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Tagasi kooli
Vabariigi aastapäeva eelne koolipäev Sillaotsa koolis oli
tavapärasest erinev. Eriline oli see nii mulle, õpilastele kui ka
paarile meie vallaga otseselt või kaudselt seotud inimesele.
Avanes võimalus rännata minevikku- ammu koolitee läbinud
inimesed said uuesti olla õpimelu sees, meenutada, kuidas
nemad seal pingis tarkust ammutasid ja õpetaja nõuandeid
kuulasid. Ent seekord olid rollid vahetuses- õpilasest sai
õpetaja. Nüüd võis enda teadmisi jagada ja näha, kuidas
lapsed selle vastu võtavad. Usun, et neil niinimetatud
ühepäevaõpetajail oli väga põnev tulla tagasi ja teha seda
kõike uuesti, aga ometi hoopis teistmoodi.
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Üks „tuleproovi“ astujatest oli meie valla kultuurinõunik
Ilona Vaagen. Ilona andis 1. ja 2. klassi õpilastele väga vahva
eesti keele tunni, kus lapsed meenutasid läbi laulu ja

liikumise, mille poolest aastaajad üksteisest erinevad, kuidas
metsas käituda ja muudki veel. Mitmekesine tund möödus
väga kiiresti.
Teine päevakangelane oli vilistlane Tõnu Mandel, kellel on
väga põnev elukutse, ta on nimelt sõjaväelane. Olen uhke, et
minu õpilasest on nii tubli mees kasvanud. Tõnu tunnis
osalesid 1., 2. ja 4. klassi õpilased. Väikeste poiste silmad
vaatasid teda tõsise aupaklikkusega. Kogu tema olek ja
elukogemus tekitasid huvi. „Klass, valvel!“, käskis
sõjaväevormis „õpetaja“ ning kogu klass oli sirgelt pinkide
kõrval püsti kui üks mees. Tõnu rääkis oma õpingutest
Sillaotsa koolis, tööst Scoutpataljonis ning missioonist
Iraaki. Kõige rohkem põnevust pakkusidki kahtlemata slaidija videoprogramm ning meenutused missioonist. Tunni
lõpuosas oli lastel palju küsida, kuid kahjuks kuulutas kell ka
selle tunni lõppenuks.
4.klassi õpilaste muljeid kohtumisest Tõnuga: „Kõige
põnevam oli see, kui nad miine ja pomme välja kaevasid
ning selgus, et üks sõdur oli pool tundi pommi otsas istunud.
Mulle meeldis video, kus oli näha, kuidas leitud pommid
õhati. Sõdurite Iraagis olek ei olnudki väga hull, kuid siiski ei
tohtinud nad ilma relvata isegi sööma minna. See oli küll
natuke imelik, aga küllap nad pidid väga ettevaatlikud
olema.“
Suur tänu Ilonale ja Tõnule, et nad leidsid aega ja tahtmist
tulla tagasi kooli ning muuta üks koolipäev põnevaks ning
mitmekesiseks.
Annika Tõnurist
Sillaotsa Põhikooli õpetaja

Õpilaste tunnustamine
Sillaotsa Põhikooli direktor avaldab kiitust hea ja väga hea õppeedukuse ning hea ja eeskujuliku käitumise eest 2008 / 2009.
õppeaasta III veerandil järgmistele õpilastele:
5. Silvija Mikk*
5. klass
7. klass
4. klass
1. klass
16. Rainer Grosberg
22. Mirjam Grosberg
11. Janette-Kristi
1. Gertu Piho*
6. Mirjam Pirn*
Härm
17. Andris Lillemäe
23. Gertrud Pleksner
7. Martin Pungar
2. klass
12.
Mihkel
Lepson
18.
Kätrin
Metsla
24. Roland Reinvald
8. Karlis Põldoja
2. Anette Abel
13.
Lotte
Suislepp*
19. Joanna Saar
25. Karola Siimsalu
9. Sander Radionov
3. Elis Järvemäe
14. Taavi Traks
20. Hendrik Silm
4. Maurice Lina
9. klass
3. klass
15. Andre-Loit Valli*
26. Kristin Klaus*
10. Joosep Pleksner
6. klass
21. Tõnis Ingvar Mals
* hinded väga head ja käitumine eeskujulik või hea
Ilvi Suislepp
Sillaotsa Põhikooli direktor
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Haldusreform
Viimastel
päevadel
on
haldusterritoriaalne reform.

meedia

üks

põhiuudiseid

Sõna on võtnud Riigikontrolör, Õiguskantsler, Isamaa ja
Respublika Liidu esimees ja muidugi ka regionaalminister.
Sellest infost koorub välja kavandatava reformi eesmärk
vähendada radikaalselt omavalitsusüksuste arvu ja sellega
tekitada tugevad (loe rikkad) ja haldussuutlikud omavalitsused.
Pealegi tuleks kava kohaselt see ette valmistada veel enne
käesoleva aasta kohalike volikogude valimisi. Riigikontrolör
rõhutab mõistuse reformi vajadust sellel aastal ja viitab üldiselt
omavalitsuste haldussuutmatusele. Õiguskantsler väidab, et
omavalitsusüksused rikuvad elanike põhiõigusi.
Kas olukord on tõesti nii halb?
Kui me loeme omavalitsusüksustes Riigikontrolli poolt läbi
viidud auditite kokkuvõtteid, ei ole olukord sugugi nii hull,
vastupidi, omavalitsusüksused on võrreldes keskvalitsuse
ametkondadega tunduvalt paremini hakkama saanud eurorahade
kasutulevõtmisega. Saaksid isegi paremini, kui ametkonnad
oleks õigeks ajaks ette valmistanud seda reguleeriva
dokumentatsiooni. Loomulikult on avastatud ka rikkumisi,
millest osa on tekkinud tähelepanematusest, osa vähesest
kvalifikatsioonist, aga suurem osa hoopis sellest, et
omavalitsusüksuste praegused tulud ei võimalda kõiki neile
pandud ülesandeid täita riigikontrolli poolt eeldatavas mahus ja
kvaliteedis. Samas ei ole Eesti riigis tegelikult kehtestatud
omavalitsusüksusele antud paljudele ülesandele kriteeriume ei
mahu ega kvaliteedi osas. Kõik arvavad aga, et omavalitsused ei
saa oma ülesannetega hakkama. Riigikontrolöri arvamus, et
ainult maakonnatasandil loodavad omavalitsused oleks piisavalt
tugevad kõigi ülesannetega toimetulemiseks ja elanikkonna
säilitamiseks maapiirkondades on ekslik, sest on ka muid
võimalusi. Elanikkonna maapiirkondadest lahkumine ja
ääremaastumine tegelikult mammutomavalitsusüksuste puhul
suureneb. Nõustuma peab Riigikontrolöri arvamusega, et
haldusreformi küsimust ei tohi politiseerida. Seda aga pole Eesti
riigis praegu võimalik mitte teha.
Õiguskantsler on mures, et omavalitsustes avastatud puuduste
tõttu võivad isikute põhiõigused sageli jääda tagamata.
Arvestades läbiviidud kontrollimiste tulemusi ja laekunud
kaebusi, ei tohiks siiski teha järeldust ja väita, et
haldussuutmatud on kõik omavalitsusüksused vaid ainult osa
nendest. Tema arvamusel on olemas piisav ja tungiv põhjus riigi
kiireks ja otsustavaks sekkumiseks ning uue halduskorralduse
kehtestamiseks. Õiguskantsleri arvamuse kohaselt peaks Eesti
saama tugevad ja toimivad omavalitsused, kes tagavad oma
elanikele põhiseaduspärase kohtlemise, kvaliteetse õigusloome
ja avalike teenuste kättesaadavuse ühtlaselt üle terve riigi.
Regionaalminister väidab, et:
loodavad 20 omavalitsusüksust suudavad arendada ka neid
potentsiaalseid piirkondi, kellel senini väiksuse tõttu puudusid
selleks eelarvelised võimalused; väheneb piirkonna killustatus;
väheneb
elanike
siirdumine
senistest
väiksematest
maakondadest ja valdadest suurematesse keskustesse; väheneb
ebavõrdsus omavalitsuste vahel ja suurenevad riigi võimalused
delegeerida
kohapealsete
küsimuste
otsustamine
omavalitsustele, kus on selleks rohkem infot; kasvab
omavalitsuse volikogu ja valitsuse otsuste kaalutletus ja
läbipaistvus, kuna konkurentsi tulemusena tekib reaalne
opositsioon võimulolijaile, see aitab parandada sisemisi
kontrollisüsteeme, vähendada juhtimisvigu ja korruptsiooni;
kasvab kodaniku võime kaasa rääkida ja mõjutada küsimusi, mis
praegu jäävad väljapoole koduomavalitsuse piire jne. Jne.

Niinimetatud arvamusliidrid väidavad, et uurida pole vaja enam
midagi, seda olevat tehtud piisavalt. Lubage nendes väidetes
kahelda.
Eesti omavalitsusüksuste keskmine suurus on teiste Euroopa
riikidega võrreldes keskmiste seas, territooriumilt on aga Eesti
omavalitsusüksused kõige suuremad. Asustustiheduselt oleme
siiski nimekirja lõpuosas.
Eesti omavalitsusüksustele pandud ülesannete mahtu saame
võrrelda põhjamaadega, kus neid on Euroopas kõige rohkem.
Omavalitsuste tulud võrreldes nende samade riikidega on aga
tunduvalt väiksemad, mitte ainult reaalses mahus, vaid ka
võrreldavates tingimustes.
Kas keegi on üldse esitanud küsimuse, miks on
omavalitsusüksused
väidetavalt
haldussuutmatud?
Kui
osundatakse, et selle põhjuseks on omavalitsuste ametnike
ebapiisav ettevalmistus ja tase, on see vaid üks väike osa tõest.
Suuremas osas on selles süüdi omavalitsuste praeguse tulubaasi
ebapiisavus
ja
erinevate
ülesannete
seadusandlusega
ebaotstarbekalt korraldatud täitmine. Kuna aga riik oma
seadusandlusega on kehtestanud omavalitsuste tulubaasi ja
andnud ülesanded, siis omavalitsuste finantsilises võimekuses ei
saa süüdistada omavalitsusüksusi.
Kas reform sellisena on tõesti võimalik?
Osundan, Rootsis pikka aega omavalitsuste liidu juures
arenguprojektidega tegelenud Ulf Johanssoni sõnul „oleks
majanduskriisi tingimustes haldusreformi lihtsam läbi viia
olnud, aga Eesti pole selleks valmis. Eesti vajab enne
terviklikku analüüsi, milliseid ülesandeid täidab praegu
keskvõim, milliseid omavalitsused ja milliseid kodanikud ise ja
kuidas see tulevikus peaks olema. Selgelt peab sõnastama
reformi eesmärgi, mida tahetakse selle läbiviimisega võita“,
põhjendas viimased kaheksa aastat Eestis elanud ja MTÜ Polis
liikmeid haldusreformi osas nõustanud Johansson oma
arvamust. Rootslase sõnul ei tähenda haldusreform ainult
suuremaid omavalitsusi, vaid igasuguse koostöö tegemist
omavalitsuste vahel, riigi ja omavalitsuste ning omavalitsuste ja
kodanike vahel. „Liitumine pole alati garantii kohaliku elu
paranemiseks, küll aga aitab igasugune koostöö omavalitsuste
vahel kõigi jaoks kasulikumaid otsuseid teha,“ selgitas
spetsialist.
Seega, eesmärk ei saa olla suured omavalitsused. Kui see aga on
tõesti eesmärk, siis mitte sellepärast, et omavalitsused oleksid
haldusvõimekamad ja rikkamad, vaid selleks, et erakondadel
oleks lihtsam saavutada omavalitsuste üle kontrolli. Mis on just
vastupidine Riigikontrolöri üleskutsele mitte politiseerida
haldusreformi.
Kes vähegi on kursis omavalitsussüsteemi ülesehituse,
omavalitsustele pandud ülesannete ja rahastamise süsteemiga,
teavad, et selline matemaatiline liitmine ei anna
haldusterritoriaalse reformi läbiviimisel soovitud tulemust. Ei
anna kahe vaese liitmine rikast nagu ei anna ka kahekümne
vaese liitmine rikast omavalitsusüksust, vaid väheneb vaeste
omavalitsusüksuste arv, vastavalt siis kas poole võrra või 10
korda. Elanikele osutatavate teenuste kvaliteet ja maht ning
selleks vajaminevate vahendite hulk muutub vähe.
Kõik uuringud mis Eestis on tehtud, viitavad sellele, et praktilist
rahalist kokkuhoidu omavalitsusüksuste ühendamisest, mille
arvel täita neid ülesandeid, mis tänaseni on rahastamata, pole
võimalik saavutada.

3
Teataja
tuhande elaniku piires. Aluseks saaks olla ka vanurite ja
puuetega inimeste hoolekanne, aga ka kutsehariduse andmine.
Ja sellise korralduse alternatiiviks oleks siis omavalitsuste
ühinemine, millele riik rakendaks ka tõesti motiveerivad
boonused. Ühest küljest oleks selline ühinemine vabatahtlik,
kuigi selle juures on ka sunni moment, teatud ülesande
Kui erinevad kommentaatorid avalikes kommentaariumides
täitmiseks vajalik kapatsiteet. Keskvalitsusel oleks võimalik
väidavad, et sundkorras läbiviidud reformid on olnud edukad
siiski ka muude sunnimehhanismide rakendamiseks, seda aga
Euroopas ja põhjamaades, siis võib tuua mõned näited. Rootsis
peale muude võimaluste ammendumist, peale järgmisi või
aastakümneid tagasi läbiviidud haldusterritoriaalse reformi järel
ülejärgmisi kohalike volikogude valimisi.
pole paljudes kohtades kogukonnad tegelikult siiani ühinenud
ega tunnista oma koduvallana suurt sunnikorras ühendatud
Siiski on reformi läbiviimisel igal juhul vaja üle vaadata ning
omavalitsust. Taanis läbiviidud reformile eelnes mitmeid aastaid
korrastada omavalitsuste tulubaasi kujunemise alused ning
kestnud uuring ning arvestused, mille tulemusena muudeti väga
tulude suurendamine, sest vastasel juhul jäävadki alati täitmata
suures osas omavalitsuste rahastamise süsteemi. Soomes pole
mõned ülesanded. Näiteks maapiirkondades ei viida mustkatte
kunagi tunnistatud sunnikorras läbiviidavat reformi. Praegu
alla (tolmuvabaks) kunagi kohalikke teid, erinevad mälestised
kehtiva reformikava aluseks on tegelikud arvestused, kui suurel
lagunevad lõplikult jne. Põhjus selleks on väga lihtne. Kohalike
territooriumil, millise elanike arvuga omavalitsuses on võimalik
omavalitsuste tulubaasi ei ole mitmete ülesannete täitmiseks
põhitervishoiu ja hoolekandeteenuseid osutada optimaalses
vahendeid kunagi üldse ette nähtud, suuremad nendest
mahus ja kvaliteedis tulenevalt sellel territooriumil kogunevate
ülesannetest on kohaliku infrastruktuuri korrashoiud, sealhulgas
tuludega. Sellise analüüsi tulemusena tunnistati, et neid
teede korrashoid ja omavalitsuse üldine arendamine,
teenuseid oleks võimalik osutada territooriumil mille suurus on
planeeringud ja keskkonnamõjude hindamine. Selleks oleks vaja
~ 20 tuhat inimest. Sama analüüs tehti ka teiste valdkondade
vähemalt 3 - 5 miljardit krooni. Kui selline hulk vahendeid on
suhtes. Omavalitsustel on nüüd võimalus kas ühineda, või
puudu, siis soov täita kõiki ülesandeid parema kvaliteediga
ametlikult teha koostööd teenuste osutamiseks. Kui aga
olemasoleva tulude mahu juures on ebaloogiline.
ühinemine toimub, siis on keskvalitsus näinud ette arvestatavad
Ettevõtjad toetavad jõuliselt haldusterritoriaalse reformi
ja motiveerivad boonused. Kahe valla ühinemisel kui elanike
läbiviimist põhjusel, et väikesed omavalitsused ei ole suutelised
arv jääb siiski alla 20 tuhande elaniku, ligi 4 miljonit eurot,
toetama ettevõtluse arengut. Nad võiksid ju mõne seaduse ka
maksimaalne boonus kui ühineb mitmeid omavalitsusi on ligi 20
läbi lugeda, siis teaksid, et sellist ülesannet pole kohalikele
miljonit eurot. Ka praeguses majanduslanguses ei kavatseta neid
omavalitsustele kunagi pandud. Omavalitsused on ettevõtluse
boonuseid ära jätta ega vähendada. Reformi käigus muudetakse
arendamisest huvitatud, kuigi neile ettevõtlusega seotud makse
ka omavalitsuste rahastamise süsteemi, et neil oleks uutes
ei laeku, välja arvatud üksikisiku tulumaks, mis laekub töötaja
tingimustes võimalik paremini toime tulla. Samas toimub
elukohajärgsesse valda või linna. Arendamisega siiski on
haldusterritoriaalne reform kogu riigis, mitte ainult
tegeldud, kuigi seni oma vabast tahtest ja juhul, kui
omavalitsuste, vaid ka riigihalduse osas. Kui eelmise reformi
omavalitsusüksustel on õnnestunud kusagilt vahendeid kokku
järel jäi Soome 5 lääni – riiklikku haldusterritoriaalset üksust,
hoida. Ettevõtluse tarbeks on põhiliselt korrastatud
siis praeguse reformi tulemusena kaovad üldse riiklikud
infrastruktuuri. Vallad ja linnad on aastaid taotlenud riigilt
haldusterritoriaalsed
üksused.
Tugevdatakse
hoopis
võimalust saada maad ettevõtluse arendamiseks, kuid
maakondlikke omavalitsusliite, kelle ülesandeks on haldus
keskvalitsus on sellest alati ära öeldud just põhjendusega, et see
piirkondlikul, loe maakondlikul tasandil. Riik loob läänide
pole omavalitsuse ülesanne.
asemel erinevatesse paikkondadesse oma toimeüksused, kelle
ülesandeks on kontroll omavalitsuste tegevuse üle ja järelevalve
Eile õnnestus siis lugeda ka regionaalministri poolt täna
erinevates valdkondades ning muude riiklike toimingute
valitsuskabinetile esitatavat haldusreformi seaduse eelnõu ja
teostamine ja lubade valjastamine.
seletuskirja. Huvitav on see, et seletuskirja üks osa näitab
tegelikult, et lihtsast omavalitsusüksuste liitmisest kokkuhoidu
Läti reformist parem ei räägiks, sellise eemärgiga reform on
pole võimalik saavutada. Viidatakse ka sellele, et mujal
määratud läbi kukkuma. Arvan, et lähema viie aasta jooksul
läbiviidud ja viidavate reformide käigus on alati korrastatud
tullakse selle juurde tagasi, ning korraldatakse ümber kohalike
omavalitsuste tulubaasi ja suurendatud nende võimalusi, mida
omavalitsuste tulubaasi küsimused, suurendatakse riiklikke
meil aga teha ei kavatseta. Poliitikud peaksidki nüüd, nagu ka
eraldisi ja uuendatakse eelarvete tasandamise süsteemi.
riigikontrolör soovitab, mõistust kasutama enne kui midagi
Ma olen põhimõtteliselt nõus, et haldusterritoriaalne reform on
otsustavad.
ka Eestis vajalik, sest praeguseks vastuvõetud seadustega
Põhiseaduse kommenteeritud väljaande punkt 4 § 158 osas ütleb
omavalitsustele pandud ülesannete täitmine ei ole optimaalne.
„Kogu riigi territooriumi hõlmava haldusterritoriaalse reformi
Samas ei tea Eesti riigis keegi, kui suures mahus ja millise
PS-le vastav läbiviimine eeldab PS XIV peatüki terviktähenduse
kvaliteediga teenuseid peaks omavalitsus elanikele osutama.
ja proportsionaalsuse põhimõtte arvestamist: kohalik
Enamuses puuduvad ka vastavad mõõdikud, mille täitmist
omavalitsus tuleb säilitada nii sisulises kui ka vormilises
jälgida. Seega ei tea me ka mida teenuse osutamine tegelikult
tähenduses, muudatuste eesmärk peab olema selge ja vastama
maksab, st palju selle osutamiseks on tarvis raha erineva
avalikele huvidele ning eesmärgi saavutamise vahendid peavad
suurusega omavalitsusel. Mingil määral on see võimalik
olema sobivad ja kohaliku omavalitsuse iseseisvust ja
haridusvaldkonnas.
kogukondlikku identiteeti võimalikult säästvad.“
Millegipärast ei ole kasutatud seadusandlikku võimalust panna
Jõudu meile kõigile loogilise ja arengut toetava
omavalitsustele ühiselt täidetavaid ülesandeid. Näiteks,
haldusterritoriaalse reformi läbiviimiseks nii kohalike
jäätmekäitluses on ebaloogiline korraldada seda ühe väikese
omavalitsusüksuste kui riigi halduse osas.
elanike arvuga hajaasustusega omavalitsuses. Seadusega oleks
võinud ette näha, et seda ülesannet peavad omavalitsused täitma
Märt Moll
koos territooriumil, kus elab vähemalt 20 tuhat elanikku. Samuti
Eesti Maaomavalitsuste Liidu rahandusnõunik
võiks olla korraldatud keskhariduse andmine, kui see aluseks
võtta oleks optimaalne omavalitsusüksuse suurus 10 – 15
Väike kokkuhoid on võimalik saavutada mahuefekti arvel, mis
võimaldab suuremaid investeeringuid ellu viia kiiremini, samas
investeeringute arv ei suurene. Teiseks mastaabiefekti tõttu võib
olla, rõhutan, võib olla on võimalik valida kvalifitseerituimaid
spetsialiste.
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Seletuskiri Haaslava valla 2009. aasta eelarve juurde
Eelarve koosneb tuludest, kuludest ja finantseerimistehingutest.
Finantseerimistehingute alla kuulub laenude võtmine, mis
suurendab finantskohustusi, teiselt poolt liisingute ja laenude
põhiosa tagasimaksmine, mis vähendab finantskohustusi.
TULUD
2009.a eelarve tulude maht on 20 429 070 krooni. Võrreldes 2008.a
kinnitatud eelarvega on tulude vähenemine 17,5% ehk 4 347 642.
Kui 2008.a tuludest maha arvestada teede renoveerimiseks
eraldatud raha 1 266 300 krooni (sellel aastal ei ole veel eraldatud),
siis on tulude langus 13,1% ehk 3 081 342. Võrreldes 2008.aastaga
on suuremad vähenemised füüsilise isiku tulumaksu osas 2 156 063
krooni, riigipoolses eraldises tasandusfondi 440 332 krooni ja vaba
jäägi suunamises kulude katteks 605 771 krooni.
Maksud
Maksudena laekumisi kavandati 11 750 337 krooni, mis moodustab
kogutuludest 57,5%. Üksikisiku tulumaksu laekumist prognoositi
summas 11 250 337 krooni. Võrreldes 2008.a tegeliku laekumisega
on vähenemine 1 373 480 krooni ehk 10,9%.
Üksikisiku tulumaksu kandmise aluseks on maksumaksja brutotulu.
Füüsilise isiku tulumaksust laekub 2009.aasta algusest KOV elanike
brutotulust 11,93%, mida 1.aprillist 2009.a vähendatakse 11,4%-le.
Maksumaksja elukohaks loetakse sama kalendriaasta 1.jaanuari
seisuga rahvastikuregistrisse kantud aadress. Üksikisiku tulumaks
on eelarves üheks olulisemaks tuluallikaks.
Kaupade ja teenuste müük
Ehituslubade ja kasutuslubade väljastamisest võetud riigilõivu
laekumist on 2009.a eelarvesse planeeritud 70 000 krooni ehk 30
000 krooni vähem 2008.a tegelikust.
Laekumised haridusalasest tegevusest on planeeritud 464 000
krooni. Koolikohamaks teistelt omavalitsustelt on 140 000 krooni,
kuna meie koolis õpib 5 õpilaselt, kes ei ole meie valla elanikud.
Suurenenud on toiduraha laekumine lasteaiast, kuna 2008.a
suurendati laste arvu rühmades. Samuti on suurenenud lasteaia
kohatasu, sest 2009.a kehtestati lasteaia kohamaksuks 200 krooni.
Kultuuriasutuse tegevusest laekuvaks summaks on planeeritud 30
000 krooni ja spordiasutuse (võimla kasutus) tegevusest laekuvaks
summaks 15 000 krooni. Sotsiaalasutuse (päevakeskus) teenuste
eest laekuvaks summaks on planeeritud 10 000 krooni. Üüri- ja
renditulusid on planeeritud 27 400 krooni, mis on eluruumide ning
mitteeluruumide üür ja rent (apteek, juuksur, side, saaliüür).
Muu kaupade ja teenuste müük on planeeritud 10 000 krooni, mis
on laekumised erastamise eeltoimingute eest, paljunduste eest jne.
Saadud toetused
2009.a eelarvesse on riigi poolt eraldatud toetusi 5 448 135 krooni.
Toetused moodustavad eelarvest 26,7 %. Sihtotstarbelised toetused
(õppelaenud koos maksudega) on 143 266 krooni. Tasandusfondist
toetuse eraldamise aluseks on arvestusliku keskmise tegevuskulu ja
arvestuslike tulude vahe.
Koolilõuna toetuse eraldamisel on lähtutud päevases õppevormis
põhiharidust omandavate õpilaste arvust (70 õpilast).
Arvestuslikuks koolilõuna maksumuseks 2009.aastal on 11,47
krooni õpilase kohta (2008.a oli 11,1 krooni). Eelarves on
koolilõunaks eraldatud 132 795 krooni.
„Sotsiaalhoolekande seaduse“ §42 lg 3 sätestab, et riigieelarvest
eraldatakse valla- ja linnavalitsusele vahendeid üksi elavatele
isikutele ja perekondadele puuduse korral sotsiaaltoetuste
maksmiseks,
lähtuvalt
Riigikogu
poolt
kehtestatud
toimetulekupiirist SHS kehtestatud toimetulekutoetuse maksmise
tingimustest. Vahendite ülejäägi korral võib maksta abivajavatele
isikutele toimetuleku soodustamiseks sotsiaaltoetusi või osutada
sotsiaalteenuseid KOV kehtestatud tingimustel ja korras.
2009.aastal toimetulekupiiriks on 1000 krooni ning teisele ja igale
järgmisele
pereliikmele
kehtestatud
kaaluks
on
0,8.
Toimetulekutoetuste eraldamisel on lähtutud 2008.aastal tehtud
tegelikest kuludest ning aasta lõpu jääkidest. Eraldatud on 278 000
krooni.

Sotsiaaltoetuste ning –teenuste osutamise toetuseks määratud
vahendid on 71 130 krooni, millest 24 000 krooni on arvestatud
sotsiaalteenuste korraldamise toetusteks ja 47 130 krooni puuetega
laste hooldajatoetusteks. Sotsiaaltoetuste arendamiseks 2009.aastal
omavalitsusüksustele toetust ei eraldata.
Riigieelarvest hariduskuludeks tehakse omavalitsusüksusele eraldisi
lähtudes
õpilaste
arvust
koolis.
Eraldatakse
õpetajate
palgavahenditeks ja täiendkoolituseks, direktori palgavahendiks ja
täiendkoolituseks, investeeringuteks, õpikute ning õppevahendite
soetamisega seotud kulude toetuseks, õpilas- ja noorteüritusteks
ning ainesektsioonide töö korraldamiseks. Eelarves on
hariduskuludeks eraldatud 2 158 944 krooni.
Õpikute soetamise toetuseks arvestatakse 282 krooni õpilase kohta,
õppevahendite soetamise toetuseks arvestatakse 458 krooni iga 1.-9.
klassi
päevases
õppevormis
õppiva
õpilase
kohta.
Investeeringutoetusteks on eraldatud 33 000 krooni, lähtudes
arvestuslike klassikomplektide ja õpilaste arvust.
2009.aastal ei ole koolieelsete lasteasutuste toetusteks vahendeid
ette nähtud.
Muud tulud
Muud tulud 2 560 198 krooni ehk 12,5% on arvestatud intressitulud
hoiustelt, ressursimaks (maavara kaevandamise tasu, vee erikasutus,
saastetasu).
Eelmise eelarveaasta jääk summas 1 827 198 krooni on suunatud
jooksva aasta kulude katteks.
KULUD
Kulude kogumaht tegevuskuludeks, investeeringuteks ja
finantseerimistehinguteks on 2009.a eelarves 20 429 070 krooni.
Arvesse on võetud kulutused omavalitsustele seadustega pandud
kohustuste täitmiseks, lepinguliste kohustustega seotud kulutused.
Seoses eelarve mahu vähenemisega on majanduskulusid oluliselt
vähendatud.
Üldised valitsussektori teenused – 2 229 020 krooni
Vallavolikogu – kulud mahus134 130 krooni.
Vallavalitsus – kulud mahus 1 471 000 krooni, milles kajastatakse
(vallavanema,
vallasekretäri,
rahandusjuht-pearaamatupidaja,
vanemraamatupidaja-registripidaja ja koristaja) töötasud ja
halduskulud ning vallamaja majandamiskulud.
Reservfond – eraldatud 322 390 krooni.
Omavalitsuste liikmemaksud – kulud mahus 97 000 krooni,
milleks on Tartumaa Omavalitsuste Liidu, Eesti Maaomavalitsuste
Liidu ja Tartumaa Arendusseltsi liikmemaks.
Valitsussektori võla teenindamine – kulud mahus 184 000 krooni
on laenuintresside tasumiseks.
Avalik kord ja julgeolek – 30 170 krooni
Kulud on ette nähtud abipolitseinike ja kaitseliitlaste
premeerimiseks, patrullteenistuses sõidukite kütuseks.
Majandus – 1 065 860 krooni
Majanduse kulude alla kuuluvad kulutused maakorraldusele,
ehitusele, muu põllumajandusele, vallateede korrashoiuks,
liikluskorralduseks, transpordiks.
Ettevõtluse arengu toetamine - eraldised MTÜ-dele
tegevuskuludeks summas 5 000 krooni.
Maakorraldus – kulud mahus 320 480 krooni.
Maakorralduse all näidatakse maa- ja arendusnõuniku töötasu- ja
halduskulud, mõõdistamiskulud, õiguskulud.
Ehitus – kulud mahus 292 680 krooni sisaldavad ehitusnõuniku
töötasu- ja halduskulusid, detailplaneeringute kulusid.
Muu põllumajandus –15 000 krooni on veterinaarteenistuse
toetuseks.
Vallateede ja tänavate korrashoid – kulud mahus 300 000 krooni
on vallateede ja tänavate tali- ja suvehooldusteks.
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Liikluskorraldus – 50 000 krooni, mis kulub bussiootepaviljonide
korrashoiuks, uute paigaldamiseks, liiklusmärkide paigaldamiseks.
Transpordikorraldus – 59 700 krooni, mis koosneb vallasisese
bussiringi kuludest esmaspäeval ja neljapäeval ning bussijuhi
töötasust.
Kaubandus – 23 000 krooni, mis on kauplusauto kulude toetuseks.
Meie vallas on 12 peatust 2x nädalas.
05 Keskkonnakaitse – 206 140 krooni
Jäätmekäitlus – kulud mahus 65 000 krooni. Koostööleping on
Tartu linna keskkonnajaamade kasutamiseks – meie elanikelt
võetakse vastu tasuta kõiksugu jäätmeid. Samuti kulud ohtlike
jäätmete taara rentimiseks, prügiveoks avalikest kohtadest,
heakorranädala läbiviimiseks ja jäätmekäitlus programmi soetuseks.
Heakord – 141 140 krooni, sisaldab haljastustöölise töötasukulu ja
lepingulisi töid (muruniitmine). Muud kulutused on mõeldud
heakorratöödeks, haljastuseks, ujumiskohtade hoolduseks.
06 Elamu- ja kommunaalmajandus – 806 980 krooni.
Elamumajandus – 65 000 krooni on valla hallatavate korterite
jooksvaks remondiks ja hoolduseks.
Veevarustus – kulud mahus 379 700 krooni, millest 67 300 krooni
on AS Emajõe Veevärk arenduse ja halduse kuludeks.
Sihtfinantseerimise leping 312 400 krooni on ületulev kulu
hajaasustuse veeprogrammi tarbeks.
Tänavavalgustus – 80 000 krooni on valla territooriumil
olemasoleva tänavavalgustuse elektri eest tasumiseks ja
korrashoiuks.
Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine – 282 280 krooni
kajastab majandusnõuniku töötasu ja halduskulusid.
Tervishoid – 52 500 krooni
Kulud on planeeritud apteegi, perearsti ja hambaravi ruumide
majandamiskuludeks (kommunaalkulude tasumiseks).
Vaba aeg, kultuur ja religioon – 2 582 950 krooni
Selle tegevusala all näidatakse kulutused spordile, vabaajale,
kultuurile.
Sporditegevus – 1 289 750 krooni, sellest ca 730 000 krooni on
spordihoone üür ja 80 000 krooni kulub Vooremäe Terviskeskuse
korrashoiuks. Peale selle on siin näidatud spordihoone
majandamiskulud, spordihoone juhataja ja koristaja töötasud ning
ülevallaliste spordiürituste korraldamise kulud.
Arvlemine-huvikoolide kohamaksud –190 000 krooni on
muusika- ja spordikoolide kohamaksud (vallast 39 last).
Noorsootöö ja noortekeskused – 27 000 krooni on ette nähtud
lastele kultuuri- ja hariduspreemiateks saavutuste eest eelneva aastal
ning tegevustoetusteks käesolevaks aastaks.
Raamatukogu – 255 300 krooni, milleks on raamatukogu juhataja
töötasu ja halduskulud, raamatukogu majandamiskulud ja teavikud.
Kultuurimaja – 441 940 krooni, milleks on kultuuri- ja
spordinõuniku ning koristaja töötasud ja halduskulud ning
kultuurimaja majandamiskulud.
Regionaalteenused – 15 000 krooni on eraldatud Võnnu kiriku
remonttööde toetamiseks.
Kultuuriüritused – 127 500 krooni ülevallaliste kultuuriürituste
korraldamiseks.
Noorkotkad ja Kodutütred - 33 800 krooni on tegevuskuludeks.
Seltsitegevus – 131 660 krooni kooride ja näiteringi
tegevuskuludeks.
Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused – 71 000 krooni on
vallalehe toimetamise kuludeks ja raamatu „Hariduselu Haaslava
vallas“ käsikirja redigeerimiseks.
Haridus – 9 681 950 krooni
Lasteaed Kukupai – kulud mahus 2 465 530 krooni. Lasteaias on 3
rühma, milles on 59 last. Ametikohad: 1,0 juhataja, 1,0 juhataja
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asetäitja õppe- ja kasvatusalal, 6,0 õpetaja, 3,0 õpetaja abi, 1,0
muusika/liikumisõpet., 0,25 logopeed, 1,0 kokk-majandus, 1,0
kokaabi, 1,0 perenaine.
Arvlemised - lasteaia kohamaks teiste KOV – 490 000 krooni.
Teiste omavalitsuste lasteaedades käib17 meie valla last.
Sillaotsa Põhikool – vallaeelarvest 2 351 460 krooni. Koolis õpib
70 õpilast. Ametikohad: 0,75 õppealajuhataja; 1,0 sekretär-juhiabi;
0,46 huvijuht; 0,73 logopeed; 0,4 raamatukogu juh.; 0,23
arvutiklassi haldur; 1,02 ringijuhid; 0,5 majandusjuhataja; 1,0 kokk;
1,0 köögitööline; 2,0 koristaja; 1,0 majahoidja. Riigi poolt on
eraldatud 2 139 020 krooni ametikohtadele 1,0 juht ja 9,8 pedagoogi
tasustamiseks.
Arvlemised -õpilaskohamaks teiste KOV – 1 632 000 krooni.
Teiste omavalitsuste koolides õpib 125 õpilast.
Õpilasveo eriliin – 603 940 krooni, milles sisaldub 0,5 kohta
bussijuhi töötasu ja bussi ülalpidamiskulud. 250 000 krooni on ette
nähtud sõidupiletite eest tasumiseks.
Sotsiaalne kaitse – 2 062 300 krooni
Päevakeskus – 173 470 krooni sisaldab päevakeskuse perenaise
töötasu ja halduskulusid ning ruumide majandamiskulusid.
Muu eakate sotsiaalne kaitse – 60 000 krooni on
sotsiaaltoetusteks.
Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeasutused – 24 000 krooni on
SA Maarja Küla tegevuskuludeks.
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse – 318 940 krooni,
milles
sünnitoetused a´6000 krooni, laste koolitoetused a`1000 krooni,
matusetoetused a`1500 krooni. Peale selle toitlustustoetused,
lasteaiamaksud sots. abina, laste jõulupakid jm.
Riiklik toimetulekutoetus – 361 790 krooni. Riigi poolt on
sihtotstarbeliselt 2009.a eelarvesse eraldatud 278 000 krooni
toimetulekutoetusteks ja 71 130 krooni sotsiaaltoetuste ja –teenuste
osutamiseks. 12 660 krooni on 2008.a kasutamata osa.
Puuetega inimeste sots. asutused – 131 000 krooni on
hooldustasud hooldusravi asutustes. Hooldusravi asutustes viibib
momendil 3 inimest, kelle eest vald tasub täielikult (1in) ja osaliselt
(2in).
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse – 486 500 krooni on
hooldajatoetused ja sotsiaalmaks hooldajatoetustelt.
Muu toetus (Tšernobõli toetus) – 36 000 krooni, 6 meest, kuu
a´500 krooni.
Muu sotsiaalne kaitse sh haldus – 470 600 krooni sisaldab kahe
hoolekande vanemspetsialisti töötasusid ja halduskulusid.
INVESTEERINGUD
Investeeringuteks on eraldatud 1 241 200 krooni, sellest:
planeeritava Haaslava reoveepuhasti detailplaneeringu koostamine
47 200 krooni;
Roiu paisjärve regulaatori rekonstrueerimise omaosaluse tasumine
220 000 krooni;
lasteaia katlamaja rekonstrueerimise omaosaluse tasumine 100 000
krooni;
Sillaotsa Põhikooli hoone ja spordiväljaku renoveerimine
omaosalus 794 000 krooni
Priiuse Seltsimaja lava remondi omaosalus 30 000 krooni;
Kurepalu laululava remondi ja kaldapealse heakorrastamise
omaosalus 50 000 krooni
FINANTSEERIMISTEHINGUD
Finantseerimistehingute all kajastuvad laenude tagasimaksmine
pangale summas 470 000 krooni.

Ida Talbonen
rahandusjuht-pearaamatupidaja
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Politseikroonikat möödunud aegadest
Päris mitmed valla elanikud on öelnud, et nad alustavad
Haaslava „Teataja“ lugemist lehe viimaselt leheküljelt,
politseiuudistest. Jätame siinkohal ära arutluse, kas see näitab
midagi ja on hea või halb. Oleme oma valikutes vabad.
Vaatame, milliste probleemidega pidi Haaslava konstaabel
tegelema esimese Eesti Vabariigi ajal. Kahjuks ei ole
tänaseks säilinud ühtegi originaal politseiprotokolli või
ettekannet. Mõningase ettekujutuse politsei tööst saab aga ka
arhiivides leiduvatest erinevate seltside materjalidest ja vanu
ajalehti sirvides.
1920-1940 töötas Haaslava vallas politseikonstaablina
Jakob Mets
Kahekümne aasta jooksul pidi ta 5-6 korda raskemaid
kuritegusid lahendama. Neist enamikel juhtudel õnnestus
roimar(id) välja selgitada. Peamiselt tuli konstaablil tegeleda
väiksemate sulide ja kelmidega ning rahustada napsiseid
mehepoegi.
Eraldi teema oli aga poliitikas kaasalööjad. Siin teineteisele
armu ei antud ja erinevate poliitiliste vaadete pärast löödi
palju silmi siniseks. Kuna Haaslava oli Tartumaal üks
peamisi „punaste“ kantse, ja ka nende vastaseid jätkus, oli
siin konstaablil tööd piisavalt.
29. jaanuaril 1933.a korraldas Haaslava Noorsotsialistlik
Ühing Kriimanis, “Kulpnas” Elmar Tätte ruumes avaliku
omavahelise töölisnoorsoo hommik miitingu. Päevakorras
oli:
1) Ühislaul “Julgesti vennad nüüd tööle.”
2) Kõne “Töölisnoorsoo organiseerimisest”, refereerivad
seltsimehed Laane, Lätti, Käsi ja Traat.
3) Uute liigete vastu võtmine.
4) Deklamatsioone
5) Lõpuks lauldakse Internatsionaali.
Vastutajaks korra eest koosolekul on Rudolf Käsi Päkste
külast.
Kõik Haaslava töölisnoored on tere tulemast meie ühingu
liikmeks.“
Haaslava konstaabel J. Mets kirjutas seletuses Tartumaa 1.
jaoskonna politseikomissarile:
„Kannan ette, et käisin 29. jaanuaril Haaslava
Noorsotsialistliku Ühingu koosolekul Kriimanis, mis kestis
kella 12.00-14.00 Koosolekule oli tulnud 10 inimest.
Eeltähendatud isikute poolt loeti juba varem niisugustel
koosolekutel peetud kõnesid, mis puudutasid praegust
tööpuudust ja selle põhjusi, mis nende arvates tulla halvast
kapitalistlikust ilma korrast, ühtlasi kutsudes üles töölisi
organiseeruma, et võidelda tööandjatega oma õiguste pärast.
Kõnelejad olid Haaslava valla inimesed. Koosoleku lõpul
lauldi Internatsionaali. Korda ei rikutud.“
Kuna vastasseis oli 1932-1934 terav, pidi konstaabel
poliitilise sisuga üritustel käima.
Konstaabel Mets oli ka Kaitseliidu Haaslava kompanii liige
ja tal tuli lahendada kohaliku militaarorganisatsiooni
probleeme.
23. oktoobril 1927a. kirjutas Kaitseliidu Haaslava kompanii
pealik Karl Voites oma avalduses:
„Kaitseliidu Tartumaa maleva Kambja malevkonna I
(Haaslava) kompanii palub Teid, võtta Mork Jaan Aleksandri
poeg, kelle elukoht on Haaslava vallas Sika talus, käest ära
kõik sõjaline varustus, mis kompanii poolt temale antud ja

Haaslava kompanii pealiku ehk Tartumaa maleva staapi ära
anda. Varustuse nimestik: Vene Mossini süsteemi püss, 60
lahingpadrunit, nühits, plekist õlitops, present rihm, 1 varda
pide, 1 individuaal meditsiini pakett, 4 õppe padrunit, 1
liikme raamat, välja antud 25. veebruaril 1925 nr 2022.“
Konstaabel pidi tagama valla territooriumi külastavate
riigimeeste, välisdiplomaatide ja muude VIP-ide turvalisuse.
Riigivanem, erinevad ministrid ja välisriikide esindajad
külastasid mitmel korral aastas maakohti. Meil olid
„väljanäitamiseks“ ja kõrgete külaliste vastuvõtuks alati
valmis Villemi Ottase talu ja Kolga Põdersoni talud.
Politseiteateid ajalehtedest
“Postimees” nr 171 – 29. juuni 1924
“Tänuks öömaja eest taskukella ja kingad ära varastanud.
Aprillikuu keskpaigas käesoleval aastal ilmus Haaslava
vallas elutseva naisterahva Leida J. juurde keegi tundmatu
naisterahvas ja palus öömaja, seletades, et nii hilja enam koju
ei pääse. Leida J. lubas teda ühes oma tütrega ühes voodis
magada. Hommikul läinud perenaine mõneks ajaks välja,
jättes noored naisterahvad tuppa magama. Tagasi tulles leidis
ta, et tema tütar veel magab, kuna võõras ära läinud oli ja
ühes temaga olid kadunud ka tütre lakknahast kingad ja
naisterahva nikkel taskukell.
Juurdlusel selgus, et tundmatu naisterahvas Ida Asor oli, kes
hiljuti vangimajast välja tulnud, kus ta varguse eest karistust
kandnud oli.
Rahukohtuniku juures eitas kaebealune oma süüd ja seletas,
et kahjusaaja tütar temale kingad ja taskukella linna
parandamiseks lubanud kaasa võtta. Viimane aga ei
tunnistanud seda õigeks. Rahukohtunik määras Ida Asorile 8
kuud vangimaja.”
“Postimees” nr 332 – 7. detsember 1924
“Kepilöögi eest 1 aasta.
27 juuni õhtul läinud aastal olid Haaslava vallas Kriimanis
elutsevad noormehed koos nalja heitmas. Et naljategemine ja
käratsemine J. Imma akna all sündis, läks viimane oma
naabri Jaan Seeba tuppa paluma, et viimane oma poega
keelaks lärmitsemast, mida naaber ka tegi. Kui Imma Seeba
juurest oma tuppa tagasi läks, lõi Johannes Seeba temale
mingisuguse kõva asjaga pähe, mille tagajärjel Imma maha
kukkus ja meelemärkuse kaotas. Arstlikul ülevaatusel selgus,
et Imma pahem silm raskesti vigastatud on.
Vastutusele võetud Johannes Seeba tunnistas üles, et tema
löönud vihahoos Immat kepiga.
Rahukogu leidis kohtualuse raske kehavigastuse tekitamises
süüdi olevat ja mõistis ta 1 aastaks vangi.”
“Postimees” nr 26 – 25. jaanuar 1929
“Aidavargus Haaslaval.
Ööl vastu laupäeva tehti Haaslava vallas Siimu talu maa peal
elutseva August Taskini ait tühjaks. Vargad olid aita
pääsemiseks maha murdnud rippuva luku. Ära oli viidud
üleriideid, 10 lambanahka, 37 naela villa, nisupüüli, tangu,
rukkipüüli ja muid asju. Kolm puuda jahu oli puistatud aida
ette maha. Aida juures olid vargad kelguga käinud, mida
võib jälgedest järeldada. Taskin hindab oma kahju 200
kroonile.”
Taivo Kirm
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Vallavolikogu ja vallavalitsuse istungid
Vallavalitsuse istungitel arutatud küsimused
16. veebruar
− Ehituslubade andmine.
− Maa suuruse, piiride, sihtotstarbe ning maksustamishinna
kindlaksmääramine ja Toomas Tammingu omandisse
ostueesõigusega erastamiseks nõusoleku andmine.
− Roiu alevikus asuva Oja tn 2 ehitise teenindamiseks
vajaliku maa ja sihtotstarbe määramine hoonestusõiguse
seadmiseks riigimaale
− Kultuuri-, haridus- ja spordipreemiate maksmine.
− Haaslava Vallavalitsuse 23.10.2008 korralduse nr 243
„Maa suuruse, piiride, sihtotstarbe ning
maksustamishinna kindlaksmääramine ja Alari Köörna
omandisse ostueesõigusega erastamiseks nõusoleku
andmine” muutmine
06. märts
− Riigihanke võitja väljakuulutamine.
− Kirjalike nõusolekute andmine.
− Riigi poolt rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste
vahendeite ülejäägist täiendava sotsiaaltoetuse maksmine.
− Täiendava sotsiaaltoetuste maksmine valla eelarvest.
− Haaslava Vallavalitsuse 25. veebruari 1997.a määruse nr
25 „Roiu lastepäevakodu lastevanemate tasu
kehtestamine“ kehtetukstunnistamine.
− Munitsipaalkooli tegevuskulu ja lasteaiakoha arvestusliku
maksumuse kinnitamine.
− Ehituslubade andmine.
− Volikogu istungile õigusaktide eelnõude esitamine.

13. märts
− Roiu alevikus asuva ehitise teenindamiseks vajaliku maa
suuruse ja maksustamishinna määramine.
− Veevarustuse välisvõrkude rajamiseks ehitusloa andmine.
− Üksikelamu ehitamiseks ehitusloa andmine.
− Kasutusloa andmine.
− Hanketeate avaldamine ja hankedokumentide
kinnitamine.
− Haaslava külas asuva Põrguvürsti kinnistu jagamine.
− Riigihanke hankemenetluse lõpetamine
Vallavolikogu 12. märtsi istungil vastuvõetud otsused ja
määrused
− Roiu Lasteaed Kukupai põhimääruse muutmine.
− Maa munitsipaalomandisse taotlemine.
− Vallavara võõrandamine.
− Hooldajatoetuse maksmise kord.
− Vallavanema töötasu muutmine.
− Volikogu esimehele, volikogu liikmetele ja volikogu
komisjonide liikmetele töötasu suuruse ja maksmise korra
kehtestamine.
− Haaslava valla 2009. a eelarve vastuvõtmine.
− Audiitori määramine.
Ene Silla
vallasekretär

On valminud töö-ja koolitusportaal EDUKAS
Portaal on mõeldud eelkõige erivajadustega inimestele, kuid
ka kõik teised inimesed on oodatud.
Portaali www.edukas.invainfo.ee kaudu on tööandjatel
võimalik leida endale sobivat tööjõudu ning tööotsijatel
hõlpsam leida tööd. Samuti on portaalis mitmesugust

informatsiooni käimasolevate koolituste kohta, kus saavad
osaleda ka erivajadustega inimesed. Portaali kasutamine on
tasuta. Info portaali kohta saab telefonil
53 478 422 või e-maili teel kylliki@think.ee

Haaslava valla kultuuri- ja spordiüritused
29.03.09
04.04.09
05.04.09
06.04.09
17.04.09
19.04.09
23.04.09

Pensionäride kevadpidu Priiuse seltsimajas
Haaslava valla laste ja noorte lauluvõistlus „Helisev muusika”
Siidimaali töötuba Roiu päevakeskuses. Juhendab Maris Palgi
Ülestõusmispühade vestlusringis on Tartu Maarja koguduse õpetaja Peeter Paenurm
Tantsuõhtu Priiuse seltsimajas. Esineb SULO
Teatriabonoment „Koidula veri“ Vanemuise suures majas
Jüriöö jooks Roiul

Kell 12.00
Kell 18.00
Kell 12.00
Kell 10.00
Kell 21.00
Kell 19.00
Jälgi reklaami
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Informatsioon
• Palun minuga ühendust võtta kõigil 1979.aastal Sillaotsa kooli lõpetajatel, et teha ettevalmistusi tähistamaks k.a. suvel 30
aasta möödumist. Suur palve vilistlaste sugulastele, sõpradele ja tuttavatele, et annaksite eelpool oleva info edasi nendele,
kes on mujale elama asunud. Merike Saabel merike.saabel@mail.ee
E.R.P. Grupp OÜ annab teada:
• Ostame kokku erinevates kogustes vanametalli ja vanarauda
• Teostame lammutustöid, sealhulgas probleemsete mahutite, hoidlate ja
ehitiste lammutamine
• Ostame lammutatavaid objekte
• Ostame võsa ja lammutuspuitu
• Suurte koguste puhul erihinnad, personaalne pakkumine
Informatsioon tel 5673234 või 53025092 e-mail: erp.grupp@hot.ee

ÕNNITLEME APRILLIKUU JUUBILARE
ÕNNITLEME

Ljudmila Zahharova
Matrona Kiho
Aime Kopli
Tamara Ind
Tiiu Lutsu
Sirje Ehrlich
Ingrid Musta
Tõnu Ojamaa
Peeter Parm

Seven Kuuskne
04.03.2009

Politseiteated
 19.02 päeval leiti Aardla külas oma elukohast
meesterahva surnukeha. Surma põhjuste väljaselgitamiseks
saadeti surnukeha kohtumeditsiinilisele lahangule.
 23.02 hommikul teatati politseile, et ajavahemikl 20.0223.02 on Roiu aleviku elanike aiamaalt varastatud kaks
malmvanni ja AS BaltOil territooriumilt sõiduauto
järelhaagis. Varastatud asjad leiti Roiu aleviku kortermaja
juurest ja tagastati omanikele. Asjaolude väljaselgitamisega
tegele kriminaalpolitsei.
 24.02 varahommikul teatati politseile, et Roiu aleviku
elumajast
on
varastatud
sularaha,
asjaolude
väljaselgitamiseks alustas politsei menetluse.

 04.03 kella 18.30 ajal teatati, et Päkste külas on lõhutud
elumaja välisukse klaas, asjaolud on selgitamisel.
 07.03 päeval kutsuti politseipatrull Ignase külla Pikamäe
tee 7 kortermajja, kus võõrad olid tunginud korterisse.
Patrulli saabudes osapooltel enam pretensioone ei olnud.
 08.03 kella 20.45 ajal juhtus liiklusõnnetus RoiuKaagvere teel, kus sõiduautole jooksis ette metskits,
sõiduauto sai tehnilisi vigastusi, inimesed õnnetuses
vigastada ei saanud.
 15.03 päeval kutsuti politsei Koke külla, kus joobes ja
agressiivne perepoeg rikub kodurahu. Patrulli saabudes oli
perepoeg juba magama läinud ja politsei abi enam ei vajatud.

 26.02 päeval toimetati Roiu alevikust Männi 4 maja
trepikojast kainenemisele seal magnud joobes meeskodanik.
Politsei karistas meeskodanikku vääritu teo eest rahatrahviga.

Harras Tiisler
juhtivkonstaabel

Mälestame lahkunuid
Kaido Pärnmets
09.04.1970 – 19.02.2009

Erika Traat
10.06.1925 – 09.03.2009

Olga Gavrilova
05.04.1925 - 19.03.2009

Väljaandja: Haaslava Vallavalitsus — 62113 Kurepalu, Tartumaa  7 446 524.
Toimetaja: Ilona Vaagen (teataja@haaslava.ee). Trükkija: Trükikoda Alfaprint

