Haaslava valla infoleht

Haaslava valla jaoks on taas kord möödunud üks tegus aasta.
Hoolimata väiksematest eelarvevõimalusest oleme suutnud
hästi vastu pidada ning täita enamuse aasta alguses püstitatud
eesmärkidest. Aastad ei ole vennad. Just sel põhjusel ei saa
me täna rõõmustada mõne ehitise valmimise üle, ei tunne
heameelt uue katuse või kauni fassaadi pärast. Siiski pole
palju neid linnalähedasi omavalitsusi, kus noored pered saaks
rõõmustada lasteaiakoha üle, kus toimub erinevaid huviringe
ja on tore koolipere. Usun, et see on ka peamine põhjus, miks
rahvastikuregister näitab meie valla rahvaarvu tõusvas
trendis - inimesed usaldavad meie valda. Nad tunnetavad, et
tegeletakse nende jaoks oluliste valdkondadega.
2010. aasta oli meie jaoks aeg, kus lisaks hariduselu
ümberkorraldamisele,
lasteaiarühma
avamisele
ning
investeeringutega Vooremäele, valmistasime ette tegevusi,
mis võiksid teoks saada järgmisel või ülejärgmisel aastal. Nii
oleme veel aasta lõpul avalikustanud arengukava eelnõu,
kohtunud valla elanikega, osalenud avalikul arutelul.
Ettepanekutega täiustatud dokumendi viime järgmisele
volikogu istungile, et paralleelselt eelarve aruteluga võiksime
otsida ühist arusaama ka tulevikutrendide osas.
Kõik aastad on erilised. Järgmine aasta läheb ajalukku euroaastana ning paberrahataskud tuleks juba lähipäevadel
münditaskute vastu välja vahetada. Peame lootma, et kõik
ohverdused, mida oleme paari viimase aasta jooksul uue raha
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kasutusele võtuks teinud, on pikas perspektiivis vilja
kandvad.
Sarnaselt 2009. aastale ootavad Eesti inimesi ees taaskord
kahed valimised. Märtsikuus anname mandaadi uuele
Riigikogu koosseisule, augustis koguneb parlament, et teha
oma otsus Vabariigi Presidendi valimise osas. Kui aga seal
otsust ei sünni, kohtuvad Tallinnas taaskord kohalike
omavalitsuste esindajad, et otsustamisel abiks olla.
Algavaks aastaks soovin, et igal lapsel ja noorel oleks
võimalik saada hea haridus ning osaleda huvipakkuvate
huviringide töös ja teha seda sõltumata perekonna
sissetulekustest. Ma soovin, et igal tööd teha soovival
inimesel oleks olemas töökoht, mis tagaks kindluse parema
tuleviku ees ning austuse hoolivasse ja õiglasse
riigivalitsemisse. Ma soovin, et igal vanaisal-vanaemal oleks
võimalus täna ja tulevikus näha lastelaste kasvamist ja
sirgumist ning väärikalt vananeda.
Ennast ma ahneks ei pea, seetõttu oleksin rahul ka siis, kui
täituksid 2010. aasta jõulupühadel vaid kaks eelnimetatud
soovi. Sest siis usun sellesse, et minu kolmas soov saab teoks
tänu positiivsele sünergiale. Hea sõber, soovi ka Sina mõne
minu soovi täitumist, sest usun, et need võiksid tänases
ühiskonnas puudutada paljusid meist.
Priit Lomp
vallavanem

Hea Haaslava valla elanik!
Haaslava valla eelarve toetub suurel määral iga meie töötava
elaniku tulumaksule. Selleks, et 2011. aastal olla veelgi
võimekamad, kutsub Haaslava Vallavalitsus Haaslava valla
territooriumil püsivalt elavaid isikuid seadma õigeks oma
elukoha aadressi käesoleva aasta lõpuks.
Elukoha aadressil on õiguslik tähendus:
1) Riigikogu, Euroopa Parlamendi ja kohaliku omavalitsuse
volikogu valimistel, rahvahääletusel ja rahvaküsitlusel;
2) kohaliku omavalitsuse eelarvesse laekuvate maksude
tasumisel maksuseadustes sätestatud alustel;

3) avaliku ülesande täitmisel, kui selle ülesande täitmine on
seotud elukohajärgsusega.
Kõigi novembri ja detsembris registreerunute vahel loosime
2011 aasta jaanuaris välja Ehituse ABC 1000-kroonise
(63,91 EUR) kinkekaardi, sest kaunis kodu on tugeva
kogukonna aluseks!
Elanikuks registreerimine toimub Haaslava Vallavalitsuses
lahtioleku aegadel.
Registreerimiseni!
Haaslava Vallavalitsus
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Vallavolikogu ja vallavalitsuse istungid
Haaslava Vallavolikogu istungil 10. detsembril võeti
vastu määrused:
− Haaslava Vallavolikogu määruste muutmine seoses euro
kasutusele võtmisega.
− Lasteaia osalustasu kehtestamine.
− Haaslava valla 2010. a eelarve muutmine.
Haaslava Vallavalitsuse istungitel arutatud küsimused
23. november
− Kinnitada Haaslava valla teede ja tänavate talihooldus
2009/2010 hanke pakkujate kvalifitseerumise protokoll.
− Kinnitada hanke võitjaks Haaslava valla kirde-, ida- ja
kagupiirkonnas (OSA I) OÜ Männiku Piim.
− Kinnitada hanke võitjaks Haaslava valla lõunapiirkonnas
(OSA II) OÜ Sulase PT
− Kinnitada hanke võitjaks Haaslava valla kesk-,lääne- ja
loodepiirkonnas (OSA III) OÜ Ojamaa
− Sõlmida vastavalt käesoleva korralduse punktidele 2, 3 ja
4 töövõtuleping OÜ-ga Männiku Piim, OÜ-ga Sulase PT
ja OÜ-ga Ojamaa Talu.
29. november
− Haaslava vallas Igevere külas asuva Taani maaüksuse
jagamine.
− Täiendava sotsiaaltoetuse maksmine vallaeelarvest.
− Määruse „Laste ja õpilaste Sillaotsa Kooli vastuvõtmise
tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“
kehtestamine.
− Teenuste hindade kehtestamine.
− Vallavolikogu istungile esitatavate eelnõude arutelu.

7. detsember
− Haaslava külas asuva Suhki ja Õie tee 15 maaüksuste
jagamine detailplaneeringu alusel.
− Haaslava vallas Koke külas asuva Kunnimäe maaüksuse
jagamine.
− Õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse ja
kompensatsiooni määramise eest vastutava isiku
määramine
− Kriisikomisjoni koosseisu kinnitamine.
− Vallavalitsuse korralduste kehtetuks tunnistamine ja
muutmine.
− Informatsioon telefonikasutamise limiitidest.
− Isikliku sõiduauto kasutamise hüvitamise kord
(muutmine).
− Ehitusloa andmine
14. detsember
− Kirjaliku nõusoleku andmine kauplemiseks OÜ-le Valga
Leivatehas.
− Õigusvastaselt võõrandatud Ansi 54 talu maa maksumuse
kinnitamine, kompenseerimise menetluse alustamine ja
kompensatsiooni määramine.
− Õigusvastaselt võõrandatud Ansi 39 ka Koolimaa 55 talu
maa maksumuse kinnitamine, kompenseerimise
menetluse alustamine ja kompensatsiooni määramine.
− Vaidele vastamine/ vallavalitsuse 21.10.2010 korralduse
nr 139 muutmine.
− Sotsiaaltoetuste määramine.
Ene Silla
vallasekretär

Kes palju teeb, see palju jõuab
Edukast noormehest, Ingar Dubolazovist, on sel aastal
meie infolehes juba mitmel korral juttu olnud.
Ingar, juunikuises lehes ütlesid oma plaanide kohta, et
tahad kindlasti edasi õppida ja teha seda Tartu Ülikoolis.
Kuidas Sul läinud on?
Hästi, ikka hästi. Õpin praegu Tartu Ülikoolis ja valitud
aineks on keemia. Õpingud ülikoolis nõuavad palju aega.
Kuid lisaks õpingutele on veel teisigi asju, millega tegeleda
tahaks ning seetõttu ongi mul pidevalt kiire ja ajanappus
pitsitab. Aga saan hakkama.
Rahvatarkus ütleb, et kes palju teeb, see palju jõuab.
Lisaks õppimisele leiad Sa aega ka näitlemise tarvis. Oled
kirjutanud monoetenduse „Mina ja maailm“. Kust Sul
selline mõte tekkis ja miks?
Tegemist on monoetendusega minust ja mind ümbritsevatest
inimestest. Mõte tekkis lihtsalt olude sunnil. Eelmisel aastal
Ülenurme koolis ei leidnud ma endale näitemängu kaaslasi,
kuid kuna näidelda on mulle alati meeldinud, siis ei jäänud
mul muud üle kui kirjutada endale monoetendus. Juba
alguses haaras mind põnevus, kuidas seda kõike ise rahvani
tuua. Inspiratsiooniks oli muidugi ka monoetendus
"Ürgmees" ja Jan Uuspõllu näitlejameisterlikkus. Üritasin
seepeale näidendi teksti lihvida iga viimse sõnani. Samuti
pöörasin tähelepanu enda näitlemisoskusele, iga viimse kui
grimassi ning žestini. Ning nüüd võin uhkusega öelda, et 9
kuu möödudes esimestest kirja pandud sõnadest, on täispikk
näidend valmis.

Kas Su sugulased ja tuttavad on seda tükki juba näinud?
Kuidas nad selle vastu võtsid?
Seda etendust pole veel mitte keegi näinud. Veel 5.
detsembri hilistel õhtutundidel tegin viimased muudatuses
sõnastuses ja näidendi ülesehituses. Sugulased, tuttavad ja
väga kitsas ringkond inimesi on näinud vaid esialgset 20minutilist näidendit, millest tänaseks on kasvanud kõigi
ootuste kohaselt mitte lühem kui ühe tunnine etendus.
Esialgset etendust on igal pool vastu võetud suurte
ovatsioonide ja kiitustega.
Millal Sa Haaslava valla rahva ette astud?
Loodan, et nii pea kui võimalik. Usun, et peale sessi oleks
selleks kõige parem aeg. Samuti tuleb hoolitseda veel
reklaami ja kõige muu eest, et kõik oleks nagu "päris" teatris.
Ühtlasi soovin oma näidendiga pakkuda lihtsatele inimestele
kvaliteetset komöödiaetendust nende enda kodukohas. Ja
kinkida neile üks meeldejääv õhtupoolik, kus nad koos
tuttavate, sõprade või sugulastega saaksid südamest naerda.
Naer on ju terviseks!
Millised on Su plaanid edaspidiseks?
Eks mu kõige suurem ja tähtsaim eesmärk tulevikuks on
kooli edukalt lõpetada. Kuid samas soovin ka oma
monoetendusega esineda võimalikult paljudes Eestimaa
paikades, et pakkuda inimestele mõnusat kaasaelamist ja
lõbusat äraolemist minu monoetendust vaadates.
PS. Ingari monoetendust „Mina ja maailm“ saab näha 28.
jaanuaril 2011. aastal kell 19.00 Priiuse seltsimajas
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Lumetõrjetöödest Haaslava vallas
Teine järjestikune lumerohke talv paneb liiklejaid
tavapärasest rohkem muretsema oma igapäevaste
liikumisvajaduste võimaluste üle. Alljärgnev artikkel annab
ülevaate meie vallas tehtavatest lumetõrjetöödest käesoleval
talvel. Talihoole saab tinglikult teede omandikuuluvuse järgi
jagada kaheks: talihoole riigimaanteedel ja talihoole valla-,
era- ning sissesõiduteedel.
I Talihoole riigimaanteedel
Riigimaanteede talihoolet korraldavad Maanteeameti
tellimusel hooldeettevõtjad, meil AS Tartumaa Teed.
Kontaktisik Luunja teepiirkonna teemeister Arvo Must,
telefonid
7303255,
5040634,
e-posti
aadress
arvo.must@tartumaateed.ee. Talihoolduse korraldamisel on
aluseks majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.detsembri
2002 määrus nr 45 "Tee seisundinõuded" ja selle 22.
novembri 2005 muudatus nr 139. Eelnimetatud
õigusaktidega
kehtestatakse
maanteedele
nõutavad
seisunditasemed. Mida suurem on liiklus mingil
maanteelõigul, seda kõrgem on nõutav seisunditase.
Seisunditasemest oleneb jällegi tehtavate hooldustööde maht
ja koosseis. Seisunditase 3 - kõik põhimaanteed ning lisaks
tugi- ja kõrvalmaanteed alates aasta keskmisest
liiklussagedusest 3000 autot ööpäevas. Meie vallas
seisunditasemele ”3” vastavaid teid ei ole. Seisunditase 2 tugija
kõrvalmaanteed
alates
aasta
keskmise
liiklussagedusega 1000 autot ööpäevas. Libedusetõrjet
tehakse küll regulaarset, kuid eesmärgiks ei ole sõidujälgede
lume- ja jäävaba hoidmine, tagada tuleb haardeteguri väärtus
0,25. Pikemad on ka hooldustsükli ajad – lumetõrjele 12
tundi alates lumesaju või tuisu lõpust ja libedustõrjele 8 tundi
pärast libeduse tekkimist. Kella 21.00 – 7.00 on lubatud
seisunditaseme ” 2” teel seisunditaseme ” 1” nõuded.
Seisunditasemele” 2” vastab meie vallas Tõrvandi-Uniküla
maantee lõik Tõrvandist Päkste külani ja Kaagvere – Roiu
teelõik. Seisunditase 1 - piirdutakse üldjuhul lumetõrje
tegemisega, libedustõrjet tehakse ainult ohtlikel teelõikudel,
milleks on järsud tõusud, langused, raudteeületuskohtade
lähedus vms, tagades haardeteguri väärtuse nendel lõikudel
vähemalt 0,25. Muudel lõikudel toimub libedustõrje
tegemine ainult erandlike olude korral, kui haardeteguri
väärtus langeb alla 0,20. Lumetõrje tehakse hiljemalt 36
tunni jooksul pärast lumesaju või tuisu lõppu ja libedustõrjet
24
tunni
jooksul
libeduse
tekkimisest
arvates.
Seisunditasemele” 1” vastavad kõik meie vallas ülejäänud
riigimaanteed.
II. Talihoole valla- ja erateedel ning elamuteni viivatel
teedel

Talihoolde tellijaks on Haaslava Vallavalitsus, kontaktisik
majandus- ja keskkonnanõunik Jüri Raudseping, telefonid
7446527, 5094896, e-posti aadress jyri@haaslava.ee.
Lumetõrjetöödeks on vald jaotatud kolmeks piirkonnaks:
I piirkond - valla kirde, ida ja kagu osa. Unikülast,
Kitsekülast, Roiu alevikust, Kurepalu külast ida suunas jääv
piirkond. Piirkonda jäävad Metsanurga, Koke, Kriimani,
Paluküla ja Alaküla külad ning osa Unikülast. Töid teostab

OÜ Männiku Piim. Kontaktisik Toomas Pungar, telefon
5267830.
II piirkond – valla lõuna osa. Reola –Hammaste maanteel
Igevere külast Uniküla külani jäävast teelõigust lõuna suunas
olev ala. Piirkonda jäävad Ignase ja Aadami külad ning osa
Uniküla külast. Töid teostab OÜ Sulase PT. Kontaktisik
Kalle Mölder, telefon 51 27 147.
III piirkond – valla kesk, lääne ja loode osa. Piirkonda jäävad
Tõõraste, Lange, Aardla, Aardlapalu, Haaslava, Kurepalu,
Mõra, Päkste, Uniküla, Kõivuküla ja Igevere külad, osa
Uniküla külast ning Roiu alevik. Töid teostab OÜ Ojamaa
Talu. Kontaktisik Juhan Ojamaa, telefon 52 33 643.
Töövõtjad on kohustatud teostama lumetõrjet selleks vastava
korralduse saamisel tellijalt või kui langenud lumekihi
paksus teedele ületab 15 cm. Sahkamise järgselt ei tohi
koheva lumekihi paksus teel ületada 4 cm. Töövõtjad on
kohustatud organiseerima lumetõrje töid vastavalt järgnevas
loetelus ettenähtud kellaajaks:
- vallavalitsuse, Sillaotsa Kooli, Roiu kaupluseesise ja
lasteaia parklates ning Roiu-Päkste kergliiklusteel ja
juurdepääsuteedel riigimaanteedelt kella 07.00-ks;
- Roiu aleviku, Kurepalu, Aardla, Päkste ning Ignase külade
teed ja tänavad hiljemalt 4 tunni jooksul peale lumesaju
lõppu;
- kohalikel maanteedel ja tänavatel, Vooremäe
Tervisekeskuse parklates ning avahooldusel olevate inimeste
teedel hiljemalt 12 tunni jooksul peale lumesaju lõppu;
- erateedel hiljemalt 24 tunni jooksul peale lumesaju lõppu.
Teede hooldajate eesmärk on anda endast parim.
Lumetõrjetöödega soovitakse alati võimalikult kiiresti toime
tulla, et lumetakistused teedel võimalikult vähe liiklemist
häiriksid. Talihooldus näeb ette ilma riigimaanteedeta 223-l
erineva pikkusega teel ja teelõigul lumetõrje teostamist.
Enamasti tehakse hooldustöid pimedal ajal, kui tuul ja sadu
vaibuvad. Tahtmatult võib siis lükkajal mõni teeots
märkamata jääda. Samuti esineb juhtusid, kus enamiku teede
sõidetavus on normaalne, aga üksik koht teel on täis
tuisanud. Sellistel juhtudel helistage palun oma piirkonna
lumetõrje tegijale või vallaametnikule.
Talv ja sellega kaasnev lumi ning libedus ei ole meie
laiuskraadil mingi loodusõnnetus. On soovitatav, et iga
liikleja arvestaks talvisel ajal kiiresti muutuda võivate
liiklusoludega ning kohandaks oma liiklemisvajadusi
vastavalt nendele. Enne teeleminekut tasuks alati tunda huvi
sõiduolude kohta kuulates raadio uudistesaateid, külastades
veebilehti www.mnt.ee ja www.balticroads.net või helistades
Maanteeinfokeskusesse telefonil 678 1500 või 1510.
Teehooldemasinad ei jõua äkki sadanud lund tõrjuma
kõikidesse kohtadesse korraga või hoida teid pidevalt
puhtana kestva lumesaju ja tuisu jooksul.
Ilusat talve ja normaalseid liiklemistingimusi kõigile!
Jüri Raudseping
majandus- ja keskkonnanõunik
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Uuel aastal euroga
Arvatavasti toob eelseisev üleminek eurole paljudele meist
meelde juba kunagi läbielatud rahareformid. Kellele on
kroonilt eurole üleminek elu esimene rahavahetus, kellele
teine või juba kolmas ehk isegi neljas… Muuhulgas meenub
mulle viimasest rahareformist, et veel mitu aastat pärast
krooni käibele võtmist öeldi tahtmatult krooni asemel rubla,
sendi asemel kopikas. Eks see oli harjumuse asi, mida käsu
korras muuta ei saanud.
Ent olgu see siis rubla, kroon või euro – need on siiski
kõigest maksevahendid, millega saame osta üht või teist
teenust, kaupa. Kuidas läheb aasta viimastel päevadel ja uue
aasta ootuses kohalikel väikeettevõtjatel? Vestlesin nelja
tubli ja hakkaja naisega - Roiu perejuuksur Hille Reinvaldi,
Kurepalus asuva Vainu poe omaniku Anneli Pleksneri ja
sealse müüja Elvi Hintseri ning Kaire Piiriga OÜ-st Kuuking.
Kõige kauem on neist ettevõtlusega tegelenud Anneli
Pleksner ja tema ema Elvi Hintser. Nende Vainu pood avas
uksed aprillis 1994. Kõiki, kes sõidavad Ülenurme poolt
Roiu suunas, tervitab Kurepallu jõudes kohe vasakut kätt
pärast männitukka väike armas Vainu pood. Maja esine plats
on olenemata aastaajast ja ilmast alati puhas ja korras.
Poeseinale, akende alla, on kinnitatud lillekastid, kus
kevadest sügiseni püüab pilku värvikirev õitemeri.
Roiu perejuuksur Hille Reivald pakub oma teenust märtsist
2001, seega varsti juba 10 aastat. Ja tema salong on algusest
peale asunud aadressil Roiu, Männi 5-1.
Kolmest ettevõttest kõige noorem on 2009. aasta märtsis
asutatud Koke külas asuv OÜ Kuuking.
Milliseid teenuseid ja kaupu pakutakse?
Tegutsemisaastate jooksul on paika saanud teenuseliigid ja
kaubagrupid, mille järgi tarbijatel ehk kõige enam nõudlust
on. Kui näiteks algusaastatel müüs Vainu pood lisaks
toidukaupadele ka lahjemat alkoholi ning tubakatooteid, siis
tänaseks on nendest kaubagruppidest loobutud, tegeletakse
vaid toidukaupade müügiga. „Talvel on kõige minevam kaup
piim ning erinevad piima- ja vorstitooted,“ rääkis Anneli
Pleksner kohalike elanike ostueelistustest ning lisas: „Suvel
aga ostetakse palju jäätist ja karastusjooke.“
Roiu perejuuksur Hille Reinvald teeb tavapäraseid
juuksuritöid nagu juuste lõikamine, värvimine ja
triibutamine, aga samuti ka keemilisi lokke. Ning
loomulikult soengud, mida erinevate täht-ja pidupäevade
puhul Hille suure rõõmuga klientidele teeb. Viimasel ajal on
teenuste hulka lisandunud ka juuste sirgendamine. „Mõned
korrad on mul olnud õnne meesklientidel habetki piirata,“
tunnistas Hille rõõmsalt, kuid ütles samas, et huvi selle
teenuse vastu on viimastel aastatel olnud üsna väike.
Vajadusel ja eelneval kokkuleppel käib Hille soenguid ja
lõikusi tegemas ka kliendi pool kodus. Ta selgitas:„Näiteks
käin iga paari kuu tagant juukseid lõikamas ühes peres, kus
on kolm haiget inimest. Eelnevalt nad muidugi helistavad
mulle.“
Kaire Piir tutvustas oma tegemisi: „Valmistan lillekimpe ja
seadeid erinevateks tähtpäevadeks, näiteks sünnipäevad,
pulmad, jõulud, ka matused. Ehk teisisõnu aitan oma
seadetega igapäevaelu tähtsündmusi meeldejäävaks muuta.“
Kaire rääkis veel, et tõeliselt kaunid kimbud valmivad suvel,
kui vajalikud lilled saab korjata oma aiast. „Kevadel ja
sügisel tegelen lisaks veel ka lillesibulate ja püsilillede
müügiga,“ ütles ta. Kuna Kaire firmal OÜ Kuuking täitub
tuleva aasta märtsis alles teine tegevusaasta, siis ei jõua ta
veel oma kauplust või müügipunkti pidada. „Seepärast teen

töid kodus ja siit on ka võimalik neid osta. Enamasti käib
tellija ise kimbul, pärjal või lilleseadel järel. Kuid kui vaja,
viin tellimuse kliendile koju. Oleme alati kokkuleppele
saanud,“ rõõmustas Kaire.
Kes on kliendid?
„Eks meie põhiline klientuur ole ikka kohalik Kurepalu
rahvas. Aga suveti satuvad siia ka puhkajad, kes Tartust või
mujalt siia meie ranna-alale tulevad,“ rääkis Vainu poe
omanik Anneli Pleksner oma klientuurist. Küsisin Elve
Hintserilt, et kas Vainu poest saab ka võla peale osta. „Jah,
eks ole siin meilgi oma võlgu ostjad. Aga esimesel
võimalusel klaaritakse võlg ära. Mõtle vaid, kuidas sa
väikses kohas niimoodi elad, et oled võlgu ja ära ei maksa!
Meile on ükskord tõesti võlgu jäädud, aga need olid ka
võõrad, mitte kohalikud inimesed,“ selgitas Elvi väikese
kogukonna eeliseid.
Perejuuksur Hille tõdes, et tema klientide hulgas on nii oma
kui naabervaldade kliente ja pole vast eriline üllatus, et
klientide hulgas on rohkem õrnema soo esindajaid.
Kaire märkis, et tema teenuse tellijateks on nii asutused kui
eraisikud ja seni on rohkem tellijaid olnud väljaspoolt
Haaslava valda.
Mõlemad, nii Hille kui Kaire, rääkisid ka täiendustest ja
messidest, kus nad uute ideede ja õpetuste saamise eesmärgil
on käinud. Hille lisas omalt poolt: „Vaatan erilise
tähelepanuga ka telekat ja ajakirju, et saada sealtki uusi ideid.
Aastatega olen kogenud, et televisioonis näidatavate
seebikatega tuleb kursis olla, sest palju soovitakse just
sealsete tegelaste järgi juukselõikusi.“
Kroonihinnad eurodeks
Viimase poole aasta jooksul on meil, tarbijatel ja klientidel,
olnud
võimalus
tutvuda
eurodesse
arvestatud
kroonihindadega. Nii on juba suvest saati ka Vainu poes
hinnasiltidel kauba maksumus ära toodud nii kroonides kui
ka eurodes. „Tarbijakaitseamet on meid kahel korral
kontrollimas käinud,“ rääkis Anneli. „Meil on kõik hinnad
alati ilusti olemas olnud, probleemi sellest pole tulnud.“
Jah, kaupade, teenuste hinnad eurodes võrreldes
kroonihindadega tunduvad esmapilgul kuidagi väikesed.
Näiteks Vainu poes müüdava liitrise kilepiima hind
kroonides on 10.50 ja eurodes 0.67, liitrine keefir vastavalt
13 krooni ja 0.83 eurosenti. Poole pätsi Ruksi rukkileiva hind
kroonides on 11.50 ja eurodes 0.74, Hea sai vastavalt 9.60,
eurodes aga 0.61.
Roiu perejuuksuris kehtivad aasta alguse ja euro kasutusele
tuleku puhul järgmised hinnad: pensionäridele ja lastele kuni
13 eluaastat - juukselõikus 63 krooni ehk 4 eurot, meeste ja
naiste juukselõikus-10% allahindlus tavahinnast.
Kaire lillseadete hinnad uuel aastal: lihtsam väike kimp,
mille hind kroonides on praegu umbes 50 krooni, hakkab siis
maksma 3 eurot, suurem ja uhkem kimp 200 krooni ehk 13
eurot. Matusekimpude hinnad algavad alates 150 kroonist
ehk siis 10 eurost ning pärjad 400 kroonist ehk 25 eurost.
Uue aasta kahel esimesel nädalal on võimalik kaupade ja
teenuste eest maksta nii kroonides kui eurodes ja seal kus
võimlalik, loomulikult ka kaardiga. Kuid kroonimakse puhul
tuleb arvestada, et vajadusel tagasi antav raha on arvestatud
juba eurodes.
Ilona Vaagen
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ANK projekti tegevustest
Avatud noortekeskuse projekt “Üheskoos on parem” sai
teoks tänu Tartu Maavalitsuse ja Haaslava
Vallavalitsuse toetusele ning hea koostöö tulemusel
vallavalitsuse, vallaasutuste ja mitmete organisatsioonidega.
Noortele pakuti huvitegevusi Priiuse seltsimajas, Sillaotsa
Koolis ja Tartu linnas.
Noorteprojekt päädis Liikluslinna külastusega Võrumaal.
Juba kolmandat hooaega on noorte hulgas väga populaarne
mitmekesist üldfüüsilist koormust pakkuv spordiring. Siinne
tegevus pakkus noortele erinevaid osavus-, koordinatsiooni-,
jõu- ja vastupidavusharjutusi. Samuti võimaldas noortel olla
aktiivne, näidates üles algatust ja tunda rõõmu nii enda kui
kaaslase saavutustest.
Noored osalesid rahvusvahelisel Jõuluturniiril Lähte
Spordihoones, kus võistlesid paremikku kuuluvad
noorsportlased nii Eestist kui Soomest. Erinevates
kaalukategooriates saavutasid kaks kolmandat kohta Rainer
Grosberg ja Andris Lillemäe ning kaks neljandat kohta Marje
Vaht ja Anette Traks. Erinevatel võistlustel on häid tulemusi
saavutanud ka aktiivne spordihuviline Pille Vaht. Noored on
saavutanud arvestatavaid kohti vaba-, sumo- ja kreeka-rooma
maadlusvõistlustel. Treenerid Enn Tõnisson ja Jarek Lätt
lausuvad spordiringis osalejate kohta vaid kiidusõnu.
Fotoringi juhendaja Mati Reinholdi kaasabil õppisid noored
nägema ümbritsevat loodust ja üksikuid detaile.
Õppimistahet noortel huvilistel jätkus ja eriti põnevaks ning
huvitavaks kujunes tegevus fotostuudios, kus kasutati
kaasaegset kõrgetasemelist tehnikat. Tehtud fotode aruteludel
jagas juhendaja õpetussõnu, mida on vaja jälgida, et saada
head tulemust. Fotoringis osalejad esitasid tehtud tööde
paremiku fotokonkursile. Fotokonkursi tööd seati üles
Sillaotsa Koolis, kus kooliõpilaste poolt valiti välja
lemmikfotod. Laste hinnangul osutusid publiku lemmikuteks
õdede Merlin ja Mirjam Grosbergi fotod. Juhendaja Mati
Reinholdi sõnul olid kõik esitatud tööd põnevad,
värviküllased ja detailid üllatavalt hästi tabatud.
Ühine sõpruskohtumine Tähe Noortekeskuse ja Halley
Noorteklubi noortega Priiuse seltsimajas oli rõõmu ja elevust
pakkuv. Ürituse organiseerisid ning viisid läbi noored ise.
Teatritund „APPI! OOPER!“ Sillaotsa Koolis oli tõeliseks
elamuseks, sest kõik teatritunnis toimunu oli väga vaimustav
ja huvitav. Osalejad said uusi teadmisi teatrimajast ja
näitlejate huvitavast tööst. Kõige põnevam oli, kui
vaatajaid/kuulajaid kaasati etendusel. Teatritundi viisid läbi
teater Vanemuine noortetöö juht Mall Türk, Kollane Kass,
ooperisolistid Merle Jalakas, Jaan Willem Sibul ja
kontsertmeister Made Sõlg. Teatritunnis osalejad üllatasid

oma aktiivsuse ja teadmistega teatritunni läbiviijaid. Oli
õpetlik, tore, rõõmus ja meeleolukas pärastlõuna Sillaotsa
Koolis
Urvaste vallas, Uhtjärve ürgoru Nõiariigis asuva
liikluslinnaku külastus andis võimaluse tutvuda kõigega, mis
ühte linna kuulub. Liikluslinn ongi nagu päris linn ja selles
linnas töötab ka linnapea. Tänavad, ristmikud, ülekäigurajad,
liiklusmärgid, puud, muru, lilled ja isegi valgusfoorid on
ehtsad. Linnas sõidab ringi 25 väiksemat ja suuremat akudel
töötavat põrkeautot. 1200 ruutmeetri suuruses ja New Yorgi
linnavaadetega liikluslinnas on ka bensiinijaam, kus saab
mängult autot tankida. Samuti on liikluslinnas politsei,
kartser, kohvik, Sky Pluss diskoteek, mis on seest varustatud
erinevate kõverpeeglitega ja autokino ning Ergo Kindlustus.
Igas linnas käib ka tants ja trall, selleks on Sky Plussi
diskosaal. Tümpsu saatel saab ennast naerutada
kõverpeeglisse vaadates. Esimene rida kujutab eht
ameerikalikku autokino, kus põrkeautos saab filmi vaadata.
Rõdurida aga on nagu päris kinos. Kinos oli võimalus
vaadata temaatilist liiklusalast õppefilmi.
Märkimisväärne oli laste ja noorte aktiivsus, huvi ja tahe
tegutseda. Ürituste organiseerimisel ja läbiviimisel oli
märgata noorte enda algatust, vastutust, hoolivust ja
sõbralikkust. Läbi mitmekesise huvitegevuse ja tervisespordi
said noored ennast teostada ja omandada uusi oskusi.
Üritustel osalemine andis võimaluse leida uusi sõpru,
eakaaslastega huvitavalt ja sisukalt aega veeta. Noored
muutusid avatumaks, olid tulemustele orienteeritud,
rõõmsameelsed ja teotahtelised, saades tunda tunnustust ja
eduelamust.
ANK projekti edukale teostamisele aitasid kaasa Haaslava
Vallavolikogu ja Vallavalitsus, Sillaotsa Kool, Tähe
Noortekeskus ning Halley Noorteklubi. Suur tänu
Kommikeskus OÜ-le, kes meile lahkelt komme jagas.
Huviringide töö oli sisukas, õpetlik ja noortesõbralik.
Tänusõnad kõigile ringijuhtidele! Kiitust väärib bussijuht
Väino paindlik ja korrektselt koostatud sõidugraafik ning
tema mõistev suhtumine. Lastel oli mugav ja turvaline sõita
vallabussiga huviringidesse ning üritustele nii kohapeal kui
Tartusse.
Rõõmsaid Jõulupühi, toredat koolivaheaega ja tegusat uut
aastat!
Maie Otsa
ANK projektijuht
*Artiklis
on
kasutatud
liikluslinnaku
kodulehel
www.liikluslinn.ee olevat informatsiooni.

Haaslava valla territooriumil registreeritud või siin tegutsevate ettevõtete juhid
Soovime täiustada valla kodulehel www.haaslava.ee antavat informatsiooni. Seni puudub seal täielikult teave valla
territooriumil registreeritud või siin teenust pakkuvate ettevõtete kohta. Seoses sellega pöördumegi Teie kui ettevõtte/ firma
juhi poole mõne küsimusega:
1) ettevõtte nimi;
2) tegevusvaldkond;
3) kontaktid. Kui on olemas ka koduleht, siis selle aadress;
4) firma logo (kui on olemas).
Teie vastuseid ja ettepanekuid ootame meiliaadressidele vald@haaslava.ee või teataja@haaslava.ee.
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Koolielust septembrist detsembrini
Aasta hakkab varsti lõppema ning kõikjal tehakse
kokkuvõtteid. Koolis on õppeaasta küll alles poole peal ning
enamik olümpiaade ja võistlusi alles tulemas, kuid mõnestki
saavutusest saame juba nüüd teada anda.
Meie tubli etleja Rainer Grosberg 7. klassist võitis Tartu
linna ja maakonna luulekonkursil „Koidulauliku valgel“ 2.
koha. Taavi Traks 6. klassist esindas 4. – 6. klassi poisse ja
tõi maakondlikult töö- ja tehnoloogiaõpetuse olümpiaadilt
„Sepasellid“ 3. koha.
Joanna Saar, Hendrik Silm 7. klassist ning Roland Reinvald,
Mirjam Grosberg ja Gertrud Pleksner 9. klassist osalesid
maakondlikul geograafiaolümpiaadil, kus Gertrud saavutas
väga tubli 5. – 6. koha.
Taas kord võtsime osa 6. klassi õpilaste maakondlikust
õpioskuste olümpiaadist Nõo Põhikoolis, võistkonda
kuulusid Marje Vaht, Moonika Pungar, Janette-Kristi Härm,
Alar Otsa ja Taavi Traks. 9. klassi õpilased Gertrud Pleksner,
Roland Reinvald ja Karola Siimsalu osalesid Tartus saksa
keele olümpiaadil.
Spordivõistlustest oleme kaasa löönud Tartumaa koolide
karikavõistlustel kergejõustikus ning Tartumaa koolinoorte
meistrivõistlustel murdmaateatejooksus ja saavutanud päris
häid tulemusi.
Sportlik oli ka Tartumaa noorkotkaste ja kodutütarde
matkamäng "Kavilda matk 2010", kus nii poistel (Andris
Lillemäe, Alar Otsa, Hendrik Silm, Taavi Traks) kui
tüdrukutel (Diana Michelson, Kätrin Metsla, Anette Traks,
Merit-Karmel Annamaa) õnnestus koju tuua lausa esikohad.
Tüdrukute võistkond osales ka vabariiklikul matkamängul
Valgas.
ANK projekti raames osalesid meie õpilased tublilt
maadlusvõistlustel ja möödunud aastal korraldatud judoringi
tublimad käisid sel sügisel Judo võistlustel Tartus.
Õppetöö mitmekesistamiseks on mitmed klassid korraldanud
õppekäike väljaspool kooli. Algklassiõpilased käisid koos
klassijuhatajatega Jõgevamaal Krati seikluspargis. Lapsed
tegid meeskonnatööd, ronisid köitel ja palgil, tegid
tasakaaluharjutusi, nautisid päikesepaistelist sügisilma ning
üksteisega koosolemist.

4. klass käis õppekäigul Tartu observatooriumis. 9. klass
tutvus AHHAA Keskuses Nähtamatu näitusega, 6. ja 8. klass
uudistasid Pepsi ümbruse vaatamisväärsusi ning 7. klassil on
enne jõule kavas heategevusprojekti raames külastada Tartu
loomade varjupaika.
Tublimatele ANK projektis osalejatele ja ka teistele Sillaotsa
kooli lastele toimus õppeekskursioon Võrumaal asuvasse
Liikluslinna.
Valla jõululaadal oli esindatud Sillaotsa kool oma
müügiletiga, kus pakuti müügiks käsitööringides ja
tööõpetuse
tundides
õpilaste
poolt
valmistatud
käsitööesemeid. Saadud tulu läheb kooli suusavarustuse
täiendamiseks.
Koolis toimunud üritustest sel poolaastal oli üks
meeldejäävamaid isadepäeva tähistamine pereõhtuna, kus
pärast meeleolukat tervituskontserti võistlesid isad ja lapsed
spordihoones. Pärast sai koolihoones ühiselt meisterdada ja
kohvikus omavalmistatud kooke maitsta.
ANK projekti raames külastas meie kooli teater Vanemuse
ooperitund „Appi, Ooper!“, mille käigus mõned õpilased
ning lasteaia vanema rühma lapsed ka ise esineda said.
ANK projekti fotoringi õpilaste töödest on kuni jõuludeni
koolis näitus. Üle 30 foto seast osutusid salajasel hääletusel
õpilaste lemmikuks (1. ja 2. koht) 9. klassi õpilase Mirjam
Grosbergi tööd.
Jõulumeeleolu koolis aitas luua stiilinädal, kus kooliperel
olid seljas iga päev erinevates jõuluvärvides riided.
Värvikamad kostüümikandjad olid Jaan Grosberg ja Ketlin
Kiis ning kõige aktiivsem klass oli 1. klass.
Keskkonnaamet korraldas koolis 15. detsembril algklasside
ja lasteaia vanemale rühmale teabepäeva keskkond ja säästev
areng – prügi meie ümber.
Kooli staadionil asuvale tenniseväljakule on alustatud on
uisuväljaku rajamist, esimesed kihid jääd on valatud.
Aastale pani punkti 21. detsembril Sillaotsa Spordihoones
toimunud jõulukontsert, kus õpilased esinesid laulude,
tantsude, luuletuste ja lühinäidendiga.
Reet Hüsson

Teabepäev kooli noorimatele
Külastasin
Keskkonnaameti
Jõgeva-Tartu
regiooni
keskkonnahariduse spetsialist Piret Valgega Sillaotsa Kooli,
et rääkida lastele, kuidas prügi sorteerida, mis sellest edasi
saab ja kuidas üldse prügi vähendada. Tegemist on
Keskkonnaameti poolt paljudes Eesti koolides läbiviidava
õppeprogrammiga, kus sipelgas Ferda abiga selgitatakse
põnevalt ja praktiliselt, kui vajalik prügi sorteerimine ikka
on.
Kõigepealt tegelesime lasteaia vanema rühmaga. Näitasime
lastele õpetlikku filmi sellest, kuidas õigesti jäätmetega
ümber käia. Peale seda said lapsed ise prügi sorteerida.
Nimelt jagasime lapsed nelja rühma ning igale rühmale
andsime koti puhta prügiga. Lapsed tutvusid erinevate
materjalide ja pakenditega ning seejärel sorteerisid prügi

erinevatesse konteineritesse ehk kastidesse. Kui prügi
sorteeritud, õpetasime lastele, kuidas nutikalt kilekotti kokku
voltida, et see mahuks vabalt taskusse või käekotti. Seda sel
eesmärgil, et ühte kilekotti saaks mitmeid kordi taaskasutada,
selle asemel, et iga kord osta poes uus kilekott. Nii käitudes
säästame loodust ja meie loodusvarasid. Kogu programmi
tegime läbi ka 1. – 3. klassiga.
Lapsed olid väga tublid ja tegid kõike suure huviga kaasa.
Loodame, et nad oma uusi teadmisi ka kodus vanematele
räägivad ning kõik koos jäätmeid sorteerima hakkavad.
Katrin Lilo
keskkonnaameti Jõgeva – Tartu regiooni praktikant
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Tartumaa sügismängud
Lõppesid kaks kuud kestnud Tartumaa sügismängud, kus
võisteldi viiel spordialal. Haaslava vald osales kahe
võistkonnaga meeste võrkpallis, lisaks ka naiste võrkpallis ja
meeste korvpallis. Esindatud polnud me indiaca ja
lauatennise võistlustel. Sügismängude kokkuvõttes saavutas
Haaslava vald kolmanda koha, mängud võitis Ülenurme vald
Tähtvere ees.
Meeste võrkpallis tuli Haaaslava vald mängude võitjaks.
Võideti Tartu valla, Ülenurme, Luunja, Sahkari(Nõo), ja
Ahjuseppade võistkonda. Ainus kaotus tuli vastu võtta Eesti
Maaülikooli võistkonnalt 2:3. Haaslava I võistkonnas
mängisid: Alari Jõesaar, Kaimar Vahelaan, Rainer Vassiljev,
Karl Jaani, Raivo Simson, Madis Hünerson, Ando Jukk,
Andres Toode, Rain Raud ja Lennart Raudsepp. Meie II
võistkond mängis III liigas, kus saavutati 10 võistkonna
hulgas 4. koht. Võistkonnas mängisid: Kristjan Karu, Ingar
Dubolazov, Priit Pedak, Imre Reha, Siim Pruusapuu, Margus
Jansen, Anari Põder, Aivo Moorits ja Janno Jõesaar.

Naiskond sai seekord 7. koha, kuid kuna eespool olid neli
Tartu linna ja kaks Ülenurme naiskonda, siis oldi ikkagi
maakonna omavalitsuste hulgas kolmas. Naiskonnas
mängisid: Maarika Maurer, Annika Seppa, Kristi Trummal,
Hegi Mark, Evaliis Seiler, Krislin Maansoo, Kai Saarna,
Kerli Rajaste, Annika Laar, Kadi Keskpalu ja Marit Laas.
Korvpallimeeskond tuli teist aastat järjest kolmandale
kohale, võideti küll kogu turniirivõitjat Nõo valla esindust,
ent kaotati II koha saanud Kambjale ja Tähtverele. Üks võit
lisaks oleks andnud turniiril esikoha, kuid kuna oleksid
spordis ei maksa, läks seekord siis nii.Võistkonda kuulusid:
Andres Ottender, Diimar Tarajev, Enn Kull, Mart Kull,
Kaimar Vahelaan, Erkki Tšurkin, Raivo Simson, Alar
Sõrmus ja Martin Jürgenson.
Tiit Kruusement
Sillaotsa Spordihoone juhataja

Haaslava jõulucup
12. detsembril toimus Sillaotsa spordihoones IV
võrkpalliturniir JõuluCup. Turniiril osales neli meeskonda kahel eelmistel aastal võidukas olnud Monier, kõigil neljal
korral osalenud Spordihoone ehitaja Eviko ja kaks meie valla
võistkonda, üks Haaslava ja teine Kurepalu võistkonna nime
all. Monieile ei saanud ka seekord keegi vastu ja kolmas
aasta järjest kuulus esikoht neile. Haaslava võistkond võitis
nii Evikot kui Kurepalu meeskondi ja saavutas teise koha.
Võistkonnas mängisid: Kristjan Karu, Ingar Dubolazov, Priit
Pedak, Imre Reha, Siim Pruusapuu, Margus Jansen ja turniiri
ainus naisvõistleja Kai Saarna. Kurepalu võistkond võitis
Evikot ja neile kuulus kolmas koht. Mängisid: Ülo Pedel,

Taso Tooming, Meelis Muinasmaa, Risko Nuuma, Priit
Toru, Priit Päkko, Ain Kuusiku, Tiit Kruusement. Haaslava
võistkonna parimale mängijale määratud auhinna sai Kristjan
Karu, Kurepalu parimaks tunnistati Risko Nuuma.
Auhinnalaua aitasid katta Haaslava Vallavalitsus, OÜ
YesSport, OÜ Abalon Arendus.Suured tänud selle eest.
Järgmise aasta detsembris saab tõenäoliselt toimuma juba V
JõuluCup.
Tiit Kruusement
Sillaotsa Spordihoone juhataja

Haaslava valla Hea Tegu 2010 kandidaadid:
1. Titaklubi tegevus sügis-talv 2010
2. Spordihoone jõusaali sisustamine
3. Vooremäe suusaradade valgustuse ehitamine (PRIA, eesti
suusarajad, Haaslava vald)
4. Viienda lasteaiarühma avamine Sillaotsal
5. Õppeasutuse Sillaotsa Kool loomine
6. XXXI Haaslava meestelaulupäev Kurepalus

7. Ühtelaulmine Priiuse seltsimajas
Sarnaselt möödunud aastaga, on hääletusel osalemine
nimeline. Hääletanute vahel loosime välja raamatupoe
„Rahva Raamat“ kinkekaardi ja valla sümboolikaga meeneid.
Nimelisi vastuseid ootame hiljemalt 28. jaanuariks 2011
meiliaadressile vald@haaslava.ee või tuua Haaslava
vallamajja hääletuskasti.

Preemia „Tuleviku tähed 2010“ uued kandidaadid
Tähelepanu
lapsevanemad,
vanavanemad,
õpetajad,
treenerid, juhendajad. Aasta 2010 hakkab peagi läbi saama.
Kõik aasta jooksul tehtu ja saavutatu saab varsti ajalooks. Ent
mõni edusamm ja saavutus on teistest kirkam ning vajab
seepärast tunnustamist. 23. veebruaril 2011a. tunnustame
taas oma valla tublisid lapsi ja noori, kes 2010. aasta jooksul
on silma paistnud oma heade saavutustega hariduses,
kultuuris ja spordis.

Palume Teil hiljemalt 20. jaanuariks 2011.a esitada Haaslava
Vallavalitsusele preemia „Tuleviku tähed“ taotlus, mille
blankett on saadaval valla koduleheküljel www.haaslava.ee
taotluste lingi all.
Loodame aktiivset osavõttu.
Täpsemat informatsiooni võite küsida telefonil 7446 520 või
e-maili aadressil ilona@haaslava.ee.

Haaslava valla kultuuri- ja spordiüritused
30.12.2010
01.01.2011
19.01.2011
23.01.2011
28.01.2011

Aastalõpupidu Priiuse seltsimajas. Esineb Karl Madis
Uue aasta tantsumaraton Priiuse seltsimajas. DJ Viilu
Teatriabonoment. Ooper „Figaro pulm“ Vanemuise väikeses majas
Haaslava valla Noortepäev Priiuse seltsimajas
Ingar Dubolazovi monoetendus „Mina ja maailm“ Priiuse seltsimajas

Kell 21.00
Kell 00:30
Kell 19.00
Kell 14.00
Kell 19.00
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Informatsioon
• Võnnu kirik annab teada: 24.12 kell 16.00 Püha jõuluõhtu jumalateenistus, 25.12 kell 11.00 1. jõulupüha jumalateenistus
armulauaga, 31.12 kell 16.00 Vana-aastaõhtu jumalateenistus armulauaga
• Eesti Erametsa OÜ ostab metsakinnistuid. Info.50 72 544 info@erametsa.ee www.erametsa.ee
• Firma Sakkose OÜ Kambja vallast müüb pidevalt saematerjali, sügavimmutatud välisvoodri-ja terrassilaudu, sisevoodri-ja
põrandalaudu. Voodrilaudade tööstuslik värvimine. Vajadusel transport. Info tel 56 640 228
• Lillekimpude, seadete ja pärgade valmistamine, lõikelillede müük. Tel 5131327 või kuukingades@hot.ee. OÜ Kuukingades
• Roiu tankla taas avatud! Avamishinnad! Lahtiolekuajad: E-P 07.00-22.00 Info tel. 55554244
• Tähelepanu väljaspool Haaslava valda õppivad põhikooli õpilased ja nende vanemad. Kuni 7. jaanuarini 2011.a saate
Haaslava Vallavalitsusest kätte oma jõulupakid.
• Uue aasta disko Kurepalus. 1. jaanuaril 2011 kell 00.30 toimub uue aasta tähistamine Priiuse Seltsimajas! Uusi ja vanu hitte
keerutab plaadimasinal DJ Viilu. Pilet 25 krooni (1,60 €). Vana aasta saada ära kodus ja uus aasta algab tantsumaratoniga
Priiuse Seltsimajas.
• Roiu perejuuksuris uue aasta alguses pensionäride ja kuni 13. aastaste laste juustelõikus 63 krooni ehk 4 eurot, meeste ja
naiste juukselõikus -10% tavahinnast.

ÕNNITLEME JUUBILARE
Mato-Tõnu Soomre
Leili Kaare

ÕNNITLEME
Rafael Karu
03.11.2010
Agnar Vau
26.11.2010

Valli Õun

Politseiteated
 23.10. 10 avastati, et Roiu alevikus asuvasse talumajja on
sisse tungitud ja vandaalitsetud. Asjaolud on selgitamisel.
 18.11.10 a õhtul tabati Roiu alevikus naisterahvas, kes
joobnud olekus juhtis maastikusõidukit. Juhi suhtes alustati
väärteomenetlust.
 20.11.10 a avastati Ignase külas, et seal seisnud
sõiduautolt on pikema aja jooksul varastatud registrimärgid
639 AMY.
 Ööl vastu 26.11.10 a murti sisse Roiu alevikus asuvasse
hoidlasse ja varastati sealt võsalõikaja ning diiselkütust.
Asjaolude väljaselgitamiseks alustati kriminaalmenetlust.
 03.12.10 a kella 21.30 ajal peeti Uniküla külas
kontrollimise eesmärgil kinni sõiduauto Ford, milles oli
kaheksa noorukit ja mida juhtis 16 a juhtimisõiguseta
nooruk. Juhil polnud kontrollimiseks esitada ühtegi sõiduki
dokumenti. Sõiduk toimetati treileriga valvega parklasse ja
juhi suhtes alustati väärteomenetlus.
 05.12.10 a avastati, et Roiu alevikus, Männi 4 maja
juures on külge sõidetud seal seisnud sõiduautole Ford.
Avariitalitus
palub
pealtnägijate
abi
süüdlase
väljaselgitamiseks.
 08.12.10 a kella 15.45 ajal toimetati Aardla küla
bussipeatusest kainenemisele seal joobnuna maganud
meeskodanik.
 08.12.10 a tuli järelvalveta koer Kurepalu külas võõra
talu territooriumile. Kuna selline juhtum pole esmakordne,
pöördus talurahvas abipalvega politsei poole, et koeraomanik

korrale kutsutaks. Asjaolude väljaselgitamiseks alustati
väärteomenetlust.
 14.12.10 a kella 23.37 ajal teatati valjust lärmist Roiu
alevikus Männi tn 5 kortermajas, mis segas naaberkorteri
öörahu.
 15.12.10 a hommikul toimetati Roiu aleviku Männi tn 3
kortermajast Tartu Koduta Loomade varjupaika agressiivne
peremeheta koer.
Meeldetuletus
-kui Te vajate õnnetusjuhtumi või tulekahju korral
päästeameti abi või kiirabi (meditsiinilist abi) siis helistage
tasuta häirekeskuse lühinumbrile 112.
-kui Te olete sattunud kuriteoohvriks (vargus, röövimine) või
olete avastanud avaliku korra rikkumise, siis tuleb Teil
helistada tasuta politsei lühinumbrile 110.
Samal numbril tuleb helistada ka töövälisel ajal (pühad ja
puhkepäevad), kui vajate politsei abi või soovite pöörduda
politsei poole. Helistades hädaabinumbrile vastake kõne
vastuvõtja küsimustele, teatage oma ametlikult registris olev
aadress, et välja selgitada Teie või juhtumi toimumise koht,
teatada kontakttelefoni number, millelt saab Teiega ühendust,
võimalusel oodake kohapeal toimkonna saabumiseni.
Harras Tiisler
ülemkonstaabel

Mälestame lahkunuid
Alviine Kupri
13.05.1924 – 04.12.2010

Karl Pastel
20.03.1931 – 17.12.2010

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

