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Lasteaias loetakse tibusid kevadel!
Kätte on jõudnud kevad. Looduses algab uus eluring – linnud
korrastavad pesad, munevad munad ja varsti on esimesi
päikesekiiri uudistamas uued linnupojad.
Ka lasteaias algab uute pesade loomise aeg kevadperioodil.
Kuidas satuvad lasteaiapesasse uued tibud? Nii nagu lindude
vanemad teavad aegsasti ette, mida nad tegema peavad, et
nende pojad sünniksid turvalisesse pesasse, nii ka noored
lapsevanemad peaksid väga varakult mõtlema sellele, kas ma
soovin oma lapsele lasteaiakohta ja millal ma seda soovin.
Tänase päeva seisuga on Sillaotsa Kooli lasteaias nimekirjas
92 last – 43 tüdrukut ja 49 poissi. Iga aasta kevadel toimub
pereheitmine ja vabanenud lasteaiakohtade täitmiseks
hakatakse lasteaias moodustama uusi rühmanimekirju uueks
õppeaastaks lastevanemate poolt esitatud avalduste põhjal
lasteaia koha saamiseks.
On tore, et meie vallas sünnib järjest rohkem lapsi – 2010
aasta aprillist kuni 2011 aasta aprillini on sündinud 25 uut
ilmakodanikku. See näitab seda, et nii lasteaeda kui kooli on
tulemas rohkem lapsi. Seda näitab ka lasteaiakoha saamiseks
esitatud avalduste arvu tõus.
Praegusel hetkel on 2011 aasta sügisest lasteaiakoha
soovijaid 31, 2012 aasta sügisest 17 kohasoovijat ja 2013
aasta sügisest 6 kohasoovijat. Kohasoovijate hulgas on ka
teistes
omavalitsustes
elukoharegistreeringuga
laste
vanemate avaldused.

2011 aasta septembris saame lasteaeda vastu võtta praegusel
hetkel 22 last. Seega, kuna soovijaid on rohkem kui meil
võimalus vastu võtta, on lasteaia koha saamine seotud
sellega, kuna on avaldus kirjutatud ja kas laps on meie vallas
elanikuna registreeritud.
Haaslava Vallavalitsus on teinud mitu aastat väga head tööd
selle nimel, et juurde luua lasteaiakohti – viimase 4 aasta
jooksul on avatud 3 uut rühma ja sellega seoses on saanud ka
kõik kohasoovijad lasteaiakoha. Selleks, et paremini saaks
planeerida tuleviku vajadusi on väga oluline saada info
õigeaegselt kätte.
Kallid vanemad, olge hoolsad, registreerige oma laps valla
elanikuna ja kirjutage lasteaiakoha saamiseks avaldus peale
lapse sündi võimalikult kiiresti. Siis saame ka meie koos
omavalitsusega täpsemalt tulevikutegevusi kavandada.
Lasteaiakoha saamiseks saab avalduse blanketti küsida
lasteaia majast või Sillaotsa Kooli kodulehelt Blankettide alt.
Avaldusele tuleb lisada ka sünnitunnistuse koopia. Avalduse
võib täita lasteaias kohapeal, saata meilile või postiga. Kõik
meie
kontaktid
leiate
meie
kodulehelt
http://www.sillaotsa.edu.ee.
Anneli Mõtsmees
Sillaotsa Kooli õppealajuhataja

Õnnelik süda
Ole sa suur või ole sa väike, koos tegutseda on alati parem,
kui üksinda.
Südamenädala raames kutsusid lasteaia Mürakarude rühma
lapsed endale külla Haaslava valla memmed, et ühiselt
südame heaks võimelda.
Artur:“ Kas nad ikka jõuavad nii kiiresti joosta nagu meie?“
Muretsemiseks polnud põhjust, memmed olid rõõmsad ja
vaprad.
Ühises liikumisringis mõnusa muusika saatel tunti
koostegemisest rõõmu. Ja nii nagu vanaemadel ikka oli
seegikord neil lastele üllatus varuks. Meie omalt poolt
pakkusime memmedele rahustavat piparmündi teed ja
õnneliku päeva retsepti, et neil tervis ikka korras oleks.
Edastame retsepti ka lehelugejatele:
1 tass sõbralikkust; 1 spl mõistmist; 4 tl aega; 8 tl
heatahtlikkust; 1 peotäis südamlikkust; kõrvale hammusta 1
viil huumorimeelt.
Õnnelik oli nii suur kui väike süda.
Olge terved ja kevadet südamesse.
Anne Lõssenko
Mürakarude rühma õpetaja

2

Teataja

Vallavalitsuse istungid
24. märts
− Sotsiaaltoetuse maksmine vallaeelarvest.
− Haaslava Vallavalitsuse 02.11.2010 korralduse nr 150
„Hooldaja määramine“ kehtetuks tunnistamine.
− Sotsiaalteenuste korraldamise toetuseks määratud
vahendite kasutamine.
− Raha eraldamine vallaeelarve reservfondist.
− Haaslava Vallavalitsuse 29. novembri 2010 korralduse
nr 171 „Teenuste hindade kehtestamine muutmine.“
− Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused
ja kord.
− Ehitise laiendamiseks nõusoleku andmine ja
projekteerimistingimuste kinnitamine.
12. aprill
− Ehitusloa andmine.
18. aprill
− Sotsiaalteenuste korraldamise toetuseks määratud
vahendite kasutamine.
− Sotsiaaltoetuse maksmine vallaeelarvest.

− Hoolduse seadmine.
− Sotsiaaltoetuse mittemaksmine
− Haaslava Vallavalitsuse 09.11.2009 korralduse nr 250
„Hooldaja määramine“ kehtetuks tunnistamine.
− Riigi poolt rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste
vahendite ülejäägist täiendava sotsiaaltoetuse
maksmine.
− Nõmmoja maaüksusel üksikelamu ehitamiseks
ehitusloa andmine.
− Ehitusloa andmine.
− OÜ-le Piima Hulgi kirjaliku nõusoleku andmine
kauplemiseks kauplusautolt.
− Reservfondist raha eraldamine.
− Kultuurinõuniku ametikohale kandideerinud isikute
dokumentidega tutvumine ja Pille-Riin Raudsepa
(Raudsepp) valimine sobivaks kandidaadiks.
Ene Silla
vallasekretär

Kriisapõllu maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Kriisapõllu maaüksuse detailplaneeringu keskkonnamõju
strateegiline hindamine algatati Haaslava Vallavalitsuse
07.09.2010 korraldusega nr 119.
Kriisapõllu maaüksuse detailplaneeringu lahenduse kohaselt
kavandatakse kinnistule tervikliku ja kvaliteetse vähi- ja
kalakasvatuse kompleksi kujundamist, mille käigus
kaevatakse tiikide süvendid ja teisaldatakse suures koguses
pinnast. Kõnealuse tegevusega kaasneb piiratud ulatuses
lokaalne
keskkonnamõju
ala
geomorfoloogilistele
tingimustele ja lähiala pinnase niiskusrežiimile.
Haaslava Vallavalitsus teatab Kriisapõllu maaüksuse
detailplaneeringu keskkonna- mõju strateegilise hindamise
programmi avalikust väljapanekust.
Planeerimisdokumendi nimetus ja eesmärk:
Kriisapõllu maaüksuse detailplaneeringu eesmärk on
planeeritaval maa-alal kala- ja vähikasvatustiikide rajamiseks
ehitusõiguse ja maakasutustingimuste määramine.
Strateegilise planeerimisdokumendi koostamise algataja,
koostamise korraldaja ja kehtestaja:
Detailplaneeringu koostamise algataja ja korraldaja on
Haaslava Vallavalitsus (Tartumaa, Haaslava vald, Kurepalu
küla, tel 7446 524, e-post: vald@haaslava.ee) ning kehtestaja
Haaslava Vallavalitsus.
Strateegilise planeerimisdokumendi koostaja:
Taevane OÜ, Elva linn, Kirde tn 2, tel 5144738
Keskkonnamõju strateegilise hindamise teostaja:
Loodushoiu Ühing LUTRA (rk; 80001918),Tartu linn,
Kalevi 69-1, tel 5112991
Strateegilise planeerimisdokumendiga tutvumise aeg ja viis:

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Haaslava
Vallavalitsuses aadressil Tartumaa, Haaslava vald, Kurepalu
küla, vallamaja lahtioleku aegadel E,T,N 8.00-16.00; K:
8.00-18.00; R: 8.00-14.00. Informatsiooni võib küsida lisaks
Haaslava Vallavalitsuse telefonil 7446 525 (Maa- ja
ehitusnõunik Heiki Tooming).
Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmiga
tutvumise aeg ja koht:
Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmiga on
võimalik tutvuda Haaslava vallamajas ajavahemikul 11.mai 25.mai
2011
vallavalitsuse
lahtioleku
aegadel.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi kohta
ettepanekute, vastuväidete ja küsimuste esitamise tähtaeg ja
viis:
Ettepanekute, vastuväidete ja küsimuste esitamise tähtaeg on
25.mai 2011. Ettepanekud, vastuväited ja küsimused tuleb
esitada kirjalikult elektroonselt või lihtkirjaga Haaslava
Vallavalitsusele.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avaliku
arutelu toimumise aeg ja koht:
Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalik
arutelu toimub Haaslava Vallavalitsuses 31.mail 2011 kell
14:00.
Piiriülese keskkonnamõju esinemise võimalikkus:
Detailplaneeringu rakendumisel tekkivat võimalikku
piiriülest keskkonnamõju ei ole näha.
Lisaks on võimalik keskkonnamõju strateegilise hindamise
programmiga
tutvuda
Haaslava
valla
veebilehel
www.haaslava.ee
Heiki Tooming
maa- ja ehitusnõunik
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Kevadtorm 2011 toimub Lõuna Eestis
04. maist kuni 20. maini toimub Lõuna Eestis, Lõuna
Kaitseringkonna vastutusalal suurõppus „Kevadtorm 2011“,
mille eesmärk on 2010 - 2011. aastal ajateenistusse kutsutud
isikkoosseisul põhinevate üksuste kokkuharjutamine ja
oskuste kontroll. Õppuse viib küll läbi Eesti Kaitsevägi aga
riigi kaitsevõime puudutab meist igaüht – tugev riigikaitse
loob turvalise keskkonna nii elanikkonnale kui ettevõtlusele.
Eesti kaitsevõime tagamine ei ole üksnes kaitseväe ülesanne,
iga üksikisik ja organisatsioon annab oma panuse riigi
kaitsevõimesse, samuti õppuse aladel elavad inimesed, Teie.
Põhiline tegevus toimub enamasti Põlva maakonnas aga
õppuse ala on suur, ulatudes Tartust Võruni. Näiteks jäävad
õppuse alasse Luunja, Võnnu, Ahja, Mooste, Väimela,
Kanepi, Kambja ja Ülenurme. Kui need punktid omavahel
kaardil ühendada siis saategi ettekujutuse õppuse alast.
Õppusest võtavad osa elukutselised kaitseväelased ja
ajateenijad, reservväelased ja kaitseliitlased ning osaleb ka
välisriikide esindajaid, kõik kokku umbes 4500 osavõtjat.
Kaitseväelased Teie elukohas
Õppuste alal võib kaitseväelasi kohata teedel, metsades.
Kaitsevägi harjutab paljudes kohtades, et õppida erinevas
keskkonnas tegutsema. Sõdurid tohivad kasutada oma
ülesannete täitmiseks üldkasutatavaid teid või alasid, mille
kasutamine on eelnevalt kokku lepitud. Juhul kui peaksite
kaitseväelastega kokku sattuma, ärge sattuge paanikasse,
jätkake oma igapäevaseid tegevusi, jääge nähtavale kohale ja
vajadusel juhatavad kaitseväelased Teid ohutusse või lubatud
kohta.
Teedel liiguvad kaitseväe kolonnid küllaltki aeglaselt, et
vältida ohtlikke olukordi. Palun arvestage sellega, kui satute
teel liigeldes autojuhina või jalakäijana kaitseväe sõidukitega
kokku. Lisaks autodele võib kohata ka kaitseväes kasutusel
olevat soomukit SISU XA-180EST. Soomukist on vaateväli
piiratum kui näiteks autost, seega veenduge, et soomukijuht
märkaks Teid ja Teie liiklusmärguandeid.

Reservõppekogunemised annavad Eesti Kaitseväe sõjaaja
üksustele võimaluse harjutamiseks ning värskendada
reservväelaste teadmisi. Harjutatakse erinevaid tegevusi,
sealhulgas ka lahingupidamist. Aktiivseim tegevus, ehk
lahingutefaas, kus rohkem liigutakse ja „pauku tehakse“, on
Kevadtormi viimasel nädalal, 13. maist kuni 19. maini.
Kaitsevägi kasutab sellel ajal õppustel imitatsioonivahendeid,
et muuta tegevus realistlikumaks aga mis otsest ohtu
kellelegi ei kujuta. Õppustel kasutatavate erinevate
imitatsioonivahenditega imiteeritakse valgustust, suitsukatet,
laske, granaadi- ja muid plahvatusi.
Imitatsioonivahendi leidmine
Kui leiate õppuste alalt imitatsioonivahendi, peab meeles
pidama, et valel kasutamisel võivad need tuua kaasa püsivaid
vigastusi.
Imitatsioonivahendid on õppegranaadid, lõhkepaketid,
suitsuküünlad, valgustusraketid ja paukpadrunid. Kõik
lahingutegevust imiteeriv tegevus toimub vahekohtunike ja
hindajate jälgimisel, et tegevuse ohtlikkus oleks viidud
miinimumini nii osalejatele kui ümbritsevale keskkonnale.
Siiski võib imitatsioonivahendite kasutamisel tekkida
olukordi, kus lõhkemata imitatsioonivahend kaob kasutaja
käest ning jääb ohtlikuna maha. Kui Te peaksite leidma
padruneid, lõhkepakette, valgustusraketi, sütiku või
õppegranaadi, siis ärge seda mitte mingil juhul puutuge.
Jätke meelde leiu asukoht (vajadusel märgistage see) ja
andke leiust teada kas läheduses olevatele kaitseväelastele
või helistage päästeametile. Mitte mingil juhul ärge hakake
imitatsioonivahendit ise kuhugi viima. Kindlasti korrake see
info üle ka oma lastele ja näidake neile pilte nendest
vahenditest.
Kapten Kristjan Kostabi
Lõuna Kaitseringkonna teabeohvitser
kristjan.kostabi@mil.ee
telefon 717 0967

Üle-eestiline talgupäev 7. mail 2011
Taaskord on toimumas Teeme Ära talgupäev ning Haaslava
vallas on registreeritud järgmised objektid:
Vooremäe terviseradade kevadkoristus, kus kogunetakse
Vooremäe parklas 7. mail kell 10.00. Talgutöödeks on võsa
lõikamine ning rajaäärte ja kelgumäe koristamine. Talgupäev
lõppeb ühise talgusupi söömisega kell 14.00
Täpsem info: Tauris Vijar (tel 56 669 995)

Võsukate igakevadine Teeme ära, kus kogunetakse Haaslava
külas Võsu ja Parve tee ümbruses 7. Mail kell 11.00.
Talgutöödeks on rämpsu koristamine.
Täpsem info: Ursula Randla (51 12 063)
Registreeru www.teemeara.ee

Vallal uus kultuurinõunik – Pille-Riin Raudsepp
Alates 25. aprillist alustas Haaslava vallas kultuurinõunikuna
tööd Pille-Riin Raudsepp. Pille-Riinil on lõpetanud Tartu
Ülikooli riigiteaduste erialal. Varasemalt on ta töötanud
Tartu Linnavolikogus ning tegelenud mitmete noorsoo- ja
kultuuriprojektide juhtimisega. Aastaid on ta kaasa löönud ka
kodanikuliikumistes.
Kultuurinõuniku tööülesanneteks on Haaslava kultuuritöö
korraldamine, noortevolikogu koordineerimine, seltsimaja
töö organiseerimine ja lehe toimetamine.
Küsimuste ja ettepanekute korral võib pöörduda pilleriin@haaslava.ee. Vastuvõtuaeg vallamajas: K 10-12
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Seletuskiri Haaslava valla 2011. 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
2011.a eelarve tulude, kulude ja finantseerimistehingute
kogumahuks on planeeritud 1 285 739 €. Võrreldes 2010.a
kinnitatud eelarvega on tõus 4,5 %.
Maksud
Maksudena laekumisi kavandati 731 125 €, mis moodustab
kogutuludest 56,9%. Füüsilise isiku tulumaks on valla
eelarves kõige suurema osatähtsusega – 2011.a eelarves
moodustab see tuluallikas kõikidest tuludest 54,1 %.
Võrreldes 2010.a tegeliku laekumisega on suurendatud
22 112 €.
Füüsilise isiku tulumaksu laekub omavalitsusele 2011.aastal
11,4% brutotulust kuus. Maksumaksja elukohaks loetakse
sama kalendriaasta 1.jaanuari seisuga rahvastikuregistrisse
kantud aadress. Elanike arv seisuga 01.01.2011 oli 1865;
01.01.2010 oli 1856; 01.01.2009 oli 1830; 01.01.2008 1777.
Riigilõivud
Ehituslubade ja kasutuslubade väljastamisest võetud riigilõiv
laekub KOV eelarvesse ja selleks on planeeritud 4 154 €..
Tulud majandustegevusest
Laekumised haridusalasest tegevusest on planeeritud 40 527
€. Tuludesse laekuvad kohamaksud Sillaotsa Koolis (3
õpilast) õppivate ja lasteaias (5 last) käivate teiste
omavalitsuste laste eest. Lapsevanema osalustasu suuruseks
on kinnitatud 12,78 € kuus lapse kohta. Osalustasu on
planeeritud 12 655 €. Lapse toidukulu lasteaias katab täies
ulatuses lapsevanem. Toidukulu päevamaksumuseks on
kinnitatud 1,15 € kahes nooremas rühmas ja 1,30 € kolmes
vanemas rühmas. Õpilaste toiduraha katab riik. Toiduraha
laekumist on planeeritud 16 490 € lasteaiast ja 1 214 € kooli
personalilt. Kultuuriasutuse tegevusest laekuvaks summaks
on planeeritud 2 876 € ja spordiasutuse (võimla kasutus)
tegevusest laekuvaks summaks 1 598 €. Sotsiaalasutuse
(päevakeskuse teenused) majandustegevusest laekuvaks
summaks on planeeritud 320 €.
Laekumised elamu- ja kommunaaltegevuste all kajastub
kommanaalteenuste edasimüük elanikele (sotsiaalkorteridüür, elekter, vesi, prügi). Planeeritud 2 365 €
Üüri- ja renditulusid on planeeritud 959 €, siin on arvestatud
mitteeluruumide üür ja rent (apteek, juuksur, side,
hambaravi).
Muu kaupade ja teenuste müük on planeeritud 224 € (bussi
kasutus, erastamise eeltoimingute eest, paljunduste eest jne).
Saadud toetused
2011.a eelarvesse on riigi poolt eraldatud toetusi 348 401 €.
Toetused moodustavad eelarvest 27,1 %. Sihtotstarbelised
toetused jooksvateks kuludeks (õppelaenud koos maksudega)
on ettenähtud 7 357 €. Sihtotstarbelised toetused
põhivahendite soetamiseks ja renoveerimiseks on eraldatud
22 764 €, mis on ettenähtud valla teede hoolduseks ja
renoveerimiseks.
Mittesihtotstarbelised toetused laekuvad eelarvesse vastavalt
rahandusministeeriumi prognoosile. Tasandusfondi lg 1
alusel toetuse eraldamise aluseks on arvestusliku keskmise
tegevuskulu ja arvestuslike tulude vahe. 2011.a on
tasandusfondi lg 1 alusel on eraldatud 157 135 €.

Tasandusfondi lg 2 alusel on eraldatud 161 145 €.
Tasandusfondi lg 2 alusel eraldatav toetus on konkreetsete
tegevuste katteks – hariduskulude katteks (õpetajate ja
direktori palgavahenditeks ja täiendkoolitusteks, õpikute ja
töövihikute soetamiseks, õpilas- ja noorteüritusteks,
investeerimiseks, koolilõunaks), toimetulekutoetusteks ning
sotsiaaltoetuste- ja teenuste korraldamiseks ja arendamiseks.
Muud tulud
Muud tulud 61 083 € ehk 4,8 % on arvestatud põhivara
müügist tulu, intressitulu hoiustelt, ressursimaks (maavara
kaevandamise tasu, vee erikasutus, saastetasu).
Vaba jäägi suunamine kulude katteks
Eelmise eelarveaasta jääk summas 92 107 € on suunatud
jooksva aasta kulude katteks.
KULUD
Kulude
tegevuskuludeks,
investeeringuteks
ja
finantseerimistehinguteks 2011.a eelarves on planeeritud
1 285 739 €. 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 – 139 760 €
Vallavolikogu – ettenähtud 11 043 €.
Vallavalitsus – ettenähtud 90 101 €, milles kajastatakse
(vallavanema, vallasekretäri, rahandusjuht-pearaamatupidaja,
vanemraamatupidaja-registripidaja ja koristaja) töötasud ja
halduskulud ning vallamaja majandamiskulud.
Reservfond – ettenähtud 14 160 €.
Omavalitsuste liikmemaksud –liikmemaksud on ettenähtud
6 390 € osalemiseks Tartumaa Omavalitsuste Liidu (TOL),
Eesti Maaomavalitsuste Liidu (EMOL) ja Tartumaa
Arendusseltsi (TAS) liikmena.
Valitsussektori võla teenindamine – ettenähtud 18 066 € on
SEB panga laenu intress 8 884 € ja Sillaotsa spordihoone
kapitalirendi intress 9 182 €.
03 Avalik kord ja julgeolek – 994 €
Ettenähtud politsei ja korrakaitse tegevuse toetamiseks.
04 Majandus – 77 891 €
Majanduse kulude alla kuuluvad kulutused maakorraldusele,
ehitusele, muu põllumajandusele, vallateede korrashoiuks,
liikluskorralduseks, transpordiks, autokaupluse kulude
toetuseks ja ettevõtluse arengu toetamiseks.
Ettevõtluse arengu toetamine - eraldised MTÜ-dele
tegevuskuludeks summas 320 €. Maakorraldus – ettenähtud
1 278 € kasutatakse tarkvara hoolduseks ja maaüksuste
mõõdistamiseks jne.
Ehitus – ettenähtud 17 180 €, siin kajastub maa- ja
ehitusnõuniku töötasu- ja halduskulud ja detailplaneeringute
kulud.
Muu põllumajandus – 960 € on ettenähtud
veterinaarteenistuse toetuseks.
Vallateede ja tänavate korrashoid – 51 130 € on ettenähtud
vallateede ja tänavate tali- ja suvehooldusteks. Riigieelarvest
on teedele eraldatud 22 764 €.
Liikluskorraldus – ettenähtud 1 023 € kasutatakse
bussiootepaviljonide
korrastamiseks,
teede
lisamärgistamiseks liiklusohtlikes kohtades.
Transpordikorraldus – ettenähtud 4 465 € kasutatakse
vallasisese bussiliikluse korraldamiseks. Bussijuhi töötasu ja
bussi ülalpidamise kulud.
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Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused – 3 132 €, siin
Kaubandus – ettenähtud 1 535 € on kauplusauto kulude
kajastub vallalehe trükkimine, lehe laiali kanne ja raamatu
toetuseks. Meie vallas käib 2x nädalas kauplusauto ja peatusi
„Haaslava karskusselts „Priius 1901-1940“ materjali
on 12.
kogumine.
05 Keskkonnakaitse – 17 733 €
09 Haridus – 599 001 €
Jäätmekäitlus – ettenähtud 3 515 € - koostööleping on Tartu
Lasteaed – ettenähtud 202 560 €. Lasteaias on 5 rühma, kus
linna keskkonnajaamade kasutamisel – meie elanikelt
käib 90 last. Arvestatud lasteaia töötajate personalikulud,
võetakse vastu tasuta kõiksugu jäätmeid; ohtlike jäätmete
halduskulud, õppekulud ja hoone majandamiskulud.
taara rent, prügivedu avalikest kohtadest, heakorranädala
Arvlemised - lasteaia kohamaks teiste KOV – 28 121 €.
läbiviimine.
Haaslava valla sissekirjutusega lapsed, kes käivad mujal
Heakord – ettenähtud 14 218 €, milles kajastatakse
lasteaedades. Kokku 12 last.
haljastustöölise töötasu ja lepingulisi töid, kulutusi
Põhikool – ettenähtud 261 605 €. Vallaeelarvest 143 671 € ja
heakorratöödeks ning murutraktori ülalpidamise kulusid.
riigipoolne osa 117 934 €. Koolis õpib 64 õpilast.
06 Elamu- ja kommunaalmajandus – 52 071 €
Arvestatud kooli töötajate personalikulud, halduskulud,
Elamumajandus – 3 579 € on ettenähtud valla omanduses
õppekulud ja hoone majandamiskulud.
olevate sotsiaalkorterite remondiks ja hoolduseks.
Arvlemised -õpilaskohamaks teiste KOV – 77 934 €.
Veevarustus – 23 201 €, millest 16 170 € on ettenähtud
Haaslava valla sissekirjutusega lapsed, kes käivad mujal
vajadusel AS Emajõe Veevärk aktsiate ostuks ja 7 031 € on
koolides. Kokku 110 õpilast.
2010.aastast ületulev - hajaasustuse veeprogrammi tarbeks.
Õpilasveo eriliin – 28 781 € on ettenähtud bussijuhi
Tänavavalgustus – ettenähtud 4 026 € on valla omanduses
töötasuks ja bussi ülalpidamiskuludeks. Õpilasveo
oleva tänavavalgustuse elektri eest tasumiseks ja
doteerimine kiipkaartide alusel (AS Tarbus) ja õpilaste
korrashoiuks.
sõidupiletite alusel väljamaksed
Elamu- ja kommunaalmajanduse haldamine – ettenähtud
10 Sotsiaalne kaitse – 137 752 €
20 434 €, siin kajastub majandus- ja keskkonnanõuniku
Päevakeskus – 10 863 €, päevakeskuse perenaise töötasu ja
töötasu ja halduskulud, renditud ruumide majandamiskulud.
halduskulud ning ruumide majandamiskulusid.
Hulkuvate loomadega seotud tegevus – ettenähtud 831 €
Muu eakate sotsiaalne kaitse – 3 835 € on ettenähtud
on loomakaitseseadusest tulenevad kulud hulkuvate loomade
ühekordseteks sotsiaaltoetusteks.
püüdmis- ja hoidmiskulud
Laste ja noorte sotsiaalhoolekandeasutused – 1 536 € on
07 Tervishoid – 5 241 €
ettenähtud SA Maarja Küla tegevuskuludeks. Meie vallast
Kulud on ettenähtud apteegi, perearsti ja hambaravi ruumide
elab SA Maarja Külas 2 noort.
ülalpidamiskuludeks.
Toetused perekondadele ja lastele – ettenähtud 27 878 €.
08 Vaba aeg, kultuur ja religioon – 164 310 €
Sünnitoetus a´384 € ja 192 € (kui ainult üks vanem on valla
Selle tegevusala all näidatakse kulutused spordile, vabaajale,
sissekirjutusega), kooliminekutoetus a`64 €, matusetoetused
kultuurile.
a`192 €. Peale selle toitlustustoetused, lasteaiamaks ja
Sporditegevus – ettenähtud 68 585 €, milles kajastub
toiduraha sots. abina, laste jõulupakid jm.
spordihoone juhataja ja koristaja töötasu, spordihoone
Riiklik toimetulekutoetus – 33676 € (riigi poolt eraldatud).
majandamiskulud,
kulud
Vooremäe
Tervisekeskuse
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse – 29 528 € on
arendamiseks ning ülevallaliste spordiürituste korraldamise
ettenähtud
hooldajatoetusteks
ja
sotsiaalmaks
kulud.
hooldajatoetustelt ning hooldustasud hooldusravi asutustes.
Arvlemine-huvikoolide kohamaksud – ettenähtud 19 173 €
Momendil viibib hooldusravi asutuses 2 inimest.
on huvikoolide ja –ringide (muusika-, kunsti- ja spordikooli)
Muu toetus (Tšernobõli toetus) – 2 304 €, 6 meest, kuu a´
kohamaksud.
32 €.
Noorsootöö ja noortekeskused – 4 475 € on ettenähtud
Muu sotsiaalne kaitse sh haldus – 28 132 €, siin kajastub
lastele
kultuurija
hariduspreemiateks,
toetus
projektipõhiseks tegevuseks ja noorsoovolikogu tegevuseks.
kahe hoolekande vanemspetsialisti töötasud ja
Raamatukogu – 21 635 €, milles kajastub raamatukogu
halduskulud.
juhataja töötasu ja halduskulud, teavikud ning ruumide rent.
INVESTEERINGUD
Investeeringuteks on eraldatud 41 674 €. Omaosalused
Kultuurimaja – 25 709 €, milles kajastub kultuurinõuniku ja
kultuurimaja renoveerimiseks ja Kurepalu puhkeala II etapi
administraatori töötasud ja halduskulud ning kultuurimaja
edendamiseks; Aardla ühisveevärgi projekteerimine;
ülalpidamiskulud.
jäätmemaja ehitus, turupaviljon Roiule, Ageoru matkaraja
Regionaalteenused – 1 280 € on eraldatud kirikutele
täiendamine, tänavavalgustuse laiendamine ja spordirajatiste
remonttöödeks.
täiendamine.
Kultuuriüritused – 9 777 € on ülevallaliste kultuuriürituste
korraldamiseks.
FINANTSEERIMISTEHINGUD
Finantseerimistehingute all kajastub kohustuste vähenemine:
Noorkotkad ja Kodutütred – 2 023 € on NK ja KT ürituste
SEB panga laenu põhiosa 32 850 € ja Sillaotsa spordihoone
korraldamise kuludeks.
kapitalirent 16 462 €.
Seltsitegevus – 8 521 € kooride (nais-, mees- ja segakoor)
ja tantsurühma tegevuskuludeks.
Ida Talbonen
rahandusjuht-pearaamatupidaja
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Kolonel Paul Borkmann - 120 aastat sünnist.
Haaslava vallas on erinevatel ajajärkudel elanud mitu kindrali
auastmes sõjameest, kes on kandnud Rootsi, Vene ja Eesti
mundrit.
Eesti riiki teeninud isikutest, kes on sündinud meie valla
praegusel territooriumil, on kõige kõrgema sõjaväelise
auastmega kolonel Paul Borkmann, kelle sünnist möödus hiljuti
120 aastat.
Paul Johannes Borkmann (ka Borkman, Oman, Borgmann)
sündis 15. aprillil (vana kalendri järgi 3. aprillil) 1891 Vana
Kuuste vallas, Aadamil, Märdi talus. Kolonelihärra ema Mari
(neiuna Gnadenteich) oli Märdi talu peretütar ja isa Ado tuli
Märdi talusse koduväiks. Kokku oli peres kuus last ja Paul
sündis kolmandana. Paul Borkmann oli elu lõpuni Vana Kuuste
valla hingekirjas ja tasus vallamaksu.
Kirikuraamatusse tehtud sissekande järgi oli Paulil sündides
kahekordne perekonnanimi, Hamann – Borgmann (Borkmann).
12. veebruaril 1912 võttis ta ainsaks perekonnanimeks
Borkmann ja 25. oktoobril 1934 Borkman Wikipedias on
teadmata põhjusel kolonel Paul Borkmanni sünnikohaks
märgitud Vastse Kuuste vald.
Paul Borkmann õppis Sipe ning Võnnu vallakoolis, 1902-1904
Sipe ministeeriumikoolis ja 1904-1910 Tartu reaalkoolis. 1910.1914 õppis Riia Polütehnikumis kaubandust. Oli Eesti
Üliõpilaste Seltsi ja hiljem korp! “Vironia” liige.
Kui algas I maailmasõda, astus P. Borkmann viimase kursuse
üliõpilasena 28. juunil 1914 vabatahtlikuna sõjaväkke. Teenis 1.
Kroonlinna kindluse suurtükipolgus, sooritas eksami ja ülendati
12. mail 1915 lipnikuks. Jaanuar-märts 1916 võitles 5. Armee 2.
Piiramise Suurtükiväe 3. Divisjoni koosseisus Jakobstadti all
rindel sakslaste vastu. 1916-1918 teenis taas Kroonlinna
suurtükiväes. Vabastati sõjaväeteenistusest 28. märtsil 1918.
Talle annetati Püha Anna 4. järgu aumärk („vapruse eest
rindel“) ja Püha Stanislavi 3. järgu hõbeauraha lindiga rinnal
kandmiseks („hoolsuse eest“).
Võitles Eesti vabadussõjas - astus 16. novembril 1918
vabatahtlikuna lipniku aukraadis Eesti rahvaväkke. Oli
november-detsember 1918 Kindluse Raske Suurtükiväedivisjoni
4. patarei ülem. Detsember 1918 kuni sõja lõpuni teenis 2.
Kindluse Raskesuurtükiväe divisjonis, 3. patarei ülem. Võitles
14.-29. jaanuar 1919 Lõunarindel, oli jaanuaris 1919 üks Tartu
vabastajaid ja 31. jaanuarist kuni sõja lõpuni Narva rindel. Paul
Borkmanni nime on mitu korda mainitud kogumikus „Eesti
Vabadussõda.“
Ülendati 17. aprillil 1919 alamleitnandiks, 14. mail 1919
leitnandiks ja 7. novembril 1919 „kiiduväärt teenistuse eest“
alamkapteniks.
Vabadussõjas ülesnäidatud kangete tegude eest annetati talle I
liigi 3 järgu Vabadusrist, tasuta maad normaaltalu suuruses ja 40
000 marka rahalist preemiat.
Paul Borkmannile annetati hea teenistuse ja erinevate teenete
eest veel Eesti Vabadussõja Mälestusmärk, 1933. aastal
Valgeristi III klassi teenetemärk ja 1935. aastal Kotkaristi III
klassi teenetemärk.
Peale Vabadussõda teenis P. Borkmann Narvas 2. Raske
Suurtükiväe Kindluse suurtükiväe divisjonis, 1. Suurtükiväe
polgus- rügemendis ja Kindluse Suurtükiväe grupis. Oli 1922
polgu ülema kohusetäitja ja 1923 rügemendi ohvitseride kogu
esimees.
10. veebruaril 1922. aastal abiellus Elfriide (Frieda) Karli tütar
Treinbukiga, sama aasta novembris sündis poeg Ivar.
1924. aastal lõpetas P. Borkmann alalisväe ohvitseride kursused
ja 1927. aastal Kõrgema Sõjakooli juhtimise ja staabiteenistuse
kolmanda lennu.
P. Borkmann oli 1927. aastal 1. Diviisis 2. Suurtükiväegrupi
ülem, 1927 -1928. aastal 2. Diviisis 3. suurtükiväe grupi ülem,
ja teenis november 1928 - august 1936. 2. Diviisi suurtükiväes,

esialgu ülema kohusetäitjana ja veebruarist 1930 diviisi
suurtükiväe ülemana. Täitis mitu korda ajutiselt ka Tartu
garnisoni ülema, 2. Diviisi ülema ja Tartu kaitseringkonna
ülema kohuseid.
Ülendati 22. veebruaril 1923 kapteniks, 26. novembril 1924
majoriks, 22. veebruaril 1927 kolonelleitnandiks ja 18.
veebruaril 1931 koloneliks.
P. Borkmann oli 1923-1929 Sõjaväe ringkonnakohtu ajutine
liige, 1930-1936 2. Diviisi vanemohvitseride aukohtu liige,
1932-1934 Ohvitseride Keskkogu revisjonikomisjoni liige ning
1935-1936. 2. suurtükiväepolgu ja 1. kindluse suurtükiväe
divisjoni ajaloo jäädvustamise seltsi esimees.
1. septembril 1936 nimetati kolonel Paul Borkmann ViljandiPärnu kaitseringkonna ülemaks.
Talle aga ei olnud antud aega uude ametisse asuda. 10.
septembril, pisut enne Viljandisse sõitu lõi välja vana haigus,
maohaavad. Haigus osutus ägedaloomuliseks. Professorid Pobol
ja Karell tegid talle Tartu Sisehaiguste Kliinikus operatsiooni,
kuid see ei andnud tulemusi ja 14. septembril 1936 Paul
Borkmann suri.
Ajaleht „Postimees“ kirjutas 14. septembril 1936: „Täna kell 12
päeval suri Tartus 2. Diviisi suurtükiväe ülem kolonel
Borkmann. Surm tuli järsku, maohaavade tagajärjel. Kadunu
pidi täna-homme sõitma Viljandisse oma uude asukohta, kuhu ta
oli määratud Kaitseringkonna ülemaks.“
“Päevaleht“ kirjutas 18. septembril 1936:
„Neljapäeval, 17. märtsi õhtupoolikul sängitati Tartu Ülikooli
uuele kalmistule maamulda kauaaegne 2. diviisi suurtükiväe ja
Viljandi-Pärnu kaitseringkonna ülem kolonel Paul Borkmann.
Matused kujunesid suuremateks kaitseväelisteks matusteks, mis
Tartus viimastel aastatel olnud.
Matusetalitus algas ohvitseride kasiinost. Ärasaatmistalituse
pidas Tartu sõjaväe õpetaja J. Treumann. Leinarong kujunes
väga pikaks, kuna sellest vastavalt garnisoni määrustikule võtsid
osa Tartu garnisoni väeosad. Kaastunnet avaldasid: 2. Diviis,
ratsarügement,
Tartu
kaitseringkond,
Viljandi-Pärnu
kaitseringkond, Vabadusristi Vendade Tartu Ühing, Vabariigi
Ohvitseride Keskkogu, Kõrgema Sõjakooli Lõpetajate ühing,
korp! Vironia, korporatsioonide liidu vilistlaskogu, kaitseliidu
malevad jne.“
Kuna kolonel Borkmann oli Vabadusristi kavaler, siis maeti ta
ühe auastme võrra kõrgemalt. Nii toimusid matused vastavalt
kindrali matuse korrale. Matusetalitus algas Laial tänaval Tartu
garnisoni ohvitseride kasiino ruumides. Leinamaja ette oli üles
rivistatud ratsarügemendi aukompanii ja üks suurtükipatarei.
Kaitseväelaste rivi ulatus leinamajast kuni Vabadussillani.
Tartu kaitseringkonna ülema kolonel Georg Leetsi sõnul „kaotas
Eesti kaitsevägi kolonel Paul Borkmanni surmaga ühe
silmapaistvama, intelligentsema ja sõjakogemusrikkama juhi,
kellele tulevikus rajati suuri lootusi.“
Tallinnas, Riigiarhiivis, fond 495, nimistu 7, säilik 384 on P.
Borkmanni isiklikus toimikus „ohvitseri atesteerimislehel“ tema
kohta kirjutatud: „Alati suure kohusetundega, alluvate suhtes
väga õiglane, erialane vilumus töös väga suur, riigivarandusega
ümberkäimisel aus ja kokkuhoidlik, joovastavate jookide
tarvitamises tagasihoidlik, seltskonnas alati väga korrektne ja
viisakas.“
Jääb veel lisada, et militaarkalduvusi oli ka Borkmannide
perekonna teistel liikmetel. Kolonel Paul Borkmanni sünni- ja
lapsepõlvekodu, Märdi talu peremees oli tema vanem vend
August Borkmann. August oli Kaitseliidu Vana Kuuste
kompanii juhatuse liige ja tema abikaasa Anna Borkmann oli
pikemat aega Naiskodukaitse Vana Kuuste jaoskonna esinaine.

Taivo Kirm

7

Teataja

Kuidas lahti saada jäätmetest
Kevadel, peale lume sulamist, tehakse enamikes
majapidamistes ning ettevõtetes suurpuhastust. Selle käigus
kogutakse
kokku suur
hulk prahti,
edaspidises
majandustegevuses mittevajalikke või riknenud seadmeid,
vanu autorehve, akusid, õlijäätmeid, ehitusjäätmeid jne.
Alljärgnev selgitab võimalusi lahtisaamiseks jäätmetest, mis
oma olemuselt ei sobi või koguselt ei mahu Teie poolt
kasutavasse jäätmekonteinerisse. Jäätmete kokkukorjamisel
ja üleandmisel tuleb kindlasti jälgida, et ohtlikke jäätmed ei
satuks muude jäätmete hulka. Olmejäätmete suurema koguse
korral on õigem tellida vastava suurusega konteiner ja
hilisem äravedu jäätmekäitleja poolt. Võimalik on ka endal
jäätmed
üleandmiseks
Aardlapalu
jäätmete
ümberlaadimisjaama kohale viia, kuid siis peab olema
tarvitusele võetud kõik abinõud, et jäätmete transpordil ei
lenduks veokist jäätmeid. Jäätmete veo- ja käitlemiskulud
tuleb kanda jäätmevaldajal.
Sorteeritud olmejäätmete kogumiskoht vallas on Kurepalu
külas vallamaja parkimisplatsil. Seal on võimalik
konteineritesse koguda paberi-, papi-, plasti-, klaasi ja
pakendijäätmeid. Klaasikonteinerisse võib asetada ka
tahvelklaasi jäätmeid, mida aga tuleb eelnevalt purustada
konteineri täiteava läbivateks suurusteks tükkideks.
Õlijäätmete ja vanade akude kogumiskonteinerid asuvad
Roiu tankla platsil. Samuti on võimalik neid jäätmeid vastava
tasu eest ise üle anda ohtlike jäätmete käitlusfirmale AS
Epler & Lorenz. Kasutamiskõlbmatuid patareisid ja akusid
võtavad vastu müügikohad. Vallas asuvad patareide
kogumiskastid vallamajas, Sillaotsa kooli Päkste ja Roiu
ruumides ning kaupluses AjaO.
Pakendite avalikke kogumispunkte on vallas viis: Roiu
alevikus kolm, Kurepalu, Aardla, ja Ignase külades üks.
Joogitaarat on võimalik vallas tasu eest ära anda Roiu
kauplusesse AjaO.
Haaslava vallavalitsuse ja Tartu linnavalitsuse vahel sõlmitud
lepingu kohaselt võtavad linna keskkonnajaamad, Jalaka 60b
ja
Jaama
72c,
valla
elanikelt
tasuta
vastu
kodumajapidamisest pärinevaid ohtlike jäätmeid, (akud,
patareid, värvi- ja ravimijäätmed, päevavalguslambid jm),
komplektseid elektri- ja elektroonikaromusid (külmkapid,
pesumasinad, telerid jne), suuremõõtmelisi jäätmeid (sh vana
mööbel), taaskasutatavaid jäätmeid (vanapaber ja -metall,
plast- ja klaastaara, pakendijäätmed).
Suuremõõtmelisi ehitusjäätmeid (aknaraamid, kraanikausid,
WC-potid jms) ning mittekomplektseid elektri- ja
elektroonikaseadmete jäätmeid võetakse vastu tasu eest.
Koduses
majapidamises
mittevajalikke,
kuid

kasutuskõlblikke esemeid, nagu mööbel, elektri- ja
gaasipliidid, pesu- ja õmblusmasinad, nõud, hobivahendid,
raamatud, mänguasjad jne (v.a riided), saab ära anda ka Tartu
Taaskasutuskeskusesse (aadress Puiestee 114).
Lisaks saavad elanikud vanapaberit- ja pappi viia linna
keskkonnajaamadesse või makulatuuri kokkuostvatesse
ettevõtetesse. Sorditud makulatuuri ostab kokku (sortimata
vanapaberit ja pappi võetakse vastu tasuta) aadressil Jalaka
60b asuv OÜ CRONIMET Eesti Metall.
Aia- ja haljastusjäätmeid komposteeritakse enamuses
vallaelanike poolt tekkekohtades, kasutades selleks eraldatud
kohas rajatud kompostihoidlat või täidetakse pinnalohke.
Võimalik on aia- ja haljastusjäätmeid viia ka Aardlapalu
prügila territooriumile rajatud kompostimisväljakule.
Vanametalli saab tasuta ära anda Tartu linna
keskkonnajaamadesse aadressil jalaka 60b ning Jaama 72c.
Lähimad vanametalli kokkuostjad asuvad Tartu linnas:
Tolmet Eesti OÜ (aadress Ravila 75B ja Turu 39A), AS
Kuusakoski (aadress Teguri 53), CRONIMET Eesti Metall
OÜ Tartu osakond (aadress Jalaka 60b), Selmet Invest OÜ
(aadress Turu 67) ja Vakaru Refonda OÜ (aadress Vitamiini
3).
Kasutamiskõlbmatuid autorehve on võimalik korraga 8 tk
tasuta üle anda Jaama 72c jäätmejaamas..
Ehitus- ja lammutusjäätmeid võetakse vastu Tartu linna
keskkonnajaamades.. Mineraalseid ehitusjäätmeid on
võimalik vallas tasuta üle anda OÜ A.L.M. Kotton
kogumisplatsil Igevere külas. Kuni kohapealse vastuvõtja
töölevõtmiseni tuleb aga oma soovist üle anda ehitus- ja
lammutusjäätmed eelnevalt kokku leppida aeg, helistades
OÜ A.L.M. Kotton telefonile 52 66 838.
Kogumis- ja settekaevude fekaalsete vedeljäätmete
vastuvõtukohaks on AS Tartu Veevärk juures asuv
purgimiskoht ja AS Emajõe Veevärk Tartu vallas Erala külas
asuva reoveepuhasti purgimiskoht. Vedeljäätmete vedu ja
käitlus tuleb tellida vastavat teenust osutavalt ettevõtjalt.
Suur osa kokkukogutud põlemiskõlblikust prahist põletatakse
tavaliselt ära tekkekoha läheduses. Selle tegevuse juures
tuleb arvestada aga kõiki tule- ja keskkonnaohutuse nõudeid.
Kindlasti ei tohi põletada kulu. Jälgida tuleb, et lõkkes ei
põletataks kummi-, plasti-, värvi- ja muude ohtlike ainete
jäätmeid.
Jüri Raudseping
majandus- ja keskkonnanõunik

Haaslava valla kultuuri- ja spordiüritused
07.05.2011
06.05.2011
14.05.2011
20.05.2011
29.05.2011

Teeme Ära talgupäev Haaslava vallas, Vooremäe terviseradadel
Emadepäeva kontsert Priiuse seltsimajas
Tartumaa Meistrivõistlused Grillimises – Grillfest 2011, Ülenurme
32. Haaslava Meestelaulupäev Kurepalu laululaval
Lauluvõistlus Helisev muusika Priiuse seltsimajas. Registreeri pille-riin@haaslava.ee

10:00
18:00
10:00-17:00
19:00
11:00
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Informatsioon
• Maijooks Tallinnas. Tule, lähme osaleme ühiselt SEB korraldataval Maijooksul. Õrnema soo jooksuüritus laupäeval, 21.
mail 2011 Tallinna Lauluväljakul. Täpsem info Anne Lõssenko (52 45 923)
• Eesti Erametsa OÜ ostab metsakinnistuid. tel 50 72 544
• OÜ Eesti Köögivili soovib osta ja rendile võtta põllumaad. Küsi pakkumist! Telefon 56930040
• Müüa lõhutud küttepuid koos kohaleveoga. Telefon 56930040
• Ostame kasvavat metsa ja raieõigusi. Metsamaterjali ost ja raietööd. Hind kokkuleppel. Kiire tasumine. Info 55 82 333 /
baltivaru@gmail.com
• Alates maist Roiu Perejuuksur avatud: T 9.00-19.00 N 9.00-19.00 Ettetellimisel tel. 50 27 750 FIE Hille Reinvald
• Müüa pidevalt saematerjali, sügavimmutatud välisvoodri- ja terrassilaudu, sisevoodri- ja põrandalaudu. Voodrilaudade
tööstuslik värvimine. Vajadusel transport. Mob: 56 640 228
• Ostame lehtpuu lanke ja kasvavat võsa, põllud, kraavid, teeääred. 5247610 OÜ Energia24
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Hilda Taavita
Maimu Luht

Sten-Oliver Belov
19.03.2011

Maie Lätt

Karolin Salumets
21.03.2011

Ilme Vihm

Christella Kautlenbach
01.04.2011

Ilme Reha

Marta-Leen Sild
17.04.2011

Politseiteated
 18.03.11 avastati, et Roiu alevikust on varastatud suures
koguses eriotstarbelist metalli. Asjaolude väljaselgitamisega
tegeleb kriminaalpolitsei.
 18.03.11 ajavahemikul kella 03.30-08.00 on Aardla
külast talu hoovilt varastatud sõiduauto VW Golf. Sõiduauto
leiti 29.03.11 a Ignase külast. Asjaolude väljaselgitamisega
tegeleb kriminaalpolitsei.
 22.03.11 päeval avastati Roiu-Vana-Kastre teel asuvas
gaasijaotusjaamas, et päeva jooksul on autost varastatud
tööriistakohver ja ekskavaatorist diiselkütust. Juhtumi
asjaolud on selgitamisel.

 11.04.11 kella 00.10 ajal kostus Aardla külas Keskuse tn
3 maja korterist valju lärmi, mis häiris majaelanike rahu.
Kohalesaabunud patrull selgitas asjaolusid ja rahu rikkumine
lõpetati.
 17.04.11 hommikul avastati, et Roiu alevikus kaupluse
juures asuvasse ootepaviljoni on sisse tungitud ja paviljonis
on tarvitatud alkoholi ning lõhutud teadetetahvel.
Kohalekutsutud patrull tuvastas isikud, juhtunu asjaolude
väljaselgitamiseks alustatakse kriminaalmenetlus.
 17.04.11 on Roiu alevikus seisnud sõiduautost varastatud
mobiiltelefon.
Asjaolude
väljaselgitamisega
tegeleb
kriminaalpolitsei.

 25.03.11 avastati, et kahe nädala jooksul on sisse tungitud
Koke külas asuvasse maakodusse, esialgsel vaatlusel midagi
olulist varastatud ei ole. Juhtumi asjaolud on selgitamisel.

 Ööl vastu 20.04.11 a on Roiul seisvast ekskavaatorist
varastatud diiselkütust. Juhtumi asjaolud on selgitamisel.

 08.04.11 hommikul avastati Aardla külas, et öö jooksul
on kahel korral varastatud talu hoovist erinevaid
metallesemeid. Asjaolude väljaselgitamiseks on alustatud
kriminaalmenetlus.

 20.04.11 õhtul avastati Uniküla külast lõhkekeha taoline
ese. Kohalekutsutud demineerijad tegid kindlaks, et tegemist
on õppeotstarbelise "suitsupajaga". Demineerijad võtsid
"pommi" hävitamiseks kaasa.
Harras Tiisler
ülemkonstaabel

Mälestame lahkunuid
Aleksandr Tikka
13.08-1926.- 21.03.2011

Zinaida Parkuš
13.12.1928. - 09.04.2011

Kalju Kõiv
23.02.1935.- 19.04.2011

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

