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Sillaotsa kooli lapsed käisid X noorte laulu- ja tantsupeol Ilmapuu lävel
„Üksteist peab hoidma,” laulsid 610 koori ja 18 500 lauljat
01. juulil Tallinnas laulukaare all. Nende hulgas Sillaotsa
Põhikooli mudilaskoori 15 lauljat – esimest korda laulupeol,
hoidmas kõrgel Haaslava valla laulutraditsioone.

või muruplatsil, vahet ei olnud – see oli ühe väikese rahva
suur tunne, ühtehoidmise tunne. Tunne, mis võimendus ligi
100 000 inimese seas olemisest ning ülevate laulude
kuulamisest.
Suurepärase elamuse eest pean olema tänulik Sillaotsa kooli
lastele – AITÄH TEILE! Tänulik pean olema lauluõpetaja
Kadri Pihlarile – AITÄH!

Sillaotsa mudilaskoor

Ühtehoidmist oli sellel peol tunda igal sammul. Esimestest
sammudest rongkäigus kuni laulupeo tule kustumiseni.
Rongkäigus tegi meele rõõmsaks pealtvaatajate aktiivne
kaasaelamine. „Elagu Sillaotsa laulukoor!”, kõlas lugematu
arv kordi, seda nii sugulaste, sõprade, tuttavate kui ka teiste
inimeste ergutusel. Rongkäigust jäid meelde Sillaotsa kooli
laulu esitamine ning Elva puhkpilliorkestri marsihelid meist
eespool. Rongkäik oma seitsme kilomeetriga oli väikestele
laululastele küll väsitav, kuid see käidi sära silmades lõpuni.
Tunnet, mis lauluväljakul tekkis, soovitan kõigil otsima
minna. Füsioloogiliselt võiks seda kirjeldada nii - päike säras
ja ilm oli palav, kuid mööda keha jooksid külmavärinad. See
oli küll pealtvaataja tunne, kuid sellel, kas olid laulukaare all

Õpetaja Kadri Pihlar laululastega

Seda tunnet võib leida järgmisel XXV üldlaulupeol, mis
toimub 2009. a suvel või leida juba varem, XXX Haaslava
meestelaulupäeval 28. juulikuu päeval.
Leiame koos,
Peeter Suislepp

Südamete laulusild Soomemaal, Pori linnas
Soome-Eesti ühislaulupidu „Südamete laulusild” toimus 15.17. juunil Pori linnas Arena staadionil. See oli juba teine
Eesti-Soome ühislaulupidu. Esimene toimus 2000 aasta suvel
Tallinna lauluväljakul.
Eestist osales sel laulupeol 101 kollektiivi. Nende hulgas ka
Kuuste naiskoor, mis koosneb Tartu maakonna nelja valla –
Haaslava, Kambja, Ülenurme ja Võnnu lauljatest. Naiskoore
oli Eestist kõige arvukamalt, lausa 40 koori. Selle suve
tähtsamaks ürituseks Kuuste naiskoori jaoks võibki pidada
osalemist Soome –Eesti ühislaulupeol. Peale ühise esinemise
Arena staadionil, esines Kuuste naiskoor kolme lauluga veel
Pori Keskkirikus.
Kui võrrelda laulupidusid Eestis ja Soomes, siis erinevusi on
väga palju. Kõigepealt muidugi publiku vähesus, mille
põhjuseks võib olla tõsiasi, et laulupeod Soomes ei ole nii

populaarsed kui meil Eestis. Teiseks oleme harjunud oma
laulupidudel, et korraldajate poolt on kõik hästi
organiseeritud, kuid Soomemaal jäi selles osas paljugi
soovida. Ja kolmandaks erinevuseks oli laulupeo lõpetamine.
Me oleme harjunud, et peo lõppedes tänatakse ja pärjatakse
kõiki asjaomaseid koorijuhte, organisaatoreid jne. Kuid
Soome-Eesti laulupeo lõpetas ühendkooride poolt lauldud
Eesti ja Soome hümn (eesti, soome ja rootsi keeles) orkestri
saatel. Nii et olgem uhked oma laulupeo kultuuri üle!
Ja nagu ühislaulupeol veel vähe lauldud oleks, jätkus kogu
laevasõidu ajal Eestisse koorikollektiivide improviseeritud
laulupidu.
Helgi Tohvri
Kuuste naiskoori laulja aastast 1995
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Volikogu kuueteistkümnes istung 28. juuni 2007
Volikogu otsustas:
• Kinnitada Haaslava valla 2006.aasta majandusaasta
aruande.
• Kooskõlastada Luunja valla üldplaneeringu.
• Kooskõlastada Ülenurme valla üldplaneeringu.
• Määrata katastriüksuste sihtotstarbed:
Igevere külas Labi kinnistu jagamisel - Väike-Labi, KeskLabi, Ääre-Labi;
Tõõraste külas Käspre maaüksuse moodustamisel - Käspre I
maatükk, Käspre II maatükk;

Uniküla külas Savilauda maaüksuse moodustamisel Savilauda I maatükk, Savilauda II maatükk;
• Anda luba lepingu sõlmimiseks Tartu linna
keskkonnajaamade kasutamiseks.
Volikogu määras:
• Roiu lasteaia Kukupai struktuuri ja teenistujate koosseisu.
[Otsuste ja määrustega on võimalik tutvuda Haaslava valla
koduleheküljel www.haaslava.ee ning Roiu raamatukogus ja
vallamajas]
Aire Veske
vallasekretär

Tartumaa Arendusselts koostab piirkonna strateegiat
Tartumaa Arendusselts loodi möödunud aasta suvel maaelu
edendamise eesmärgil kolme sektori koostöös. Seltsi kuulub
16 Tartumaa valda, 27 ettevõtjat ja 39 mittetulundusühingut.
Eestimaal loodi sel eesmärgil kokku 24 tegevusgruppi.
Haaslava vallast on seltsi liikmeteks Haaslava vallavalitsus,
MTÜ Kurepalu külaselts Priius, FIE Aldo Otsa ja OÜ Sulase
PT. Kõik uued liikmed on oodatud.
Alatskivi vallas tutvustasin seltsi tegemisi maikuus. Suvel on
ootamas mitmeid üritusi piirkondades ja meeleldi tulen teie
üritustele ja ettevõtmistele kaasa lööma ning Tartumaa
Arendusseltsi tutvustama. Kõik teie küsimused on teretulnud.
Piirkonda, tema elanikke ja probleeme paremini tundes, on
meil võimalik seada piirkonna arenguks parimaid sihte ja
neid ühiselt elu viia.
Selts koostab praegu strateegiat piirkonna arendamiseks
aastatel 2008-2013. Milline on meie nägemus piirkonnast
aastal 2013? Läbi koolituste ja seminaride jõuame ühiselt
selle tõdemuseni milliseks kujuneb meie piirkond aastate
pärast. Ja selles on meil kõigil võimalus kaasa rääkida.
Strateegia näitab kätte suunad, mille arendamiseks me
järgnevatel aastatel rahastust kasutame. Oluliseks on
kindlasti seltside areng, nende eestvedajate töö, aga ka uute
eestvedajate arenguks tingimuste loomine. Tugevatel
seltsidel on mitmed head eestvedajad, kes suudavad hea
tööjaotusega
maksimaalselt
panustada
minimaalsete
kuludega. Ka ettevõtlus ning selle toetamine (koolitused,
ühine turundus, uuendused, ühised tootepaketid, võrgustikud
ja palju muud) annab meie piirkonna inimestele võimaluse
tööks kodukohas ja selle elavnemises. Veel on meile
olulised: mitmesuguste võimaluste pakkumine noortele (ja
neile, kes tunnevad ennast noorena) ning piirkonna looduse
hoidmine ja säästlik majandamine ning kogu piirkonna
koostöö.
Paljud meie probleemide lahendused on meil käeulatuses,
ühiste tegemiste ja panustamistega lahendatavad. Hea näide
koostööst ja probleemi käegakatsutavast lahendusest on
Võnnu vallast. Arendusseltsi korraldatud ümarlaual kerkis
üles ühe küla probleem. Samas ümarlauas olnud ettevõtja ja
valla esindaja koos seltsi liikmetega leidsid juba ühises

ümarlauas asjale lahenduse ning nädala pärast oli probleem
lahendatud.
Mis on strateegia ja milleks me seda vajame? Strateegia on
kaugema eesmärgi saavutamise tegevuskava, kus on
määratud pikaajalised eesmärgid, otsused, põhimõtted ja
tegevused ning mida teha, kuidas ja miks teha, et jõuda
soovitud tulevikupildini. Strateegia võimaldab seltsil
kasutada oma ressursse efektiivselt. Kogu planeerimise
käigus on väga tähtis jõuda selgusele selles, kuidas püstitatud
eesmärke saavutada. Strateegia koostamisel ei saa me üle ega
ümber väliskeskkonnast tulenevatest teguritest ja enim
mõjutab Tartumaa arengut Tartu linn, sest Tartu linna
mõjupiirkond ulatub pea-aegu maakonna piirideni.
Milline on meie tulevikupilt? Aastal 2013 on Tartumaa
Arendusseltsi piirkond aktiivse noortetegevusega, puhta ja
tervisliku elukeskkonnaga, loodusliku potensiaali säästliku
kasutamisega,
mitmekülgse
ja
atraktiivse
ettevõtluskeskkonnaga, piirkondlikku ja rahvusvahelist
kolme sektori koostööd arendav, tervikuna stabiilselt arenev
ning inimest väärtustav kogukond siin ja sealpool Emajõge.
Juunis oli liikmetel võimalus kuulata Soome ühe Leader
tegevusgrupi Viisari RY kogemusi, nende tegevusgrupi rolli
ja tähtsust oma piirkonnas ning Viisari plaane aastateks
2007-2013. Viisari juhatus pöörab suurt tähelepanu
uuenduslikele väljakutsetele, tugevdab organisatsiooni nii
kohalikul, riikliku kui ka rahvusvahelisel tasandil. Viisari
tegevusgrupi toel on tekkinud 31 uut firmat, 123 uut töökohta
ja erinevatel koolitustel on osalenud ca 2000 inimest. Läbi
erinevate projektide on Viisari oma piirkonda toonud 7
miljonit eurot. Pärast külaprojektide elluviimist täheldati
külade tunduvalt aktiivsemaks muutumist. Uuel perioodil
2007-2013 jätkatakse kahe peamise teljega: 1. mitmekesisem
väikeettevõtlus, 2. kvaliteetne ja mugav elu kodukandis.
Ettevõtjad peavad Viisari tegevusgruppi väga tähtsaks
väikeettevõtluse arendamisel.
Meie tegemistest saab infot oma piirkonna liikmetelt, seltsi
juhatuse liikmelt (Tiit Kruusement) ja tegevjuhilt (Sille
Kerner tel 5291171, akkitalu@hot.ee).
Peatselt saab valmis ka meie uus kodulehekülg www.tas.ee.
Seni on infot üleval www.kodukanttartumaa.ee/TAS
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Valla ametiisikute majanduslike huvide deklaratsioonid
Järgnevad majanduslike huvide deklaratsioonid on esitatud
Haaslava
vallavolikogu
ja
vallavalitsuse
liikmete
korruptsioonivastase seaduse ja Haaslava Vallavolikogu
poolt kinnitatud 06.05.1999.a nr 27 „Haaslava valla
ametiisikute majanduslike huvide deklareerimise korrast”
lähtudes. Avalikustamisel on lähtutud korruptsioonivastase
seaduse § 15 lg 3-5 ning korra punktist 5.
Volikogu esimehe Lauri Roosioru ja vallavanema Jüri
Raudsepingu deklaratsioonid avaldatakse Riigi Teataja Lisas.
Andmed on avaldatud järgmises järjekorras :
1. Ees- ja perekonnanimi
2. Ametikoht
3. Ametipalk (deklareeritakse ametikohajärgne ametipalk +
asutuses makstavad lisatasud; märgitakse ametipalga
puudumine, kui ametipalka ei saada)
4. kinnisvara või ehitused
5. registrisse kantud autod, vee- ja õhusõidukid
6.aktsiad, osad ja muud väärtpaberid (emitent, liik, kogus,
nimiväärtus, koguväärtus)
7. pangaarved (pank, arve liik ja nende arv)
8. varalised kohustused ja võlad
9. muud regulaarsed tulud (palk ja lisatasud põhitöökohal,
kui ametiisikul puudub ametipalk, näidates nende suuruse;
kompensatsioonid sh nõukogudest saadavad hüvitised,
nimetades nõukogu ja näidates hüvitise suuruse; intressid;
pensionid; töövõtust ning teadus- ja õppetööst saadavad
tasud; muud tulud või tuluallikad, näidates ära, mis liiki
tuluga on tegemist). Tulu suurust ei avalikustata.
Sulgudes on deklaratsiooni täitmise kuupäev.
Andmeid isikukoodi, maksustatava tulu ja dividendide ning
andmeid abikaasa, vanemate ja laste kohta ei avalikustata.
1. Taivo Kirm. 2. vallavolikogu liige. 3. ei ole. 4. kaks
kinnistut Haaslava vallas - ühisomand. 5. sõiduauto BMW
525 (1990) - ühisomand. 6. ei ole. 7. Hansapank,
arvelduskonto. 8. Hansapank 138 000 EEK 9. Sillaotsa
Põhikool töötasu; vallavolikogu liikme hüvitis. (30.04.2007).
1. Anne Laur. 2. vallavolikogu liige. 3. ei ole. 4.
maatulundusmaa Haaslava vald, Uniküla - 50 %
kaasomandis. 5. sõiduauto Volkswagen Passat (2002). 6. ei
ole. 7. Hansapank, arvelduskonto; Sampo pank,
arvelduskonto. 8. Hansapank 800 000 EEK; Hansaliising 225
000 EEK; Hüpoteek Hansapanga kasuks 9. vallavolikogu
liikme hüvitis. (02.05.2007).
1. Sirje Otsa. 2. vallavolikogu liige. 3. ei ole. 4. neli kinnistut
Haaslava vallas 5. sõiduauto Ford Scorpio (1999). 6. ei ole.
7. Hansapank, arvelduskonto; Sampo Pank, arvelduskonto. 8.
ei ole. 9.ei ole. (27.04.2007).
1. Margus Pleksner. 2. vallavolikogu liige (2002-2005). 3. ei
ole 4. korter Haaslava vald, Roiu alevik. 5. ei ole. 6. ei ole. 7.
Hansapank, arvelduskonto; SEB Ühispank, arvelduskonto. 8.
ei ole. 9. ei ole.(30.04.2007).

1. Koit Prants. 2. vallavolikogu liige. 3. ei ole 4. ei ole. 5. ei
ole. 6. ei ole. 7. SEB Ühispank, arvelduskonto. 8.
Kapitalirent 180 000 krooni. 9. Riigikogu liikme tasu;
Haaslava volikogu liikme hüvitis.(04.05.2007).
1. Urmas Roots. 2. vallavolikogu liige. 3. ei ole. 4. elamu
Haaslava vallas; puidutöökoda Haaslava vald. 5. sõiduauto
Ford Escort (1987); traktor T 16 (1989). 6. ei ole. 7.
Hansapank, arvelduskonto; SEB Ühispank. 8. ei ole. 9. TÜ
Udre töötasu; vallavolikogu liikme hüvitis.(08.05.2007).
1. Avo Samarüütel. 2. vallavolikogu liige (2002-2005). 3. ei
ole. 4. elamu Haaslava vald; korter Tartu linn; neli kinnistut
Haaslava vallas; kinnistu Võru vald (1/5 osa). 5. sõiduauto
Toyota Corolla (2003). 6. Tallink, 1912, 10 EEK, 19200
EEK; OÜ Männiku Piim, 10, 10 EEK, 4000 EEK; HAE1T,
800, 10 EEK, 8000 EEK; EEG 1T 68, 92,5 EEK, 6290 EEK;
EEH1T, 2, 96 EEK, 186 EEK; TKM, 500, 10 EEK, 5000
EEK. 7. SEB Ühispank, arvelduskonto. 8. ei ole. 9. OÜ
Männiku Piim töötasu. (30.04.2007).
1. Peeter Suislepp. 2. vallavolikogu liige. 3. ei ole. 4. elamu
Haaslava vald, Kurepalu (ühisomand); korter Tartu linn
(ühisomand). 5. sõiduauto Nissan Primera (1995)
(ühisomand); sõiduauto Volkswagen Passat (2005)
(ühisomand). 6.ei ole. 7. Ühispank, arvelduskonto ja
krediidikonto; Hansapank, arvelduskonto. 8. SEB Ühispank
1 600 000 EEK (50%). 9.ei ole. (30.04.2007).
1. Arno Talbonen. 2. vallavolikogu liige. 3. ei ole. 4. kinnistu
Haaslava vald, Kurepalu küla. 5. sõiduauto VW Vento
(1996); sõiduauto VW Polo (2002). 6.ei ole. 7. Hansapank,
arvelduskonto. 8. ei ole. 9. vallavolikogu liikme hüvitis.
(30.04.2007).
1. Jaan Undrits. 2. vallavolikogu liige. 3. ei ole. 4. kinnistu
Haaslava vald (ühisomand); korter Tartu linnas (ühisomand).
5. sõiduauto SEAT Cordaba Vario (2000). 6.ei ole. 7.
Hansapank, arvelduskonto; SEB Ühispank, arvelduskonto. 8.
ei ole. 9. vanaduspension; (04.04.2007).
1. Maie Otsa. 2. vallavalitsuse liige. 3. 9400 EEK. 4. kinnistu
Haaslava vald, Kurepalu (ühisomand); korterit Tartu linnas
(ühisomand). 5. sõiduauto Audi A4 (1996) - ühisomand. 6. ei
ole.7. Hansapank, arvelduskonto; SEB Ühispank,
arvelduskonto. 8. ei ole. 9. Haaslava Vallavalitsus.
(26.04.2007).
1. Ida Talbonen. 2. vallavalitsuse liige, rahandusjuhtpearaamatupidaja. 3. 9400 EEK + lisatasu 400 EEK.
4.kinnistu Haaslava vald, Ignase küla. 5.ei ole. 6. ei ole. 7.
Hansapank, arvelduskonto. 8. ei ole. 9. ei ole. (30.04.2007).
1. Heiki Tooming. 2. vallavalitsuse liige, ehitusnõunik. 3.
9000 EEK 4. elamu Rannu vald; elamu Tartu linn, 1/2. 5.
Ford Transit (1989); Audi 80 (1992). 6. ei ole. 7. SEB
Ühispank, arvelduskonto. 8. ei ole. 9. ei ole.(25.04.2007).
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Kuldpulmapäev Vassila talus, Päkste külas.
Need, kes toovad teiste ellu päikest,
ei jää ka ise selle eest varju.
(James Matthew Barrie)
„Hõissa pulmad, pulmad, pulmad! Kibe, kibe, kibe!” hüüdsid
pulmalised Eliide ja Ivan Dubolazovile 23.juunil, aasta oli
siis 1957. Tänavu tähistasid nad samal ajal oma kodus
kuldpulmapäeva. Külastades ja küsitledes neid toredaid ja
rõõmsameelseid inimesi, sain teada nii mõndagi huvitavat.
Isiklikult tunnen Ivot ja Liidet juba ligemale kolmkümmend
aastat, Kuuste sovhoosi aegadest.

Küsisin Ivolt, et kuidas oli siis selle kosjas käimisega ja
kust leidis endale kaasa, kellega nii pikki aastaid on
kooselu kestnud ja kestab veel.
Ivo: “Alguse sai kõik see lugu Sillaotsa kooli ristist.
Sillaotsas näidati kino. Läksin pilliga. Seal oli kolm tüdrukut.
Sellel õhtul pidi olema kino, aga see kino jäi millegipärast
ärä. Hakkasime tüdrukuid koju saatma, Liide oli viimane.
Mul om tuu kuupäiv viil meelen – 18.september 1953.aasta.
Sama aasta sügisel läksin sõjaväkke. Tagasi tulin kolme aasta
pärast. Ja ka, ära ootas. Võtsingi teise ärä! See oli jah,
armastus esimesest silmapilgust.“
Liide elas siis Albrel, kus praegu elab tema vend Vello,
Vladimir. Ivo ise elas Sabalil Kitsekülas. Ivo ei saa
mainimata jätta, et Liide tegi tol ajal väga tihti süüa ja need
olid väga maitsvad söögid. Jah, Liide ongi terve elu kokanud
ja teistele seda kunsti jaganud.
Ivo oli juba 16-aastaselt traktoriroolis Kuuste sovhoosis,
hiljem autojuht, kuni majandi lõpuni.
Millal ja kus see JAH sõna öeldi? Millise auto, kaariku
või mootorrattaga pulmapäeval sõitsite?
Ivo: “22. juunil 1957. aastal läksime kahekesi bussiga Tartu
linna oma abielu registreerima. Keski ess tiia... aga päräst oll
ussetakan kolm inemist......“ Ja Liide lisab juurde: “Laulatati
meid 23.juunil 1957. aastal Peetri kirikus.“ Ivo meenutab, et
sinna sõideti juba Moskvitš 401-ga. „ Nii, et seda JAH sõna
om kats kõrda üteldu ja kinnitatu,“ muheleb Ivo.

Noorpaari riietuses on läbi aegade olnud oma kindlad tavad
ja kombed. Kaunis kuub teeb mehe uhkeks, kaunis kleit teeb
naise imeliseks.
Milline oli teie riietus siis ja milline nüüd,
kuldpulmapäeval?
Liide: “Tollel ajal oli mul seljas pikk valge kleit pikkade
varrukatega. Rinnas oli samast kleidiriidest tehtud lille. Peas
pikk valge loor, mida ehtisid mirdioksad ja jalas kalanahast
kingad. Nüüd, viiskümmend aastat hiljem, oli mul seesama
kleit seljas, natuke pidin kohendama. Kingad ja loor olid
teised. Loori kaunistasid rukkililled.“
Ivo: “Minul oli seljas tume ülikond, valge pluus, valge lips ja
rinnas mirdioks. Kuldpulmapäeval oli tume ülikond, valge
pluus, tume lips.“
Teadagi, et sellel päeval loovad meeleolu, kaunistavad,
rõhutavad selle päeva erilisust, romantilisust lilled.
Millistest lilledest oli pruudikimp ja mis lilli sai
pruutpaar ise?
Liide: “Viiskümmend aastat tagasi oli mul pruudikimp
pojengidest. Kingiti pojenge, põllulilli ja mis tol ajal taluaias
kasvas ja õitses. Nüüd, kuldpulmapäeva pruudikimbus olid
rukkililled, karikakrad ja asparaagus. Lilli kingiti palju –
kõike, mis praegu saada, valik on ju väga suur: roosid,
nelgid, liiliad, põllulilled.“
Millised ehted pruuti, peigmeest kaunistasid?
Ivo: “Sõrmus sai Liidele ostetud. Ise sain selleks ajaks
vennalt sõrmuse. Polnud ju võimalik kahte osta. Aeg oli
raske.“
Liide: “Jah, nii see tõesti oli.“
Kuidas andsite pulmapäevast teada sugulastele,
sõpradele ja palju pulmalisi oli?
Ivo: “Siis kutseid ei teinud ega saatnud neid ümbrikutes.
Pulmalised said suusõnaliselt kutsutud. Pulmas oli umbes
kolmkümmend inimest. Nüüd oli pulmalisi kuuekümne
ringis.“
Öeldakse, et hääl ja tegu paneb pulmarahva liikuma, sest
pulmapäev peab ju ladusalt ja kaunilt kulgema. Päev –
kui unistuste pidu. Kas ka teie pulma juhtis ja viis läbi,
nagu nüüd on see kombeks, isamees?
Liide: „Pruudi poolt oli pulmavanem, kes vaatas, et pruut
kena välja näeks, et mirdioksad oleksid nagu vaja ja üldse, et
kõik oleks korras. Muud nagu ei tea.“
Ivo: “Ei sellist isameest, pulmajuhti kui nüüd on, kes
pulmapidu korraldada aitavad, ess ole küll.“
Kas ka teie nooruspõlveaegadel, kui rohi rohelisem ja
taevas sinisem oli, peeti poissmeeste ja vabade piigade
õhtut?
Liide: “Ei selliseid õhtuid küll polnud.“ Ivo on abikaasaga
ühel nõul: “Ei olnud jah.“
Ei ole ükski pidu ilma pilli ja pillimeheta. Kes oli see lahe
pillimees, kes pulmalised laulma ja tantsima pani?
Ivo: “Ise mängisin lõõtsa ja minu vendki mängis lõõtsa.“
Liide: “Lõõts ja kannel olid need, milleta pidu polnud pidu.“
Vanarahvas ütleb, et kui pulmapäeval on ilm ilus
päikeseline, tuleb ka noorpaaril elu ilus. Kui aga
pulmapäeval sajab, tuleb elu nutune ja halb. Milline oli
ilm teie pulmapäeval?
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korraldasid ja läbi viisid. Me mõlemad Liidekesega
Liide meenutab: “Ilm oli päikseline ja ilus. Ka
poetasime pisaraid – nii ilus ja südantsoojendav oli kogu
kuldpulmapäeval oli soe ja mõnus suvepäev.“
üritus
algusest lõpuni.“
Ivo: “Elus on olnud palju päikeselisi päevi. Kuid nii mõnigi
Liide: “Kõndisin mitu päeva peale seda pidu justkui pilvedes
tormisem ja pilvisem päev on tulnud üle elada. Oma
hõljudes ega suutnud keskenduda oma igapäeva töödeleLiidekest armastan siiani kogu südamest. Mida vanemaks me
tegemistele. Rõõmu oli kõigist – lastest, lastelastest,
saame, seda rohkem teineteist hoiame ja teineteisest hoolime.
miniatest,
sugulastest,
sõpradest,
klassiõdedest
ja
Annaks jumal meile tervist veel kaua kahekesi koos olla ja
klassivendadest. Meenutasime oma lapsepõlve ja noorusaega
vanaduspäevi nautida.“
kuni tänapäevani välja.“
Millised toidud ja joogid olid vanasti pulmalaual? Kas oli
Öelge, mis on sellise pika kooselu saladus?
nn pikalaua pidu vöi ümarlaua mõnu? Kas tort oli
kihiline ja joogiks valge viin ning ühtelugu hüüti –
Liide pajatab, endal kelmikas ilme näol: “Polegi mingit
kibe,kibe,kibe!?
retsepti anda. See elu ise juhib seda laeva, ise pead lihtsalt
olema hea tüürimees. Kõik, mis teed – teed endale, olgu see
Liide: “Muidugi oli pikalaua pidu, Albrel peeti. Laud oli
siis hea või halb. Kui on probleemid, siis need on alati
väga rikkalik. Soojad toidud : sealiha, hapukapsad, rulaad,
mõlemapoolsed.
Tänapäeva
noorpaaridele
soovin
sült, pasteet ja palju muud veel. Tort oli oma valmistatud, see
teineteisemõistmist, kannatust, rõõmsameelsust. Muidugi
oli mitmekihiline, magustoiduks aga tarretis magusa
tuleb elus tülisid ja pahandusi ette. Kui meil oli tüli, siis mina
kastmega. On meeles, et peolaua tegid Kilgi Teele ja Miina
aina laulsin. Kohe kergem hakkas“.
Hilde. Teele oli väga hea kokk, temalt õppisin minagi väga
palju.“
Ivo ütleb omalt poolt: “Asi tuleb kohe ärä lahendada. Viha ei
tohi pidada. Mina võtsin siis pilli ja mängisin pilli.Ja kõik
Ivo lisab oma meenutused: “Kangemaks kraamiks oli siis
oligi unustatud.“
valge viin, VIRU VALGE, poest ostetud. Ja nüüd,
kuldpulmapäeval, oli ka VIRU VALGE. Pidu pidasime õues,
Liide: “Aga ühte ütlen küll. Tänapäeval noored elavad
oja kaldal. Aga seda kibedat sai küll ja küll magusaks tehtud.
vabaabielu, noh on elukaaslased, vaat see mulle küll ei
Ega seda ma tii viil nüüd kah, kui keski ei hõikka. Kas tiiat,
meeldi.“
kui õnnis tunne om kui saan seda Liidekest musutada.“
Ivo ütleb lõpetuseks: “Asi peaks ikka olema ametlik. Kui
Liide: “Nüüd, kuldpulmapäeval, tegin kõik toidud ise. Kuna
ikka altari ees ära käid, see on nii ilus ja pühalik tunne. See
pidu sai peetud väljas, siis tegin šašlõkki, verivorsti, salateid,
annab kinnitust mõlemale poolele kogu eluks.“
rulaadi.“
Kuldne pruudipärg mängiti Liide ja Ivo kuldpulmas Marta ja
Mis siis vanasti noorpaarile kingiti ja sooviti?
Jaan Annamaale.
Liide: “Kingitustest on mul eriti meelde jäänud see, et saime
Kallid Liide ja Ivo, soovin teile veel paljudeks aastateks
kuus alumiiniumist lusikat ja 10-liitrilise alumiiniumist poti,
tugevat tervist, rõõmsameelsust, armastust ja hingerahu.
paar kella, nõusid, raha ja kummipuuoksa, mis oli lillepotti
Aitäh meeldiva vestluse ja külalislahkuse eest,
kasvama pandud. See lill on meil praegugi veel alles ja
suureks kasvanud!“
Marju Jansen,
sotsiaalhoolekande vanemspetsialist
Ivo meenutab: “Sooviti õnne, head läbisaamist ja muidugi
lasteõnne. Mesinädalaid me ei pidanud, tuli ju hakata kiiresti
tööd rügama. Kuldpulm - see oli kohe väga, väga ilus. Seda
ei oskagi sõnadesse panna. Kõik see, kuidas lapsed

Johanna Annamaa
Kevadistel „Tuhkatriinu” etenduse proovidel jäi mulle silma
üks väga tegus ja aktiivne tütarlaps. See oli Johanna
Annamaa. Tema tegude-ja saavutusterohkest noorest elust
ongi alljärgnev intervjuu.
Iga tee, ka see, mis viib suurde
maailma, algab kodust.
Mul on väga toredad vanemad,
kes on minu eest alati väga
hoolitsenud ning mind õigele
teele juhatanud. Veel on mul
noorem õde ja vanem vend, kes
on omamoodi kallid ning minu
elus tähtsal kohal. Aega, mida
kõik koos olles veeta saame, on
vähe, sest meil kõigil on väga
palju muud tegemist. Samas, aga kõik jälle kokku saades, on
meil väga vahva ning lõbus, tavaliselt käime siis koos
reisimas või külastame lihtsalt sugulasi ning tuttavaid. Meie
pere jaoks oluline ongi eelkõige koos veedetud aeg, erinevad
tähtpäevad ning üritused.

Sinu haridustee sai alguse Sillaotsa Põhikoolis. Sel
kevadel lõpetasid 10. klassi Tartu Descartes`i Lütseumis?
Kuidas möödus see õpinguaasta?
Õpinguaasta möödus ülimalt kiirelt, ei saanud arugi, kui
kevad juba käes oli. Kool on tore ja ka uued klassikaaslased
on mulle möödunud aastaga väga toredateks sõpradeks
saanud. Ka tulemused on minu arvates piisavalt head. Kuigi
algul oli hirm, et maakoolist Tartusse õppima asudes võib
raskeks minna, siis juba esimese kuuga sai mulle selgeks, et
nii see tegelikult ei ole, sest kui ise ikka natukenegi püüad,
saab hakkama küll.
Kevadel võis Sind sageli kohata Kurepalus. Millega
tegelesid?
Jah, nii see oli. Täpsemalt - viibisin näidendi proovides, mis
esimesel juunil Lastekaitsepäeval kultuurimajas esietendus.
Näidendi nimeks oli “Tuhkatriinu” ning mina mängisin siis
võõrasõe Javotte osa. Mulle on juba väikesest peale
meeldinud väga näidelda ning seegi kogemus oli minu jaoks
väga tore ja huvitav.
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väikesest tüdrukust peale. Arvan aga, et kui siin selle
Selle aasta Võidupüha paraaadil olid Sa Tartumaa
kõvahäälselt välja kuulutaksin, läheks midagi untsu. Pigem
kodutütarde esinadajana presidendilt võidutuld saamas.
siis lihtsalt püüan selle saavutada vaikselt ning ilma suure
On Sul veel hobisid, millega meeleldi tegeled?
kärata! Kuid seda võin ma öelda, et kõigepealt tuleb ikkagi
Minu põhiliseks hobiks ongi Kodutütarde organisatsioonis
gümnaasium edukalt lõpetada.
tegutsemine. Kui vaja, juhin rühma, vajadusel aitan ka
laagreid korraldada ning läbi viia. Veel meeldib mulle
Lõpetuseks – mida sooviksid öelda neile noortele, kes
tegeleda ratta- ning ratsaspordiga. Talvel pakub huvi ka
seisavad tähtsate valikute ees?
lumelauaga sõitmine ning muidugi ei saa mainimata jätta
Neile, kes seisavad tähtsate valikute ees, ütleksin ma lihtsalt
näitlemist ning koorilaulu (osalesin oma kooli kooriga ka X
seda, et kõige tähtsam on siiski jääda iseendaks ja mitte
noorte laulupeol).
kunagi alla anda, sest kui midagi ikkagi väga tahta, saavutad
sa selle niikuinii!!
Kindlasti on Sinult sadu ja sadu kordi küsitud tuleviku
valikute kohta. Küsime meiegi: „Johanna, mis suunas
Aitäh!
liigub Sinu haridustee?”
Ilona Vaagen
Nagu paljudel, on ka minul omad unistused, kus ma
kultuuri-ja
spordinõunik
sooviksin oma haridusteed jätkata ning millisel ametil
tulevikus töötada. Mul on olnud oma kindel siht juba päris

Meeldejääv kontsert
Ajal, mil meie koorilauljad olid Soome-Eesti ühislaulupeol,
saabusid Kurepallu taidlejad sõprusvallast Leivonmäelt,
Soomemaalt. Rahvamuusika ansambel Opeleekio ja segakoor
Karpalot olid ette võtnud suvise ringreisi Eestisse. Külastati
meie kodumaa kauneid paiku. Kuid samas lauldi ja mängiti
nii enda kui ka kohaliku publiku rõõmuks. Priiuse seltsimajas
andsid nad väga kauni kontserdi 15.juuni õhtul. Ja vaatamata

asjaolule, et meil publikut nappis, said kohale tulnud
suurepärase elamuse osaks.
Jääme ootama uusi kohtumisi ja esinemisi!
Ilona Vaagen
kultuuri-ja spordinõunik

Teadaanne
Tartu linnavalitsus ja Haaslava vallavalitsus sõlmisid
kokkuleppe, mille alusel võivad Haaslava valla elanikud
alates 01. augustist 2007.a kuni 31. detsembrini 2009.a
kasutada aadressidel Tähe 108 ja Jaama 72c asuvaid Tartu
linna keskkonnajaamasid.
Keskkonnajaamades võetakse elanikelt tasuta vastu järgmisi
jäätmeid:
* vanapaber ja papp;
* metall;
* pakendijäätmed, sh klaaspakendi jäätmed;
* komplektsed elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed;

* suuremõõtmelised jäätmed (sh vana mööbel);
* kodumajapidamistest pärinevad ohtlikud jäätmed;
* taaskasutatavad plastjäätmed.
Suuremõõtmelisi ehitusjäätmeid (aknaraamid, kraanikausid,
WC-potid jms) ja mittekomplektseid elektri- ja
elektroonikaseadmete jäätmeid võetakse vastu tasu eest.
Autorehve võetakse tasuta vastu Jaama tn 72a asuvas
keskkonnajaamas, ühelt toojalt võetakse vastu kuni 8
sõiduauto rehvi.
Keskkonnajaamad on avatud E-R kl 12- 18, L kl 10- 16.

Võrkpalli avavõistlus Kurepalus
Lauluväljakul valmis jaanipäeva paiku uus rannavõrkpalli
plats. Avavõistlus toimus 1. juulil ilusas suveilmas. Kohale
oli tulnud hulga võrkpallihuvilisi ja ka pealtvaatajaid.
Võistlusteks registreerus 8 paari, kellest üks küll loobus enne
algust. Mängiti kahe miinuse süsteemis, see tähendab, et kes
kaks mängu kaotas, sellele oli see võistlus läbi. Olenevalt
sellest, millises võistluse faasis tuli teine kaotus, vastavalt
sellele sai võistkond koha. Esikohale tulekuks pidi kas kõik
mängud võitma või saama mitte rohkem kui ühe kaotuse.
Alustati kell üks päeval ja poole seitsmeks oli võitja
selgunud. Seekord võitsid kõik mängud Silver ja Kristjan,
teise koha teenisid Etz ja Roos ja kolmanda Ingar ja Heiki.

Uus võrkpalliväljak igatahes meeldis kõigile, loodan, et see
leiab tihedat kasutamist läbi suve. Siinkohal tahaks öelda
suured tänusõnad OÜ Sahkarile, kes meile selle suurepärase
platsi valmis ehitas. Järgmine võistlus lauluväljakul saab
olema 18. augustil kui toimuvad II külade mängud. Ka siis
on põhiala rannavõrkpall, kuid mitte ainult. Mängitakse
kindlasti veel petangi, otsitakse varandust ja veel üht-teist
huvitavat, kuid sellest juba lähemalt juhendis ja reklaamis.
Ilusat jätkuvat suve kõigile!
Tiit Kruusement
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Õnnitleme augustikuus sündinuid
1 Liidia Kruus
Helle Prost
2 Eevi Rohusalu
4 Õie Kalmus
5 Elle Naber
6 Malle Hirsnik
Nadežda Rebane
7 Endel Malvere
8 August Reit
9 Evald Papp
Toomas Vennola
10 Õnne Kõõra
11 Reet Undrits
12 Linda Välja
13 Aleksandr Tikka
14 Salme Põlgast
Valentin Kuštšenko
16 Värnanda Paide
Kalju Kägo-Saunasoo
22 Ülo Arju
Ülo Peedumäe
24 Lembit Ziugmann
Meinhard Koemets
25 Eduard Sloog

1945
1946
1945
1933
1943
1935
1946
1922
1926
1929
1945
1937
1936
1928
1926
1926
1942
1931
1939
1931
1940
1939
1943
1940

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

26 Melaine Pitka
Konstantin Bondarev
Higo Mölder
27 Lande Kõps
31 Aleksandr Rudakov

1931
1941
1943
1929
1929

Ignase
Roiu
Kurepalu
Kriimani
Roiu

Palju õnne!

Sünniaasta 2007
Signete Marleen Uibo
16.06.2007
Uniküla
Simo-Sander Mehilane
16.06.2007
Tõõraste
Laura Veerde
04.07.2007
Haaslava
Palju õnne!

Haaslava valla kultuuri- ja spordiüritused
28.07.07
18.08.07

XXX Haaslava meestelaulupäev Kurepalu lauluväljakul
II Haaslava valla külademängud Kurepalu lauluväljakul

Kell 18.00
jälgi reklaami

Haaslava parv
jätkub...
Parv oli nii viletsas seisukorras, et 2 aprillil 1925 peatas
politsei Tartu Võru rahukogu otsusega rentnik Peeter Kühle
rendilepingu ja algatas juurdluse. Parveliiklus jäi mõneks
ajaks seisma, see aga tekitas nii suuri probleeme, et juba 3
nädala pärast pani vald ise parve uuesti käima. Vana parve
kohendati natuke ja käis küll. 1927. aasta kevadeks ehitati
uus parv. Loeme vallavalitsuse protokolli: 28 mai 1927 :
„Arutati uue ehitatava Haaslava parve valdamisele asumise
küsimust. Vallanõukogu asja kõigekülgselt läbi kaalunud ja
läbi arutanud, salajasel hääletamisel otsustas uue ehitatava
parve valdamisele mitte asuda, loobudes igasugustest
saadavatest õigustest ja kohustustest parve kasutamisel."
“Teataja” nr 79 – 11 november 1927. “Haaslava parve
küsimus. Mõne aja eest ehitati Tartu maavalitsuse poolt
ühiskondliste tööliste abil uus Haaslava Tartu tee, mis enam
ei seisa suurvee ajal hädaohu all. Kuna tähendatud tee teisest
kohast üle Emajõe läheb, kui senine tee, siis on vajadus
tekkinud ka uue Haaslava parve järele. Tähendatud parve
küsimust arutas hiljuti Haaslava vallavolikogu, tunnistades
tarvilikuks, et uuele teele saaks parv ja parvemaja ehitatud.
Praegust parve enam kasutada ei saa, sest ta on juba niivõrd
vana, et kõlbmatuks muutunud on. Et aga Haaslava vallal
endal raha uue parve ehitamiseks puudub, siis on selleks
otstarbeks Tartu maavalitsuselt palutud 100 000 marka
toetust.” 28 märtsil 1928 toimus "Haaslava parve
väljarentimine enampakkumise teel. Avaldatud kuulutuste
peale võtsid enampakkumisest osa Johan Silber, Anton
Tappel ja senine parvepidaja Peeter Karjus. Aastarendi

alghinnaks oli seatud 350 krooni ja kõige kõrgema rendi
pakkujaks osutus Anton Tappel, lubades aasta rendiks 525
krooni, mille põhjal valla volikogu otsustas parve temale 1
aprill 1928 kuni 1 aprill 1931 rendile anda järgmistel
tingimustel: „esimene parv ehitatakse valla kulul, kuna
järgmiste parvede ehitamine sünnib rentniku kulul ja valla
poolt antud materjalidest. Parvemaja jääb rentniku kasutada,
kuid see on kohustatud andma maja kõige suuremas toas
parve ootajatele vaba ooteruumi soojendamiseks ja sademete
varjuks. Iga aasta kohta on parve rentnik kohustatud 2 parve
pidama, millest ühte kasutatakse üleveoks ja teine kaldal
kuivamas. Valla volikogul on õigus igal ajal rendi vahekord
rentnikuga lõpetada, kusjuures rentnikul ei ole õigust vallalt
mingisugust kahjutasu nõuda, kui tema käesoleva lepingu
tingimusi ei täida ehk parve korratult peab." “Postimees” nr
196 – 23 juuli 1929. “Tartu maavalitsus parvedega hädas.
Teedeministeerium sai Tartu maavalitsuselt kirja, milles
viimane palub korraldada Haaslava, Luunja, Kavastu ja
Lääniste parvede üleandmist võimalikult ruttu, sest praegu
kasutavad neid parvemehed ilma mingi peremeheta ja
lepinguta, nõnda et neid kuidagi ei saa sundida parvesid
korras hoidma. Praeguse seisu juures võib parvemees isegi
reisijate üleveost loobuda. Seaduse järgi ei saa parvesid
otseteed maavalitsusele anda, küll on aga põllutööminister
nõus parved andma teedeministeeriumile, kui selleks
esitatakse vabariigi valitsuse sellekohane otsus.” 26 aprillil
1930 andis Haaslava vallavolikogu Haaslava parve ja selle
juure kuuluvad hooned ja maaala haldamiseks Tartu
Maavalitsusele. Üle anti parv, suurusega 13,0 korda 8,5
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parve peale mineku vahesillad.” 1931. aasta suvest oli
meetrit, kaks otsaparve mõõtmetega 6,7 korda 6,4 meetrit,
parveomanikuks Tartu maavalitsus ja kaua aega kestnud
üleveo keti ratas, üleveo kett, 80 m peenemat ja 100 m
segadus parve omaniku ümber sai lõpuks läbi. 1933 valmis
jämedamat ketti, parvevahi elumaja, ehitatud 1928. aastal,
järjekordne uus parv ja remonditi maabumissildu. Nüüd said
loomalaut, ehitatud 1929. aastal, uusi parvepalke 38 tükki,
ka raskemad veokid parvega üle Emajõe sõita. 1941 suvel,
mis on 12 m pikad ja 26-36 cm. jämedad. “Tartu Maaaleht”
sõjakeerises panid taganevad vene väed parve põlema.
nr 137 – 26 november 1931. Haaslava parv vajab remonti.
Mõnda aega parveliiklus seisis, kuid varsti tehti uus parv ja
Umbes 3 aastat tagasi tegi Haaslava vald parve korda, mis
kõik oli jälle vanaviisi. Parv põletati veel 1944 lahingute
hiljuti Tartu maavalitsuse poolt üle võeti. Kahjuks ei ole aga
käigus, kuid ka nüüd taastati liiklus varsti. 1965. aastal
maavalitsus veel parve korrashoiuks midagi ära teinud.
kirjutas professor E. Varep raamatus “Kas tunned maad”, lk
Parveketid on täiesti läbi kulunud ja võivad iga silmapilk
572: „Tutvume järgnevalt Tartust kagu poole jääva
katkeda. Hiljuti olid 8 hobusemeest viljakoormatega parvel,
Haaslavaga, kuhu pääseb mööda Räpina teed üle Luunja
mis hakkas põhja vajuma. Inimesed ja hobused koos
silla, Võru maanteed mööda Reola kaudu või kõige otsemat
viljakoormatega suudeti otsekui nõiaväel surmast päästa.
teed pidi üle Haaslava parve. Palju muistset leidub selles
Tartu maavalitsusel on viimane aeg Haaslava parve
parves, mis vedas varem üle jõe mõisnike kalesse, postitõldu
kordategemiseks sammusid astuda, sest vastasel korral
ja talupojavankreid, nüüd aga “Volgasid”, “Moskvitše” ja
võivad ohvrid olla parvel möödapääsmatud, nii inimeste kui
koormaga veoautosid.” Viimasel perioodil vedas parv üle
hobustega.” “Postimees” nr 131 – 8 juuni 1932. “Maanteed
Emajõe enamasti autosid. Haaslava parv minetas oma
teevad muret. Tartu Haaslava tee korratu. Hiljutise
tähtsuse ja pandi seisma 1968. aastal, kui valmis uus
tuleõnnetuse puhul sõitsid Tartust Haaslavale tuletõrjujad
Ülenurme Roiu otsetee.
tõrjeabinõudega. Tee, mis viis Tartust Haaslavale, oli aga
väga korratu. Ometi on sellel teel elav liiklemine. Parve
Taivo Kirm
küsimuses peaks maavalitsus samuti samme astuma, sest
raskemate sõidukite puhul ei ole Haaslava parv kohane, eriti

Informatsioon
• 5. augustil kell 14.00 Kurepalu lauluväljakul evangeelne koosolek „Adam, kus Sa
oled?”. Ürituse korraldaja Kersti Napierski.Info tel 5246363
• Tähelepanu lapsevanemad, kelle laps läheb sel sügisel esimesse klassi. Palun tooge
sellekohane avaldus vallamajja, et saaksite taotleda ranitsatoetust.
• Juunikuu Teataja tänuavalduses jäi märkimata Kätrin Metsla. Vabandame!

Politseiteated
 15.06.07. a kella 22.30 ajal löödi Roiu alevikus
Kesktänav 10 maja juures tundmatu mehe poolt Jannonimelist meesterahvast. Asjaolude väljaselgitamiseks on
alustatud kriminaalmenetlust.
 17.06.07. a tülitasid Ignase külas Sirje ja Luule põhjuseta
külaelanikku Lainet, rikkudes Laine ja külaelanike rahu.
Politsei karistas rahurikkujaid 180-kroonise rahatrahviga.
 29.06.07. a õhtul peeti Unikülas kinni sõiduauto, mida
juhtis joobes juhtimisõiguseta juht. Kontrollimisel selgus, et
juhil on kehtiv karistus samalaadse rikkumise eest, juhi
suhtes alustatakse kriminaalmenetlust.
 30.06.07. a rüüstati Unikülas talu ümbrust ja loobiti
rämpsu kaevu. Kohapeal tabati alaealised vandaalitsejad.
Talu omanikuga said vandaalitsejate vanemad kokkuleppele
ja talu omanikul pretensioone ei ole.
 Ööl vastu 06.07.07. a rüüstati Roiu alevikus
remonditöökoja juures seisnud sõiduautot AUDI, asjaolude
väljaselgitamiseks alustati kriminaalmenetlust.
 06.07.07. a hommikul peeti Roiu alevikus kaupluse
juures kinni sõiduauto, mille juhil puudus sõiduki
juhtimisõigus, juhile koostati protokoll ning sõiduk teisaldati
tasulisse parklasse.

 07.07.07. a leiti Tuigo metsast hulgaliselt kaitseväe
lahingumoona, leitud lahingumoon toimetati hoiule
politseisse.
 13.07.07. a õhtul peeti Lange külas kinni sõiduauto, mida
juhtis alkoholijoobes ja juhilubadeta vallakodanik Urmas.
Kontrollimisel selgus, et juhil on kehtiv karistus samalaadse
rikkumise eest, juhi suhtes alustatakse kriminaalmenetlust.
 On sagenenud teated järelevalveta koerte kohta, kes
rikuvad vallaelanike rahu ja jooksevad aiamaadel, rikkudes
peenraid. Koerte ja kasside pidamise eeskirja rikkumise eest
on ette nähtud rahatrahv kuni 100 trahviühikut (6000 krooni),
kui sellega on tekitatud kahju, siis on ette nähtud rahatrahv
kuni 200 trahviühikut (12 000 krooni), kahju saajal on õigus
sisse nõuda lemmiklooma omanikult ka tekitatud kahju.
Juhul, kui järelevalveta lemmikloom toimetatakse loomade
varjupaika, tuleb looma omanikul hüvitada ka varjupaika
toimetamise kulud.
Meeldivat suve jätku,
Harras Tiisler
vanemkonstaabel

Mälestame lahkunuid
Valter Paal
09.02.1922 - 24.06.2007
Kriimani

Endla Grossberg
16.08.1928 - 22.06.2007
Roiu
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