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Aprillis on tulemas südamenädal
Tervis on inimese kalleim vara. Nagu mosaiikpilt koosneb see paljudest üksikosadest, millele tihti ei oskagi tähelepanu
pöörata. Seepärast vajadki arsti enne, kui käes on tõsisem haigus.
Süda on lihaseline elund, mis peab töötama kogu elu, pumbates verd kõikidesse kehaosadesse. Me ei taju, kui rasket tööd
süda iga päev paljude aastakümnete vältel tegelikult teeb. Alles siis, kui süda jääb haigeks, tunnetame tema olulisust. Terve
südamega püsid aastakümneid heas vormis ja oled aktiivne.
Südamenädala eesmärgiks on:
 elanikkonna füüsilise aktiivsuse mõjustamine
 suitsetamiskäitumise teadlikkuse tõstmine
 tervislikust toitumisest teavitamine
 südametervisealase nõustamise kättesaadavuse parandamine
 koolitus- ja nõustamistegevusega tervislike eluviiside loomisele kaasaaitamine
 tervist toetava elukeskkonna kujundamine
Südamenädala üritused Roiul Kesktänav 9 perekeskuses:
Roiu Raamatukogus
Esmaspäeval, 24. aprillil 2000 kell 10–12
vallaarst Evi Tamme loeng–vestlus
1. Südamehaigusi soodustavad ja põhjustavad faktorid.
2. Nõuanded südamehaigele.
Neljapäeval, 27. aprillil kell 12–13
vallavalitsuse tervishoiu- ja sotsiaalosakonna juhataja Maie Otsa loeng-vestlus
1. Tervislik toitumine
2. Aktiivne eluhoiak
Roiu perearsti ruumes
Teisipäeval 25. aprillil 2000 kell 9–12
Neljapäeval 27. aprillil 2000 kell 10–18
Võimalik:
1. kontrollida vererõhku
2. teha südame elektrokardiograafilist uuringut (EKG)
3. määrata kolesterooli veres (soovitav eelnevalt olla söömata)
4. saada südamehaiguste arstilt konsultatsiooni
Viis sammu, et süda oleks terve:
 Ole mittesuitsetaja
 Söö väherasvast toitu
 Kontrolli vererõhku ja hoia see normis
 Mõõdukas füüsiline koormus
 Hoidu alkoholist
SÜDAMEHAIGUS ON TÕSINE TERVISEHÄIRE, KUID ÄRA HEIDA MEELT – TÄNAPÄEVAL ON PALJU
VÕIMALUSI SELLE EDUKAKS RAVIMISEKS.
Kui põed südamehaigust, siis on Sulle vajalikud
tervislikud eluviisid ja tervislik toitumine
regulaarne tervisekontroll
perearsti ja südamehaiguste arsti nõuannete täitmine
Arsti määratud ravimit tuleb võtta iga päev, ka siis, kui enesetunne on hea. Ainult kestev, aastatepikkune ravi aitab vähendada tüsistuste tekkimise riski.
Kaunist kevadet ja ela nii, et südamel on hea!
Maie Otsa,
Vallavalitsuse tervishoiu- ja sotsiaalosakonna juhataja
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Teataja

Kultuurikalender
APRILL 2000
01.04. Priiuse Seltsimajas
ALATSKIVI NÄITETRUPI etendus Elu teeb uperpalle
 sobib vaatamiseks kõigile, nii noortele kui vanadele;
 valla buss toob teid kohale ja viib ka tagasi;
 pärast etendust ansambli HAPPY HOUR tantsupidu.
23.04 Jüriöö jooks Roiult Sillaotsa kooli staadionile
Ootame külalisvõistkondi naabervaldadest ja arvukalt oma valla jooksjaid;

auhindade jagamine ja seltskondlik osa Sillaotsa kooli juures.
23.04 kell 12.00 Pensionäride kevadpidu.
 Haaslava meeskoor ja ansambel Willy.
 Ehk on näha ka lihavõttejäneseid...

Kes märtsikuus on sündinud...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15

16
17
18

Vladimir Koseson
Meeta Laar
Jenny Uibu

1928
1918
1934

Roiu
Metsanurga
Päkste

Valentina Saarman
Kalju Saag
Galina Koseson

1927
1930
1939

Roiu
Lange
Roiu

Maria Kahar
Olev Ind

1919
1939

19
20

21
22

Metsanurga
Aardla
23

Ilmar Luht
Eevi Vaher
Miralda Puusepp
Kalev Jaako
Virve Kaha
Zinaida Svetljakova
Vello Salupere
Heldur Silm

1926
1926
1904
1931
1933
1923
1935
1936

Igevere
Tõõraste
Haaslava
Kõivuküla
Kurepalu
Ignase
Kurepalu
Igevere

Julius Kärgendson
Eva Sori

1935
1929

Kriimani
Metsanurga

24
25
26
27
28
29
30
31

Valter Rammul
Eliida Dubolazova
Helmi Voiter
Paul Hank
Aliide Soggar
Kalju Pastel

1934
1935
1921
1924
1929
1931

Roiu
Päkste
Koke
Mõra
Uniküla
Aardla

Antonina Fedotova
Hilja Ojalaid
Helju Märss
Malle Lumiste
Leida Volke
Ivan Dubolazov
Aino Kotkas
Taimi Tara
Marta Annamaa
Juta-Marie Lemberg
Milvi Salve
Aleksandr Jegorkin
Leida Raevald
Paul Kasemägi
Vladimir Vello
Ülo Laumets

1916
1934
1935
1938
1926
1934
1940
1937
1938
1934
1936
1927
1925
1935
1929
1932

Ignase
Paluküla
Kurepalu
Lange
Lange
Päkste
Haaslava
Roiu
Koke
Ignase
Kriimani
Roiu
Tõõraste
Roiu
Metsanurga
Igevere

Palju õnne !

Eelteade ametlike kohanimede määramise kohta
Kooskõlas Kohanimeseadusega ja Kohanimede määramise korraga Haaslava vallas on tehtud ettepanek määrata ametlikeks kohanimedeks

Metsanurga külas
Albre – Vladimir Vello hoonete aadressi- ja maa katastriüksuse nimena.

Aadami külas
Kannu – Aado Lintropi Kamsu kinnistu tükeldamisel tekkinud ja osaühingule Maa ja Mets müüdud maa katastriüksuse nimena.
Lange külas
Langemäe 4a – Heljo Sagar omandisse kuuluva hoone (lauda) aadressi- ja
maa katastriüksuse nimena.

Roiu alevikus
Kesktänav 2 – Villem Kägo-Saunasoo, Julius Albert ja Olga Jurova kaasomandisse kuuluva elamu aadressi- ja maakatastriüksuse nimena

Kõigil, kellel on vastuväiteid toodud nimede ametlikeks kohanimedeks kinnitamise kohta, esitada need vallavalitsusele 30 päeva jooksul
käesoleva eelteate avaldamisest.

Teataja
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Politseiteated
 10.–12. veebruari vahemikus oli Roiul lõhutud ukselukk ja
tungitud Miroza Kotsjuba keldrisse Männi 4-30. Varastati 50 kg
kartuleid 250 krooni väärtuses. Kahtlustatav on kindlaks tehtud.
 Ööl vastu 22. veebruari varastati Roiul Männi 2 maja välisukse sulgur, mis kuulus Maive Skatškovale. Omaniku kahju on 750
krooni.
 Ajavahemikul 22.– 24. veebruarini tungiti Uniküllas aknatrellide lõhkumise teel sisse Kastre Metskonna garaažihoonesse, kust
varastati 2 akumulaatorit Rein Arujõele kuuluvailt traktoritelt ja
Kastre Metskonnale kuulunud puurpink ning treipingi juhtpult.
Rein Arujõele tekitatud kahju suurus on 2400krooni, Kastre Metskonnale 855 krooni.
 Veebruari jooksul on varastatud Roiu alevikus endisest Kolga
lauda kuurist Olev Lilla külviku alt kolm ratast koos velgedega
mõõtudes 12x16. Kahju suurus on 3000 krooni.
 Aardlas tungiti 26. veebruari öösel Heljo-Johanna Anko keldrisse Keskuse 4 majas ja varastati sealt 20 kg kartuleid. Kahju suurus on 240 krooni.
 6. märtsi päeval kelle 12 ja 16 vahel on Kitsekülas tungitud
Viivi Rebase korterisse Sillaotsal ja varastatud raadio, taskulamp,
taskuarvuti, sularaha, kaks rahakotti jm, kaasa on võetud ka V.
Rebase pass ja pensionitunnistus. Kahju suurus kokku on üle 1200
krooni.
 Samal 6. märtsi päeval peksti Kurepalus Richard Vohla pärandvara hulka kuuluvas omanikuta majas seal elunevat Mauno
Pintsonit rusikate ja jalgadega näkku. Pekstu sai raskeid kehavigastusi. Kahtlustatav on tuvastatud.

 11. märtsi öösel pärast kella 2 on Päkste külas ukse kaudu
sisse murtud Sillaotsa koolimajja. Varastatud on Sillaotsa Põhikoolile kuulunud digitaalklaver ja muusikakeskus, lõhutud on valvesignalisatsioon. Kahju ulatub üle 33 tuhande krooni.
 9. märtsi öösel veerand 5 paiku pani Roiu alevikus üks Oja 7
elanik tähele, et maja ees seisva auto juures tegutseb keegi kahtlane
isik. Ta helistas Tartu politseikorrapidajale telefonil 110, kelle operatiivse tegutsemise tulemusena tabatigi varas, kes oli purustanud
sõiduauto BMW 318 aknaklaasi ja tabati autoraadio varguselt. Tähelepaneliku elaniku ja politsei ühistegevus kandis vilja ja kurjategija saab teenitud karistuse.
 Eelmise aasta lõpul ja selle alguses on teostatud ebaseaduslikku metsaraiet ja varastatud metsamaterjali Alakülas. Kurjategijad
on tegutsenud Kongsi ja Mäe-Kolli talude metsades. Kahju suurus
on Kongsi metsas keskkonnale 500000 krooni ja omanikule metsavargusega 341000 krooni, Mäe-Kolli talus vastavalt 160000 ja
127260 krooni. Kokku on ebaseaduslikult raiutud üle 1000 thm
metsa.
Kõik, kes midagi sellest metsavargusest teavad, palume informeerida politseid. Teie anonüümsus garanteeritakse.
Politsei poole pöördumiseks kasutage lühinumbrit 110 (linna 0
tuleb analoogtelefonilt muidugi ette valida!), tööajal võib helistada
ka Tõrvandi politseijaoskonda tel 415402 või 415440. Minu mobiiltelefon on 253 903 710, kodune lauatelefon 490 250.
Vanemkonstaabel Ivar Dubolazov

KODUKANDI LOOD XXXVII
lehekülgi Haaslava valla ajaloost
Riigikukutajaid Haaslavalt
Tartu Ringkonnakohtus toimus 1925.a 10. –
24. juulini kohtuprotsess Hans Heidemanni
ja tema kommunistliku grupi liikmete üle.
Kohtualuseid süüdistati riigivastasesse
kommunistlikku salaorganisatsiooni kuulumises ja relvastatud mässu ettevalmistamises.
Hilisemas nõukogude ajalookäsitluses on seda protsessi nimetatud 78 protsessiks. Hans Heidemann ja tema kaaslased
vahistati 1924. aasta septembris ja oktoobris
ning sellega hoidis Eesti Kaitsepolitsei ära
1924. aasta 1. detsembri kommunistliku
mässukatse võimaliku levimise Tartusse.
Paljude kohtualuste seas oli ka
Haaslava mees Johannes Kiiter. Süüdistuse
järgi oli ta kommunistliku võitlussalga liige,
kes pidi relvastatud mässu ajal vallutama
Tartu vaksali ja blokeerima raudteeühenduse Tallinna ja Valga vahel. Kiiter ennast
süüdi ei tunnistanud ja eitas igasugust sidet
kommunistidega. Ta oli küll olnud Tartumaa Maatööliste Liidu (Heidemanni grupi
legaalne nimi) liige, kuid riigivastasest tegevusest polevat midagi teadnud. 23. juulil
1925 väljakuulutatud kohtuotsuses mõisteti
Johannes Kiiter õigeks ja vabastati kohtusaalis vahi alt. 78 kohtualusest mõisteti
õigeks ainult 3 inimest.
Johannes Kiiteri elukäigu väljaselgitamisel ilmnes aga huvitav ja samas

naljakas asjaolu. Nimelt elas sajandi alguses
Haaslava vallas neli samanimelist isikut:
– Johannes Aleksandri p Kiiter, sünd.
10.10.1879, Kortsu talu rendikohapidaja;
– Johannes Peetri p Kiiter, sünd.
01.12.1885, Kolga talu sulane;
– Johannes Kristjan Augusti p Kiiter, sünd
05.04.1907, Sepa talu rentniku poeg;
– Johannes Jaani p Kiiter, sünd 02.05.1909
Vassila talust.
Võiks arvata, et nimekirjas viimasena toodu oli oma aastate tõttu riigikukutajaks liiga noor, aga teiste kohtualuste seas
olid mitmed 15–16 aastased. Huvitav oleks
teada, kes neist neljast ikka kohtu all oli.
Kes ta oli, kas kaval põrandaalune, kes oskas protsessist puhtalt välja tulla või õnnetu
juhuse ohver, keda 10 kuud süütult vangis
peeti.
Hans Heidemann oli 1920. aastate
alguses Eesti poliitikas üsna tuntud kuju. Ta
oli Eesti Iseseisva Sotsialistliku Partei Tartumaa komitee esimees, Tartumaa Töölisühingute Kesknõukogu juhte, Tartumaa
Maatööliste Liidu esimees ja 1923/1924
Riigikogu saadik. Oma vaadetelt oli ta
kommunist. 1922/23 asutas ta Tartumaal
mitukümmend Maatööliste Liidu osakonda.
Veebruaris 1923 asutati selle liidu allorganisatsioon ka Haaslaval.
Loeme nüüd ajalehest Tööline 5.
veebruarist 1923:

20 jaanuaril oli EISP Tartu osakonna poolt
korraldatud
kõnekoosolek
Haaslaval
"Priiuse" seltsimajas. Kõnelesid seltsimehed H. Heidemann ja J. Mühlberg teemal
"Töölisklassi olukorrast ja tänapäeva ülesannetest" ja ka usuõpetuse rahvahääletusele panemise naiivsusest. [Selgituseks siia
juurde: 1923.a kevadel toimus rahvahääletus, kas jätta usuõpetus koolide õppeprogrammi või mitte] Koosolijate hulgas oli
kõige ägedam usuõpetuse pooldaja vallasekretär Schasmin, kes püüdis rahvale selgeks teha mingisuguse "kõlbelise moraali"
õpetust.
Oma järgmises numbris 7. veebruarist 1923 Tööline kirjutab:
"Haaslava Töölisühisus", mis mõni aasta
tagasi umbes 200-liikmeline oli, on surnud.
Magama on ühisuse pannud sotsialistid, kes
etteotsa saades sahkerdama hakkasid , ainult kulusid tegid ja lõpuks ühistut enam
kokku ei kutsunud. Juhid ei tegelnud tööliste asjaga vaid pugesid etteotsa isiklike huvide pärast. Ühistu väljasuremine on Haaslava tööliste seas raske pettumuse valmistanud. Ei usaldata enam üksteist ja lüüakse
käega. Siiski tuleks Haaslaval oma ühistu
uuesti ellu kutsuda ja sotsialistide käest ära
kiskuda ühisuse asjaajamine ja pitsatid.
Ellu õige töölisühisus!
Siinkohal tuleb ajas natuke rohkem tagasi minna. 1917/1918 sündmused –
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Vene tsaari ja Ajutise valitsuse kukutamine
ning bolševike võimuletulek ja Saksa okupatsioon tekitasid Eestis palju vasakpoolsete
poliitiliste arusaamadega inimesi. Poliitikaareenile tulid Eesti Sotsialistlik Revolutsiooniline Partei (esseerid), Eesti Sotsiaaldemokraatlik Tööliste Partei (menševikud),
Venemaa Kommunistlik (bolševike) Partei
(kommunistid); hiljem nende kolme koondina Eesti Iseseisev Sotsialistlik Tööliste
Partei. Kõigil neil olid oma poolehoidjad ka
Haaslaval.
1919.a aprillis toimunud Eesti
Asutava Kogu valimisel said Haaslaval
hääli ESDTP (130), ESRP (15), Eesti Rahvaerakond (94), Maaliit (2), Kristlik Rahvaerakond (5), Tööerakond (5). Kokku anti
251 häälest 145 vasakpoolsetele – see on
58%. Kindlasti olid oma pooldajad ka
kommunistidel. Kuna aga käis Vabadussõda, siis olid need vait. Tekkis paradoksaalne
olukord, kus ühe poliitilise suunaga parteid
olid tülis ja käisid pigem läbi kodanlastega,
s.t. oma klassivaenlastega, kui omavahel.
Et selles segaduses mingil määral
selgust saada, otsustas tolleaegne Sillaotsa
koolijuhataja Aksel Rüütli liita kõik Haaslava vasakpoolsed grupid. Läbirääkimised ja
ettevalmistused võtsid aga üle poole aasta
aega. Erimeelsused ja vastuolud olid liiga
suured. Lõpuks lepiti kokku, et luuakse
organisatsioon, kus ei tegelda poliitikaga ja
kus kõik soovijad võivad koos käia.
Täpselt 80 aastat tagasi,
14. märtsil 1920 asutatigi Haaslava Tööliste
Ühing. Asutamiskoosolekul võeti ühingusse
vastu 114 liiget ja esimeheks valiti Aksel
Rüütli. 1921.a lõpul oli ühingus ligi 200
liiget. Jättes kõrvale Nõukogude perioodil

Teataja
sunniviisiliselt kokkuaetud moodustised,
pole Haaslaval kunagi ei varem ega hiljem
olnud nii suure liikmeskonnaga organisatsiooni. 1920. aasta kevadel asutati ühingu
juurde laulukoor, kes andis 16. oktoobril
1920 Priiuse seltsimajas esimese kontserdi.
Oli oma teatriring ning tegeldi spordiga.
Tülid ja pahandused algasid 1921.
aastal. Niinimetatud leppimatute grupp ei
olnud rahul sellega, et ühingus oli jäme ots
sotsialistide käes. 1922.a sügisel Haaslava
Tööliste Ühing lõpetas oma tegevuse.
Tagantjärele on raske midagi
kindlat väita, kuid võib arvata, et oma osa
HTÜ lagunemises oli H. Heidemannil. Olles
1922. aastast Tartumaa Töölisühingute Liidu juht, oleks ta saanud Haaslava Töölisühingu laialiminekut takistada. Tõenäoliselt
oli talle vaja Haaslaval kuulekat gruppi, mis
1923. a veebruaris Maatööliste Liidu osakonna nime all ka loodi. Grupi edasisest
tegevusest Haaslaval pole aga midagi teada.
Maatööliste Liidu osakond lagunes 1924.
aasta septembris. Teatakse rääkida, et meie
vallas olnud Heidemannil või tema poolehoidjail ka löögirühm või relvaladu, kuid
täpsemalt seda väita ei saa.
Aksel Rüütli ja tema poolehoidjad
asutasid 1923 Haaslavale Eesti Sotsialistliku Tööliste Partei ühingu, mis tegutses
1935.a. märtsini, poliitiliste parteide keelustamiseni Eestis. Kokkuvõttes võib öelda, et
sotsialistid olid Haaslaval kõvad tegijad
selle sõna otseses mõttes. ESTP allorganisatsiooni Eesti Noorsotsialistlik Liit väljaande Rünnak toimetuse liige oli Haaslaval
sündinud Albert Marmor. Tsiteerime Rünnaku numbrit 2(4) 1927. aasta veebruarist:

Haaslava Noorsotsialistlik Ühing
1 aastane.
Möödunud aasta alguses asutati
ESTP Haaslava Ühingu juurde noortesektsioon, mis aasta jooksul on koondanud
enda ümber kaunikese hulga proletaarseid
noori. Sektsiooni juures tegutsesid näite-,
spordi- ja lauluringid. Sektsiooni üldkoosolek peeti 6. jaanuaril 1927, kus uude juhatusse valiti K. Palk, A. Muta, A. Kiljak ja
otsustati luua loodusloo õppering.
Rahvas kutsus noorsotsialiste
"komsomoltsideks". Haaslava Noorsotsialistide Ühing suleti kaitseseisukorra ajal
1924.a märtsis.
1928/1930 oli Haaslaval Eesti
Tööliste Partei (EKP käepikendus) grupp ja
agar kirjasaatja, kes saatis parteilehele Edasi
teateid meie valla kohta.
Riigikukutajaist, kes kohtu ette
pidid astuma, pole peale Kiiteri Haaslavalt
rohkem kedagi teada. Küll oli 1934.a mais–
juunis koos 10-1iikmelise kommunistide
grupiga (Oskar Cher jt) kohtu all VanaKuuste mees August Hint. Teda süüdistati
Eesti Vabariigi riigikorra vägivaldse kukutamise katses ja mõisteti 1,5 aastaks parandusmajja.
1935. a. mais–juunis olid kohtu
all ja mõisteti erineva pikkusega vanglakaristus põrandaaluse riigivastase grupi
liikmetele Johannes, Kusta, Arnold, Eduard
ja Endel Eilsenitele Vana-Kuustest.
Mitmed neist naabervalla meestest
on hiljem jätnud oma sünge jälje ka Haaslava valla ajalukku.
Taivo Kirm

Millest jutustavad kohanimed
(Kasutatud Lemming Rootsmäe ja Ilse Rootsmäe uurimismaterjali.
Järg. Algus veebruarikuu numbris)
Haudoja (Audoja) – Aardla küla Sisaski ja Saage talu vahel asuv soine oruke, mis ulatub talude vahelt veerand kilomeetrit
ida suunas (Johannes Link, 1892, Tartu; Emilie Ojamaa, Aardla;
Eduard Ärs, 1898, Aardla)
Haukamägi (Aukamägi) – Unikülas Kõrtsi talu maal talust 0,3–0,4 km asuv edelasuunaline madal seljandik, mida mööda
varem oli kulgenud maantee (Amanda Voltri, 1905, Kärevere)
Heeringaniit (Eeringaniit) – Kitsekülas Kitse talu heinamaa Toomu metsa ääres Tiislioja ja Tsolli tare vahel (Alfred
Zoobel, 1902, Tartu)
Hennu talu – nr 75, Mõra küla Vanatalu, mis oli sama
nime all tuntud arvatavasti juba 18.sajandi algul (1726 Enno Jan,
1758 Henno Marcus). Talu ostis 1881 päriseks Jaan Soo. [Tänapäeval on talu maal asuvate hoonete omanik Jaana Olak, maa
kuulub suuremas osas Vahur Lauri Oru talule]
Hundipea (Undipää) – Mägi Mödripalu vahtkonnas.
Hõbearu talu nr A-57 – endine asundustalu Ignase [varem ka Kärevere ja Unikülas, tänapäeval kuuluvad hooned Viljar
Kuljusele ja maa Linda Almanni pärijatele] külas endise VanaKuuste valla piiril.
Igevere kool – Igevere külas 19. sajandil ja 20. sajandi
algul töötanud külakool, mis viidi 1921.a üle Tuigole. Koolihoone
põles 1922.a maha, seejärel rajati siia Kooli talu [praegu Tiiu Riivese ja laste omanduses]
Igevere küla – selle nime all oli küla olemas juba 16. sajandil (1588 Hiaffer, Hiofer, 1627 Hyawerre, 1638 Kiwer kylle,

Hiewer) ja kuulus tol ajal Iljamõisale. 1627 oli külas 2 talu, 1638 –
3, 1758 – 8, 1782-1858 – 9. Pärast talude kruntiajamist 1873–1974
kujunes talude arvuks 11: Juhani, Kangru, Kesa, Kirbu, Klaose,
Labi, Laksi, Pruuli, Sirgaste, Tani ja Toomu. Neist Kangru, Klaose
ja Laksi veeti hiljem külast välja. Praegu [1965] kuuluvad külla
veel endine metsatööliste maja Kebe talu, endised popsikohad Alatiigi ja Toomiste, vanataludest Eesti Vabariigi alguses eraldatud
Luige ja Väike-Kesa talu, samuti endised Aardla küla Piirilombi,
Karu, Väike-Karu talud ja Robi asundustalu. [1997 liideti Igevere
külge vallavolikogu otsusel rahvaküsitluse tulemusena osa Ignase
küla talusid, millel olid kujunenud lähemad sidemed Igevere külaga: Kõrgemäe, Metsküla, Väike-Ignatsi jmt]
Ikardi mets – Kurepalu metsa piirkond Ekardi- e.
Ikardimäe ümbruses. Nimetati ka Suhki metsaks (August Metsa,
114, Tartu) Samuti ka Ikardi soo ja Ikadimägi.
Iljamõis (Hiljamõis, Hiljamois) – endine Haaslava mõisa
karjamõis. Oli iseseisva mõisana Uniküla (Unniküll, Unnenkul)
nime all olemas juba 14. sajandi esimesel poolel. 1431 müüs Till
Lode selle mõisa koos Uniküla, Päkste ja Mõrajärve küladega H.
Sawegerwele, kellelt see 1452 edasi läks Kersten ja Heinrich
Buxhöiwdenitele. Hiljem kuulus mõis arvatavasti piiskopile, kes
andis selle 1536 lääniks Reinhold Taubele. Poola valitsuse ajal
allutati Uniküla mõisale kuulunud külad Haaslava mõisale, mõis ise
aga sattus Tartu bürgermeister Elias Mengershauseni kätte, kelle
eesnimest tuligi mõisa hilisem nimetus Iljamõis (1627
Hüllenmoysa, 1638 Hillenmoise). Varem, 16. sajandil, oli mõisale
kuulunud ka Kokemõis (Kokemoise) ja Vanamõis (Wannamoise)
kumbki ühe adramaaga. 1627 oli Iljamõis juba ühendatud Haaslava

Teataja
mõisaga, mille karjamõisana ta esines kuni 1919. aastani. Iljamõisa
kohale rajati Eesti Vabariigi alguses Ilja talu.
Ilja talu nr A-53 – Unikülas endise Iljamõisa alusele rajatud asundustalu Muistse mõisa häärberi ase on praegu tunda teisel
pool maanteed kivise kohana põllus (Oskar Roose 1907 Uniküla)
Viimane mõisahäärber aga asunud talu juures maantee ääres ja
lõhuti 1963. aastal. [Omandireformi käigus kompenseeriti talu maa
Uno Uibule. Hoone asukoht on näha kõrgema künkana maantee
ääres Tiigi talu kohal, kus kasvab põline pärn]
Iljamõisa küla – endine küla 17.–19. sajandil praeguse
Uniküla Luusepera, Marguse ja Kliima taludega.
Jalaka talu – Talu Aardlapalu külas, lõhuti 1950. aastatel.
Jantkapalu – Kitsekülas Soovere talu ja osalt Kägari talu
mets Soovere talust 0,5 km kirdes, nüüd suurelt osalt maha raiutud.
Metsa nimi tulevat sõnast "jantima": liivase maa tõttu polevat metsas ja selle ääres tööst suurt midagi välja tulnud, mispärast siin
niisama janditud, tehtud tuld jne. Soovere talu põldu Jantkapalu
ääres nimetatud Jantkapalu nurm (Alfred Zoobel 1912 Tartu)
Jantkapalu soo – vt. Suursoo.
Jugari talu nr 73 – Mõra küla vanatalu, mis selle nime
all oli tuntud juba 17. sajandil (1688 peremees Juggara Jürgen).
Talu ostis 1881 päriseks Jaan Klauts. [Praegu on talu omanik
Vilma Säga)
Juhani talu nr 40 – Igevere küla vanatalu, mis sai nime
18. sajandi teisel poolel peremehelt Ivani Johanilt (Tootsi Jüri
poeg, umbes 1720–1798). 1782–1858 revisjoniraamatuis esineb
talu Ivani nime all (1688 peremees Logina Iwan). Juhani talu ostis
koos Pruuli taluga päriseks Johan Klausen 1881.a. Nõukogude ajal
asus talus jaoskonnahaigla. [Talu praegused omanikud on Vello,
Tõnis ja Siiri Otsad]
Jutra talu nr 26 – Uniküla vanatalu. Oli selle nime all
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Jõe talu – asundustalu Haaslava külas Savipajos Mõraoja
lähedal [Praegune omanik Jaan Uiga]
Jõeääre talu – Aardlapalu küla lääneotsas Savijõe lähedal
asunud talu, mis Nõukogude ajal lõhutud
Järve talu – nr A-9 Haaslava mõisast eraldatud asundustalu Haaslava külas endise mõisa paisjärve ääres, nimetatud ka
Järvepera taluks. [talu kuulub Urmas Soolepa pärijaile]
Kaarna tare – Unikülas Hanso talu endine popsikoht
Mõraoja kaldal, mis lõhuti 1960a. paiku.
Kaasiku talu nr A-11 – Haaslava küla endine asundustalu. [Praegused omanikud Mati Sepp, Ilme Pärtin, Helju Sepp, Ülo
Sepp, Vaike Maala ja Tiiu Kaljuvee]
Kabelilohk – Haaslava külas asuv lohukoht Lõhmuse ja
Lohu talude vahel. Selles arvatakse olevat muistne küla matusepaik, teiste arvates Rootsi sõja aegne matusekoht, kuid leitud ei ole
siit midagi (Kusta Kalmus 1898 Haaslava, Eduard Kitsel, Tuigo).
Varem nähtud lohus kummitusi: kord nähtud, kuidas vankrit vedav
must hobune käänanud teelt Kabelilohku ning sinna kadunud (Elmar Klausen 1902 Igevere). Nimetatakse ka Kabelioruks.
Kabelimägi – Unikülas Porga talu maal 150 m hooneist
Reola maantee ääres asuv mäekallak, kus muistsel ajal olnud "kabel" ehk külakalmistu (Juhan Käärik 1882 Päkste, Amanda Voltri
1905 Kärevere). Vanade inimeste mälestuse järgi olnud siin nende
noorpõlves veel kääpadki tunda (Voldemar Voltri 1907 Kärevere),
Viimane siia maetu olnud arvatavasti 18. sajandi lõpul üks rändmustlaste laps (Amanda Voltri 1905 Kärevere, Voldemar Voltri
1907 Kärevere) Maanteekraav ja põld praegusest maanteest lõuna
pool olevat luid täis, osa toruluid olevat väga pikad (Juhan Käärik
1882 Päkste). Kord varisenud maanteekraav ühest kohast sisse ja
nähtavale tulnud kirstukujuline õõnsus männilaudadest tehtud kirstu tükkidega. (Juhan Käärik 1882 Päkste, Voldemar Voltri 1907
Kärevere). Siit on leitud veel kirikulühter, vanu rahasid, osa neist

TULGE APPI
15. ja 16. aprillil kella 10 alates

TUIGO KOOLIMAJA ÜMBRUST JA PARKI KORISTAMA
Oodatud on
Haaslava Taluseltsi liikmed, Haaslava Jahiseltsi liikmed,
Tuigo kooli endised õpilased ja kõik teised
olemas tõenäoliselt juba 18. sajandi algul. Unikülas elas sellenimeline pere, kuigi 1782–1858 revisjonikirjades esineb Naruski (Narruski, Narruske) taluna. 1627 unikülas peremees Naruschk Jürgen,
märgitud venelasena. Talu ostis 1881 päriseks Jaan Põder. [Käesoleval ajal on hoonete ja Uus-Jutra talu maa omanik Linda Arujõe,
Jutra maa omanikud on Rein ja Lembit Kikkas]
Juudaliin – Igevere külas Laksi talu metsas taluhooneist
300 m kaugusel lääne-edela suunas endise raiesmiku serval asuv
kõrgem koht, kus on rohkesti suuremaid kive ja kaks kaevatud auku. 19. sajandi lõpul tulnud siit liiva võtmisel päevavalgele rohkesti
inimeste luid, samuti sõrmuseid jm, mispärast siin kaevamine keelatud. (Emilie Jerkavits 1891 Igevere; Elmar Klausen 1902 Igevere,
Leho Toom 1885 Igevere) Rahva arvates on siin tegemist vana sõjaaegse matusekohaga, see võib aga olla ka muistne kivikalme.
Juudalomp – Igevere küla Toomu talu maal Sirgaste põllust 200 m kagus asuv lohk, endisaegne lomp, kuhu kord talu põrsas ära uppunud. Lombis arvatud elavat Vanapagan ehk Juudas
(Leho Toom 1885 Igevere)

Rootsi omad, ehteasju jm (August Joonas 1885, Juhan Käärik 1882
Päkste) 1957.a leiti siit kolm Rootsi münti, kaks sõrmust ja üks
klaashelmes. Kõneldakse ka, et selles kohas toimunud Rootsi sõja
ajal lahing (Johannes Pruks 1885 Uniküla).Nimetatakse ka Porga
kabeliks.
Kabelimägi – Unikülas Unikülaveski talu maal Kirikumäe põhjapoolne osa. Mäekallakul Vene talu tee ääres umbes 40 m
kaugusel Hammaste teest on päevavalgele tulnud väga palju luid ja
vakatäis vaskrahasid (Alfred Zoobel 1902 Tartu, , Voldemar Voltri
1907 Kärevere). Siia tahtnud Veski talu omanik kaevata Eesti Vabariigi ajal keldrit, kuid rohke luuklibu tõttu jätnud selle töö tegemata. Rahva arvates seisnud siin vanasti "kabel" ehk kirik, millest
mägi ka nime saanud (Amanda Voltri 1905 Kärevere). Võimalik, et
siingi asus muistne matusekoht.
(Järgneb)
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Sillaotsa kooli veerud
Õpilased kogusid raha heategevuseks
Möödunud kevadel kogusid Sillaotsa kooli
õpilased raha müües oma tuttavatele meeneid – “kevadlilli.” Sellega võttis kool osa
üleriigilisest aktsioonist haigete laste toetuseks. Õpilased olid päri, et kogutud raha ligi 800 krooni - võiks üle anda meie koolikaaslasele - Liisi Raigile (7. kl.). Valik on
õige, sest Liisil tuleb juba mõnda aega pin-

gutada kahe eest - käia regulaarselt ravil ja
osaleda õpingutes. Vanemate poolt peresse
ostetud arvutile lisaks osteti kooli toetusel
korralik printer. Kogu saalitäie õpilaste
aplausi saatel andis kooli direktor Liisile
sümboolselt üle printeri dokumendid.

Toimunu on ilmekaks näiteks sellest, kuidas
õnnestunud ühistegevus pakub rõõmu mitmeks korraks.
Ain Esko,
direktor

Parimatest õpilastest.
Koolis õpitakse ja alati on neid, kes õpivad väga hästi.
Meie koolis on stendil “Parimad meist” nende pildid ja nimed.
1. kl.
Eva Häidov, Taavi Mals, Gerli Manglus
2. kl.
Jaanika Karp
3. kl.
Kaire Roosimäe, Angela Aadusoo
4. kl.
Andra Namm, Katre Kõõra
5. kl.
Kaidi Jõepera
6. kl.
Triin Esko
7. kl.
Karolin Kägo-Saunasoo
9. kl.
Kerli Ladva

Neid, kel tunnistusel enamasti viied, saavad tunnistuse kooli direktorilt traditsiooniliselt veerandi viimase päeva aktusel. Kokku said
direktorilt tunnistuse ligi 40 õpilast. Olgu see meeldivaks sissejuhatuseks järgneva kuu pikemale ülevaatele nendest tegemistest, kuidas meie lapsed teadmisi koguvad ja oma teadmistega võistlustules
käivad koolis omavahel ja väljaspool kooli.
Anne Keil,
õppedirektor

Huvijuhi veerg
Siinkohal pajatan mõningatest üritustest, mis Sillaotsa koolis tehtud
ja teoksil.
Mälumängude korraldamine on aastaid Sillaotsa koolis olnud
traditsiooniks. Ka praegune aasta pole selles suhtes erand. Alates
jaanuarist on käivitunud uus mälumängusari. Kord kahe nädala
tagant toimub võistlus, kus võistkondadele esitatakse küsimusi pea
igast eluvaldkonnast. Võistkondade liikmeskond võib muutuda,
arvestust peetakse lisaks üldkohtadele ka isikute järgi. Ja nii võidavad tegelikult need, kes on kõige enam võistlustest osa võtnud ning
pole ebaedu järel püssi põõsasse visanud. Praegu on toimunud
kolm võistlust ning esikümnesse mahuvad Kerlyn Sirenev, Siim
Esko, Taivo Anijärv, Mihkel Kirm, Roland Muru, Mikk Annamaa,
Heiki Vään, Tauris Vijar, Tanel Jõepera ja Karolin Kägo-Saunasoo.
Võistlevad kõik klassid alates viiendast ning lõpetades üheksandaga ning võib öelda, et iga pjedestaalikoha peale käib tihe rebimine.
Võistlus lõpeb kevadel pärast viiendat vooru ning lisaks auhindadele on tublimatele preemiaks määratud ühepäevane ekskursioon
mööda Eestit.
Vastlapäev leidis Sillaotsa kooli eest kevadise ning lumevabana. Et
Roiu rahvale linaikaldust mitte tekitada, jäeti traditsiooniline vastlaliug tegemata. Küll aga võisteldi vanade eestlaste kommete kohaselt mustlasmaadluses ning vägikaikaveos. Kui mustlasmaadlus jäi
võistlejaile natuke kaugeks ning pealtvaatajaile seetõttu ka suhteliselt igavaks, siis vägipulga tirimine toimus endast kõike välja pingutavate võistlejatega üliemotsionaalse publiku juuresolekul. Kahel
vahetunnil kajas koolimaja ergutuskisast, ähkimisest ning kommentaaridest stiilis “sülita pihku, muidu ei võida”. Lõppkokkuvõtteks
said matil kaigast sikutada nii poisid kui tüdrukud kõikidest klassidest. Eraldi väärivad esiletoomist Triin Esko ja Karl Pleksner, kes
võitsid kõiki nendega jõudu katsuda soovinud õpilasi. Vastlapäev
lõppes vurride tegemisega. Kooliesiselt platsilt võis veel kaua
kuulda kõikidelt teedel kõlavat kahanevat vurinat.
Emakeele nädala raames toimus veerandi eelviimasel nädalal
Sillaotsa koolis deklamaatorite konkurss, mille käigus esinesid
koolipere ees õpilased kõikidest klassidest. Menukaimaks osutus
Raivo Nahksepa loetud vemmalvärss, mis algas sõnadega “kui sa
tuled, too mul lilli, too mul peterselli, tilli...”, mida publiku soovil
esitati kolmel korral. Keskmisest vanuseklassist võitis Daniel Saa-

bel, kes luges ette omavalmistatud luuletuse; kõige noorematest
õpilastest sai esikoha Taisi Kern. Luulefänne kogunes lõpuks lavale
sedavõrd palju, et fotograaf pidi kõigi jäädvustamiseks laiema objektiivi välja otsima.
Ootamatult maha sadanud lumi andis üle aastate võimaluse kooliveerand lõpetada ühise lumeskulptuuride tegemisega. Ennastsalgavalt rügati lumes kaks tundi, vahepeal lume transportimisel ja
paigaldamisel teisigi võistkondi aidates; et lumepall teinekord ka
lumes ukerdajat tabas, lisas see vaid rõõmu juurde. Vähemalt ühele
osapoolele. Kõige suurema himuga valmistasid 7. klassi poisid
lumest naist. “Palu” sai inimesesuurune ning puuduvatest kätest
ning peast hoolimata oli juba väga kaugelt aru saada, et tegu oli
ilmselt naisfiguuriga. Esimese klassi õpilastele nii suured kõrgused
kättesaadavad polnud ning seetõttu tegid nemad lumest krokodilli.
Krokodillist “Artur” sai kõige pikem skulptuur Sillaotsa lumeskulptuuride ajaloos! Kõige kõrgemaks skulptuuriks sai aga kaheksanda
klassi õpilaste poolt loodud sussidega kaelkirjak. Sisseelamist tänapäeva näitasid vahest kõige paremini 6.klassi tüdrukud, kellede
loodud “Emasteotsamees” oli skulptuur mehest, kes teenib endale
elatist kindlustuspettusega. Vahest kõige silmapaistmatum ning
vaiksem tegelane valmis 7. klassi tüdrukute poolt, kelleks oli “Sillaotsa kooli vaim”. Lõppkokkuvõtteks kaeti kogu kooliesine lumeskulptuuride, lumekindluste, lumekilpkonnade ja lihtsalt suurte
lumekuhjatistega; kooliõuele siginesid sisalikud, koerad, draakonid,
jõehobu, muumimaa ning hiiglaste tarvis teelusikas. Lastele jäi
sellest päevast kindlasti meelde ühistegemise rõõm ning pärast
lumelinna valmimist veel kaua soojust kiirgavad käed. Tõendeid
lumeskulptuuride olemasolust võib Sillaotsa kooli ees näha veel
praegugi.
Tekstid treis
Arnold Looga, Sillaotsa kooli huvijuht
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Õigusaktid
Haaslava Vallavolikogu määrus
Kurepalu

2. märts 2000 nr 6

Haaslava valla 2000. aasta eelarve kinnitamine
Juhindudes Valla- ja linnaeelarve seaduse (RT I 1993, 42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619) paragrahvidest 8 ja 12, Kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755) paragrahvi 22 lõige 1 punktist 1 ja paragrahvidest 38 ja 39, Haaslava valla põhimääruse paragrahvist 6 ja
paragrahvi 18 lõikest 1 ja lõikest 8 ning kooskõlas Haaslava Vallavolikogu 25.11.1998 määrusega nr 22 kinnitatud Haaslava valla eelarve koostamise, vastuvõtmise ja täitmise korraga Haaslava Vallavolikogu määrab:
1. Kinnitada Haaslava valla 2000. a eelarve alates 1. jaanuarist 2000. a kogumahuga 7262320 krooni.
2. Haaslava Vallavalitsusel korraldada laenu võtmine Roiu perekeskuses Kesktänav 9 asuva Roiu Lasteaia ruumide kapitaalremondiks 490000 (nelisada
üheksakümmend tuhat) krooni AS Ühispank tagasimaksmise tähtajaga kolm aastat.
3. Käesolev määrus avalikustatakse ning jõustub valla põhimäärusega sätestatud korras ja tähtaegadel.
Avo Samarüütel, volikogu esimees

LISA: Haaslava valla eelarve 2000. aastaks
TULUD:
Nimetus
MAKSUD
Tulumaks füüsilistelt isikutelt
Maamaks
RIIGILÕIV
Vallasekretäri toimingute eest
SEGATULUD
Tasu kantseleiteenuste eest
TULUD VARALT
Vee erikasutuse eest
Maavaradest
Jahirent
Tulu vara kasutamise eest
FINANTSTULUD
Pangakontode intressid
TULUD MAJANDUSTEGEVUSEST
Laekumine lapsevanematelt õppekuludeks

Krooni
2829000
2429000
400000
1800
1800
2700
2700
80940
30000
40000
940
10000
5000
5000
535970
18000

Laekumine lapsevanematelt kooli toidurahaks
Laekumine lastevanematelt lasteaia toidurahaks
Laekumine tasulistest kultuuriüritustest
Laekumine valla infolehe müügist
Laekumine vee ja kanalisatsioonitasust
Laekumine muudest kommunaalteenustest
Laekumine mitmesuguste muude teenuste eest
ARVLEMISED JA ÜLEKANDED
Laekumine teistest valdadest haridusteenuste eest
REGULEERIVAD KIRJED
Kulude katteks suunatud jääk
PIKAAJALINE PANGALAEN
KAITSEVÄELASTE ARVESTUSE EEST LAEKUMINE
RIIKLIKEKS SOTSIAALTOETUSTEKS LAEKUMINE
LAEKUMINE RIIGIEELARVE TOETUSFONDIST
TOETUS ÕPILASTE SÕIDUSOODUSTUSTEKS
EELARVE TULUD KOKKU

110000
35000
5000
5500
324470
16000
22000
42000
42000
81710
81710
490000
7200
480000
2476000
230000
7262320

KULUD:
NIMETUS

TÖÖTASU
SOTSIAALMAKS
HÜVITUSED
KANTSELEIKULUD
HOONETE KULUD
INVENTAR
SÕIDUKITE KULUD
LÄHETUSED
INFOTEHNOLOOGIA
ÕPPEKULUD
RAAMATUD
AJALEHED
LASTE TOIT
OSTETUD TÖÖD
TÖÖTUTE KOOLITUS
MUUD KULUD
KOOLITUSEKS MUJALE
ÜLEKANDED
TOIMETULEKUTOETUS
KOOLITOETUS
SÕIDUSOODUSTUS
TOETUSEDVALLA EELARVEST
KAPITAALREMONT
VARA SOETUS
INTRESSID(laenudelt)
LAENUD
RESERVFOND
KOKKU KULUD

KOKKU

Üldvalits.

Korrakait.

1829600
626930
27000

70
738000
250500
4500

72
2000
700

73
676000
236300
20000

75
104000
35500

94500
80000
15000
50000
3000
37000

1200
1000
2500
16700

73100
275000
44000
77700
1500
25000
50000

45300
80000
41000
8500
1000

238000
613710
117500
218100
5500
62000
50000
18000
7000
145000
300500
25000
141300
843700
259600
480000
132000
130000
123100
584700
52800
20100
56300
154880
7262320

Haridus

Kultuur

Sport
76
2000
700

Tervishoid

Sotsiaalabi

Majandus

77
24300
8100

78
92500
32000

79
190800
63130
2500

20000

3200
20000

20700
137710
10000
50200

5000
15000

Ost.
koolit
85

Laenud
88

18000
7000
145000
20000
38000

280500
10600

37200

27500

10000

49000

20000

21500

6000

25000
12000
843700

18000

113100
480000
132000

130000
1000

122100

490000

94700

38000

52800
20100
56300
1401300

34700

2330800

387800

39200

58400

1141600

793540

843700

76400
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Haaslava Vallavolikogu määrus
Kurepalu

02.03. 2000. nr 7

Haaslava valla põhimääruse muutmine vallavanema asendamise korra osas
Aluseks võttes Haaslava vallavanema Koit Prants ettepanekut ja kooskõlas Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558;
1999, 82, 755) paragrahvi 22 lõike 1 punktiga 9 ja paragrahvi 49 lõikega 5 Haaslava Vallavolikogu määrab:
1. Muuta Haaslava valla põhimääruse paragrahvi 32 punkti 4 ning sõnastada see alljärgnevalt:
4. Vallavanema lühiajalisel äraolekul, mis vältab maksimaalselt viis kalendripäeva, asendab teda vallavalitsuse liige tervishoiu-, kultuurija sotsiaalosakonna juhataja, tema puudumisel või äraolekul vallavalitsuse liige rahandusnõunik-pearaamatupidaja.
4.1 Vallavanema äraolekul, kui see vältab üle viie kalendripäeva, asendab teda vallavalitsuse liige, kellele see on tehtud ülesandeks vallavalitsuse korraldusega.
4.2 Vallavanema lühiajalisel äraolekul asendamise eest tasu ei maksta. Üle viie kalendripäeva kestva vallavanema asendamise eest makstakse teda asendavale vallavalitsuse liikmele lisatasu, mille suurus määratakse kindlaks tema asendajaks kinnitamise korralduses.
2. Määrus jõustub kolmandal päeval pärast tema avalikustamist Haaslava vallamajas.
3. Määrus saata avaldamiseks Riigi Teataja elektroonilises andmekogus.
Avo Samarüütel, volikogu esimees

Haaslava Vallavolikogu otsus
Kurepalu

02.03.2000 nr 20

Valla munitsipaalvara erastamisnimekirja võtmine ja enampakkumise alghinna määramine
Juhindudes Omandireformi aluste seadus (RT I 1991, 21, 217; 1994, 38, 617; 1997, 27, 391; 1997, 74, 1230; 1998, 12, 153; 51, 758; 103,
1697; 1999, 23, 354; 82, 751 ja 96, 847) paragrahvi 33 lõikest 4, Erastamisseaduse (RT I 1993, 45, 639; RT I 1997, 9, 78; 1998, 12, 153 ja
30, 411) paragrahvi 2 lõikest 2 ja 4 lõikest 2 ning kooskõlas Haaslava valla põhimääruse paragrahvi 18 lõike 1 punktiga 6, Haaslava Vallavolikogu 17.08.1994 määrusega nr 11/2 kinnitatud Haaslava valla vara kasutamise ja käsutamise korraga ning Haaslava Vallavolikogu
27.07.1998 määrusega nr 43 kinnitatud Enampakkumise teel valla vara müügi korraga Haaslava Vallavolikogu otsustab:
1. Võtta erastamisnimekirja Haaslava valla munitsipaalomandisse kuuluv hoone Aadami külas: Kropi laut.
2. Erastada p 1 nimetatud hoone avalikul enampakkumisel alghinnaga 30000 krooni.
3. Erastamise korraldajal, valla asutusel Majaabi, avaldada enampakkumisteade ajalehes Postimees.
4. Otsus jõustub vastuvõtmisele järgneval päeval.
Avo Samarüütel, volikogu esimees

Vallavalitsuse istungitel otsustati

anda alkoholi jaemüügi luba: üheks aastaks Jana Jaali
eraettevõttele Päkste külas;

tasuda tööturul konkurentsivõime tõstmise eesmärgil taotlejate täiend- ja ümberõpet 1000 krooni ulatuses järgmistel erialadel: õeteadus avatud ülikoolis, kokakursused, autojuhilubade taotlemiseks (3)

anda kolmeks aastaks tegutsemisluba Roiu alevikus
Meistrite 14 osaühingule Arujõe järgmistel tegevusaladel: kütuse,
määrdeainete ja õlide jaemüük, autohooldusvahendite ja tagavaraosade müük, veoteenused Eesti piires;


anda kauplemisluba: kolmeks aastaks Jana Jaali eraettevõttele Päkste külas, kus tohib müüa toidukaupu, tubakatooteid ja
alkoholi(alkoholi käitlemisloa olemasolul);

võtta vastu korraldused maa ostueesõigusega erastamise
kohta Aadami külas Arved Rämmerile 18,19 ha Aru maaüksus,
Metsanurga külas Vladimir Vellole 22,6 ha Albre maaüksus, Unikülas Vello Reinartile 2764 m2 Kase 7 maaüksus, Urve Kotkale
2020 m2 Kase 5 maaüksus, Mai Bergmanni, Ingrid Kivistiku ja
Liina Vaheri kaasomandisse 2688 m2 Kase 4 maaüksus, Kusta
Lokk 1257 m2 Kase 3 maaüksus, Galina Niilo 1385 m2 Kase 2 maaüksus, Maia Sisaskile 2442 m2 Kase 1 maaüksus.

Mälestame lahkunuid

Leida Villak
06.01.1926 – 29.02.2000
Kriimani
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