nr 4, (94)

juuni-juuli 2011

Vallavanema veerg
Märkamatult on aasta poole peale saanud ja jällegi käes suvi ja puhkuste aeg. Külm ja tuisune talv
mõlgub vaid mõtetes, aga valla rahakotile tõi lumelükkamine kahju üle 800 tuhande krooni. Kuid
sitked ja alalhoidlikud, nagu me siin väikesel paesel pinnal oleme, tegutseme ikkagi uue hoo ja
lootustega edasi ning oleme optimistid, kes näevad igas raskuses võimalust, mitte igas võimaluses
raskusi.
Üks suurem projekt Aseri Vabaajakeskus on valmis saanud. Selle investeeringu maksumus on 14
miljonit krooni, millest projektivahendid 85%, so. 11,9 miljonit ja omaosalus 2,1 miljonit krooni, so.
15%.
Teist aastat käib vilgas ehitustöö vee- ja reoveemajanduse renoveerimisel, mille maksumuseks kujunes
ca 67 miljonit krooni, sellest omaosalus 9,4 miljonit krooni, ülejäänu KIK-i ühtekuuluvusfondist.
Investeeringutest on sellel aastal kavas veel keskkütte peatrassi väljavahetamine (ca 5,6 miljonit),
millele olime kahjuks sunnitud uue hanke välja kuulutama, kuid loodame selle töö suvega ära teha.
Kindlasti vannub mõni valda ja kommunaali maa põhja, et käib üks pidev kaevamine ja tolmutamine,
aga tuleb siiski need ajutised ebameeldivused ära kannatada. Suur tänu, et olete mõistvalt käitunud.
Lõpujärgus on rahvamaja investeeringuprojekt summas 644 088 krooni (projektiraha 495 584 krooni ja
omaosalus 148504 krooni), millega ehitati tuletõrjesignalisatsioon ja uus lamekatus. Kõik need
investeeringud kannavad ainult ühte eesmärki, et meie vallas oleks korralik infrastruktuur, et meil oleks
siin kõikidel hea elada.
Aga tõelise valla maine kujundavad siiski inimesed, nende head kui ka halvad tegemised.
Nagu vanarahva tarkus ütleb, et tark pere jätab oma riiud koduseinte vahele ega käi neid mööda küla
kuulutamas. Seda tasuks meilgi teinekord meeles pidada. Rõõmustagem koos kordaminekute üle:
* meie lauatennise naiskond (Tatjana Tšistjakova, Karmen Kozma, Reelika Hanson, Hanna-Loora
Bobrov) on jälle kõrgliiga Eesti meister. Aastaid väga tugev märk
* Enamus keskkooli lõpetajaid olid 4-5 lised ja Alina Kuznetsova lõpetas hõbemedaliga.
* Aseri orkester on oma esinemistega tuntust kogunud nii maakonnas kui kaugemalgi
* järjest lisandub kauneid kodusid ( Aime Lille Aseris, Gustav Lillepea Kalvis, Koidu ja Heigo Penek
Koogus)
* vabaajakeskuses toimus rahvusvaheline treenerite koolitus
* Kõrtsialuse külakeskuse kiire areng ja veel palju, palju häid ja toredaid tegemisi.
Ei tahaks rääkida sellest, et vabaajakeskusel varastati esimeste nädalate jooksul 2 välist turvakaamerat,
mille maksumus oli ca 10 tuhat krooni ja esiukse kohal on lakke arvatavasti noaga löödud auk. Lõhutud
rahvamaja ukseklaaside väljavahetamine maksis vallale üle 4 tuhande krooni ja jällegi on üks fuajee
pakettaken katki. Jaanipäeval kadus vallamajalt jällegi meie riigi lipp. Seekord ei olnud seda põletatud
ega ojasse visatud, vaid lihtsalt varastatud, jättes lipuvarda alles. Natuke nukraks teeb. Tegelikult võiks
meie väikeses vallas olla hoopis rohkem üksmeelt ja armastust selle paiga vastu, korra tehtut ei peaks
ikka ja jälle parandama, sest see kõik on päris arvestatav osa meie niigi kitsukesest eelarvest. Ega
midagi, elu läheb edasi – ühtedel ehitades ja teistel lõhkudes.
Olgugi, et sellel aastal vallas rahulikule puhkusele seoses suurte ehitustöödega ei saa mõelda, soovime

kõikidele rahulikku ja ilusat suve! Olge terved ja tublid!
Austusega
Urve Takjas

VALLAVOLIKOGU
25. mai 2011
OTSUSED
nr 90. Revisjonikomisjoni akti kinnitamine.
nr 91. Aseri Vallavolikogu 30. märtsi 2011 otsuse nr 81 "Vahtra tn 1 maa-ala munitsipaalomandisse
taotlemine" muutmine.
* muuta maa sihtotstarve - ärimaaks (002;Ä)
nr 92. Osalemise lõpetamine Virumaa Rannakalurite Ühingus.
MÄÄRUSED
nr 32. Küsimuste lahendamise delegeerimine.
* delegeeriti ruumiandmete seaduse õ 54 lg 1 koha-aadressi määramine Aseri Vallavalitsusele.
22. juuni 2011
OTSUSED
nr 93. Aseri valla 2010. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande kinnitamine.
nr 94. 2011. aasta esimene lisaeelarve.
nr 95. Rannu pargi maa-ala munitsipaalomandisse taotlemine.
nr 96. Rannu aia maa-ala munitsipaalomandisse taotlemine.
nr 97. Ametliku kohanime määramine.
* Määrata Aseri vallas alljärgnevatele kohalikele teedele uued kohanimed:
1. Aseri vana tee uueks kohanimeks Vana-Aseri tee, Kõrtsialuse küla, Aseri vald
2. Aseriaru sisene tee uueks kohanimeks Külavahe tee, Aseriaru küla, Aseri alevik
3. Kalvi ranna tee uueks kohanimeks Ranna tee, Kalvi küla, Aseri vald
4. Kalvi ranna sisene tee uueks kohanimeks Muuli tee, Kalvi küla, Aseri vald
5. Orase I tee uueks kohanimeks Orase tee, Kalvi küla, Aseri vald
6. Koogu küla tee uueks kohanimeks Koogu tee; Koogu küla, Aseri vald
7. Koogu küla II tee uueks kohanimeks Põllu tee, Koogu küla, Aseri vald
8. Koogu mõisa tee uueks kohanimeks Koogumõisa tee, Koogu küla, Aseri vald
9. Rannu küla tee uueks kohanimeks Rannu tee, Rannu küla, Aseri vald
nr 98. Uuskõrtsi kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine.
nr 99. Lüganuse valla olulise ruumilise mõjuga objekti "Varja" tuulikupargi asukohavaliku
üldplaneeringu teemaplaneeringu kooskõlastamine.

VALLAVALITSUS
18. mai 2011
KORRALDUSED

nr 67. Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise tähtaja pikendamine.
nr 68. Õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise tähtaja pikendamine
nr 69. OÜ Aseri Kommunaal taotlus.
* kinnitati 25. maist 2011 järgmised hinnad koos käibemaksuga:
muru niitmine niidukiga ja traktoriga 1 m2 0,0266 eurot
muru niitmine trimmeriga 1 m2 0,0376 eurot
nr 70. Korteriomandi müügi kinnitamine.
* enampakkumisel müüdi korter aadressil Pargi 2-12, Aseri, osaühingule S.A.CITO
nr 71. OÜ Aseri Kommunaal taotlus.
* Aseri vald toetas OÜ Aseri Kommunaali 5113 euroga projekti "Aseri reoveekogumisala ühisveevärgi
ja - kanalisatsiooni ehitamise ja rekonstrueerimise projekti".
nr 72. Ametlike kohanimede määramise eelteate avaldamine.
nr 73. MTÜ Purtse Jõe Arenduskeskuse taotlus.
* toetati MTÜ Purtse Jõe Arenduskeskust 100 euroga jõefestivali läbiviimisel.
nr 74. Ühekordne toetus.
31. mai 2011
KORRALDUSED
nr 75. Ehitusloa väljastamine.
* väljastati ehitusluba Nordecon AS-le veetorni lammutamiseks aadressil Kesktänav 9a, Aseri alevik
nr 76. Kaevamisloa väljastamine.
* väljastati kaevamisluba EG Ehitus AS-le ühisveevärgi ja rajatiste ehituseks Aseri alevikus Tehase
tänavas.
nr 77. Kirjaliku nõusoleku väljastamine.
* väljastati kirjalik nõusolek Aime Kivinurmele väikeehitise (kuur, alla 20 m2) püstitamiseks aadressil
Rahu tn 6, Aseri alevik.
nr 78. Maaüksuse koha-aadressi muutmine.
nr 79. Plaanimaterjali alusel Rahva tn 10 munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala
kinnitamine.
nr 80. Riigieelarvest sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamise korraldamiseks (haldamiseks) eraldatud
vahendite kasutamine.
nr 81. Kaevamisloa väljastamine.
* väljastati kaevamisluba Water Ser Lääne-Eesti Osaühingule kanalisatsioonitrasside
rajamiseks-renoveerimiseks Muru, Tellise, Männi, Rahu tänaval Aseri alevikus.
15. juuni 2011
KORRALDUSED
nr 82. Ühekordsed toetused.
* eraldati ühekordseid toetusi 16 isikule summas 564 eurot
nr 83. Aseri Lasteaia sulgemine kollektiivpuhkuse ajaks.
* anti nõusolek lasteaia sulgemiseks kollektiivpuhkuse ajaks ajavahemikus 27.06.-15.08.2011
nr 84. Projekteerimistingimuste väljastamine.
* väljastati Eesti Energia Võrguehitus AS-le projekteerimistingimused madalpinge liitumiseks
Uuskõrtsi kinnistul Kõrkküla külas.

nr 85. Reservfondist suunamine.
* toetati MTÜ Kõrtsialuse Küla Seltsi Võidupäeva ja Jaanipäeva tähistamisel;
* toetati Rannu külaseltsingut Jaanipäeva tähistamisel ja Perefestivali läbiviimisel Rannu külas
nr 86. Aseri Keskkooli ja põhikooli lõpetajad
* valla poolt peeti meeles hinnetega "4" ja "5" lõpetajaid ja kingiti raamatud.
nr 87. Jäätmeloa taotluse kooskõlastamine.
* kooskõlastati OÜ EKOSERVIS TEENUSED jäätmeloa taotlus ohtlike jäätmete kogumiseks ja veoks.
nr 88. Plaanimaterjali alusel Tehase tn 8 munitsipaalomandisse antava maa piiride ja pindala
kinnitamine.

Jaanipäevajutt
Suvi on täies hoos ning jaanipäevgi peetud. Aastaid tagasi tähendas jaanipäev ikka seda, et kogu Aseri
tuli ühise tule juurde kokku. Viimasel ajal kaldus iga pere aga oma lõkke juures istuma ja rahvamaja
tagune plats jäi kiiresti tühjaks. Tänavune jaanituli meelitas aga rohkem rahvast kokku, tuld jätkus
hommikutundideni ja meil oli koos tore olla.
Mina korraldasin nii suurt pidu esimest korda ja selle ettevalmistamine oli paras katsumus.
Õhtu avas traditsiooniliselt vallavanem. Siis tulid mängud, jõukatsumised ja muud lõbustused. Kõige
populaarsemaks täiskasvanute seas osutus padjapoks, aga võisteldi ka saapa- ja täpsusviskes ning
õllekasti hoidmises. Viimasel alal üllatasid naised oma vastupidavusega ja tegid meestele pika puuga
ära. Osavõtt mängudest oli hoogne ja aktiivne ning lusti jätkus kõigile.
Lapsed kogunesid näomaalingute töölaua ümber, kus õpetaja Heidi juhendamisel toimetasid meie
noored kunstnikud. Töötas ka välikohvik, kust igaüks endale meelepäraseid jooke ja suupisteid osta sai.
Rahvast tantsitasid hommikuni meie oma poisid – ansambel „Pihlapojad“. Nende pilli järgi on
tantsinud juba tänaste noorte vanaemad-vanaisadki.
Rahvast oli meie jaanikule kokku tulnud rekordiliselt palju nii asulast kui ka väljastpoolt.
Täname meie ürituse peasponsorit „AS Wienerberger“ ja eraldi peadirektor Raivo Vasnut, kes on meid
alati ära kuulanud ja toetanud. Suured tänud ka Aseri Vallavalitsusele, Aseri Kommunaalile, OÜ-le MS
Teenused, Priit Tähtverele, Heidi Reisile ja meie oma maja tublidele inimestele. Aga kõige rohkem
tänan ma teid, Aseri valla rahvas, et meie peole tulite! Ja selleks, et tulevikus kõik veel paremini sujuks,
ootan siiralt teie ettepanekuid ja häid mõtteid. Helistage või astuge rahvamajast läbi, olete oodatud!
Rahvamaja juhataja Galina Simoniš

Jälle üks kooliaasta lõppenud
19. juunil toimusid meie koolis põhikooli- ja gümnaasiumi lõpuaktused. Põhikooli lõpetasid:
Aleksandr Dudkin
Angelina Jakubova
Maksim Kalašnikov
Angelika Kaplina

Juulika Kaplina
Martin Kaukes
Artur Kiskonen
Nikita Koikov
Vladimir Lonski
Anhelika Männiste
Vladlen Ratšugin
Jekaterina Zolotova
Denis Žukov
Julia Tõsjatšnik
Ivar Vaas
Ingrid Vassiljeva
Klassijuhatajad Ljubov Vagulina ja Doris Targamaa
Gümnaasiumilõpetajad olid:
Ksenja Katovitš
Liis Lillepea
Alina Kuznetsova
Reijo Kõrve
Ilona Rot
Kert Räis
Indrek Sults
Julia Tihhonova
Klassijuhataja Regina Kaplina
Tänavused lõpetajad olid kõik tublid ja toredad tüdrukud - poisid. Eriti kiiduväärt on Alina Kuznetsova
tulemus, kes lõpetas gümnaasiumi hõbemedaliga. Lõpetajate hulgas oli ka väga häid sportlasi,
muusikuid ning näitlejaid.
Päevakangelaste rõõmu jagama oli tulnud palju sõpru ja sugulasi, mille tõestuseks pikad õnnitlejate
read ning tohutud lillesülemid.
Õnnelikku lendu!

PEETI ASERI XV SUVEMÄNGE
Suvemängude tähistamine Aseri vallas on üks populaarsemaid suviseid suurüritusi, kuhu vallarahval on
võimalus tulla sportima, lõõgastuma ja veetma koos kena päeva.
Ka seekord 28. 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
Mehed
Noored
I Olga Tšertovikova I Sergei Pelepelin I Sergei Novikov
II Natalja Jefimova II Jüri Kalašnikov II Maksim Kalašnikov
III Olesja Pelepelina III Vadim Kljujev III Aleksander Dutkin

Kokku osales 35 kalastajat. Esimesed Aseri orkestri helid kuulusid hommikul parimatele kalastajatele,
keda Aseri vallavanem pr. Urve Takjas autasustas hommikul kell 8.

Vallapäevade avamiseks koguneti kella 11.30 Aseri Vabaajakeskuse juurde, kus nauditi Aseri
Muusikakooli õpilaste ja Aseri Rahvamaja taidlejate esinemist. Sõna tervituseks anti vallavanem pr.
Urve Takjasele, kes kohaletulnuile kena ja tegutsemisrohket päeva soovis ning õnnitles Aseri noorimat
elanikku – Kalev Henri Sammelselga, kes nägi ilmavalgust 16. mail ja eakamat elanikku – Marta
Paavot ning ka valla edukamaid sportlasi – Tatjana Tšistjakovat, Karmen Kozmat, Reelica Hansonit ja
Hanna-Loora Bobrovi. Edasist tegevust võisid juba kõik ise valida, sest võistluspaigad olid avatud
terve päeva. Traditsiooniliste spordialade kõrval oli seekord uudseks ja põnevaks võistluseks nööridega
jalgpall.
NÖÖRIDEGA JALGPALL
II LAPSED

– S.Andrejev, M.Samoilov, N.Volnov, S.Sutškov
– E.Kaukes, M.Kaukes, I.Vaas, I.Truu

III ASERI

– V.Ratšugin, A.Šugajev, K.Penek, A.Kaplina

I MAŠHENNIKI

TÄNAVAKORVPALL
MEHED
I GK

– Teet Reisi, Hennik Penek, Peeter Alles, Mirka Matsi

II LÜGANUSE

– Keio Raamat, Indrek Põld, Roger Kaldaru, Juho Põld

III VANAD JA KOBEDAD

– Martin Korjus, Marti Torm, Argo Korjus, Janno Malm

NOORED
I ESTONIA

– Martin Korjus, Mirka Matsi, Kristjan Penek

II ASERI KOOL

– Vladlen Ratšugin, Ivar Vaas, Nikita Koikov, Albert Sakov

SEIKLUSMÄNGU PAEPEALNE MAA võitjad:
4,5 km rada
I võistkond FOR CRAZY

– Hanna-Liisa Kutsar, Tatjana Tšistjakova, Merje Maala

II võistkond TOLSBURG

– Eve Nõlvak, Diana Steklova, Mark Kalda, Alina Rychlewska

III võistkond DEVOTŠKI

– Stas Šipilov, Aljona Russakova, Alina Kuznetsova, Ksenija Katovitš

3,5 km rada
I 3 SÕPRA

– Liisa Jerahtina, Karmen Kozma, Patrik Nõlvak

II BARBARA STREISAND

– Nastja Dolgova, Julia Tihhonova, Kristina Šarina, Aniita Sergejeva

– Anton Kuznetsov, Maksim Kljujev, Reijo Kõrve
NÖÖRIDEGA JALGPALL
III SPARTAK

I MAŠHENNIKI

– S. Andrejev, M.Samoilov, N. Volnov, S. Sutškov

II LAPSED

– E. Kaukes, M. Kaukes, I. Vaas, I. Truu

III ASERI

– V.Ratšugin, A.Šugajev, K.Penek, A.Kaplina

TELLISKIVI VISE
NAISED

MEHED

I Karina Pelepelina 10.65

I Artjom Pelepelin 16.90

II Viktoria Abdusaljamova 9.00 II Andres Leinbock 15.70
III Natalja Jefimova 8.90

III Andrei Lapšin 15.60

Naised veteranid

Mehed veteranid

I Ljubov Vagulina 8.65

I Ahto Kruusiman 15.65

II Anna Stepanova 7.35

II Sergei Pelepelin 13.45

III Valentina Mihhailova 7.00 III Riho Kutsar 12.15

NOOLEVISE
NAISED

MEHED

I Merje Maala 48

I Artjom Pelepelin 78

II Ellen Jansen 44

II Valentin Geraštšenko 70

III Tamara Šmakova 43 III Indrek Truu 58

100 m RINGIJOOKS
NAISED

MEHED

I Eliis Penek 16.11

I Albert Sakov 14.36

II Karmen Kozma 16.92

II Vladlen Ratšugin 14.47

III Kristina Samoilova 18.22 III Martin Kaukes 14.68

KAUGUSHÜPE
NAISED

MEHED

I Karmen Kozma 3.75

I Roger Kaldaru 4.75

II Eliis Penek 3.69

II Keio Raamat 4.63

III Hanna-Liisa Kutsar 3.06 III Marti Torm 4.51
Naised veteranid

mehed veteranid

I Renna Raamat 2.96

I Gennadi Žuravljov 3.11

II Olga Zavjalova 2.81
III Anna Stepanova 2.76

KUULITÕUGE
NAISED

MEHED

I Karmen Kozma 7.96

I Janno Malm 10.22

II Natalja Jefimova 7.62

II Roger Kaldaru 10.08

III Karina Pelepelina 7.48 III Artjom Pelepelin 9.54
Naised veteranid

mehed veteranid

I Ljubov Vagulina 7.30

I Ahti Kruusimaa 10.22

II Valentina Mihhailova 6.98 II Riho Kutsar 8.35
III Renna Raamat 6.92

III Sergei Pelepelin 7.79

Täname kõiki, kes meid abistasid võistluse korraldamisel ning ka aktiivseid osalejaid.
MÄKKEJOOKS
Mäkkejooksu I etapil Sinivoorel osales Aserist 8 sportlast. Poeglaste 8-10.a. vanuseklassis saavutas I
koha MAKSIM MITROFANOV. Poeglaste 12 aastaste vanuseklassis jooksis ennast neljanadaks Pavel
Nikitin. Järgmine 4. etapp toimub 11. juulil Kiviõlis.
RAKVERE ÖÖJOOKS
10. juunil 2011 Rakveres toimunud ööjooksust osavõtjate seas oli erinevatel etappidel hulgaliselt ka
Aseri sportlasi. 10 km läbimisel olid edukad Tatjana Tšistjakova, Karmen Kozma, Hanna-Liisa Kutsar,
Jelena Zahharova, Sergei Zahharov. 5 km rajal võtsid osa Natalja Kamenskaja ja Jüri Kamenski. III
koha 21 km distantsil saavutas Jüri Vinogradov. Kokkus osales Rakveres 17 sportlast.

KUTSUME KÕIKI ASERI RAHVASPORTLASI OSALEMA SUVISTEL JOOKSU JA
KEPIKÕNNIÜRITUSTEL. INFO SAAMISEKS VÕTTA ÜHENDUST ASERI
VABAAJAKESKUSEGA.
1. 22. juuli Püssi seeriajooks Uljaste järve ääres.
2. 13. august Narva Energiajooks.
3. 15. august Kohtla-Nõmme mäkkejooks.

9. septembril 2011 toimub ASERI SAVIJOOKS!
ALATES 25. JUUNIST 2011 ON ASERI VABAAJAKESKUS AVATUD KA LAUPÄEVITI JA
PÜHAPÄEVITI.

Aseri orkester 102
Mai lõpul tähistas Aseri orkester juba oma 102. sünnipäeva, külaliseks solist Uku Suviste.
Nagu kultuuriteadlik Aseri orkestri külastaja mäletab, on kollektiivi ees seisnud mitmeid lauljaid, nt
Kaire Vilgats, Gerli Padar, Tanja Mihhailova, Mart Sander ja Koit Toome, mõned neist lausa mitu
korda.
Uku Suviste on tuntud laulja, pianisti ja heliloojana. Tema viimaseks suureks võiduks on eelmise aasta
suvel võidetud kolmas koht Jurmalas peetaval Venemaa suurimal laulukonkursil „New Wave“. Seetõttu
võib kohalik publik eriti rõõmustada, et sellisel tasemel solist leidis võimaluse Aserisse esinema tulla.
Publik sai nautida nii vanu lugusid uues interpretatsioonis (nt. „Saatanlik naine“) kui ka täiesti selleks
kontserdiks ettevalmistatut. Esmakordselt mängis orkester blues'i, mis pole puhkpillikollektiivide
repertuaaris just väga tavaline. Publiku hulgast kostus vastukaja, et esitus õnnestus suurepäraselt.
Suviste ja orkestri esitatud mahedad ballaadid sulatasid saalis vist küll iga südame, eriti hinge läksid
lood: „When I Fall In Love“ ning „You Rise Me Up“. Lisaks veel Suviste soololood klaveriga ja
meeleolukad instrumentaalteosed puhkpillimängijailt.
Orkestri dirigendi Kait Tiitso sõnul on orkester tublisti arenenud – lood, mis enne tundusid tehniliselt
liiga rasked, on nüüdseks tänu kollektiivi tublile iganädalasele tööle mängijaile omaseks saanud,
seetõttu saame pakkuda publikule väga eriilmelist repertuaari. Kontsertide kavad on muutunud iga
aastaga järjest keerukamaks, aga eks see ongi üks põhjustest, mis orkestrante proovi toob – koos
arenetakse ning tuntakse rõõmu ühisest musitseerimisest.
Orkestri tegemistega saate kursis olla, jälgides Aseri orkestri Facebooki lehekülge!
Marje Metsis
Aseri orkestrant

TAHAN SAADA HEAKS LAUATENNISISTIKS

Minu unistuseks on saada sama heaks lauatennisemängijaks nagu on minu treener Tanja. Talle on kahel
korral riputatud kaela Euroopa noorte meistrivõistluste medal. Sellel aastal peeti
maailmameistrivõistlused lauatennises Rotterdamis, kus mängis ka minu treener. Mul oli väga hea
meel, kui sain teada, et samal ajal toimub ka EUROKIDS laager, kuhu kutsuti igast Euroopa riigist 1
tugevam tüdruk ja 1 tugevam poiss laagrisse ja sellele järgnevale võistlusele. Ma tahtsin ka väga sinna
laagrisse saada ja peale Laste GP võistlust öeldigi, et ma pääsen sinna. Kokku oli 22 poissi ja 22
tüdrukut. Meil olid trennid 2 korda päevas, trennide vahel käisime vaatamas maailma meistrivõistlusi,
see toimus väga suures spordihallis. Meie trenne külastasid ka kõik maailma kuulsad lauatennisistid.
Mina sain mängida mitmekordse Euroopa meistri Vladimir Samsonoviga. Saime teha ühispilti kuulsa
Saksamaa mängija Timo Bolliga. Nägime ka kõikide maailma tugevate hiinlaste mängimist ja saime
teada, kui palju nad trenni teevad. Nad peaaegu üldse ei eksinud mängides. Kõige põnevam oli
finaalmäng. Meie laager lõppes võistlusega, kus kõik pidid kõigiga läbi mängima. Mina mängisin 18
mängu ja tulin kolmandale kohale. Olin ise väga rahul, sain seal palju sõpru ja ootan väga järgmisi
võistlusi.
Olen tänulik oma treeneritele ja kõigile, kes aitasid minu sõidule kaasa.
Reelica Hanson

Puhastasime Aseri randa

Lugesin kuulutust selle kohta, et 18. juunil oodatakse rahvast randa koristama. Suundusin minagi
märgitud ajal mäest alla mere äärde, et tänuväärses algatuses osaleda. Algul oli koristajaid üsna
hõredalt, aga aegamööda meie read tihenesid ja töö hakkas sujuma. Kiskusime umbrohtu ja korjasime
prahti. Mehed kandsid hangudega kitkutud rohu kokku tugevamat tehnikat ootama. Kui suurte
nõgesepuhmasteni jõudsime, toodi kohale trimmer ja nõgesed kadusid kui nõiaväel.
Sai veidi puhtamaks ja meeldivamaks see suvine meeliskoht, kuhu me kõik kuumal ajal kokku tuleme
mereveest ja päikesest osa saama.
Oleks väga armas, kui me järgmine kord kõik oma pudelid, kiled ja paberid enne lahkumist kaasa
võtaksime ning asulasse prügikonteinerisse tooksime.
Kaunist suve ja sooja merevett soovides talguliste nimel
Luule Varinurm

TEATED
Müüa küttepuid koos kohaletoomisega.
Продаю дрова с доставкой
Tel: 5122025

SUVEÜRITUSED
17. juulil 2011 kell 12.00 toimub Kalvi veepäev. Buss Rannult ja Aserist.
23. juulil 2011 kell 12.00 toimub Aseri rannas pereüritus Rannapaarty.
06. august 2011 Ehitajate päeva tähistamine.

Õnnitleme Teid!
Kaja Kelder ja Helmo Sammelselg
pisipoja KALEV HENRI sünni puhul
/16.05.2011/

EAKAD SÜNNIPÄEVALAPSED
Juunikuu eakad sünnipäevalapsed:
Kivilo Vilma - 90
Žuravljova Olga - 84
Vanatalu Jüri -84
Alliksaar Zinaida - 83
Borhova Olga - 82
Vassiljeva Faina - 81
Nikolajeva Ellen-Antonina - 80
Tomsen Elfrosiine - 80
Ivanov Pjotr - 75
Tšernenko Pjotr - 75
Kokoreva Zinaida - 70
Ostroverhova Galina - 70
Juulikuu eakad sünnipäevalapsed:
Lonskaja Aleksandra - 89
Fedjukina Leida - 87
Gromov Sergey - 87
Izrayleva Elena - 85
Lukken Selma - 84
Pilden Veera - 83

Õnnitleme!

Eero Ida - 82
Käär Richard - 82
Rosin Vaike - 81
Leosk Evald - 80
Palm Evi - 80
Dudkin Anatoli -75
Požarova Niina - 70
Kirik Taissa - 70

