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Uus õppeaasta toob uue õppekava
Käesoleva aasta jaanuarikuus kehtestas Eesti
valitsus uue Põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava mille alusel iga kool koostab oma kooliõppekava.
Mõisteid “uus” ja “vana” eristab vahest kõige enam
see, et senisest enam pannakse rõhku ainetevahelisele
integratsioonile, konkretiseeritakse läbivaid teemasid
(neid on kokku neli), muutunud on hindamise kord.
Õppekavatööd hoogustasime kevadel ja eesseisva õppeaasta alguseks võtame õppekava vastu. Muutunud
pole mitte õppematerjal, vaid muutuma peab selle käsitlus.
2002/2003 õppeaasta tõi kooli ka mõned uued
õpetajad. Kuna ka eelmisel õppeaastal oli muudatusi
kooli reaalse õppetegevuse teostajate – õpetajate –
seas, pole liiast üle korrata ka meie pedagoogide nimed
ja õpetatavad ained. Alates septembrist asusid õpetajana tööle:
Evar KANT – kehaline kasvatus
Mariann LAIUS – matemaatika ja arvutiõpetus,
8.klassi klassijuhataja.
Inga REIKO – inglise keel
Tiina TOSENS - loodusained (keemia, füüsika, geograafia ja loodusõpetus);
Jätkavad:
Ilvi SUISLEPP – direktori asetäitja õppe-kasvatustöö
alal, eesti keele ja kirjanduse õpetaja, 6. klassi klassijuhataja;
Margus KASK – ajalugu ja ühiskonnaõpetus, 9.klassi
klassijuhataja;
Taivo KIRM – töö ja tehnoloogiaõpetus;
Aulike LÕÕNDRE – käsitöö, 3. klassi klassijuhataja;
Svetlana NISU – vene keel, 7.klassi klassijuhataja;
Meryt PASTAK – muusikaõpetuse asendusõpetaja;
Maris PALGI – kunstiõpetus;
Maret ROIO – algõpetus, matemaatika, 1.klassi klassijuhataja;

Kadri SÕRMUS – eesti keel ja kirjandus, 5.klassi klassijuhataja;
Kaja TAMM – bioloogia, inimeseõpetus, kehaline kasvatus, 4. klassi klassijuhataja;
Annika TÕNURIST – algõpetus, ühiskonnaõpetus;
Lapsepuhkuselt on peagi tagasi saabumas Katre SARAP ja Egle PÕDER. Jätkuvalt organiseerivad ja viivad läbi tööd oma valdkonna spetsialistid logopeed
Hele TÄÄR ja huvijuht Tiina KARU.
Ka alanud õppeaastal saavad õpilased oma
võimeid ja huvisid realiseerida ringides. Jätkame laste
laulukooride, tüdrukute tantsuringi, majandusringi ja
laskespordiringiga. Pikka aega tegutseb Sillaotsal
Noorte Kotkaste ja Kodutütarde rühm. Plaanis on taas
alustada näiteringi, kunsti-, algklasside arvutiringi ja
teise ning kolmanda kooliastme spordiringiga. Jätkuvalt rõhutatult osaleme maakonna aine-, huvi- ja spordivõistlustel ja olümpiaadidel.
Nii nagu riik lükkas edasi sundkorras õppekava rakendamise tähtaja nii ka kooli söökla kaasajastamise viimane tähtaeg saabub koos 2005. aastaga. Meie
kooli majandusjuht Taivo Kirm koostas juba möödunud aastal teostatavate tööde nimekirja ja tema juhtimisel oleme ka asunud tervisekaitse nõudmisi täitma.
Selleks eraldas vallavolikogu täiendavalt 65000 krooni. Uuendatakse söökla köögi põrand, vahetatakse välja söögisaali valgustus ja nõudepesuvannid. Uueks õppeaastaks saab vana maja söökla uue rõõmsama ja puhtama sisu ja ilme.
Saabuvat tööaastat vastu võttes tahaks meenutada eelmise lõppenud aasta õnnestumisi: 3. klass sai
täies koosseisus tunnistustega ujumisoskuse, 12 noort
lõpetasid korralike tulemustega põhikooli. Vähemalt
samamoodi ja loodetavasti natuke paremini kavatseme
ka jätkata.
Aivo Roonurm
Sillaotsa kooli direktor

19. septembril kell 18.30
LASTEVANEMATE KOOSOLEK SILLAOTSA PÕHIKOOLIS
Päevakord:
1. Õpilaste käitumisest. Uus kodukord
A. Roonurm
2. Õppetegevusest
I. Suislepp
3. Huvitegevusest
T. Karu

20. septembril kell
18.00
iga-aastane
JALGPALLILAHING
FC WALD vs FC
COOL
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Esimesed nädalad Sillaotsa koolis
Järjekordne kooliaasta algas 2.
septembril traditsioonilise aktusega, mis
meie koolis toimus sedakorda õues,
koolimaja ees. Kooliteed alustasid lisaks 101−le vanemale õpilasele ka 13
uut poissi/tüdrukut, kes said aktusel
kätte oma esimese aabitsa.
Sillaotsa kool korraldab sel õppeaastal
kaks korda kuus teemanädalaid. Teemasid on seinast seina – teatri- ja meedianädalatele vastukaaluks spordi- ja meisterdamisnädalad jne. Teemanädalatel
toimub koolis nii vahetundide ajal kui
ka pärast tunde mitmesuguseid vastavasisulisi üritusi – viktoriine, konkursse,
võistlusi jne. Alati on üleval ka nädalale
pühendatud stend ning kooli raamatukogus väljapanek teemakohaseid raamatuid.
Õppeaasta algas liiklusnädalaga, mis puudutas nii liiklemist, liiklusvahendeid kui ka liiklusmärke. Liiklusnädal algas kahe toreda politseionu
koolitulekuga, kes rääkisid algklasside
õpilastele ning ka teistele huvilistele

oma tööst, näitasid politseivarustust
ning vastasid küsimustele. Enim tekitas
lastes elevust kuulikindla vesti selgaproovimine ja politseiauto sireen.
Kolmapäev tõi endaga kaasa
võimaluse proovida oma osavust jalgrattasõidus. Koolimaja ees toimunud
võistlus koosnes kolmest osast: aeglussõit, slaalom ning kohalseismine. Võistluse võitis ülekaalukalt 5. klassi õpilane
Maario Lõuna.
Neljapäeval said huvilised
proovile panna oma teadmised automarkide tundmises. Võistlejate ülesandeks oli piltide järgi automarkide tuvastamine. Rõõmsaks üllatuseks võtsid
võistlusest arvukate poiste seas osa ka
tüdrukud. Meie kooli parimateks autodetundjateks osutusid Kristjan Jakobson
ja Priit Pihlo.
Liiklusnädal lõppes omavalmistatud keelu- ja lubavate märkide
esitlusega, mis tõi endaga kaasa teravmeelseid, aktuaalseid ja koolielus kindlasti vajalikke märke. Näiteks toodi

välja keelumärgid mustade kätega söömaminemise, “kahtede” paneku ja õuntega loopimise ning veepritsimise kohta. Kohustavad märgid aga “viite” panemise, vahetusjalanõude olemasolu ja
huvitavate ja sisukate tundide vajalikkuse kohta.
Veel on Sillaotsa koolis septembri esimesel poolel toimunud klassidevaheline maastikumäng “Täherada”, disko ning nunnukonkurss. Vaatamiseks on välja pandud nunnunäitus ja
liiklusmärgikonkursi võistlustööd, samuti elavdavad koolimaja rõõmsad
stendid ning õpilaste ühisjoonistus “Suvemälestused”.
Aga kooliaasta ju alles algas ja
järgnevad kuud toovad endaga kaasa
veel nii mõndagi põnevat, sest lõbusate
ja aktiivsete õpilaste ning toetavate õpetajatega sujub koostöö suurepäraselt!
Tiina Karu
Sillaotsa Põhikooli huvijuht

Vallavanema veerud
Kui vanasõna ütleb "tibusid loetakse sügisel", siis Haaslava
vallavalitsejatelgi on täitumas kolmeaastane valitsemisaeg.
Nüüd on rahva otsustada, kas tööd on tehtud piisavalt ja südamega!
Riiklike investeeringute vahendeid on viimase kolme aasta jooksul vähem eraldatud 1,5 miljonit krooni (ehk
eraldamata jäetud) ja sotsiaalvaldkonda eraldatud vahendid
kahanenud üle poole. Teeme siin lühikokkuvõtte tehtust:
Haridus.
Oleme igal aastal remontinud Sillaotsa Põhikooli
kööki ja sööklat, viies need vastavusse tervisekaitse ettekirjutustega. Koolis on oluliselt uuendatud arvutiparki, sisse seatud interneti püsiühendus. Ehitatud on 2 korvpalliväljakut
(Roiul ja Sillaotsal) ja kooli jalgpalliväljak on saanud uued
väravad ning uue murukatte. Roiul, Ignases ja Aardlas on
võrkpalli harrastamiseks muretsetud pallid-võrgud.
Meie kool on edukalt osalenud aineolümpiaadidel,
maakondlikel spordivõistlustel oleme ühed aktiivsemad osalejad.
Sisse on seatud õpilasvahetus Leivonmäe sõprusvallaga Soome Vabariigis. Vastutasuks valla poolt finantseeritud külastusele Soome korjasid tublid kooliõpilased prügist
puhtaks kõik vallateede ääred. Tublid noorkotkad on aidanud
hoolitseda Kiigeoru-Hiiesalu ja Age oru matkaraja eest.
Oleme sponsoreerinud noorsportlaste treeninguid nii valla
vahenditest kui ka isiklike sidemete kaudu otsinud toetajaid
erafirmasid. Hariduse tähtsustamise ja koolijuhtide ning pedagoogide tunnustamise eesmärgil on 3 aastat toimunud juunikuu lõpus vallavanema vastuvõtud põhikoolide, gümnaasiumide, kutsehariduskoolide ja ülikoolide lõpetajatele ning
nende koolide direktoritele-õpetajatele.
Roiul on täiesti uue kuue saanud lasteaed "Kukupai". Lasteaiatöötajate aktiivsus ja paindlikkus suhetes laste-

vanematega on ainult kiidusõnu pälvinud. Sageli korraldatakse juhataja Anne Lõssenko eestvõttel ülevallalisi pereüritusi.
Sotsiaal ja tervishoid
Sotsiaalteenuste korraldamine ja arendamine on
kohaliku omavalitsuse ülesanne. Päevakeskusja tugikeskus
on loodud eemärgiga, et igas eas inimesed saavad koos käia,
tegelda huvitegevusega ja kasutada erinevaid sotsiaalteenuseid. Päevakeskuses on valla inimestel võimalus osa võtta
neljapäeviti vestlusringidest ja esmaspäeviti tugikeskuse tegevusest. Samadel päevadel on seal ka sotsiaalnõustamine ja
abivajajatelt dokumentide vastuvõtmine lisaks vallamaja
vastuvõtule. Klientide parema teenindamise huvides on päevakeskuses võimalik pesta nii ennast kui kasutada pesupesemise võimalusi, soodsalt lõunastada.
Riiklikest vahenditest on rahastatud projektid "Liikumine ja tervis", "Alaealiste kuritegevuse ennetamine",
"Esmainvaliidistunute nõustamine", "Puuetega inimeste ja
nende pereliikmete nõustamine ja toimetulekutreening".
Õhtuti on päevakeskus noorte päralt, kus saab mängida veel lauatennist, koroonat, erinevaid lauamänge. Võimalus vaadata televiisorit ja kasutada videoaparatuuri, kuulata
muusikat või lihtsalt sõpradega koos olla. Päevakeskuses
saab läbi viia seminare, seltskondlikke üritusi, pidada tähtpäevi. Vallajuhid on kohtunud iga kuu vallarahvaga ning
vestelnud olukorrast riigis-vallas. Vahetu kontakt rahvaga on
leidnud mõnegi probleemi kiire ja parima lahenduse tee.
Valla poolt on toetatud kõiki pensionäride üritusi,
korraldatud mitmeid ekskursioone. Kuus korda aastas kutsutakse pensionärid seltsimajja või lauluväljakule ühiselt kokku
saama ja pidu pidama.
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kasutada Haaslava meeskoor ja Kuuste naiskoor. EV presiKülalisteks on olnud praegune EV president Arnold
dendi korraldatud "Kauni kodu" konkursil on meie valla maRüütel, riigikogulased Villu Reiljan, Mai Treial, Jaan Pöör ja
japidamised saanud kolme aasta jooksul kaks korda parimate
paljud teised.
hulka (Marielle ja Valter Annamaa ning Maie ja Uno Otsa).
Paremaks vallarahva teenindamiseks töötavad valla
Oleme osalenud Aardlapalu prügila sulgemise etterahalisel toetusel perearst, hambaravi. Avatud on apteek ja
valmistamisel ja sinna rajatava reoveepuhasti projekteerimijuuksur, avamisel kohe-kohe õmblustööde teenuse pakkumisel. Taotlusprojekt on koostatud Ignase küla veevarustuse ja
ne.
kanalisatsiooni uuendamiseks, abi on saadud Aardla küla
Tervisesport ja liikumine on hea tervise alus, seetõtkanalisatsiooni remontimiseks. Rahaliselt oleme toetanud
tu oleme korraldanud ja ise kaasa löönud igaaastased jüriöö
Haaslava meeskoori, Kuuste naiskoori, Kaitseliitu, noorkotjooksud, jalgpallimatšid vallaametnike ja kooliõpilaste vakaid-kodutütreid, valla politseikonstaableid, taluseltsi, jahihel. Kevadel võisteldi Roiu korvpalliplatsil vabavisetes
meeste seltsi, jalgpalli- ja korvpallivõistkondi.
Haaslava vallavanema karikale.
Septembrikuisel vallavolikogu istungil otsustati vasKäesolevast aastast on neljapäevasele lisandunud
tu võtta lisaeelarve, milles eraldati täiendavalt laekunud raesmaspäevane täiendav bussiring.
hast vahendeid kaitseliidule raamatu trükikulude katteks,
Sotsiaaltemaatika on aktuaalne ja pideva tähelepanu
lasteaia piirdeaia ehituseks, Sillaotsa Põhikoolile palgafondi
all, seotud paljude inimestega. Lahendamisel on sotsiaalkorsuurendamiseks, kooli arvutite ostuks. Veel eraldati raha
terite, koduhoolduse, täiendavate koduteenuste pakkumine.
Priiuse Seltsimajale tuleohutusvahendite ostuks, Ignase ja
Aardla külade tänavavalgustuse ehituseks, Roiu bussiootepaMajandus
viljoni remondiks, vallateede remondiks, Ignase küla puurEttevõtluse arendamiseks oleme toetanud ettevõtkaevu ja trassi läbipesuks, valda loomade matmispaiga väljajaid nii materiaalselt kui ka moraalselt. Oleme koostanud
ehitamiseks, Haaslava meeskoorile ülikondade ostmiseks,
projekte vallateede korrastamiseks, jääkreostuse likvideerikoolidevaheliseks arvlemiseks. Riiklike täiendavate vahendimiseks, supelrandade ehituseks, spordiväljakute rajamiseks,
te eraldamisega algklasside koolilõunaks saame kindlustada
matkaradade ja puhkekohtade ehituseks. Sponsorkorras aitaselle aasta lõpuni kõik Sillaotsa kooli õpilased tasuta lõunasid kohalikud ettevõtjad remontida Kurepalu laululava, kus
söögiga.
üle Eesti tuntud Haaslava meeskoor korraldab igaaastaseid
Kõik see sai toimuda ainult tänu sellele, et praeguse
Haaslava meestelaulupäevi. Hooldus ja remonditöid oleme
vallavolikogu enamus hääletas valdade liitmise vastu ja seisis
pakkunud eelkõige oma valla ettevõtjatele, et inimesed kooma valla arengu eest.
hapeal tööd saaks.
Koostööd oleme teinud Kaitseministeeriumi üksusKõike head soovides
tega, kes rajavad meie valla territooriumile kaasaegse lasketiiru, mida saavad tulevikus kasutada ka meie valla õpilased,
Koit Prants
kaitseliitlased, jahimehed.
vallavanem
Vallarahva ja vallaõpilaste paremaks teenindamiseks ostsime uue autobussi IVECO. Samuti saavad bussi

Kes septembrikuus on sündinud...
1

2

3
4
6
7

8

9
10

Dmitri Fedotov
Elfriede Nikopensius
Raimond Pastel
Anna Ivanova
Liidia Virker
Aino Kartsepp
Eerik Paide
Harri Prii
Helgi Tohvri
Asta Kuusmann
Ene Ojamaa
Laine Ernits
Alma Mitt
Amalia Tiškina
Vello Kallavus
Rosalie Leiman
Ellen Koorm
Olga Rospik
Ere-Kai Lotta
Vahur Laur

1917
1923
1929
1930
1920
1938
1940
1933
1937
1941
1939
1929
1930
1930
1934
1934
1941
1918
1939
1940

Ignase
Aadami
Lange
Roiu
Tõõraste
Aardla
Ignase
Aadami
Kurepalu
Kurepalu
Aardla
Aardla
Kurepalu
Ignase
Kriimani
Päkste
Koke
Ignase
Igevere
Kurepalu

12
13
14
15
17
18
19
20

21
22
23
25
28

Sirje Roosimäe
Silvia Prii
Lonni Ljamina
Aino Heiskonen
Karl Laaber
Margarita Susi
Lembit Viru
Jaan Annamaa
Marta Kilgi
Johannes Vahva
Tiiu Saks
Helju Lilo
Ivar Nigul
Jelisaveta Jevstafjeva
Elsbeth Loss
Hillar Kärna
Johannes Loost
Linda Küün
Roman Smolin

1934
1932
1923
1921
1923
1931
1942
1936
1920
1930
1939
1937
1939
1924
1915
1936
1930
1928
1940

Roiu
Aadami
Päkste
Roiu
Haaslava
Päkste
Koke
Koke
Kriimani
Kriimani
Aardlapalu
Metsanurga
Mõra
Roiu
Haaslava
Metsanurga
Roiu
Paluküla
Ignase

Palju õnne!
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KODUKANDILOOD LXVII
lehekülgi Haaslava valla ajaloost
Valimised Haaslaval
Lähenemas on järjekordsed kohalike omavalitsuste valimised, kus valitakse
vallavolikogu. Riigiisad vaidlesid pikka
aega, kas rahvas peab valima ainult erakonnanimekirju ja üksikkandidaate, või neid ja
lisaks ka valimisliite. Nüüd on kohtuotsusega lubatud nii valimisliidud, kui parteinimekirjad. Ajas tagasi vaadates peab aga
tõdema, et valimiste eel on hullematki tehtud kui vaieldud. Peaasi, et võimu juurde
pääseks. Meie vallas on aga sedagi juhtunud, et keegi võimu juurde ei taha minna.
"Postimees" nr 193 - 26 august 1909.a.
Haaslavalt. Ometi viimaks.
Ligi aastase otsimise järel leiti meie vallas
mehed, kelle tervis neid lubab valla omavalitsuse juhtimine enda peale võtta. Teised
on kõik vigased. Imelik nähtus. Mujalt poolt
kuuldub, et liikusid tehakse ja ka muude
kulude pääle ei vaadata "kui aga vallavanemaks saaks." Siin otse selle vastu
"üitskõik aga vallavanembaks mina ei nakka." Mitmekordsete valimiste järel saadi
niikaugele, et augusti keskpaigas uued vallaametnikud kinnitati. Vanade rõõm oli siis
ka üpris suur. Õige mitme hää aastakese
järel saivad vallamaja ruumid lõbusat
seltskonda näha, kes "pidulikult" orjusest
pääsemist pühitses.
Eesti poliitilisel maastikul oli
1918. – 1940.a. umbes 20 suuremat poliitilist parteid, peale nende veel ligi sadakond
väiksemat parteikest ja poliitilist ühendust.
Vaatame allpool, millised poliitilised parteid ja liikumised on varem Haaslava vallas
tegutsenud ja valimistega seonduvat:
1923.a. 3 – 4 novembril toimunud
valimistel oli Haaslaval esindatud 4 nimekirja – sotsialistid (maatamehed ja töölised),
põllumehed, rahvaerakond ja asunikud
(rentnikud ja väikekohapidajad). 1210 hääleõiguslikust kodanikust käis valimas 634
inimest. Kõige rohkem hääli said sotsialistid
ja põllumehed.
"Postimees" nr 62 - 5 märts
1930.a.
2 - 3 märtsil toimunud maa- ja
vallavolikogude valimise tulemused Haaslaval (sulgudes 1927.a. valimiste tulemused): Rahvaerakond 65(36), Põllumeeste
kogud 283(249), asunikud 119(102), Tööerakond 5(6), Kristlik Rahvaerakond 10,
sotsialistid 350(404). Haaslava vallas elavast 1054 valimisõiguslikust kodanikust
käis volikogu valimas 841 inimest - s.o. ligi
80%.
Esimese poliitilise organisatsioonina asutati Haaslaval 1917.a. aprillis Eesti
Vabariiklaste Liidu osakond.

1917.a. detsembris asutati Maarahva Liidu
(ehk Maaliidu) osakond, mis aga kommunistide poolt varsti laiali saadeti.
Eesti Sotsialdemokratilise Partei
Haaslava organisatsioon asutati 1919.a. 11
mail ja selle esimeheks valiti Aksel Rüütli ja
kirjatoimetajaks Ferdinand Parson.
1920.a. aprillis asutati Haaslava Põllumeeste Kogu.
Rahvaerakonna Haaslava osakond asutati
1920.a. kevadel ja juhtideks olid Jaan Koort
ja Jaan Väljaots. Koos käidi üks kord kuus
Tartus "Postimehe" toimetuse ruumides.
1926.a. valiti partei Keskkomitee Tartumaa
esindaja asemikuks Gustav Lukk Haaslavalt.
"Postimees" nr 243 - 24 september 1920.a.
Rahvaerakonna koosolek Haaslaval.
Pühapäeval, 26 septembril on
Haaslava karskusseltsi "Priius" seltsimajas
Rahvaerakonna Haaslava osakonna koosolek, kus kõneleb ajakirjanik J. Albrecht.
Koosolekul tulevad arutlusele mitmed küsimused, muu hulgas ka see, keda Riigikogusse valida. Soovitav oleks, et Rahvaerakonna
poolehoidjaid
rohkearvuliselt
ilmuks.
Koosoleku eel võetakse ka uusi liikmeid
vastu.
1923.a. asutati Haaslavale Demobiliseeritud Sõjameeste Liidu osakond. see
oli poliitiliselt asunikele lähedalseisev
ühendus ja väheke ka vapside eelkäija.
1923.a. valiti EDSL Keskjuhatuse esimees
H. Laretei Riigikogusse. Kahjuks ei ole
teada, kes nimeliselt Haaslava EDSL kuulusid. Küll aga oli parteis suur nina Haaslaval
sündinud Gustav Hango, tollal Luunja vallasekretär ja EDSL Keskjuhatuse abiesimees, hilisem Kaitseliidu Võnnu malevkonna pealik ja Tartumaa Omakaitse üks juhte.
EDSL lagunes 1924.a. paiku ja tegevuse
lõpetas ka Haaslava osakond.
1925.a. kevadel asutati Asunikkude, Riigirentnikkude ja Väikemaapidajate Haaslava
Koondis.
Vabadusõjalaste Liidu Haaslava osakond
asutati 1934.a. alguses.
Kui Eestis tegutsevad erakonnad 1935.a.
keelustati, oli valitseval klannil vaja oma
parteid. Selleks sai "Isamaaliit". Selle Tartumaa komitee asutamine toimus 27 mail
1935.a. ja asutajate seas olid Georg Ottas ja
Rudolf Riives. 1939 - 1940.a. oli partei
Tartumaa komitee presiidiumi liige Herbert
Treial.
"Eesti Teataja" nr 16 - 22 jaanuar 1918.a.
Haaslavalt. 14 jaanuaril kavatseti
Haaslava karskusseltsi "Priius" ruumes
suurt rahvakoosolekut ära pidada, mis rumala rahva silmaringi pidi enne valimisi
selgitama teisiti, kui "hallid parunid" seda
räägivad. Aegsasti tuli palju rahvast kokku,
nii et saal kippus kitsaks jääma. Kõige selle

peale ei olnud aga selgitajaid rohkem ilmunud, kui üks "demokraatliku bloki" esindaja, kes peale koosoleku juhataja valimist
kõnelema asus. Kõneleja läks oma jutuga
kohe enamlaste valitsuse kallale, seejuures
jämedaid võrdlusi tarvitades, mida aga
töörahvas enam vaikides kuulata ei saanud.
Läbisegi kostsid kära ja hüüded "Maha",
"Tribunali alla" jne. Koosoleku juhataja,
kohaliku kooliõpetaja katsed koosolijaid
rahustada ja asjad ilusti läbi rääkida, jäid
tagajärjetuks. Rahvas ähvardas kõnemeest
ja see pidi seltsimajast lahkuma. Segadus
vaikis vähe siis, kui demokraadist kõnelejale vallamaja juurde seltskond kinnivõtjaid
järgnes. "Hallide parunite" toetusel puges
mees vallamaja aknast välja ja põgenes
metsa. Kuid küllap laimaja kätte saadakse
ja tribunalilt oma teenitud palga pärib. Siis
mõistab ta, mis tähendab töörahvast haavata, kes kauem orjata ei taha.
"Postimees" nr 251 - 4 oktoober 1920.a.
Haaslava põllumeeste protest.
Viimasel üleriiklikul põllumeeste
kongressil Tallinnas, nagu "Kajas" ja "Postimehes" ilmunud kirjutistest näha, on mitmed kõnelejad enesele ilma valimata sõnu
lubanud lausuda, auväärt rahvategelase ja
praeguse peaministri Jaan Tõnissoni kohta
ja sagedasti sarnast tooni endale lubanud,
mis kommunistide "Edasi" räuskamist
meelde tuletab. Paistab ka, et kongress
mitte kõikide põllumeeste esindus ei ole,
vaid mõne üksiku isiku poliitiliste püüete
pealesundija põllumeestele.
Sellepärast meie, allakirjutanud
põllumehed Haaslava vallast Tartumaalt,
protesteerime põllumeeste kongressi, kui
niisuguse vastu ja ei tunnista teda mitte
kõigi põllumeeste vaadete avaldajaks.
30 oktoobril 1920.a. Haaslaval.
Haaslava Põllumeeste Seltsi nimel: esimees Jaan Koort, laekahoidja Jaan
Väljaots, juhatuse liige Gustav Adamson ja
sekretär Leida Väljaots.
Siinkohal peab selgituseks lisama,
et Haaslava põllumeeste liikumine oli kaheks vaenutsevaks leeriks jagunenud. Haaslava Põllumeeste Seltsi ümber koondunud
toetasid Jaan Tõnissoni Rahvaerakonda ja
hiljem asunike parteid. Teine pool, Haaslava Põllumeeste Kogu, oli aga Konstantin
Pätsi partei allorganisatsioon.
"Postimees" nr 128 - 14 mai 1926.a.
Haaslava Igevere algkooli juhataja Aksel Rüütli on nähtavasti lootuses parema leiva peale saada, löönud käega oma
senise teenistuse peale ja sõidab nüüd ringi
sotsialistlikke kõnekoosolekuid pidades.
Tartu maakonna koolivalitsuse juhataja,
kes ka sotsialist on, ei näe seda aga pahaks
panevat, et koolijuhataja tervete nädalate
kaupa viibib kihutusreisil. Kui ka teised
õpetajad teeksid samuti, võiks õpilased
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karja lasta, see aitaks kindlustada nende
sissetulekuid ja asi oleks igapidi selge.
"Rahva Sõna" nr 137 - 21 juuni 1928.a.
Kogupõllumeestel on aastas üks
püha teise sabas kinni. Rohelise lipu õnnistamine, lõikuspidu jne. ikka peetakse söögi
ja joogiga - vähemalt üks liiter 4 mehe kohta ja õlu peale selle. Peale selle veel "peenemad" joogid. Ühele sellisele pidule, muidugi kinnisele müüdi avalikult kutseid. Pakuti ka asunike koonduse kohapealsele tegelasele. Ostis ja läks. Sõi ja jõi tükk aega
ühes kogumeestega nii kaua, kuni tõusid
paar kogumeest üles ja võtsid asuniku turjapidi, viisid ukse peale ja andsid põlvega
ja ta oligi maanteel mudas. Nüüd on asi
kohtu arutada.
"Postimees" nr 110 - 12 mai 1932.a.
Purjus inimesed saadetakse poliitilise kõnekoosoleku käiku segama.
Politsei ja koosolijad taltsutasid
purjus kogude koonduse agitaatoreid.
Meile kirjutatakse Haaslavalt.
Pühapäeval, 8. mail, käis Haaslaval eelolevatele suursündmustele - valimistele - ette valmistamas Rahvusliku Keskerakonna poolt proua Maria Reisik (Eesti
Naisliidu esinaine), kes oma tõsioludele
vastavas kõnes juhtis tähelepanu nii paljudele väärnähtustele meie majanduse, hoolekande, hariduse jne. alal, kutsudes Haaslava nais- ja meeskodanikke aktiivsemalt osa
võtma eelseisvatest valimistest. Kõne leidis
kuulajate poolt üldist poolehoidu.
Rahulikuks ei suutnud aga jääda
kogude (Põllumeeste Kogude) löömamehed,
kellele oli Tartust appi saadetud mingisugune "sekretär". Et kõik kampa kuuluvad

mehed oleksid aktiivsed, siis oli enne koosolekut hästi "julgust" võetud ja seda oli nii
suurel määral antud, et vaevalt sai proua
Reisiku kõne lõppeda, kui selleks ettevalmistatud kamp hakkas sündmata kombel
koosoleku korda rikkuma. Kuid nende korrarikkumine sai koosolijate üksmeelsel vastuseismisel ja kohaliku konstaabli sekkumisel likvideeritud.
Konstaabel oli sunnitud purjus
kogumehi taltsutama ja nende tegevusele
vastava käigu andma.
Samal päeval, kell 7 õhtul, kõneles siin endine riigivanem, sotsialist August
Rei, millise kõne järel asus tegevusse sama
kogude koonduse kamp. Nüüd aga tundus
neil sotsialistist kõneleja vastu sõbralikum
toon olevat. Vist olid pead jube selged ja
lõpuks, nagu nüüd juba selgunud, ei lähe
punaste ja roheliste huvid väga lahku."
"Postimees" nr 285 - 5 detsember 1933.a.
Haaslaval 100 saadikukandidaati.
Valimiseelsed
ettevalmistused.
Haaslaval on praegu läbirääkimised käimas kahe põllumeeste erakonna ühiselt
vallavalimistele minekuks. Algul kõneldi ka
vabadussõjalaste erinimekirjast, kuid nüüd
ei ole sellest midagi kuulda. Parteinimedega ei taha keegi valimistele tulla, vaid
luuakse uute nimede all ühendusi. Kokku on
Haaslava vallas praegu esitatud üle 100
kandidaadi. Kolmikuid on esitanud põllumehed, kuhu kuuluvad vanad põllumehed,
asunikud ja keskerakond kokku 6 kolmikut
18 kandidaadiga. Põllumeestekogul, vabadussõjalastel ja väikemaapidajatel on igaühel esitatud 10 kolmikut 30 kandidaadiga,
seega on kokku Haaslaval 108 kandidaati.
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"Tartu Maaleht" nr 22 - 22 veebruar 1934.a.
Rahvas tahtis vabadussõjalaste
erakonna üle omakohut mõista.
Maal ei sallita kindral Laidoneri
laimajaid.
Pühapäeval, 18 veebruaril, algusega kell 11 hommikul, pidas vabadussõjalaste osakond Haaslaval karskusseltsi
"Priius" saalis kõnekoosolekut, mis ebaõnnestus täielikult ja oleks peaaegu lõppenud
kõneleja peksasaamisega.
Koosolekul, kuhu oli ilmunud
umbes 100 inimest, kõneles Tartu vabadussõjalaste "kuldsuu" Albert Ofrill. Mees asus
oma ettekande alguses materdama juute ja
sotsialiste ja lõpuks tungis teravalt kallale
ka kindral Laidonerile. Koosolijad ei lasknud aga Vabadussõja aegset ülemjuhatajat
laimata ja hakkasid vahele hüüdma. See ei
meeldinud A. Ofrillile, kes enda kaitseks
kasutas tooreid väljendusi. Rahva seas
tõusis rahulolematus, kisa ja segadus. Palju
ei puudunud, et politsei oleks koosoleku
lõpetanud. Kui vaps uuesti suu lahti tegi,
tõmmati tema selja taga asuva näitelava
eesriie üles ja näidati sealt kindral Johan
Laidoneri pilti. Rahvas juubeldas. Kõneleja
aga läks seda nähes marru ja hakkas uuesti
Laidoneri laimama. Teda noomis selle eest
üks koosolekul viibiv Vabadussõja invaliid.
Kui kõneleja ka invaliidi hakkas sõimama,
sattus rahvas päris marru. Kisa ja kära
summutasid kõneleja hääle ja politsei oli
sunnitud koosoleku lõpetama. Rahvas läks
laiali, hüüdes kindral Laidonerile kolmekordse müriseva "Elagu".
Taivo Kirm

Haaslava meeskoor Soomes euroasju ajamas
Kolm aastat tagasi said alguse Soome Sysmä kammerkoori ja meie meeskoori sõprussuhted. Koos on lauldud Kambja
kirikus ja Haaslava meestelaulupäevadel, kaks aastat tagasi esineti
Sysmä raamatukülapäevadel, eelmisel aastal käidi Soomes väikese
grupiga. Head muljed nendest kokkusaamistest mälus asus meeskoor 4. juuli varahommikul taas Sysmä poole teele järjekordsele
kontserdireisile. Tänuks toetuse ja pikaajalise abi eest olid kaasa
palutud ka mõlema valla juhid – Ülenurme vallavanem Aivar Aleksejev ja Haaslava vallavanem Koit Prants. Kaasa reisis ka aastaid
koorile (bussi) juhtiva töötajana hindamatuid teeneid osutanud
Väino Zuba.
Loomulikult oli tuju ülev ja vaimukusepärlid hakkasid
pudenema kohe reisi alguses. Tallinki Autoexpress viis seltskonna
meeldivalt kiiresti lahe teisele kaldale. Lahtis oli juba ootamas
ühisprojekti kirjutaja ja eurorahade taotleja ning dirigent Kalev
Lindali kauaaegne tuttav Tapio Kivi. Imetlesime Lahti muusikapurskkaevu ja suusahüppemägede kaugelepaistvaid mõõtmeid.
Võimsa mulje jättis kõigile Sibeliustalo, millest õigupoolest kõik
Soomemaaga tutvumised pidavat algamagi. Maailma ainulaadse
akustikaga saali võimalusi ei jätnud loomulikult kasutamata ka
meeskoor, ja oli ikka tõesti kõlav ka...
Õhtuks jõudsime Sysmä külje alla Pappilasse. Kalev, kes
maabumispaika esimesena uurimas käis, tuli koos perenaisega
seltskonna juurde tagasi ja manitses: katsugu mehed ilmutada
rõõmsameelsust ja mitte spartalike elutingimuste pärast pettumust
välja näidata. Nimelt tuli kõigil nautida aida- ja lakaromantikat, ei
mingeid kämpingumajakesi nagu 2 aastat tagasi siinsamas! Ja ega

mehed lasknudki nägudel pikaks venida, ennekõike on ju seltskond
see, mis olemise huvitavaks teeb. Kui kimpsud-kompsud maha
pandud, võttis Aarne aidas pilli sülle, mehed tegid lauluga olemist
mõnusamaks ja häda polnud midagi. Söögikorrad olid kõik uhkes
mõisahäärberi saalis, üle õue kempsu silkamisega harjuti ruttu ära
ja mõned korrad sai saunagi soojaks, kuigi meie tervisekaitse oleks
sealseid pesemistingimusi nähes kestvasse minestusse langenud.
Saime veelkordse kinnituse, et mujal ei võeta euronõudeid sugugi
nii karvapealt, kui meie kodused ametnikud teha tavatsevad.
Sysmä turuplatsil III rahvusvaheliste raamatukülapäevade
avamisel esines koor taas täies hiilguses. Sündmuse tähtsust rõhutas, et seda oli avama tulnud Soome parlamendi spiiker Riitta
Uosukainen. Hoolimata palavast ilmast oli plats tihedalt publikut
täis ja kuigi lava ei olnud just hiilgava akustikaga, kõlasid meie
lauljate eesti- ja soomekeelsed laulud garneeritult Kalevi dirigendisarmiga siiski oma tuntud headuses.
Õhtul oli kõiki palutud Luhanga kirikusse kuulama Mozarti "Reekviemi", mille kandis ette rahvusvaheline muusikute kollektiiv, sealhulgas Sysmä kammerkoor, Lahti kammerkoor ja St
Christopheri kammerorkester Leedust. Dirigent oli Tibor Boganyl
Ungarist. Kontsert oli üks osa suurest europrojektist.
Kirikusse saime vahetult enne tõelist loodusmöllu. Vana
puukirik, kus pole elektrit, oli hämaras ootusärevuses. Muusikud
laval ootasid, millal leitakse võimalus nootide lugemiseks tarvilikku valgust korraldada, õues valitses äikesest tingitud hämarus ja
torm kogus tuure. Ajutistes valgustites süüdatud tulede paistel algas
kontsert, millele lisas täisvõimsuse õues toimuv. Kalevi hilisem
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hinnang kontserdile kõlaski: "Mozarti muusika, mitmete loominguliste kollektiivide, metsikute loodusjõudude ja Haaslava meeskoori
kohalolu tõttu täiesti nauditav sündmus!".
Loomulikult ei jätnud meiegi koor kasutamata võimalust
testida kiriku akustilisi omadusi. Kui kauni järve kaldal olid seltsieluks tarvilikud ettevalmistused tehtud, anti meie kingitused üle
Sysmä kammerkoori dirigendile Leena Palmile ja koorivanemale
Kyösti Piippole ning pidu hakkas pihta. Kus Kalev pundis, seal ei
hakka ilmaski igav ja laulgi võetakse alati üles, küll eesti, küll soome keeles.
Soomlaste salakavala koduõllega oli meestel eelmisest
käigust naljakaid kogemusi ja seda hoiduti pruukimast, aga tuju
püsis tõhusalt üleval ja jälle sai kinnitust soomlastelt kuuldu, et
tantsupõrandal on eesti mehed soome omadest tublisti virgemad.
Ümbritsev imeline Soome loodus lisas ühispeole veel toredaid ülivõrdeid.
Hommikul oli president Arno õhtul lubanud soovijaid
ujuma sõidutada, isegi siis, kui on ainult üks soovija. Tegelikult
valitses hommikuses õues vaid unine vaikus ning aida- ja lakapealsetesse kostus vihma tasast sabinat.
Hommikueine söödud, kogunesid mehed aida ette lauluproovile. "Aaa-aaa-aaa-aaaa!" nõudis Kalev koorilt helisevat akordi
ja kurjustas: "Pikemalt! Ära sure ära, kurat!" Koorist kostus - vist
Endlilt - hillitsetud vastus: "Kust sa seda pikemat võtad, kui vaevalt
kahe näpu vahele saab!" Järgnes mürisev naer ja järgmine akord
tuli juba hästi üksmeelselt "Jah! Jah! Jah! Jahh!"
Haaslava meeskoor on tõesti omaette fenomen. Dirigent
Kalev on väitnud, et omal ajal pani Loosti Juku (dirigent Johannes
Loost) koorile hea aluse, mis püsib siiani. Küllap on aga kooril
vedanud, et on selle hea aluse edasiarendaja. Eks pea dirigent olema üks väsimatu ja vääramatu, kes nõuab ja samas oskab õigel ajal
järele anda, kelle sõna ohjab, aga ei nähva valusa piitsahoobina.
Nali ja positiivne ellusuhtumine on toeks igal alal, kultuuritöös aga
eriti. Pole ju (vabariigi vist ainukesel) valdavalt maameeste kooril
eriti liikmeid valida. Kes teab, kas kõik lauljad nootigi lugeda oskavad ja esimese kolme proovi jooksul uue laulu häälepartiidele
alati pihta saavad. Aga oskus head tahet ja elurõõmu hinnata on
kiiduväärt.
Kooril on oma funktsionärid, nii et see toimib kui tõeline
organisatsioon. Aastate jooksul on kooril olnud mitmeid koorivanemaid-presidente, praegu istub presidenditoolil Arno. Arno on
mees omal kohal - asjaliku ja kui vaja, siis ka karmi sõnaga, olles
asjaajamistes teinekord olude sunnil ka parajal määral nn valge
juut. Maidu kui "peavarahoidja" kätte koonduvad koori (vähesed)
rahad. Endel jälle paneb kirja koori kroonika.
Meeskoori sisemine organiseeruminegi on nähtus omaette. Eks juba teatakse, kellelt mida oodata, teatakse üksteise nõrkusigi. Omavahel on justkui rollid jagatud. Näiteks läheb akordion
Aarne sülle justkui enesestmõistetavalt. Sass armastab klaverit.
Tavaliselt võib selle järgi, kui klaverihäält kuulda hakkab olema,
ilmeksimatult ära öelda, et Kalev on kohale jõudnud, aga mõnikord
on seal hoopis Sass. Maidu on tavaliselt esimene, kes bussis viisi
üles võtab. Hanno on võrratu koomik, samuti Ilmar; nooremad
poisid teevadki rohkem pulli ja möllu. Jüri muusikalised improvisatsioonid on tähelepanuväärsed, samuti tema ettevõtlikkus. Siiani
tuletatakse meelde, kuidas kahe aasta eest oli laevast maha jäänud
Jüri neile õhtuks "häälega" Sysmässe järele jõudis. Eedi ütleb igas
seltskonnas vähemalt ühe pühaliku kõne ja enamasti naelutab see-

juures mõne kuulajatest oma hingestatud pilguga nii paigale, et too
julgeb vaid hingata. Eedi ja Heldur moodustavad ka võrratu paari,
kes naabrimeestena teavad teineteisest põnevaid üksikasju ja kõrvaltvaataja arvates kraaklevad vastastikku lõpmatuseni ja himuga,
kuid ei istu seltskonnas siiski tavaliselt teineteise kuuldeulatusest
kaugemale, sest siis jääks dialoog olemata. Helduri kahe- ja enamamõttelisusedki on alati oodatud, sest kui tema on vakka, siis jääb
seltskonnast mulje kui koorist, milles üks häälerühm kaasa ei laula.
Omamoodi distsiplineeriv on koor samuti. Aastatega on
õpitud üksteise nõrku külgi tundma ja vastastikku peetakse silma
peal neil, keda varitseb valusamini korgi peale astumise oht.
Laupäeval oli kooril veel üks esinemine. Päevakavas tekkinud tühje auke täitsid mehed omanäolist puuklotside loopimise
mängu harrastades, milles mõned on lausa mainimisväärse osavuse
saavutanud. Kuulda võis ka huvitavaid jutte igasugustest elujuhtumistest. Jaan rääkis näiteks südamliku loo sellest, kuidas tema pihku koorunud mesilasema teda hiljem mitu aastat alati tervitama
lennanud ja kuidas selle pere mesilased teda pärast autoavariid
tervisehädast torgetega üle aidanud. Jaanil on mesilaste kohta nii
palju ilusat rääkida, et need ohtlikuna tundunud pisikesed nõelujad
saavad meilegi lausa südamelähedasteks.
Reisid on head asjad, siin on võimalus inimesi avastada.
Siiralt ja soojalt räägivad mehed oma kodudest, mainivad muresidki. Aeg on maha võetud, mõnegi elunähtuse üle on eemal olles
parem juurelda ja arutleda. Vallavanemategagi räägitakse pikad
jutud maha, mis nagu on tööjutud ja nagu ei ole ka, sest distants
laseb mõnel probleemil hoopis uues valguses paista.
Ärasõidupäeva hommikul istus Väino aidas sängiserval,
kõlgutas paljaid sääri ja tegi siira resümee: "Maire, kodu tahassi!"
Aida ümber aga luusisid kaks nimekaimu ühe loodushuvilise soome
nooriku seltsis, silmad magamatusest punased, ja määrasid ümbruskonna taimi klassidesse ja sugukondadesse. Ristõielised ja maavitsalised olnud juba määratudki, kohe pidi järg habesamblikeni
jõudma, enne aga jõudis kätte hommikusöögiaeg, kus taimeteadlaste botaanikahuvi aasiti nii, et habesamblike "a" endale lõpuks täpid
peale sai.
Lõunane ühiskontsert turuplatsil oli hoogsaim senistest.
Esinesid mõlemad koorid, nii meie kui Sysmä oma, samuti mõlema
koori meesansamblid. Kui algul käiski meie ansamblipoiste lavale
asudes südamest läbi kerge hirmunõksak – poisid pole ju mikrofonidesse laulnud, siis varsti oli hirm unustatud ja omavahel öeldes
tundus meie poiste esinemine põhjanaabrite omast paremgi.
Kontsert antud ja saatjatele lehvitatud, asusime tagasiteele. Veel nautisime Suurjärvistu kaunist loodust, aga mõtted olid
juba kodused.
Eestimaale tagasi jõudnud ostsid mehed esimesest omamaa poest õlut ja juustu ning koju naistele kommi. Tiksoja metsa
vahel andis koor oma seekordse viimase "kontserdi", kui õlleväljutuspeatuses enamus koorist kraavipervele rivistus ja kommentaaridega pikitud võimekusvõistluse korraldas. Ilmselt jääksid taevaväravad mõne lootustandva nunnakloostri kasvandiku ees taolist pilti
silmates vist küll igaveseks lukku...
Peagi jõudis buss Tartusse, siis Ülenurme ja sealt edasi nagu igal prooviõhtul enne mehi kokku korjates ja siis jälle laiali
jaotades. Neli päeva laulu- ja puhkusereisi oli selja taga.
Maire Henno
Ülenurme ajalehe Olevik toimetaja

Marutaud
Kuna Haaslava vallas püsib kõrge marutaudi nakatumise oht palume olla ettevaatlikud võõraste loomade ilmumisel
teie koduõuele. Soovitame mitte võõraid loomi käega puutuda.
Soovitame vaktsineerida kõiki koduloomi.
Kahtluse korral pöörduda koheselt kohaliku veterinaari poole. Kokkupuute korral marutaudi nakatunud loomaga palume koheselt pöörduda vaktsineerimiseks nakkuskabinetti.
Eevi Tamm, vallaarst
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Elukoha registreerimine
Saabusid valda
Helen Kure
Paul Rõbakov
Kadri Roos
Rasmus Annok
Elle Leppik
Oliver Leppik
Tõnu Talur
Eike Tubli-Müür
Kristiina Evart
Meriliis Evart

Mõra
Ignase
Roiu
Roiu
Roiu
Roiu
Roiu
Roiu
Roiu
Roiu

Tuigo
Pikamäe tee 5
Männi 4-2
Männi 4-2
Männi 5-22
Männi 5-22
Männi 5-22
Männi 4-27
Männi 3-28
Männi 3-28

Räpinast
Pala vallast
Tartust
Tartust
Tartu vallast
Tartu vallast
oli registreerimata
Tartust
oli registreerimata
oli registreerimata

Haaslava
Haaslava
Haaslava
Aardlapalu
Aardlapalu
Aardlapalu

Allikaoru
Allikaoru
Allikaoru
Männisalu 8
Männisalu 8
Männisalu 15

Muhu valda
Muhu valda
Muhu valda
Vara valda
Vara valda
Tartusse

Lahkusid vallast
Anu Pallas
Ats Rebane
Anni Rebane
Monika Zirkel
Thea Zirkel
Lehte Kaljagin

ÕIGUSAKTID
Haaslava Vallavolikogu määrus
Kurepalu

12. september 2002 nr 62

Haaslava Vallavolikogu 31. jaanuari 2002 määruse nr 46 osaline muutmine ja toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine
Valla elanike toimetuleku tagamiseks riikliku sotsiaaltoetuse maksmisega ning lähtudes sotsiaalhoolekande seaduse (RT1 1996, 49, 1996;
2001, 98, 617; 2002, 53, 336; 61, 375) § 222 lõikest 5 Haaslava Vallavolikogu määrab:
1. Muuta Haaslava Vallavolikogu 31.01.2002 määruse (KO 2002, 17, 392) punkti 1 ja sõnastada see järgnevalt:
1. Kehtestada alates 16. septembrist 2002 toimetulekutoetuse määramisel arvestatavate jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluruumi alaliste kulude piirmäärad Haaslava vallas:

1.1

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Kulu nimetus
Soojusenergia või kütuse maksumus

Vee ja kanalisatsiooniteenuste maksumus
Elektrienergia maksumus (v.a. elektriküttesüsteemi puhul)
Majapidamisgaasi maksumus (v.a. gaasiküttesüsteemi puhul)
Hoonekindlustuse kulud
Muud eluasemekulud (üür, hooldustasu,
halduskulud, maamaks, prügivedu jne)

Kompenseerimise piirmäär kuus
1 m2 eluruumi köetava pinna kohta
1) tsentraalse küttesüsteemiga korterelamutes kuni 6 krooni;
2) elektriküttega eluruumides kuni 20 kW eest;
3) ahikütte vm lokaalse küttesüsteemi puhul kuni 4 krooni.
4 m3 eest ühe pereliikme kohta, iga järgmise kohta lisaks 2 m3 eest
60 kW eest ühe pereliikme kohta, iga järgmise kohta lisaks 20 kW eest pliidi või
boileri olemasolul, nende puudumisel 1,0 kW eest eluruumi normpinna 1 m2 kohta
6 kg eest ühe pereliikme kohta, iga järgmise kohta lisaks 2 kg eest
kuni 0.50 krooni eluruumi normpinna 1 m2 kohta
kuni 3.50 krooni eluruumi normpinna 1 m2 kohta

3. Määrus tehakse teatavaks avalikustamisega Haaslava vallamajas ja Roiu raamatukogus ning saadetakse avaldamiseks Riigi Teataja elektroonilises andmekogus.
4. Määrus jõustub 16. septembril 2002.
5. Määruse peale võib esitada vaide Haaslava Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates määrusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud sellest teada saama, või esitada teatavaks tegemisest 30 päeva jooksul kaebuse
kohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
Avo Samarüütel
Volikogu esimees

8

Teataja

Haaslava valla valimiskomisjoni otsus kandidaatide registreerimise kohta
Kurepalu

10. september 2002

Kooskõlas kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse (RT I 2002, 36, 220; 57, 355; 63, 387; 68, 407) §-ga 37 Haaslava
valla valimiskomisjon otsustab registreerida Haaslava Vallavolikogu valimiseks 20. oktoobril 2002. aastal nende registreerimiseks esitamise järjekorras, andes neile järjekorranumbri järgmised kandidaadid:

Valimisliit "Siin me oleme"
101
102
103
104
105
106
107

Rain Jansen
Hilda-Helene Jens
Taivo Kirm
Janek Küün
Anne Laur
Rutar Meinhard
Tõnu Muru

108
109
110
111
112
113
114

Margus Pleksner
Urmas Pleksner
Tiina Prentsel
Virve Raidma
Andres Sarapuu
Peeter Suislepp
Sirle Vassila

127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

Andres Arujõe
Sirje Otsa
Kaie Nehring
Raino Nurme
Maret Roio
Arno Talbonen
Urmas Roots
Andrus Lõssenko
Marek Pungar
Elmar Vohla
Andrus Siimo

Erakond "Eestimaa Rahvaliit"
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

Avo Samarüütel
Maie Kajalaid
Koit Prants
Maie Otsa
Jaan Undrits
Sirje Vestmann
Valeri Rudakov
Anne Lõssenko
Taimi Ellen
Malle Rahnu
Marju Jansen
Lauri Roosiorg

Erakond "Eesti Keskerakond"
138
139

Ants Aasmäe
Tiit Soe

Üksikkandidaat
140

Tõnu Ojamaa
Komisjoni esimees:
Aavo Omann

Komisjoni liikmed:
Ivar Dubolazov
Ida Talbonen

Mälestame lahkunuid
Semen Jogolev
[Semjon Žogolev]

10.04.1936 – 12.08.2002
Tõõraste

Väljaandja: Haaslava Vallavalitsus. Kurepalu, 62101 Tartumaa. Tel, faks (07) 490 130
Toimetas Aavo Omann (aavo@haaslava.ee). Trükkis OÜ Tartumaa

