseri Rahvamaja elektripaigalduse projekti koostajaks MHV Consult OÜ.
nr 156. Määrata raske puudega isikule hooldaja.
nr 157. Maksta raske ja sügava puudega 130 isikule transporditoetust a`1000.- krooni.
nr 158. Määrati valla arengukava menetlemiseks kontaktisikud.
nr 159. Kasutusloa väljastamine Galina Savinitšile aiamaja ja kuuri kasutamiseks aadressil Pihlaka 20
aseri alevik.
nr 160. Kooskõlastada muudatused põhiprojektis nr EK-05/0/OE Veeravikeskuse Ujula fassaadiakende
välisviimistluse muutmiseks. (Kesktänav 20)
21.09.2007
nr 161. Aseri Raamatukogu (Kesktänav 3 Aseri alevik) elektritööde teostaja valimine.
nr 162. Kasutusloa väljastamine Galina Piskunovale aiamaja, kasvuhoone ja kuuri kasutamiseks
aadressil Allika 5 Aseri alevik.
nr 163. Nõusoleku andmine Hansa Ilutulestikud OÜ-le ilutulestiku korraldamiseks 28. septembril 2007
Kalvi mõisas.
nr 164. Määrata Aseri alevikus uuele moodustatavale tänavale, algus Kesktänav ja lõpp Tsemendi
tänav kohanimeks Tsemendi põik.
nr 165. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja nõusoleku andmine maa ostueesõigusega erastamiseks
Inna Lehtonen`ile.

TÄISKASVANUD ÕPPIJA NÄDAL ehk TARK INIMENE ÕPIB KOGU ELU
Tänavu 12.oktoobril avatakse Tallinnas Vene teatris juba kümnes täiskasvanud õppija nädal. Tänavuse
nädala moto on Õpime mõnuga ja selle kogu-riigi-ürituse korraldajad on kavandanud nii pealinna kui
maakondadesse rida haaravaid tegevusi. Ajavahemikul 1.- 19.X sõidab mööda Eestimaad
internetiühendusega õpibuss, nõu andma võib kutsuda mitme ala spetsialiste, 17.X on e-õppe päev ja
19.X täiskasvanuhariduse foorum Tartus. Täpsemalt saab lugeda näiteks aadressil www.andras.ee.
Aseri kool on viiel aastal andnud traditsioonilise oktoobrikuu koolinädalaga oma panuse elukestva
õppe ja täiskasvanuhariduse edendamisse. Meie õpetajad on suurtele koolijütsidele õpetanud riigikeelt

(kursused jätkusid kevadeni), Arnsbergi õpilavahetusele mõeldes saksa keelt, rahvalaulu ja -tantsu,
jõulukaardi tegemist, siidi- ja (õpetajatele) portselanmaali, iiri roosi heegedamist, kaunist
luulelugemist, peotantsu, võimlemist ja sportmänge. Avatud oli kooli arvutiklass.
Tänavusel täiskasvanud õppija nädalal pakub kool Aseri täiskasvanud õppuritele järgmist:
ESMASPÄEV, 15.X
TEISIPÄEV, 16.X
KOLMAPÄEV, 17.X
NELJAPÄEV, 18.X
REEDE; 19.X

SAAGEM TUTTAVAKS – KOOLI NÄITERING
(õp. Luule Varinurm )
SÜGISÕHTUL LILLI SEADES
(õp. Maia Simkin)
LAUATENNISE VALU JA ILU
(õp. Tatjana Tšistjakova)
SEENED JA…
(õp.Imbi Pakker)
N + 1 KEELES
(õp. Ruslan Morris)

Kõik tunnid algavad kell 17 koolimajas, klassidesse juhatavad viidad.
Koolitus on osalistele prii.
Lilleseadehuvilistel palume eelnevalt (hiljemalt 15.X ) helistada kooli numbril 3351211.
KOHTUME KOOLIPINGIS!

COMENIUS- PROJEKTI KOLMAS
JA ÜHTLASI LÕPUAASTA
Alates üle-eelmisest õppeaastast osaleb Aseri Keskkool Euroopa Liidu rahvusvahelises koolikoostöö
projektis, mille teema on elukutsevalik. Meenutagem, et lisaks mitmetele eestimaistele üritustele
(stendid ja videofilm kodukohast ja selle töövõimalustest, noortemessi Teeviit külastused, Euroopa
päeva tähistav Eesti Kontserdi etendus, partnerite võõrustamine Aseris mullu septembris jm) oli 10
õpilasel ja 7 õpetajal võimalus osaleda partnerite projektikohtumistel Saksamaal Papenburgis ja
Wennigsenis, Türgis Eskishehiris ja Slovakkias Zvolenis.
Mõne nädala eest saime Eestis rahvusvahelisi projekte koordineerivast büroost teate, et meie kevadel
kirjutatud projekt on rahastamist leidnud . See tähendab, et saame oma tegevused läbi viia, nagu algselt
kavandatud oli. Nii hästi ei läinud Türgi partneritel: nemad jäid rahastamata, mis ühtlasi tähendab
ametliku partnerluse lõppemist.
Meie poolt vaadates tõi see kaasa kaks olulist muutust. Esiteks jääb ära sügiseks kavandatud õpetajate
projektkohtumine Türgis (toimub novembris Slovakkias). Teiseks ootame aprillis Saksa ja Slovakkia
õpilasi-õpetajaid Aserisse (mida algselt kavas polnud). Projekti lõpuüritus, millest võtavad osa nii
õpilased kui õpetajad, toimub juunis Saksamaal Papenburgis, kus 2005 esmakordselt kokku saime.
***
Teisel projektiaastal said õpilased osaleda Slovakkia ja Wennigseni projektikohtumisel. Reisilised olid
Jana Pelepelina, Gelena Serdjuk, Anastassia Zamahhova, Sergei Beregov ja Andres Põder. Vahendagu

muljeid reisikiri ja fotod.
Eelmise projektiaasta tulem pidi olema Aserit tutvustav film, mis pidi tutvustama kodukohta ja siinseid
töövõimalusi.
Hakkasime peale. Filmisime Aserit - tehast, poode ja muid kohalikke vaatamisväärsusi ning töökohtade
pakkujaid. Esimene variant filmist ei olnud huvitav, sest filmis polnud inimesi. Niisiis palusime abi
Aseri Keskkooli näiteringilt. Kogusime kokku suure kamba ja hakkasime filmima. Väike arvutitöötlus,
lõikamine, muusika ja tiitrid ning oligi film valmis. Filmi pikkuseks jäi umbes 10 minutit. Filmi
pealkirjaks sai “Aserit avastamas. Comeniuslik vaatepunkt”.
Saksamaale Hamburgi lendasime kolmapäeval, 13. juunil. Pärastlõunal jõudsime rongiga Wennigseni,
kus kohtusime teiste Comenius-projekti partneritega. Saime kõigiga tuttavaks. Peale seda läksime
peresse, kus elasime järgnevatel päevadel. Meie, 3 noort, elasime Francine'i juures 3-korruselises
ridaelamus. Peres olid isa, ema ja 4 last. Sõime õhtusööki ja läksime välja. Kohtumispaik oli koolimaja
juures, kus olid ka teised õpilased meie partnerkoolidest Saksamaalt, Slovakkiast ja Türgist. Istusime ja
ajasime slovakkidega juttu ja mängisime jalgpalli. Umbes kell 22 pidime kahjuks koju minema.
Järgmisel päeval ärkasime juba kell 7, sõime hommikust ja läksime kooli. Kooli direktor ja Wennigseni
projektijuht tervitasid kõiki partnereid. Meid jaotati gruppidesse ja pidime kirjutama, mida on
Comenius-projekt meile andnud: positiivset ja negatiivset. Sellel päeval kutsus meid kõiki pidulikule
lõunasöögile Wennigseni linnapea. Hiljem läksime ujuma Wennigseni välisujulasse, kus oli väga lõbus.
Seal sai ujuda, vettehüppeid teha, võrkpalli mängida ja muud. Peale ujumist läksime Anna juurde, kus
veetsime lõbusalt aega koos teiste partnerkoolide õpilastega.
Järgmise päeva hommikul oli kavas kõikide partnerkoolide filmide esitlemine paarisajale kohalikule
õpilasele ja projekti osalistele. Võõrustajad olid tellinud meilt traditsioonilise laulu. Anastassia esitas
ühe eestikeelse ja ühe venekeelse laulu, mis publikule hästi peale läks ja mida tal paluti ka viimasel
õhtul lapsevanemate juuresolekul korrata.
Kuna Wennigsen asub Hannoveri külje all, oli võimalus kolmandal projektipäeval külastada sealset
suurt Continentali tehast, mis valmistab veoautode amortisaatoreid.
Viimasel projektipäeval käisime Hannoveri loomaaias. Alati on ju tore vaadata eksootilisi loomi, eriti
huvitav oli elevantide show. Õhtul toimus koolis lahkumispidu, vaatasime pilte möödunud
projektipäevadest ja võõrustajad jagasid diplomeid. Meil kõigil on alles ühine pilt, kus peal on kõik
projektiga seoses Wennigsenis viibinud inimesed, kellest paljudega saime sõpradeks.
Järgmisel päeval sõitsime rongiga Hamburgi. Sellest linnas oli palju huvitavat vaadata, näiteks
Saksamaa esimese kantsleri Bismarcki monument. Hamburg on suurimaid sadamalinnu Euroopas,
seega tegime ka laevaekskursiooni.
Linnas toimus ka festival ja tänavad olid rahvast täis.
See reis Saksamaale andis kõigile meile väga palju: leidsime uusi sõpru mitmetest riikidest, avardasime
oma silmaringi, veetsime lõbusalt aega.
Anastassia, Andres ja Sergei

Aseri Rahvamaja annab teada.
Sellel aastal toimub 12. - 19. oktoobrini juba 10. täiskasvanud õppija nädal (TÕN). Meile vallas hakkab
see nädal aga juba 11. oktoobril. Nimelt kella 10.00 -11.40 on Aseri Rahvamaja juures õpibuss. Bussis
on interneti püsiühendus KÕU (sponsoreerib AS Eesti Energia), kaks arvutit, printer ja koopiamasin.
Seega saab teha info otsinguid internetis, välja printida või paberkandjal infot paljundada. Soojas bussis
on kaks lauda ja video näitamise võimalus. Korraga mahub bussi kuni 10 inimest. Bussi ette
paigaldatakse suured projektorid ja väljastpoolt dekoreeritakse reklaamiga. IT spetsilist ja
üldkoordinaator on kõigile abiks.
Pakutakse kohvi ja TÕNi komme, samuti on bussis olemas plakatid, flaierid, märkmikud ja pastakad.
Rahvamajas on avatud laste käsitööringi näitus. Soovijaile jagame näpunäiteid ja saab ka proovida ise
oma käsitööoskust katsetada.
Kallis Aseri valla elanik, ära jää koju konutama, tule ja vöta ettevõtmisest osa. Kindlasti leiad siit
midagi uut ja huvitavat.
Rohket osavõttu ootama jäädes
Aseri Rahvamaja juhataja
Hille Jääger

Seekord Saaremaal
Näiteringi läinudsuvine kirjanduslik teatriprojekt viis meid Saaremaale. Seal tähistati “Röövlitütar
Ronja” lavastusega Astrid Lindgreni 100. sünniaastapäeva. Mängisime Kuressaare lossi hoovis. Iga
kool valis katkendi Lindgreni jutustusest ja lavastaja Piret Rauk sidus loo tervikuks.
Meie mängisime seda kohta, kus maa-alused loo peategelasi Birki ja Ronjat, keda meie katkendis
mängisid Addo ja Helina, enda juurde meelitasid. Kuna meie rühm oli üsna tilluke, liitusime Tallinna
Toomklubi näitlejatega ja mängisime seda rõõmsalt koos.
Kogu ürituse märksõnadeks võiksidki olla tihe suhtlemine ja palju uusi sõpru. Eriti tihedalt käisime läbi
Torma Põhikooli lastega ja need sidemed on endiselt kuumad.
Elasime need neli päeva Kuressaare Gümnaasiumis. Suur, korras ja tugevate traditsioonidega kool.
Eriti meeldis meile kaunis talveaed basseini ja valgustatud purskkaevuga.
Saaremaa oli mõnus nagu ikka. Ilm suviselt soe ja rahvas sõbralik. Sinna tahaks tagasi!
Aseri Keskkooli näitering “Kirdekad”

EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED
september
1. Pedak Aliide 15.09.1914 - 93.a.
2. Ivanov Pavel 07.09.1923 - 84.a.
3. Vanatalu Vilma 09.09.1925 - 82.a.
4. Kippar Loreida 22.09.1925 - 82.a.
5. Talvar Selma 05.09.1926 - 81.a.
6. Gromova Antonina 26.09.1926 - 81.a.
7. Pärn Eldor 01.09.1927 - 80.a.
8. Lankinen Anna 10.09.1927 - 80.a.
9. Reebert Hilja 24.09.1927 - 80.a.
10. Kiur Arnold 03.09.1932 - 75.a.
11. Helme Helge 12.09.1932 - 75.a.
12. Koitla Laine 23.09.1932 - 75.a.
13. Kiur Zinaida 28.09.1932 - 75.a.
14. Paavo Aivo 29.09.1937 - 70.a.

SPORT
Aseri IX SAVIJOOKS 14.09.2007
TILLUJOOKS - osalejaid 26
I Maksim Ivanov Aseri 1.43,2
II Maksim Mitrofanov Aseri 1.50,4
III Anton Kardubailov Aseri 1.52,5
NEIUD 8-14 - osalejaid 32
I Laura Kallas Rakvere 8.07,6
II Sandra Schmidt Toila 8.09,2
III Karin Kallas Rakvere 8.09,5
4. Maarja Mäesepp Aseri 9.12,5
Noormehed 8-14 - osalejqaid 31
I Dmitri Aristov Kohtla-Järve 7.19,0
II Dmitri Bahtin Kohtla-Järve 7.28,1
III Valdo Tohver Toila 7.36,5
4. Andrei Mitrofanov Aseri 8.32,4
PÕHIJOOKS Naised osalejaid 17
I Helen Schmidt Toila 19.38,2
II Kairi Schmidt Toila 20.37,0
III Anu Kokk Aseri 21.47,9

Õnnitleme!

Mehed osalejaid 14
I Sergei Malahhov Kohtla-Järve 17.36,5
II German Terehhov Jõhvi 17.55,4
III Andrei Škubel Kohtla-Järve 18.55,3
4. Kert Räis Aseri 20.42,7

Naised veteranid
I Jelena Zahharova Aseri 10.52,0
II Anna Stepanova Aseri 11.34,4
III Ljubov Vagulina Aseri 11.47,5

Mehed veteranid
I Kaarel Schmidt Toila 18.45,3
II Igor Škubel Kohtla-Järve 19.04,0
III Sergei Zahharov Aseri 20.47,3

Rahvaraja läbis 17 harrastajat.
Täname ürituse toetajaid: Aseri Vallavalitsust, Wienerberger AS-i, Ida-Virumaa Spordiliitu.

AEROOBIKA TREENINGUD ALGAVAD:
Esmaspäeval kell 19.30 Aseri Keskkooli saalis - naised
Teisipäeval kell 17.30 tüdrukud
Neljapäeval kell 17.30 tüdrukud ja 19.30 naised

TEADE
Aseri Vallavalitsus müüb avalikul enampakkumisel, mis toimub 11. oktoobril 2007 kell 11.00 Aseri
Vallavolikogu saalis, pianiino Weinbach, alghinnaga 3000.-krooni.
Info tel 335 1136 (Aseri Muusikakool)

_________________________________________________________________
Meie aadress: Kesktänav 5 43401 Aseri Ida-Virumaa, tel 33 51630

