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Ettevõtlusest Haaslava vallas
Haaslava vallas on registreeritud ca 104 ettevõtet ja füü
silisest isikust ettevõtjat. See on suur arv. Hakates aga nende
nimesid peast üles lugema, jäävad paljud toppama juba teise
kümne juures. Palju aga teame me lähemalt nendestki meile
teadaolevatest ettevõtetest? Täitmaks nimetatud lünka
hakkame käesolevast aastast infolehes Teataja tutvustama
meie vallas tegutsevaid ettevõtjaid. Esimene kirjatükk annab
põgusa ülevaate Roiu aleviku keskmes asuvast aksiaseltsist
BaltOil. Ettevõtet tutvustab tegevdirektor Pekka Mononen.
Mis aastast tegutsete ja missugused on ettevõtte
tegevusalad?
AS BaltOil asutati 1992.aastal. Tegevust alustasime Tartu
linnas Vitamiini tänaval, seejärel kolisime Tõrvandisse Tartu
EPT ruumidesse ning alates 1998. aasta lõpust oleme Roiul.
Firmal
on 6
põhitegevusala: auto-, kodu- ja
ehituskeemiatoodete, metsandus-, lõikamis-, lihvimis- ja
autoõlide ning professionaalpesemisvahendite pakendamine
ja hulgimüük; sissetoodava puitparketitoorikute töötlemine ja
turustamine; Bauer kemikaalivabade veepuhastusseadmete
maaletoomine ja edasimüük; koristusseadmete, -tööriistade
ja –vahendite vahendamine; elektritööriistade, aiatarvete ja –
tööriistade, el. generaatorite, mootorrataste ja –rollerite,
ATVde maaletoomine ja hulgimüük. Ettevõttel on kaks
tütarfirmat: Lõuna Auto OÜ, kes tegeleb põhiliselt
professionaalsete autohooldusvahendite maaletoomisega ja
hulgimüügiga ning E-Truck OÜ, kes toob sisse
prügiveomasinaid, remondib neid kohapeal ja turustab.
Kui palju inimesi töötab Teie juhitavas ettevõttes ja kui
palju on nendest Haaslava valla elanikke?

mahutitele ehitame ümber varjualuse ning territooriumi
piirame elamu poolt kõrge aiaga. Meie poolt turustatavad
tooted on kõik sertifitseeritud ning vastavad Euroliidu
nõuetele ja nagu ma eelnevalt juba mainisin, osa meie
toodetest turustatakse praegu Euroliidu maadesse. Praegu
tegeleme aga ettevõttele ISO-9001 sertifikaadi taotlemise
dokumentide koostamisega.
Missugused on ettevõtte praegused probleemid?
Rääkides sisemistest probleemidest peaks mainima
käibevahendite nappust. Palju kulub ära ehitamisele. Samuti
on puudus headest spetsialistidest. Probleemina peab
nimetama ka seda, et millegipärast on kohalike elanike seas
neid, kes peavad meie ettevõtet ohtlikuks, keskkonda
reostavaks jne. Nii on viimase aasta jooksul meie ettevõtet
elanike kaebuste põhjal täiendavalt kontrollinud: Tartumaa
Päästeteenistuse inspektorid kahel korral, Tartumaa
Keskkonnainspektsiooni ja Tervisekaitsetalituse inspektorid
samuti kahel korral, Tööinspektsiooni inspektorid ühel
korral. Kontrollimistest iseenesest ju midagi halba ei ole.
See, et meie tegevusest erinevad kompetentsed ametnikud
midagi ohtlikku inimestele või keskkonnale ei leia, on
tõestuseks sellele, et asjad ka tegelikult nii on. Põhilise töö
teeme ära tööpäevadel kella 8 ja 18 vahepeal, tootmine on
meil müravaba. Korra juhtus küll nii, et kui tegime ehitatavas
laohoones betoonivalutöid, mida ei saanud monoliitühenduse
saamiseks pooleli jätta ning pidime töid õhtul jätkama,
kutsuti politsei, kes peatas tööd. Pidime need valamistööd
uuesti tegema ja kandsime sellega 58 000 krooni kahju.
Loodame, et peale plaaniliste ehitustööde lõpetamist ja
territooriumi heakorrastamist paraneb ka suhtumine meisse.

Kokku töötab meil 19 inimest, kelledest tootval tööl on 13.
Seonduvalt vahendustegevusest on meil mitu müügijuhti.
Pooled töötajatest on pärit Haaslava vallast.

Lõpetuseks tänan Teid ettevõtte tutvustamise eest ja soovin
edu edaspidises alanud aastal!

Kui suur on kohapeal toodetavate toodete nomenklatuur
ja missugused on peamised tooteartiklid?

Hr Pekka Mononeni küsitles
vallavanem Jüri Raudseping

Erinevaid tooteid toodame kohapeal viiekümne ringis.
Peamised tooteartiklid on klaasipuhastusvahendid autodele ja
hoonetele, jahutus- ja pidurivedelikud. Toodangust ligikaudu
60% müüme Eesti hulgimüüjatele, ülejäänud 40% läheb Läti,
Leedu, Soome ja Rootsi hulgimüüjatele.

Valisime esimeseks tutvustatavaks ettevõtteks aktsiaseltsi
BaltOil ka sellepärast, et nende kohta on samuti
vallavalitsusele esitatud mitmeid järelepärimisi. Oleme
samuti viimase poole aasta jooksul kolmel korral kohtunud
ettevõtte juhiga ja teinud omapoolseid kontrollimisi
ehitamiste osas. Omapoolses tegevuses oleneme tuginenud
paljuski
riiklike
kontrollorganite
inspekteerimiste
tulemustele. Praktiliselt kogu maailmas asuvad kõrvuti nii
elamurajoonid kui tootmisettevõtted, selles ei ole midagi
kummalist ega erandlikku. Jääb uskuda riskianalüüse, et
praegune kooslus ei kujuta ohtusid aleviku elanike elule ja
tervisele
ning
keskkonnale.

Missugused on ettevõtte arengusuunad ja kuivõrd olete
valmis kauplemiseks Euroliidu maades?
Kohapeal toodetavate kaupade nomenklatuuri me suurendada
ei kavatse, pigem vähendame, s.o. orienteerume
enamnõutavatele kaupadele. Tahame lõpetada pooleliolevad
ehitustööd, et saaks heakorrastada territooriumi. Valmivasse
lattu paigaldame kõik praegu väljasoleva taara, suurtele

Äitähh ja Teile samuti paremat!
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Minu poeg ei taha, et tema pensioni kogutakse isa arvelt
Aastaid tagasi loetud aforismide kogumikust mäletan
järgmist ütlust: “mehe kultuuritaset näitab tema suhtumine
naisesse”. Aga mis näitab ühe riigi kultuuritase? Eks ikka
suhtumine elatanud inimestesse ja abivajajatesse. Ja selles
osas on “uus poliitika” teinud tugeva tagasisammu.
“Pensioni tõstmine pole küsimus lahkusest vaid
võimalustest” kuulutas sotsiaalminister Marko Pomerants
läinud nädalal sotsiaalkomisjoni lahtisel istungil Riigikogu
valges saalis, mis toimus seeniorparlamendi - Pensionäride
Ühenduse ja Pensionäride Liidu osavõtul. Selle vildaka
lausega oligi konflikt üles kistud, sest kes meist ei teaks, et
pensionifondi koguneb pea juba 1,8
miljardi suurune ülejääk, mis annaks
pensione tõsta juba jaanuarist. Teame ka ,
et pensione oleks saanud ju juba juulist
rohkem tõsta kui sada krooni nn.
lepitusraha. Ent kahjuks lükati kevadel
Keskfraktsiooni
vastav
ettepanek
sahtlisse paremaid aegu ootama. Ka meie
äsjane seadusemuudatus tõsta pensioni
baasosa 100 krooni võrra jaanuarist
kukutati läbi. Nii tuligi minister rahva
ette valitsuse seisukohaga suurendada
pensioni baasosa 50 krooni võrra
esimesest aprillist, mis tähendaks aga
seda, et järgmise aasta jooksul tõuseks
pension 42 aastase tööstaaži korral vaid
100 krooni. Järgmist, Euroliiduga
ühinemise aasatat, iseloomustavad aga
hinnatõusud, tõusevad ju aktsiisid ja
käibemaks, mis kokkuvõttes tähendab vaid 100-kroonise
lisaraha puhul pensionäride senise toimetuleku langust. Aga
kui minister lisas, et teiseks pensionisambaks rahade
kantimine esimese arvelt pole vastuolus mitte ühegi seaduse
ega ka põhiseadusega, ei pidanud eakate esindajad enam
vastu.
Pensionitõus vaid 5%
Eesti Pensionäride Ühenduse esimees Sven Pärn: “
Pensionide kasv keskmisse palka on pidevalt halvenenud.
Nüüd siis pakute vaid 5% tõusu. 100 kroonist lisaraha suvel,
mis läks riigile maksma vaid 300 000 krooni, võib võrrelda
Raua kooli remondi rahaga. Minister lubas meile suvel, et
oktoobriks teeb valitsus valmis pensionide indekseerimise
uue kontseptsiooni. Nüüd teatas aga Parts, et seda ei
kavatsetagi teha. Kogu ühiskond elab palga järgi, reisitakse,
käiakse teatris, süüakse jne. Meiegi oleme sama ühiskonna
liikmed ja tahame tarbida neidsamu summasid, millised on
palgad. Aga Euroopa lihttöölise palk ei sobi meie pensionide
aluseks, sest 300 000 tuhande inimese üle ei tohi
otsustada1800 lihttöölist. Siin pole meie situatsioon Euroopa
omaga lihtsalt võrreldav. Teise samba indekseerimine meie
arvelt on suurim ülekohus. Minu poeg küll ei taha, et tema
tulevast pensioniraha võetakse tema isa pensionist.”
Eesti Pensionäride Liidu esimees Enn Kallikorm: “ Rahast
rääkides oleks valitsusele ehk kasulik teada, et vastavalt
küsitlustele on loobunud 38% pensionäridest hambaravist,
48% sugulaste ja tuttavatega suhtlemisest ja 38%
täisväärtuslikust toidust.”
Pension olgu seotud keskmise palgaga.

Rahvaliit arvas, et pensioni suurus peaks olema suhtes
keskmise, ja mitte lihttöölise palgaga. Et pensioni suurus
peaks olema 40% keskmisest palgast. Muidugi õige, ent tekib
vaid küsimus, miks siis Rahvaliit omi häid mõtteid praeguses
koalitsioonis ei teosta. See on sama, nagu Rahvaliit kirjutab
kohalikes lehtedes, et nad
toetavad kõigile võrdset
vanemapalka, aga saalis vajutavad vastupidisele klahvile ja
peavad maha kõne diferentseeritud vanemapalga kasuks.
Muidugi peaks pension olema seotud just keskmise palgaga,
ent kahjuks on indekseerimise valemisse pensionäride
olukorra halvenemine sisse programmeeritud juba sellest
ajast kui kunagine sotsiaalminister Marju
Lauristin sidus pensionid palgas ja
palgatõusust lahti. Ja praegugi pole
küsimus mitte niivõrd raha, vaid tahte
puudumises pensione tõsta, nagu see
parempoliitikute puhul aastaid olnud on
ja nagu praegugi on
“koosmeele
valitsuse “ prioriteediks toetada noori
edukaid emasid, kes endaga ise hästi
toime tulevad ja kes toetust ei vajaks.
Keskfraktsiooni jutt pensionide tõstmisest
ei ole mingi populism, vaid et seda
näitavad ka teod. Kui eelmise kolmikliidu
esimesel valitsemisaastal tõusis pension
ühe krooni võrra ja järgmisel aastal 11
krooni, siis eelmise 13 kuu jooksul, mil
Keskerakond võimul oli, tõusid pensionid
kokku 355 krooni võrra. Need on faktid,
mida ei saa eitada.
Pensionikassa raha jäägu tänastele pensionäridele
Ent praegu käitutakse pensionäride rahaga tõesti alatult, sest
tol ajal kui 20-protsendiline pensionimakse kehtestati, lepiti
ka kokku, et see raha jääb tänastele pensionäridele. Muide,
toon ära ka Siim Kallase kuulsaks saanud ütlemise
Kogumispensionide kohta aastast 2000 Riigikogu
stenogrammist võetuna: ”keegi ei võta jõuga mingist sambast
midagi ära, millele kellelgi teisel on mingi õigus.” Ent
tollase rahandusministri teod näitavad midagi muud. Ja ega
pensionäridel muud üle ei jäägi kui kohtusse pöörduda, nagu
seda ka plaanitakse, valitsus on ju oma sõna öelnud. Ainult,
et siis läheks Euroopasse ikka sõnum küll – Eesti Riik käib
pensionäridega kohut! Seepärast kutsusin valitsust üles siiski
mõistus kokku võtta ja pensionäridele inimväärset pensioni
maksma raha eest, mille nad ise on kogunud.
Saalis tõusid emotsioonid lakke kui Reformierakondlane
Rein Aidma püüdis veenda, et pensione ei saa tõsta rohkem
kui sada krooni juba ainuüksi sellepärast, et Eestit ähvardavat
pidevalt Venemaa oht ning et seetõttu peame oma
kaitsekulutustele järjest rohkem raha suunama. Samuti
mainis ta : “ minu ema ütleb alati, et ta ei tahagi Eesti riigi
käest pensioni saada, et maksku seda hoopis Venemaa.”
Seepeale läks üleüldiseks sõjaks. Ministrilt nõuti aru, et kas
tal pole piinlik oma ema ja isa arvelt iseendale pensioni
koguda ja öeldi et järgmisel korral tuleb ministril Toompea
platsil juba saja tuhandele pensionärile aru anda.
Hingesoojust Teie kodudesse ja teokat uut aastat!
Marika Tuus
Riigikogu keskfraktsiooni liige
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Toetuse saamiseks tuleb põllumajandusmaa PRIAs kirja panna
Kõigil põllumajandusmaa kasutajatel, kes soovivad
edaspidi saada pindalapõhiseid Euroopa Liidu toetusi,
tuleb 15. märtsiks maa Põllumajanduse Registrite ja
Informatsiooni Ametis ehk PRIA-s deklareerida.
Edaspidi makstakse pindalapõhiseid põllumajandustoetusi
ainult deklareeritud maa kohta. Ka loomatoetuste puhul
hakatakse jälgima piisava rohumaa olemasolu.
Põllumajandusmaad saavad PRIAs kirja panna nii
maakasutajad kui ka maaomanikud. Deklareerimisega annab
põllumees PRIA-le ülevaade oma valduses olevate maade
kasutusotstarbest. Kirja tuleb panna 2003. aastal kasvatatud
põllumajanduskultuuride pind, püsirohumaa ja ajutiselt
kasutusest väljas olev põllumajandusmaa.
Seni oli deklareerimine vabatahtlik ja seda sai teha nendes
maakondades, mille kohta olid olemas uued, ortofotode
põhjal tehtud kaardid. Veebruari alguseks on kogu Eesti
kohta olemas uus kaardimaterjal.
Enne deklareerimist peab tootja või maaomanik olema ennast
arvele
võtnud
PRIAs
põllumajandustoetuste
ja
põllumassiivide registris. Registrisse arvele võtmise avalduse
saab täita PRIA piirkondlikus büroos.

minnes olemasoleva kaardimaterjali, näiteks katastriplaani
kaasa võtta. Siis on PRIA spetsialistil lihtsam arvutist õige
põld või rohumaa üles leida. Registrisse kandmise avalduse
ja deklareerimise teatise vorme ning põllumassiivide kaarte
saab nii PRIA büroodest kui ka veebilehelt www.pria.ee.
Teraviljatoetuse kaartidest
Seni tuli põllumeestel teraviljatoetust taotledes arvestada
põllu suurust katastrikaardil olevate andmete järgi. Kui PRIA
inspektorid GPS-seadmetega põlde üle mõõtma sattusid,
selgus tihtipeale, et mõõtmistulemused ja katastrikaardil
olevad andmed ei lähe kokku. Erinevus katastri kaardil kirjas
oleva pindala ja kontrollmõõdistamise vahel tekib siis, kui
põllumees ei kasuta teravilja kasvatamiseks kogu kaardil
olevat pinda.
Uued PRIA poolt jagatavad kaardid on põllumeestele abiks
põllu- ja rohumaa pinna määramisel. Ortofotodel põhinevatel
kaartidele on märgitud ka põllumassiivide piirid ning
pindala, kusjuures sealt on juba maha arvatud objektid, mille
pinda ei saa kasutada põllukultuuride kasvatamiseks, näiteks
kraavide perved, suuremad kivihunnikud, puude salud jne.
Heli Raamets
PRIA pressinõunik

Põllumajandusmaad saab deklareerida PRIA piirkondlikes
büroodes 2004. aasta 15. märtsini. Soovitame PRIAsse

Politsei töökorralduse muutused
Seoses politseiasutuste reorganiseerimisega on alates
käesoleva
aasta
algusest
mõneti
muutunud
ka
politseitegevuse korraldamine Tartu maakonnas. Tartu
Politseiprefektuur on 31.12.2003 a oma politseilise tegevuse
lõpetanud. Avaliku korra ja sisejulgeoleku tagamisega
tegeleb Lõuna Politseiprefektuuri Tartu politseiosakond,
mille koosseisus jätkavad tööd elanikke teenindavad
piirkonnakonstaablid ja patrullpolitseinikud. Kuni 1.märtsini
kehtib
politseis
üleminekuperiood,
mille
jooksul
komplekteeritakse uued struktuuriüksused ning määratletakse
nii sisuliselt kui ka vormiliselt töökorralduses toimuvad
muudatused.
Politsei ümberkorraldamise peamiseks eesmärgiks on
senisest optimaalsem juhtimine ning ressursikasutus. Seega
ei saa me uute eesmärkide püstitamisel rahulduda vaid
stabiilsuse tagamisega. Meie kindel soov on osutada
elanikele veelgi paremat politseiteenust. Lähtuvalt politsei
eelarvevõimalustest ei saa paraku suurendada kuritegude
ärahoidmise ja elanike otsese abistamisega tegelevate
politseinike arvu või tõsta nende motiveeritust palgatõusuga.
Piirkondlikus politseitöös võime siiski edu saavutada
kohalikke olusid, elanike ning omavalitsuste taotlusi ning
ettepanekuid arvestava sihipärase tegevusega.
Käesolevaks ajaks on teada Siseministeeriumi poolt on 2004.
aastal politseivaldkonnas püstitatud prioriteedid:

• uue kogukonnakeskse ja optimeeritud politseistruktuuri
tööle rakendamine
• narkokuritegevuse ja korruptsiooni vastase võitluse
tõhustamine
• liiklusjärelvalve tõhustamise läbi hukkunute arvu
vähendamine
• uuele kriminaalmenetluse seadustikule ülemineku
ettevalmistamine
Kindlasti on alanud aastal Tartu politseiosakonna jaoks
esikohal uute politseistruktuuride töö korraldamine
võimalikult kogukonnakeskselt. Lõuna Politseiprefektuuri ja
Tartu politseiosakonna tegevuskavade koostamisel püüame
senisest rohkem kasutada konkreetses piirkonnas töötavate
politseinike, piirkonna elanike ja kohalike omavalitsuste
poolt äramärgitud probleemide pingeridu. Sellest põhimõttest
lähtuvalt koondavad ka piirkonnakonstaablid juba teavet
elanikelt
ja
omavalitsustelt.
Loodan
aktiivsele
kaasalöömisele ning koostööle turvatunde tagamisel nii oma
kodukandis kui ka kogu Tartumaal.
Kuigi uue politseiasutuse käivitusperioodil on lisatööd
politseis palju, püüan võimalikult kiiresti kohtuda kõigi
huvitatud
omavalitsuste
juhtidega,
et
koostöö
politseiorganisatsiooniga kulgeks võimalikult sujuvalt ja
tõrgeteta.
Indrek Koemets
Tartu politseiosakonna ülemkomissar
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Huvitav teada
Tehes kokkuvõtteid eelmise aasta kohta annaksin väikese
ülevaate Haaslava vallas registreeritud sündide ja surmade
kohta:

Surmasid registreeriti 2003.aastal 23. Nendest mehi oli 16
ja naisi 7. Kõige rohkem surmasid registreeriti juulikuul
s.o 6.

2003.aastal registreeriti meil 18 sündi: nendest poisse oli 6
ja tüdrukuid 12. Kõige rohkem registreeriti sünde aprilli- ja
detsembrikuus.

Haaslava valla elanikeregistrisse kanti 2003.aastal 117
elanikku ning vallast lahkus 83 elanikku.
Aire Veske
Vallasekretär

Õnnitleme veebruarikuus sündinuid
3
4

5
7
8
9
12
13
17
18
20
22
23

25
28
29

Koidula Borotkin
Liidia Oknova
Anatoli Romanov
Tiiu Kama
Karl Meinhard
Asta Koljak
Elvi Hintser
Elsa Kaljuste
Valter Paal
Milde Otsa
Marju Nigul
Asta Ratasepp
Helju Hint
Enn Banner
Anna Vanaküla
Ede Juhkam
Koidula Mitt
Ilme Piir
Hilda-Helene Jens
Valentina Kerge
Kalju Kõiv
Ella Voltein
Aleksandra Tätte
Illar Pappel
Ivan Mihhailov
Evdokia Burkova

1935
1924
1936
1942
1927
1921
1941
1922
1922
1927
1944
1920
1937
1942
1920
1937
1918
1937
1933
1935
1935
1920
1928
1929
1937
1924

Kriimani
Roiu
Tõõraste
Uniküla
Ignase
Lange
Kurepalu
Igevere
Kriimani
Päkste
Mõra
Kitseküla
Uniküla
Kurepalu
Uniküla
Haaslava
Kriimani
Lange
Roiu
Kriimani
Kriimani
Kitseküla
Kriimani
Ignase
Koke
Roiu

Sünniaasta 2003
Christin Johanna Elisabeth Vaht
29.12.2003
Aardla
Markus Skatškov
27.12.2003
Koke
Elis-Marlene Kirm
23.12.2003
Roiu
Karolin Demidov
22.12.2003
Kriimani
Sünniaasta 2004
Tanel Lokk
08.01.2004
Roiu
Palju õnne!

Aastalõpu mõtteid koolist
Tervitused juubilarile!
13. jaanuaril tähistas Sillaotsa Põhikooli õpetajaraamatukoguhoidja Aulike Lõõndre 50. juubelit.
Aulike Lõõndre alustas meie koolis tööd 1982.
aastal. Tol korral tuli ta küll asendama muusikaõpetaja
asendajat. Põhikohaga hakkas Aulike Lõõndre Sillaotsa
koolis tööle 1. märtsil 1986. Selle pika aja jooksul on õpetaja
Aulike olnud muusika-, bioloogia-, käsitööõpetaja ja
pikapäevarühma kasvataja. Praegu õpetab ta 4. ja 5. klassi
tüdrukutele käsitööd ning on raamatukoguhoidja.
Aulike Lõõndre on lõpetanud 1974. aastal Tartu
Muusikakooli.
Ta
on
töötanud
müüjana
Tartu
noodikaupluses Helikiri, Võnnu kultuurimaja direktorina
ning Haaslava kultuurimajas kunstilise juhina. Muusika on
Aulikese üks hobidest tänaseni. Alates 1982. aastast töötab
Aulike Lõõndre Haaslava meeskoori teise dirigendina.Oma
suurimaks õnnestumiseks Sillaotsa koolis peab Aulike 52
last, keda ta on Sillaotsalt ellu saatnud ning kellega paljudest
on tal praeguseni säilinud tihe side. Põhikooli õpilastele
soovib Aulike mõistmist, et haridus on väärtus ning tööta ei
saavuta midagi.

Palusin Aulikesel end kolme sõnaga iseloomustada
ning ta ütles, et on rõõmsameelne, ei pea pikka viha ja on
kannatlik.
4. klass intervjueeris emakeeleõpetaja Annika
Tõnuristi juhendamisel oma klassijuhatajat:
Milline õppeaine meeldis lapsepõlves kõige rohkem?
Mulle meeldis väga laulmine.
Missugused olid Teie matemaatika hindeid Teie enda
kooliajal?
Need olid pigem neljad ja kolmed, sest mulle meeldisid
rohkem keeled: vene keel, saksa keel.
Mis oli Teie lapsepõlve lemmikraamat.
Seda on raske öelda, aga vist “Karlsson katuselt”.
Kas Te koolis märkusi ka saite?
Ikka sain, ega ma olnudki nii pai laps.
Millal Te kooli tööle läksite ja millist õppeainet õpetama
hakkasite?
Läksin 1984. a Rõngu kooli ja hakkasin õpetama laulmist.
Kui kaua olete koolis töötanud?
Päris täpselt ei teagi, sest tegin vahepeal ka muud tööd, aga
nii umbes 25 ja 30 aasta vahel.
Kas Teile meeldib õpetaja olla? Miks?
Meeldib, sest see on vaheldusrikas töö.
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Kui kaua kavatsete oma tööd jätkata?
Kas Teile meeldib meie kool?
Niikaua kuni pensionile lähen, ehk siis veel 13 aastat.
Meeldib küll, sest on parajalt väike ja asub looduslikult
kaunis kohas.
4. klassi lapsed kirjutasid oma klassijuhatajast.
Missugune oli Teie esimene klass siin koolis?
Aulike on normaalne õps, eriti ei riidle.
Kui ma 22 aastat tagasi siia kooli tulin, siis anti mulle
Õpetaja Aulike meeldib mulle, räägib oma elust ja kooli
juhatada 7. klass. Ma natuke kartsin ka, sest õpilasi oli 13 ja
asjadest. Ta on hea raamatukoguhoidja, sest ta ei luba teisi
see on selline arv, mille puhul võib midagi halvasti minna.
arvuti juurde, kui kellelgi on arvutiaeg. Ta on väga tore ja
Milline klass meeldib Teile kõige rohkem?
abivalmis inimene.
Ikka oma klass!
Õpetaja Aulike käib igal hommikul meie klassi juures, et
Kas olete oma praeguse klassiga rahul?
meid üle lugeda. Aulike on hea ja lahke õpetaja. Ta oskab
Otse loomulikult! 4. klass on tore, hästi energiline ja eelmisel
hästi erinevaid asju seletada. Vahepeal ta pahandab meiega,
aastal sain tunda, mida tähendab algklassi laste klassijuhataja
näiteks siis kui mõni ütleb, et sai etteütluse kahe.
olla. See oli suur rõõm.
Aulike on üks mu lemmikõpetajaist. Ta oskab hästi käsitööd
Millistele klassidele annate käsitööd?
õpetada ja laulda. Aulikesest õhkub armastust just meie
Kahele klassile: 4. ja 5. klassile.
klassile. Ta on väga mõistev ja leebe ega pahanda ilmaasjata.
Kas Teile meeldib koolis käsitööd õpetada?
Tänu temale saame käsitöö selgeks.
Meeldib küll, sest mis on mulle endale südamelähedane, seda
Aulikesele meeldib sama asi, mis mu emale, ta on tore,
on mõnus ka teistele õpetada.
naljakas ja vaimukas. Ta on minu arust kooli parim õpetaja.
Millist koepinda kõige meelsamini koote?
Aulike teeb tunni lõbusamaks. Ta on rõõmus ja energiline.
Ma arvan, et sellist pitsilist, aukudega.
Temaga tulevad hästi lõbusad perepäevad ja klassiõhtud.
Kas Teile meeldib raamatukogus töötada?
Õpetaja Aulike meeldib mulle sellepärast, et ta korraldab
Jah, päris huvitav on raamatutega tegeleda.
perepäevi
ja
klassiõhtuid.
Aulike
on
lahke
Kas lapsed loevad palju raamatuid?
raamatukoguhoidja ega küsi kogu aeg: ”Millal sa raamatud
Varem lugesid rohkem, aga nüüd tegelevad lapsed arvutitega
ära tood?” Teises koolis pidi isegi paksu raamatu kahe
ja lugemiseks jääb liiga vähe aega.
päevaga läbi lugema.
Kui pikk on Teie tööpäev?
Õpetaja Aulikesega on hea rääkida, sest ta alati kuulab kõiki
Koolis olen ma 8.30-st 15.45-ni, aga ega siis pole veel
ja tunneb nende vastu huvi.
tööpäev läbi. Kodus ootavad veel mitmed tööd.
Sillaotsa kooli pere soovib õpetaja Aulikesele
Millega tegelete vabal ajal?
jätkuvalt õnne ja südamesoojust. On õnn, kui suudad kogu
Ikka oma hobi – käsitööga.
elu kanda südames päikesekillukest, mille soojust ja valgust
Milline on Teie lemmikajakiri?
jätkub kõigile.
Arvatavasti “Pere ja Kodu”
Ilvi Suislepp
Kas loete palju raamatuid? Miks?
Sillaotsa Põhikooli direktor
Püüan palju lugeda, sest mulle meeldivad raamatud, eriti
lasteraamatud.

Sillaotsa Põhikooli direktor kiidab
Sillaotsa Põhikooli direktor avaldab
kiitust hea ja väga hea õppeedukuse
ning hea ja eeskujuliku käitumise
eest 2. õppeveerandil järgmistele
õpilastele:
Tõnis-Ingvar Mals
Kermo Mäesepp
Rando Rannik
Eve Liis Saaremets
Martin Skatškov
Herman Vaht

1. klass

Rasmus Annok
Meriliis Evart
Marta Köbas
Oliver Leppik
Henrik Lepson
Gertrud Pleksner
Tanel Rannik
Timo Tori
Roland Reinvald
Karola Siimsalu

2. klass

Eleri Helimets
Kätlin Juss
Lauri Kiissel
Merilin Laur
Gabriel Lukas
Merili Rudakov
Reili Saar
Kristjan Skatškov

3. klass

Merlin Grosberg
Eigo Helimets
Kristin Klaus
Carmen Küdorf
Mihkel Manglus
Gert Skatškov

4. klass

Taavi Mals
Martin Grosberg
Eva Häidov
Ainar Lillo
Gerli Manglus
Valdur Mironov
Denis Pappel
Karl Pleksner
Triin Tõnurist

5. klass

Liis Järvemäe
Maario Lõuna
Riho Raag

6. klass

Johanna Annamaa
Kaire Roosimäe

7. klass

Arnika Aadusoo
Katre Kõõra
Jane Meinhard

8. klass

Signe Zujeva

9. klass

Ilvi Suislepp
Sillaotsa Põhikooli direktor
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Perepäev
Uuel aastal uue hooga! See väljend sobib väga hästi
iseloomustamaks Haaslava valla ja Lastekaitse Liidu
ühisprojektist sündinud valla perepäevade traditsiooni.
Eelmisel aastal alustatud perepäevi on praeguseks toimunud
neli. Tore, et kord-korralt on lisandunud uusi inimesi, ja et
enamik kord juba osalenud perepäevalisi ikka ja jälle
pühapäeviti tee Priiuse Seltsimajja leiab.
Aasta esimesel perepäeval oli võimalik osaleda vestlusringis
koos psühholoog Külli Muugiga. Tore, et vanemad seda
võimalust kenasti kasutasid ja aktiivselt vestluses osalesid
ning küsimusi esitasid. Lastel oli samal ajal võimalik
tegeleda teiste põnevate asjadega: õppida põletamistehnikat
Taivo Kirmi ja kingituste pakkimist Anu Hillermaa käe all.
Päris pisikesed mängisid ja tantsisid Ilona Vaageniga
muinasjutunurgas. Aitäh teile suure abi eest!
Ka ei puudunud perepäevalt ühised ringmängud ja väike
limbovõistlus ning muidugi
maiustamine. Viimase
koosviibimise suur üllatus oli see, et lapsed tahtsid esineda
ning esitasidki mitu laulu. Loodetavasti on ka järgmisel

perepäeval julgeid ja hakkajaid lapsi, kes soovivad oma
laulu- ja tantsuoskust teistele näidata.
Täiskasvanud ja suuremad lapsed said perepäeva lõpul ka
ankeedi päeva hindamiseks. Selgus, et perepäeva tervikuna
hinnati toredaks või suurepäraseks ja kindlasti plaanitakse
osaleda ka järgmisel koos veedetaval pühapäeval. Hea oli
tõdeda, et enamik soovib olla perepäevadel aktiivne
kaasalööja ning on valmis ka ise teistele midagi õpetama,
mõnd mängu või töögruppi juhendama. Samuti saime uusi
mõtteid vastajate ettepanekute näol, et perepäevi
huvitavamateks ning vaheldusrikkamateks muuta.
Järgmine perepäev leiab aset pühapäeval, 29. veebruaril.
Kavas on meisterdamine kogu perele, mitmesugused mängud
ja võistlused. Kui ilm lubab, läheme ka õue – talverõõme
nautima ning vastlapäeva pidama. Mis täpsemalt toimuma
hakkab, sellest saab lähemalt teada varsti välja pandavatelt
kuulutustelt.
Uute rõõmsate kohtumisteni!
Projekti assistendid
Maive Otsa ja Tiina Karu

Haaslava valla kultuuri- ja spordiüritused
5. veebruaril
7. veebruaril
20. veebruaril
20. veebruaril
22. veebruaril
24. veebruaril
26. veebruaril
27. veebruaril
29. veebruaril

Kohtumine Riigikogu liikme Koit Prantsiga Roiu Päevakeskuses
Talvine spordipäev Sillaotsal, Harakamäel
Sõbrapäevadisko koolinoortele Priiuse Seltsimajas
Sõbrapäevadisko Priiuse Seltsimajas
Pensionäride ühenduse Kuldlõng sõbrapäevapidu Priiuse Seltsimajas
Vabariigi aastapäeva tähistamine Haaslava valla vabadussamba juures
Kontsert kodule. Lasteaed Kukupai lapsed esinevad Roiu Päevakeskuses
Tantsuõhtu ansambliga Seelikukütid
Perepäev Priiuse Seltsimajas

kell 10.00
kell 12.00
kell 18.00-21:30
kell 22.00
kell 12.00
kell 10.00
kell 10.00
kell 21.00
kell 12.00

TANTSUÕHTU KOOS
ANSAMBLIGA SEELIKUKÜTID
27. VEEBRUAR 2004 KELL 21.00
PRIIUSE SELTSIMAJAS
KUREPALUS
PILET 50 KROONI
AVATUD KOHVIK

KODUKANDILOOD LXXX
lehekülgi Haaslava valla ajaloost
Seekordses lehenumbris avaldame esimese osa
Tullo talu perenaise Leida Adamsoni memoaaridest ”I
Maailmasõda ja Eesti Vabadussõda tabab Haaslava valda”.
Kirja pannud Leida Adamson 1980-ndatel aastatel kui
valitses Sovjeti impeeriumis Brežnevi ”stagna aeg”.
Materjalid on meieni jõudnud Leida Adamsoni poja Kusta
Adamsoni vahendusel Rootsist.
1905.a. revolutsioon ei toonud eesti rahvale kergendusi, küll
aga kandis ta endaga rahvamentaliteedi ümberkujunemist,
tublisti
vähendas
ärkamisaegset
patriarhaalset
tsaaritruualamlikkust ja laiendas rahva poliitilist silmaringi.
Balti rüütelkond tundis end uuesti seisukoha peremehena ja
lükkas maa venestamise tagasihoidmiseks kõik vene

valitsuse uuendusettepanekud tagasi. Nii jäi vene riigi
kultuursem provints peaaegu keskaegse korra juurde, kuna
mujal Venemaal hoopis liberaalsemad valitsusasutused –
semstvoid sisse seati.
Elu paiskus jälle endistesse rööbastesse ja veeres
Romanovite kahepäise kotka tiibade kaitse all harilikku
kindlat rada mööda. Jõudis kätte 1913. aasta. Terve vene
monarhia juubeldas. Kõikjal peeti tsaari suguvõsa juubeli
puhul aktuseid, pidusid ja paraade ning lauldi vägevat
riigihümni:”Боҗе царя храни, Силъный дepжaвный
Цapcтвyй нa cлaвy, нa cлaвy нaм! Цapcтвyй нa cтpaх
вpaгм, Цapь пpaвo cлaвный, Боҗе царя храни!”
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Anveldi ja Pöögelmanniga eesotses jo vene ametnikud, kes ei
Sellele hümnile olid eesti soost koolijütsid oma maitse järgi
tahtnud oma kohta kaotada.
rahvapärased sõnad seadnud: "Poiss situb räbalaid, siniseid ja
Vene Ajutise Valitsuse poolt määrati endine Tallinna
punaseid, siiru-viiru verevit" jne. Kirikutes pidasid batjuškad,
linnapea Jaan Poska alguses Eestimaa kubermangu, hiljem
pastorid ja kšjondsid ning neist kõrgemad kirikumehed tsaari
aga terve ühendatud Eesti komissariks, tema abiks nimetati
ja ta kõrge perekonna eest hingepalveid, mis sugugi
Tartu advokaat Parts. (Partsi abikaasa Elmerine Parts oli
ülearused ei olnud, sest Nikolai II ainus poeg, troonipärija
Tartus I plastilise tantsu tantsija, tema oli Ella Ilbak).
Aleksei, põdes hemofiiliat, mille ta emapoolselt suguvõsalt
Eestlaste esimeseks suuremaks saavutuseks oli 1917. a.
pärinud. (Keisrinna Aleksandra Feodorovna oli endine
aprillis vene Ajutise Valitsuse poolt kinnitatud uus
Hessen-Darmstadti printsess). Ka oli poisikesel kõndimise
maaomavalitsuse seadus. Selle põhjal valiti mais
juures viga – ta ei seisnud kindlalt jalgadel, mis talle aegMaanõukogu ja hakati ühtlasi rahvuslikke väeosasid
ajalt ka valu tegid ja juba 6 – 7 aasta vanust poisikest kandis
moodustama. Tallinnas peeti juulikuus rahvakongress ja eesti
paraadidel tugev kasakas süles.
rahvuskongress, kus saadikutele poliitilisi päevaküsimusi
Kõikumatuna ja kõikvõimsana paistis vene tsaar ja tema
selgitati. Haaslava vallast
riigivalitsus. Järgmise 1914. 1. suvel algas Esimene
Maailmasõda. Korduvad mobilisatsioonid kutsusid ka
VÕTSID RAHVAKONGRESSIST OSA ROIU MÕISA
rohkesti eesti mehi vene lipu alla. Üks rekvisitsioon järgnes
OMANIK JOHAN PÕDERSON MÕISAOMANIKteisele. Nõuti sõjaväele hobuseid, rakmeid ja vankreid,
KUDE JA VALLAKIRJUTAJA JAAN VÄLJAOTS
lihaloomi jne. See tekitas talupidajate hulgas nurinat ja
MAATAMEESTE SAADIKUTENA.
Mõlemad pöördusid Tallinnast koju suures vaimustuses
rahulolematust, samuti tegi meestööjõu puudus muret. Linnaeelseisvast rahvuslikust enesemääramise võimalusest. Ajutise
ja maatarahva majanduslik elu muutus järjest raskemaks. Ka
Valitsuse ringkirja põhjal tuli valdades uued demokraatlikud
mõjus häirivalt alatasa lähenev front.
omavalitsused moodustada. Ka Haaslaval asuti endise
Nikolai II lähedates liberaalsemates ringkondades tekkissid
tsaariaegse vallavolikogu ja vallavalitsuse asemele
rahulolematused. Iseäranis suurt pahameelt kutsus esile
demokraatlikku vallanõukogu ja vallavalitsust valima.
keisrinna ja keisri soosik, pühamees Rasputin, kes ennustaja
Viimasesse
tsaariaegsesse
vallavalitsusse
kuulusid
ja imearsti kuulsust omas ja monarhi isegi mõjutanud olla
vallavanem Jaan Zoobel (sabali taluomanik Kitsekülast ja
kõrgemate ametnikkude kohtadele määramisel. 1916.a. lõpul
abid Juhan Lesta (Märdi talu omanik Ihaste külast) ning
mõrvati see avantürist keisri kamariljasse kuuluvate
Juhan Säga (Jugari talu omanik Mõrakülast).
vandeseltslaste poolt, kelle eesotsas vürst Jussupov seisis.
Haaslaval kerkis uue vallavanema kandidaadina üle öö
Rasputin paluti nimetatud vürsti paleesse õhtusöögiks külla,
areenile 39-aastane Toomu talu peremees Karl Ratassepp
kus talle jookidega tarvilikud doosid tsüankaaliumi sisse
Kitsekülast, keda valla arukamad ja kaalukamad ringkonnad
joodeti, mis aga oodatud tulemusi ei andnud, sest maias mees
sellele kohale kõige sobivamaks pidasid, kuna teda kui
sõi tohutult maiustusi. Suhkur aga sellele mürgile
küllalt haritud, energilist ja kindla käega meest tunti. Tema
vastupidiselt ja vähendab ta mõju. Paanikasse sattunud
pilgud olid mõnikord nii rangelt käskivad, et ta vist küll,
konspiraatorite revolvrilasudki ei tabanud surmavalt
niisugustel puhkudel, oma talu piiril oleva väikese Kitseküla
pühameest. Lõpuks visati ta Neeva jääauku.
järve virvendava pinna ühe ainsa pilguga peegel siledaks
Kuuldused keisrikoja suhetest Rasputiniga levisid ka rahva
oleks võinud pühkida. Ta oli senini seltskondlikust elust kui
hulgas, mis loomulikult ka tsaarile varju heitsid. Muuseas
ka igasugustest ühistegelikkudest ettevõtetest millegi pärast
tekkisid õukonna russofiilide hulgas kahtlused saksa soost
eemale jäänud, nüüd aga nõustus ta siiski vallavanema ametit
keisrinna vastu ja levisid arvamused nagu kaitseks ta kõiki
vastu võtma, nagu paljud arvasid, et mobilisatsioonist
sakslasi.
Tallinna mullatöödele pääseda., mis vanemate aastakäikude
Tolleaegne prantsuse saadik Maurice Paleoloue on oma
mehi ähvardas.
mälestustes väga elavalt keisri õukonna elu kirjeldanud.
Ratassepp oli kasvult pisut alla keskmise ja sarnanes
Paljude
õukondlaste
hulgas
tärganud
seisukoht
välimuselt tsaar Nikolai II. Lapsena, kui vaevalt üle ääre
hädavajalikkude
uuenduste
elluviimise
vajadusest
kantseleilauale ulatusin vaatama avastasin kord sinna jäetud
riigiaparatuuris ei jõudnud kavatsustest kaugemale.
hõberublal üsna tuttava näoreljeefi ja kasisin, miks raha peal
Muudatused tulid sõjaväe ja rahva poolt.
Ratassepa nägu on. Mulle tehti muidugi selgeks, kelle
Sõjakaotused jo pealinnas, Petrogradis, tekkinud rasked
näoreljeef hõberublal on, kuid vene isevalitseja Nikolai II ja
toitlustamistingimused tõid endaga kaasa 1917. a.
Haaslava Kitse talu peramehe sarnasus oli ilmne.
veebruarirevolutsiooni, mis vägeva tsaari mõne päevaga
Küllap vist identsuse pärast vene tsaariga, tekkis minul juba
troonilt pühkis ja venemonarhiale lõpu tegi. Venemaa
lapsepõlves Ratassepa vastu aukartus, mis pisut nagu
rahvaste ühine võitlus vabaduse eest muutus aga
kartusegagi seotud oli ja millest ma hiljem, hoolimta tema
väikerahvaste
juures
võitlemiseks
rahvusliku
poolt üles näidatud tähelepanelikkusest ja vastutulelikkusest,
enesemääramise eest.
kunagi koguni lahti ei saanud. Ma ei tahtnud tema läedal
Peale tsaari kukutamise läks riigivõim üle Duumale, hiljem
kunagi täesti vabalt hingata ja mu harilikult elav ja küllalt
Ajutisele Valitsusele eesotsas vürst Lvoviga, kuni juhtimine
kärarikas
eneseavaldusviis
oli
tema
juuresolekul
Kerenski kätte läks. Poliitilised sündmused arenesid kiires
tagasihoidlik nagu kloostris katseaega veetval noviitsil.
tempos ja muutusid üsna keerulisteks, sest paralleelselt vene
Hiljem kantseleis isa abistades, torkas silma paljude
Ajutise Valitsusega tegutses Petrogradis veel tööliste ja
kodanikkude äärmiselt ettevaatlik, nagu pisut argki
soldatite Sovjet ning kumbki võimudest püüdis
suhtlemine vallaisasse. See võis tingitud olla viimase
riigijuhtimises peaosa etendada. Kerenski otsis küll eestlaste
positsioonist, aga ka tema puhtisiklikust mõjust, ja mistahes
poolehoidu, kuid ei olnud nõus neile isegi autonoomiat
asjaajamine tema juures võis järsult trähh ja pommiga
andma. Eesti, kui iseseisvat riiki, ei pooldanud ka vene
lõppeda.
enamlased. Kõige ägedamateks vastasteks eestlaste
iseseisvuspüüetele aga olid eesti enamlased Kingissepa,
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Seda olukorda arvesse võttes, soovitab ta maatameestele ja
Haaslava demokraatliku vallavanema ja kahe abi valimine
maaomanikkudele eriti asjalikku ja leplikku koostööd.
uue nõukogu poolt kujunes ülipõnevaks sündmuseks ja peale
Vallavanema kohale tuleks aga haritud ja osav mees panna,
valijate, s.o. nõukogumeeste, oli valimispäeval ka rohkesti
kes tingimata ka vene keelt valdaks ja hea organisaator oleks,
uudishimulikke eraisikuid vallamaja juures liikumas, kes küll
kes ajakohase vallavanemana igal ajal ja igas kohas suuteline
koosolekusaali ei pääsenud, vaid ainult suletute uste taga, nii
oleks valla huvisid kaitsma. Kandidaadiks seab ta omalt
hästi kui see neil korda läks, pealt kuulata võisid.meest tunti.
poolt üles Kitse talu omaniku Karl Ratassepa. See on aga
Ratassepa hoiak ja vaade
maatameestele liig mis liig. Suurtaluniku kandidatuur ajab
Uue vallanõukogu koosoleku avas, kooskõlas seadusega
mehed marru ja vastuprotestilaine matab juhataja hääle
nõukogu kõige vanem liige, 60-aastane Juhani talu omanik
täiesti enda alla ning olukorra jalule seadmiseks tuleb
Igevere külast, Juhan Otsa. See oli erksa vaimulaadiga lihtne
viimasel korduvalt kella helistada. Uudishimulikkudel
talumees, kelle koolitarkus vist küll külakoolist palju
koosoleku saali uste taga, kelledest paljud Ratasseppa uue
kaugemale ei ulatunud, kuid, kes siiski valla arenenumte ja
vallaisana tahaksid näha, langeb süda üsna saapasäärde ning
arukamate talunikkude kilda kuulus. Kitsamas seltskonnas
Puusta talu noorperemees Alfred Päiv sosistab lootusetult:
tunti teda humoorika vestlejana. Juhtus mõni asi viltu
"Ei lähe läbi, ei lähe…" Kuid Otsa esineb suurepärase
minema, haletses Otsa: "Oh ädaoru erila, kuis om te toru
diplomaadina. Jõudnud oma pead jälle üle vahutava
virila!" Kuid samas oli tal ka lohutus käepärast ning ta arvas
laineharja tõsta, õnnestub tal mehi korrale kutsuda. Ta
et tuleks toimida Saaremaa mehe eeskujul, kes äpardumiste
manööverdab edasi-tagasi, teeb ise ja laseb teistel
puhul lausunud:"Kui sitaste – siss uiesti!"
igasuguseid ettepanekuid teha ning pikendab aega, et
Värskete, demokraatlikul alusel valitud, nõukogumeeste
koosolijate ärevad meeled jahtuda saaksid.
mõtted ja meeled olid elevil, sest uue seaduse põhjal asusid
Rahulikumate ja tasakaalukamate arutluste järele jõutakse
ju nüüd vallaellu maaomanikkude kõrval esimest korda
lõpuks kompromissini ja saavutatakse kokkulepe, millega
võrdõiguslikult ka maatamehed juhtima. Otsa avas koosoleku
mõlema
vallavanema
abide
kohad
maatameestele
õige napisõnalise tervitusega. Suure häälteenamusega valiti
loovutatakse. Sellele järgnenud hääletamiste tulemustena on
teda ka koosoleku juhatajaks. Mehele, kes korduvalt
esimeseks demokraatlikuks vallavanemaks Karl Ratassepp
vallaameteid pidanud, on koosoleku juhatamine tuttav asi.
valitud, tema abideks aga maatamehed Juhan Silm
Soravas tartu keeles ja lopsakalt maamehelikkude
Kurepalust ja Märt Laane Unikülast. Viimane on nooreeas
väljendustega vihjab ta erakordselt raskele ajale, mil sõjaliin
seltskonnaelus kaasa löönud, muuseas ka karskusselts Priiuse
Eestile iga päevaga läheneb ja sõjaoht ka Haaslava valla igat
ehitamisest osa võtnud.
elanikku ähvardab, olgu see vana või noor, jõukas või vaene.
Kõneleja rõhutab suurt vastutust, mis uue nõukogu õlgadel
Taivo Kirm
saab lasuma ja mis ka valitaval vallavalitsusel kanda tuleb.

Politseiteated








22.12.03 a ajavahemikus 12.00-12.30 lõhuti Sillaotsa
Põhikoolis ära direktori kabineti lukustatud uks, millega
tekitati koolile 700 EEK suurune rahaline kahju.
Konstaabli poolt on alustatud väärteomenetlust.
Ajavahemikul 29.12.03 a kella 17.00 kuni 30.12.03 a
kella 07.45 on sisse murtud ukse lõhkumise teel
Aardlapalus Kanarbiku talu pumbamajja ning varastatud
hüdrofoor, elektriradiaator, elektriline plaadilõikur ja
mootorsaag "Husqvarna". Kahju kokku 8309 EEK.
Konstaabli poolt alustati kriminaalmenetlust.
Ajavahemikul 31.12.03 kuni 01.01.04 a on lõhutud
Haaslava külas Tõnu Ojamaa`le kuuluva kuivati 22
akent . Informatsiooni eest, mis aitab kaasa lõhkujate
kindlakstegemisele on Tõnu Ojamaa välja pannud ka
vaevatasu.
01.01.04 a toimunud uusaasta peol seltsimajas "Priius"
on peo ajal lõhutud seltsimaja sisustust ja peale pidu on
seltsimaja ukse juurest varastatud valgusvoolik ning
lõhutud vitriiniklaas. Konstaabli poolt on alustatud
väärteomenetlust.



Ajavahemikul 24.12-25.12.03 a ja 31.12.03 - 01.01. 04 a
on lõhutud Kurepalu külas kinnistu Kraavikalda 9
piirdeaeda.
 Ööl vastu 12.01.04 a lõhutud Roiu lasteaed "Kukupai"
territooriumil laste mängumaja, betoonist prügikast ja
süüdatud Roiu bussipeatuse puidust istepink.
 18.01.04 a avastati endises Vooremäe suusakeskuse
suusaradade valgustuspostidelõhkumine ja valgustite
vargus. Tekitatud kahjud on selgitamisel.
Nimetatud sündmuste kohta ootab konstaabel teavet
valvsatelt vallakodanikelt telefonidel 053 962 110 või 7490
130 (vallavalitsuse telefonil).
Politsei poole pöördumiseks töötab ööpäevaringselt
politseikorrapidaja telefoni lühinumber 110, tööpäevadel
7415 388 (vallas asuvalt analoogtelefonilt ette valida 0).
Valda teenindava konstaabli mobiiltelefon tööpäeviti kella
08.00-17.00 on 053 962 110. Vastuvõtt vallamajas
teisipäeviti ja neljapäeviti 9–12
Harras Tiisler
Konstaabel

Mälestame lahkunuid
Jelena Smirnova

Karl Laaber

Vello Pikalev

19.02.1922 – 17.12.2003

17.09.1923 – 14.01.2003

13.02.1946 – 18.01.2004

Roiu

Haaslava

Kriimani

Väljaandja: Haaslava Vallavalitsus — 62101 Kurepalu, Tartumaa  (0) 7490 130.
Toimetaja: Tiit Kivisild (teataja@haaslava.ee). Trükkija: OÜ Tartumaa Trükikoda

