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Vallavanema veerg
Käes ta ongi, tõeliselt soe suvi. Ammu see oli, kui ootasime pikisilmi selle raske ja kalli kütteperioodi
lõppu ja lugesime nappi raha, et teid-tänavaid puhtana hoida. Külm ja vihmane kevad tüütas igaüht,
lapsed ootasid pikisilmi suvevaheaega ja kõiki meid huvitas, kuidas lähevad lõpuklassidel eksamid.
Lõpetajaid oli küll vähe, aga enamuses olid kõik tublid. Julgust ja edu neile kõigile õigete otsuste
tegemiseks! Valla- ja jaanipäevgi läksid korda, olid osavõturohked ja loodan, et tundsime end üheskoos
hästi. Suvi aga läheb omasoodu edasi, kellel tööd tehes, enamusel loodetavasti puhates. Vallas on aasta
algusest käinud kibekiire töö riigihangetega, et välja valida nii veeprojektide teostajad, soojatrasside
renoveerijad kui ka vabaajakeskuse uued ehitajad. Vabaajakeskuse andsime uuele ehitajale üle 28.
juunil ning loodame aasta lõpuks maja avada. Ehitajaks on AS Riverside. Lisan siia ka märkuse, et vald
ei ole kaotanud 1 miljonit krooni, nagu võisime Põhjarannikust lugeda, aga eks see jää ütlejate
südametunnistusele, kes suurepäraselt teavad tööde mahtu ja kulutusi. Veeprojektiga oleme nii kaugel,
et praegu käib reoveepuhastusjaama projekteerimine ja edasi läheb ka ehitamine Nordecon Infra AS
poolt. Veetrasside ehitamiseks ja ehitusjärelevalveks on pakkumised saadud ja loodame varsti töödega
alustada. Soojatrassidest suudame selle suvega välja vahetada peatrassi ja loodetavasti sõlmida
kokkuleppe uue katlamaja ehitamiseks. Need on selle aasta suuremad tööd ja rohkemaks ei ole vallal
lihtsalt raha. Oleme mitu aastat oma kulutusi tõsiselt jälginud ja loodame, et raskem aeg on üle elatud.
Kui paar aastat tagasi oli meie töötute arv 12, siis eelmise aasta lõpuks juba üle 200. Kahjuks tuleb
tõdeda, et vallaeelarve põhilist tuluallikat – üksikisiku tulumaksu on laekunud planeeritust vähem ca
pool miljonit krooni. See sunnib ka edasisi kulutusi äärmiselt kalkuleeritult tegema ja piirab kindlasti
uusi investeerimisvõimalusi, aga teha on veel oi kui palju.
Kõige tähtsam on siiski see, et me väärtustaksime juba tehtut ning hoiaksime oma koduvalda ja
üksteist. Kahju, et me bussipeatusest on järele jäänud ainult raamid, et keegi võttis Keskväljakult
lihtsalt lilletaimi, et tulevased kunstnikud tahavad oma teoseid maalida just rahvamaja ja teiste majade
seintele ja rannast ära minnes poetame oma toiduülejäägid ja paberid lihtsalt rohu sisse või jätame
kotiga maha.
Aga suur tänu neile kaunitele ja korrastatud kodudele ja majadele, kes te pidevalt arenete ja otsite uusi
võimalusi. Usun, et just teie kujundate meie valla positiivsema poole ja tahaks, et see tublisti kosuks.
Ilusat ja päikeselist suve, tervist ja rõõmu kõigile!
Urve Takjas
vallavanem

VALLAVOLIKOGU
26. mai 2010
OTSUSED
nr 38. Revisjonikomisjoni akti kinnitamine.
nr 39. Muudatused eelarvekomisjoni koosseisus.
- muudeti komisjoni koosseisu suurust, kinnitati Gaido Kentem eelarvekomisjoni liikmeks
30. juuni 2010
OTSUSED
nr 40. Aseri Vallavalitsuse 2009. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine.
nr 41. 2010. aasta eelarve muudatused.

VALLAVALITSUS
KORRALDUSED
28. mai 2010
nr 44. Ühekordsed toetused - 4700 krooni.
nr 45. Reservfondist suunamine - Eesti Õigeusu Aseri kiriku sisseõnnistamiseks 2000 krooni.
nr 46. Ühekordsed toetused - 1200 krooni.
nr 47. Aseri Lasteaia sulgemine kollektiivpuhkuse ajaks (28.06-14.08.2010).
nr 48. Ehitusloa väljastamine
* Väljastada ehitusluba OÜ-le Aseri Kommunaal Aseri aleviku, Rannu ja Kõrtsialuse küla veetorustike
ehitamiseks.
nr 49. Ehitusloa väljastamine
* Väljastada ehitusluba OÜ-le Aseri Kommunaal Aseri aleviku toorvee torustiku ehitamiseks.
nr 50. Ehitusloa väljastamine
* Väljastada ehitusluba OÜ-le Aseri Kommunaal Aseri aleviku, Rannu ja Kõrtsialuse küla
kanalisatsioonitrasside ehitamiseks.
nr 51. Ehitusloa väljastamine
* Väljastada ehitusluba OÜ-le Aseri Kommunaal Aseri aleviku veetöötlusjaama ehitamiseks aadressil
Kesktänav 9a, Aseri alevik.
nr 52. Kirjaliku nõusoleku väljastamine
* OÜ-le Aseri Kommunaal väikeehitise (puurkaevu hoone) püstitamiseks asukohaga Kesktänav 9a,
Aseri alevik
nr 53. Kirjaliku nõusoleku väljastamine
* OÜ-le Aseri Kommunaal väikeehitise (puurkaevu hoone) püstitamiseks asukohaga Reeskalda tee 8,
Aseri alevik.
nr 54. Katastriüksuse Kesktänav 9a Aseri alevik detailplaneeringu koostaja kinnitamine
* kinnitada Tarvaprojekt OÜ.

10. juuni 2010
nr 55. Koha-aadressi määramine.
1. Määrata Aseri vallas, Kestla külas maaüksuse koha-aadressid alljärgnevalt:
1.1. Jaana Lõhmuse /Lõhmus/ omandisse kuuluvate hoonete koha-aadressiks Ida-Virumaa, Aseri vald,
Kestla küla, Raudkivi;
1.2. Aare Asteri /Aster/ omandisse kuuluvate hoonete koha-aadressiks Ida-Virumaa, Aseri vald, Kestla
küla, Astri;
1.3. Janek Kõrtsi /Kõrts/ ja Jaanika Kõrtsi /Kõrts/ omandisse kuuluvate hoonete koha-aadressiks
Ida-Virumaa, Aseri vald, Kestla küla, Pihlaka;
1.4. Viljam Roogi /Roog/ omandisse kuuluvate hoonete koha-aadressiks Ida-Virumaa, Aseri vald,
Kestla küla, Õie;
1.5. Ats Rembeli /Rembel/ omandisse kuuluvate hoonete koha-aadressiks Ida-Virumaa, Aseri vald,
Kestla küla, Londi.
nr 56. Ehitusloa väljastamine.
* Ehitusluba Jaotusvõrk OÜ-le Aseriaru külas Tuulepargi mastalajaama ehitamiseks.
nr 57. Ehitusloa väljastamine.
* Ehitusluba MTÜ-le Lille Turvakodu hooldekodu laiendamiseks.
nr 58. Reservfondist suunamine - 9 703 kr evakuatsiooni-viitade paigaldamiseks rahvamajja ja
lasteaeda.
nr 59. Aseri valla heakorrakonkursi tulemuste kinnitamine 2010. aastal.
* Kinnitada elamu, maakodu, suvemaja kategoorias parimateks:
Eve Kuldner ja Kalju Sults - Oru küla, Tiigilao
Ene ja Mati Alles - Aseri alevik, Nurme 11
Silvi-Niina ja Ants Varinurm - Aseri alevik, Nurme 9
Anne ja Evald Penek - Aseri alevik, Tellise 4
28. juuni 2010
nr 60. Katastriüksuse koha-aadressi muutmine.
* Senine koha-aadress AÜ Aseri Sõprus, Loo tn 13, uus koha-aadress Sõpruse AÜ, Loo tn 13.
nr 61. Katastriüksuse piiride kinnitamine ja nõusoleku andmine maa ostueesõigusega erastamiseks
Hans Muttikule.
nr 62. Aseri valla kriisikomisjoni moodustamine ja koosseisu kinnitamine.

Kolm toredat päeva Läsnal
Kaitseväe keskpolügoonil Läsnal toimus 7.-9. juunil “Kaitse end ja aita teist” laager Lääne- ja
Ida-Virumaa koolide 6. klasside õpilastele. Eelnevalt viidi aprilli- ja maikuu jooksul koolides läbi
ettevalmistavad loengud.

Aseri kool alustas tuleohutuse- ja veeõnnetuste teemaga, mille viisid läbi Ida-Eesti Päästekeskuse
ennetustöö spetsialistid. Politseitöö ja seadusandluse, sealhulgas narkootikumide ning liiklusohutuse
teema rääkis lahti politseispetsialist Annela Floren. Esmaabi teooriat ja praktikat andis Ida-Virumaa
kiirabi.
Laagri eesmärgiks oligi kontrollida ja kinnistada õpilaste loengutel omandatud teadmisi ja oskusi.
Laagrist võttis osa 26 kooli 10-liikmeliste võistkondadega. Meie kool osales tänavu esmakordselt.
Esimesel päeval toimus kanuuvõistlus ja päästepaadisõit järvel. Õhtul isetegevuskontsert, millel meie
kool esitas Lauriina Vastissoni karskusele üleskutsuva laulu. Noor autor pälvis oma loomingu eest ka
eripreemia.
Teisel päeval oli karussellvõistlus, mis koosnes nii teoreetiliste teadmiste kontrollist kui ka jalgratta
vigursõidust, tuletõrjevooliku kokkupanemisest, tulekustutamisest, “suusatamisest” ja kurjategija
kirjeldamisest ning õhupüssist märkilaskmisest.
Pärastlõunal orienteerusid lapsed maastikul, kuid igas kontrollpunktis oli ette valmistatud ka mingi
ülesanne.
Viimasel päeval olid väga huvitavad veestpäästmise demonstratsioon, relvade jm sõjaväevarustuse
käsitamine ning politseikoera töö kurjategija tabamisel.
Laager oli huvitav ja esimene väikene vihmasadu ei suutnud meie tegevuslusti hirmutada. Lapsed olid
tublid, laagri korrapidamise eest saime väga kiita. Läheme järgmisel aastal jälle! Niimoodi õpilased
arvasid.
Ellen Jansen
Laagri saatjaõpetaja

Venemaal teatrit tegemas
Tegelikult peaksime alustama jaanuarikuust ja Jõgevalt. Mäletatavasti esinesime (st näitetrupp
Kirdekad) Betti Alveri luulepäevadel Kornei Tšukovski Krokodilli luulekavaga, mis meeldis žüriisse
kuulunud Venemaa Harrastusteatrite Liidu esinaisele Alla Zorinale sedavõrd, et ta soovis meid näha
nende teatrifestivalil. Asi läks konkreetseks märtsis, mil saabus ametlik kutse Permi oblasti Solikamski
lasteteatrite festivalile. Nagu iga fakti ees seismine, tekitas seegi palju probleeme, millest kõige tähtsam
– kust leida raha. Uurinud näitlejaperede võimalusi ja reisipiletite hindu, pidime asuma sponsoreid
otsima, ise samas kriisiajal eitavaid vastuseid kartes. Aga meil oli õnne: OÜ GK Ehitus lubas ilma
pikemata tasuda ühe kolmandiku sõidukuludest! Kuna viis festivalipäeva olid meile tasuta, lubas
esimene ja helde annetus meil sõidu kasuks otsustada ning hakata tegelema rahalisa hankimise kõrval
ka sisuliste ettevalmistustega. Siinkohal ütleme suure tänu lisaks eelpoolnimetatule ka Aseri
Vallavalitsusele, Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitalile ja Ida-Viru ekspertgrupile, Aseri
Keskkoolile, Mari-Ann Sternhofile, Toomas Varekule ja Ott Penekule.

Festival toimus 22. kuni 27. juunil ja sellel esines 11 teatrit. Üritus oli rahvusvaheline, kuna lisaks
meile olid kohal ka leedukad Kretinga teatristuudiost. Korraldus oli kõrgtasemel alates vastuvõtust
Permi lennujaamas, kust tuli neli tundi bussiga Solikamskisse festivali avamisele sõita.

Pärast soolaleivaga tervitamist

Kohaliku paberikombinaadi kultuurimajas toimus festivali avamine ja võõrustajate teatrietendus.
Solikamski lasteteatrit Peremena juhendab pea 40 aastat fantastiline Jevstolia (sõpradele Liia) Põltseva,
kellele see teatrifestival, pealegi rahvusvaheline, oli esimene ja väga kordaläinud üritus.
Elupaik oli linnast väljas suures osaliselt euroremonditud suvelaagris, kus valitses puhtus ja kord ning
toideti priskelt ja venepäraselt. Laagrihommik algas teatraliseeritud hommikvõimlemisega. Pärast sööki
toimusid meistriklassid (nt lavaline võitlus, teatriplastika, teatriajalugu jt), mida juhendasid Moskva ja
Permi teatriinstituudi õppejõud. Pärast lõunasööki viisid bussid meid tuttavasse kultuurimajja, kus iga
päev sai näha kolme–nelja etendust. Õhtul sõitsime laagrisse tagasi sööma ja erinevate teatrite
korraldatud õhtusele üritusele ja diskole.

Juhendajatel algas tegelik (öö)töö: iga etendus arutati põhjalikult ja kriitiliselt läbi ning jagati
lavastajatele sõbralikke soovitusi edaspidiseks. Programm oli sedavõrd tihe, et nendel päevadel jäigi
aega ainult teatri jaoks. Kunagine jõukas ja suur kaubatee-äärne Solikamsk, mis tähistas 26. juunil
suure rongkäigu ja rahvapeoga oma 580. aastapäeva, jäi meil praktiliselt vaatamata. Nägime ära kanget
soolvett välja ajava puurkaevu ja tutvusime põgusalt ehtsa soolakeetmise tehasega, mis töötas veel 40
aastat tagasi ja mis kuuldavasti tahetakse võtta UNESCO kaitse alla. Leidsime üles
peatänava ääres oleva represseeritute mälestusmärgi, kuhu lahkumispäeval jätsime lilled: kohalikes
GULAGi laagrites vireles ja jättis elu teiste hulgas ka palju Eesti vange.

Kuidas meil Uuralis läks? Festivali žürii koosnes lastest, kes leidsid, et kõik etendused olid erinäolised,
aga väga head, nii et kiidukirja väärisid kõik 11 teatrit. Meie kokodillimäng võeti väga soojalt vastu.

Üle tunniste etenduste kõrval oli meie 15 minutit ootamatu, minimalistlik, vaimukas, lustlik ja lööv
oma eheda improvisatsiooniga.

Saal elas kaasa vaheldumisi kuulajavaikuse ja naerupahvakutega ning pärast aplausi tormasid fännid
meie viielt noorelt näitlejalt autogramme koguma. Ka õhtustelt kriitikutelt sai meie etendus ainult kiita.
Muide, Solikamski jaoks lavastasime tegelikult uue etenduse muutunud trupiga. Lisaks Aseri rahva
nähtud Tšukovskile mängisime vanast multifilmist tuttava krokodilli ja imekauni lehma armulugu ning
mõlemaid osi sidus lastele omane rollimäng, kus osasid jagatakse liisusalmide lugemisega. Seepärast
kirjutasime oma afišile: eestlased mängivad krokodilli ….vene klassikat avastades.
Lendasime Permi Peterburist, kust toimub ainult üks lend nädalas. Seepärast saime pärast festivali
lõppu oma kulu ja kirjadega kaks päeva Permis veeta. Koos meie heaolu pärast muretseva Liiaga
jalutasime Permi avaratel tänavatel, käisime kunstigaleriis ja tegime Kama ääres ühispildi.

Ühe päeva kulutasime väljasõidule kuulsatesse Kunguri koobastesse, kus lisaks silmaga nähtule
kogesime 33kraadise välistemperatuuri langust kahele külmakraadile mäe sisemuses.
Peaaegu terve Eesti rahvaarvuga Permi linn oli avar, väljakute- ja parkiderohke ning huvitava
kaasaegse arhitektuuriga. Ülimeeldiv ja ülisõbralik.
Nagu oli ka Solikamsk, mis jääb meile meelde koduselt soojade valgete ööde, männimetsa ja
karikakraväljade ning suurepäraste inimestega. Lapsed ütlesid:
Meil on nüüd nii palju sõpru!
Festivalil käisid: Juulika ja Angelika Kaplina, Angelina Jakubova, Addo Ojasalu, Georg Logins, Luule
Varinurm ja Pärja Kesküla

Liiklusloengud juhiluba omavatele eakatele: Ohutud sõiduvõtted liikluses

Ida Regionaalne Maanteeamet pakub tasuta liiklusohutusteemalist koolitust juhiluba omavatele
täiskasvanutele Lääne-Virumaal teemal „Liiklusloengud juhiluba omavatele eakatele: Ohutud
sõiduvõtted liikluses“.
Õppepäeva eesmärk: Viia autojuhid, kes on omandanud juhiload enne 2000.a, kurssi liikluseeskirjade
muudatustega (2000-2010.a), tuletada meelde, täiendada ja värskendada nende liiklusalaseid teadmisi,
korrata üle liiklusohutuse põhitõed ning kujundada inimeste positiivset liikluskäitumist.
Aeg: 28.07.2010.a kell: 10.00 eesti keeles
Aeg: 29.07.2010.a kell: 10.00 vene keeles
Koht: Tuuslari 13, Kohtla-Järve (OÜ Viru Autom)
Teemad:
ohutud sõiduvõtted liikluses;
liiklusohutuse põhitõed ja igapäevaste liiklusolukordade läbitöötamine vastavalt maakonna-,
linnapõhiselt, kus vastav eakate grupp elab (koha analüüs, kus on toimunud enim õnnetusi, kus ja
kuidas võib parkida, ringtee korraldus, raudteeülesõit, valgusfoor, ristmikud jne);
liikluseeskirjade muudatused 2000-2010.a.
Õppepäevale palume registreeruda e-posti teel viruautom@hot.ee või telefonil 337 3065 hiljemalt
19.07.2010.a.
Lisa informatsioon:
Diana Okas
Ida Regionaalne Maanteeamet
Liiklusohutuse osakonna peaspetsialist
325 8725
5667 1000

ASERI VÕISTKOND ESINES EDUKALT XXV IDA-VIRUMAA MÄNGUDEL
KOHTLA–NÕMMEL

12. juunil peeti Kohtla-Nõmmel Ida-Virumaa juubelimängud, kus osalesid kümne omavalitsuse
sportlased. Esimeseks spordialaks oli ekstreemsetes jooksutingimustes pendelteatejooks (staadioni rada
oli osaliselt vee all), kus meie saavutasime III koha. Võistkonda kuulusid: T.Tšistjakova, K.Pelepelina,
O.Zavjalova, L.Vagulina, P.Laidinen, K.Räis, O.Nõlvak, V.Stepanov.
Võrkpallivõistkond (T.Tšistjakova, K.Pelepelina, O.Zavjalova, L.Vagulina, I.Jakovlev, K.Räis,
P.Laidinen, O.Nõlvak) saavutas samuti III koha.
Esikoha saavutasime juhtide võistlusel, kus kõige täpsemalt lõi penalteid Riho Kutsar.

Kergejõustikus saavutasid kõrgeid kohti meie veteranid: naiste 35 klassis saavutas OLGA
ZAVJALOVA 60 m jooksus I koha, 400 m jooksus ja kaugushüppes II koha, 1500 m jooksus III koha.
NV 45 saavutas LJUBOV VAGULINA III koha. Meeste veteranide klassis 3000 m jooksus VIKTOR

STEPANOV II koht, kuulitõukes RIHO KUTSAR III koht. Sooviksin tänada kõiki sportlasi, kes
esindasid meie valda ja rasketes ilmastikutingimustes saavutasid häid tulemusi.

Hästi esines ka meie petangivõistkond: R.Kaplina, M.Koikov, R.Kutsar, kes saavutasid III koha.

PEETI ASERI XIV SUVEMÄNGE
Suvemängude tähistamine Aseri vallas on üks parimaid suviseid suurüritusi, kuhu vallarahval on
võimalus tulla sportima, lõõgastuma ja veetma koos kena päeva.
Ka seekord 29. mail oli päev täis üritusi ja võistlusi. Nagu ka eelnevatel aastatel, alustasime hommikul
kell 6.00 Aseri tiigil kalapüügiga. Kui eelnevatel päevadel oli ilm sajune ja külm, siis sellel päeval säras
päike ja hommik oli oma looduse võludega imeline.
Naised
I Olga Tšertovikova
II Natalja Jefimova
III Natalja Homutova
Olga Zaika
Mehed
I Aleksei Homutov
II Artjom Pelepelin
III Jüri Kalašnikov

Kokku osales 32 kalastajat. Esimesed Aseri orkestri helid kuulusid hommikul parimatele kalastajatele,
keda vallavanem autasustas hommikul kell 8.

Vallapäevade avamiseks koguneti kella 11.30 staadionile, kus sõna tervituseks anti vallavanem pr Urve
Takjasele, kes kohaletulnuile kena ja tegutsemisrohket päeva soovis ning õnnitles ka valla edukamaid
sportlasi. Edasist võisid juba kõik ise valida, sest võistluspaigad olid avatud terve päeva.
Traditsiooniliste spordialade kõrval oli seekord projekti PAEAASTA 2010 ASERI VALLAS raames
Anneli Bobrovi poolt korraldatud seiklusmäng Paekivi Aseri asulapildis uudne võistlusala, millest võeti
osa väga aktiivselt.
FOTOJAHI paremad:

Ajaga 1 h 14 min õp Urve Kivipalu ja võistkond LIBLIKAD I (Merilin Viljaste, Kelli Kravinski, Alina

Gubanova, Aleks Traumann).
1h 14 min õp Urve Kivipalu ja võistkond LIBLIKAD II (Aljona Mihhejeva, Stella-Marii Hanson, Nevil
Krimm, Albert Koskor).
1h 15 min võistkond HÄKKERID (Hanna-Loora Bobrov, Reelica Hanson, Aleksander Kozlov).
SEIKLUSMÄNGU paremad:
Ajaga 58 min võistkond X – MEN (Fred Juuse, Igor Arefjev, Vallo Mulk).
1h 09 min võistkond 4 TARKA (Hanna-Liisa Kutsar, Karmen Kozma, Eve Nõlvak, Merje Maala).
1h 21 min võistkond MÕMMIKUD (Karoline Palm, Kristine Palm, Ingrit Kärt).
JALGPALL

I võistkond LOMBAKAD (A.Pelepelin, I.Jakovlev, G.Lonski, M.Koitla, J.Semikov, P.Laidinen).
II võistkond ASAVERE/KEEMIK (O.Nõlvak, K.Räis, T.Elvest, D.Sorokin, A.Sakov, S.Beregov).
III võistkond ŠAHTJOR (A.Tonevitski, V.Geraštšenko, M.Rudovski, A.Lapšin, S.Šugajev,
A.Agranovitš).
TELLISKIVI VISE (kokku 79 osalejat)
NAISED
I Karina Pelepelina 9.60
II Natalja Paškevitš 9.15
III Jana Pelepelina 8.80
MEHED
I Vallo Mulk 17.40
II Andrei Muttonen 17.00
III Juho Põld 15.80

Naised veteranid
I Rita Karask 8.50
II Olga Zavjalova 8.14
III Ljubov Vagulina 8.09
Mehed veteranid
I Robert Konsa 15.20
II Sergei Pelepelin 14.64
III Gennadi Žuravljov 11.64
KORVPALLI TÄPSUSVISKED (kokku 36 võistkonda)
MEHED
I Mihhail Koikov - Ilja Kalašnikov 39,60
II Madis Andressoo - Algis Jušinski 43,56
III Riho Kutsar - Tõnu Kohver 45,94
NAISED
I Hanna-Liisa Kutsar - Merje Maala 1.31,87
II Anu Kokk - Teele Elvest 3.01,88
III Ljudmilla Martõnova - Regina Kaplina 3.02,50
NOOLEVISE (kokku 177 osalejat)
NAISED
I Natalja Paškevitš 82
II Ingrit Kärt 80
III Maarja Mäesepp 78
MEHED
I Jevgeni Aboljanin 72
II Ott Penek 66
III Emil Tõsjatšnikov 58
Uudsena oli võisluskavas 100 m ringijooks (kokku 49 osalejat)
NAISED
I Anu Kokk 16.21
II Kätlin Korjus 18.29
III Teele Elvest 18.37
MEHED
I Martin Korjus 14.31
II Denis Sorokin 14.60
III Ilja Jakovlev 14.82
KAUGUSHÜPE (kokku 66 osalejat)

NAISED
I Karmen Kozma 3.35
II Hanna-Liisa Kutsar 3.30
III Ege Roov 3.06
MEHED
I Martin Korjus 4.53
II Ilja Jakovlev 4.35
III Madis Andressoo 4.10
Naised veteranid
I Olga Zavjalova 3.40
II Ljubov Vagulina 2.77
III Ljudmilla Jakovleva 1.41
Mehed veteranid
I Mihhail Koikov 3.22
II Gennadi Žuravljov 3.20
III Konstantinov Trofimov 2.72
KUULITÕUGE (kokku 80 osalejat)
NAISED
I Natalja Paškevitš 8.56
II Hanna-Liisa Kutsar 8.18
III Natlja Jefimova 8.00
MEHED
I Vallo Mulk 12.86
II Kristo Konstantinov 10.40
III Gert Lonski 9.56
Naised veteranid
I Valentina Mihhailova 8.16
II Olga Zavjalova 7.90
III Rita Karask 7.82
Mehed veteranid
I Robert Konsa 9.30
II Sergei Pelepelin 8.35
III Jevgeni Žuravljov 7.42
Täname kõiki, kes meid abistasid võistluse korraldamisel ning ka aktiivseid osalejaid.

TEATED
Ootame kõiki 14.08.2010 Virumaa koostöökogu paepäevale ja Rannu kooli kokkutulekule Kõrtsialuse
Külastuskeskusesse.
11.00 paepäeva üritused, paevana Rein Einasto ettekanne, käsitsi pae murdmine ja muud huvitavat
15.00 Rannu kooli kokkutulek, raamatu „100 a seltsielu Kõrtsialusel“ esitlus, jalutuskäik kooli
ümbruses
20.00 simman ansambliga „Pihlapojad“
Osalemine tasuta!
Toetavad LEADER ja Kohaliku Omaalgatuse Programm
Info: 53403296 ja 53425673; www.kortsialuse.ee

Aseri Keskkool korraldab
21. augustil 2010 algusega kell 15
vilistlaste ja õpetajate suvepeo.
Kool on tänulik piltide, mälestuste ja igasuguse kooliloolise materjali kaasatoomise eest.
Avatud söögi-joogi ostukohad.
Osamaks 150 krooni, tasumine kohapeal registreerumisel.
Lisateave: www.aserik.edu.ee ja tel 504 0088.

Õnnitleme Teid!
Triinu Rohesalu ja Rainer Raudsepp
pisitütre GERTELI sünni puhul
/28.05.2010/
Julia Rohesalu ja Martin Morozov
pisipoja MARKUSE sünni puhul
/04.06.2010/

EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED
Juunikuu eakad:
Vilma Kivilo - 89
Alexandra Moskvina - 87
Olga Žuravljova - 83
Jüri Vanatalu - 83
Zinaida Alliksaar - 82
Olga Borhova - 81
Faina Vassiljeva - 80
Elvi Savi - 75
Evi Mäitse - 75
Aili Viil - 75
Georgi Salamatov - 70
Juulikuu eakad:
Aleksandra Lonskaja - 88
Leida Fedjukina - 86
Sergey Gromov - 86
Elena Izrayleva - 84
Selma Lukken - 83
Veera Pilden - 82
Ida Eero - 81
Richard Käär - 81
Vaike Rosin - 80
Maria Leosk - 75
Malle Linnamäe - 75
Lidia Aksenovskaya - 75
Velda-Antonette Rohesalu - 75
Hilda Rembel - 75
Vello Penek - 70
Valentina Peuša - 70
Enno Takjas - 70

EHK Viru osakond: artiklid
Perearst – esimene abistaja tervisehädades
Kuidas ravimite eest vähem maksta?
Hambaproteeside hüvitis
Hambaraviteenuse hüvitis
Семейный врач – первый помощник при проблемах со здоровьем
Как платить за лекарства меньше?
Компенсация за зубные протезы
Компенсация расходов на лечение зубов

Õnnitleme!

