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Hea Vallarahvas!
Aastavahetus on taas möödanikku jõudnud ning
uuest aastast üks kuu nagu lennates läinud. Uue aasta esimesed päevad saabusid paljudele meist külmapoistega võideldes.
Kellel vaja puid-briketti küttekoldesse tirida, kellel tööle tõtates mõru pill alla neelata- auto ei käivitu.
Kolmekümnekraadise pakasega meenus nii mõnelgi
meist vanasõna " mis täna tehtud, see homme hooletu". Kes ei
saanud oma autost peale paari hädise starteripöörde kätte, kes
ei saanud uksestki sisse. Selgus, et talv oli tulnud "jälle"
ootamatult! Hea meel on tõdeda, et meie valla ettevõtjatega
nii ei olnud. Külmast ja tuisust hoolimata olid vallateed ikka
õigeaegselt lahti lükatud, tihtipeale isegi enne riigimaanteid.
Eriti tahaks tänada hr. Lauri Roosiorgu, kes alati operatiivselt
oskas oma lumelükkajate tööd korraldada ja teistelegi appi
tõtata. Korralikult lahtilükatud metsatee lubas ka tuletõrjeautodel tulla kustutustöödele. Tuleroaks langesid paraku kõrvalhooned, õnneks päästa suudeti elumaja.
Kui aasta lõpus võetakse kokku tehtu, siis uuel aastal
minnakse uue hooga. See lehenumber on esimene tasuta infoleht, mis on pandud kokku kuueliikmelise kolleegiumi poolt.
Ajalehe toimetajaks on valla ehitusjärelevalve insener hr.
Reemo Timmermann, kolleegiumi liikmeteks sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja pr. Maie Otsa, meie kooli õppealajuhataja pr. Ilvi Suislepp, majandusjuhataja (ka ajaloouurija)
hr. Taivo Kirm, lasteaed " Kukupai" juhataja pr. Anne
Lõssenko ja siinkirjutaja. Püüame anda endast parima vallas
toimuva kajastamiseks ja ootame aktiivset kaasalöömist lehe
näo kujundamisel. Üritame ka endise toimetaja vigu parandada- jäid ju jõulunumbrist välja Tartu maavanema hr. Jaan
Õunapuu artikkel, Rahvaliidu esimehe hr. Villu Reiljani jõulutervitused jm. Infoleht on tasuta ainult valla piires, väljastpoolt tellijate jaoks jääb kõik samaks. Ettetellijad saavad raha
vallakassast tagasi.
Jaanuarikuisel Tartumaa lasteaedade juhatajate õppepäeval Roiul saime oma lasteaia "Kukupai" kohta huvitavaid hinnanguid. Iga valla arengu seisukohalt on kõige olulisemal kohal lapsed, siis ka meie selle aasta eelistuseks on
oma valla põhikool. Kindlasti on soe koolilõuna noorele ja
arenevale organismile kõige vajalikum söögikord, lapsevanema rahasäästust rääkimata. Möödunud aastal jätkus rahast
õpilaste tasuta toidule viimasel neljal õpikuul, nüüd tasume
koolilõuna täies ulatuses kogu eelarveaasta jooksul. Võimulolijate kindel soov on ka parandada meie koolilaste õppimistingimusi.

Uue eelarvega seotuna ei saa kuidagi mööda minna
Haaslava meeskoorist. Sellel aastal täitub meeskooril 80 aastat tegutsemisest. Nii aukartustäratav ajalugu on vähestel kooridel, rääkimata üksikutest (veel) tegutsevatest maakooridest.
Valla poolt aitame igati kaasa aprillis-mais toimuvate aastapäevaürituste toimumisele. Lisaks eraldame 100 000 krooni
kõigile lauljatele uute ülikondade ostuks ja 15 000 krooni
heliplaadi välja andmiseks. Aasta jooksul bussi kasutamine ja
dirigentide tasustamine käib asja juurde. Haaslava meeskoor
pidas hiljuti aastat kokkuvõtva süldipeo, kuhu oli kutsutud
lauljate kaasad. Unustatud ei olnud ka vallaametnikke. Kroonikakirjutaja hr. Endel Undrits kandis ette aasta jooksul toimunu, lauljate mahlakad kommentaarid täiendasid ajaloo värvikateks piltideks.
Nii nagu iga aasta toob kaasa muutusi, nii on muutused toimunud vallavalitsejate koosseisus. Osa ametikohti on
kokku viidud seoses töömahtude vähenemisega, osa töötajatest välja vahetatud teotahtelisemate vastu. Peame ju kõik
kaasa minema tänase muutuva maailmaga.
Natuke poliitikast ka. On alanud järjekordne valimistsirkus, kus Marika-Mailis, Kalle-Juhan valijatele puru silma
tulevad ajama. Kus nad olid eelnevad neli aastat, kes on neid
Haaslava vallas näinud? Neljal aastal polnud neil meie laste
ega vanuritega, põllumeestega ega õppuritega asja. Ja nüüd
seavad eesotsas Isamaaga üles loosungi-"arendame maaelu!"
Tule taevas appi! Võtsime ära rongiliikluse, üritasime elektrijaamad võõrastele kinkida, tahtsime elektri hinda praeguse
1.05 krooni pealt 1.50 kroonini aidata, võtsime ära omavalitsustelt koolide ja lasteaedade katuseraha, jätsime pensionärid
üksi või nende laste õlgadele ülal pidada, lõpetasime tasuta
arstiabi. Mida veel! Mõelge head valijad, mida te soovite ja
kelle poolt hääletate. 2. märtsil, valimispäeval, olete Te võrdsed presidendi ja peaministriga. Sellel päeval on Teil kõigil
see hääl, mis määrab Teie tuleviku. Valige ikka neid, kes on
näidanud head tahet siin Teie tuleviku eest seista. KingseppJohannes muretseb ainult Tallinna heaolu eest! Nendest ja
paljudest teistest asjadest räägime 30. jaanuaril Roiu Päevakeskuses.
Kõike head soovides.
Koit Prants
Vallavanem

Haaslava Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Haaslava valla spordi- ja kultuuritöö spetsialisti
ametikoha täitmiseks. Avaldused koos elulookirjeldusega saata aadressile: Haaslava Vallavalitsus,
Kurepalu, Tartumaa
Info: telefonil 490 130; elektronpostil: koit@haaslava.ee; mobiiltelefonil: 05094896
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Kuhu lähed Tartumaa ehk mida me teame oma kodumaakonnast
Hea lugeja, kas Sa oled vahel
mõelnud, kui palju me üldse teame oma
kodumaakonnast, tema majandusest ja
arengust? Kas Sa usud, et Tartumaa on
Tallinna-Harjumaa ja Ida Virumaa järel
kolmas majanduslik jõud ja regioon
Eestimaal ?
Siin asuvad ettevõtted, mis
moodustavad kümnendiku kogu Eesti
ettevõtetest ja siinsed firmad omavad
8 % kogu Eesti käibest. Tartumaa arengu lahutamatuteks ja väga olulisteks
teguriteks on arenenud mitmekülgne
majandus, edukad ettevõtted, tuntud
Eesti kaubamärgid, tunnustatud firmajuhid. Loetleksin ainult mõned väljaspool Tartut asuvate ettevõtete tuntud
tooted: Aura mahlad, Alma piim, Nõo
lihatooted, Saint-Cobain´i autoklaas,
Vana-Kuuste juust, Rõngu õunad,
Luunja kurgid, Columbia kivi, Raiti
värvitud lauad. Seega on põhjust Tartumaa majandust, ettevõtteid ja ettevõtjaid rohkem esile tuua ja tunnustada,
kui seda seni on tehtud.
Tõsi, Tartumaa majandus, eriti
toiduainetetööstus, on paljus orienteeritud siseturule. Tartumaa toodangu osatähtsus Eesti ekspordis oli 2000. aastal
vaid 4 %. Osatähtsuse viib alla eeskätt
eksportmahtude väiksus; tegelikult on
eksportivaid ettevõtteid üsna palju. Peale suurte allhangete, mida teevad näiteks Tarkon (peenmehaanika, elektroonikadetailid) ja Samelin (jalatsid), on ka
paljud traditsioonilise tööstuse esindajad oma kauba ja nišitoodetega välisturul tegijad – Vinnal eksklusiivmööbliga,
mitmed puidufirmad palkmajadega.
Peaaegu igas Tartumaa vallas
võib leida oma puidu-, liha-või piimatöötlejaid ning aiasaaduste tootjaid.
Peipsiäärne piirkond on tuntud oma
kalatööstusega. Lääne-Tartumaal asuvad ühed Eesti parimad põllumajandusettevõtted: AS Terrax, Haage Suurtalu, Andres Tamme piimatootmistalu
ja Madis Ajaotsa Pilsa talu teravilja-ja
seemnekasvatus. Traditsioonidega kaubamärgiks on kujunenud Tartu Agro,
kus põllumajandustoodang väärindatakse kvaliteetseks kodumaiseks toiduks.
Edukalt on arenenud Jampo Seakasvatuse OÜ Eva Kõomäe juhtimisel ning
teravilja ja seakasvatuse suunitlusega
AS Tamme Kuivatid Peeter Kollisti
eestvedamisel.
Tartu linn ja seda ümbritsevad
maapiirkonnad moodustavad tervikliku

maakondliku süsteemi ja ühtse tööjõuareaali, kujunemas on maakondlik tööjaotus. Igas piirkonnas on omad väärtused ja ressursid, mis on aluseks majandustegevusele. Üha enam luuakse uusi
ja peamiselt eksportivaid ettevõtteid
Tartu linna ümbrusse, suurematesse
asulatesse ja suuremate magistraalide
äärde.
Kõige ettevõtlikum vald Tartumaal on Ülenurme vald – Tartumaa
“ettevõtlusparadiis”, kus äriühingute
arv ühe elaniku kohta on kõrgeim maakonnas, edestades isegi Tartu linna. Ka
toodangu realiseerimise netokäive 1
elaniku kohta on Ülenurme vallas ligikaudu kaks korda suurem kui vastav
näitaja Tartu linnas.
Peale tugeva traditsioonilise
tööstuse tuleb Tartumaa majandusest
rääkides esile tõsta Tartut, kui kogu
Lõuna-Eesti kaubandus-ja teeninduskeskust, millest omakorda tuleneb ka
logistika-ja jaotuskeskuse roll. Regionaalse majanduskeskuse roll on Tartumaale oluline ka tööhõive seisukohast.
Põhilised töökohad on kaubanduses ja
teeninduses, mis on ka üks põhjusi,
miks Tartumaal on Eesti väikseim tööpuuduse näitaja. Teine oluline põhjus
on avaliku sektori töökohtade suur arv,
eeskätt hariduse ja meditsiini alal. Ligikaudu kolmandikule eestimaalastest on
Tartu ostude, teenuste ja kultuurielamuste sihtkoht.
Ettevõtlusaktiivsuselt jääb Tartumaa Tallinnale-Harjumaale ja LääneEestile siiski veel neljandiku võrra alla.
Tartumaa on väikeettevõtluse pärusmaa
– enam kui 80% ettevõtetes on töötajaid
alla kümne, ainult viies ettevõttes on üle
250 töötaja. Ühelt poolt tähendab see,
et võimaliku tagasilöögi oht (mõelgem
Elcoteqile) on väiksem, kuid teiselt
poolt – Tartumaa pole rahvusvahelise
majanduse mõttes eriti tuntud. Samas
asub Tartu hansateede ristumiskohas,
Läänemere regiooni nelja suurlinna –
Peterburgi, Riiat, Tallinna ja Pihkvat
ühendava mõttelise nelinurga keskel
ning sobiks seetõttu hästi Läänemeremaades tegutsevate (eriti teadmismahukate) rahvusvaheliste firmade regionaalse keskuse asukohaks. Mõned näited on juba olemas – Carl Zeiss,
Henkel.
Tartumaa ettevõtlust iseloomustades ei saa mööda minna teadmismahuka ja kõrgtehnoloogiliste toodete

ja teenustega firmadest, millest paljud
on Tartu Ülikooli spin-off ettevõtted,
mis tekivad ja asuvad peamiselt Tartus,
potentsiaali on veel Nõos, Tõraveres ja
Elvas ehk Tartumaa Ränikoridoris. Me
oleme küll alles uue majanduse sünni
juures, aga biotehnoloogiast ja biomeditsiinist võib ilmselt juba rääkida kui
majandusharust – Eesti 20st selle sektori firmast 15 asuvad Tartus. Toodavad
nad: geneetiliselt
muudetud hiiri
(Visgenyx), biosensoreid (TorroSen),
teravikmikroskoope
(MaicoMetrics),
vaseaurude lasereid (Estla), aga pakuvad ka teadusmahukaid teenuseid
(Asper Biotech, Quattromed, Fit
Biotech). Bioplast ja tervisejuust on
Tartumaa välja mõeldud.
Ka uue majanduse senise veduri, infotehnoloogia, vallas on Tartus
tugevaid tegijaid nagu näiteks Regio ja
Mobi Solutions. Kõrgtehnoloogia lahendusi on kasutusele võetud ka traditsioonilises tööstuses: Ilves-Extra termojoped, Primuse universaalpriimused ja
Tarrmeteci autotööstuse detailid. Uue
majandus järgmine “suur pauk” Tartus
arvatakse tulevat materjalitehnoloogia,
füüsika ja peenaparatuuri valdkondades.
Kõrgtehnoloogia ei moodusta
käibes veel olulist osa (siiski – biotehnoloogia sektoris töötab juba ligikaudu
200 inimest), kuid see on osa Tartumaa
maine kujundamisest ja tulevase jõukuse alustest.
Tänapäeva ettevõtluse areng
sõltub väga palju inimkapitalist. Selles
osas pakub Tartu koolitatud ja ettevõtlikke inimesi kogu Eestile. Peale inimkapitali on nii kohalikud kui ka välismaised ettevõtjad rõhutanud maakonna
ja linna äri-ja elukeskkonna väärtust, et
siin ärimehena tegutseda ja siia investeerida. Majandusministeeriumi üleEestilises investeerimiskliima uuringus
tunnistasid Eesti ettevõtjad Tartumaa
üheks Eesti parimaks, Harjumaa järel ja
Pärnumaa kõrval. Soodsatest arenguteguritest tõid ettevõtjad esile Tartumaa
hea maine, maa ja äripindade hea kättesaadavuse ning kvaliteetse elukeskkonna.
Võib prognoosida, et stabiilne
majanduslik tõus Tartumaal jätkub.
Selleks tuleb aga teha üks samm edasi.
Stabiilne majanduslik areng eeldab tänapäeval pidevat uuenemist ja omavahelist koostööd. Selleks, et tõsta Tartumaa konkurentsivõimet, peavad ettevõt-
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nis ja Euroopa keskustes, see tähendab
kiirete ja regulaarsete lennu-, raudteeja laevaliinide käikupanemist. Ning
lõpuks - tuleb jätkata inimkapitali ja
elukeskkonna väärtustamist.

ted esiteks: looma uusi kaubamärke,
töötama välja uusi tooteid ja teenuseid
ning need otsustavalt välisturule viima.
Teiseks: on vaja edasi arendada innovatsiooni tugisüsteemi (teaduspark,
tehnosiirde organisatsioonid, tootelaborid) ja juurutada ülikoolides tehnoloogiamänedžeride kaadriõppe. Kolmandaks: peab tunduvalt parandama Tartumaa kättesaadavust Läänemere regioo-
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Püüdkem siis igaüks jõudumööda Tartumaa arengule kaasa aidata,
selleks soovin ettevõtlikku vaimu, jõudu ja edu meile kõigile.
Teie Jaan Õunapuu,

Tartumaa ettevõtluses on tekkimas
uusi tuuli, värskust ja
innovatiivsust. Ehk on just siin Eesti
uue laine majanduse ja innovatsioonibuumi lähtekoht?

Maavanem

Õnnitleme jaanuarikuus sündinuid
1
2

3
5
6
7
8

10
12

Eduard Laaber
Leili Kaare
Erika Sula
Mato-Tõnu Soomre
Vello Nuka
Illar Saaremets
Talvi-Kaja Sloog
Rudolf Ivanov
Tatjana Litvinova
Helene Kõrven
Elfrida Raig
Jekaterina Šmatova
Eevi Adamka
Gardei Kulev
Kaie Nehring
Tatjana Kuremägi
Vladimir Kerov
Leida Zoober
Maimu Luht
Eduard Tori

1930
1936
1932
1936
1942
1940
1940
1932
1919
1919
1938
1927
1939
1939
1942
1914
1927
1924
1931
1943

Lange
Aardla
Haaslava
Päkste
Mõra
Roiu
Tõõraste
Roiu
Ignase
Haaslava
Koke
Roiu
Mõra
Kriimani
Roiu
Lange
Tõõraste
Kõivuküla
Igevere
Roiu

13
14
16
18
21

24
25
26
27
28
29

Lembit Alaküla
Ellen Prost
Valdur Saaremets
Zinaida Jegorkina
Rein Pajumaa
Elmeta Ennok
Erich Lilo
Aare Allekõrs
Heino Matsalu
Endla Kase
Anu Lepasaar
Helve Kool
Lisette Kändra
Albert Puik
Ants Paide
Lehte Kaasik
Nikolai Lotta

1925
1931
1938
1928
1935
1938
1924
1942
1942
1939
1943
1937
1929
1932
1937
1927
1939

Mõra
Haaslava
Kitseküla
Roiu
Kurepalu
Roiu
Metsanurga
Tõõraste
Uniküla
Kriimani
Ignase
Aardlapalu
Ignase
Kriimani
Uniküla
Aardla
Igevere

Anna Vanaküla
Ede Juhkam
Aliide Oks
Koidula Mitt
Ilme Piir
Hilda-Helene Jens
Valentina Kerge
Kalju Kõiv
Ella Voltein
Aleksandra Tätte
Illar Pappel
Ivan Mihhailov
Evdokia Burkova

1920
1937
1915
1918
1937
1933
1935
1935
1920
1928
1929
1937
1924

Uniküla
Haaslava
Igevere
Kriimani
Lange
Roiu
Kriimani
Kriimani
Kitseküla
Kriimani
Ignase
Koke
Roiu

Õnnitleme veebruarikuus sündinuid
3
4

5
7
8
9
12
13
17
18
19

Koidula Borotkin
Liidia Oknova
Anatoli Romanov
Tiiu Kama

1935
1924
1936
1942

Kriimani
Roiu
Tõõraste
Uniküla

Karl Meinhard
Asta Koljak
Elvi Hintser
Elsa Kaljuste
Valter Paal
Milde Otsa
Asta Ratasepp
Helju Hint
Enn Banner
Jelena Smirnova

1927
1921
1941
1922
1922
1927
1920
1937
1942
1922

Ignase
Lange
Kurepalu
Igevere
Kriimani
Päkste
Kitseküla
Uniküla
Kurepalu
Roiu

20
21
22
23

25
28
29

Palju õnne!

AVATUD ÕMBLUSSALONG
MÄNNI 5-1, ROIU
FIE KATRIN HUMMAL
Telefon 053 935 817

Individuaalõmblus ja parandustööd
Lahtioleku ajad: T, K, N, R 9-18,
L 10-14 (paariskuupäevadel)
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Uus Ehitusseadus
Käesolev aasta tõi kaasa kaks uut ehitusvaldkonda puudutavat
seadust: Ehitusseaduse ja Planeerimisseaduse. Põhjaliku
muutuse tõi kaasa uus Ehitusseadus. Paraku on seadused
koostatud nii, et tavakodanikul on sellest raske aru saada.
Püüan anda teile lühikese ülevaate sellest, mis uus Ehitusseadus kaasa toob ja kuidas peaks toimima maaomanik, kes tahab Haaslava vallas ehitada. Seadusliku ehitise omamiseks
peate toimima järgmiselt:
1.

Projekteerimistingimuste taotlemine — Esitate Haaslava
Vallavalitsuse
ehitusjärelevalve
insenerile
projekteerimistingimuste taotluse.
Avaldust kirjutama tulles võtke kaasa joonis planeeritava
ehitise kohta, see annab ametnikule parema ülevaate teie
mõtetest ja võib lihtsustada asjaajamist, sest väikeehitise
(väikeehitis on kuni 60 m2 ehitusaluse pinnaga ja kuni 5
m kõrgune ühel kinnistul asuv ehitis, millel ei ole avalikkusele suunatud funktsioone) puhul pole tarvis projekti
koostada ning ehitamiseks piisab Haaslava Vallavalitsuse
kirjalikust nõusolekust.

2.

Projekteerimistingimused — Haaslava Vallavalitsus
annab 15 päeva jooksul projekteerimistingimused, millega määratakse ehitise arhitektuursed ja ehituslikud tingimused.

3.

Projekti koostamine — Lähtuvalt projekteerimistingimustest tuleb koostada ehitusprojekt.
Ehitusprojekt sisaldab:
1) arhitektuuriosa
2) ehituskonstruktsiooniosa
3) kütte- ja ventilatsiooniosa
4) veevarustus- ja kanalisatsiooniosa
5) elektri- ja nõrkvoolupaigaldiste osa
6) tuleohutuse osa
7) ehitatava ehitise asukoha maa-ala ehitusgeoloogiliste
ja -geodeetiliste uurimustööde andmeid
Projekteerida võib isik, kes on ettevõtja ja on registreeritud riikliku erinõuetega tegevusaladel tegutsevate ettevõtjate registris.

4.

Ehitusloa taotlus — Esitate ehitusprojekti kaks eksemplari Haaslava Vallavalitsuse ehitusjärelevalve inseneri
kätte ning täidate kohapeal ehitusloa taotluse.

5.

Ehitusluba — Haaslava Vallavalitsuse ehitusjärelevalve
insener vaatab projekti läbi ning väljastab 20 päeva jooksul ehitusloa, kui projekt vastab kõigile nõuetele.
Eitava vastuse korral on omanikul aega 5 tööpäeva puuduste kõrvaldamiseks. Ehitusluba on tähtajatu, kuid kaotab kehtivuse, kui ehitamist pole alustatud kahe aasta
jooksul alates ehitusloa väljastamisest.

6.

Teatis ehitamise alustamise kohta — Kolm tööpäeva
enne ehitamise alustamist peate esitama Haaslava Vallavalitsusele vormikohase teatise ehitamise alustamise kohta.

7.

Ehitamine — Üksikelamut, aiamaja, suvilat, taluhoonet
või väikeehitist võib omanik ise enda tarbeks ehitada.

8.

Kasutusluba— Kasutusluba on Haaslava Vallavalitsuse
nõusolek, et valminud ehitis vastab nõuetele ja
seda saab kasutada vastavalt kavandatud kasutamise otstarbele. Haaslava vallavalitsus väljastab kasutusloa või
keeldub selle väljastamisest 20 päeva jooksul.
Kasutusluba peab olema kõigil ehitistel, välja arvatud
väikeehitistel, mida ei kasutata elamiseks.
Vastutus — Ilma loata ehitamise ja ehitise kasutamise
eest võidakse isikule määrata rahatrahv kuni 300 trahviühikut (18 000 EEK) ja ettevõttele võib määrata sama teo
eest rahatrahvi kuni 500 000 EEK.
Teiste Ehitusseaduses määratud kohustuste mittetäitmise
puhul on rahatrahvi suurusjärk enam-vähem sama.

Kui teil tekkis artiklit lugedes küsimusi, siis olen lahkelt
nõus vastama neljapäeviti ja reedeti kella 9.00 - 13.00 vallamajas või telefonil 07/ 490 130. Küsimusi võite esitada ka
elektronposti teel aadressile reemo@haaslava.ee.
Reemo Timmermann
Ehitusjärelevalve insener

Haaslava valla kultuuri- ja spordiüritused
7.-9. veebruar

Haaslava karikaturniir laskmises Priiuse Seltsimajas

15. veebruar

Laste mängu-tantsupäev Priiuse Seltsimajas

kell 12.00

16. veebruar

Pensionäride ühenduse Kuldlõng sõbrapäevapidu Priiuse Seltsimajas

kell 12.00

20. veebruar

Haaslava vallavanema ja Sillaotsa Põhikooli direktori vastuvõtt parimatele õpilastele ja lastevanematele Sillaotsa Põhikoolis

kell 18.00

23. veebruar

Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine Priiuse Seltsimajas Antti Kammiste ja Meelis Punder

kell 21.00

24. veebruar

Eesti Vabariigi 85.aastapäeva tähistamine Haaslava vallas Kurepalus vabadussamba juures

kell 10.00
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Koolidirektor kiidab
Sillaotsa Põhikooli direktor avaldas kiitust hea ja väga
hea õppeedukuse ning hea ja eeskujuliku käitumise eest 2.
õppeveerandil järgmistele õpilastele:
1. klassist
Rasmus Annok, Meriliis Evart, Marta Köbas, Oliver Leppik,
Gertrud Pleksner, Roland Reinvald, Karola Siimsalu, Timo
Tori;
2. klassist
Ailika Aben, Eleri Helimets, Kätlin Juss, Lauri Kiissel,
Merilin Laur, Gabriel Lukas, Merili Rudakov, Reili Saar,
Kristjan Skatškov, Tuulike Tahti;
3. klassist
Teilika Anijärv, Merilin Grosberg, Eigo Helimets, Kristin
Klaus, Jorma Kõõra, Mihkel Manglus; Eliise-Eva Saar,
Janndra Saar, Gert Skatškov;
4. klassist
Eva Häidov, Ainar Lillo, Taavi Mals, Gerli Manglus, Valdur
Mironov, Denis Pappel, Karl Pleksner, Triin Tõnurist;

5. klassist
Kait Arujõe, Liis Järvemäe, Maario Lõuna;
6. klassist
Kattrina Lõssenko, Kaire Roosimäe;
7. klassist
Arnika Aadusoo, Katre Kõõra, Jane Meinhard, Sigrid Nukk;
8. klaasist
Airika Pikk, Signe Zujeva;
9. klassist
Artjom Jurov.
4. klassi õpilane Tauri Hillermaa sai direktori käskkirjaga
kiita tubli suhtumise eest õppetöösse.
Ilvi Suislepp
Sillaotsa Põhikooli direktori asetäitja õppetöö alal

Toimetusi Sillaotsa Põhikoolis
Jaanuar hakkab peagi lõppema. Uue aasta alguse ilmataat on praeguseks vembutamise hoo peatanud. Käreda
pakase tõttu ja haridusministri soovitusi järgides võttis Sillaotsa kool samuti pikendust uue õppeveerandi alustamiseks.
Õppetöö jätkus meil 13. jaanauarist. Esimesel märtsil, mis on
laupäev, on võimalus üks ärajäänud õppepäev järgi teha.
Tunnid toimuvad esmaspäevase plaani järgi.
Koolielu kulgeb tavapäraseid ettevõtmisi tehes. Pool
õppeaastast on läbi ning ka pooled hinded on õpilastel käes.
Kes soovib paremaid tulemusi, on veel võimalus end käsile
võtta ning tulemusi parandada. Kindlasti nõuab see päris suuri
pingutusi ning tahtejõudu. Ent niisama ei peagi midagi tulema!
Tahame, et jätkuks koostöö kooli ja kodu vahel. III
veerandil on klassijuhatajatel plaanis teha klasside lastevanemate koosolekuid. Sooviksin väga, et lapsevanemad suhtuksid
oma lapse kooliellu puutuvasse aktiivselt. Lapsevanem ei taha
eriti kooli poole pöörduda. Palju esineb õpilastel koolist puudumisi. Sageli väidavad õpilased, et lapsevanem teab tema
puudumisi, ent kirjalikku tõendit selle kohta ei anna. Keda
uskuda? Kannatajaks jääb ikka laps.

III veerand on suusaveerand. Kooli õppekava näeb
ette, et põhikooli õpilane oskab suusatada. Lapsevanemad
peaksid võimaldama oma lastele suusavarustuse, millega laps
saab kehalise kasvatuse tunnist osa võtta ning nõutud
tulemusteni jõuab. Samas vahepeal tekib küsimus – kas lund
ikka jagub? Igatahes, kui temperatuur lubab, toimuvad
kehalise kasvatuse tunnid õues, sest meie kooli saal eriti muid
võimalusi ei anna.
Veerandi lõpuni saavad 5. ja 6. klassi õpilased
reedeti käia Tamme Gümnaasiumis ujumas. Ujumisoskust
nõuab samuti õppekava. Eelmisel veerandil harjutasid
ujumisoskusi 3. klassi õpilased.
Ringide tegevus koolis jätkub ning edaspidi üritame
lehes lähemalt ringides toimuvat tutvustada. Jätkub ka usin
klassiväline tegevus. Jaanuaris oli tervisenädal, viimasel nädalal on matemaatikanädal. Endiselt toimuvad viktoriinid.
Huvitegevus on koolis aktiivne – kes tahab, see midagi alati
leiab.
Ilvi Suislepp
Sillaotsa Põhikooli direktori asetäitja õppetöö alal

Koolilapsed kirjutavad
*Soomlaste eeposeks on “Alevipoeg”.

*Folkloor on släng.

*Narkosõltlastele on olemas ka anonüümseid narkomaanide

*Folkloor on vana eesti rahvatants.

ühinguid, kus võõrustatakse narkootikumidega.

*Etnograafia on maalikunsti üks liik.

*Katku Villu oli lihtne mees, kes kündis traktoriga põldu.

*Muinasjutt on umbes terve raamat, muistend on lühem.

*Vanasõna on vanades inimestes alles jäänud kõnekäänd.
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Lasteaed "Kukupai"
Aasta kõige pimedam, kuid kõige müstilisem ja muinasjutulisem aeg on möödas. Oma muinasjutt oli ka lasteaias
"KUKUPAI". Tähtede säras ja tuledemöllus toimus lasteaiametsatukas
metsamuinasjutt.
Väikesed jänkud, päkapikud ja haldjad särasid rõõmust kui jõulumees paksu saaniteki all aisakellade helina saatel lagendikule sõitis. Sel õhtul jagus soojust ja hingerahu nii
suurtele kui väikestele. Kuid nagu ikka kõik ilus möödub kiiresti ja juba on käes uue aasta esimese kuu lõpp. Lasteaed
alustas oma uut aastat töiselt. 15. jaanuaril külastasid lasteaeda Tartumaa lasteaedade juhatajad. Tutvuti majaga ja räägiti töödest ja tegemistest. Kogu maja sai kiituse osaliseks. Nii

mõnelgi juhatajal jäi hinge kripeldama küsimus "Miks meie
lasteaed ei võiks olla selline?" Palju küsimusi esitati vallavanem Koit Prantsile ja sotsiaalnõunik Maie Otsale.
Loodame väga, et meie juurest viidi kaasa nii mõnigi
julge idee. kolleegide positiivne heakskiit andis kinnitust, et
oleme õigel teel ja julgust edasi tegutseda. Lasteaed "KUKUPAI" uksed on lastele ja teile isad, emad alati avatud. Ja
ootame ka uusi lapsi meie töödes ja tegemistes kaasa lööma.
Anne Lõssenko
Lasteaia juhataja

MAJAABI
Tere kevad, tahaks juba öelda, aga vara veel vist.
Kuigi, nagu meie talvel ikka kombeks on, kaob Tartu maratoniks lumi ära ja muudab maa libedaks ja märjaks. Sellega
oleme juba harjunud. Kuid aastavahetuse ja jaanuari alguse
lumerohkus ning erakordne külm pani nii mõnegi kannatused proovile. Ja mitte ainult kannatuse, vaid ka meie autoakud, lumelabidad, elamute vee- ja kanalisatsioonitorustikud. Kohe võiks mainida, et nii katastroofilist olukorda,
nagu seda oli Tallinnas ja Tartus, meil õnneks ei olnud.
Üksikuid probleeme oli Villemil ja Roiu alevikus, kuid üldiselt veevarustus toimis häireteta. Probleeme oli tühjade
kütmata korteritega, kus oli külmunud nii vesi kui ka kanalisatsioon. Sellises olukorras on kannatajad süütud naabrid,
sest Majaabil ega kellelgi teisel peale korteriomaniku pole
õigust korterisse siseneda ega valamuid, seinakappe lõhkuda. Samas oli ka teistsuguseid juhtumeid. Roiu Kesktänava
4- korteriga elamukeldris külmus veetorustik. Kelder oli
soojustamata. Ja selle asemel, et paluda abi Majaabilt, mindi rahuliku südamega leeklambiga veemõõturit ja kuulkraane sulatama. Tagajärg- elamu üldveemõõturi ning peakraani
plastmassist sisu ja tihendid sulasid lihtsalt üles! Lisaks selgus, et torustik oli külmunud hoopis teises kohas ja oli ka
lõhki. Siit moraal- ennetage torustike külmumist, soojustage
torud, tihendage keldri aknad, uksed -tuleb odavam. Ja ei
olegi vaja soojapuhurit, tihti piisab ka tavalisest 100 w pirnist, et hoida keldris plusstemperatuuri. Või lasta veel vaikselt niriseda. Kes maksab kulu? Aga see üks kant vett (või
isegi vähem), mis läbi jookseb, on kindlasti odavam, kui
vahetada maja veetorustik. Muidugi, on need tarkused tagantjärgi, vaevalt et veel -36 C külma tuleb, kuid parem
karta, kui kahetseda.
Nüüd pisut muul teemal. VA Majaabi eelarve
koostamisel praeguse seisuga pole vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna tõusu ette näha. Kuigi ressursi- ja saastemaks
tõusevad. Kuidas see võimalik on, küsite. Praeguse seisuga
on enamikel veetarbijatel paigaldatud veemõõtjad. Mitte, et
nüüd kõvasti kokku hoitakse, ei seda kindlasti mitte. Lihtsalt nüüd ei lasta vett raisku- katkised wc potid ja tilkuvad
segistid vahetatakse välja. Puurkaevu veemõõturi numbrid
näitavad veetarbimise vähenemist, ehk kadude vähenemist.
Iseasi on meie trassidega. Ei ole vaja teile korrata, et trassid

on meil 30-40 aastat vanad ja iga aasta on vähemalt 2 avariilist trassi purunemist ja seda igas puurkaevu piirkonnas. Eriti
kurb olukord on Ignase külas Villemil, kus lisaks kommunikatsioonide halvale olukorrale ka puurkaevust pumbatava vee
kvaliteet (ja seda just raua osas) ei vasta praegu kehtivatele
kvaliteedinõuetele. Siin lihtsalt rauaeraldus seadmetega probleemi ei lahenda, trassid on roostet täis. Eelmise aasta seisuga
koostöös Tartumaa Keskkonnateenistusega on esitatud taotlus
Euroopa Liidu abiprogrammidest raha saamiseks Villemi
puurkaevu, vee- ja kanalisatsioonitrasside renoveerimiseks.
Roiu-Risti ja Roiu- Kolga veekvaliteet jääb üldjuhul lubatud
normide piiridesse. VA Majaabi teostab perioodilisi veekvliteedikontrolle, lisaks Tartumaa Tervisekaitseinspektsioon
teostab omapoolset järelevalvet. Kuid kõik on korras kuni
trassi purunemiseni või elektrienergia kadumiseni. Veetrassi
sattuv õhk toob tarbijani kaasa toruseintele sadestunud rooste
ja tulemuseks on veekraanist tulev kohvipruun vesi. Soovitan
tarbijatele paigaldada veemõõdusõlme nöörfiltreid, mis päästavad teie boilerid ja pesumasinad hõljuvast roostest. Samas
Majaabi veetrassi purunemisel enam ei remondi purunenud
kohta, vaid võimaluse korral oleme paigaldanud uue plasttorustiku katkise torustiku lõigule. See on küll kallim ja töömahukam (veekatkestused on pikemad), kuid lõppkokkuvõttes
tasub see end ära. Ainuke, mille vastu me ei saa, on jumal
taevas ja Eesti Energia. Ehk nende koostöö või vastupidi.
Eelmise aasta teisel poolel oli kahe nädala vahemikuga 3(!)
korral laupäeviti Roiu-Kolga puurkaevul elekter ära. Asi poleks olnud nii hull, kui see toimuks tööpäeval, alati on võimalus veevarustus ümber võtta kas Risti või Männiku puurkaevule, aga nädalavahetusel läheb paratamatult 5-6 tundi aega
rikke põhjuse otsimiseks ja likvideerimiseks ja seda nii Eesti
Energia kui ka Majaabi poolt. Majaabi vabandab oma tarbijate ees, kuid tihti pole veekatkestuste taga mitte meie pahatahtlik soov, vaid ilmataadi tahe ning elektrienergia plaaniline või
avariiline puudumine.
Meeldivat koostööd ning teineteisemõistmist soovides
Valeri Rudakov
Vallaasutus Majaabi direktor

Teataja

7

KODUKANDILOOD LXXI
lehekülgi Haaslava valla ajaloost
Haaslava Meestelaulu Ühing 80 aastane.
Praegu meie vallas tegutsevatest organisatsioonidest
on kõige pikema ajalooga ja seega ka kõige auväärsem, Haaslava Meeskoor. 2003.a. tähistab koor oma 80. aastapäeva.
Oma eelkäijaks loeb meeskoor 1923-1940.a. tegutsenud Haaslava Meestelaulu Ühingut.
Tallinnas, Eesti Riigiarhiivis on fond 2870, nimistu 1
all 15 säilikut materjale Haaslava Meestelaulu Ühingu kohta.
On olemas protokolliraamat, inventari nimestik, liikmete nimekirjad, päevaraamat lauluharjutuste ülestähendustega ja
palju muud. Allpool avaldatud materjalid on peaaegu kõik
pärit Riigiarhiivist.
Protokoll nr 1 - "Haaslava Meestelaulu Ühingu
(edaspidi HMÜ) asutamiskoosoleku üle 15 jaanuaril 1931.a.
Tuigo koolimajas. Koosolekule oli ilmunud 14 isikut, peamiselt Tuigo meeskoori lauljad ja nimelt: Aksel Rüütli, Leonhard
Toom, Valter Toom, Aleksander Koorits, Johannes Rüütli,
Karl Erss, Leonhard Hansen, Aksel Meoma, Alfred Toom,
Gustav Prost, Eduard Palla, August Tohvert, Johannes Tohvert
ja Eduard Evard. Koosoleku juhatajaks valitakse Aksel Rüütli
ja protokollijaks Aksel Meoma. Selle järele asutakse päevakorra juurde.
Esimene kõne on Aksel Rüütlilt teemal "Meeskoori
laul ja uuemat meeskoori noodikirjandusest". Küsimust "Mispärast vajame meeslaulu ühingut" selgitab Aksel Rüütli: "Arvestades kohapealse muusika- ja lauluelu halvavaid nähteid ja
olukorda, oleks soovitav eeskujuliseks laulu ja muusika harrastamiseks kindlama kujuline koori organisatsioon luua." Peale
selle sõnavõtu on märgata elevust. Eduard Palla küsib "Nagu
seeni on tekkimas seltse ja organisatsioone, kes alati on endale
ette näinud kuldset tulevikku. Ent kõik on nad kadunud sinnasamasse, kust nad ilmusid. Peaks kahtlema ka meestelaulu
ühingu elujõus." Selle peale tähendab Aleksander Koorits, et
"ühing ei sure mitte, kui temas leidub inimesi, keda laulmine
huvitab." Eduard Palla väidab veel, et tuleb karta ühingul elujõupuudust, sest asutatava ühingu kõik liikmed on kõik mitmes
organisatsioonis tegevad ja selliselt killustatult väsib iga inimene ja ühes sellega ka ühing, kui nende koondis. Valter
Toom nimetab oma eelkõneleja vaateid liig pessimistlikeks ja
ütleb, et on loomulik, et kes väsib, see jääb kõrvale ja vana
peab uuele teed andma …. Peale mitmeid sõnavõtte teeb Valter Toom ettepaneku asutada meeslaulu ühing, milline ettepanek ühel häälel vastu võetakse. Ühingu nimeks otsustatakse
võtta "Haaslava Meestelaulu Ühing" ja tegevliikmeks otsustatakse lugeda igaüks, kes senini laulnud Tuigo meeskooris, kuna uued liikmed võetakse vastu põhikirja alusel. Ühingu töökavasse võetakse lauluõppimine ja liikmete muusikalise hariduse täiendamine. Otsustati üksmeelselt osa võtta
10.üldlaulupeost.
Ühingu juhatusse valitakse: esimees Valter Toom,
abiesimees Leonhard Toom, sekretär Aksel Meoma,
kassapidaja Johannes Rüütli, arhivaar Eduard Palla, majandaja
Alfred Toom ja koorijuht Aksel Rüütli. Revisjonikomisjoni
valiti Leopold Toom, Gustav Prost ja Leonhard Hansen.
Ühehäälselt otsustati astuda Eesti Lauljate Liidu liikmeks.
Lauluharjutusi otsustatakse pidada neljapäeviti, algusega kell
19.

Lõpetuseks soovib Aksel Rüütli uue laulu ja muusika
organisatsiooni asutamise puhul kõigile püsivust teotseda oma
parima tahtmise ja tundmuse järgi ja paneb ette laulda "Kostke laulud eesti keeles" Aleksander Läte viisil."
Nagu eelnevast lugeda võis, kasvas HMÜ välja
"Tuigo Meeskoorist". Tuigo koor omakorda sai alguse Haaslava Tööliste Ühingu juures Aksel Rüütli poolt loodud laulukoorist, mille esimene kontsert peeti 1920.a. 16 oktoobril.
Nimetus "Tuigo Meeskoor" võeti kasutusele 1923.a. paiku.
Koori tähtsamad ettevõtmised oli osalemine 1923.a. ja
1928.a. Üldlaulupidudel. Ka võeti aktiivselt osa kohalikest
kultuuri- ja seltskondlikest üritustest.
Protokoll nr 2 - juhatuse koosoleku üle 22 jaanuaril
1931.a. Tuigo koolimajas. "HMÜ asutamisaasta ja -päeva
kindlaks määramine. … Meele tuletades ja arvestades Tuigo
meeskoori tegevust ja sündmusi selle kestel, otsustatakse
HMÜ asutamisaastaks lugeda 1923 aasta, mil Haaslava Tuigo
meeskoor võttis osa 8. Üldlaulupeost ja missugusest ajast
nimetatud meeskoor on teotsenud vaheltpidamatult. Asutamispäevaks võetakse 15 jaanuar.
Võetakse vastu koorijuht Aksel Rüütli ettepanek
tema enese poolt koostatud ankeetlehele koguda ühingu laulukoori iga liikme kohta andmeid vanaduse, hariduse, muusikalise hariduse ja mõne muu olulisema küsimuse kohta, missugused andmed jääksid ühingu arhiivi.
Otsustatakse 15 märtsil korraldada ühingu avamispidu - kontsert, millisega ühing tutvustaks ennast ümbruskonnale ja saaks sissetulekuid hädatarvilisemate asjade muretsemiseks. Avamispeo päevakavas peaks olema näidend, mis peaks
sisaldama laulu ja muusikat, näiteks ooper, operett. Jäädi peatuma neljavaatuselise Soome näidendi "Parvepoisid" juures,
mille naistegelasteks otsustati appi paluda prouad A. Reeben,
L. Undrits ja preilid E. Sõrasson, L. Teder, A. Tohvert, A.
Kala ja A. Silm.
Otsustatakse vastu võtta karskusseltsi "Priius" kutse
esineda Eesti Vabariigi aastapäeval 24 veebruaril kontserdiga,
tingimusel, et "Priius" lubaks 15 märtsiks, ühingu avamispeoks oma ruume ja teeks ühingule soodustusi ruumide üüri
suhtes."
Kuna käesoleva trükise maht ei võimalda siin kõiki
Meestelaulu Ühingu ja tema meeskoori tegemisi kirja panna,
siis olgu ära toodud tähtsamad ettevõtmised 1931-1940.a.
1931.a. 12 aprillil esineti kontserdiga "Vanemuises".
1931.a. 14 juunil esineti ÜENÜ Tartu osakonna 10 aastapäeva kontsertaktusel.
1931.a. 21 juunil käidi Viljandis Sakalamaa laulupeol.
1932.a. 23 juunil korraldati Kurepalus jaaniõhtu, mille kavas
olid vaheldumisi muusika, laul ja tantsud. Pidu algas kell 10
õhtul ja lõppes kell 2 öösel.
1932.a. 23 juunil esineti EELK Võnnu koguduse 700 aastapäeva puhul korraldatud I Võnnu kihelkonna laulupäeval ja
vaimulikul kontserdil.
1933.a. 12 märtsil korraldati koos Võnnu Laulu ja Mänguseltsiga "Lõoke" Võnnus ühiskontsert. Ka hiljem käidi sealse
laulurahvaga tihedalt läbi ja kuni 1940 toimus aastas vähemalt
üks ühisüritus, vaheldumisi Haaslaval ja Võnnus.
1933.a. suvel käidi Tallinnas 10. üldlaulupeol.
1934.a. 8 juulil esineti Kambja kihelkondlikul laulupäeval.
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1938.a. 14 augustil esineti Haaslava laulupäeval.
1934.a. 14 juulil käidi Pärnus II ülemaalisel meestelaulupäe1939.a. 30 aprillil korraldati koos teiste kohalike
val.
laulukooridega helilooja Miina Härma 75 juubeli
1934.a. 22 juulil esineti Võnnu kihelkonna II laulupäeval.
1939.a. 10-11 juunil käidi Tartus V ülemaalisel meestelaulukontsertaktus.
1935.a. 15 aprillil esineti 13. üleriiklikul emadepäeval Haaslapäeval.
va Rahvamajas kontserdiga.
1939.a. 23- 24 juunil esineti Pärnus VII Pärnumaa laulupäe1935.a. 10 juunil esineti Kambja Haridusseltsi 25 aastapäeva
val.
peol.
1940.a. 20 jaanuaril valiti helilooja Aleksander Läte HMÜ
1935.a. 21 juunil osaleti Haapsalus III ülemaalisel meestelauauliikmeks.
lupäeval.
1940.a.14 aprillil korraldati Haaslava Rahvamajas kontsertak1935.a. 11 augustil korraldati I Haaslava meestelaulupäev.
tus Jüri Vilmsi mälestuseks ja annetati laekunud rahasumma
1935.a. 1 septembril esineti Tartus Tamme staadionil III Tar"Jüri Vilmsi mälestuskomiteele".
tumaa laulupäeval.
1940.a.9 juunil esineti Tartus IV Tartumaa laulupäeval.
1936.a. 28 juunil esineti Tallinnas IV ülemaalisel meestelaulupäeval.
JÄRGNEB...
Taivo Kirm
1937.a. 2 jaanuaril korraldati Tuigo koolimajas perekonnaõhtu
koos jõulupuuga.
1938.a. 22- 26 juunil käidi Tallinnas XI üldlaulupeol.

Politseiteated

7. detsembril pöördusid Villemi Pikamäe tee 7 majaelanikud ühise avaldusega politsei poole, kuna ajavahemikul 3 - 4 detsember rikkusid majarahu Sirje, Einard ja Gunnar
Erlich. Kõiki karistati rahatrahviga.

16. detsembril pöördus Sillaotsa kool avaldusega
politsei poole, sest klassiruumis oli lõhutud inventari. Koolile
tekitatud varaline kahju hinnati 700 kroonile. Alustatud on
väärteomenetlus. Süüdlased on välja selgitatud– neid karistab
alaealiste komisjon.

20. detsembril pöördus Sillaotsa kool avaldusega
politsei poole, sest klassiruumis oli lõhutud sein ja inventari,
tekitatud varaline kahju oli 3800 krooni. Alustati väärteomenetlus. Süüdlased on välja selgitatud – neid karistab alaealiste
komisjon.

20. detsembril pöördus Sillaotsa kool avaldusega
politsei poole, sest õpilane tülitas ja peksis kaasõpilasi. Alustati väärteomenetlus, süüdlast karistab alaealiste komisjon.

29. detsembril avastati sissemurdmise tunnused FIE
Jana Jaalile kuuluvasse kioskisse Päkste külas. Alustatud on
kriminaalmenetlus

30. detsembril kell 12.58 pöördusid Uniküla elanikud politsei poole teatega, et meeskodanik üritab sooritada
enesetappu. Politsei toimetas isiku TÜ Kliinikumi Psühhoneuroloogiahaiglasse.

2. jaanuaril leiti Aardla külast Ülenurme valla elaniku Indreku juurest 0,5 liitrine plastikpudel puskariga. Politsei
karistas Indrekut rahatrahviga puskari omamise eest. Puskar
hävitati.

5. jaanuaril kell 00.15 taheti Roiu alevikus Männi 4
maja ees seisnud sõiduautolt varastada ratast. Naabrid hirmu-

tasid teo toimepanijad ära, seetõttu ei õnnestunud vargust
lõpule viia

6. jaanuaril teatati Kõivukülas toime pandud veoauto
Scania rüüstamisest, kahju suuruseks hindas OÜ Lear 8500
krooni. Alustatud on kriminaalmenetlus.

6. jaanuaril teatati, et ajavahemikul 22. detsembri
kella 19.30-st kuni 23. detsembri hommiku kella 8.30-ni on
akna kaudu sisse tungitud Kõivukülas asuvasse garaaži ja
varastatud on autoraadio. Kahtlusealune on oma teo üles
tunnistanud.

20. jaanuaril teatati, et ajavahemikul 17. jaanuari
kella 22.00-st kuni 18. jaanuari hommiku kella 4.00-ni on Oja
7 pidutsenud seltskonna liikmel kadunud mobiiltelefon Nokia
3310. Asjaolude väljaselgitamiseks on algatatud kriminaalmenetlus.

21. jaanuaril kell 20.20 leidis konstaabel Haaslava
külast Mõra ojast ümberpaiskunud sõiduauto. Autos oli ka
juht, kes oli hukkunud. Juurdlust viib läbi uurimistalitus

Konstaabel koos kohalike elanikega ja prefektuuri
raskete isikuvastaste kuritegude grupiga tegid kindlaks
28. novembril Lembit Viru röövinud isiku. Kahtlusalune on
oma teo üles tunnistanud. Kriminaalmenetluse viib lõpule
prefektuuri uurimistalitus.
Politsei poole pöördumiseks töötab ööpäevaringselt
politseikorrapidaja telefoni lühinumber 110 (vallas asuvalt
analoogtelefonilt ette valida 0). Valda teenindava konstaabli
mobiiltelefon on 053 962 110. Vastuvõtt vallamajas teisipäeviti ja neljapäeviti 9–12
Harras Tiisler
Konstaabel

Mälestame lahkunuid
Rosalinde-Vilhelmine Hals
01.10.1913 – 22.01.2003
Päkste
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