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EESTI VABARIIGI 93. AASTAPÄEV
VALLAVOLIKOGU JA VALLAVALITSUS AUTASUSTASID VALLA TUBLISID INIMESI
VALLA AUKODANIK MARI-ANN STERNHOF
Aseri Keskkooli saksa keele õpetaja, kes 40 aastat on tulemuslikult õpetanud lapsi armastama
võõrkeeli, eriti saksa keelt. Aseri laste hea saksa keele tase on tuntud nii vabariigis kui ka kaugemalgi.
Tema algatusel on loodud aastakümneid kestnud sõprussidemed Saksamaa Arnsbergi kooliga. Hea
saksa keele oskus on võimaldanud lastel minna Saksamaale õppima. Läbi aastate ühiskondlikult
aktiivse eluhoiakuga inimene, tõeline maa sool.
VALLA TEENETEMÄRGID
IMBI PAKKER - Aseri Keskkooli õpetaja
ASTRED MEIEL - Aseri Lasteaia õpetaja
SILVI-NIINA VARINURM - Aseri Muusikakooli direktor

VALLA TÄNUKIRJAD
ANNA STEPANOVA - pikaajalise ja eduka töö eest Aseri Keskkoolis
PÄRJA KESKÜLA - eduka projektitöö eest Aseri Keskkoolis
ELLEN JANSEN - pikaajalise ja eduka töö eest Aseri Keskkoolis
ANNELI BOBROV - aktiivse külaelu edendamise ja ajaloo uurimise eest
AIDA STERNHOF - pikaajalise ja aktiivse osalemise eest taidlusringides
LARISSA KALDA - aktiivse ühiskondliku töö eest
HEILI NÕMMETS - pikaajalise ja eduka töö eest Rannu Raamatukogu juhatajana
HELGI SAMMELSELG - tubli doonor

VALLAVOLIKOGU
22. detsember 2010
OTSUSED
nr 56. 2010. aasta teine lisaeelarve ja eelarve muudatused.
nr 57. 2011. aasta eelarve projekti esimene lugemine.
nr 58. Pikapäevarühma tundide kinnitamine 2010-2011. õppeaastaks.
nr 59. Aseri Muusikakooli õppetasu kinnitamine.
Kinnitati 01.01.2011
* õppetasuks põhierialal ja üldosakonnas 15 eurot kuus;
* lisa-aastaks muusikakooli õppima jäävatele muusikakooli lõpetanutele 10 eurot kuus.
nr 60. Aseri Lasteaia rahastamisel vanemate poolt kaetava osalustasu määra kinnitamine.
* kinnitati 01.01.2011 Aseri Lasteaia kulude vanemate poolt kaetava osa määraks 10 eurot ühe lapse
kohta kuus.
nr 61. Toidupäeva maksumuse kinnitamine Aseri Keskkoolis ja Aseri Lasteaias.
Kinnitada 01.01.2011
* Aseri Keskkoolis - hommikusöök 0,40 EUR, lõuna 1 EUR
* Aseri Lasteaias - hommikusöök 0,40 EUR, lõuna 0,90 EUR, õhtuoode 0,30 EUR
Toidupäeva maksumus lasteaias 1,60 EUR
nr 62. Vallavalitsuse ja valla asutuste koosseisude kinnitamine.
nr 63. Volikogu komisjoni esimeeste ja liikmete töö tasustamine.
nr 64. Volikogu esindaja nimetamine Aseri Keskkooli hoolekogusse.
* volikogu esindajaks nimetati Eha Polluks.
nr 65. Eesti Energia Aktsiaseltsi koostootmisjaamast toodetud soojusenergia müügileping.

MÄÄRUSED
nr 21. Aseri valla arengukava läbivaatamine.
nr 22. Aseri Vallavolikogu 27. detsembri 2006 määruse nr 29 "Aseri valla Aukodaniku statuudi
kehtestamine" muutmine.
26. jaanuar 2011
OTSUSED
nr 66. 2010. aasta eelarve täitmise aruande ja reservfondi aruande kinnitamine.
nr 67. Aseri valla 2011. aasta eelarve teine lugemine ja vastuvõtmine.
* kinnitati eelarve summas 1 826 213 eurot, tulud ja kulud tasakaalus
nr 68. Aseri Vabaajakeskuse teenuste hinnakirja kinnitamine.
nr 69. Aseri Muusikakooli tasuliste kontsertide piletite hindade kinnitamine.
* kinnitati piletite hinnad järgmiselt: täiskasvanutele 2 eurot ja lastele 1 euro
nr 70. OÜ Aseri Kommunaal põhikirja muutmine.
* asendatakse "1 500 000 krooni" sõnadega "95 867" eurot
nr 71. Detailplaneeringu algatamine Uuskõrtsi kinnistul.
* eesmärgiks on krundi kasutamise sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine ja hoonestusala
piiritlemine.
nr 72. Detailplaneeringu vastuvõtmine.
* detailplaneering aadressil Aseri alevik, Kesktänav 9a
nr 73. Aseri valla Aukodaniku kinnitamine.
nr 74. Jaoskonnakomisjonide moodustamine.
MÄÄRUSED
nr 23. Maamaksumäära kehtestamine 2011. aastal.
28. veebruar 2011
OTSUSED
nr 75. 2010. aasta eelarve täitmise aruande muutmise kinnitamine
nr 76. Detailplaneeringu kehtestamine aadressil Aseri alevik, Kesktänav 9a.
nr 77. Aseri Vallavolikogu 25.02.2010 otsuse nr 26 "Detailplaneeringu algatamine aadressil Aseri
alevik, Mere tn 12" kehtetuks tunnistamine.
nr 78. Revisjonikomisjoni suunamine 2010. aasta plaanilise kontrolli teostamiseks.
* suunata 21.03-20.04.2011

VALLAVALITSUS
KORRALDUSED
19. jaanuar 2011
nr 1. Aseri Vallavalitsuse 18.11.2009 korralduse nr 146 "Projekteerimistingimuste väljastamine"
muutmine.
nr 2. Projekteerimistingimuste väljastamine.

* Mellson Grupp OÜ-le Koogu tankla teenindushoone laiendamiseks
nr 3. Ühekordsed toetused.
nr 4. Projekteerimistingimuste väljastamine.
* Mereoja Kämping OÜ-le puurkaevu projekteerimiseks, asukohaga Kõrkküla küla, Uuskõrtsi kinnistu.
27. jaanuar 2011
nr 5. OÜ Aseri Kommunaal osakute ümberarvestused kroonidest eurodesse.
nr 6. Aseri valla 2011. a eelarve kinnitamine kululiikide lõikes.
nr 7. Aseri Muusikakooli ürituste piletite hindade kinnitamine.
MÄÄRUS
nr 1. Aseri Vallavalitsuse 12.08.2002 määruse nr 4 "Valimisjaoskondade moodustamine" muutmine.
09. veebruar 2011
nr 8. OÜ Aseri Kommunaal osakute suurendamine seoses eurole üleminekuga.
nr 9. Kaevamisloa väljastamine.
* kaevamisluba Eltel Networks AS-le sidekanalisatsiooni rajamiseks Kesktänav 22, Kesktänav 20,
Nooruse tänav.
nr 10. Ehitusloa väljastamine.
* ehitusluba OÜ-le Aseri Kommunaal Aseri reoveepuhasti ehitamiseks Mere tn 12, Aseri alevik.
nr 11. Valla teenetemärgid ja tänukirjad.
nr 12. Reservfondist suunamine.
nr 13. Aseri Keskkooli hoolekogu moodustamine.
* Aseri Keskkooli hoolekogu koosseis - Eha Polluks, Katre Eskor, Ruth Jõgiste, Riivo Kiur, Svetlana
Šarina, Pärja Kesküla, Regina Kaplina, Kert Räis, Diana Steklova.
nr 14. Õppekoha tegevuskulu maksmine.
* tasuda omavalitsustele, kelle õppekoha maksumus ületab 2011. aastal Vabariigi Valitsuse poolt
kehtestatud õppekoha tegevuskulu piirmäära, 74 eurot kuus.
nr 15. Aseri Vabaajakeskuse piletite ümberarvestamine.
nr 16. Plaanimaterjali alusel Reeskalda tee 8 munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala
kinnitamine.
nr 17. Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmevaldaja mitteliitunuks lugemine.
nr 18. Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmevaldaja mitteliitunuks lugemine.
nr 19. Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmevaldajale nõusoleku andmine jäätmeveoks kord
kvartalis.
25. veebruar 2011
nr 20. Ehitusloa väljastamine.
* ehitusluba Kalvi Külaseltsile seltsimaja ehitamiseks aadressil Kalvi küla, Kivireie kinnistu.
nr 21. Kasutusloa väljastamine.
* kasutusluba OÜ-le Alikonte tuulemõõdumasti kasutamiseks, aadressil Kõrkküla küla, Raja 2 kinnistu.
nr 22. Projekteerimistingimuste väljastamine.
* Mereoja Kämping OÜ-le biopuhasti ja kanalisatsioonitrasside projekteerimiseks Kõrkküla külas,

Uuskõrtsi kinnistul.
nr 23. Projekteerimistingimuste väljastamine.
* Mereoja Kämping OÜ-le laste mänguväljakute projekteerimiseks Kõrkküla külas, Uuskõrtsi kinnistu.
nr 24. Projekteerimistingimuste väljastamine.
* Kõrtsialuse Küla Seltsile endise Rannu koolimaja osaline rekonstrueerimine mitmeotstarbeliseks
saaliks Kõrtsialuse külas, Vanakooli kinnistul.
nr 25. Puudega inimesele hooldaja määramine.
nr 26. Rahvamaja juhataja tööle võtmine.
nr 27. Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmevaldajale nõusoleku andmine jäätmeveoks kord
kvartalis.
nr 28. Eelarve muudatused.

Ettevõtlikkus lennutab nagu tuulelohe
Kolmandat aastat kõneleme nii Aseri lasteaias kui keskkoolis sageli ettevõtlikkusest ja Ettevõtlikust
koolist ning aeg-ajalt on sellest lugeda saanud ka vallalehest.
Tuletagem siiski meelde, et ettevõtlikkus tähendab arvutiajastul kiiresti muutuvas maailmas ning vabas
ühiskonnas elavatele lastele panustavat ideoloogiat, mis innustab neid keerulise eluga tänu julgele
pealehakkamisele edukalt toime tulema. Ettevõtlik kool on seda ideoloogiat juurutav haridusprogramm,
mis algatati meie maakonnas tänu IVEKile ja milles lööb kaasa 23 haridusasutust, sh kaks meie vallast.
Ettevõtliku kooli rahvusvaheline projekt kannab nimetust Enterprising SELF, mille suurtähtlühend
märgib Rootsit, Eestit, Lätit ja Soomet. Just selle projekti logo on neli lennukat riikide lipuvärvi
tuulelohet.
Kui taasiseseisvumise järel tuli meil ettevõtlikkusharidust tutvustama ja selle vajalikkust tõestama
hakata, siis vabas maailmas, sh Soomes ja Rootsis on ettevõtlik laps juba aastakümneid hariduse olulisi
seaduses sätestatud eesmärke. 2010. aastal Eestis vastuvõetud ja sügisest kehtima hakkav uus riiklik
õppekava näeb ettevõtlikkust ka meil ühe püüdlusena lapse arengus ning kehtestab selle ühe
sidusteemana kõigis õppeainetes. Et ettevõtlikkust arendava haridusuuendusega paremini toime tulla,
käivad partnerid vastastikku konverentsidel ja õppereisidel (nt E.Polluks, A.Meiel, A.Ojasalu,
S.Abdussaljamova ja gümnasist K.Räis, kes oli aktiivne inglise keele tõlk ka Läti delegatsiooni
Eesti-visiidi ajal eelmisel talvel).
Tänavu on Enterprising SELF olnud Aseris vägagi aktuaalne.
8.-10. detsembril toimus 50 ettevõtlikkusharidusega seotud inimese (sh allakirjutanud) õppereis Soome
Kotka ja Hamina maile. Vajalik oli Soome haridussüsteemi tutvustus – oluline oli ju teada, et naabrite
juures pole nt alusharidust andvat lasteaeda.
Koos või grupiti külastasime kuut haridusasutust. Viehkalahti põhikool (meie mõistes) töötas reipalt
vagunites, sest seene tõttu tuli koolihoone lammutada ja uus oli veel ehitusjärgus. Muljetavaldav oli
lasteaedades ja algkoolis valitsev kodusus – lapsed jooksid enamasti ringi sokkis. Kadedaks tegi

kuuldu, et sealses (meie mõistes) sõimerühmas on nelja lapse kohta ja vanemas rühmas seitsme kohta
kasvataja, lisaks kaks abiõpetajat. Samuti on kõik õppematerjalid tasuta.
Huvitav oli ka keele poolest. Kuna Haminast on praeguse Vene piirini ca 40 km, osatakse seal vene
keelt. Kaks võõrustajat kõnelesid head eesti keelt ja paar sõna vahetasime Soome kolinud eesti
tüdrukuga. Muidu on projekti töökeel inglise keel.
Programmi oli lülitatud Kotka kuulsa merekeskuse külastus, kus paiknevad meremuuseum ja
Kymenlaakso kodukandimuuseum. Ajaloolises garnisonilinnas Haminas tehti meile huvitav linnatuur.
24.-26. jaanuaril lennutasid ettevõtlikkuse tuulelohed bussitäie õpetajaid (meilt P.Kesküla) Rootsi
Örebro partnerite juurde. Ka seal alustati haridussüsteemist, mida järgnevate päevade erinevate astmete
lasteasutuste ja koolide külastused tegelikkusega täiendasid. Rootsi pool oli külastuskava väga
loogiliselt üles ehitanud: alustasime kahest lasteaiast ja lõpetasime ärasõidupäeval suure mitme
kallakuga Virginska gümnaasiumiga, kes on tänu meedia- ja reklaamiharule töötanud edukalt oma
imago kallal (nt on nende märk Vi, mis tähendab rootsi keeles lisaks nimelühendile ka meie).
Ühtekokku nägime viit asutust, kuuenda toitlustuseriala õpilased serveerisid meile suurepärase
õhtusöögi. Erinevalt meist pole Rootsis nt muusikaõpetust, vaid see on lahendatud vabaajategevusena
koolis vastavalt sisustatud ruumides. Väga olulised on valikained, mida õpilased valivad oma huvisid ja
võimeid arvestades ja töökarjäärile mõeldes. Koolikell ei helisegi, sest õpilane teab oma päevaplaani ja
vastutab õigel ajal tundi jõudmise eest. Nagu Soomeski on üldhariduskool läbi praktikatundide või
ettevõtlike projektide ametile ja karjäärile orienteeritud, nagu loodetavasti hakkab peatselt olema ka
meie üldhariduses.
Koolikatsumisele lisaks käisime Vasa kuningasugu alustanud Örebro lossis ja Karlskogas paiknevas
fantastilises Nobeli muuseumis.
9. veebruaril algas 20 Soome õpetaja Eesti visiit Aserist, kus vallavanem Urve Takjas ütles üksiti
Tervetuloa! ettevõtlikku Ida-Virusse. Eesti haridussüsteemist rääkis IVEKi ettevõtliku hariduse
koordinaator Kristi Ruusamäe.

Selle toimimist tegelikkuses näitasime kõigepealt lasteaias, kus õp Ojasalu ja Meiel viisid läbi huvitava
loomaaiatunni eesti ja vene keeles. Varem olid lapsed ise valmistanud loomaraamatuid, mis külalistele
nii meeldisid, et nad need endale palusid.

Kooli poolel viisime külalised muuseumi, kus õp Karja näitas sealseid varasid ning juhtis tähelepanu
meie 105aastasest koolist kõnelevatele eksponaatidele. Et praegused õpilased neile tundmatust punasest
ajaloost lisaks õpikutekstile paremini aru saaksid, on näitetrupil õp Varinurme loodud pioneerikava,
millega Jõgeva luulefestivalil esineti. Nüüd näitasime oma ebatavalist ajalootundi ka külalistele ja see
tekitas elevust.

Külalised kiitsid väga ka koolisööklas pakutud lõunat ja vilkalt pildistati K.Rohesalu tuulelohede

logoga kaunistatud torti.
Ettevõtlikkuselohe lende kolleegide juurde jätkab märtsis toimuv õppereis Riiga.
Ettevõtliku kooli ja Enterprising SELF projekti kohta on teave leheküljel
www.enterprisingself.com
A. Meiel ja P. Kesküla

Kolmandal veerandil võistlustules
28. jaanuaril asus Kohtla- Järvel saksa keele piirkonnavooru ülesandeid lahendama õp Jegorova õpilane
Roman Rjabtšenko X b klassist. Õpetajate sõnul oli tänavune test raske, nii et noormehe jõudmine 5.-6.
kohale on väga hea tulemus. Eriti arvetades asjaolu, et vene koolis alustatakse võõrkeelega alles 6.
klassist.
22. jaanuaril toimus Jõhvis emakeele Ida-Viru piirkonnavoor, millest võtsid osa Lauriina Vastisson ja
Ove Ojasalu – õp Targamaa õpilased VII a klassist. Mõlemad esinesid hästi, Lauriina jõudis
kolmekümne omaealise seas 13.-16.kohale.
27. jaanuaril viidi Eesti Harrastusteatrite Liidu eestvõttel läbi Ida-Virumaa õpilasetlejate konkurss. Seal
astus üles taas Lauriina Vastisson, kelle nõutud proosa- ja luulepala aitas ette valmistada tema õpetaja
Doris Targamaa. Lauriina esitas valitud Doris Kareva loomingunäited nii edukalt, et ta pääses edasi
riigivooru, mis sel aastal toimus Jõhvi kontserdimajas 11.-12. veebruaril. Lauriina esines ka seal südilt,
vaatamata sellele, et ta oli oma vanuseastme (VII-IX kl) noorimaid. Kuidas läks? pärimise peale koolis
arvas tüdruk ise esimese hooga, et väga halvasti. Aga muljeist, kogemusest ja teiste Eestimaa nurkade
õpilastega jutulesaamisest rääkides jõudis ta järeldusele, et tegelikult oli see vedamine, et ta midagi
niisugust kaasa tegi. Järgmisel korral paremini!
Tänusõnad ja edusoovid õpilastele ja nende juhendajatele, kes lisaks endale ju ka meie kooli esindasid!

Kirdekad Tallinnas ja Jõgeval
Pärast suviseid rändamisi Venemaa avarustel alustasid kirdekad oktoobrikuus uue näidendi õppimist.
Nimelt kuulutas Rahvusraamatukogu välja saksakeelsete etenduste võistluse ja meie esitasime seal
väikese näidendi, mille pealkiri kõlab eesti keeles umbes nii: Muinasjutt ööbikukuningast ja
pähklipruunide juustega printsessist. Saal oli suur ja meie näitlejatele, kellest pooled esimest korda

laval, oli see esinemine päris raske katsumus. Aga saime kiita nii eesti kui saksa keeles. Erikoolid
võistlesid omavahel, aga tavakoolidest peeti meie etendust parimaks.
Pärast jõulupühi hakkasime valmistuma Jõgeva Tuulelaste luulefestivaliks. Seekord tuli esinemistes
kasutada eesti autorite kooliteemalisi luuletusi. Kirjutatud on ju palju aga meie tüdrukute seltskonnale
sobivid tekste polnud eriti leida. Siis tuli meil mõte teha hüpe ajas tagasi nõukogudeaega ning mängida
sellist kooli, kus käisid tänaste esinejate emad-vanaemad. Nii valmiski pioneerikava. Kooli muuseumist
jagati meile lahkelt vanu koolivorme ja punast atribuutikat. Puuduvad vormiseelikud ilmusid välja
õpetajate panipaikadest. Jõgeval tekitasid meie stiilsed kostüümid suurt elevust – ega siis iga päev saa
pioneeri katsuda! Luuletekstid ja laulud leidsime vanadest laulikutest. Muusikakooli õpetajate abiga
õppisime selgeks rivilaulud ja trummilöömise ning pärast mitmeid väsitavaid proove läkski sõiduks.
Jõgeval on alati tore ja esinemine läks meil korda – me saime eripreemia ajastutruu kava eest.
Meie tänavune hooaeg ongi olnud teistmoodi kui varem. Toimunud on põlvkondade vahetus ja vanad
tuntud tegijad asendunud uute omanäolistega. Oleme rääkinud mitmetes keeltes ja teinud koos
ajarännakuid. On jäänud aga soov midagi õppida, ennast erinevatel festivalidel näidata ja niimoodi end
proovile panna.
Kodupublik nägi mõlemat kava veebruaris. 9. veebruaril esitasime pioneerikava kooli muuseumis nö
ajalootunnina, millest said osa tol päeval meil külas olnud Ettevõtliku kooli liikumise partnerid
Soomest Kymenlaaksoolt. 17. veebruaril mängisime saksa muinasjuttu koolikaaslastele õp Jegorova
ettevõtlikus saksa keele tunnis.
Kirdekad

Talve ja lume pidu!
Otsustasime lumerohke talve ära kasutada ning korraldada lumekujude meisterdamise konkursi. Oli
tore vaadata, kuidas lapsed koos vanematega lumest kujusid meisterdasid. Need kukkusid suurepäraselt
välja. Suur krabi, mille meisterdas ja värvis Anton, kaunistas rahvamaja platsi. Akimi roheline ja
hambuliste lõugadega krokodill tõi hirmujudinad peale. Marina ja Andrei kilpkonn "Tortilla" lebas
tähtsa näoga. Samas seisis väärikalt Kirilli meisterdatud lumememm. Peale tegusat päeva kogunesid
osalejad rahvamajja, kus pakuti kuuma teed ja küpsiseid ning kus ootasid ees kingitused.
Külmale vaatamata jäid kõik päevaga rahule.

Aseri Rahvamaja

SELGUSID ASERI VALLA 2010 MEISTRID LAUATENNISES
Tüdrukud 2002 ja nooremad Poisid 2002 ja nooremad
I Kristiina Aleksejeva

I Nadarian Berija

II Ksenia Konsa

II Martin Penek

III Viktoria Jakovleva

III Jegor Šipilov

Tüdrukud 1996 ja nooremad Poisid 1996 ja nooremad
I Reelica Hanson

I Leonid Vagulin

II Jelizaveta Jerahtina

II Patrik Nõlvak

III Hanna-Loora Bobrov

III Nikita Hanson

NAISED

MEHED

I Tatjana Tšistjakova

I Kert Räis

II Karmen Kozma

II Pekka Laidinen

III Reelica Hanson

III Jüri Kalninš

Parim naisveteran

Parim meesveteran

Rebeca Hanson

Jüri Kalninš

SEGAPAARISMÄNGUD
I Karmen Kozma - Jüri Kalninš
II Reelica Hanson - Pekka Laidinen
III Tatjana Tšistjakova - Erkki Ehand

TEATED
9.märtsil kell 17.00 toimub muusikakooli saalis kontsert, kus esinevad õpetaja Marianna Koitla
klaveriõpilased.
Külalisesinejad Kiviõli Kunstide Koolist.

ASERI RAHVAMAJA VAHETAS JUHATAJAT
Aseri Rahvamaja uueks juhatajaks valiti 5 kandidaadi hulgast GALINA SIMONIŠ.
Komisjoni otsuse tegemisel oli määravaks tema ettepanekud ja nägemus rahvamaja töö korraldamiseks
ja hoogustamiseks, samuti tema senine kogemus rahvamaja ürituste korraldamisel.

Õnnitleme Teid!
Natalja Mihhejeva ja Oleg Mihhejev
pisitütre ARINA sünni puhul
/27.12.2010/
Natalja Rjabtšenko ja Konstantin Judin
pisipoja DENIS’i sünni puhul
/15.02.2011/

EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED
Jaanuarikuu eakad sünnipäevalapsed:
Asta Uustalu - 91
Leida-Miralda Rätsep - 90
Vaike Raagmets - 89
Anisiya Erakhtina - 85
Lembi Zubova - 85
Aino Aaman - 84
Valdek-Ferdinand Juuse - 81
Niina Krjutškova - 81
Aino Pintmann - 80
Alma Sergejeva - 80
Urve Kehkla - 75
Valentina Matasova - 75
Nina Stepanova - 75
Liidia Zamikula - 75
Selma Vasar - 75
Vilma Kornilova - 70
Boriss Krusman - 70
Vladimir Maiboroda - 70
Silvi Roopa - 70
Rutt Sula - 70
Veebruarikuu eakad sünnipäevalapsed:
Marta Paavo - 95
Aleksander Tamm - 93
Arnold Musten - 92
Linda Kotkas - 88
Zinaida Zosimenko - 86
Aleksandra Romašova - 83
Veera Anissimova - 81
Anna Käär - 81
Evgenia Suchkova - 81
Hilja Everest - 80
Ellen Kallip - 80
Aino Majori - 80
Hans Kõrvek - 75
Valentina Petrova - 75
Enno Saaver - 75
Tatjana Mihhailova - 70
Zinaida Mihhailova - 70
Ruth Mürk - 70
Tereza Šipilova - 70

Õnnitleme!

