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Haaslava valla infoleht

Koit Prants riigikogus
11. aprillil 2003. aastal tegi Haaslava valla erakorraliselt kokku kutsutud volikogu oma istungil otsuse, mille aluseks oli Eesti Vabariigi riikikogu kantselei avaldus, vabastada
Koit Prants Haaslava vallavanema ametikohalt 10. aprillist
2003, seoses tema asumisega tööle riigikogus.
See oli Haaslava valla jaoks ajalooline otsus, sest
Koit Prants on Haaslava vallas läbi aegade kolmas riigikogulane, vallavanemana aga esimene, kes on osutunud valituks.
Tuletades meelde ajalugu, siis esimeseks meie valla
esindajaks riigikogus oli Aksel Rüütli aastatel 1928 - 1932
ning taasiseseisvumise alguses Heldur Peterson.
Püüan täpsustada ka fakte, kuidas Koit Prants sai
riigikogu liikmeks. 2. märtsil toimunud valimistel kandideeris
K. Prants rahvaliidu nimekirjas valimisringkonnas nr 8, mis
hõlmas Tartu- ja Jõgevamaad. Kogutud 503 häält andis oma
nimekirjas 5. reitingu. Otse osutusid valituks V. Reiljan, J.
Õunapuu ja M. Ein, seega osutus ta oma ringkonnas teiseks
asendusliikmeks. Uues J. Partsi poolt moodustatud vabariigi
valitsuses sai rahvaliit neli ministrikohta. V. Reiljan sai keskkonnaministriks ja J. Õunapuu teiseks siseministriks, selle
tulemusena pääsesid rahvaliidu nimekirjast asendusliikmetena
riigikokku M. Kepp Jõgevamaalt ja K. Prants.
Ütleb ju vanasõnagi, et igaüks on oma õnne sepp.
Elus ei piisa ainult õnnest, et midagi enamat saavutada, peab
ka ise kõvasti vaeva nägema ja järjekindlalt tööd tegema. Elus
tuleb tihti teha valikuid saamise ja andmise vahel. Sageli tuleb
ennast ennem palju piitsutada ja olla andja poole peal, enne
kui midagi lõigata. Lõikusaeg on tagasivaade tehtule ja on
otse kui peegliks tehtud töödele. See on kehtinud ka Koit

Prantsi tööde ja tegemiste kohta Haaslava vallas, kus ta tõelise vallavanemana jõudis osaleda kohtumistel nii mudilastega
lasteaias, jagada koolirõõme ja muresid Sillaotsa Põhikoolis,
korraldada vastuvõtte koolide lõpetajatele, osaleda aktiivselt
pensionäride üritustel, suhelda igapäevaselt valla ettevõtjate
ja vallarahvaga. Elu ilma arenguta vallas pidas ta mõttetult
elatud ajaks. Koostöös volikoguga sai kapitaalselt remonditud laululava Kurepalus, lasteaed Kukupai ja Perekeskus
Roiul. Käesoleval aastal on remonditud vallamaja ja loodud
paremad privaatsemad tingimused klientide teenindamiseks.
Käesoleval aastal ootab ees Sillaotsa Põhikooli remont 500
000 krooni ulatuses. Kindel visioon on spordihoone ehitamisest Sillaotsale 2004. aastal.
Peale volikogu istungi lõppu olid tulnud K. Prantsi
õnnitlema ja edutama tööle riigikogusse A. Soop Tartumaa
Omavalitsusliidu juht koos mitmete kolleegidega - vallavanematega üle kogu Tartumaa. Haaslava Vallavalitsuse ja
volikogu poolt kinkisime sümboolse nahkse "ministri" portfelli ja valitsuskepi.
Oma vastukõnes oli sõnaosav eksvallavanem seekord tõelises raskuses, vägisi kiskus klombi kurku ja pisara
silma. Raske on lahkuda armsaks saanud vallarahvast ja töödest ning tegemistest, mis on justkui tükike oma hingest.
Avo Samarüütel
Vallavolikogu esimees

Haaslava valla kultuuri- ja spordiüritused
30. aprillil

Volbriöö tähistamine Roiu lasteaia mängumaal

kell 18.00

2. mail

Jalgpalliturniir Sillaotsa Põhikooli rändkarikale

6. mail

Krossijooks koos Maaspordiliiduga

orienteeruvalt 10.00,
kellaaeg täpsustatakse
kell 18.00

9. mail

Emadepäeva kontsert Priiuse seltsimajas

kell 18.00

18. mail

Laste mängu-tantsupäev Priiuse seltsimajas

kell 12.00

24. mail

Haaslava Meestelaulupäev Kurepalu lauluväljakul

kell 18.00

1. juunil

Lastekaitsepäeva tähistamine Roiu lasteaia mängumaal

kell 13.00

Neljapäevane valla bussiring alates 8. maist
Esimene bussiring
9.00 Aardla
9.05 Reola raudteejaam
9.15 Uniküla
9.20 Kulpna
9.25 Kriimani

9.30
9.33
9.35

Sillaotsa
Roiu
Kurepalu

Teine bussiring
9.35 Kurepalu
9.40 Tuigo
9.45 Villemi
9.50 Aadami
10.00 Roiu
10.05 Kurepalu

12.00 Teine bussiring tagasi
12.30 Esimene bussiring tagasi
NB! Alkoholijoobes ning kaasreisijaid ja bussijuhti häirivaid
kodanikke ei teenindata.
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Haaslava meeskoori juubelikontsert
"Kaunimad" laulud pühendan sul..." (V. Ruubeli
sõnad, F. Säbelmanni viis) alustas 5. aprillil oma 80. juubeliprogrammi Haaslava meeskoor Priiuse seltsimajas
Kurepalus. 40 laulumeest oli tänu Haaslava, Ülenurme ja
Kambja Vallavalitsustele saanud sõna otseses mõttes uue
vormi uute ülikondade näol. Eestimaal on ainult väheseid
maal tegutsevaid meeskoore - üks nendest ka Haaslava
meeskoor.
Saalitäis rahvast oli tulnud kuulama-vaatama, pettuda ei tulnud kellelgi, nii esinejatel, kui publikul. Kontserdi
kava oli kokku seatud selliselt, et oleks läbilõige koori repertuaarist. Nii oli avalaul kajastamaks ärkamisaja muusikat, järgnes M. Härma "Enne ja nüüd", meenutamaks enne
Teise maailmasõja perioodi, R. Paulsi "Minu linnale" oli
nõukoguliku perioodi peegliks. Et nõukogude võimu aastail
ei olnud mõeldav patriootilise laulu puudumine, siis lauldi
üks salm "Lenini partei" kaasaegses interpretatsioonis. Lähimineviku ja oleviku laululoomingut tutvustas A. Ritsingu
"Ecclesia". G Ernesaksa laulule põhineva K. Lindali seadega "Ärameelespea" esitamisega valmistati ette külaliskoori,
Kuuste naiskoori, esinemine. Meeldiv laulude esitus sai
tugeva aplausi osaliseks.
Järgnevalt oli esinemise kord soomlaste käes. Teineteise järel esinesid Süsmä kammerkoor ja bajanistide ansambel.
Lavale reastusid Pärnu naiskoor "Leelo" lauljad.
Oli meeldiv ja südamlik laulude esitus.
Kokkuvõtteks võib kindlalt öelda, et kava oli kuulajate soovidele vastav ja meisterlikult esitatud. Kontserdi
finaaliks kujunes Pärnu naiskoori ja Haaslava meeskoori
ühisesinemine. Kavas olid katkendid tuntud operettidest.
Kenad laulud ja soojalt vastu võetud.
Sellega oli kontsert lõppenud. Järgnesid õnnitlused
ja autasustamised aukirjade ja meenetega Haaslava Vallavalitsuse poolt. Tänusõnad meeskoorilt ja siis edasi Reola
kultuurimajja, kus esineti sama programmiga. Kontserdile
järgnesid õnnitlused Ülenurme ja Kambja Vallavalitsustelt
ja sõpruskooridelt. Tervitama oli tulnud Eesti Meestelaulu
Seltsi juhatuse esimees härra J. Ots. Ühtlasi andis ta üle
aukirjad dirigentidele ja staažikamatele meeskoori liikmete-

le. Õnne ja edu soovis koori kauaaegne patroon härra Uno Uiga.
Tervitajaid ja õnnitlejaid jätkus ligi tunniks ajaks.
Kontserdi järelkajana öeldi, et kontsert jättis väga hea
mulje. Kui tavaliselt kontserdil tundub 1,5 tundi pika ajana, siis
siin möödus kolm tundi märkamatult ja kava lõppedes ei saanud
arugi, et nii kaua oli paigal oldud.
Mõned mõtted veel. Kuulaja-vaataja nägi töö resultaati,
eelnevalt olid tõsise töö ära teinud dirigendid härra Kalev Lindal
ja proua Aulike Lõõndre, tegemist ei olnud ju professionaalsete
lauljatega vaid isetegevuslastega. Eeliseks oli vaid püüd hästi
teha. Suur tänu dirigentidele nähtud vaeva eest.
Kontserdi kordaminekuks tuli koori presidendil härra
Arno Justusel tublisti vaeva näha, olgu siis koorile vormiriietuse
muretsemine, majanduslikud küsimused seoses aastapäeva läbiviimisega ja veel tuhat probleemi, kõiki neid asju saab lahendada
inimene, kes sisemiselt leiab end kohustatud olevat seda teha.
Aitäh sulle Arno! Jõudu sulle ka edaspidi!
Seoses kontserdi ettevalmistusega tuli kokku seada voldik koori tegevusest. Oli tarvis teha valla lehes propagandat koori tegemistest, oli tarvis läbi lapata sadu lehekülgi koori kroonikat. Sellega said hakkama proua Maire Henno ja härra Lembit
Henno. Ka banketi ettevalmistus lasus põhiliselt nende õlgadel.
Suur tänu teile!
Seltskondlik osa oli seekord läbi mõeldud ja ettevalmistatud. Organiseerijateks olid koori nooremad mehed ja ega nende abikaasadki kõrvale jäänud. Ja jälle oli siin dirigendiks Kalev
Lindal. Oli alati, mida kuulata ja vaadata.
Veelkord tänusõnad toetajatele vallavalitsustele ja teistele, kes toetasid meie koori tegemisi juubeli ettevalmistusel ja
läbiviimisel.
Lõpetan oma kirjaread U. Uiga sõnadega 1967. aasta
22. jaanuari Edasi artiklist " Kurku kasteti kaevuveega"
... Aga homme, kui tööd on toimetud,
käigud käidud ja keha kinnitud,
laulud lahti, et laedki lagumas,
viisid valla, et seinad vajumas!...
Johannes Loost

Džuudoturniir
Saku Suurhallis toimus 29-30 märtsil esinduslik
rahvusvaheline džuudoturniir. Osalesid maailma paremikku kuuluvad maadlejad Hispaaniast, Venemaalt,
Prantsusmaalt, Soomest, Portugalist, Uus Meremaalt,
kokku 30 erinevast riigist. Kohal olid mitmed olümpiavõitjad, maailma- ja Euroopa meistrid.
Tänu Lastekaitse Liidule said ka Sillaotsa Põhikooli õpilased võimaluse suurturniiril käia. Lastekaitse
Liit tasus piletite eest ja vallavalitsus andis sõiduks valla bussi. Vaatasime võistluste esimest päeva, kui eestlastest käisid tatamil, ehk maadlusmatil raskekaallased

Indrek Pertelson ja Martin Padar. Kogu päeva suurim
üllatus oli, kui Martin Padar heitis matile 250 kg kaaluva hispaanlase. Enne kojusõitu käisime veel Rocca al
Mares merd vaatamas. Päev oli igati sisukas ja huvitav.
Meie kooli õpilastest käisid Tallinnas Eleri Helimets,
Eigo Helimets, Maario Nukk, Karl Pleksner, Margus
Jansen, Eret Matsalu, Helin Matsalu, Inno Suits, Erle
Suits, Kristjan Kirm, Meelis Kalvet, Ainar Lillo,
Maario Lõuna, Kait Arujõe ja Janek Zujev. Grupijuhina
oli kaasas Taivo Kirm.
Taivo Kirm
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Õnnitleme maikuus sündinuid
1
2
3
4
5
6
10
11

12
13
14
15
16
20
21
22
23
26
27
28

Maie Aasna
Maila Malinen
Heldur Pallo
Lembit Rinaldo
Tiiu - Mai Paidla
Aita Munitsõna
Elli Ivask
Helene Undrits
Leili Pärnmets
Linda Henn
Maimu Luht
Maie Lätt
Viljar - Magnus - Kaarle Päss
Alviine Kupri
Elvi Laja
Heinu Sorga
Eldur Laja
Kalju Tatrik
Salme Tippo
Hilda Taavita
Ilme Vihm
Jaan Hansen
Malle Rahnu
Jaanus Reisner

1940
1940
1938
1938
1939
1941
1921
1910
1937
1921
1936
1936
1935
1924
1942
1938
1938
1941
1937
1931
1941
1929
1939
1938

Haaslava
Aardla
Lange
Aardla
Ignase
Kurepalu
Koke
Haaslava
Aardla
Uniküla
Roiu
Aadami
Haaslava
Roiu
Koke
Aardla
Ignase
Aardla
Aardlapalu
Aardla
Mõra
Mõra
Tõõraste
Aadami

Sünniaasta 2003
Rait Jansen
12.03.2003
Uniküla
Hendrik Vaht
20.03.2003
Aardla
Andero Lepp
09.04.2003
Uniküla
Palju õnne!

Palju õnne!

Sündmusi Sillaotsa koolist
Sillaotsa kool jätkab oma kevadisi tegemisi ja
toimetusi huvitegevuse alal, püüdes pakkuda võimalusi vaba
aja sisustamiseks ning eneseväljenduseks võimalikult paljudele õpilastele.
Märtsikuus tähistasime emakeelepäeva ning pidasime keeltenädalat. Keeltenädala tähtsündmuseks oli deklamaatorite konkurss, võistlejad esitasid eesti autorite eestikeelseid luuletusi ning nende esinemist hindas nii žürii kui ka
publik.
I-III klassi arvestuses võistles 10 õpilast. Žürii hindas I koha vääriliseks Merilin Rudakovi 2. klassist, kes esitas
E.Niidu luuletuse “Selged maikuu ilmad”. II koha saavutas
Ailika Aben 2. klassist L. Tungla luuletusega “Mida laps
armastab”. III kohta anti välja kaks: Marta Köbas 1. klassist
H. Männi luuletusega “Keeled” ja Roland Reinvald 1. klassist H. Runneli luuletusega “Sõber tunneb sõpra”. Publikupreemia pälvis nooremas vanuseastmes Ailika Aben 2. klassist.
IV-IX klassi arvestuses astus võistlustulle 13 õpilast.
Žürii otsustas vanemas vanuseastmes auhinnalisi kohti mitte
välja anda. Küll aga anti välja kaks ergutuspreemiat, mille
said Airika Pikk 8. klassist, kes esitas O. Saare luuletuse
“Käsikäes” ja Denis Pappel 4. klassist L. Hainsalu luuletusega “Õpilane”. Publikupreemia võitis Kattrina Lõssenko 6.
klassist O. Saare luuletusega “Kohtumine”.
Aprilli esimene nädal kandis naljanädala nimetust.
1. aprillil toimus konkurss “Parim anekdoodivestja 2003”.
Žürii hindas nii anekdoodi esitust, sobivust kui ka naljakust.
Nooremas vanuseastmes saavutas I koha Taavi Mals 4. klassist, II koha Gert Skatškov 3. klassist ja III koha Karl

Pleksner 4. klassist. Vanemas vanuseastmes võitis tandem
Kattrina Lõssenko ja Johanna Annamaa 6. klassist, teiseks
tuli Toomas Mandel 6. klassist ja kolmanda koha saavutas
Inno Suits 7. klassist.
Naljanädala raames toimus ka koomiksi joonistamise konkurss. Parima koomiksi joonistas Eigo Helimets 3.
klassist, teise koha saavutas Martin Grosberg 4. klassist ning
kolmanda koha Gert Skatškov 3. klassist.
Käesolev naljakuu toob meie koolis endaga kaasa
kaks suurt konkurssi, milleks on Pop-poiss ja Pop-plika valimised 28. aprillil ning laulmisvõistlus 22. aprillil. Huvilistele
on täpne ürituste kava üleval Sillaotsa Põhikooli koduleheküljel aadressil www.sillaotsa.edu.ee. Samasse üritame jõudumööda uudistamiseks välja panna ka järelkaja toimunud
üritustest.
Ilusat naljakuu jätku!
Tiina Karu
Kooli huvijuht
Minu eelmine nädal
Teisipäeval oli 1. aprill. Hommikul, kui ma ärkasin, teadsin
kohe, et täna on naljapäev. Aga minu isa seda ei teadnud. Ma
ütlesin isale: "Mine vaata, keegi koputab uksele!" Aga tegelikult ei koputanud. Isa läkski vaatama ja mina ütlesin: "Aprill!" Nüüd jäigi isal sport vaatamata. Kui ma kooli läksin
tegin ma ka teistele palju nalja. Vahetunnis räägiti anekdoote.
Kolmandast klassist Gert sai vist teise koha. Tööõpetuse tunnis tegime klassiga pudelipõõsast. Neljapäeval oli lahtiste
uste päev ja mu ema tuli kooli. Loodusõpetuses oli kontrolltöö ja mina sain need punktid, mis oli kõige rohkem võimalik
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muse küsimata, sest teadagi on kalad väga lollid. Läksin siis
saada. Reedel pidi naljajutu tegema ja see, mille ma tegin oli
edasi ja nägin pargis pingi peal istumas pingviine. Ma mõtleväga naljakas. Ma sain naljajutu eest viie.
sin endamisi, kas pingviinid on küllalt targad. Otsustasin küGabriel Lukas
simuse natuke lihtsamaks teha ja küsisin: "Kas teie, härrased,
2. klass
teate, mis päev täna on?" Ootasin huviga vastust, aga nemad
Minu eelmine nädal
Teisipäeval oli naljapäev. Siis ma võtsin kooli võltstinti kaaainult raputasid pead. Jalutasin juba tükk aega, kuni jõudsin
sa. Meie Ailikaga läksime vahetunnis mööda kooli valgeid
randa. See oli Pärnu rand. Vaatasin lehmi, kes parajasti uisupluuse ja pükse otsima, kuhu saaks võltstinti peale pritsida. Ja
tasid. Ma mõtlesin, et nüüd saab õige vastuse. Aga enne kui
meie plaan õnnestus. Me nägime, et Erlel oli valget värvi
ma küsida jõudsin, ütlesid lehmad: "Vaata, sul on tennise
jope moodi vest. Ma andsin Ailikale võltstindi, et ta seda Erle
pael lahti!" Mina siis vaatasin ja lehmad ütlesid kooris: "Apvalgele vestile paneks. Kui see oli tehtud, hakkas Erle kohe
rill!"
vihase näoga meid sõimama. Kui ta oli sõimamise lõpetanud
Gabriel Lukas
ja vaatas, siis oli plekk kadunud, just sel hetkel ütlesime ap2. klass
rill!
Naljalugu
Ühel päeval õue minnes märkasin, et puude otsas.on konnad.
Reedel pidi naljajutte lugema. Mulle meeldis kõige
Seisin puu all ja mõtlesin, kuidas nad sinna puu otsa said.
rohkem Gabrieli oma. Gabrieli jutus juhtus ta puu otsas ninaKüsisin, et kuidas te sinna saite. Konnad hakkasid naerma ja
sarvikuid nägema ja kui ta edasi kõndis, nägi ta pargis pingil
rääkisid mulle, et ühel ilusal päeval nägid nad taevas lendaistuvaid pingviine.
mas lennukit. Nad tahtsid ka lendama minna. Otsustasid võtta
Merili Rudakov
õhupalli ja kõik koos lendama minna. nad lendasid kaugele.
2. klass
Korraga nägid nad enda ees suurt puud. Nad tahtsid pidurdaNaljalugu
Ühel päeval õue minnes märkasin, et puude otsas.istuvad
da, aga nad ei saanud. Enne käis üks suur pauk ja korraga
ninasarvikud. Ma otsustasin nendelt küsida: "Kas te teate,
olidki kõik konnad puu otsas nagu õunad. Nüüd ei oska nad
mis päev täna on?" Vastuseks kõlas: "Mää, mää." Tegelikult
puu otsast alla tulla.
oli täna esimene aprill. See on päev, kus saab palju nalja.
Kristjan Skatškov
Niisiis läksin ma edasi ja jätsin ninasarvikud rahule. Vaatasin
2. klass
muru sisse ja nägin hulka kalu. Ma jätsin kaladelt selle küsi-

Sillaotsal loetakse tibusid
Kui tavaliselt loetakse tibusid sügisel, siis koolitulejaid tibusid tuleb hakata lugema juba kevadel. Selleks
oligi märtsikuu viimaseks laupäevaks Sillaotsa koolimajja
kutsutud kõik need lapsed, kelle vanus tuleval sügisel lubab koolitee ette võtta.
Valla nimekirjas oli selles vanuses lapsi 14 ning
kõigile saadeti koju nimelised kutsed, et osa võtta kooliga
tutvumisüritusest. Oodatud olid ka need, kel tegelikult mõne teise kooliga kindlad plaanid. Kohale tuli 4 last koos
emadega ja viimastele tahaks avaldada suurt tänu usalduse
ja julguse eest, sest kuuldavasti arvati, et laste arv jääb
veelgi väiksemaks.
Omalt poolt soovin julgustuseks lisada, et meil
saab olema vaikne ja rahulik töökeskkond, tegemist on
peaaegu individuaalõppe võimalusega st igaüks vastavalt
oma võimetele, oskustele ja jõudlusele ning kellegi mure,
probleem või väikseimgi komistuskivi ei jää õpetajale
märkamata. Probleemiks ei saa ka kehalises kasvatuses
võistlusmomenti nõudvad harjutused. Vestluses õppealajuhatajaga leidsime, et võimaluse korral võib mõne 1. kl
võimlemistunni liita näiteks 2. kl tunniga ja palli- ja muud
võistlusmängud saavad ka peetud.
Meie esimesel kokkusaamise tunnil oli emadel
võimalus viibida klassis oma lapse juures ja näha, kuidas
koos õpetajaga meisterdati endale nimesilti, kontrolliti üle
vanus ja sünnipäeva aastaaeg. Seejärel läksid lapsed saali
liikuvamat tunniosa pidama, kus püüti seebimulle, puhuti
udusulgi ja käidi mängult rongiga loomaaias. Emadel oli
sel ajal võimalik kohvitassi taga vestelda koolidirektori ja

Suhtlemine kool-kodu liinil
Koostöö vajalikkusest oleme sageli juttu teinud. Kooli ja
kodu koostöö on see, kui mõlemad osapooled teavad teine-

õppealajuhatajaga ning esitada kooli üldist elu puudutavaid
küsimusi.
Viimaseks tegevuseks sel päeval oli meil meisterdamine, kus iga laps tegi endale vahva õhupalliklouni ja mõni jõudis
isegi kaks tükki teha, sest õhupallidel on teatavasti omadus
pauguga katki minna.
Järgmiseks kohtumiskorraks leppisime kokku 12. aprilli kell 10, kel tahtmist uudistama tulla, võib julgesti seda teha.
Lõpetuseks soovin lisada mõtte isiklikust vaatevinklist.
Kuna olen kaua koolist eemal viibinud, nimelt lapsepuhkuse
tõttu, siis koolimajja sisenedes vaatasin minagi ringi uue ja
uudistava pilguga. Minule hakkas silma, et koolimaja väsinud
seinu kaunistas hulgaliselt teateid, kuulutusi, kokkuvõtteid,
võistlusprotokolle, oli ka väike kunstinäitus õpilastöödest –
kõik see kokku jättis sellise mulje, et elu käib päris vahva hooga. Aprilli- ja maikuu ürituste kavas on põnevat pea igaks nädalaks ja vaatamist ka lastevanematele (info on tõenäoliselt koduleheküljel).
Minul on jäänud hinge kripeldama üks juhuslikult
kuuldud hinnang kooli kehva maine kohta. Ma arvan, me ei
tohiks unustada tõsiasja, et maine kujundajad oleme eelkõige
meie ise – õpilased, lapsevanemad, koolitöötajad. Samuti ka
need on kooli maine kujundajad, kes selle kohta arvamust avaldavad, samas ise koolimajas, üritustel või ka tundides käimata.
Igatahes tulevane 1. kl õpetaja on puhanud, täis ideesid ja tahtmist tegutseda ning ootab huvilisi veel kevadel kohtuma või siis
juba sügisel, kui algab uus kooliaasta.
Katre Sarap
sügisel alustava 1. kl õpetaja

teise nõudmisi ning püüavad lapselt sarnaseid asju nõuda.
Koostöö on siis, kui üritatakse saavutada laste, kodu ja
kooli rahulolu.
Kooli- ja koduvahelise koostöö parandamiseks korraldas
Sillaotsa kool 26. märtsil õppeaasta teise lastevanemate
üldkoosoleku. 02.-03. aprillil toimusid koolis lahtiste uste
päevad.
Üldkoosolekust osavõtjaid oli küll mõneti rohkem kui sügisel, ent arv jäi loodetust ikkagi palju väiksemaks. Koosolekul võtsid sõna kooli direktor, õppealajuhataja, majandusjuhataja ja huvijuht. Lapsevanemaid huvitas, kuidas on
lahendatud järgmiseks aastaks suusatamisega seotud probleem. Suuskade varumisega koolis tegeldakse ning loodetavasti on järgmisel talvel teoreetilisi ning kommunikatiivseid kogemusi rohkem ja suusatamine ei küta kirgi enam
niivõrd üles.
Koolis on kõige olulisem õppetegevus – nii õppimine kui
õpetamine. Pärast kolmandat veerandit arvulisi tulemusi
ehk keskmisi hindeid vaadates peab märkima, et need näitajad on liikunud pigem tõusvas suunas. Mina ei jaga “kellegi” arvamust, et Sillaotsa kooli õppetegevus üha enam
langeb. Meie kooli kõige kõrgemate keskmiste hinnetega
on 2. klass. Algklasside III veerandi keskmine hinne on 4,5
– see ei ole ju üldse nõrk tulemus! Keskastmes on see näitaja 3,8. Kõige parem on kokkuvõtteid teha muidugi õppeaasta lõpus. Lastevanemate koosolekul oli kohal enamik
aineõpetajaid ja klassijuhatajaid, mistõttu oli hea võimalus
vestelda iga õpetajaga individuaalselt, rääkida lapsest, rääkida õppeainest. Mõni lapsevanem kasutas seda võimalust.
Majandusjuhataja rääkis koolitoidust. Meie koolis on maitsev toit, võib-olla peaks natuke mitmekesistama oma vali-
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kuid. Samas, kui hinnata selle järgi, mida lapsed kõige rohkem
ja meelsamini söövad, siis on tulemus ootuspärane – keedetud
makaronid ja ketšup. Esmaspäeviti pakutav piimasupp kuulub
kahtlemata tervisliku toitumise hulka. Kindlasti tuleks ka lapse
kodused söömisharjumused läbi vaadata ja seda just tervislikkuse poole pealt. Majandusjuhataja pani lastevanematele südamele, et tuleb kooli teatada oma lapse puuduma jäämisest, siis
saab lapse söögilt maha arvata ja nii on võimalik raiskamist ära
hoida.
Lahtiste uste päevadel osales rohkem lapsevanemaid kui möödunud kevadel. Vestlustel õpetajatega märkisid lapsevanemad,
et nad jäid rahule nii tundides kui vahetundides toimuvaga. Ühtegi suuremat tähelepanu vajavat probleemi välja ei toodud.
Kuna õpetajatel on olnud mitmeid kokkupuuteid niinimetatud
mitteametlikel tasanditel sellega, et ollakse meie kooliga rahulolematud, siis on meil kõrgendatud ootused just probleemide
suhtes. Kogu aeg ootame, et tõstatataks mingi probleem. Probleem, millega ei olda rahul. Tegelikult tundub see võimendatud
olevat ja pärast igat üritust ning ettevõtmist on lastevanematelt
positiivne vastukaja.
Tänan lapsevanemaid, kes leidsid aega ja tahtmist olla aktiivsed
suhtlemisel kooliga. Kindlasti jääb suur hulk arusaamatusi olemata, kui kool ja kodu märkavad teineteisega suhelda. Jätkuvat
koostööd ning kaunist kevadet!
Ilvi Suislepp
Sillaotsa kooli õppealajuhataja
Info: Seoses jaanuarikuus külmade ilmadega ära jäänud õppetundidega, toimub laupäeval, 3. mail Sillaotsa koolis õppepäev.

Vallavalitsuse sotsiaalosakond palub informatsiooni
Palume kõigil õppivatel õpilastel ja üliõpilastel (Gümnaasium, Kutsekool, Ülikool jmt.) tuua oma koolist
valla sotsiaalosakonda tõend, et te õpite antud koolis. Samuti palume lastevanematel teatada lastest, kes
lähevad käesoleva aasta sügisel esimesse klassi.

Algab esimene kvoodiaasta
Selleks, et põllumehed saaksid toodangu eest kõrgemat
hinda, on Euroopa Liidus juba üle kümne aasta kasutusel
tootmiskvoodid.
Tänavu 1. aprillil algaval kvoodiaastal rakendatakse
süsteemi lihtsamal kujul kui ELis. Kvoodi ületamise korral ei
määrata trahve ja kvoote ei ole võimalik osta ega müüa.
Kvootide jaotamise, andmete kogumise ja kontrollimisega
tegeleb Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
(PRIA).
Tootmiskvoot jaguneb otseturustuskvoodiks ja tarnekvoodiks. Tarnekvoot on toorpiima kogus, mida põllumees
tohib kvoodiaasta jooksul piimatööstusele müüa. Otseturustuskvoot kehtib piimale ja piimatoodetele, mida lehmapidaja
müüb otse tarbijale, näiteks naabritele või lähimas asulas
korrusmajade elanikele. Tootjal, kellele ei ole kvooti määratud, ei ole õigust toodetud piima turustada.
Kes sai kvoodi
Piimakvooti on vaja ainult neil loomapidajatele, kes piima
turustavad. Kui lehmapidaja ei turusta omatoodetud piima,
vaid tarvitab selle oma majapidamises ära, siis tal ei ole piimakvooti vajagi.

Piimakvoodid määrati 14. veebruaril. Tootmiskvoodi sai
2666 tootjat 110 964 looma kohta ja piimakvoodi suuruseks
kujunes kokku 645 675 tonni. Sellest 95,6% ehk 617 tuhat
tonni moodustab tarnekvoot ja ülejäänud 28 tuhat tonni on
otseturustuskvoot.
Esimene kvoodiaasta
Esimene kvoodiaasta algab 1. aprillil 2003 ja kestab 31.
märtsini 2004. Selle aja jooksul turustatud piima kohta tuleb
PRIA-le aru anda.
Need tootjad, kellel on ainult tarnekvoot ja kes
müüvad piima tööstustele, ei pea aruandeid esitama, sest seda
teevad nende eest piimatöötlejad. Tööstustel tuleb kord kuus
esitada PRIA-le aruandlus kokkuostetud piima kohta tootjate
lõikes.
Kui tootjal on nii tarnekvoot kui ka otseturustuskvoot, siis tuleb tal esitada aruanne ainult otseturustatud piima ja piimatoodete kohta. Tööstusele tarnitud piima kohta
esitab aruande piimatööstus.
Neil loomapidajatel, kellel on otseturustuskvoot, tuleb arvestust pidada kogu toodetud piima kohta. Kirja peab
saama nii oma pere poolt joodud piim kui ka müüdud piim ja
kohupiim ning piimatoodete laoseis. Tarbitud piima kohta
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peab jääma aruandlus kohapeale, et seda oleks vajaduse korti taotleda. Seda on praeguseks teinud 89 loomapidajat. PRIA
ral võimalik kontrollida.
arvutab uuele tootja kvoodi suuruse, korrutades tootjale kuuOtseturustuskvoodi omanik peab esitama PRIA-le
luvate jõudluskontrolli all olevate piimalehmade arvu 5591
pärast iga kvartali lõppu kvoodi täitmise kohta vormikohase
kiloga.
aruande. Aruandes peavad olema kirjas otseturustatud toorNagu iga uus asi, vajab ka piimakvoot harjumist ja
piima ja piimatoodete kogused toodete kaupa.
selleks esimene kvoodiaasta ongi. Euroopa Liidus olles tuleb
täies ulatuses kasutusele võtta sealne piimakvoodi süsteem.
Uus tootja
Heli Raamets
Ettevõtjal, kellel ei ole kvooti, kuid kes soovib alustada lehPRIA pressinõunik
mapidamist ja/või piima turustamist, saab PRIAst piimakvoo-

Elukoha registreerimine
Saabusid valda
Harri Terase
Marje Terase
Riho Terase
Rene Terase
Miko Lepatalo
Gunnar Erlich
Alari Kupri

Lahkusid vallast
Tõõraste
Tõõraste
Tõõraste
Tõõraste
Roiu
Ignase
Igevere

Männimetsa 2
Männimetsa 2
Männimetsa 2
Männimetsa 2
Männi 2
Pikamäe tee 7
Varju

Luunja vallast
Luunja vallast
Luunja vallast
Luunja vallast
Tartu linnast
Võnnu vallast
Tartu vallast

Kristi Pillman
Kristina Illak
Kalle Napp
Annika Sokk

Roiu
Roiu
Roiu
Ignase

Kesktänav 5
Kesktänav 5
Männi 4
Pikamäe tee 6

Tartu linna
Tartu linna
Tartu linna
Tartu linna

Heakorranädal vallas
Peale pikka lumerohket ja külma talve saabus
kauaoodatud kevad. Tänavu tuli ta märkamatult, ilma suure
sulaveeta, vaheldumisi päiksesooja ja lumesajuga. Kevadkuulutajad kuldnokad ja lõokesed ammu kohal, haned istuvad põldudel ja ootavad kevadkülvi - et põllumehele järjekordne põnts panna, toonekured korrastavad pesa...
Ka meil oleks õige aeg üle vaadata oma "pesa"koduümbrus, võtta kätte reha ja korrastada pisut haljasalahekialust talvejooksul sinna kogunenud "sinililledest".
Traditsioonilise valla heakorra nädal on tänavu venitatud
lausa kolmeks nädalaks - 21 aprillist kuni 11 maini. See
tähendab, et sellel ajavahemikul on Haaslava valla elanikel
võimalik ladustada prügi Aardla prügilasse tasuta valla
kulul. Nagu tavaliselt, saab prügitalonge vallamajast ja VA
Majaabi kontorist Roiu Männi 5-1. Talonge väljastatakse
kuni 3 tonni ulatuses ühe leibkonna/majapidamise kohta.
Samas toimub ka suuremõõtmeliste jäätmete kogumine,
mille tarbeks paigaldatakse Aardla küla ja Roiu aleviku
keskustesse lahtised prügikonteinerid 3-4 mail. Samas toimub 27 aprillil keskkonnaohtlike jäätmete kogumine vastavalt Aardla külas- kella 10.00 kuni 10.45, Villemil 11.00
kuni 11.50 ja Roiu alevikus kella 12.00 kuni 13.00 . Ohtlike jäätmete kogumist korraldab AS Epler & Loorents, mis
tuleb kohale oma transpordiga. Vastu võetakse järgmisi
ohtlike jäätmeid: akud, patareid, vanad ravimid, olmekeemiajäätmed, taimemürkide jäätmed, värvijäätmed, vana õli
ja õlifiltrid, elavhõbedat sisaldavad jäätmed, külmikud,
kodumasinad, rehvid. Ka selle eest tasub vald, sest lõppkokkuvõttes tuleb see odavam, kui korjata neid samu asju
kraavipervedelt või metsaalt. Huvitaval kombel on teatud
kontingent leidnud omale lihtsa mooduse prügist lahti saamiseks - poetatakse hommikul vara prügikoti mõne korteriühistu konteinerisse või Roiu ristmiku kraavipervele küll ära koristatakse. Koristame küll, aga kas see õige on?

Hullem lugu on aga nn. improviseeritud prügilatega - üks näide
on Kitse - Kriimani teeäär enne Kalevipoja künnivagu. Kes
sõitnud - see näinud suurt klaasikildude ja prügihunnikut metsa
all. Ja vaevalt et seda prügi sinna Tartu või mõne naabervalla
inimene viis - ikka oma. Lausa imestama paneb mõne mentaliteet - oma kodu hoiab puhas, koristab ära, laob koorma peale ja
viib... metsa alla! Ja sõidab sealt igapäev mööda ja naudib "ilusat vaadet". Sai jälle kokkuhoitud! Ja niipalju on nutikust küll,
et ajalehtedelt on see nurk, kus tavaliselt tellija aadress või nimi
on- on ilusti ära rebitud...
Ei ole ju mõtet nõuda kõikidelt majapidamistelt prügi
äraveolepingut, nagu seda on teinud Tartu linn. Enamus on niigi
juba ise selle lepingu sõlminud ja rõõm on tõdeda, et lisaks korteriühistutele on ka väiksemad elamud läinud seda teed, et tellivad regulaarset prügiäravedu.
Ka sel kevadel aitab valda heakorrastada Lauri Roosioru poolt juhitud AS Sahkar, kust saab tellida prügi laadimis- ja
äraveotehnikat. Helistage mob. nr. 05118174, leppige kokku
teile sobiv aeg, prügitalongide saamiseks - Haaslava vallavalitsus tel. 490 130 (Maire Manglus) või vallaasutus Majaabi tel.
490 176 ; 05276173 (Valeri Rudakov).
Nagu iga kevad, nii ka tänavu juhin teie tähelepanu, et
kulu ja prahi põletamine on üks üliohtlik asi - tuli ei vali, kas
hävitada vana rämpsuhunnik või teie saun või elamu. Teada
tõde, et mis ei võta nuga või vesi - võtab tuli!. Valikut tegemata.
Seega, kui ikka tahate tikku tõmmata, jälgige hoolega tuulesuunda- ja arvestage ikka naabritega ka. Kuid võimalusel vältige kulupõletamist - säästke konni, siile, putukaid...
Kel vähegi aega ja soovi - heakorranädala raames pakub VA Majaabi lepingulist tööd valla üldkasutatavate territooriumide korrastamiseks.
Jõudu ja ladusat koostööd soovides
Valeri Rudakov
VA Majaabi direktor

KODUKANDILOOD LXXII
lehekülgi Haaslava valla ajaloost
Haaslava Tulekahju Korral Vastastikku Abiandmise
Selts.
Haaslava valla organiseeritud seltsielu on üle 100
aasta vana. Kuni aastani 1940 tegutses vallas üle 30 erineva
seltsi, liidu ja ühenduse. Kõige vanem selts, Haaslava Tule-

kahju Korral Vastastikku Abiandmise Selts asutati 115 aastat
tagasi – aprillis 1888.a.
„Postimees“ nr 47 – 19 aprill 1888.a.
„5 skp.põlesivad Haaslava vallas Roodna talu pärisomanikul küün ja karjalaudad ära. ….peale tulekahju on
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kud muusika ja muude kulude peale olid 25.20 Nii oli puhasHaaslava peremehed nõuks võtnud tulekaitsmise ühenduseks
kasu 278 rubla ja 51 kopikat. Kuna raha laekus kaks korda
kokku heita, nagu see juba mitmel pool valdades on sündirohkem, kui planeeriti, siis osteti kahe pritsi asemel 4 uut
nud.“
tulekustutuspritsi.
Haaslava Tulekahju Korral Vastastikku Abiandmise
7 novembril 1909.a. otsustati, „kuidas jagada valla
Seltsi protokoll nr 1 – 12 märts 1907.a. Haaslava vallamajas:
territooriumi nii, et tulekahju korral märguandmise pasunate„Jurjevi maakonnas, seltsi üleüldine liikmete koosolek.
ga võimalik oleks kaugele teatada, missuguses jaoskonnas
Koosolekut juhatab seltsi esimees, kohaline vallavanem Jaan
tuli lahti on pääsenud ja abi kohe kohale saaks juhatada. OtLink. Üleüldisest liikmete arvust 47 on kohale tulnud 33 liisustati Haaslava vald järgmiselt ära jagada – 1 jaoskond: Mõget. Peamine päeva korral olev küsimus on, kuidas praegust
raküla, Igevere küla ja Kurepalu kuni Age taluni, 2 jaoskond:
seltsi põhjuskirja, mis 20 aprillil 1904.a. sisemiste asjade
Päkste küla tervena, nii Võnnu, kui Kambja poolelt, Koke
ministri abi kinnitatud, kehtetuks tunnistada ja uut normal
küla ja Unikülast Luusepera ja Marguse talud, 3 jaoskond:
põhikirja, mis 18 veebruaril 1906.a. sisemiste asjade ministri
ülejäänud Uniküla ja Kitseküla, 4 jaoskond: Aardla küla.“
poolt saadetud juhatusekirjas antud juhiste järgi tehtud, tarvi26 jaanuaril 1910.a. määratleti tuletõrje pritside asutusele võtta.
kohad – Roiu mõisas, Pori talus, Labi talus ja Siimo talus.
1) Seltsi tegevuse piiridesse jääb endist viisi Haaslava vald.
Veevaadid olid Labi ja Siimo talus.
2) Seltsi poolt ei võeta kinnitamisele tulega töötavaid vabri22 jaanuaril 1914.a. aastakoosolekul esitatud arukuid ega ka hooneid, kus lõhkevaid olluseid hoitakse ehk
ande järgi oli seltsis 119 liiget, kassas oli 2007 rubla eest
valmistatakse.
hinnapabereid ja 265 rubla sularaha, hooneid oli kokku kinni3) Selts annab abiraha ärapõlenud hoonete eest, mis seltsis
tatud 105828 rubla väärtuses – 90 elumaja, 63 rehehoonet,
kinnitatud on.
128 lauta – talli ja 238 muud hoonet.
4) Oma kulud katab selts oma liikmete pääle jagatud summaSeltsi põhikiri kinnitati Tartu Võru Rahukogu poolt
dest ja vastuvõtmismaksust, mis on 1 rubla igalt uuelt liik16 märtsil 1920.a.
melt.
29 detsembril 1922.a. võeti seltsi uueks nimeks
5) Selts kohustab oma liikmetele kõik kahjud, mis seltsis kinHaaslava Valla Vastastikku Tulekinnituse Selts. Samal koosnitatud liikuva ja liikumatu varanduse ärapõlemisel saadud,
olekul määrati maksude vastuvõtmise ja äramaksmise tähttäiesti ära tasuda.
ajaks iga aasta 15 jaanuar. „Juhul kui mõnel seltsi liikmel
6) Seltsi poolt antava abi suurus ei saa aga mitte üle 2500
tuleõnnetus peaks juhtuma enne 15 jaanuari ja temal maksud
rubla tõusta ühe hoone eest.
maksmata on, siis tuleb temale õnnetuse eest vastav kahjutasu
7) Selts ei ole mitte kohustatud oma liikmetele, kes tulekahju
ära maksta, kui aga õnnetus peale 15 jaanuari juhtub ja temal
läbi kannatasid, peavarju andma.
maksud maksmata, siis temale kahjutasu ei maksta.“
8) Ärapõlenud liikuva varanduse eest antav abiraha ei tohi
Tulekahjusid tuli tihti ette ja kuna selts oli loodud
mitte üle 2000 rubla tõusta.
eelkõige kindlustuskassana, siis asuti agaralt toetama ideed
9) Seltsi juhatus seisab koos esimehest ja üheksast liikmest,
luua Haaslavale oma tuletõrjekomando. 29 juulil 1923.a.
keda kolme aasta pääle valitakse.
koosolekul otsustati, et selts astub asutatava Haaslava TuleOma allkirjadega on seda kinnitanud: Juhan Voites, Jaan
tõrje Seltsi liikmeks kõigi seltsil olevate juriidilise isiku
Koort, Mart Laane, Reinhold Päiv, Jaan Savik, Kristjan
õiguste ja kohustustega ja et iga seltsi liige oleks üksikult
Kliim, Jaan Rosenthal, Leopold Toom, Peeter Grosberg,
tuletõrje seltsi liige. Haaslava Vabatahtlik Tuletõrje Ühing
Kusta Kolt, Johan Grosberg, Villem Põderson, Peeter Luha,
loodi 24 oktoobril 1924.a. Ühinemist aga ei toimunud. Küll
Jüri Voltri, Aleksander Luha, Ado Kalpus, Jaan Saks, Karl
andis tulekinnituse selts 17 jaanuaril 1926.a. „kõik seltsi päRatasepp, Johan Põderson, Johan Lesta, Jaan Unt, Jaan
ralt olevad tulekustutuse pritsid ühes teiste tulekustutuse abiViilup, Jaan Mork, Ferdinand Parson, Johan Zoobel, Johan
nõudega Haaslava tuletõrjujate korraldusse ja täielikule valViru, Daniel Luha, Jaan Kliim. Johan Ivan, Voldemar Pihladamisele.“
puu, Karl Meinhard, Kusta Tennossaar, Jaan Hansen ja seltsi
29 jaanuaril 1925.a. jagati kindlustatavad hooned 3
kirjatoimetaja Jaan Väljaots.“
liiki - õlgkatusega, puukatusega ja kivikatusega. Neist 1 juhul
4 mail 1908.a. otsustati „2 tuletõrje pritsi osta, mis
kindlustati hoone 70% täisväärtusest, 2 juhul 80% ja kivika120 rubla maksavad. Pritsid hoitagu esimene Roiu mõisas ja
tusega hooned kindlustati 90% väärtuses. Kindlustusmaksu
teine Igevere külas Klaose talus. Pritse antakse ka võerastele
võeti 4,5 -5,5 marka iga 1000 marga pealt kindlustatud hoone
tarvitada, aga mitte vähema, kui 20 rubla eest. Kõik seltsi
väärtusest.
liikmed peavad oma hooned, iseäranis ahjud ja korstnad läbi
1933.a. jaanuaris nimetati selts Haaslava Tulekinnivaatama ja tarvilikul viisil ära parandama.“
tuse Seltsiks.
Tulekustutus pritse oli vaja, 120 rubla aga ei olnud
Paraku aga ei suutnud väike kohalik kindlustusselts
seltsil kusagilt võtta. Otsustati pöörduda palvega Liivimaa
edukalt tegutseda. 7 aprillil 1935.a. seltsi peakoosolekul
kubermanguvalitsuse poole, et lubataks seltsil annetusi korjakonstateeriti, „ et liikmete arv on järjekindlalt langenud, mille
ta. Asjaajamine võttis aega, aga 11 novembril 1908.a. teatas
põhjuseks on vald asub linna läheduses ja agentidele väga
seltsi esimees, et „Liivimaa kuberneri poolt kirjaga 6 nokättesaadavas kohas ning need meelitavad liikmeid ära oma
vembrist nr 10667, on seltsile luba antud Haaslava vallas
kindlustusseltsidesse.“
priitahtelisi andeid korjata ja märtsikuus 1909.a. näitusmüüki
25 märtsil 1937.a. muudeti järjekordselt nime ja
korda panna tulekustutamise pritside muretsemiseks“.
selts nimetati ümber Haaslava Valla Ühistegelikuks KindlusNäitusmüük toimus 15 märtsil 1909.a. kohaliku
tuskassaks. Seegi aga ei olnud veel viimane ümbernimetamikarskusseltsi „Priius“ ruumides ja läks üle ootuste korda.
ne. Valdade reformiga seoses võeti 15 detsembril 1939.a.
Aruande järgi korjati raha 198 rubla ja 19 kopikat, asjade
nimeks Kuuste Valla Ühistegelik Kindlustuskassa „Aaslava“.
müügist laekus 64.12, piletite müügist 37.50 ja suitsetamise
lubade müügist (hiilgav idee! müüa tulekustutajate peol raha
eest suitsetamislubasid) 3.90, kõik kokku 303.51. Väljamine-
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Teataja
Omakapitali hoiti 1909 aastani Jurjevi KrediidiKängsepp 1918, Johan Põderson 1920-1922, August
ühingus, 1910 – 1934.a. Tartus Eesti Laenu Hoiu Ühisuses ja
Schasmin 1922-1932, Huko Polli 1932-1938 ja Eduard Palla
edasi 1940 aastani Eesti Panga Tartu osakonnas.
1938-1940.a. Kauaaegsed juhatuse liikmed olid: Kristjan
Seltsi viimane koosolek peeti 30 aprillil 1940.a. ja
Kliim, Jaan Rosenthal, Villem Põderson, Peeter Reino, Jaan
bilansis oli 26 kindlustatud hoonet, neist suuremana KaitseSaks, Voldemar Pihlapuu, Oskar Opmann, Kusta Adamson,
liidu Aaslava kompanii maja „Kaitse Kodu“. Kõik seltsi
Jaan Kõõra, Jaan Kliim, Johan Viru ja Kusta Kiljak. Viimakoosolekud peeti 1927 – 1940.a. Kaitseliidu majas, välja
sesse juhatusse kuulusid Gustav Voites, Eduard Palla, Johanarvatud periood 1932/1933, kui koos käidi vallamajas.
nes Klaosen ja Johannes Allmann.
Seltsi esimees oli: Jaan Link 1904-1909, Jaan Koort
Kindlustuskassa saadeti punaste võimumeeste poolt
1909-1914, Johan Lust 1914-1920, Jaan Unt 1920-1922,
laiali 1940.a. sügisel.
Juhan Voites 1922-1924, ja Gustav Voites 1924-1940.a. KirTaivo Kirm
jatoimetaja oli Jaan Väljaots 1900-1918 ja 1918-1920, Karl

Politseiteated











19.03.03 pöördusid Roiu, Männi 3 kolmanda sektsiooni elanikud konstaabli poole ühise avaldusega,
kuna Männi 3-36 elavale Ene Sepale kuuluv koer rikub majaelanike rahu ja häirib neid. Konstaabel karistas Ene Seppa 120 EEK suuruse rahatrahviga Haaslava valla loomapidamise eeskirjade rikkumise eest.
19.03.03 tungiti Aardla külas Keskuse 3-6 asuvasse
korterisse. Algatatud on kriminaalmenetlus.
27.03.03 avastati Reola-Ülenurme-Roiu mnt. ristmikul
(Suurekivi ristmikul) sõiduauto kontrollimisel 7
plastmasskanistrit diiselkütusega. Asjaolude väljaselgitamiseks on algatatud kriminaalmenetlus.
31.03.03 võttis 1941. aastal sündinud Kalev Täht, kes
oli alkoholijoobes, endale kaineks autojuhiks 1990.
aastal sündinud Andruse. Kalev Tähele koostati väärteoprotokoll juhtimisõiguse üleandmise eest juhtimisõiguseta isikule.
29.03.03 pöördusid Mõraoja elanikud politsei poole
avaldusega, kuna Aivar Viitkini koer jookseb järelevalveta ja ründab elanikke. Algatatud on väärteomenetlus.
07.04.03 pöördus politsei poole Tõnu Ojamaa, kuna
temale kuuluvale maale on omavoliliselt ehitatud vaat-

lustorn, millest oli 20.01.03 arvatavalt tulistatud tema
töölist. Kogutud materjalidest selgus, et ütlused on
vastuolulised, sest tööline, keda arvatavalt tulistati,
kahju ei kannatanud ega soovinud politsei abi.
Omavolilise ehitise rajaja lubas torni lammutada.
Keelduti kriminaalmenetluse algatamisest.
 Ajavahemikul 29.03.03 kuni 19.04.03 on sisse tungitud Palukülas asuvasse Lombi talu hoonetesse ja varastatud on mitmesuguseid esemeid. Algatatud on kriminaalmenetlus.
 23.04.03 teatati politseikorrapidajale, et Koke külas
Kaldma hoovis on surnud rebane. Rebane pandi kilekotti ja anti üle veterinaararstile. Surma põhjus ja marutaudi olemasolu selgitatakse lahkamise teel.
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
Guido Arumets

Ellenviine Mikk

03.07.1975 – 21.03.2003
Metsanurga küla

20.11.1927 – 08.04.2003
Roiu

Väljaandja: Haaslava Vallavalitsus — 62101 Kurepalu, Tartumaa  (07) 490 130.
Toimetas Reemo Timmermann (reemo@haaslava.ee) Trükitud AS TARTUMAA trükikojas

