Haaslava valla infoleht
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Vallavanema veerud
Saabunud on november ja kaugel see uus
aastagi enam on. Esimesed külmad ja lumehangedki
nähtud. Toovad külmad ja lumevalgus pisut energiat
juurde pärast vihmaseid sügisilmu.
Valla mainele on sügisesüngust heitnud ka
"lugupeetud" Tartu Postimees Stepan Karja sule läbi, milles igati väljendub püüd mustata kohalikke
omavalitsejaid, mitte kajastada objektiivset olukorda.
Artiklis "Talunik utsitab Tartu maavalitsust"
valab Karja solgiga üle nii Haaslava valla kui ka
Tartu maavalitsuse kontrollimata ühegi artiklis vastanu arvamust. Nii Haaslava vallavalitsuses kui ka
Tartu maavalitsuses olevates dokumentides on kõikidele esitatud väidetele vastupidist tõestavad dokumendid.
Tartu Postimehele Haaslava valla juhtide
poolt vastuseks saadetud artikkel on paraku mitmendat nädalat avaldamata. Kas nii käitutakse demokraatlikus riigis, kus tellimustööna kirjutatud artikkel avaldatakse, aga süüdistataval puudub õigus ennast kaitsta. Elagu demokraatlik Eesti ja vaba ajakirjandus! Lisada oleks ajakirjandusvabadusest kasvõi
presidendivalimistega seotud lood, kus nii mitmeidki
suleseppasid ahistati sobimatu temaatika väljapakkumisel. Ja need artiklid sisaldasid kolmikliidule
sobimatut tõde! Üha enam on õnneks inimesed targemaks saanud ja ei pööra tähelepanu riigiisade rumalatele lubadustele "niinimetatud" vabade ajalehtede veergudel.
Seda näitavad ka avalikud väljaastumised
maakonnakeskustes kui ka Toompeal. Enamuse olukord on viimase kümne aasta jooksul muutunud
ebakindlamaks. Kadunud on Eesti Vabariigist üle
100000 töökoha, kasvanud on aga pensionäride
hulk. Pensionäridele on lubatud läbi indekseerimise
tuleval aastal pensionide tõusu, paraku on see puhas
demagoogia, millega püütakse rahvast lollitada. Vastupidi, pensionist jääb inimesele veel vähem kulutamiseks, kuna tõuseb elektrienergia, soojuse ja nendega koos kõigi muude teenuste hinnad.
Nendel teemadel tuleb meie pensionäridele
rääkima 15. detsembril kell 12.00 pensionäride jõulupeol riigikogulane Jaan Pöör, kes on ka riigikogu
põhiseaduskomisjoni liige.

Enne presidendivalimisi lahvatanud leek
haldusterritoriaalse reformi üle on tasapisi vaibumas
ja nii mõnigi asjaomase ametkonna juht on pidanud
tõdema, et ilma mõtlemata matemaatiliste tehete abil
ei kipu saavutama midagi. Vastupidi, välja on ilmunud üle 30 omavalitsuse, kes tunnevad vajadust
naabritega leivad ühte kappi panna. Selline peakski
olema haldusreformi tee, mis ei sõida nagu rongiga
inimestest üle, vaid jätab ka neile võimaluse valida
ja ise otsustada.
Nagu eelmises lehenumbris oli juttu saabuvast tähtpäevast Sillaotsa koolis, nii puudutame ka
põgusalt möödunut. Kooli aastapäeval oli pakkuda
palju toredaid üritusi alates vilistlaste jalgpallivõistlusest kuni varahommikul lõppenud jalakeerituseni
välja. Pidustustel osales Soomest sõprusvalla
Leivonmäe delegatsioon, Tartu Maavalitsuse esindaja, naaberkoolide esindajad, Haaslava vallajuhid,
vilistlased, õpilased, õpetajad. Pakuti nii ühtteist
lauale kui ka muusikalist meelelahutust – 235 aastat
on soliidne iga ühele maakoolile.
Sellest kuust on avatud ka päevakeskuses
supiköök, kus saavad soodushinnaga keha kinnitada
pensionärid, pisut kallim tuleb hind tavakodanikule.
Toidu valmistab lasteaia kokk Valendine Vijar köögis, mille kohta polnud tervisekaitsel mitte ühtegi
ettekirjutust. Tundub, et investeering nii lasteaia
kööki kui päevakeskusesse on igati õigustatud. Täpsemat informatsiooni toitlustamise koha pealt saab
meie valla sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhatajalt
pr. Maie Otsalt.
12. novembril tähistai EV politsei 83. aastapäeva. Sel puhul korraldasime väikese vastuvõtu
vallavanema kabinetis meie tublidele korrakaitsjatele. Rahalise preemia said vanemkonstaabel Ivar
Dubolazov, abipolitseinik Ülo Vetka ja Kaitseliidu
Haaslava kompanii pealiku asetäitja Jüri Saarkivi.
Nende teod on äratanud laiemaltki tähelepanu – Eesti Televisiooni Tartu stuudiol on plaanis meie korrakaitsjate töid ja tegemisi kajastada "Hommikutelevisiooni" reedehommikuses väljaandes. Seekord läks
sedasi, et Haaslava vallast leiti üles see, mida teistelegi eeskujuks tuua ja mis oma rahvale kindlust ning
turvatunnet toob.
Kõike head soovides
Koit Prants, vallavanem
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Kes novembrikuus on sündinud...
1
2
3
4
6
8
9
10
11
12
14

Eeri Hint
Jekaterina Vierland
Linda Jaako
Miralda Erlich
Johanna Klaus
Terese-Rosine Mällo
Aino Kirs
Anita Punga
Veera Talbonen
Aivo Vihm
Julius Albert
Laine Kuljus
Mihhail Suvi

1933
1920
1940
1929
1919
1919
1923
1922
1926
1938
1918
1935
1937

Uniküla
Ignase
Kõivuküla
Päkste
Igevere
Aardla
Kriimani
Kriimani
Ignase
Tõõraste
Roiu
Uniküla
Päkste

15
19

20
22
23
24
26
27
28
30

Maria Jegorkina
Alvina Sahk
Hilda Tamm
Aleksandra Rusina
Ellenviine Mikk
Valter Otsa
Armilde-Marie Laaber
Linda Hank
Kalju Soggar
Manni Bürkland
Vaike Punnar
Linda Sikk
Kadri Viert

1925
1909
1925
1932
1927
1926
1905
1927
1928
1927
1932
1919
1937

Roiu
Mõra
Roiu
Päkste
Roiu
Päkste
Lange
Mõra
Uniküla
Ignase
Roiu
Roiu
Ignase

Eelteade ametlike kohanimede määramise kohta
Kooskõlas Kohanimeseadusega ja Kohanimede määramise korraga Haaslava vallas on tehtud ettepanek määrata ametlikeks kohanimedeks
Aadami külas
Aasa – Väino Prii hoonete ja maa katastriüksuse nimena;
Mäemärdi – Märdi kinnisasja jagamisel tekkiva kinnistu
aadressi- ja maa katastriüksuse nimena;
Väike-Undi – erastatava vaba põllumaa aadressi- ja maa katastriüksuse nimena;
Aardla külas
Kaitseala – Aardla maastiku- ja linnukaitseala aadressi- ja
maa katastriüksuse nimena;
Tõõraste külas
Saare – Raivo Selli põllu- ja metsamaa aadressi- ja katastriüksuse nimena.
Kõigil, kellel on vastuväiteid toodud nimede ametlikeks
kohanimedeks kinnitamise kohta, esitada need vallavalitsusele 30
päeva jooksul käesoleva eelteate avaldamisest.

Sünniaasta 2001

Artur Okružko
18.10.2001
Roiu

Palju õnne!

Kultuurikalender
Priiuse Seltsimaja
15. detsember
19. detsember
20. detsember
21. detsember
Uusaastaöö

kell 12.00
kell 18.00

kell 01.00

Pensionäride jõulupidu
Koolieelikute jõulupidu
Sillaotsa kooli jõulukontsert ja -pidu
Jõulupidu
Uue aasta tantsupidu

 Näitetrupp ootab uusi osalejaid. Teretulnud kõik, olenemata east. Ootame ka huvilisi lapsi. Kokkusaamine 6. detsembril kella 16–17 Roiu päevakeskuses.
 Priiuse Seltsimaja ootab appi kohusetundlikku ja sõbralikku helitehnikut, kes aitab ürituste läbiviimisel. Tasu kokkuleppel. Info tel 050 49568. Tiina Prentsel.
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Politseiteated

15. juulil murti Roiu alevikus kuuri ukse
kaudu sisse garaaži ja varastati A. Ivanovile kuulunud mootorsaag STIHL 025. Kahju suurus on
4000 krooni.

Ööl vastu 22. oktoobrit varastati Kurepalu
külas Väike-Kure majast ukse kaudu sissetungimise teel Vello Ritsingule kuuluv voodikate ja garaažist musta värvi naistejalgratas KHS TRAIL
LADY ning 20 l bensiini. Kahju suurus on 6260
krooni. Samast lähedalt maja seina äärest varastati
ka Kuldar Aavikule kuuluv meeste mägijalgratas,
mille väärtus on 13700 krooni.


11. septembril avastati Mõra külas Tuigo
riigimetsas metsavarguse katse. Keskkonnale tekitatud kahju suurus on 13386 krooni.

24. oktoobril varastati Roiul Kesktänav 5-2
korterist võtmega sisenemise teel Viktor
Derjabinile kuuluv muusikakeskus PHILIPS 5CD
ja pangakaart. Kahju on 4030 krooni.

Konstaabel Ivar Dubolazov

Kuritegevusest Tartumaal
Tartu maakonnas registreeriti 2001. aasta 9
kuu jooksul kõige enam II astme kuritegusid –
873 sündmust, mille hulk on eelmise aasta 9 kuuga
võrreldes jäänud samale tasemele. Kõige raskemaid – I astme kuritegusid oli 18 – see on 20%
rohkem kui mullu. I astme kuritegude eest määratakse raskeima karistusena vabadusekaotus üle kaheksa aasta või eluaegne vabadusekaotus. II astme
kuriteo eest on maksimumkaristus kaheksa aastat.
Võrreldes 2000. aastaga on kuritegevuse
kasv pidurdunud: eelmisel aastal tõusis kuritegevus aasta lõpu seisuga 43%, selle aasta 9 kuuga
aga vaid 2,3%. Suurenenud on varguste, kriminaalkuritegude ja huligaansuste osakaal. Vargad ei
armasta avalikkuse tähelepanu – salajasi vargusi
pandi maakonnas 9 kuu jooksul toime 694, see
tähendab 4,7% rohkem kui aasta tagasi sama aja
jooksul. Eriti palju oli liini- ja metsavargusi. Liinivargused aga vähenesid märgatavalt käesoleva aasta suvel, kui muudeti metallikokkuostu korda. Varaste lemmikobjektideks on jätkuvalt ka sõidukid

ja korterid. 9 kuuga varastati 22 sõidukit – 10%
rohkem kui aasta tagasi, samas aga on vargused
sõidukitest jäänud samale tasemele. Korterivarguste hulk on suurenenud 18%. Palju rattaomanikke
on oma sõiduriistast ilma jäänud. Huligaansusi
tehti jooksval aastal juba 78% rohkem kui eelmise
aasta sama perioodi jooksul.
Positiivse näitajana on vähenenud majanduskuritegude hulk ning vägivallateod isikute kallal. Majanduskuritegusid registreeriti 9 kuu jooksul 10 – see on 85% vähem kui eelmise aasta 9
kuu jooksul. Tahtlikud tapmised on vähenenud
praktiliselt 30%. Samuti on vähem kehavigastuste
tekitamisi, vägistamisi ja röövimisi.
Käesoleva aasta 9 kuu jooksul on registreeritud 51 Haaslava vallas toimepandud kuritegu,
neist 40 olid salajased vargused. Teatati ka ühest
ärandamisest ning paarist huligaansusest.
Liina Pissarev
Tartu Politseiprefektuuri pressigrupist

Politsei poole pöördumiseks kasutage lühinumbrit 110 (0 tuleb vallas asuvalt analoogtelefonilt ette
valida); töö ajal võib helistada ka Tõrvandi politseijaoskonda tel 415 440. Konstaabli mobiiltelefon on
053 962 110, kodune lauatelefon 490 250. Kui soovite jääda tundmatuks, aga siiski politseid abistada,
kasutage vihjetelefoni 308850. Noorsookonstaabli telefon on 415 388
Politsei on tänulik ka vihjete eest salaviina müüjate tegevuse kohta. Helistage korrapidaja telefonil
110, vihjetelefonil 308 850 või saatke kiri elektronpostiga aadressil: vihje@tartu.pol.ee
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Elukoha registreerimine
Saabusid valda
Urmas Virkmaa
Valentina Virkmaa
Regina Seeba
Marina Seeba
Luule Mitter
Peeter Suislepp
Lotte Suislepp

Kriimani
Kriimani
Kriimani
Kriimani
Ignase
Roiu
Roiu

Nurme
Nurme
Kungla
Kungla
Pikamäe tee 2
Männi 2-11
Männi 2-11

Tähtvere vallast
Tähtvere vallast
Tartust
Tartust
Jõgevamaalt
Pärnumaalt
Põlvamaalt

Igevere
Uniküla
Roiu
Lange
Lange
Kriimani
Roiu
Roiu
Roiu
Roiu
Ignase
Tõõraste
Päkste

Uus-Luige
Saabeli
Männi 4-3
Pääsukese
Pääsukese
Mõisamaja 3-4
Oja 7-4
Oja 7-4
Oja 7-4
Männi 3-10
Priisoo
Raudteemaja 1-5
Kolga

Tartusse
Tartusse
Lääne-Virumaale
Ülenurme valda
Ülenurme valda
Ülenurme valda
Võrru
Võrru
Võrru
Tartusse
Elva
Tartusse
Tartusse

Lahkusid vallast
Kristi Toom
Merilin Vestmann
Ervin Noorsalu
Oleg Tasa
Olga Tasa
Juri Kulev
Alar Johanson
Annely Johanson
Keity Johanson
Andrei Kivi
Madli Johanna Veigel
Helina Riibak
Andres Mäekivi

KODUKANDILOOD LVII
lehekülgi Haaslava valla ajaloost
Millest jutustavad kohanimed
(Kasutatud Ilmar Voltri vahendatud Lemming Rootsmäe ja Ilse Rootsmäe käsikirjalist uurimismaterjali Kirjandusmuuseumist.
Järg. Algus 2000. aasta veebruarikuu numbris)
Sirgaste, ka Tsirgaste e.
Tsirgasse (Emilie Jerkavits 1891 Igevere) – Igevere küla vanatalu nr 46, mis
19. sajandi revisjoniraamatutes küll
puudub, kuid tõenäoliselt esines siiski
tarena mõne teise talu koosseisus. Igeveres on Zirkasse nimeline pere elanud
1720–30. aastail, hiljem seda nime ei
kohta. [1933.a. ostis talu Peeter Raudsepp. 1973.a. müüs Leida Raudsepp
hooned Olev Kaljustele. Maareformi
käigus said maa eest kompensatsiooni
Anne Tollimägi ja Virve Ramm]
Sisaski – Aardla küla vanatalu
nr 53, mis mõne teise nime all oli arvatavasti olemas juba 18. sajandil. 1881.a.
ostis talu päriseks Jaan Klausen. [1940.
a olid talu omanikud Karl ja Liisa
Krooman, kellelt maa natsionaliseeriti
1940.a. ja muu vara võeti ära 1945.a.
Kolhoosiajal hüüti maja Noortemajaks.
Omandireformi käigus tunnistati õigustatud subjektiks omanike järeltulija
Emmeline Joala, kellele vara tagastati
või kompenseeriti. 1998.a. ostis hooned
Priit Ojamaa, kellele kuulub ka suurem

osa talumaast. Osa maa omanik on
Zakaria Nemsitsveridze]
Sitke lomp – Uniküla Tullu talu endise Alaniidu popsitare juures põllus (Alaniidu serval) olev lomp (Helene
Tensbek, 1896 Tartu).
Soelomp – Kitsekülas Sabali
talu maal taluhooneist 0,5 km kirdes
teisel pool Kriimani teed olev lomp,
mille juures vanasti olnud soe (hundi)
pesad (Alfred Zoobel 1902 Tartu).
Soo talu – Haaslava küla
asundustalu nr A-22. [1940.a oli talu
omanikuks Alma Peiker, 1995.a. sai
maa eest kompensatsiooni Jaanus
Peiker; Praegu on kinnistatud maa ja
sellel asuvate hoonete kaasomanikeks
Ann ja Epp Hargi. ]
Sookopli (Suukopli) – Kitsekülas Sabali talu endine koppel talust 0,5
km ida pool, juba ammu põlluks küntud
(Alfred Zoobel 1902 Tartu).
Soola talu – Uniküla vanatalu
nr 21, oli sama nime all olemas juba
vähemalt 17. sajandi lõpul. (1688 oli
peremees Salla Johan). Talu ostis 1881

päriseks Jaan Rosenthal, kes koos oma
poja Eduardiga olnud kuulus hobusevaras, röövel ja külaelanike nuhtlus).
[1940.a oli kinnistusraamatujärgne
maaomanik Kusta Rosenthal, tema
pärijaks sai Elli Piir (Rosenthal), kellelt
vara õigusvastaselt võõrandati. Omandireformi käigus kompenseeriti vara
omaniku järeltulijale Maire Järvalale].
Soolikumägi – Uniküla kõrgendiku kõrgeim koht Tenso talust 0,5
km ida pool. Rahvajutu järgi murdnud
hundid siin mäel Kalevipoja hobuse;
unest ärgates leidnud Kalevipoeg siit
eest ainult hobuse soolikad (Värdi Parisalu 1884 Uniküla); vt ka Kalevipoja
künnivagu.
Sooru asundus – endise Peetri
(ehk Sooru) karjamõisa maadele Eesti
Vabariigi algusaastail rajatud 5 asundustalu (Liivaku, Lombi, Mäe, Oru ja
Tiigi), mis kuuluvad nüüd Koke küla
koosseisu. [Tänapäeval on see Malle
Pungari elamu ja kinnistu ametlikuks
kohanimeks].

Sooru mõis – Peetri karjamõisa rahvalik nimi.
Soosaare – Uniküla asundustalu nr 37 endise Iljamõisa lähedal
[1940.a omanik oli Leonhard Voitka,
Talu maa tagastati Aksel Voitkale]
Sooveere, e Soovere talu –
Kitseküla vanatalu nr 10. 19. sajandi
revisjonides on arvatud Sabali talu alla.
Praegune nimi pandi talule maamõõtja
poolt 1870. aastatel, kuna talu asub
Suursoo ääres (Alfred Zoobel 1902
Tartu). Talu ostis 1881 päriseks Johan
Voltre. [1940.a. oli talu omanik Karl
Brunhof, kellelt 1944.a võõrandati ka
talu hooned ja muu vara. Omandireformi käigus tagastati maa ja kompenseeriti vara Aino Mällole. Hoonete
praegune omanik on Laine Leppik].
Suhki mets ( mõts) – Riigimetsa osa endises Tõlgu vahtkonnas, olnud
ka iseseisev vahtkond kunagise Suhki
talu piirkonnas Haaslava külas. Sealt
jooksis Kriimani valla piir (August
Metsa 1914 Tartu). 1900.a anti sellest
metsast mitmetele inimestele maatükke
suvilate ehitamiseks.
Suhki soo (suu) – Soo endise
Suhki talu lähedal, ühenduses Ekardi
sooga (August Metsa 1914 Tartu).
Suhki talu – asundustalu, endine metsavahikoht, nüüdseks hävinud.
Asus kunagisest Ekardi talust 0,4 km
põhja pool, Metsanurga küla Aru talust
0,3 km lääne-edelas. [Asundustalu maa
omanik oli 1940.a Marie Nigul, kelle
sugulastele Harri Rõõm, Elmo Rõõm,
Erika Sula, Silvia Pung, Luule Prangel
ja Lea Vaarmets tagastati ja kompenseeriti talu maa].
Surnumägi – Kitseküla Kondi
talu metsas taluhooneist 0,4 km ida
pool asuv kõrgem koht (põnts), mida
läbib talutee (Aleksander Saks, Oru;
Olga Saks 1894 Elva). Mäest on kruusa
veetud ja siin leidub rohkesti suuremaid
kive. Tõenäoliselt võib olla tegemist
muistse kalmega.
Suurekivi talu – Haaslava küla
asundustalu nr A-49. Nime sai seal asunud suurelt kivilt, mis [vähemalt 1960.
aastail oli] osaliselt säilinud. [1940.a.
oli talu omanik Kaarel Kukk. Maa sai
tagasi Aime Ploom. Praegune omanik
on Sulev Kiivit].
Suursoo (~suu) – Kitsekülas
Sooveere talu juurest kirde suunas kuni
Jantkapaluni laiunud raba, millel nüüd
peaks kasvama mets (Aleksander Saks,
Oru; Alfred Zoobel 1902 Tartu], nimetatud ka Jantkapalu soo (Aleksander
Saks, Oru)

Teataja
Suursoo (~suu) kraav – Kitseküla Tsolli ja Lombi talude vahelt Suursohu kulgev kraav (Alfred Zoobel 1902
Tartu).
Suusa talu – Uniküla vanatalu
nr 16. Oli sama nime all olemas juba
18. sajandi algupoolel (1725 oli peremees Zusa Thoma) või isegi 17. sajandi
lõpul (1688 – Susska Maddis). Rahva
seas oli talu rohkem tuntud Vanatare
nime all. Talu ostis 1881 päriseks Jaan
Soobel. Kolhoosiajal asus majas "Kevade" kolhoosi keskus [Talu võõrandati õigusvastaselt Liine-Rosalie Zoobelilt
ja Agatha-Elisabeth Kikaselt. Maa tagastati ja vara kompenseeriti omandireformi käigus Valli Arikesele. Hooned
ostis Kuuste sovhoosilt Enno Lepp].
Südame talu – Haaslava küla
asundustalu nr A-18. Asub endises mõisa südames (Haaslava mõisa ait), millest ka nimi. [Talu omanik oli Maks
Päss. Omandireformi õigustatud subjektiks tunnistati endise omaniku vennapoeg Viljar Magnus Kaarle Päss,
kellele on tagastatud osa hooneist ja
maast].
Sügäorg – Aardla külas Papa
talu maal taluhooneist ligi 0,5 km kaugusel idas Vangi talu suunas kulgev 0,5
km pikkune sulgorg (Johannes Link
1892 Aardla, Eduard Ärs 1898 Aardla).
Kuna vete väljavool orust on suletud,
seisnud selles vanasti vesi aastaringselt
(Johannes Link 1892 Aardla).
Taari talu – Aardla küla vanatalu nr 62. Oli sama nime all olemas
juba 17. sajandi lõpul (1688 peremees
Tori Jürri), asus aga siis küla keskuses
praeguste Lingi ja Treiali talude koplite
alal. 1881 ostis talu päriseks Jüri Taar.
Hiljem oli peremeheks endine Vooremäe metsavaht Ilja, kes suri I maailmasõja ajal ja laskis end matta talu metsa,
talu hooneist 0,5 km idakagusse, Kalmistu [nüüd Joosepi] talust 200 m
põhjakirde suunas. Hiljem maeti sinna
ka ta naine. Praegugi asub seal kaks
raudaiaga piiratud kääbast. [1939 oli
talu omanikuks Haaslava viimane sõjaeelne vallavanem Johan Ivane, (sündinud 23.07.1885, isa Peeter, ema Liisa;
abiellus Adele Rebasega 1913, lapsed
Julius, Johannes ja Hilda. Võtnud osa
Vabadussõjast.
Talu
omandas
1902.a).Repressiooniohu tõttu maha
jäetud talu sai tagasi Julius Ivane, alates 1993 on omanikuks tema poeg Mart
Ivane.]
Taivatahr – Riigimetsas endise
Möldripalu vahtkonna metsavahikohast
1 km idakagu suunas mägede vahel
asuv sügav lohk (Aleksander Ilves 1880
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Kärevere, Karl Mitt 1881 Paluküla),
endisaegne pelgupaik (Voldemar Voltri
1907 Kärevere). Lohu läänekaldas leidub kinnivajunud koopaase, mille põhjast on leitud sütt. Taivatahrast paarsada
meetrit lõuna pool, (sihist läänes) paksus metsas on ahjuase.
Tamme talu – Uniküla endine
mõisa metsavahikoht Vooremäe lõunajalamil Reola maantee ääres, kus 1910–
20 elanud Vooremäe metsavaht (Jüri
Lestal 1884 Uniküla). Talu juures kasvab kolm põlist tamme. [Talu omanik
oli 1940.a Kristjan Voltri (Voiter). Maa
tagastati Ellen Kägo-Saunasoole. Hoonete ja osa maa omanik on käesoleval
ajal Naatan Haamer].
Tani talu – Kulla talu paralleelnimi.
Tani ( Tanni) talu – Igevere
küla vanatalu nr 45, saanud nime peremehelt Adra Tanilt 18. sajandi keskpaiku, 1688 ja 1782–1858 revisjonikirjades aga esineb Ausa taluna. Talu ostis
1881 päriseks Johan Toom. [1940.a. oli
talu omanik Reinhold Hansen, kelle
pärijatele tagastati suurem osa maast
ja kompenseeriti muu vara. Käesoleval
ajal on hoonete omanikud Ilmar Luht
ning Ellen ja Aku Tikk. Tagastatud maa
on edasi müüdud].
Tee Kommunismile – Nõukogude ajal tegutsenud kolhoos, mille
keskus asus Aardla külas Tsiirma talus,
hiljem ühendati Ülenurme sovhoosiga.
Tenso (Tõnsu) talu – Uniküla
vanatalu nr 19, oli sellenimelisena olemas juba 17. sajandil (1688 oli Unikülas mitu Tõnse-nimelist peret, 1627 oli
peremees Tessagk Tentz). 1684.a kaardil asub talu praegusest asukohast paarsada meetrit põhja pool, Võnnu ja
Lootvina teede lahkmel. 1881 ostis talu
päriseks Jaan Roiland [Sellest perekonnanimest on tuletatud Roiu kohanimi].
Talu juures asub Kullamägi, [mille järgi võttis omanik praeguse aadressi- ja
kohanime]. Kullamäe lähedalt põllust
on 1900.a paiku leitud tinapotis Rootsi
rahasid 17. sajandist (Aleksander Ilves
1880 Kärevere); Sealtsamast põllust on
talu peremees kunagi välja kündnud
sangadega poti, mille sisu aga polevat
teistele näidanud (Taavit Peedoson
1880 Alaküla), samuti olevat ta välja
kündnud adraotsa, hõbesõle ja muid
hõbeasju (Helene Tensbek 1896 Tartu).
Talu lauda tagant on leitud kuljusetaolised kaelaehted jm. 1902–03 a paiku on
talu lähedalt kraavist leitud kasetohust
torbik, milles olnud riiderullid, mitmesugused tarbeesemed ja vanad rahad,
osa neist Poola omad (Voldemar Voltri
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1907 Kärevere). [1940.a olid talu omanikud Marie-Vilhelmine Lust ja Adele
Riives, kellelt maa natsionaliseeriti.
Talu elanikud küüditati 1949.a. Omandireformi käigus sai osa maast tagasi
Uuno Lausing. Hoonete ja osa maa
omanik on Ülo Peedoson].
Tenso soo (suu) – Unikülas
Tenso talu metsaga kaetud soo Möldripalu vahtkonna serval Möldripalu metsavahikoha ja Käremäe vahel.
Tenu talu – Aardla küla Saage
talu rahvapärane nimi.
Tenu talu – (vanas kirjaviisis
Tenno, rahvasuus ja praeguse ametliku
kohanimena – Sepa) – Aardla küla
vanatalu nr 58. 1782–1858 revisjonides
esineb Hepmanni ja Opmanni taluna,
mis 19. sajandi teisel ja kolmandal veerandil oli Tennude perekonna käes.
Sealt ka nimi. 1881 ostis talu päriseks
Märt Laaber. Sepa nime kannab seal
asunud sepikoja tõttu. [Perekonnanimi
Laaber 1930. aastail eestindati –
Liivola. Taluomanik oli August Liivola,
kelle poeg Heino Liivola sai maa ja
hooned tagasi, kuid müüs need hiljem.
Hooned ja osa maast on praegu Aardla
Piimaühistu omanduses].
Terviseallikas – Alakülas Logina talu juures taluhooneist 100 m
kaugusel Kriimani oru kaldas asuv allikas, mille juures vanasti käidud arstiabi
otsimas (Helene Tensbek 1896 Tartu).
Allikaveega pesemisest saanud haiged
silmad terveks (Linda Tarakanova 1904
Kriimani).
Terviseallikas – Kitsekülas
Kulla talu maal talust 1,5 km kirdes
Kriimani oru kaldas Kriimani küla Tagavariku talu kohal devoni liivakivipaljandi alt välja voolav allikas, mille juures käidud vanasti arstiabi otsimas.
(Alfred Zoobel 1902 Tartu).
Tiigi talu – Koke küla asundustalu A-32 endise Peetri karjamõisa
keskuses, kõrvuti Oru taluga, tollest
lõuna pool. [Talu ostis 1928.a. Kusta
Pastel. Võõrandatud maa ja vara osas
tunnistati omandireformi õigustatud
subjektideks Endla-Adele Aasmäe ja
Helga Peterson. Maa ja osa varast tagastati Heldur Petersonile. Hoonete
omanik on Helmi Voiter].
Tiislioja – Kitseküla ja Päkste
piiril Sillaotsa kooli juures Mõraojja
suubuv ojake, mis ülevalpool tiislikujuliselt hargneb (Jaan Käärik 1887, Jakob
Metsa 1881 Päkste, Alfred Zoobel 1902
Tartu), üks haru tuleb Kitseküla Sooveere talu alt, teine aga Sonnimetsast,
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Mandli talu juurest. Koolimaja juures
on vanasti kahe vallakooli (Haaslava ja
Kriimani) poisid jääl tritsutanud ning
vahel ka lahinguid löönud (Jaan Käärik
1887).
Tiislioja org – org, milles voolab Tiislioja.
Tiku talu – Mõra küla vanatalu, mis oli olemas juba 17. sajandil,
kuid teise nime all. 1782–1850 revisjonikirjades kandis ta Kübbarseppa talu
nime. [Tiku ja Lilu talud omandas
1939. a Johannes Annok, kes päris
need oma isalt Jaan Annokilt. Talude
maa said tagasi Marju Nigul ja Sirje
Ernits].
Tilba talu – Vanatalu nr 78,
kuulunud nii Uniküla kui Kärevere
(Aadami) küla alla. Talu on tõenäoliselt
rajatud 19. sajandi teisel poolel. Kuna
talu asus kvoodimaal, müüdi ta alles
1894.a. [1929.a päris Jaan Rosenthalilt
talu tema poeg Alfred-Heinrich
Rosenthal (alates 1938.a Roosipuu).
Talu maa tagastati Viive Oidalule]
Toomemägi – Unikülas Tenso
talu maal Mõraoja-äärsel endisel heinamaal asuv künkake, millel kasvavad
[või kasvasid] toomingad. (Ella Tsura
1900 Tartu).
Toomiste talu – Igevere
Toomu talu endine popsikoht [Praegu
ametlik nimi Väike-Toomu. Hoonete
omanik on Pille Ilves, kes ostis need
1999.a Ülo Reebenilt.
Toomu mets(mõts) – Kitsekülas Kitse (e Toomu) talu mets Sooveere
talust põhja pool ja ulatub põhja suunas kuni Süvaoru alguseni.
Toomu talu – vt Kitse talu.
Toomu talu – Igevere küla vanatalu nr 44. Oli olemas juba 17. sajandi lõpul (1688 oli peremeheks Wina
Hans). Nime sai 1720.– 30. aastate peremehelt Tirike Tomo'lt 1782–1858
revisjonikirjades Titriki Thoma ehk
Tidriki Tomo taluna. 1881.a ostis talu
päriseks Jaan Toom. [1940.a oli omanikuks
Leho
(Alfred-Artur-Leopold)
Toom. Omandireformi käigus said maa
tagasi Amanda-Johanna Tilseni pärijad. Hoonete omanik on Rein Soobik,
kes ostis nad omanikult 1984.a.]
Tornimägi – Vooremäe kõrgeim tipp, 123 m üle merepinna, seal
asus enne sõda ja samuti pärast 1964.a.
vaatetorn.
Treiali talu – Aardla küla vanatalu, sai nime 19. sajandil samanimelise peremehe järgi. 1881 ostis talu päriseks Mari Toom [Pärast abiellumist

Treial, abikaasa Jaan. 1897 sündinud
poeg Osvald Treial, kes võttis osa I
Maailma- ja Vabadussõjast ja kellelt
maa 1940 a natsionaliseeriti, abiellus
Aliide Annokiga. Neil olid lapsed Jaan
ja Vilma. Vilma Pabusk sai tagasi ka
talu maa ja hooned ning müüs 1996.a.
need Priit Ojamaale, kes on praegune
omanik].
Tsiirma (Tseerma) talu –
Aardla küla vanatalu nr 57, talu nimi
pärineb 19. sajandi teisest poolest. Talu
ostis päriseks 1881 Lilo Meier (Lillo
Meijer). [1914.a ostis talu 08.05.1868
Rannu vallas sündinud Gustav Lukk,
kes 1899 oli abiellunud Helene Selliga.
Gustav Lukk võttis osa Vene-Jaapani ja
Vabadussõjast, oli Tartu Maavolinik ja
seltskonnategelane. Lapsed Helmi, Elmar, Paul ja Elsa. Paul Lukk oli Haaslava kaitseliidu kompanii ülem. Kolhoosiajal oli talus "Tee Kommunismile"
keskus. Talu maa ja vara eest sai kompensatsiooni Paul Luku poeg Tõnis
Lukk. Talu praegune omanik on Mart
Mällo]
Tsirgasse talu – vt Sirgaste
Tsobi talu – Mõra küla vanatalu nr 66. 1782–1858 revisjoniraamatuis
sellist talu ei ole, küll on aga Zobbinimelisi peresid elanud Mõra külas juba
18. sajandil (1738 Zobbi Hinrike Toma,
1758 Zobbi Jürri) [Tsobbi e Zobi nr 66
talu kinnistati 134a. surnud peremehe
Peeter Mihkli p Hanseni seadusjärgsete
pärijate: tema lese Leena Hanseni(sünd. Aus) ja laste Emilie-Rosalie
Juksaar, Bertha-Luise Palla, HildaJohanna Verrevi ja Julius-August Hanseni omandusse võrdsetes osades.
1939.a suri ka Leena Hansen ning
1940.a. maa natsionaliseeriti. Maareformi käigus sai maa tagasi Bertha
Palla tütar Leida Aduson. Hoonete
omanikuks oli Ernst Purk, alates 1986
– Külli Mõik].
Tsolli talu – Kitseküla Sooveere talu endine popsikoht. Asub Sooveere hoonetest 0,5 km põhjaloode poole,
hüüti ka Tsolli tare [Kuni surmani
1970.a kuulus Sooveere perenaisele
Ella Brunhofile, kes abiellus Karl
Brunhofiga 1937.a ja küüditati 1949.a
Siberisse, tagasi sai 1957. 1971.a. päris hooned Ella Brunhofi õde Herme
Jesse, kes suri 1985. Tema pärijaks oli
praegune omanik Mart Ladva].
(Järgneb)
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Haaslava valla 2001. aasta eelarve muutmine
Juhindudes Valla- ja linnaeelarve seaduse (RT I 1993, 42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619; 2000, 7, 40; 2001, 56, 332) paragrahvist 23, Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322) paragrahvi 22
lõike 1 punktist 1 ning Haaslava valla põhimääruse paragrahvi 18 lõike 1 punktist 1
Haaslava Vallavolikogu määrab:
1. Muuta Haaslava Vallavolikogu 25.01.2001 määruse nr 25 lisa Haaslava valla 2001. aasta eelarve vastavalt käesoleva määruse lisale 1.
2. Määrus avalikustatakse Haaslava vallamajas ja Roiu Raamatukogus 26.10.2001 ning jõustub
29. oktoobril 2001.
Lisa: 1. Haaslava valla 2001. aasta eelarve muutmine.
Avo Samarüütel
Volikogu esimees
Lisa 1

Haaslava Vallavolikogu 25.01.2001 määrusele nr 36

Haaslava valla 2001. a eelarve muutmine
1. Vähendada KULUD
1.1. Osa 270 ptk 04
art. 36
art. 44
art. 91
1.2. Osa 272 ptk 1202
art. 35
1.3. Osa 272 ptk 13
art.31
1.4. Osa 273 ptk 11
art. 48
1.5. Osa 273 ptk 1301
art. 49
art. 37
1.6. Osa 275 ptk 05
art. 48
1.7. Osa 275 ptk 14
art. 31
art. 32
art.35
art.49
1.8. Osa 276 ptk 05
art.10
art. 21
art. 54
1.9. Osa 278 ptk 12
art. 49
art. 91
1.10. Osa 278 ptk 16
art.10
art. 21
1.11. Osa 278 ptk 21
art. 54
1.12. Osa 278 ptk 24
art. 54
1.13. Osa 278 ptk 38
art. 44
1.14. Osa 279 ptk 2301
art. 32
1.15. Osa 279 ptk 2304
art. 32
art. 34
art. 44
1.16. Osa 279 ptk 51
art. 54

Vallavalitsus
lähetused
ostetavad tööd ja teenused
muud tegevuskulud
Abipolitsei
sõidukite ülalpidamise kulud
Kodukaitse
kantseleikulud
Lasteaed
mitmesuguste ürituste kulud
Põhikool
muud kulud
infotehnoloogia
Piirkondlik kultuuritegevus
mitmesuguste ürituste kulud
Kultuurimaja
kantseleikulud
majanduskulud
sõidukite ülalpidamise kulud
muud kulud
Spordiüritused
töötasu
sotsiaalmaks
ülekanded teistele asutustele
Koduteenused
muud kulud
muud tegevuskulud
Päevakeskus
töötasu
sotsiaalmaks
Üldhooldekodud
Ülekanded teistele asutustele
Rehabilitatsioonikeskus
Ülekanded teistele asutustele
Töötute sotsiaalne kaitse
ostetavad tööd ja teenused
Tänavavalgustus
majanduskulud
Haljastus
majanduskulud
inventar
ostetavad tööd ja teenused
Põllumajandus
ülekanded teistele asutustele
KOKKU VÄHENDADA

8 500.- krooni
15 000.- krooni
3 300.- krooni
120.- krooni
2 800.- krooni
245.- krooni
10 000.- krooni
3 000.- krooni
11 770.- krooni
2 000.- krooni
10 380.- krooni
1 600.- krooni
1 000.- krooni
16 000.- krooni
5 280.- krooni
1 500.- krooni
3 000.- krooni
6 600.- krooni
11 000.- krooni
3 630.- krooni
15 000.- krooni
27 000.- krooni
15 000.- krooni
1 600.- krooni
1 600.- krooni
2 400.- krooni
4 000.- krooni
27 000.- krooni
210 325.- krooni
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2. Suurendada KULUD
2.1. Osa 270 ptk 04
art. 49
art. 54
2.2. Osa 272 ptk 1202
art. 31
2.3. Osa 272 ptk 13
art. 35
art. 48
2.4. Osa 273 ptk 11
art. 42
art. 35
2.5. Osa 273 ptk 1301
art. 34
art. 35
art. 36
2.6. Osa 275 ptk 05
art. 31
art. 32
art. 35
art. 49
2.7. Osa 275 ptk 14
art. 10
art. 21
2.8. Osa 276 ptk 05
art. 31
art. 32
art. 33
art. 34
art. 35
art. 36
art. 48
2.9. Osa 278 ptk 12
art. 34
art. 35
art. 44
art. 48
2.10. Osa 278 ptk 16
art. 31
art. 34
art. 35
art. 43
art. 48
art. 91
2.11. Osa 278 ptk 35
art. 69
2.12. Osa 279 ptk 2301
art. 10
art. 21
2.13. Osa 279 ptk 2304
art. 35
art. 48
2.14. Osa 279 ptk 51
art. 32
art. 35
2.15. Osa 285 ptk 05
art. 52

Vallavalitsus
muud kulud
15 000.- krooni
ülekanded teistele asutustele
700.- krooni
Abipolitsei
kantseleikulud
120.- krooni
Kodukaitse
sõidukite ülalpidamise kulud
1 800.- krooni
mitmesuguste ürituste kulud
1 000.- krooni
Lasteaed
ravimid
115.- krooni
sõidukite ülalpidamise kulud
130.- krooni
Põhikool
inventar
7 000.- krooni
sõidukite ülalpidamise kulud
5 000.- krooni
lähetused
1 000.- krooni
Piirkondlik kultuuritegevus
kantseleikulud
12 170.- krooni
majanduskulud
1 600.- krooni
sõidukite ülalpidamise kulud
1 600.- krooni
muud kulud
17 100.- krooni
Kultuurimaja
töötasu
4 100.- krooni
sotsiaalmaks
1 280.- krooni
Spordiüritused
kantseleikulud
2 200.- krooni
majanduskulud
100.- krooni
renditud hoonete majanduskulud 2 100.- krooni
inventar
7 600.- krooni
sõidukite ülalpidamise kulud
6 380.- krooni
lähetused
1 600.- krooni
mitmesuguste ürituste kulud
2 800.- krooni
Koduteenused
inventar
100.- krooni
sõidukite ülalpidamise kulud
5 000.- krooni
ostetavad tööd ja teenused
1 300.- krooni
mitmesuguste ürituste kulud
3 200.- krooni
Päevakeskus
kantseleikulud
400.- krooni
inventar
11 230.- krooni
sõidukite ülalpidamise kulud
300.- krooni
muu materjal
200.- krooni
mitmesuguste ürituste kulud
500.- krooni
tegevuskulud
2 000.- krooni
Koolitoetus
muud toetused füüsilistele isikutele
20 000.- krooni
Tänavavalgustus
töötasu
1 200.- krooni
sotsiaalmaks
400.- krooni
Haljastus
sõidukite ülalpidamise kulud
5 400.- krooni
mitmesuguste ürituste kulud
2 600.- krooni
Põllumajandus
majanduskulud
1 600.- krooni
sõidukite ülalpidamise kulud
25 400.- krooni
Eraldised teistele omavalitsustele
sihtotstarbelised ülekanded
37 000.- krooni
KOKKU SUURENDADA
210 325.- krooni

Mälestame lahkunuid

Luule Pruul
11.08.1960 – 12.11.2001
Kriimani

Mart Jürnas
05.10.1953 – 19.11.2001
Aardla

Väljaandja: Haaslava Vallavalitsus — 62101 Kurepalu, Tartumaa  (07) 490 130.
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