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Kõik, mis on hea, see püüab jääda samaks,
ei ole aeg meist endist halvem ...
See talvgi pole teistest halvem,
miks peaksid mured saama muredamaks?
On nõnda oluline kindlustunne,
et rõõmu ei saa võtta väega,
ja lootus; oma selle aasta õnne
sa valad tõeti oma käega!
Austatud vallarahvas!
Ilusat jõuluaega ja edu uueaks aastaks!
Aseri Vallavolikogu Aseri Vallavalitsus

Käes on aasta kõige ilmelisem ja oodatum aeg - jõuluaeg. Päkapikud poetavad lastele üllatusi, häid
soove on õhus rohkem kui kunagi varem.
Juba on süüdatud kolmas advendiküünal ja jõulueelne nädal on käes. Oleme aasta kõige pimedamas
ajas ja talvetaadil ei paista lumelimiiti üldsegi mitte olevat. Seega valgustavad meie praegust aega
advendiküünlad, mis näitavad teed valguse ja kevade poole. Kandku see valgus endas soojust,
armastust, headust ning uusi lootusi. Jõuluaeg on tagasivaatamise aeg tehtule ning kindlasti ka uute
ettevõtmiste kavandamise aeg. Igaüks meist peaks leidma natuke aega endasse vaatamiseks, et teada
saada, kas me ise oleme aastaga rahul, kas suutsime oma eesmärgid täita.
Meie vallale oli möödunud aasta 15 juubeliaasta. Kindlasti oleks pidanud me nende aastate jooksul
suutma rohkem teha, et meie elukeskkond parem oleks, kuid alati peame arvestama ka võimalustega .
Tulult elaniku kohta oleme piirkonna viletsamad, see seab meile ülesande rohkem tööd teha ja lisaraha
hankida. Võime rõõmustada, sest vallarahvas saab uue raamatukogu ja alevist kaob viimane vallale

kuuluv ahervare. Loodame, et lagunenud hoonete omanikud suudavad ja tahavad samuti oma vara
korrastada ja meie Kesktänav muutub tunduvalt ilusamaks. Oleme saanud valmis nii vee kui ka
soojamajanduse renoveerimist ettevalmistavad projektid, et EL rahade toel hakata neid välja vahetama.
Usun, et kogu valla rahvas teeb tublit tööd, et meie elu edeneks. Ja seda teame ju kõik, et midagi ei anta
meile niisama.
Kallis vallarahvas ! Tänan teid tehtu eest!
Kaunist ja rahulikku jõuluaega ning tegusat ja erksat vaimu uue aasta ettevõtmistesse!
Urve Takjas
vallavanem

VALLAVOLIKOGU
07.11.2007
OTSUSED
nr 92. 2007. aasta kolmanda lisaeelarve kinnitamine.
nr 93. Vallavalitsuse ja valla asutuste koosseisude kinnitamine 2008. aastaks.
nr 94. Toetada projekti "Aseri Vabaajakeskuse renoveerimine" esitamist "Kohalike avalike teenuste
arendamise investeeringutoetuste kavasse" ("KOIT" kava) ja anda nõusolek vallavalitsusele laenu
võtmiseks vastavalt projekti eelarvele.
MÄÄRUSED
nr 34. Kinnitada muudatused Aseri Vallavolikogu 28.01.2004 määruses nr 29 "Lastevanemate
osalemine Aseri lasteaia kulude katmises" ja muuta punkt 1.1 ja sõnastada järgmiselt:
1.1 toidupäeva maksumus a´24 krooni, (sellest moodustab: hommikusöök 6 (kuus) krooni, lõunasöök
14 (neliteist) krooni ja oode 4 (neli) krooni, mille lapsevanem, ametlik hooldaja või last tegelikult
hooldav isik, kes on sellest teavitanud lasteaia juhatajat, tasub jooksva kuu alguses lasteaia juhatajale
iga kuu 11. kuupäevaks.
nr 35. OÜ Aseri Kommunaal poolt müüdava soojusenergia müügihinna 865 (kaheksasada
kuuskümmend viis) krooni/MWh, (sisaldab käibemaksu) kinnitamine 2008. aasta I kv.
05.12.2007
OTSUSED
nr 95. Eelarve muudatused.
nr 96. Detailplaneeringu algatamine Kivi, Raudtee-Ääre ja Kassi kinnistul.
nr 97. Volikogu komisjoni esimeeste ja liikmete töö tasustamine.
nr 98. Toetuste maksmine. Maksta jõulutoetusi mittetöötavatele pensionäridele a`200 kr; kutse-ja
kõrgkooli õpilastele a`500 kr õppeasutuse tõendi alusel; paljulapselistele peredele: kolme- ja
enamlapselistele (kuni 18.a) a`500 kr lapse kohta; Tšernobõlist osavõtnutele a`200 kr.
nr 99. Vallakorterite müük (Metsa 2-6 ja Metsa 2-23 alghinnaga 150 000 kr).
nr 100. Vallavanem Urve Takjase puhkus.
nr 101. Nimetada Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu (IVOL) üldkogusse ja Kiviõli Omavalitsuste Liitu

(KOL) vallavanem Urve Takjase asendajaks abivallavanem Ivo Korjus ja volikogu esimehe Riho
Kutsari asendajaks volikogu aseesimees Eha Polluks.
MÄÄRUSED
nr 36. Maamaksumäära kehtestamine 2008. aastaks (üldiseks maamaksumääraks 1,5%,
põllumajandusmaal 1%).
nr 37. Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord.

VALLAVALITSUS
07.11.2007
KORRALDUSED
nr 187. Nõusoleku andmine Kassi kinnistu jagamiseks ja katastriüksuse maa sihtotstarvete
määramiseks.
nr 188. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja nõusoleku andmine maa ostueesõigusega erastamiseks
Osaühingule AATRIUM GRUPP.
nr 189. Nõusoleku andmine Raudtee-Ääre kinnistu jagamiseks ja katastriüksuse maa sihtotstarvete
määramiseks.
nr 190. Nõusoleku andmine Tehase tn 1 kinnistu jagamiseks ja katastriüksuse maa sihtotstarvete
määramiseks.
nr 191. Ühekordsete toetuste maksmine 10 isikule, kokku 3700 krooni.
nr 192. Aseri Lasteaias 4 lapse toiduraha maksmisest vabastamine 100% ulatuses 01.11.2007 31.12.2007.
nr 193. Kasutusloa väljastamine Mihail Trifonenko`le aiamaja kasutamiseks aadressil Pihlaka 1 Aseri
alevik.
nr 194. Kasutusloa väljastamine Elektro Sistem AS-le maakaabelliini 0,4 kV kasutusele võtmiseks
aadressil Reeskalda tee 8 Aseri alevik.
nr 195. Ehitusloa väljastamine Osaühingule Põhivõrk Aseri 10 kV alajaama ehituseks aadressil
Reeskalda tee 10 Aseri alevik.
nr 196. Ehitusloa väljastamine AS-le Elpec kaabelliini ja mastalajaama 0,4 kV õhuliini ehitamiseks
Kalvi külas Aseri vallas.
nr 197. Osaühing Hippoprofiil Olly Plekikeskus Aseri tuletõrje- ja raamatukoguhoone
vihmaveesüsteemide tarnijaks ja paigaldajaks kinnitamine.
nr 198. Raske puudega isikule hooldaja määramine.
nr 199. Valla hooldustöötajatele vererõhuaparaatide ostmine.
nr 200. Rahvatantsuansamblile "Eideratas" reservfondist 3000.- krooni suunamine.
nr 201. Katastriüksuse AÜ Aseri Keraamik krundijaotusplaani muutmine.
nr 202. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja nõusoleku andmine maa ostueesõigusega erastamiseks
Aleksei Zarubin`ile

19.11.2007
nr 203. Sotsiaalküsimused.
nr 204. Lisaeelarve kinnitamine kululiikide lõikes.
nr 205. Kaevamisloa väljastamine AS-le MERKO EHITUS kaabeltrassi paigaldamiseks Reeskalda 10
Aseri alevik.

Sotsiaaltööst
Advendiaeg on ikka olnud endassevaatamise aeg ja sageli leiame end mõtlemast sellest, mis olnud ja
mis tuleb. Siinkohal tahaksin Teile tutvustada Aseri valla sotsiaalvaldkonna töid ja tegemisi möödunud
aastal.
2007. aastal registreeriti 17 uue ilmakodaniku sündi ja 34 surma.
Vallas on 640 pensionäri. Puuetega inimesi on 178, neist 57 keskmise, 109 raske ja 9 sügava puudega.
Paljulapselisi peresid, kus peres kasvab vähemalt kolm alla 18 aastast last on 19. Aseri Keskkoolis õpib
195 õpilast. Kutse- ja kõrgkooli õpilasi on 73. Lasteaia kolmes rühmas käib kokku 67 last. Kõiki
eelnimetatuid on vald püüdnud toetada vastavalt oma võimalustele. Lasteaias olid lapsed vabastatud
toiduraha maksmisest 50% ulatuses. Põhikooli osas toetab vald õpilasi sellega, et maksab koolilõuna
tegeliku maksumuse ja Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud arvestusliku koolilõuna maksumuse vahe.
Keskkooliosa õpilasi toitlustas vald oma eelarvest. Kutse- ka kõrgkooli õpilastele maksime
transporditoetust. Samuti saavad raske ja sügava puudega inimesed kord aastas transporditoetust.
Mittetöötavatele pensionäridele maksame jõuludeks 200 krooni. Ühekordse toetuse avaldusi on
rahuldatud 70 korral, kokku 28000 krooni suuruses summas.
Meie perekondade tugevust ja tublidust näitab seegi, et praegu saab toimetulekutotust vaid 10
leibkonda. Aastal 2000 oli sellised leibkondi 225. Kindlasti olete märganud muudatusi ka
avahoolduses. Aastaid tegi seda rasket tööd Maimu Vastisson , kuid siiski suutsime leida temale
väärilise vahetuse Eha Tähtvere näol. Puuetega inimestel aitab oma elu korraldada Ebe Sinimäe.
Avahoolduse teenust saab kokku 14 inimest. Hoolekandeasutustesse on vallavalitsuse poolt paigutatud
17 inimest , neist 13 MTÜ Lille Turvalodusse ja 4 AS Kiviõli Tervisekeskusesse. Aastas tasusime
hoolduskuludeks hoolekandeasutustesse kokku 485000 krooni.
Aseri Rahvamajas on pidevalt toimunud erinevaid üritusi igale vanuserühmale. Novembris kutsusime
oma eakaid kuulama loengut "Eakate inimeste terviseprobleemid", kuid kahetsusega peame nentima, et
väga heale loengule oli vähe kuulajaid. Need, kes kohal olid, said oma küsimustele ammendavad
vastused ja soovisid ka edaspidi sarnaseid koosviibimisi.
Kindlasti ei saa jätta mainimata Kalvi mõisa head tahet kutsuda meie vallast 50 pensionäri esimest
advendiküünalt süütama. Lisaks maitsvale lõunasöögile oli võimalus kuulata Karl Madise
kaasahaaravas esituses jõululaule ja ka ise kaasa laulda. Kõik kutsutud olid meeldivalt üllatunud ja jäid
sõiduga Kalvi mõisa rahule. Loodame selle kena traditsiooni jätkumist ka edaspidi.
Soovin teile kõigile armastust ja hoolivust ning tähelepanu märkamaks abivajajat, sest ainult koos
üksteist toetades saame muuta oma elu paremaks.
Liivi Vares
Sotsiaalnõunik

Sügiselõpp koolis
Isadepäeva eel 9. novembril kutsusime isad kooli. Rääkima lastele oma tööst ja sellest, mis tähendab
olla isa. Päev lõppes väikese õpilastepoolse kontserdiga, kus loeti luuletusi, lauldi ja tehti nalja. Isasid
oli meie rõõmuks päris arvukalt ja kõigil oli tore olla.
Enne jõuluaja tõelist valitsemist jõudis koolirahvas lisaks eraldi lugudes kajastatule teha mitmeid muid
tegusid.
Teatavasti tähistas Eesti piirivalve tänavu 85.sünnipäeva, mida märgiti mitmesuguste ettevõtmistega.
Meie kool otsustas 16. novembril väisata Kunda kordonit, kus oli väljas päevakohane näitus. Kahjuks
oli huvilisi noori napilt, ent osalenud X a tagasiside oli positiivne. Lisaks võõrustajate jutule nägime
piiri valvamisel kasutusel olnud ja praegust tehnikat, relvi, vormirõivaid. Ametikoer mitte üksnes ei
tormanud visatud pulga või lumepalli järele, vaid leidis kiiresti üles ka juhi poolt peidetud
narkootikumi.
26.novembril on kodanikupäev. Tänavu oli selle moto Eesti riik on minu üle uhke. Sel aastal osalesid
meie VI-XII a koolitunnis ning b klasside õpilased vastavalt õp Kornõshova antud koduülesandele
Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutuse 50 küsimusega internetiviktoriinis. Küsimused puudutasid
EV põhiseadust, meie päevapoliitilisi sündmusi, seoseid Euroopa Liiduga, inim- ja kodanikuõigusi jm.
Vastuseid oli mõistagi võimalik otsida ka arvuti andmebaasidest, mida osa õpilasi ka tegi.
Alates 17.12. saab iga õpilane uurida oma seisu üle-eestilises edetabelis, ent nimetagem siinkohal ka
vähemalt poole punktidest saanuid: Sergei Beregov, Andres Põder, Maksim Lind, Reijo Kõrve,
Georg Logins, Kert Räis, Katerina Muttonen, Triinu Rohesalu.
Sel sügisel on õpilased õp. Laidineni, Kivipalu ja Targamaa eestvõttel teinud mitmeid teatriretki
Rakveresse ja Tartussegi.
Spordi poole pealt meeldis nooremate klasside lastele ja õpetajaile väga kehalise kasvatuse õpetajate
korraldatud teatejooksuvõistlus. Tavakohaselt on osaletud ka maakonna koolispordivõistlustel, hiljuti
olid eriti edukad (II koht) meie võrkpallurid õp.Vagulina käe all.
6.12. on nigulapäev. Meie koolis on see kindlasti märk lähenevatest jõuludest. Oleme seda viimastel
aastatel taas suuremalt tähistanud ja seda kahel põhjusel. Esiteks seepärast, et Nikolaustagi nime all
tunneb ja ootab seda iga saksakeelne laps, mis meile kui jõudsasti saksa keelt õppivale koolile on mitte
üksi hästi teada, vaid tänu tublidele saksa keele õpetajatele ka omane. Teiseks seepärast, et meremehi,
lapsi jt kaitsev pühak Nikolaus on kiriku kaudu andnud nime Viru-Nigulale, kus asub ajalooliselt Aseri
rahva kodukirik ja meie surnuaed.
Tänavu tegime nigulapäeva eel peamiselt noorimate klassidega (lisaks VII b ja X a) visiidi kirikusse,
kirikuaeda ja muuseumi. Tegime peatuse ka kalmistul ja õpilased süütasid oma lähedaste haudadel
kaasavõetud küünlad.
Nigulapäevaks oli koolimaja teisel korrusel meie advendikalendrile välja pandud juba neli numbrit.
Nimelt riputab iga klass loosiga saadaud päeval kuulutustetulbale kuupäeva ja parimate soovidega

varustatud kotikese. Soove hakkame ette lugema viimasel koolipäeval.
14.12. korraldasime teist aastat suurejoonelise päkapikulaada, kust sai osta kaarte, kingitusi, magusat
(tänavu lisaks piparkookidele ka trühvlikommi), glögi, teed. Sai auhinna peale täpsust visata,
mõistatada ja valgelt paberilt tulevikuennustus välja võluda. See oli tore sagimist täis tunnike, kus
müüjaid ja kaupa oli rohkem kui ostjaid. Suur tänu kõigile lapsevanemaile, kes leidsid aega koos
lastega laadakaupa valmistada, reedel laadale tulid ja sealt ka ostsid!
NELJAPÄEVAL, 20.12. KELL 18 ALGAB SAALIS MEIE TÄNAVUNE TALVEPIDU –
KARNEVAL. Ootame osalema ka lapsevanemaid, mõistagi kostüümides või vähemalt maskides.
REEDEL, 21.12. KELL 9.00 ALGAB SAALIS TRADITSIOONILINE TALVEHOMMIKU
KONTSERT. Lapsevanemad ja teised huvilised on oodatud.
Nagu sai juba soovitud 13. 12 toimunud lastevanemate üldkoosolekul - ilusat jõuluaja edenemist,
head aastalõppu!

Aseri õpilased noortekonverentsidel
Igal sügisel toimub Pärnus noorte karjäärikonverents, õieti mitmeülgne päevaüritus, millel osalevad ka
meie kooli esindajad. Tänavu käisid kuurortlinnas Sergei Beregov ja Jan Läting. Kuna Virumaalt
korraldatud bussiga tekkis logistiline arusaamatus, jäi hilinejail tänavu pool üritusest nägemata, ent
pärastlõunane sessioon oli huvitav. Laval oli Jaan Tätte jt.
Tore oli olla koos niipaljude eakaaslastega tervest Eestist.
28. novembril toimus Jõhvi kontserdimajas noortekonverents teemal "Kõik erinevad, kõik võrdsed".
Üritus oli pühendatud Euroopa Liidu tänavusele võrdsete võimaluste aastale. Konverentsil räägitigi
mitme kandi pealt võrdsetest võimalustest, ehkki me erineme soo, vanuse, rahvuse, usutunnistuse,
elupaiga, rahakoti jm poolest. Advokaat Leanika Tamm analüüsis diskrimineerimisjuhtumeid Harry
Potteri loost ning Aleksander Bogens rääkis Sillamäe noortekeskuse tööst. Interaktiivse esituse oma
Kohtla - Järve ühisgümnaasiumist, kus õpivad nii vene kui ka eesti rahvusest õpilased, tegid selle kooli
noored. Kohal oli ka selline organisatsioon nagu SINA - Suured Ideed Noorte Algatusel.. Nad kutsusid
meid ka nendega liituma ning oma suuri ideid teoks tegema. Üldiselt oli see konverents väga huvitav
ning õpetlik, eriti lõpetuseks toimunud arutelu ehk mõttetalgud.
Roman Rudenko ja Sergei Beregov

“Kirdekate” tähetund
Iga aasta novembrikuus korraldab Jõgeva Gümnaasium Betti Alverile pühendatud luulepäevi Tähetund.
Tänavu esitati Ellen Niidu ja Jaan Krossi luuleloomingut.

Kuigi meie kool on on teiste osalenutega võrreldes tibatilluke, suutsime end seekord Ellen Niidu
lasteluulet esitades … nähtavaks teha. Meie lavastus meeldis žüriis osalenud Rakvere Teatri esindajale
ja me osutusime üheks Rakvere teatri auhinna saanutest.
Aasta tagasi kirjutasime sama üritust tutvustavas artiklis järgmised laused: Parima naisnäitleja
nominendiks esitati aga teiste hulgas ka meie Anu. Äkki ükskord jõuab ta ka pärjatute hulka? Tänavu
siis sai see soov tõeks ja parimaks naisnäitlejaks kuulutati Anu Kokk! See on väga kõrge tunnustus
mitte ainult talle, vaid kogu trupile.
Uskumatu küll, aga see pole veel kõik – me saime ka ühe kolmest laureaaditiitlist!
Eesti Harrastusteatrite Liidu esimees Kristiina Oomer ütles järgmist:
Tähetunni etendustel on hindamatu väärtus. Neid ei saagi tegelikult pingeritta sättida, sest juba
teatritegemise eesmärgid on eri truppidel erinevad. Tähetund on koht, kus me kõik – nii esinejad, žürii
kui ka publik – saame oma mõtteid avaldada ja teistega kaasa mõelda ning olla tõeliselt meie ise. Seda
ei ole just vähe.
Igal aastal pärast Jõgevat tunneme end rikkamana. On ju Tähetund meile suur luule- ja teatrikool. Ning
muidugi kohtume seal vanade sõpradega ning saame uusi juurde.
Tähetunnil käisid Anu Kokk, Leelo Kaulen, Triinu Rohesalu, Age Sirelpuu ja Salme Kärt.

Kuidas kulgeb Comenius - projekti kolmas, lõpuaasta?
Sellel õppeaastal osaleb meie kool viimast aastat kolmeaastases EL kooliprojektis, mille teema oli
kutsevalik, ühesõnaga noore tulevane karjäär tööturul. Toetusesumma mitmesugusteks ettevõtmisteks
on 5000 eurot.
Novembri alguses toimus Slovakkia partnerkoolis Zvolenis õpetajate töökohtumine, et täpsustada
terveks õppeaastaks kavandatud ühistegevus.
Projekt on tänavu muutunud, kuna Türgi partnerid ei saanud oma riigi büroolt toetust ja see tähendab
seda, et lisaks meile osaleb Slovakkia ja Saksamaa kahe kooliga. Uudist on veel nii palju, et Zvolenis
liideti meie partnerkooliga kohalik raudteekool ning muutus nii nimi kui juhtkond. Samuti suurenes
õpilaste arv.
Töökoosolekul osalesid õp. Sternhof, Stepanova ja projektijuht Kesküla. Võõrustajad näitasid uue
ühisõppeasutuse teist poolt, kuna eelmise aasta märtsivisiidi käigus sai varasem partnerkool tuttavaks.
Ühe päeva tutvusime lähedalasuva vana kaevanduslinna Banska Stiavnicaga.
Omal käel tutvusid Aseri õpetajad Slovakkia pealinna Bratislava ( kaunis restaureeritud vanalinn
Danube e Doonau kaldal ) ja Austria pealinna Viiniga. Viimases köitis meeli Staatsoper, kus kuulasime
Tshaikovski Padaemandat ja Straussi Arabellat.
Meie jaoks olulisim on see, et 23.04. jõuavad Aseri jüriöö jooksule paarkümmend külalist – meie koolil
on au võõrustada partnerkoolide õpilasi ja õpetajaid järjekordsel kolmepäevasel töökoosolekul.
30.11. tegime kolmandat aastat projekti raames sõidu noortemessile Teeviit. Üritus on meie koolis
üha populaarsemaks muutunud, 50 bussikohast ei piisanud ja osa õpilasi külastas messi kuuldavasti

nädalavahetusel omal käel.
Iga-aastasele käijale oli palju traditsioonilist, kuid kuna esmajoones sõidavad messile lõpuklasside
õpilased, avastavad nemad igal aastal Teeviida enda jaoks. Kuuldavasti köidab õpilasi endistviisi otsene
kontakt ja paberkandjal infomaterjalid just sellest koolist, mis on oma karjääri silmas pidades
edasiõppimiseks sihikule võetud.
Tavakohaselt jäime Teeviida järel linna ja sel korral vaatasime Estonias Prokofjevi balletti Romeo ja
Julia.
Pärja Kesküla, projektijuht

SPORT
LAUATENNIS
12.detsembril 2007 selgitati jõuluturniiril Aseri 2007 .a. meistrid lauatennises. Kokkus osales 27
mängijat. Naisükiskmängus I Tatjana Tšistjakova, II Karmen Kozma, III Rebeca Hanson.
Meesüksikmängus I Pekka Laidinen, II Oliwer Nõlvak, III Kert Räis. Paarismängus I Tatjana
Tšistjakova- Rein Kozlov, II Indrek Vassiljev- Eigo Nurga, III Liisa Jerahtina-Pekka Laidinen.
ELTL Laste GP sarjas saadab edu meie noori sportlaseid. Kõige noorema vanuseklassi tüdrukutest
juhib sarja täie eduga REELICA HANSON, esikolmikusse mahuvad oma vanuseklassides Karmen
Kozma ja Leonid Vagulin.
Ida-Virumaa parimate sportlaste valimisel mahtusid parimate hulka ka Aseri lauatennisistid. Naiste
arvestuses osutus parimaks ujuja ELINA PARTÕKA, talle järgnes suustaja TATJANA MANNIMA ja
kolmas meie lauatennisetreener kolmekordne 2007.a. Eesti meister, TOP-8 võitja TATJANA
TŠISTJAKOVA.
Meie lauatennisenaiskond - 2007.a. Eesti meisternaiskond platseerus Narva Transi jalgpallimeeskonna
järel teisele kohale.

SAALIJALGPALL
Aseri saalijalgpallimeeskonda saadab edu sellel hooajal.Momendil paiknevad nad Põhja-Ida
turniiritabelis Tallinna JK Dünamo järel teisel kohal. Sellel aastal on veel pidada 2 kohtumist.
Kodumängud on Aseri Vabaajakeskuse saalis 6. jaanuaril 2008 Tallinna FC TVMK-ga ja 20.jaanuaril
Tallinna JK Jalgpallihaiglaga
Aseri Vabaajakeskuse kollektiiv soovib kõigile Aseri valla elanikele
RAHULIKKU JÕULUAEGA NING EDUKAT JA TEGUDEROHKET 2008. AASTAT!

EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED
november
1. Pokk Klavdia 13.11.1921 86.a.
2. Markov Mihhail 21.11.1921 86.a.
3. Sass Heljo 22.11.1925 82.a.
4. Beregov Nikolai 26.11.1927 80.a.
5. Pedak Anatoli 06.11.1932 75.a.
6. Selder Asta 17.11.1932 75.a.
7. Pilden Linda 21.11.1932 75.a.
8. Lomakina Nadežda 05.11.1937 70.a.
9. Kaiva Ants 13.11.1937 70.a.
detsember
1. Reitkam Selma 02.12.1920 87.a.
2. Sune Evald 21.12.1921 86.a.
3. Aaman Karl 14.12.1924 83.a.
4. Jaanru Ants 20.12.1924 83.a.
5. Männik Jevgenia 24.12.1924 83.a.
6. Mälk Hilja 05.12.1932 75.a.
7. Hauhia Jekaterina 09.12.1932 75.a.
8. Bobrov Sergey 21.12.1932 75.a.
9. Iljuštšenkova Helvi 23.12.1932 75.a.
10. Sallo Velda-Elvira 27.12.1932 75.a.
11. Saaver Heldur 28.12.1932 75.a.
12. Rentik Tiia 04.12.1937 70.a.
12. Hunt Peeter 29.12.1937 70.a.

Õnnitleme!

Üritused

Rahvamaja
20.12.2007 kell 12.00 - Eesti koduste laste jõulupidu.
28.12.2007 kell 12.00 - Vene koduste laste jõulupidu.
29.12.2007 kell 20.00 - Kostüümidisko.
01.01.2008 kell 00.30 - Ilutulestik, millele järgneb UUS AASTA pidu. Tantsuks mängib ans. Metskass.

