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Miralda Puusepp tähistas 14.märtsil oma 100. sünnipäeva
Tähistamaks suursündmust olid juubilari tema kodus
õnnitlema tulnud arvukad sugulased ja tuttavad. Õnnesoovid
oli saatnud Vabariigi president Arnold Rüütel. Vallarahva
nimel andsid juubilarile üle õnnitlused vallavanem Jüri
Raudseping ning allakirjutanu.

Elegantsesse tumerohelisse sametkleiti riietatud ning
helerohelist õlasalli kandev juubilar lõi õnnitlejatega
šampanjaklaase kokku, lausudes muuseas, et on oma elus ühe
suitsu teinud ja ühe pitsi viina joonud, laulda on aga kogu
elu armastanud. Juubelipeolgi oli tema kaunis lauluhääl
kõlamas, on ta ju tudengipõlves olnud naisüliõpilasseltsi
Ilmatar omaaegne magister cantadi ehk lauluõpetaja.
Tähelepanu, hoolt ja armastust jagus proua Miraldal igale
külalisele, eriti lastele. Vaatamata kõrgele eale on eakas
proua väga hea ja huvitav vestluspartner. Jutuajamise
temaga tegi eriti nauditavaks just temale omane peen
huumorimeel, mis saatis öeldut. Aegajalt vestluste käigus
haaras auväärne proua mängleva kergusega mobiiltelefoni,
et uusi õnnesoove vastu võtta.
Tervise üle juubilar ei kurda, lugeda näeb prillidetagi ja
kuulmine on hea. Ainult liikumine on raske mõne aasta
taguse puusavigastuse tõttu.

Juubilar on oma ema kaudu pärit Haaslava mailt. Tema
sõnade järgi oli neil 4- hobuse talu. Pere oli väga sõbralik ja
töökas. Mälestused lapse- ja noorpõlvest on proua Miraldal
väga head ja sealt on päritud teda elu jooksul saatnud
töökus, tasakaalukus, austus ja sõbralikkus teiste vastu. Kogu
elu on ta püüdnud käia oma isa
sõnade järgi: “Kiitus olgu sul
alati suur, mis laiduväärne, jäta
ütlemata.”
Endast proua rääkida ei taha,
ikka kaldub jutt küll tänapäeva
noortele või poliitikale.
Kaunimaks ajaks oma elus peab
õpinguid Tartus ja abiellumist
1937.a. oma esimese mehega
Tartus Peetri kirikus ja kooselu.
Küüditamise päeval ei olnud
abikaasat kodus ja seepärast viidi
ta üksi külmale maale. Mõlemad
elasid seda lahusolekut väga
raskelt üle ja saatusest neil enam
kohtuda ei antud, esimene
abikaasa suri peagi kodumaal.
Oma elu üle proua Miralda ei
kurda, sõnab vaid, see oli minu
saatus. 1941. aasta küüditamine
ja sellele järgnenud 18 aastat
ränkrasket töö- ja elutingimusi
Siberi avarustes ei suutnud teda
murda.
Kodunt
saadud
tööarmastus ja – tahe aitasid
hakkama saada. Südamlikkust ja
abi jagus saatusekaaslastele ja
eriti nende lastele.
Venemaal saekaatris töötades
kaotas ta vasaku käe kõik sõrmed. See oli löök, mida
karastunud naisel oli väga raske üle elada. Elu tundus tühine
ja mõttetu. Sel raskel hetkel tuli ellu sõbralik Gavril, kes
hoolitses ja toetas. Ühiselt alustati uut elu ja koos tuldi
Eestisse 1959.a. Siin remonditi onu talumaja, korrastati aed
ja peeti loomi. Talutööd on juubilarile alati meelepärased
olnud ja lilli on ta väga armastanud.
Vaatamata eluväntsutustele leiab juubilar et tal on elus
vedanud, abikaasad on teda väga hoidnud. Praeguseks aga on
tulnud kakskümmend aastat lesepõlve pidada. Vestluses
vanaprouaga oli tunda tema heasoovlikkust ja südamlikkust,
kibestumist ja kurjust ta südames ei kanna.
Maie Otsa
Tervishoiu- ja sotsiaalosakonna juhataja
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Ettevõtlusest Haaslava vallas
Jätkame Haaslava vallas asuvate ettevõtete tutvustamist,
kelleks seekord on R.K.KM CAPRIO. Kui ettevõtte praegune
nimi võib nii mõnelegi tundmatu olla, siis rahvapärane ja
asutamisaegadest pärinev Haaslava kalamajandi nimi teeb
asjad kohe selgeks. Eks ole kalakasvatus Haaslava valla
maadel aidanud seda paikkonda teha tuntumaks kaugemalgi
kui Eestimaa. Seekordne tutvustus ei ole küsimuste-vastuste
vormis, vaid koostatud ettevõtte juhi Riina Kalda poolt.
Üle neljakümne aasta tagasi tehti 50hektariline maaeraldus Haaslava veski
järve ja
Emajõe vahelisele alale
tiigimajandi
väljaehitamiseks
kalamaimude
kasvatamiseks.
Tollal
tegelesid
suuremad
ja
edukamad
metsamajandid peale metsa kasvatamise
lisaks veel abimajandusega nagu näiteks
hobuse-, lamba- ja kalakasvatus jne.
Kuuekümnendate
aastate
lõpus
valmisidki
Haaslaval
järkjärgult
kalakasvatuse
tiigid
ja
algas
tootmistegevus
tookordse
Tartu
Metsamajandi koosseisus. Hetkel on
kalamajand üle saja hektari suurusel maaalal,
millest
veepinda
on
ligi
seitsekümmend hektarit.
Metsamajandite
reorganiseerimisega
üheksakümnendate aastate algul jäi
kalamajand
metsamajandi
juurde
moodustatud tootmiskooperatiivi koosseisu. Mida aeg edasi,
seda selgemaks sai, et selline ettevõte saab eksisteerida ainult
kas väikese grupi või ühe inimese kindlas omandis. Viimased
aastad
olid
soodustanud
kalamajandis
omavoli,
meelevaldsust ja lõppkokkuvõttes mõjunud laastavalt
kalamajandi varale ja arengule. Seepärast 1993-nda aasta
lõpus alustati kalamajandi erastamisprotsessiga ja kaks aastat
hiljem ostis AS Carpio Haaslava kalamajandi tervikvara, et
säilitada täiesüsteemiline karpkalamajand koos väärtusliku
karpkala sugukarjaga. Tänaseks on tegemist perefirmaga, kus
enamuse tööst teevad ära kaks bioloogi. Et anda edasi
teadmisi ja praktilisi oksusi, siis marja võtmise ning
kevadiste ja sügiseste kalade väljapüükide juures on
abilisteks ülikoolis ihtüoloogiat õppivad üliõpilased.
Kalamajand kasutab Mõra oja siiani veel suhteliselt puhast
vett, mis on aga seatud ohtu seoses väga intensiivse
ehitustegevusega oja kaldale.
Kalamajand on täissüsteemne. See tähendab, et kasvatame
karpkala vastsetest kuni kaubakalani välja. Meil on oma
karpkala sugukari. Võtame ise marja, viljastame kunstlikult,
inkubeerime marja ja kasvatame kuni kaubakalani. Lisaks
kaubakala kasvatamisele kasvatame kalamajandis sama- ja
kahesuvist kalatiikide asustusmaterjali nii oma majandi jaoks

kui teistele kalakasvandustele ning turismitaludele. Karpkala
võib ju ka oma kodutiiki kasvõi ilu pärast ujuma panna. Ta ei
ole väga nõudlik. Kala müüme ka kohapealt, aga siis peab
soovist ette teatama helistades numbritele 7490212, 5275015.
Eraldi müügipunkti ei ole mõtet pidada, sest Sadamaturg
müüb Tartus meie kala kogu talve.
Tiigid on loodusliku põhja ja mullast (kruusast) tammidega.
Kalad on tiikides vanuse järgi – erinevad vanusekategooriad
on eri tiikides. Vastsetel on väiksemad tiigid ja kaubakalal
suuremad, 10-hektarilised tiigid. Tööd on
karpkalakasvatuses
palju,
sest
igakevadine
ja
-sügisene
tiikide
tühjakspüüdmine ning kalade vedu on
töömahukad. Kalade väljapüük sügisel
toimub septembris-oktoobris. Tiikidest
lastakse vesi välja, kalad kogunevad
mööda
kogumiskraave
püügibasseinidesse, kust nad kahvade
abil välja püütakse, tõstetakse eluskala
veoks kohandatud autosse ja viiakse
väiksematesse tiikidesse, kust on
võimalik kala müügi jaoks kiiresti kätte
saada. Talveks tuuakse kaubakala
haudemajja basseinidesse. Nooremad
kalad (sama- ja kahesuvised) pannakse
talvituma
pikkadesse,
kitsastesse
tiikidesse, kus on talve jooksul hea
veevahetus ja kontrollimise võimalus.
Kõikide kalade üle peetakse arvestust
kevadel ja sügisel.
Peale karpkala tegeleme ka haugi, linaski ja koha marja
inkubeerimisega ning nende noorjärkude ettekasvatamisega
asustamiseks
erinevate
maakondade
väikejärvedesse
looduslike populatsioonide täiendamiseks.
Kalaturismi osa on praegu tagasihoidlik. Reklaami me teinud
ei ole, aga kedagi ära ka ei saada. Eelnevalt tuleb ajas kokku
leppida. Meil on olemas suvemajakestega koht, kus on
võimalik ettetellimisel pikniku pidada ja siis lubame ka
õngitsema. Karpkala on väga kaval kala ja ainult väga osavad
ja kannatlikud püüdjad saavad teda õnge otsa. Tihti on
pettumus suur, forell võtab ju kohe õnge. Kes meie juurde
tuleb aega veetma ja kala kätte ei saa, sellele pakume oma
püütud kala.
Eks muresid on ka. Siiani ei käsitleta Eestis kalakasvatajaid
põllumajandus-tootjatena ja seetõttu ei kehti kalakasvatajale
enamik hädavajalikke ja tootmise seisukohast loogilisi
põllumajandustoetusi,
nagu
maaparandustoetus,
tõukarjatoetus, praktikatoetus. Lisaks teevad majandile suurt
kahju ka kaitsealused liigid: saarmas, meri- ja kalakotkas.
Kalatiigid on neile heaks toitumiskohaks, kuna kala suure
asustustiheduse tõttu on neid kergem kätte saada kui
looduses.

Informatsioon
Haaslava Vallavalitsuse 15.märts 2004 korraldusega nr
29 on algatatud detailplaneeringu koostamine 14318
ruutmeetri suurusele Tammi kinnistule Haaslava külas
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Tublid õppurid Sillaotsa koolis
Avaldan K I I T U S T hea ja väga hea õppeedukuse ning hea ja eeskujuliku käitumise eest 3. õppeveerandil järgmistele
õpilastele:
Jane Meinhard
Karl Pleksner
4. klass
Gertrud Pleksner*
1. klass
Sigrid Nukk
Triin Tõnurist
Eigo Helimets
Tanel Rannik
Tõnis-Ingvar
Kristin Klaus
Timo Tori
* hinded väga head ja
6. klass
Mals*
Carmen Küdorf*
Roland Reinvald*
käitumine eeskujulik
Liis Järvemäe
Kermo Mäesepp
Jorma Kõõra
Karola Siimsalu*
või hea
Maario Lõuna
Rando Rannik
Mihkel Manglus
Jüri Schneeberg
Riho Raag
Eve Liis Saaremets
Gert Skatškov*
Ilvi Suislepp
3. klass
Martin Skatškov*
Direktor
7. klass
5. klass
Eleri Helimets*
Herman Vaht
Angela Aadusoo
Taavi Mals*
Kätlin Juss
Johanna Annamaa
2. klass
Teadaanne
Martin Grosberg
Lauri Kiissel
Kattrina Lõssenko
Rasmus Annok
6. - 7. aprillil 2004 on
Eva Häidov
Merilin Laur
Kaire Roosimäe
Meriliis Evart
Sillaotsa koolis lahtiste
Ainar Lillo
Gabriel Lukas
Mirjam Grosberg
uste päevad. Kõik
Gerli Manglus
Merili Rudakov
8. klass
Marta Köbas*
huvilised on oodatud.
Valdur Mironov
Reili Saar
Arnika Aadusoo
Oliver Leppik*
Denis Pappel
Kristjan Skatškov
Katre Kõõra*
Henrik Lepson

Suusahooaeg on lõppenud
Suusatamine on paljudele üks vaba aja veetmise viise. Selle
spordialaga võib tegeleda alates 3. - 4. eluaastast kuni kõrge
eani. Rahvaspordialana ei eelda suusatamine kuigi kõrgeid
kehalisi võimeid ega ka tehnilist meisterlikkust. Eestis on
suusatamine rahvuslik spordiala.
Riiklikus õppekavas on seatud, et kehalise kasvatuse
peamiseks tulemuseks oleks inimese elukestev tegelemine
kehaliste harjutustega. Nii on see ka meie koolis. Ei saa ju
loota, et saavutame 2 tunniga nädalas kehaliste võimete
hüppelise kasvu. Eriti siis, kui laps saab suusatamist õppima
hakata alles 5. - 6. klassis või isegi hiljem. Õpilaste võimed
ja oskused on erinevad, kui enamus naudib juba laskumisi ja
tõuse, siis mõni alustab suusakeppide toel suuskadel
kõndimise õppimisega. On väga raske tundide teemasid ja
koormusi planeerida, sest õpetaja peab arvestama iga
õpilasega ja tagama jõukohase tegevuse ning ohutuse.
Sellel õppeaastal olid kõik õpilased kindlustatud
suusavarustusega. Ka need õpilased, kes mõnikord unustasid
oma varustuse koju, said laenutada suuski koolist. Esines aga
olukordi, kus õpilane keeldus kooli poolt pakutavast
varustusest, väitega, et ta ei viitsi.
Tublimad õpilased said oma oskusi ja võimeid võrrelda 20.
veebruaril Lähtel, kus toimusid Tartumaa meistrivõistlused

suusatamises. Meie koolist osales 15 õpilast. Lapsed olid
tublid, kogeti nii häid tulemusi kui ka ebaõnnestumist, see
kõik käib spordi juurde.
Suusatamine on vaheldusrikas spordiala, mis sunnib meid
raskusi ületama. Suusatundides kohanevad lapsed pakase
tuule ja tuisuga - organism karastub ja tugevneb. Värske õhk
ja päike mõjuvad alati soodsalt. Usun, et enamus lapsi
nautisid suusatamist, vaatamata heitlikele ilmadele.
Suusatamisest ei jäänud kõrvale ka õpetajad. Märtsikuu
esimesel laupäeval kogunes grupp õpetajaid koos oma
lastega Vooremäele, et nautida ilusat loodust ja lasta
suuskadel libiseda. Nii mõnigi oli lumel üle mitmete aastate,
siiski tõdeti, et suusatamine ei ole ununenud. Ilus päev oli!
Olen tänulik inimestele, kes andsid koolile kasutatud
suusavarustust. Nii mõnigi laps sai just sealt endale
sõitmiseks suusad ja saapad. Aitäh! Tänan ka Enn Otsust,
kellel jätkus ikka ja jälle tahtmist Vooremäele radasid lükata.
Soovin kõigile toredat kevadet ja tahtmist ikka minna
loodusesse väikesele jalutuskäigule või rattasõidule!
Kaja Tamm
Sillaotsa Põhikooli kehalise kasvatuse õpetaja

Võrgustikutöö koolitus
13. märtsil toimus Lastekaitse Liidu projekti raames
Võrgustikutöö koolitus Roiu Päevakeskuses. Võrgustikutöö
koolituse eesmärk oli teadvustada erinevate spetsialistide
omavahelise koostöö tähtsust, tugevdades ning arendades
lapse, pere ja abiandvate intsitutsioonide vahelisi sidemeid,
koostööd ja vastastikust mõistmist. Väga tähtis on koostöö
lapsele
oluliste
täiskasvanutega,
kusjuures
nende
omavaheline adekvaatne suhtlemine, infovahetus ning töö
planeerimine, kooskõlastamine, funktsioonide ja vastutuse
jagamine tagab lapsele asjatundliku abi ning tema
probleemide lahendamise. Koolitust viisid läbi Tallinna

Laste Turvakeskuse juhataja Erki Korp ja Tallinna
Pedagoogikaülikooli lektor Aino Kiis. Koolitusest olid
oodatud osa võtma kõik huvilised, kuid siiski osalesid vaid
lastega oma töös kokku puutuvad inimesed. Võrgustikutöö
koolitusel olid esindatud kõigi erialade esindajad, kes oma
igapäevatöös puutuvad kokku lastega. Rohkearvuliselt olid
esindatud Sillaotsa Põhikooli õpetajad. Ühised probleemid
liidavad koostöö tugevaks.
Maie Otsa
Tervishoiu- ja sotsiaalosakonna juhataja
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Talve ärasaatmine Otepääl
11. märtsil, õhtul pärast kooli, käisime me Otepääl Snowtubing Pargis. 5. klassist olid kohal peaaegu kõik õpilased. Õpilasi oli
ka 4. ja 6. klassist. Kaasas käis meiega õpetaja Kaja Tamm. Snowtubing tähendab kummiga mäest alla sõitmist. Kõigepealt
õpetati meile, kuidas Snowtubinguga tuleb alla sõita. Mäest üles saime liftiga. Olime Otepääl tund aega. Meil oli väga lõbus.
Kõigile meeldis väga. Koju jõudsime kella 8 paiku. Jäime õhtupoolikuga väga rahule.
Valdur Mironov
5. klass

Keeltenädal
Nagu kaunis heli kandlekeelest, nagu lõokse lõksuv hääl,
nagu laulud linnu lahkest meelest, nagu kellakõlin aasa pääl
– süda sulab, mõnul mõlgub meel – kõlad kõrvu, Eesti
emakeel. (K.A.Hermann)
Me räägime, laulame, sosistame, mõtleme eesti keeles. Eesti
keelest teiste keelte hulgas räägime aga enam keeltenädalal,
mis pühendatud 14.märtsile – emakeelepäevale.
Sillaotsa Põhikoolis toimus keeltenädalal mitu toredat üritust.
Pikemalt kirjutan sellest, mis puudutas meie emakeelt – eesti
keelt.
Algklasside jaoks oli kõige põnevam viktoriin eesti
lastekirjanduse tundmise peale. Teisipäeval kogunesidki 1.-3.
klassi õpilased saali. Moodustasime segavõistkonnad, et kõik
saaksid oma teadmisi proovile panna. Kas Sina, hea
lehelugeja, tead, kes on lasteraamatu “Londiste, õige nimega
Vant “ autor või mis nime kannab sassispäine nõiaeit
üksikult saarelt? Lapsed küll teadsid. Võistlus oli väga
tasavägine, kaks võistkonda jäid koguni I ja II kohta jagama.
Suurt elevust tekitas neljapäevaks väljakuulutatud
deklamaatorite konkurss.
Juba nädala alguses valisid lapsed sobivaid luuletusi, et need
konkursiks hästi pähe õppida. Õpetajad olid muidugi igati
nõuga abiks. Klassides selgitati veel need kõige tublimad, kel
luuletus eriti soravalt ja ilmekalt peas, et siis reedel teiste
etlejatega rinda pista.
Nauditav oli kuulata särasilmselt ja julgelt esitatud luuletusi,
mis rääkisid emast ja vanaemast, kevade ootusest ja
mänguhimulistest lastest, armastusest ja sõprusest. Ning
üllatus, üllatus – kuulsime ka kahte venekeelset luuletust. Ei
kadestanud žüriid! Ent parimad selgusid ja need olid
nooremas vanuseastmes: Agathe- Marie Saar I koht, Roland
Reinvald II koht ja Martin Skatškov ning Gertrud Pleksner
III-IV koht. Ära märgiti veel Tõnis Mals, Merili Rudakov
ning Eleri Helimets;
vanemas vanuseastmes: Terje Kuljus I koht, Sigrid Nukk II
koht ning Johanna Annamaa III koht.
Tänapäeva arvutitrüki ajastul jääb käsitsi kirjutamine üha
enam ja enam tagaplaanile. Seda enam peavad õpetajad
innustama lapsi vihikusse kirjutama. Kirjutama ilusa, loetava
käekirjaga. Nii, et on endal hea lugeda ega häbene võõrale
näidata.
Neljapäeval valiti mitme õigesti vormistatud ja kaunilt
kujundatud vihiku hulgast see kõige kenam. Nooremas
vanusastmes tegi kõigile teistele silmad ette Marta Köbase
eesti keele vihik, vanemas vanuseastmes aga Sigrid Nuka
ajaloo vihik. Kiitus kõigile hoolsatele kirjutajatele!
Lõpuks noppeid 3. ja 4. klassi laste arvamustest keeltenädala
kohta.
Annika Tõnurist
õpetaja

Mulle meeldis väga 1. klassi Martini esinemine, kes oli oma
luuletuse nii hästi pähe õppinud ja luges seda nii kiiresti ja
hästi, et sõnadki meelest ei läinud. Gabriel
Mina arvan, et luulekonkursse tehakse selleks, et lapsed
rohkem räägiks ja oleksid julgemad. Pille
Keeltenädalat korraldatakse sellepärast, et lapsed võtaksid
osa võistlustest ja viktoriinidest. Nad saavad sealt juurde
tarkusi ja mõtteid. Ilusa käekirjaga peaks sellepärast
kirjutama, et lapsed ka suurena oskaksid ilukirja kasutada.
Eigo
Ilusa käekirjaga võiks ja peaks iga inimene kirjutama, et
pakkuda silmailu. Oleks lahe, kui terve maailm oskaks
kaunilt kirjutada. Kristin
Mina arvan, et keeltenädalat korraldatakse selleks, et lapsed
saaksid tegeleda ka millegi muuga kui ainult õppetööga.
Eliise-Eva
Ma loodan, et tulevikus hakkavad kõik inimesed eesti keeles
kõnelema. Ma tean, et on olemas palju teisi keeli, aga eesti
keel on üle kõige! Gert
Luulekonkursil lavale minnes tundsin, et mingi ärevus on
sees. Esialgu kartsin, et kõik läheb meelest ära. Aga kui
jõudsin lugemisega selle kohani, kus “...lendab kuldnokk,
vaatab ringi, kus ta pesakast...”, julgesin isegi aknast välja
vaadata ning nägingi üht lindu lendamas. Agathe-Marie
Mulle meeldis selline etleja, kes luges rahulikult, soravalt ja
ka heatujuliselt. Meil toimus ka viktoriin. Küsimused olid
päris rasked, aga osalemisrõõmu ikkagi ära ei võtnud. Väga
raske küsimus oli selline: kui palju kaaluvad kuninglik kell ja
kohver? Meie vastasime midagi viie tonniga, aga tegelikult
kaalus kell 200 tonni. Mihkel
Kui toimus kõige ilusama vihiku valimine, olid kõik
ärevuses: mis nüüd saab, kui ilusat vihikut polegi!
Sellepärast peakski püüdma kogu aeg ilusa käekirjaga
kirjutada. Seekordse viktoriini korraldas hoopis meie kooli
direktor, kuigi eelmistel kordadel tegi seda huvijuht Tiina.
Igal vahetunnil tormas õpilasi suure jooksuga saali poole,
sest peale teadmiste saab ju viktoriini eest ka auhindu.
Carmen
Kui meie koolis toimub eriline nädal, nagu näiteks
keeltenädal, siis loeme stende ja võtame võistlustest osa.
Jorma
Meie kooli õpetajad korraldavad igasuguseid ainenädalaid ja
need on väga toredad. Suur tänu õpetajatele, et nad
korraldavad luulekonkursse! Need on alati nii huvitavad.
Teilika
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Õnnitleme aprillikuus sündinuid
1
2
3
4
5

6
9
11
12
13
15
15
16
18
19
20
24
25

Endla Pastel
Tõnu Ojamaa
Zinaida Tasa
Maria Rudakova
Aime Kopli
Uuno Seeba
Hilja Pille
Olga Gavrilova
Leida Aduson
Hilde Aasmaa
Matti Leigri
Arnold Soe
Elsa Köörna
Tamara Ind
Matti Kase
Teodor Palu
Raimo Saar
Aime Lanno
Harry Lemberg
Peeter Parm
Lembit Küün
Sergei Korzubov
Aleksandra Babarõkina
Nadežda Võsotskaja
Miroza Kotsjuba
Sirje Ehrlich

1940
1944
1920
1933
1939
1935
1919
1925
1932
1942
1942
1940
1919
1939
1941
1926
1938
1940
1927
1944
1927
1942
1926
1931
1933
1944

Lange
Aardla
Aadami
Roiu
Tõõraste
Kriimani
Aardla
Roiu
Aardla
Mõra
Koke
Metsanurga
Kriimani
Aardla
Kriimani
Aardla
Kitseküla
Kriimani
Ignase
Kriimani
Koke
Haaslava
Roiu
Roiu
Roiu
Ignase

28
29
30

Aleksander Rohusalu
Ingrid Musta
Matrona Kiho
Stepan Yaskevich
Albert Peedoson
Lauri Mets

1941
1944
1934
1942
1919
1927

Haaslava
Koke
Kriimani
Uniküla
Uniküla
Kurepalu

Sünniaasta 2004
Anastasija Gorjatšova
09.03.2004
Roiu
Arnold Grosberg
07.03.2004
Aardlapalu
Mattias Jakob Poska
03.03.2004
Kriimani
Palju õnne!

Haaslava valla kultuuri- ja spordiüritused
04. aprillil
18. aprillil
23. aprillil
23. aprillil
23. aprillil
30. aprillil

Perepäev Priiuse Seltsimajas
Pensionäride ühenduse Kuldlõng kevadpidu Priiuse Seltsimajas
Haaslava valla Jüriööjooks
Kurepalu Rahvateatri etendus "Kapsapea" Priiuse Seltsimajas
Tantsuõhtu ansambliga SINU NAINE Priiuse Seltsimajas
Pilet 50 krooni
Avatud kohvik
Volbriöö Roiu lasteaia mängumaal

kell 12.00
kell 12.00
kell 18.00
kell 21.00
kell 22.00
kell 18.00

Lastele, noortele ja lastevanematele
Lastekaitse Liidu ja Haaslava valla koostöö jätkub ka
käesoleval aastal. Võrreldes eelmise aastaga on koostöö
programmis muutusi.
Kõige olulisem neist on Lastekaitse Liidu rahastamisel
psühholoogi tööleasumine Sillaotsa Põhikoolis, esialgne
tööleping kestab märtsist maikuuni. Psühholoog-nõustaja
Maive Otsal on värsked teoreetilised teadmised, ta on noor
inimene ja usutavasti mõistab ka noorte probleeme paremini.
Psühholoogi poole võivad psühholoogiliste probleemide
lahendamiseks pöörduda kõik valla lapsed, noored ja
lapsevanemad.
Selle aasta tegevuskava kohaselt rahastab Lastekaitse Liit
esialgu vaid jaanuari, veebruari ja aprillikuu perepäeva.
Sel aastal on sooviks korraldada lastele ja noortele
laagrinädal
Lastekaitse
Liidu
Pivarootsi
laagris.
Päevalaagrite läbiviimist plaanis esialgu pole.
Märtsikuu keskel toimunud teisel võrgustikutöö koolitusel
analüüsiti üldiselt võrgustkutöö lähtekohti ja analüüsiti

võrgustikutööd kohapeal. Võrgustikutöö põhimõtted on
üldarusaadavad paberil, kuid ellurakendamisel tekivad
küsimused: kes peaks moodustama meeskonna ning
vastutama juhtumi analüüsi, infovahetuse ja lahenduse eest,
milllisel juhul tuleb lapse või noore käitumine probleemsena
määratleda. Ja lõpuks üldine küsimus − kus peaks asuma
tasakaalupunkt ühelt poolt olemasolevate probleemide
lahendamise ja teisalt prognoositavate probleemide
ärahoidmise teljel? Probleemide ennetamisel on kõige
olulisem vanemate ja vanavanemate lastele ja noortele
pühendatud aeg ning koos tehtud tööd ja koos veedetud vaba
aeg. See annab eeskuju ja näitab hoolivust ning hoiab ära
laste ja noorte väärkäitumist.
Kaunist kevadet kõigile.
Aino Kiis
Projektijuht
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Sportlik perepäev
Küll on kena kelguga hangest alla lasta,
kaugel luhal säravad jää ja lumi vasta.
Vastlapäev kuulus vanasti põllumehe
pidupäevade hulka ning oli seotud põllu,
niidu ja karjaga, selle murede ja
rõõmudega, ennustuste ja lootustega.
Vastlapäev on meie rahvakalendris üks
populaarsemaid
tähtpäevi,
püsides
tänaseni.
Vastlapäevaga
kaasnevad
kindlad traditsioonid ja üks nendest on
liulaskmine, millega taotleti head linakasvu.
Liulaskmine on eestlaste vastlakommetes olnud esikohal
ammusest ajast tänase päevani. Perepäeva organiseerijad
haarasid sellest kinni ja nii saigi perepäev vastlakommete
kohaselt läbiviidud 29. veebruaril Arakamäel. Mäest laskuti
alla üksi ja mitmekesi. Vastlaliugu proovisid nii lapsed kui
ka emad-isad. Atraktiivsemaid ja stiilsemaid liulaskjaid ootas
auhind ja pealtvaatajate rõõmuhõisked. Peale kelkude ja
saanide kasutati mäest alla saamiseks ka muid liuvahendeid,
sealhulgas ka kilet, peaasi, et liulaskmisele vastu pidas.
Suur tänu Valter Rammulile, kes oli selleks puhuks hobuse
saani ette rakendanud. Saanisõit pakkus lastele palju elevust
ja rõõmu. Lapsed võivad talverõõme nautides kaotada
ohutunde ja kuna Arakamägi asub ohtliku ristmiku
läheduses, siis hoolitsesid konstaabel Harras Tiisler ja tublid
abipolitseinikud selle eest, et lapsed liiklusohtu ei satuks.

Kellel külm nina näpistama kippus
või kes hullamisest tüdines, sai ennast
hiljem
maitsva
hernesupi
ja
maiustustega kosutada. Suur tänu
Sillaotsa Põhikooli kokkadele. Edasi
kulges
meie
koosviibimine
seltskonnamänge mängides
ja
jagasime kelguvõistlusest osavõtjatele
auhindu. Meile, korraldajatele, tegi
rõõmu see, et ka seekord oli
perepäevast osavõtt rahvarohke.
Suvine linakasv pidi olema kelgujooksu pikkune. Kelle kelk
või regi kõige kaugemale lumisele põllule liugles, sellele
pidid kasvama kõige pikemad linad. Arakamäelt sai päris
pika sõidu– nii et linad peaksid Haaslava mail küll pikad
kasvama.
Aitäh kõikidele osavõtjatele, kes meiega trallitama tulid! Hea
tuju ja positiivsed emotsioonid jäävad kindlasti kauaks
meelde.
Järgmine perepäev toimub 4. aprillil Priiuse Seltsimajas.
Kuna seekord jäävad Perepäeva naabrusesse lihavõttepühad,
siis möödub ka eelolev sariüritus samas meeleolus.
Valmistume üheskoos pühadeks ette – meisterdame
lihavõttekaunistusi ning ees ootab kindlasti veel palju muud
huvitavat.
Tiina Karu ja Maive Otsa
Projekti assistendid

KODUKANDILOOD LXXX
lehekülgi Haaslava valla ajaloost
Haaslava Perenaiste Selts.
Möödunud aasta märtsikuul täitus 75 aastat Haaslava
Perenaiste Seltsi loomisest. See sündmus jäi miskipärast lehe
ajaloolugudes kajastamata. Nüüd, aasta hiljem, peale
rahvusvahelist naistepäeva, peab selle vea heastama.
Maanaiste organiseeritud liikumine Eestis sai alguse1920
aastate algupoolel. Linnades tegutsesid küll mitmel pool
naisseltsid, kuid maakohtades elavad naisterahvad olid jäetud
omaette. Maanaised elasid küllaltki suletud
ringis,
ümberringi sama töö, inimesed ja toimetamised. Alaline rutt,
loomad, aiamaa ja perekond. Puudus otsene seltsielu väljund.
Kohalikud seltsid, kus liikmeskonnas oli ka palju naisi, olid
loodud ja tegelesid teiste eesmärkide ja sihtidega. Ei tulnud
ju kõne alla hakata tuletõrjeseltsi, põllumeeste seltsi või
tööliste ühisuse koosolekul hakata arutama laste kasvatamist,
viimaseid moeuudiseid või hoidiste valmistamist. Aeg aga
seadis uusi eesmärke, kusjuures senistest teadmistest jäi tihti
väheks. Oli vaja praktilisi nõuandeid ja õpetust. Samuti oli
maanaistele vaja teadvustada tema suurt osa eesti kodu
loomisel ja hoidmisel. Seda kõik oli lihtsam teha ühiselt,
asjatundlikku juhatust saades ja teineteiselt õppides.
1928.a. 31 augustil tulid Tartus kokku 28 maanaiste seltsi
saadikud ja asutasid Eesti Maanaiste Keskseltsi. Asutajate
seas oli ka Haaslava Perenaiste Seltsi esindaja Alide
Nornberg, kes valiti keskseltsi revisjonikomisjoni liikmeks.
1940.a. kuulus Eesti Maanaiste Keskseltsi üle 40 000 liikme.
Haaslaval tegutses 1926 aastast karskusseltsi ”Priius” juures
naisjaoskond, kuid selle ülesanded ja sihid olid rohkem

seotud karskusliikumisega. Otsese tõuke maanaiste seltsi
asutamiseks andsid aga 1927.a. 20 – 21 veebruaril toimunud
vallavolikogu valimised. Suurte poliitiliste jõudude põllumeeste kogud, sotsialistid, keskerakond, tööerakond jne.
kõrval oli kandideerimas „Haaslava valla naiskodanikkude
nimekiri“, kuhu kuulusid Marie Zoobel, Helene Reinot,
Leida Adamson, Ida Raudsepp, Amanda Reeben, Hilda Vahi
ja Alviine Pruks. Valimistel suuremat edu ei saavutatud, kuid
algus oli tehtud. 1927.a. sügisel moodustati maanaiste seltsi
põhikirja moodustamise toimkond, kuhu kuulusid Ida
Põderson, Alide Nornberg ja Emilie Pihlapuu. Varsti oli
põhikiri valmis ja 1928.a. 20 märtsil kinnitas Tartu Võru
rahukogu Haaslava Perenaiste Seltsi põhikirja ja kandis ta nr
908 all EV ühingute, seltside ja muude liitude registrisse.
Loeme seltsi protokolli nr 1 – „Haaslava Perenaiste Seltsi
avamis protokoll, mis ära peeti 20 mail 1928.a. „Kaitse
Kodu“ ruumes. Kokku oli tulnud kena hulgake perenaisi ja
peretütreid. Koosoleku avab pr. Ida Põderson, kes tervitab
kokkutulnuid, omas kõnes toonitab ta, kui hädatarvilik
perenaiste selts on, sest perenaiste seisukord on raske. Peale
selle paneb ta ette koosoleku juhatajaks valida prl. E.
Savikut, koosolijad selle vastu ei vaidle. Protokollijaks
valitaks pr. H. Toom. Siis küsib koosoleku juhataja, kas
keegi päevakorda täiendada või muuta ei soovi ja kuna
sõnavõtjaid ei ole, siis jääb päevakord endiseks. Peale selle
peab kõne prl. Kõiva. Seletab perenaiste seisukorrast ja seltsi
tähtsusest. Oma kõnes ütleb ta, et seltsi kaudu saavad
perenaised kergemini teadmisi omandada, kui üksikult, sest
selts võib kursuseid toime panna, millest on kerge suuremal
hulgal osa võtta. Peale selle loetakse ette hr. siseministri kiri,
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Kohalikest organisatsioonidest on korda läinud kontakti luua
kes oma kirjas tervitab agaraid hakkajaid. Sellele järgneb hr.
„Priiuse“ juhatusega ja naisosakonna juhtidega. Ka
Käbini kõne, kes imestab, et siin ainult naised koos, kuna
Kaitseliidu juhatus on oma ruume koosolekuteks ja maikuus
mujal pool on perenaiste seltside avamisel ikka mehi ka
peetud keedukursuseks tasuta kasutada andnud.
olnud, sest mehel ja naisel peab olema koostöö. Seletab, et
on olnud juba üldine naiste liikumine, kuid see on hoopis
Aasta jooksul on korraldatud 2 üldkoosolekut, 16 juhatuse
teine asi, maanaiste elu sihid on lahku minemas üldisest
koosolekut, seltsi aastapäeva puhul korraldati rahvamajas 7
naisliikumisest. Maanaised ei saa seda kõike vastu võtta, mis
juunil teeõhtu. On korraldatud põllumajanduskursused, loeng
on üldises naisliikumises, seal nõuavad naised õigust, ajavad
kodukaunistamisest, 4 päevalised külmtoidu valmistamise
poliitikat ja selle tõttu on see maanaistele vastu võtmatu. Hr.
kursused, asutati aianduse – mesinduse ring.
Käbin ütleb, et perenaiste seltsi siht on tungida sügavale ellu,
nimelt perekonna elu ehitamisse. Peale selle ütleb ta, et
Perenaiste Seltsi ettevõttel on kohalikule Tuletõrje Ühingule
perenaiste siht on ka tõuparandus, seda saab naine teha, kui
kõikide Haaslava valla organisatsioonide (välja arvatud
temal on küllalt teadmisi tervishoiust.
Põllumeeste Selts ja Meestelaulu Ühing) protestikiri saadetud
viinapoe avamise puhul Roiul.
Teine päevakorra osa hakkab valimistega peale. Asutakse ka
kohe tööle ja seatakse üles kandidaadid esinaise kohale – Ida
Seltsi esindajad on käinud Kodumajanduskooli kandidaatide
Põderson ja Linda Rattasepp. Valituks saab pr. Ida Põderson,
valimistel Tartus ja Tallinnas, Luunja Maanaiste Seltsi
kahekümne ühe häälega esinaiseks. Peale selle pani
avamise peol, Haaslava Tuletõrje Ühingu lipu õnnistamisel,
koosoleku juhataja ette valida 5 liikmeline juhatus, kuhu
Haaslava karskusseltsi „Priius“ 75 aastapäeva pidustustel,
valiti Ella Savik (kirjatoimetaja), Emmeline Kroomann
kihelkondlikul kodukasvatuse päeval Kambjas, alkoholivaba
(kassapidaja), Alide Kolt ja Olga Saks (juhatuse liikmed).
kultuuripäeval Tartus. Seltsi tegevust pidurdab tunduvalt
Revisjonikomisjoni valiti Lilli Mets, Helmi Lukk ja Leida
kohaliku seltskonna killunemine väga mitmesugustesse
Adamson. Nõnda siis on valimised läbi, arutlusele tuleb
organisatsioonidesse.“
liikmemaksu kindlaks määramine, mis määratakse 50 sendi
1937.a. 2 mail asutati seltsi juurde aianduse – mesinduse
peale. Sellega lõpetatakse koosolek.“
ring. Ringis oli 19 liiget ja juhatuses olid Ida Raudsepp,
Protokoll nr 31 – „Haaslava Perenaiste Seltsi koosoleku üle,
esinaine, Valdur Toom ja Miralda Rasva. Juhendajaks paluti
mis peetakse Haaslava vallas Tsiirma talus 5 augustil 1931.a.
aiandusassistent Ella Karu Tartust. Paraku ei olnud see aga
Koosolekule on ilmunud juhatuse liikmed: esinaine pr. Lukk,
õnnestunud otsus. Assistent ei leidnud kohaliku rahvaga ühist
laekur pr. Reeben, kirjatoimetaja pr. Kroomann ja prl. Savik.
keelt, järgnesid vastastikused süüdistused ja enamus liikmeid
Koosolek otsustab 23 augustil 1931.a. pidada „Haaslava
lahkus. Ring lõpetas tegevuse 1938.a. 21 märtsil. Ostetud
maanaiste päeva“, milleks tuleks teadustada ümbruse valla
aiatööriistad, rakendusraamatud ja ringi kassas olev raha, 6
seltse ja see ka oma vallas teatavaks teha. Õhtul soovitakse
krooni, anti üle maanaiste seltsi juhatusele.
pidu korraldada sega eeskavaga, nagu segakoori laulud,
1937.a. 9 mail korraldati seltsi liikmetele koduõhtu.
meeskvartett, naiskvartett, näidend ja siis veel rahvatantsud,
mida prl Pikhof hakkab juhatama, kui selleks aga osavõtjaid
1938.a. 15 jaanuaril tähistati seltsi 10 aastapäeva. Sel puhul
leidub.“ .
korraldati seltsimajas pidulik kontsert aktus, millel viibis ligi
100 inimest. Aastpäevapeo kulud olid kokku 66.03, sellest 18
Protokoll nr 74 – „Haaslava Perenaiste Seltsi koosolek, mis
krooni maksti Haaslava Meeslaulu Ühingu meeskoorile
peetakse 5 mail 1935.a. Kaitse Kodus. Koosolekust võtavad
esinemise eest, 1.50 tasuti Eesti Autorikaitse Ühingule
osa 17 liiget ja 2 uut, kes tahavad seltsi astuda. Arutatakse
laulude ettekandmise eest, 12 krooni maksti karskusseltsile
linnalaste suveks maale võtmist. Koosoleku juhataja leiab, et
„Priius“ klaveri ja saali renti ja 3.96 Haaslava
kuna nendega küllalt palju tegemist, siis ei maksaks neid
vallavalitsusele lõbustusmaksu.
tasuta enese juurde võtta. Ainult J. Anmann on nõus üht 9 –
11 aastast tütarlast oma juurde vaheajaks võtma.
1940.a. 13 mail peeti seltsi üldkoosolek. Ettekandega
”Mõtteid Anton Hansen Tammsaare surma puhul” esines
Vigalas peetavate maanaiste suvepäevadest osavõtjateks
Linda Undrits. ”Kuna A. H. Tammsaare on nii hästi ja
valitakse Lilli Mets ja Ida Raudsepp, kellele otsustatakse üle
tabavalt kujutanud meie maanaiste rasket elu ”Tõde ja
kahe 15 krooni sõidurahaks anda.
õiguses” Krööda isikus, loeb kõneleja ette vastavaid palasid
Palju sõnavõtmist tekitab Ella Laaberi ettepanek mees –
raamatust, mis kuulajaskonda väga liigutavad”. Ettekanne
toetajate liigete võtmisest seltsi liikmeks. Lõpuks otsustavad
kutsus esile väga laialdasi mõtteavaldusi. Otsustati, et iga
koosolijad mehi mitte perenaiste seltsi mitte kutsuda, sest see
kuu esimesel pühapäeval korraldatakse omavaheline
sünniks väljaspool põhikirja.
koosviibimine, kus seltsi liikmed esineksid ettekannetega.
Nimi „Haaslava Perenaiste Selts“ otsustatakse muuta
„Haaslava Maanaiste Seltsiks“ ja lubatakse juhatusel
tarvilikud kulud kanda.
2 juunil kell 5 pl. peetakse Kaitse Kodus kohviõhtu seltsi
liikmetele, mille puhuks kõik koosolekust osavõtjad lubasid
tasuta üht teist toiduaineid tuua.“
Haaslava Perenaiste Seltsi tegevusaruanne 1936.a. kohta:
„Seltsi liikmete arv aasta algul 64, aasta lõpul 75. Liikmetest
on liikmemaksu tasunud 32 liiget. Koosolekuteks on
kasutatud rahvamaja ja Kaitseliidu ruume.

Seltsi üritusi ja koosolekuid peeti enamasti Kaitseliidu
”Kaitse Kodu” ruumides ja ”Priiuse” seltsimajas. Teada on
ka paar koosviibimist, mis korraldati seltsiliikmete kodudes
Kolga, Tsiirma ja Klaose talus.
Regulaarselt võeti osa Eesti Maanaiste Keskliidu üritustest.
Nii käis seltsi delegaat Ella Liivola 1938.a. 12 juunil Saku
kodumajanduskoolis maanaiste suvepäeval. 1940.a. 12
märtsil käis esinaine Ida Raudsepp Tallinnas keskliidu
asemike
kogu
koosolekul.

8

Teataja
Head lugejad!
Seltsi esinaine oli: Ida Põdersoo 1928-1931, Helmi Lukk
2004.a. septembris saab ”Priiuse” seltsimaja 100 aastat
1931-1933, Liidia Otsa 1933-1934, Johanna Annamaa 1934vanaks. Selle puhul on kavas korraldada mitmed üritused.
1935, Helmi Soe 1935-1936, Leida Adamson 1936-1937,
Kesksel kohal peaks olema fotonäitus ”Jäädvustusi
Olga Rüütli 1937-1939 ja Ida Raudsepp 1939-1940.a.
möödunud aegade Haaslavast”.
Juhatuse liikmed olid: Emilie Pihlapuu, Ella Savik, Alma
Siinkohal oleks vaja vallarahva abi. Kindlasti on paljudes
Riives, Emmeline Kroomann, Alide Voites, Alide Reeben,
kodudes säilinud vanu fotosid, kus on kujutatud möödunud
Lilli Mets, Olga Saks, Aliide Kolt ja Marie Mällo. 1940.a.
aegade tegemisi. Eelkõige pakuvad huvi fotod, kus on
22 oktoobril sai seltsi juhatus järgmise kirja: ”Vastavalt
kujutatud seltsielu, pidu, talguid, seltsi liikmeid jmt.
poliitharidustöö korralduse seadusele kuulub Teie
Huvipakkuvad on ka vanad müürilehed, kuulutused,
organisatsioon likvideerimisele. Sellest Teile teatades palume
ajaleheväljalõiked ja isiklikud mälestused.
tegevuse lõpetada ja asjaajamine üle anda Kuuste
Materjalidest tehakse laserkoopia või ümberpildistused ja
vallavalitsuse poolt määratud likvideerimiskomisjonile, kes
kõik tagastatakse omanikule. Fotosid ja muid materjale võib
selle vallavalitsusele valdamisele ja valitsemisele annab.
tuua vallamajas kultuuri ja sporditöö vanemspetsialist Ilona
Teile kuuluv vara ja dokumentatsioon tuua Kuuste vallamajja
Vaageni, telefon 7490130 või Sillaotsa Põhikooli
27 oktoobril, kell 10.00.” Likvideerimiskomisjoni kuulusid
majandusjuhataja Taivo Kirmi, telefon 7352000 kätte. Kõige
Karl Kriegerberg, Jaan Aia, Linda Kelt, Eduard Palla ja Karl
lihtsam variant oleks, kui Te helistate ja jätate oma
Undrits. Varad anti üle ja sellega oli maanaiste selts laiali
kontaktandmed. Teiega võetakse ühendust. Suur tänu.
saadetud. Saksa okupatsiooni ajal 1943-1944.a. tegutses
Taivo Kirm
Haaslava Perenaiste Selts, aga ka see pidi 1944.a. augustis,
uute okupantide tulles tegevuse lõpetama.

Politseitööst
01.01.2004. a tööle hakanud Lõuna Politseiprefektuuri Tartu
politseiosakonna koosseisu kuulub Tartu maakonna
konstaablijaoskond, mida juhib juhtivkonstaabel Anti
Peiponen. Tartu maakonna konstaablijaoskond koosneb
neljast konstaablipiirkonnast: Emajõe, Mäksa, Peipsi ja
Ülenurme.
Ülenurme
konstaablipiirkonda
kuuluvad
Haaslava, Kambja ja Ülenurme vald. Neid kolme valda
teenindavad alates 01.03.2004. a: konstaabel Nelly Ruuge,
vanemkonstaabel Harras Tiisler, konstaabel Argo Smirnov ja
juhtivkonstaabel Raivo Kiuru. Juhtivkonstaabel Raivo Kiuru
ülesandeks on juhtida Ülenurme konstaablipiirkonna tööd.
Ülenurme konstaablipiirkonda teenindavate konstaablite
vastuvõtuajad ja kohad on:
• konstaabel Nelly Ruuge
esmaspäev kell 15-16 Unipiha algkoolis, kell 17-18 Kuuste
raamatukogus. Teisipäev ja neljapäev kell 09-10 Kambja
vallamajas. e-post nelly.ruuge@tartu.pol.ee, tel. 7416 247
• vanemkonstaabel Harras Tiisler
teisipäev ja neljapäev kell 09-12 Haaslava vallamajas, epost harras.tiisler@tartu.pol.ee, tel 7490130. Tel 53 962110
on kasutusel tööajal.

• konstaabel Argo Smirnov
teisipäev ja neljapäev kell 09-11 Tõrvandi alevikus
Tamme 3, e-post argo.smirnov@tartu.pol.ee, tel 7415 388
• juhtivkonstaabel Raivo Kiuru
teisipäev ja neljapäev kell 09-11 Tõrvandi alevikus
Tamme 3, e-post raivo.kiuru@tartu.pol.ee, tel 7415 440
Haaslava, Kambja ja Ülenurme valla elanikel on võimalik
ülaltoodud päevadel ja kellaaegadel pöörduda soovitud
konstaabli poole, kas minnes ise vastuvõtule või helistades.
Teie probleemid ja informatsiooni võite edastada ka e-posti
aadressidel. Vastavalt Tartu Politseiprefektuuri prefekti
korraldusele 28.11.2002. a töötame alates 01.12.2002. a
esmaspäeviti kella 08.00-18.00; lõunavaheajad 12.00-12.30
ja 15.30-16.00. Teisipäeviti, kolmapäeviti ja neljapäeviti kell
08.00-17.00; lõunavaheaeg 12.00-13.00. Reedel kella 08.0015.30, lõunavaheaeg 12.00-12.30. Väljaspool töö- ja
vastuvõtuaega ning pühade ajal tuleks Haaslava, Kambja ja
Ülenurme valla elanikel politsei abi saamiseks helistada
numbrile 110.
On oodatud kõik ettepanekud ja arvamused politseitöö
paremaks korraldamiseks valla territooriumil.
Harras Tiisler

Politseiteated




11.02.04 a kell 17.00 avastati Tartumaal Haaslava vallas
Roiu alevis Männi 1 AS "Balt Oil" näidistesaalist
mootorsaagide "Tanaka " TCS 3301 S maksumusega
3900 EEK, ECS 3351 D maksumusega 4090 EEK ja
ECV 4501 maksumusega 4990 EEK vargus. Konstaabli
poolt alustati kriminaalmenetlust.
ajavahemikul 01.02.04 a. kella 18.30 kuni 02.02.04 a.
kella 19.00 ni on sisse murtud ukse lukustuse lõhkumise
teel Tartumaal Haaslava vallas Kriimani külas Niitoja
talu garaazi
ja varastatud akulaadija, 10 m



keevituskaablit, kaks sõiduauto generaatorit, ketaslõikur,
garaazi juurest mittekomplektne sõiduauto "Fiat-Ritmo"
käigukast ning elektrisaelt 30 meetrit vasest nelja
soonelist elektrikaablit. Konstaabli poolt alustati
kriminaalmenetlust.
19.03.04 a kella 20 ajal avastas liikluspolitsei patrull
Suurekivil sõiduauto Audi kontrollimisel auto
pakiruumist 50 liitrit käitlemiseks mittelubatud alkoholi.
Asjaolude väljaselgitamiseks on alustatud menetlust.
Harras Tiisler
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