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Lauluvõistlus „Helisev muusika“
11.aprillil toimus Priiuse seltsimajas, seekord juba viiendat
korda, Haaslava valla laste lauluvõistlus „Helisev muusika“.
Olen olnud lauluvõistluse žüriis selle loomisest peale. Iga
aasta on olnud omanäoline nii esinejate, kui ka nende poolt
esitatud laulude poolest. Alati teevad rõõmu laululapsed, kes
lisaks oma ilusale lauluhäälele julgevad näidata ka oma head
pillimänguoskust. Seekord oli selleks tubli flöödimängija
Susanna Viktoria Mõtsmees.
Kui varasematel lauluvõistlustel on olnud osavõtjaid umbes
20-30 laululapse ringis, siis seekord oli see arv poole
väiksem. Jah, sel korral oli laululapsi küll vähem, kuid seeeest oli, mida kuulata.
10-12 aastaste laste seas oli tase nii hea, et žürii otsustas välja
anda lausa kaks esimest kohta. Väga head esitused olid
seekord ka 8-9 aastaste ja 13-16 aastaste laste vanuserühmas.
Siinkohal tahaks ära märkida laulutüdrukut Mirjam Pirni, kes
võttis esinemise ajal laulu juhtimise enda peale ja viis selle
eduka lõpuni.
Pisut tagasihoidlikuks jäi 3-7 aastaste laste väga väike
osavõtjate arv. Ent need, kes osalesid, laulsid kõik väga hästi.
Hilisemas vestluses lauluvõistluse peakorraldaja Ilona
Vaageniga selgus, et selle aasta lauluvõistlus sattus aega, kui
kohaliku
lasteaia
muusikaõpetajad
on
mõlemad
lapsepuhkusel.
Haaslava valla lapsed õpivad paljudes erinevates koolides.
Esinejaid oli nii Tartu linna gümnaasiumitest, Ülenurme
Gümnaasiumist kui ka Sillaotsa Põhikoolist. Väiksemad
lauljad olid nii Poku lasteaiast Tartust kui Kukupai lasteaiast
Roiult.
Nagu paljud lapsed väitsid, olid nad ise laulu omandamisega
hakkama saanud. Ja eks ta ole ju nii, et õpetaja saab vaid
juhendada, laps ise peab tahtma ja soovima õppida, uut
omandada. Siinkohal tahaks öelda neile kiidusõnu kõigile
lasetel, nende juhendajatele ning muidugi lapsevanematele.
Sel ajal, kui žürii, kuhu kuulusid veel Maiga Hallap Sillaotsa
PK-st ja Leila Röömel Tartu H. Elleri nimelisest
Muusikakoolist, otsuseid tegi, toimus saalis midagi põnevat.
Nii lastele kui nende vanematele pakkus lustlikku tegevust
Ragnar Kekkonen.

Ja sellised olid siis tulemused:
Kuni 4-aastaste laste hulgas sai esimese koha Reti Maarja
Mõtsmees, tänukirja pälvis Ly Sepp.
5-7 aastaste laste vanuserühmas sai esikoha Birgit Seer, teise
koha Ketlin Kiis.
8-9 aastased laste hulgas võitis esikoha Mirjam Pirn, teise
koha Jane-Mai Dubolazov ja kolmanda koha Triin Meho.
Tänukirja eduka esinemise eest sai Silvija Mikk.
10-12 aastaste laste vanuserühmas anti välja kaks esikohta:
Kristiina Kuningas ja Lotte Suislepp olid mõlemad esikoha
väärilised. Teisele kohale laulis end Susanna Viktoria
Mõtsmees. Kolmas koht kuulus ainsale poisile sellel
võistlusel, Joosep Pleksnerile.

Esinevad Johanna Mõtsmees, flöödil Susanna Viktoria Mõtsmees, kitarril
Johanna juhendaja Elmet Neumann. Foto: Anne Laur

13-16 aastaste noorte vahel jagunesid kohad järgmiselt:
esikoht Johanna Mõtsmees, teine koht Stella Halling ja
kolmas koht Merit-Karmel Annamaa.
Suur tänu kõigile, kes lauluvõistluse õnnestumisele kaasa
aitasid.
Helje Aljas
žürii liige

Külas käis Heino Kiik
Laupäeval, 24.aprillil toimus Roiu Raamatukogus kohtumine
kirjanik Heino Kiigega.
Tuha katastroofist osa saanud kirjanikuhärra oli veel veidi
väsinud pikast bussisõidust Šveitsist Tallinna, kuid
vaatamata sellele jätkus meil juttu kolmeks tunniks. Heino
Kiik jutustas meile oma elust, perest, raamatutest, poliitikast
ja muidugi oma dendropargist.
Raamatukogu sai kirjanikult kingituseks mitmeid raamatuid.
Eriti hea meel on raamatust „Kunstirahva akadeemia II“, mis
alles nädal tagasi ilmus. Maikuus ilmub mälestustesarja

üheksas raamat „Helmiga“. See on raamat kirjaniku
abikaasast Helmi Puurist.
Meelde jäid Heino Kiige sõnad: “Kui ei ole mureaegu, ei ole
ka rõõmuaegu.“
Suur tänu Viktoria Arujõele, kelle initsiatiivil antud
kohtumine teoks sai. Samuti aitäh kõigile üritusel
osalenutele.
Elle Kruus
Roiu Raamatukogu juhataja
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Vallavolikogu ja vallavalitsuse istungid
Haaslava Vallavalitsuse istungitel arutatud küsimused
22. märts
− Detailplaneeringu vastuvõtmine.
− Ehituslubade andmine.
− Puurkaevu ehitamiseks ehitusloa andmine.
− Täiendava sotsiaaltoetuse maksmine valla eelarvest.
− Riikliku peretoetuse peatamine ja jätkamine.
1. aprill
− Haaslava Vallavalitsuse 17.05.2004 korralduse nr 70
„Hooldaja määramine“ kehtetuks tunnistamine.
− Haaslava Vallavalitsuse 12.01.2010 korralduse nr 8
„Hooldaja määramine“ kehtetuks tunnistamine.
− Elamu rekonstrueerimiseks nõusoleku andmine ja
projekteerimistingimuste kinnitamine.
− Kasutusloa andmine.
− Täiendava sotsiaaltoetuse maksmine valla eelarvest.
− Sotsiaaltoetuse mittemaksmine.
− Õpilaskoha tegevuskulu ja lasteaiakoha arvestusliku
maksumuse kinnitamine.
− Haaslava valla kriisikomisjoni põhimääruse
kehtestamine.

14. aprill
− Haaslava vallas Lange külas asuva Pärna maaüksuse
jagamine.
− Kriisikomisjoni koosseisu kinnitamine.
− Nõlvaku maaüksusel detailplaneeringu algatamine ja
planeeringu koostamise tingimuste kinnitamine.
− Täiendava sotsiaaltoetuse maksmine valla eelarvest.
− Täiendava sotsiaaltoetuse maksmine.
− Teede hooldamisest.
Haaslava Vallavolikogu 26. märtsi istungil arutusel
olnud küsimused
− Haaslava valla üldplaneeringu kehtimajätmine.
− Audiitori määramine.
− Haaslava Vallavalitsuse teenistujate koosseisu ja
palgamäärade kinnitamine.
− Haaslava valla põhimääruse kinnitamine.
− Haaslava valla 2010. a eelarve vastuvõtmine.
− Sillaotsa Kooli põhimääruse kinnitamine.
− Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumide alaliste
kulude piirmäärade kehtestamine.
Ene Silla
vallasekretär

Tartumaa Arendusselts annab teada
Tartumaa Arendusselts võtab pidevalt vastu projektitaotlusi.
Avatud on kõik 6 meedet:
1. Noorte suurema sidususe saavutamine kogukonnaga
2. Kogukondade jätkusuutlikkuse arendamine ja
tugevdamine
3. Asukohapõhiste toodete ja teenuste arendamine
4. Väike-ettevõtluse toetamine
5. Puhketegevuste mitmekesistamine ja majandustegevuse
keskkonnasäästlikkuse suurendamine

6. Võrgustike arendamine ning teadmiste ja kogemuste
vahetus. Tartumaa Arendusselts nõustab projektitaotlejaid ja
võtab vastu taotlusi E-R kell 9:00-17:00. Kindlasti vajalik
etteregistreerumine. Telefon 743 0088, mobiiltelefon 5340
9873 ja e-post kaidi.randpold@tas.ee. Postiaadress on:
Vaksali
17A,
Tartu
50410.
Meetmete
ja
taotlemistingimustega saab tutvuda meie kodulehel
www.tas.ee
Kaidi Randpõld

Teatevõistlus Sillaotsa Põhikoolis
Selle kevade üheks oodatumaks ürituseks oli juba kolmandat
aastat toimuv teatevõistlus. Võistlusele eelneval nädalal oli
koolimaja askeldamist täis, otsiti suuri pabereid, värvilisi
markereid – toimus võistkondi tutvustavate plakatite
valmistamine. Lisaks plakatile tuli mõelda ka võistkonna
tunnusele, milleks võis valida ühtse riietuse või mingi muu
eripära. Eelnevatel aastatel on olnud väga värvikaid
kostüüme, mis muudavad võistluse huvitavamaks.
Kokku registreerus võistlustele 13 võistkonda. Õpilaste ja
õpetajate võistkondadele lisaks üllatasid sel aastal oma
osavõtuga lastevanemate võistkond MAIAsmokad (Annika
Tõnurist, Margus Pleksner, Anti Karu, Ingrid Põldoja) ning
vilistlasi esindav võistkond VILISTLASED (Hille Reinvald,
Mari-Liis Kõõra, Rauno Pungar, Margus Jansen).
Võisteldi kahes vanuseklassis 1. – 5. klass ning 6. – 9. kl +
õpetajad + vilistlased + lapsevanemad. Lisaks oli auhinnad
kuulutatud parimale plakatile ja huvitavamale võistkonna
tunnusele. Võistluses toimus kolm erinevat jooksu, mille
tulemuste kokkuliitmisel selgus 3. koht. Seejärel joosti
finaaljooks, mis selgitas 1. ja 2. koha omaniku.
Selgi aastal oli säravaid kostüüme ning põnevaid plakateid.
Kostüümi ja plakati ühtsusega paistsid silma 5. klassi
võistkond TULIKIIRED, 4. klassi võistkond PUU SÕBRAD

ja 3. klassi võistkond KANAD – nemad kõik pälvisid
võistkonna tunnuse auhinna. Parima plakati auhinna sai
lastevanemate võistkond MAIAsmokad. Samuti leidis
tunnustuse 5. klassi teise võistkonna TEMPLARS plakat.
Võistlused kujunesid pingeliseks, kõigile võistkondadele
elati innukalt kaasa, hasarti oli nii võistlejate kui publiku
seas.
Teatevõistluse tulemused olid järgmised:
Noorem vanuseaste
1. koht 4. klassi võistkond PUU SÕBRAD
2. koht 5. klassi võistkond TULIKIIRED
3. koht 5. klassi võistkond TEMPLARS
Vanem vanuseaste
1. koht 8. klassi võistkond TÜDRUKUD JA POISID
2. koht 7. klassi võistkond HÄRRAD JA PROUAD
3. koht 9. kassi võistkond 9 PÄKAPIKKU
Võistlused lõppesid autasustamisega, kus igale osalejale oli
väike meelehea.
Loodame, et lastevanemate ja vilistlaste osalemine
teatevõistlusel muutub traditsiooniks.
Uute sportlike kohtumisteni!
Sillaotsa koolipere

Teataja

3

Hajaasustuse veeprogramm 2010
Kolmandat aastat järjest toetatakse hajaasustusega
piirkondades joogivee kättesaadavust ning kvaliteedi
parandamist. Taotlejaks saab olla füüsiline isik, kes elab
taotlusjärgses kohalikus omavalitsuses hiljemalt alates
01.01.2009 ja mittetulundusühing või sihtasutus, mille
tegevusalaks on elanike või oma liikmete joogiveega
varustamine.
Abikõlblikud on hoonetevälise joogivee süsteemi (edaspidi
veesüsteem) rajamisega seotud tegevused:
• Kaevude (puur- ja salvkaevude) ehitamine ning
puhastamine, kaevumajade ehitamine
• Olemasolevatest või uutest kaevudest joogiveetorustiku
ehitamine ja selle ühendamine hoonesisese veesüsteemiga;
• Kaevude varustamine vee pumpamiseks ja puhastamiseks
vajalike tehniliste seadmete ja tarvikutega, sealhulgas
vajalike elektritööde teostamine

• Rajatud hooneväliste veesüsteemide teostusmõõdistamine,
• Vanade puurkaevude tamponeerimine
• Vee kvaliteedi analüüs
Kolmandiku tööde maksumusest peab kandma taotleja.
Toetuse suurus ühe majapidamise puhul on kuni 100 000
krooni. Projekti elluviimise maksimaalne kestvus on 12
kuud.
Taotluste esitamise tähtaeg on 28. mai 2010. Taotlus tuleb
esitada paberkandjal ja allkirjastatuna.
Täpsem info www.haaslava.ee või priit@haaslava.ee
Priit Lomp
vallavanem

Teadmiseks metsaomanikele
Igal metsaomanikul on õigus saada tasuta nõu atesteeritud
metsakonsulendi käest kuni 15 tundi aastas. Tartus, aadressil
Aleksandri 14, on avatud metsaomaniku nõutuba, millel on
eraldi sissepääs- parkla ja Turu tn pool esimene uks.
Nõutoa vastuvõtuajad:
E 9.00-17.00
T N R 9.00-14.00
K 11.00-17.00

Atesteeritud metsakonsulendid:
Piret Arvi (tel. 5205853), Urmas Kittus (tel. 5041299), Ülo
Kriisa (tel. 5084016), Ülo Kuusik (tel. 5169682), Tiit Matson
(tel. 5228361), Leonhard Niklus (tel. 53735782), Aadu
Raudla (tel. 5248963), Väino Suigusaar (tel. 5050939).
Lisainformatsioon: www.metsaareng.ee, www.eramets.ee

Pärandkultuuri objektide inventuur Haaslava vallas
Viimaste aastakümnete sündmused on paljudes kohtades
katkestanud meie seni põlvest põlve edasi kantud mälu. Et
unustuse hõlma vajunud kultuurimärgid uuesti tähelepanu
alla tuua, on algatatud pärandkultuuri objektide
inventeerimine. Eesmärk on inventeerida kogu Eesti
pärandkultuur, sõltumata maa- ja omandivormist.
Möödunud aasta märtsis käivitus Euroopa piiriülese koostöö
Eesti-Läti programmi rahastatud projekt „Pärandkultuuri
väärtused ühise keskkonna- ja kultuuriruumi osaks“, mille
käigus inventeeritakse pärandkultuur Võru-, Valga-, Tartu- ja
Põlva maakonnas. Ka koostööpartnerid Lätis teostavad oma
kodupaikade inventuuri. Meie eesmärk on inventeerida
teadaolevad objektid sõltumata maa- ja metsaomandist.
Välitööd st objektide pildistamine ja kaardistamine toimuvad
käesoleva aasta kevade ja suve jooksul.
Pärandkultuuriks nimetatakse eelmiste põlv¬kondade
tegutsemise jälgi maastikul. Levinumad pärand¬kultuuri
objektid on taluhoonete asukohad, kiviaiad, vanad metsateed,
veskikohad, pärimustega seotud kivid, puud ja allikad, lubjaja tõrvapõletusahjud ning kohanimed; kuid pärandkultuuri
tüübistik on võrreldamatult mitme¬kesisem. Neid märke
tuleb ainult osata tähele panna.
Kuna metsamaastikus ei ole toimunud nii suuri muutusi kui
põllumajandusmaastikul, siis võib pärand¬kultuuri objekte
kohata just metsas. Samas võivad metsas asuvaid
pärandkultuuri objekte kahjustada raietööd. Seepärast on
pärandkultuuri säilimise võtmeküsimus maaomanike ja
maastikul tegutsejate teadlikkus, mis loob eelduse
omanikuhoiu tekkeks. Tark peremees käitub eelmiste
põlvkondade pärandiga ikka vastutustundlikult ja respektiga.
Pärandkultuuri objektid ei ole seadusliku kaitse all, ka ei ole
neid plaanis tulevikus kaitse alla võtta – nende
kultuurimärkide hoidmine on meie endi kätes.

1897. aastal valminud vallamaja on ülihästi säilinud pärandkultuuri heaks
näiteks

Haaslava vallas inventeerib pärandkultuuri Rauno Schults.
Kutsun vallarahvast üles koostööle, et kodukandi
pärandkultuur saaks jäädvustatud ning meie teadmised sellest
paraneks. Kui Sulle on teada mõni unustuse ja looduse rüppe
kaduma hakkav pärandkultuuri objekt, anna sellest kindlasti
teada. Rohkem infot pärandkultuuri olemuse kohta leiab
internetiaadressilt www.metsaselts.ee. Minuga saab ühendust
telefonil 55667972 ja e-posti aadressil rauno@linknet.ee.
Näiteid analoogse, juba tehtud töö tulemustest teistes
maakondades
leiab
Maa-ameti
koduleheküljelt
pärandkultuuri kaardirakendusest.
Rauno Schults
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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
2010.a eelarve tulude maht on 19 223 116 krooni. Võrreldes
2009.a kinnitatud eelarvega on tulude vähenemine 6,9 % ehk
1 205 954 krooni. Võrreldes 2009.aastaga on suurem
vähenemine füüsilise isiku tulumaksu osas 1 006 937 krooni.
Maksud
Maksudena laekumisi kavandati 10 783 400 krooni, mis
moodustab kogutuludest 56,1%. Üksikisiku tulumaksu
laekumist prognoositi summas 10 243 400 krooni.
Võrreldes 2009.a tegeliku laekumisega on vähenemine 818
398 krooni ehk 7,4%.
Üksikisiku tulumaksu kandmise aluseks on maksumaksja
brutotulu. Füüsilise isiku tulumaksust laekub 2010.aastal
11,4%. Maksumaksja elukohaks loetakse sama kalendriaasta
1.jaanuari seisuga rahvastikuregistrisse kantud aadress.
Üksikisiku tulumaks on eelarves üheks olulisemaks
tuluallikaks. Elanike arv seisuga 10.01.2010 on 1856,
01.01.2009 oli 1830.
Riigilõivud
Ehituslubade ja kasutuslubade väljastamisest võetud riigilõiv
laekub KOV eelarvesse ja selleks on planeeritud 80 000
krooni.
Tulud majandustegevusest
Laekumised haridusalasest tegevusest on planeeritud 417 580
krooni. Meie põhikoolis õpib 1 õpilane, kes ei ole meie
rahvastikuregistris ja saame koolikohamaksu. Suurenenud on
toiduraha laekumine lasteaiast, kuna 2009.a avati neljas
rühm. Samuti on suurenenud lasteaia kohatasu, sest 2009.a
kehtestati lasteaia kohamaksuks 200 krooni. Kultuuriasutuse
tegevusest laekuvaks summaks on planeeritud 45 000 krooni
ja spordiasutuse (võimla kasutus) tegevusest laekuvaks
summaks 35 000 krooni. Sotsiaalasutuse (päevakeskus)
teenuste eest laekuvaks summaks on planeeritud
10 000 krooni. Üüri- ja renditulusid on planeeritud 25 000
krooni, siin on arvestatud mitteeluruumide üür ja rent
(apteek, juuksur, side, hambaravi).
Muu kaupade ja teenuste müük on planeeritud 8 000 krooni
(bussi kasutus, erastamise eeltoimingute eest, paljunduste
eest jne).
Saadud toetused
2010.a eelarvesse on riigi poolt eraldatud toetusi 5 650 004
krooni. Toetused moodustavad eelarvest 29,4 %.
Sihtotstarbelised toetused (õppelaenud koos maksudega) on
120 753 krooni. Tasandusfondist toetuse eraldamise aluseks
on arvestusliku keskmise tegevuskulu ja arvestuslike tulude
vahe. 2010.a on tasandusfondi eraldatud 5 184 304 krooni.
Koolilõuna toetuse eraldamisel on lähtutud päevases
õppevormis põhiharidust omandavate õpilaste arvust (64
õpilast). Arvestuslikuks koolilõuna maksumuseks 2010.aastal
on 11,73 krooni õpilase kohta (2009.a oli 11,47 krooni).
Eelarves on koolilõunaks eraldatud 127 857 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. 2010.aastal

toimetulekupiiriks on 1000 krooni ning teisele ja igale
järgmisele pereliikmele kehtestatud kaaluks on 0,8. Eraldatud
on 375 000 krooni.
Sotsiaaltoetuste ning –teenuste osutamise toetuseks määratud
vahendid on 152 843 krooni, millest 26 000 krooni on
sotsiaalteenuste osutamise korraldamisega seotud kuludeks ja
126 843 krooni on arvestatud puuetega laste
hooldajatoetusega seotud kulude katteks.
Riigieelarvest hariduskuludeks tehakse omavalitsusüksusele
eraldisi lähtudes õpilaste arvust koolis (seisuga 01.01.2010
64 õpilast). Eraldatakse õpetajate palgavahenditeks ja
täiendkoolituseks,
direktori
palgavahendiks
ja
täiendkoolituseks,
investeeringuteks,
õpikute
ning
õppevahendite soetamisega seotud kulude toetuseks, õpilasja noorteüritusteks ning ainesektsioonide töö korraldamiseks.
Eelarves on hariduskuludeks eraldatud 2 013 604 krooni.
Muud tulud
Muud tulud 636 000 krooni ehk 3,3% on arvestatud
intressitulud hoiustelt, ressursimaks (maavara kaevandamise
tasu, vee erikasutus, saastetasu).
Vaba jäägi suunamine kulude katteks
Eelmise eelarveaasta jääk summas 1 500 132 krooni on
suunatud jooksva aasta kulude katteks.
KULUD
Kulude kogumaht tegevuskuludeks, investeeringuteks ja
finantseerimistehinguteks on 2010.a eelarves 19 223 116
krooni. Arvesse on võetud kulutused omavalitsustele
seadustega pandud kohustuste täitmiseks, lepinguliste
kohustustega seotud kulutused. Seoses eelarve mahu
vähenemisega on majanduskulusid oluliselt vähendatud.
01 Üldised valitsussektori teenused – 2 148 235 krooni
Vallavolikogu – kulud mahus 183 220 krooni.
Vallavalitsus – 1 306 940 krooni, milles kajastatakse
(vallavanema, vallasekretäri, rahandusjuht-pearaamatupidaja,
vanemraamatupidaja-registripidaja ja koristaja) töötasud ja
halduskulud ning vallamaja majandamiskulud.
Reservfond – eraldatud 269 530 krooni.
Omavalitsuste liikmemaksud – 97 200 krooni, milleks on
Tartumaa Omavalitsuste Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu
ja Tartumaa Arendusseltsi liikmemaksud.
Valitsussektori võla teenindamine – kulud mahus 291 345
krooni on SEB panga laenu intress 162 000 krooni ja
intressid kapitaliliisingult 129 345 krooni.
03 Avalik kord ja julgeolek – 19 090 krooni
Kulud on ette nähtud abipolitseinike ja kaitseliitlaste
premeerimiseks, patrullteenistuses sõidukite kütuseks.
04 Majandus – 1 191 425 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 – 177 875 krooni. Alates 01.04.2010 on
maanõuniku koht koondatud, seega kulud võrreldes 2009.a
tegelikuga on vähenenud ca 104 tuhat krooni.
Ehitus – 269 905 krooni sisaldab ehitusnõuniku töötasu- ja
halduskulusid, detailplaneeringute kulusid. Alates 1.04.2010
on ehitusnõuniku ametinimetuseks maa- ja ehitusnõunik.
Muu põllumajandus –15 000 krooni on veterinaarteenistuse
toetuseks.
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Kultuuriüritused
–98
000
krooni
ülevallaliste
Vallateede ja tänavate korrashoid – 622 700 krooni on
kultuuriürituste korraldamiseks.
vallateede ja tänavate tali- ja suvehooldusteks. Riigieelarvest
Noorkotkad ja Kodutütred - 33 000 krooni on NK ja KT
on teedele eraldatud 322 600 krooni.
Liikluskorraldus – 17 000 krooni, mis kulub
ürituste tegevuskuludeks.
Seltsitegevus – 140 385 krooni kooride (nais-, mees- ja
bussiootepaviljonide
korrashoiuks,
liiklusmärkide
paigaldamiseks jne.
segakoor) ja tantsurühma tegevuskuludeks.
Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused – 77 000 krooni on
Transpordikorraldus – 59 945 krooni, mis koosneb
vallalehe küljendamise ja trükkimise kuludeks. Raamatu
vallasisese bussiringi kuludest esmaspäeval ja neljapäeval
„Hariduselu Haaslava vallas“ küljendamine ja trükkimine.
ning bussijuhi töötasust.
09 Haridus – 9 234 794 krooni
Kaubandus – 24 000 krooni, mis on kauplusauto kulude
Lasteaed KUKUPAI – kulud mahus 2 903 380 krooni.
toetuseks. Meie vallas on 12 peatust 2x nädalas.
Lasteaias on 4 rühma, milles on 73 last. Arvestatud lasteaia
05 Keskkonnakaitse – 220 360 krooni
töötajate personalikulud ja hoone majandamiskulus.
Jäätmekäitlus – kulud mahus 70 000 krooni. Koostööleping
Alates 1.09.2010 avatakse viies rühm.
on Tartu linna keskkonnajaamade kasutamiseks – meie
Arvlemised - lasteaia kohamaks teiste KOV – 450 000
elanikelt võetakse vastu tasuta kõiksugu jäätmeid. Samuti
krooni. Teiste omavalitsuste lasteaedades käib18 meie valla
kulud ohtlike jäätmete taara rentimiseks, prügiveoks
last.
avalikest kohtadest, heakorranädala läbiviimiseks.
Sillaotsa Põhikool – vallaeelarvest 1 940 400 krooni. Koolis
Heakord – 150 360 krooni, sisaldab haljastustöölise
õpib 64 õpilast.
töötasukulu
ja
lepingulisi
töid
(muruniitmine).
Riigi poolt on eraldatud 2 112 870 krooni.
Majandamiskulud on kulutused heakorratöödeks.
Arvestatud kooli töötajate personalikulud ja hoone
06 Elamu- ja kommunaalmajandus – 727 800 krooni.
majandamiskulud.
Elamumajandus – 75 000 krooni on valla hallatavate
Arvlemised -õpilaskohamaks teiste KOV –1 400 000
korterite jooksvaks remondiks ja hoolduseks.
krooni. Teiste omavalitsuste koolides õpib 122 õpilast.
Veevarustus – 239 350 krooni, millest 49 000 krooni on AS
Õpilasveo eriliin – 428 140 krooni, milles sisaldub 0,5 kohta
Emajõe Veevärk arenduse ja halduse kuludeks.
bussijuhi töötasu ja bussi ülalpidamiskulud. 100 000 krooni
Sihtfinantseerimise leping 140 350 krooni on ületulev kulu
on ette nähtud sõidupiletite eest tasumiseks.
Hajaasustuse veeprogrammi tarbeks ja 50 000 krooni 2010.a
10 Sotsiaalne kaitse – 1 819 424 krooni
omaosalustasu.
Päevakeskus –169 840 krooni sisaldab päevakeskuse
Tänavavalgustus – 75 000 krooni on valla territooriumil
perenaise töötasu ja halduskulusid ning ruumide
olemasoleva tänavavalgustuse elektri eest tasumiseks ja
majandamiskulusid.
korrashoiuks.
Muu eakate sotsiaalne kaitse – 50 000 krooni on
Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine – 323 450
sotsiaaltoetusteks.
krooni kajastab majandus- ja keskkonnanõuniku töötasu ja
Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeasutused – 24 000
halduskulusid.
krooni on SA Maarja Küla tegevuskuludeks. Meie vallast
Hulkuvate loomadega seotud tegevus – 15 000 krooni
elab SA Maarja Külas 2 noort.
loomakaitseseadusest tulenevad kulud hulkuvate loomade
Muu perekondade ja laste sotsiaalne kaitse – 300 192 krooni,
püüdmiseks.
milles
07 Tervishoid – 80 000 krooni
sünnitoetused a´6000 krooni, laste koolitoetused a`1000
Kulud on planeeritud apteegi, perearsti ja hambaravi ruumide
krooni, matusetoetused a`3000 krooni. Peale selle
majandamiskuludeks (kommunaalkulude tasumiseks).
toitlustustoetused, lasteaiamaksud sots. abina, laste
08 Vaba aeg, kultuur ja religioon – 2 737 273 krooni
jõulupakid jm.
Selle tegevusala all näidatakse kulutused spordile, vabaajale,
Riiklik toimetulekutoetus – 413 252 krooni (riigi poolt
kultuurile.
eraldatud).
Sporditegevus – kulud mahus 1 293 678 krooni.
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse – 393 660 krooni
Spordihoone
majandamiskulud,
kulud
Vooremäe
on hooldajatoetused ja sotsiaalmaks hooldajatoetustelt,
Tervisekeskuse arendamiseks, spordihoone juhataja ja
hooldustasud hooldusravi asutustes. Momendil viibib
koristaja töötasud ning ülevallaliste spordiürituste
hooldusravi asutuses 2 inimest.
korraldamise kulud.
Muu toetus (Tšernobõli toetus) – 36 000 krooni, 6 meest,
Arvlemine-huvikoolide kohamaksud –280 000 krooni on
kuu a´500 krooni.
huvikoolide ja –ringide (muusika-, kunsti- ja spordikooli)
Muu sotsiaalne kaitse sh haldus – 432 480 krooni sisaldab
kohamaksud.
Noorsootöö ja noortekeskused – 83 000 krooni on ette
kahe hoolekande vanemspetsialisti töötasusid ja
nähtud lastele kultuuri- ja hariduspreemiateks. 2009.a
halduskulusid.
ületulev 63 000 krooni on Avatud Noortekeskuse projekt
INVESTEERINGUD
Investeeringuteks on eraldatud 296 800 krooni. Omaosalused
läbiviimiseks.
lasteaia viienda rühma ruumide remondiks, noorsookeskuse
Raamatukogu – 314 100 krooni, milleks on raamatukogu
remondiks ja Kurepalu puhkeala II etapp, Aardla ja Ignase
juhataja
töötasu
ja
halduskulud,
raamatukogu
spordirajatiste täiendamiseks.
majandamiskulud ja teavikud.
Kultuurimaja – 403 110 krooni, milleks on kultuurinõuniku
FINANTSEERIMISTEHINGUD
Finantseerimistehingute all kajastub kohustuste vähenemine:
ning koristaja töötasud ja halduskulud ning kultuurimaja
SEB panga laenu põhiosa 489 600 krooni ja Sillaotsa
majandamiskulud.
spordihoone kapitalirent 258 315 krooni.
Regionaalteenused – 15 000 krooni on eraldatud Võnnu
kiriku remonttööde toetamiseks.
Ida Talbonen
rahandusjuht-pearaamatupidaja
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Tartumaa Talimängudest ja muustki veel
Selleks korraks on siis lõppenud ligi 4 kuud kestnud
Tartumaa Talimängud. Haaslava vald oli esindatud neljal alal
ja talimängude üldkokkuvõttes saavutati 6. koht Tartumaa
15omavalitsuse hulgas. Meid edestasid Tartu, Tähtvere ja
Luunja vald, Tartu linn ja Kambja vald. Tahapoole jäid teiste
hulgas sellised suured vallad, nagu Ülenurme ja Nõo. Meeste
korvpallis tuli leppida seekord kolmanda kohaga, eespool
olid Kambja ja Nõo võistkonnad.
Võrkpallimeeskond saavutas teise koha, finaalis tuli
tunnistada Eesti Maaülikooli võistkonna nappi 3 : 2
paremust. Kui pallimänguvõistkondade hea esinemisega
oleme juba harjunud, siis seekord üllatasid meie kreekarooma maadlejad, kes saavutasid võistkondlikult kolmanda
koha Tartu linna ja Tartu valla järel. Oma kaalukategoorias
tuli esikohale Rainer Grosberg, teise koha vääriliselt
maadlesid Herman Vaht, Jaan Grosberg ja Alar Otsa,
kolmanda koha võitis Taavi Traks, neljanda Andris Lillemäe.
Tulemus on seda hinnatavam, et noormehed on tegelenud
maadlustreeningutega napilt aastajagu. Lisaks eelnevatele
osalesime veel mälumängus, kus tuli leppida 6. kohaga.
Peeti ka Eesti valdade suvemängude võrkpalli eelturniirid,
Haaslava valla meeste võistkond saavutas omas alagrupis
Pärsti (Viljandimaa) valla järel teise koha ja on esindatud
juuni lõpus toimuvatel finaalvõistlustel Eesti 16. parema
omavalitsuse hulgas. Naiskond võistles südilt, kuid

finaalipääsust jäi napilt puudu, otsustas mäng Tähtvere
naiskonnaga, kaotati 1: 2, kolmas geim sealjuures 14 : 16.
Võistlused ei ole sellega veel lõppenud. Äsja algasid
Tartumaa suvemängud, 12. juunil toimuvad järjekordsed
Vooremäe Mängud, seekord Kambja valla korraldusel. Ja
26.-27. juunil Türil Eesti valdade XVIII suvemängude
finaalvõistlused. Vastavalt võimalustele on Haaslava valla
spordirahvas kõikidel nendel mängudel esindatud.
Kevad on käes ja kaugel see suvigi enam on, seega on aeg
vaadata üle kõik palliplatsid ja muud suvise sporditegemise
kohad. Miks mitte võtta kätte ja teha mai alguse
talgupäevadel korda oma spordiplatsid, kus me ise mängime.
Praegune seis Roiu spordiplatsil on küll üsna nukker, tundub
nagu oleks talvel lisaks lumele olnud ka suurem
klaasikillusadu. Kui me kõik koos, kes me seal mängime,
asja käsile võtame, oleks paari tunniga plats korras ja endal
ka parem tunne palli mängida. Jõudu selleks ja sportlikku
suve kõigile!
Veelkord tuletan meelde, et igal reedel kell 19.30 toimub
Sillaotsa Spordihoones aeroobikatreening. Kõik huvilised on
teretulnud ja ruumi on küllaga, nii et tulge aga kohale, saate
suveks saledaks!
Tiit Kruusement
Sillaotsa SH juhataja

Mõtteid monoetendusest...
,,Suguseltsi lood” ehk julge pealehakkamine on võit ehk las
mees teeb, mis mees tahab.
Seekordsel Tartu maakonna VII kooliteatrite päeval Rõngus
26.märtsil 2010.a. oli tunda 27. märtsi - ülemaailmse
teatripäeva - lähedust. Osavõtjaid oli Rõngust, Nõost,
Kuustest, Elvast, Ülenurmest. Paljud lavatükid olid
omaloomingulised. Nii esitasid Elva koolinoored intrigeeriva
loo ,,Noorus on hukas”, kus jäi kõlama mõte, et noored ei ole
ikkagi hukas ja otsustaval hetkel suudavad nad anda oma
panuse olukorra parandamiseks. Nimetatud tükk pälvis ka
žürii, mille esimeheks oli Eesti Harrastusteatrite Liidu
tegevjuht Kristiina Oomer, positiivse hinnangu.
Ülenurme Gümnaasiumi 12.a klassi õpilane Ingar Dubolazov
esines teatripäeval omaloomingulise monoetendusega
,,Suguseltsi lood”. Kuna viimasel ajal on eeskätt tänu Jan
Uuspõllule, aga ka Raivo E. Tammele ja Indrek Taalmaale
monoetendused publiku hulgas soosingu võitnud, siis
otsustasime meiegi sellega proovida. Sellise etenduse puhul
on esineja vastutus väga suur, on ta ju üksi laval ja kõik
sõltub temast, kas tekst saab ette kantud nii, et tekiks
vaatajaga lähedus ning mõistmine, ühesõnaga teatrielamus.
Huvi sellise monoetenduse vastu oli juba teatripäeva algul
suur, kuna žüriigi teatas, et selline ühemehetükk on Rõngu
teatripäevade ajaloos esmakordne
Huvitava teksti kirjutas Ingar ise ega lasknud end kellestki
mõjutada. ,,Suguseltsi lood” on humoristlik ja kaasahaarav

lugu, kus esitatakse ühe teravmeelse noormehe pilgu läbi
huvitavaid episoode vanavanemate, tädide, onude ja
nooremate sugulaste ettevõtmistest. Eriti meeleolukas on
kahe Võrumaa onu murdekeelne põdrajutt, mida Ingar esitas
ka gümnaasiumiõpilaste etluskonkursil Tartus.
Huvitav tekst, sobiv taustamuusika, elevust tekitanud
liikumine, esineja aktiivsus ja hea diktsioon – see kõik täitis
saali omapärase elamusega.
Žürii otsusega valiti Ingari lavalugu esindama Tartu
maakonda vabariiklikul gümnaasiumide teatripäeval ning
Ingarile omistati ka 2010.a.parima meesnäitleja tiitel.
Meenteks olid kaks väga erilist, ainult selleks päevaks
valmistatud, suveniiri. Enne otsustavat esinemist aitab Ingari
näitlemisoskusele anda viimast lihvi vanemuislane Meelis
Hansing.
Sellel teatripäeval osalemise kohta kehtib küll vanasõna
modifikatsioon, et julge pealehakkamine on võit, ja ütlus, et
las mees teeb, mis mees tahab.
Ja veel! Aprillikuu teisel nädalavahetusel toimus kooliteatrite
festival Athena Kinomajas ja Genialistide klubis. Ingarit
tunnustati seal ergutuspreemiaga.
Ive Porkon
Ingari emakeeleõpetaja,
innustaja ja kontaktisik.

Kurepalu külaseltsi toimetamistest
8. mail kutsub Kurepalu külaselts kõiki Kurepalu ja
ümberkaudsete külade elanikke kevadisele talgupäevale
Kurepallu. Koguneme kell 11.00 lauluplatsile. Täpsemalt
sellest, mida ja kus me toimetame sel päeval, saab lugeda
külaseltsi blogist aadressil http://priius.blogspot.com/ või

helistades telefonil 55687026 Kairile. Oodatud on ka uued
liikmed!
Kurepalu külaseltsi nimel
Valdek Rohtma
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Et rõõmust ei saaks muret
Ühes
vanas
lastelaulus
võrreldakse
talveaega
vangisolemisega, sest lapsed ei saa ju siis murul käia. Tuli
meelde? Ja eks rohelisel murul taha käia lisaks lastele ka
nende emad-isad, vanaemad-vanaisad koertest-kassidest
rääkimata. Siinkohal ongi vast paslik meelde tuletada koerte
ja kasside pidamise eeskirju Haaslava vallas.
Nimelt on seal kirjas, et koera ja/või kassi omanik on
kohustatud koeri ja kasse pidama Roiu alevikus ainult
suletud territooriumil või ruumides. Valla hajaasulates ja
taludes on lubatud mitteagressiivseid koeri ja kasse pidada
ka lahtiselt oma kinnistu territooriumil ning omanik peab
tagama nende üle järelvalvet ning ohutuse.
Eeskirjas on sätestatud ka nõuded selle kohta, kuidas ja kus
koeraomanik oma lemmikut jalutab: koerte vabalt
jooksutamine ja jalutamine väljaspool omaniku territooriumi
on lubatud ainult omaniku või tema volitatud järelvaataja
juuresolekul, kusjuures tuleb vältida üldkasutatavaid
territooriume (mänguväljakud, supelrannad jne).
Koeraomanikul on keelatud jalutada kurja koeraga ilma
juhtrihma kaelarihma külge kinnitamata.
Palusin asjakohast selgitust ka kohalikult ülemkonstaablilt
Harras Tiislerilt.
„Loodetavasti on koeraomanike trahvimine see kõige
viimane abivahend kaaskodanike turvalisuse kaitseks.

Kuid kui muu ei aita, siis kui suured need trahvimäärad
on, mis võidakse koeraomanikule määrata?“
Harras Tiisler: „Kui koer on tekitanud kahju, s.o. nii varalise
ja/või tervisliku, siis võib koeraomanikule määratava trahvi
suurus olla kuni 12 tuhat krooni. Järelvalveta koera
omanikule võib määrata kuni 6 tuhat krooni trahvi.“
„Täpsusta palun, milline koer on järelvalveta koer?“
„Koer, kes on oma peremehe vaateväljast väljas, on
järelvalveta koer. Sest tema koera omanik ei saa teostada
koera üle järelvalvet.“
Tahan siinkohal pöörduda valla koerte-ja kassiomanike
poole. Kuna viimasel ajal on konstaablile laekunud koerte ja
kasside pidamise eeskirjade rikkumise kohta mitmeid
avaldusi, siis juhin tähelepanu, et vallavalitsus koos
piirkonda teenindava politseiametnikuga pööravad eelseisval
suvehooajal erilist tähelepanu järelevalveta koertele ja
kassidele. Vallavalitsusel on õigus koeraomanikult lisaks
trahvile sisse nõuda ka koera varjupaika toimetamise ja seal
ülalpidamise kulud.“
Artiklis on kasutatud väljavõtteid Haaslava valla avaliku
korra, heakorra ja loomapidamise eeskirjadest.
Ilona Vaagen
Infoleht Teataja

Teeme Ära! Talgupäev Vooremäe Terviseradadel!
Üle-eelmisel aastal koristasime metsaaluseid terves Eestis,
eelmisel aastal pidasime mõtlemistalguid ning püüdsime
leida lahendusi eri valdkondade probleemidele. Sel aastal
peame koristustalguid Vooremäe Terviseradadel! Tule 1. mai
hommikul kell 9.30 Vooremäe Terviseradade parklasse –
koguneme, jagame tööülesandeid, asume tegutsema ning
lõpuks sööme elava muusika saatel talgusuppi.

Võta kaasa metsas liikumise riided ning töökindad ja
valmistu veetma üks töine ning lõõgastav ennelõuna
Vooremäe metsades!
Jüri Raudseping
Majandus- ja keskkonnanõunik
jyri@haaslava.ee

Informatsioon
• Seoses uue sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri (STAR) rakendumisega võetakse alates mai kuust toimetulekutoetuse
avaldusi vastu ainult vallamajas vastuvõtupäevadel: esmaspäeval ja neljapäeval kell 8.30 -15.30. Liivi Sepp, hoolekande
vanemspetsialist liivi@haaslava.ee.
• Võimalus teha head ja näidata, et hoolid! Kui Sinu majapidamises on liigseid kuid korras köögi-ja sööginõusid, siis palun
anna sellest teada telefonil 53939221 Marju Jansen, hoolekande vanemspetsialist marju@haaslava.ee.
• KorstnaProff OÜ teostab korstnapühkimise ja pottsepatöid, pensionäridele ja korteriühistutele püsisoodustus 10%. Info
www.korstnaproff.ee või tel. 555 79399
• Firma OÜ Mano Grupp pakub järgmisi teenuseid: elektritööd, digi-TV süsteemide ning õhk-soojuspumpade müük ja
paigaldus. Järelmaksuvõimalus. www.mano.ee Tel.52 089 70
• Eesti Erametsa OÜ ostab metsakinnistuid. Info.50 72 544 info@erametsa.ee www.erametsa.ee
• Alanud on puurkaevude rajamise tellimuste uus hooaeg!
• Balti Puurkaev pakub teile kaevude puurimist, projekteerimist, kaevude pesu, pumpade müüki ja paigaldust. Kontakt: 52 17
415 ja 50 42 999 www.baltipuurkaev.ee
• Lillekimpude ja –pärgade valmistamine. Lillesibulate ja püsilillejuurikate müük. OÜ Kuuking, tel 5131327
• Ojamaa talu võtab rendile põllumaad Haaslava vallas. Küsi pakkumist. Tel. 5233643
• Roiul müüa 1-toaline korter (33,9 m2). Tel: 53461346
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Haaslava valla kultuuri- ja spordiüritused
01.05.2010
03.05.2010
07.05.2010
08.05.2010
08.05.2010
15.05.2010
22.05.2010
30.05.2010

Teeme Ära! Talgupäev Vooremäe terviseradadel
Eve Krõlova (Tartu Psühhiaatria Kliinik) loeng „Toimetulek iseendaga“ Roiu päevakeskuses
Emadepäeva kontsert Priiuse seltsimajas
Kurepalu külaseltsi talgupäev
Teatriabaonment „Lood Viini metsadest“ Vanemuise suures majas
Kevadkontsert Priiuse seltsimajas. Esineb Halepopp Singers
31. Haaslava meestelaulupäev Kurepalu lauluväljakul.
Memme-taadi lustipidu Elvas

Kell 9.30
Kell 10.00
Kell 19.00
Kell 11.00
Kell 19.00
Kell 17.00
Kell 17.30

ÕNNITLEME JUUBILARE
Viljar-Magnus Päss
Nikolai Gavrilov
Valdur Plink
Peep Suur
Maila Malinen
Maie Aasna
Nadežda Smolina
Galina Paal
Urve Puumets

ÕNNITLEME
Ekaterina Pintšuk
18.03.2010
Erik Richard Tammine
03.04. 2010
Ruudi Veiram
15.04.2010

Politseiteated
 18.03. vägivallatsesid koerad Ignase külas: küla
naabruses asuva talu koerad olid lahtiselt ja järelvalveta
Pikamäe teel ning ründasid külaelanikku. Sama tänava
külaelaniku koer läks kallale endast väiksemale koerale,
mille tulemusel läksid koerad purelema ja väiksem koer suri
vigastustesse. Politsei poolt on alustatud menetlused.
 22.03 kella 19.55 ajal loobiti Roiu alevikus Kesktänaval
asuva maja juures seisnud sõiduautot kividega, mille
tulemusel kahjustati sõiduautot. Alustati väärteomenetlust.
 26.03. teatati Aardlapalu külast, et võõrad isikud lõhuvad
maja ukse taga ja nõuavad majja sisenemist. Kohalesaabunud
politseipatrull tuvastas, et majja soovis siseneda maja omanik
koos saate „Võsareporter“ võttegrupiga. Väljakutse esitajaks
oli võlgnikust üürnik. Patrull selgitas, et tegemist on
tsiviilvaidlusliku vahekorraga, mis kuulub lahendamisele
tsiviilkohtupidamise korras.
 28.03. kella 05.39 teatati politseile, et Kurepalu metsas
põletatakse kaablit, sündmuse asjaolud on selgitamisel.
 30.03. päeval teatati, et Tõõraste külas asuvast kuivatist
on varastatud erinevaid elektrimootoreid, varguse asjaolud
on selgitamisel.
 02.04 kella 05.12 ajal teatati kaklusest Roiu aleviku sillal.
Tegemist oli tuttavate omavahelise tüliga, osapooltel
teineteise vastu pretensioone ei olnud.
 06.04. hommikul teatati politseile, et Roiu alevikus
Männi tn 1 asutuse territooriumil seisnud sõiduki
kütusepaagi luuk on lahti murtud ja arvatavalt on varastatud
kütust.
 09.04. kell 22.25 ajal paluti politsei appi Roiu alevikku
Oja 7-3 korterisse, kus toimus lärmakas koosviibimine, mis
kostus trepikotta ja naaberkorterisse. Kohalesaabunud patrull
vestles korteris viibinutega, peale mida lõpetati lärm.

 10.04 päeval kutsuti politseipatrull Aardla küla
kortermajja, kus joobes naaber tülitab kaaselanikke. Patrulli
kohale saabudes oli olukord lahenenud ja lärmakas naaber
lahkunud.
 11.04. kella 03.45 ajal teatati politseile kaklusest Roiu
aleviku bussipeatuses. Kohalesaabunud patrull ei leidnud
bussipeatusest kedagi.
 11.04 kella 22.27 ajal teatati politseile Lange külast, et
seal sõidavad poisikesed mingi sõiduautoga ja panevad kulu
põlema. Kohalesaabunud patrull sõiduautot ei leidnud ja uusi
kulupõlenguid ei avastanud.
 15.04 kella 12.30 ajal toimus liiklusõnnetus TõrvandiRoiu-Uniküla mnt ja Haaslava – Aadami-Uniküla mnt
ristmikul, kus vasakpööret sooritav sõiduauto Volvo keeras
ette temast möödasõidul olevale sõiduautole Audi. Õnnetuses
inimesed vigastada ei saanud, osapooled pöördusid kahjude
hüvitamiseks kindlustusse.
 16.04 kell 19.50 toimus liiklusõnnetus Haaslava-Aadami
teel Tuigo bussipeatuse lähedal, kus teel liikunud sõiduautole
VW Golf sõitis tagant otsa sõiduauto, mis lahkus
avariikohalt.
Asjaolude
väljaselgitamisega
tegeleb
liikluspolitsei avariitalitus.
 21.04 kella 17.50 ajal teatati politseile, et Roiu alevikus
Oja tn majas on vargad. Kuna maja omanik on surnud ja
maja seisab tühjana, on juhtumi asjaolud selgitamisel.
 25.04 teatati politseile, et Päkste külas asuvalt kinnistult
on kuu aja jooksul varastatud saematerjali. Asjaolude
väljaselgitamisega tegeleb kriminaalpolitsei.
Harras Tiisler
ülemkonstaabel

Mälestame lahkunuid
Eduard Sahk
03.10.1932 – 24.03.2010

Elmeta Ennok
18.01.1938 – 28.03.2010

Matti Kase
13.04.1941 – 02.04.2010

Ülo Laumets
31.03.1932 – 04.04.2010
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