Haaslava valla infoleht

Nr 10 (101) oktoober 2002

Teadmiseks valijale
Nüüdseks peaksid juba kõik hääleõiguslikud isikud
olema saanud valijakaardi, milles on teatatud hääletamise koht Haaslava vallavolikogu valimise päeval 20.
oktoobril – see on Kurepalus Priiuse seltsimajas. Valimisjaoskond ootab siis valijaid kella 9.00 hommikul
kuni kella 20.00 õhtul.
Kes valimispäeval tulla ei saa, võib valida oma
kandidaadi vallavolikogusse juba eelhääletamise päevadel 14. – 16. oktoobrini, s.o. esmaspäevast kolmapäevani enne valimispäeva. Seda saab teha Kurepalus
Haaslava vallamajas kõigil kolmel eelhääletamise päeval kella 12.00 – 20.00.
Hääletama tulles tuleb esitada kehtiv isikut
tõendav dokument – ID kaart või pass, kuid kõlbab ka
muu Eesti riigiasutuse poolt väljastatud pildiga dokument, näiteks autojuhiluba.
Seejärel antakse valijale hääletamissedel, mille
täitmiseks läheb valija hääletamiskabiini, kus on välja
pandud kandidaatide nimekiri, kelle poolt saab oma
hääle anda. Valik tuleb teha volikogusse kandideeriva
40 isiku vahel. Iga nime ees on tema registreerimisnumber. Valija, olles leidnud endale meelepärase kandidaadi vallavolikogusse valimiseks kirjutab tema nime ees asuva numbri hääletamissedelile selleks ettenähtud kohta. Kui valija ei saa oma puude tõttu ise kirjutama, võib tema asemel täita hääletamissedeli mõni
teine valija tema juuresolekul. Kui kogemata läheb
midagi valesti, tagastab valija rikutud valimissedeli ja
saab uue.
Kui valija poolt väljavalitud kandidaadi number sai kabiinis sedelile kantud, murrab valija sedeli

kokku ja läheb temaga hääletamiskasti juurde, kus valimiskomisjoni liige lööb sedeli välisküljele pitsati ja
seejärel laseb valija sedeli kasti. Sellega on tema õigus
ja soov valida uude vallavolikogusse tema arvates sobivaim kandidaat täidetud.
Samas korras toimub hääletamine ka eelhääletamise päevadel. Neil päevadel saavad vallamajas hääletada ka meie valla valijate nimekirja mittekuuluvad
valijad. Nemad valivad aga ikka neid kandidaate, kes
kandideerivad valija registreeritud elukohas. Näiteks
Tartu linna registrisse kuuluv isik saab valida ikka vaid
Tartu linnavolikogu liikme sinna kandideerijate seast.
Valimispäeval saab hääletada ainult oma elukohajärgses valimisjaoskonnas.
Küll saab aga valija valimispäeval hääletada
oma valla territooriumil asuvas kodus, kui tervis ei luba tulla jaoskonda. Kasti koju saamiseks tuleb saata
või tuua kirjalik taotlus jaoskonnakomisjonile. Taotlus
peab olema valimiskomisjonil käes hiljemalt valimispäeval kell 16.00.
Nii lihtne see uue volikogu valimine ongi.
Kõige tähtsam – ärge jätke oma häält andmata. Kui nii
teete, pole ju kedagi peale iseenda süüdistada, et volikogu valitud koosseis ei meeldi või rahva arvamust ei
küsi siin vallas keegi.
20. oktoober – see on meist igaühe võimalus
järgmiseks kolmeks aastaks.
Head valimist!
Aavo Omann
valla valimiskomisjoni esimees

Valla bussi sõiduplaan valimispäeval 20. oktoobril 2002

10.00 Aardla – 10.05 Lange – 10.10 Tõõraste –
10.15 Tuigo – 10.20 Kurepalu – 10.25 Roiu – 10.30 Kurepalu

10.35 Kurepalu – 10.40 Tuigo – 10.45 Tõõraste –
10.50 Lange – 10.55 Aardla – 11.00 Kurepalu – 11.05 Roiu
– 11.10 Uniküla – 11.15 Kulpna – 11.20 Kriimani – 11.25
Sillaotsa – 11.30 Roiu – 11.35 Kurepalu

12.00 Kurepalu – 12.05 Roiu – 12.10 Sillaotsa –
12.15 Kriimani – 12.20 Kulpna – 12.25 Uniküla – 12.30
Aadami – 12.35 Villemi – 12.40 Tuigo – 12.45 Kurepalu

13.00 Kurepalu – 13.05 Tuigo – 13.10 Villemi –
13.15 Aadami – 13.20 Uniküla


14.30 Roiu – 14.35 Kurepalu

14.50 Kurepalu – 14.55 Roiu – 15.00 Sillaotsa –
15.05 Koke – 15.10 Sooru – 15.15 Sihi bussipeatus – 15.20
E-tänav – 15.25 Kurepalu

15.45 Kurepalu – 15.50 E-tänav – 15.55 Sihi bussipeatus – 16.00 Sooru – 16.05 Koke – 16.10 Sillaotsa – 16.20
Kriimani – 16.25 Kulpna – 16.30 Uniküla – 16.35 Aadami –
16.40 Villemi – 16.45 Tõõraste – 16.50 Lange – 16.55 Aardla – 17.00 Kurepalu

17.20 Kurepalu – 17.25 Aardla – 17.30 Lange –
17.35 Tõõraste – 17.40 Villemi – 17.45 Aadami – 17.50
Uniküla – 17.55 Kulpna – 18.00 Kriimani – 18.05 Sillaotsa
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Kes oktoobrikuus on sündinud...
1

3
4
5

7
8
9
12
15
16

Rosalinde-Vilhelmine Hals
Veera Ahtijainen
Maiga Peri
Jaan Undrits
Eduard Sahk
Elsa Meinhard
Vello Soome
Helga Zirk
Vaike Riibak
Kuzma Derjabin
Jaan Laur
Vaike-Vilhelmine Randoja
Maria Gubar
Esta Kõiv
Tamara Kobjaševa
Endel Undrits

1913
1929
1936
1937
1932
1931
1926
1927
1942
1935
1937
1929
1924
1938
1938
1933

Päkste
Roiu
Ignase
Kurepalu
Mõra
Ignase
Metsanurga
Roiu
Roiu
Uniküla
Koke
Tõõraste
Ignase
Kriimani
Roiu
Kurepalu

18
20

21
22
23
26
28
30
31

Väino Kerge
Aino Kiin
Aleksandra Vahva
Ants Raudoja
Leida Raudoja
Pille Pae
Laine Nahksepp
Ellen Kägo-Saunasoo
Juhan Malleus
Aino Laja
Alviine Kenk
Elmar Kopli
Palageja Saks
Aime Rulli
Arkadi Raud

1935
1914
1921
1935
1937
1941
1941
1941
1941
1936
1924
1929
1930
1942
1939

Kriimani
Haaslava
Kriimani
Kurepalu
Kurepalu
Roiu
Alaküla
Päkste
Kriimani
Ignase
Roiu
Tõõraste
Kõivuküla
Lange
Roiu

Palju õnne!

Vallavanema veerud
Hea vallarahvas!
Päikeselise sügisega alanud
lehesadu on toonud meie valda ka
teistsuguste lehtede (lendlehtede)
saju. Iga vallavolikokku pürgija
üritab endast märku anda. Paraku
on lehelaotajaid, kel endal midagi
öelda pole, aga teise kohta räägiks
palju. Nii manatakse praegust volikogu ja vallavalitsust, lubatakse
pudrumägesid ja piimajõgesid, endale aru andmata, kas lubadusteks
ka katet pärast valimisi olemas on
või jääb see puhtalt hea süžeega
näitemänguks. Süžeeks on valitud
küll valimisteks eraldatud raha, mida suunab valla valimiskomisjon
otseste valimistoimingute teostamiseks (bussitransport, valimiskabiinid, kantseleitarbed, ruumide kasutus jm). Samuti heaks süžeeks on

saanud lisaeelarvega täiendavalt
eraldatud raha Haaslava meeskoorile ülikondade ostuks, mida käsutab
Haaslava meeskoor, mitte Haaslava
vallavalitsus. Eelpoolloetletud ja ka
uusi väljamõeldisi uskudes saavutame paraku sellise tulemuse, mida
me soovinud pole.
Eelmises lehenumbris teadustati järjekordsest jalgpallilahingust Sillaotsa koolipoiste ja Haaslava vallavalitsejate vahel. Kui esimese poolaja võitsid vallaametnikud, siis teise poolaja tulemus jäi
viigiliseks 2:2. Lõpplahenduse andsid penaltid koolipoiste-vilistlaste
kasuks seisuga 5:3. Hoolimata jahedast ilmast jagus võistlustele publikut, mängijaid, vilemehi, kommentaatoreid, tantsutüdrukuid. Õhtu
lõpuks sai enamus osalejatest mee-

AS BALTOIL
Roiu, Männi 1
korraldab 25. oktoobril kella 17 – 18

LAHTISTE USTE PÄEVA
valla elanikele

les peetud autasudega, hüvastijätuks
veel väike ilutulestik.
Vallaelanike paremaks teenindamiseks hakkab alates uuest
õppeveerandist s.o. 4. novembrist
sõitma buss marsruudil Tartu-RoiuTartu väljumisega tööpäeviti 16.10
Tartu bussijaamast.
Hea vallarahvas, kutsun
teid osalema 20. oktoobri vallavolikogu valimistel. Pole olemas lootusetuid olukordi ega lahendamatuid
probleeme. Võti lahendusteks on
alati hea tahtega inimesed, kes on
valmis oma teadmisi, energiat ja
aega pühendama olukordade muutmiseks. On vaja ka koostöövõimet
ja meeskonnatöö soovi.
Kõike head soovides
Koit Prants, vallavanem
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Kutse seminarile!
Kolmnurk – õpetaja, õpilane, lapsevanem – ei
ole tihti võrdhaarne. Oluline oleks, et kolme osapoole
vaheline koostöö pakuks rahulolu kõigile. Lapsevanem on lapse jaoks olulisim.
Perekonnas saab laps kõige esimese õpikogemuse, vanemad mõjutavad oma käitumismudelitega
laste elu. Laste elukvaliteet sõltubki suuresti nende
vanemate oskustest ja võimalustest anda oma lastele
parim kasvatus. Tänapäeva laps on mitmete vastuoluliste mõjutuste, ahvatluste sees. Lapsevanem peaks
abistama last valikute tegemisel ning ühiskonnas pakutavate võimaluste kasutamisel. Mida noorem on laps,
seda enam vajab ta põhiväärtuste kujunemisel vanemate toetust ja abi.
Kool ei ole kõikvõimas – see, mis on jäänud
koolieelses eas arendamata, pole hiljem enam sageli
kompenseeritav. Õpetaja puutub iga päev koolis kokku
õpilaste halva koolikohustuse täitmise, koduülesannete

tegemata jätmise, inetu kõnepruugi, hoolimatu suhtumisega ümbrusse ja muude taoliste probleemidega.
Kooli ja kodu vahel peab toimuma koostöö. Mitmed
uuringud räägivad sellest, kui vähe vanemad tunnevad
oma lapsi, kui väike on kooli ja kodu vaheline side.
Lapsevanemate pedagoogilise teadlikkuse kasv on üks
nendest teguritest, mis aitaks kaasa soodsa koduse kasvukeskkonna kujunemisele. Teadlik lapsevanem tunneb huvi lapse koolielu vastu, ta oskab näha ja üritab
mõista ning aidata oma last. Edukas inimlaps tuleb sellest kodust, kus temaga on pidevalt ja mitmekülgselt
tegeldud.
Lapsevanem vajab koolituskursusi, sest nende
kaudu saab ta omandada teadmisi ning oskusi oma lastega paremini toimetulekuks. Seepärast pakub Sillaotsa
kool lastevanematele hea võimaluse tasuta osaleda seminaril.

Laupäeval, 12.oktoobril kell 10.30 toimub Sillaotsa Põhikoolis seminar
"Laps, kodu, kool".
Ettekanded:
 Lapse koolivalmidus ja ootused esimese klassi õpilase suhtes. M. Roio
 Kas minu lapsel on koolis ja kodus hea olla?
Ruth Soonets (Tartu Laste Tugikeskuse juhataja)
 Õpetaja muutunud roll. I. Suislepp
 Hoolekogu roll lapse ja kooli arengus. A. Lõssenko
 Õppetööd takistavad sotsiaalsed probleemid. M. Otsa
Ettekannetele järgneb töö rühmades, mille käigus katsume leida ühiselt võimalusi meid puudutavate küsimuste lahendamiseks.
Toimub ka CAP koolitus täiskasvanutele. Lea Voltri juhendamisel õpivad lapsevanemad, kuidas kuulata
last, tunda ära väärkohtlemist ning aidata kriisi sattunud last.
Seminari lõpetamine on kell 15. 00.
Lp lapsevanemad ja kõik asjast huvitatud, olete oodatud meie seminarile.
Ilvi Suislepp
Sillaotsa Põhikooli õppealajuhataja

Kultuuriüritused Priiuse Seltsimajas
27. oktoober
8. november
10.-11. november
17. november
22. november

pensionäride sügispidu
kell 12.00
isadepäeva tähistamine koos Sillaotsa Põhikooliga
laskmisvõistlused
Sillaotsa Põhikooli läbiviimisel
laste mängu-tantsupäev
kell 12.00
Kadri-Mardi tantsupidu
kell 21.00

Sünniaasta 2002
Robert Tuul
07.09.2002
Uniküla
Kristjan Steinfeldt
11.09.2002
Aardla
Palju õnne!
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Meedianädal Sillaotsa koolis
Sillaotsa Kool sai meedianädala (16.-20. september) lõpuks 8
ajalehe võrra rikkamaks. Nimelt
pani iga klass kokku oma klassi ajalehe, kus leidsid kajastamist nii
koolisündmused kui ka uudised
laiast maailmast. Palju oli pilte, nalju, samuti ristsõnu ja isegi koogiret-

septe, horoskoopidest rääkimata.
Iga klass tegi ajalehe enda maitse ja
jõukohasuse järgi – suuremad klassid panid rohkem rõhku sõnalisele,
väiksemad pildilisele osale, samuti
oli väga erinev ajalehtede maht ja
formaat.

Ajalehed on vaatamisekslugemiseks väljas raamatukogus.
Alljärgnevalt mõned stiilinäited.
Head lugemist!

Sügispidu
Sügispeol oli puhvet. Puhvetist sai osta kommi, küpsist ja
limonaadi. Enne kui puhvetisse läksime, mängisime ringmängu ja mõtlesime vanasõnadele lõpud. Kui
õige lõpp oli siis sai auhinnaks
kreeke. Pärast söömist tantsisime
diskol. Saal oli ilusti kaunistatud.
3. klass
Spordipäev
Spordipäev oli teisipäeval.
Seal oli palju võistlusi. Esimene ala
oli 30 m jooks. Kõige kiirem oli
Mihkel ja teised ka jooksid hästi.
Järgmine ala oli pallivise. Kõige
vähem visati meie klassist alla 10
m. Kõige rohkem visati üle 25 m.
Eelviimane ala oli ümber staadioni
jooks. Ümber staadioni jooksus oli
kõige halvem aeg üle minuti ja kõige parem alla 50 sekundi.
3. klass

Horoskoop
Lõvi: sügisel tahad sa pidevalt magada ja oled väsinud. Sa võta vitamiine, et ennast üles ergutada. Hoia
eemale esmaspäevadest, need ei too
head.
Jäär: Ole ettevaatlik joovastavate
ainetega. Ära õppimises üle pinguta. Võta lihtsalt kõike vabamalt.
Kaljukits: Sa pead olema ettevaatlik, sest sinuga võib juhtuda õnnetus. Aga muidu ela normaalselt edasi.
Neitsi: Sa saad endale suure koguse
raha, mille sa ruttu ära raiskad. Nii
et, hoia raha ja ära raiska.
Kaalud: Sel nädalal sa kaalud kõiki
ja kõike. Isegi oma ema ja isa võid
sa ära kaaluda.
Skorpion: See nädal tuleb sulle
kuum. Ja sa kipud kõiki salvama.
Pärast seda aga jooksed minema.

Veevalaja: Suga juhtub õnnetus.
Õnnetus seisneb selles, et sa jääd
veeuputuse kätte. Aga ära sa ei upu.
Vähk: Sel nädalal sa muutud tihti
punaseks. Ära ärritu, siis seda ei
juhtu. Hoia eemale restoranidest
Sõnn: Püüa olla sõbralik ja ära nori
tüli. Kui kuskil näed mingit jama,
siis mine ja pane asi paika.
Kaksikud: Ära aja õpetajatele vastu. Käitu tunnis korralikult, siis
näed, kuidas hinded paranema hakkavad.
Ambur: Kuigi sul läheb elus hästi,
saab sul veel paremini minema.
Kõik oleneb sinu soovist.
Kalad: Kui sa mõtled mingi mõtte
välja, ei tagane sa sellest. Kui see
mõte sinu lähedastele ei meeldi,
võid sa kaotada oma sõbrad, kuid sa
saad sellest õppetunni.
9. klass

Tiina Karu
Sillaotsa Kooli huvijuht

Eesti Geenivaramu
Eesti Geenivaramu projekti raames luuakse
Eesti rahvastiku tervise-, sugupuu- ja geeniandmete
elektrooniline andmekogu – Geenivaramu. Geenivaramu võimaldab tulevikus teha uuringuid haiguste teket
ja kulgu mõjutavate geenide leidmiseks. Geenivaramu
annab tulevikus võimaluse täpsemalt hinnata terviseriske ja diagnoosida haigusi, neid haigestumist ja saada
tõhusamat ravi.
Kõige lihtsamalt öeldes on Geenivaramu projekti eesmärk koguda teavet Eesti rahvastiku tervisest
ja pärilikkusest. Kogutud informatsiooni saab kasutada
haiguste varaseks diagnoosimiseks ja uute ravimite
väljatöötamiseks.
Projekt viiakse ellu kahes etapis: pilootprojekt
ja põhiprojekt. Kuus kuud kestva pilootprojekti raames kogutakse kümne tuhande geenidoonori terviseseisundi kirjeldus ja vereproov kolmes Eesti maakonnas: Saaremaal, Lääne-Virumaal ja Tartumaal. Piloot-

projekti eesmärk on testida projekti mudelit ning protsesside turvalisust ja kvaliteeti. Kogu Eestit haarava
põhiprojekti kestvuseks on planeeritud viis aastat.
Eesti Geenivaramu projektis osalemine vabatahtlik ja põhineb geenidoonori nõusolekul, geenidoonoriks olemise fakt on konfidentsiaalne ning isikustatud andmeid saab Geenivaramust ainult geenidoonor
ise ja tema nõusolekul geenidoonori arst. Geenidoonoril on igal ajal võimalik esitada avaldus oma andmete
isikustamist võimaldava koodi hävitamiseks. Geenidoonoril on oma valikul õigus teada või mitte teada
oma geeniandmeid.
Nõusoleku annab geenidoonoriks saada sooviv
inimene oma perearsti juures. Alla kirjutades annab
inimene nõusoleku saada geenidoonoriks, anda 50 ml
veeniverd ning lasta perearstil koostada terviseseisundi
kirjeldus ja sugupuu. Alles pärast nõusoleku vormi
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allkirjastamist täidab perearst elektroonilise terviseküsimustiku ja võtab vereproovi.
Seadus keelab geenidoonori andmete muul
eesmärgil kasutamise. Kindlustusfirmad või tööandjad
ei saa geenivaramust andmeid kindlustusvõtjate kohta.
Geenivaramu andmeid ei tohi kasutada isaduse ja isikute tuvastamiseks ega kuriteo uurimisel. Andmeid
kasutatakse teadusuuringuteks rahva tervise ja geneetika valdkondades. On loodud Eesti Geenivaramu eetikakomitee, mille tegevuse eesmärk on geenidoonorite
tervise, isikliku- ja eraelu puutumatuse ning teiste põhiõiguste ja vabaduste kaitse.
Eesti Geenivaramu projekti kohta saab iga huviline teavet Geenivaramu trükistest ning Geenivaramu

infotelefoni ja kodulehekülje kaudu. Geenivaramus
osalemise kohta võib infot küsida ka oma perearsti
käest. Just perearstid on need, kes hakkavad andmeid
koguma.
Geenivaramu kodulehekülje aadress on
www.geenivaramu.ee. Geenivaramul on ka oma infotelefon numbriga (07) 440 200. Sellel numbril võivad
helistada kõik, kes tunnevad huvi Geenivaramu projekti ja selles osalemise vastu. Küsimusi võib saata ka eposti aadressile geenivaramu@geenivaramu.ee või
info@geenivaramu.ee.
Aire Koik
Eesti Geenivaramu teabejuht

KODUKANDILOOD LXVIII
lehekülgi Haaslava valla ajaloost
LEIDA KIBUVITS - 95
18 oktoobril möödub 95
aastat Leida Kibuvitsa sünnist. Ta
on üks vähestest Haaslava vallas
sündinud kirjanikest.
Väljavõte kogumikust "Eesti Kirjanike Leksikon" Olaf Kruus
ja Heino Puhvel, Tallinn, 2000.a. lk
196/197:
Leida Kibuvits (aastani
1931 Kupits) sündis 18 oktoobril
1907.a. Haaslava vallas karskusseltsi "Priius" puhvetipidaja tütrena. 1909.a. siirdus perekond Tartusse. Õppis 1913 - 1919.a. A.
Salomoni saksa tütarlaste koolis ja
1919 - 1927.a. ENKS tütarlaste
gümnaasiumis ja 1922 - 1924.a.
kunstikoolis "Pallas". Töötas trükitöölisena "Varraku" trükikojas ja II
diviisi intendantuuris masinkirjutajana 1929 - 1931.a. Abiellus
1931.a. ohvitseriga ja abikaasa
ümberpaigutamise tõttu elas 1932 1936.a. Pärnus, siis 1936.a. Viljandis ja taas Pärnus ja 1940.a. asus
Tallinna. 1944 - 1946.a. töötas ta
"Rahva Hääle" toimetuses kultuuriosakonna juhatajana. Eesti Kirjanike Liidu liige 1938 aastast. Elas
kutselise kirjanikuna Tallinnas,
vangistati poliitilistel motiividel
1950.a. Pöördus Siberist tagasi
1954.a. tagasi Tallinna, kus jätkas
kirjandustegevust. Suri 5 detsembril
1976.a. ja on maetud Metsakalmistule. Tema debüütromaan "Soomustüdruk" (Tartu 1932) kujutas särt-

sakat agulitüdrukut, kes peab endale eluteed sillutama sõjaväeametnikuna. Kirjastuse nõudel tublisti
kärbitud romaani avaldas kirjanik
hiljem (1957, kordustrükk 1986).
Avaldanud veel romaanid "Rahusõit" (Tartu 1933), "Paradiisi pärisperenaine"
(Tartu
1934),
"Manglus Sepapoeg" (Tartu 1936)
ja "Kass arvab, et...." (Tartu 1936).
Edaspidi avaldas L. Kibuvits peamiselt novelle ja lühijutte. Ilmusid
novellikogud "Rist ja rõõm" (Tartu
1938), "Sipelgaõli" (Tartu 1941) ja
"Elagu inimene" (1962). L. Kibuvitsa sulest on ka kaks noorsooraamatut "Kaks meest on ikka kaks meest"
(1947) ja "Tuljak ja Tups" (1948).
Pooleli jäi pikem perekonnaromaan
"Leinapajud" (katkendid "Sirp ja
Vasar" 1945 ja "Looming" 1946),
milles ta kavatses näidata kolme
generatsiooni naistegelaste võitlust
sotsiaalsete oludega. Postuumselt
on avaldatud proosakogumik "Endistest aegadest" (1977). Eesti novellivara sarjas ilmus valimik "Lepatriinupunane" (1987). L. Kibuvits
on tõlkinud Goethe "Wilhelm
Meisteri õpiaastad" (1958) ja "Wilhelm Meisteri rännuaastad" (1959)
ning valimiku Stefan Zweigi "Novelle" (1965, koos N. Andreseniga).
Esimene suur tunnustus
saabus, kui 1932.a. K/Ü "Loodus"
romaanivõistlusel saavutas L. Kibuvitsa romaan "Soomustüdruk" 39

käsikirja seas I koha. Järgmisel
aastal tuli tema romaan "Rahusõit"
samal võistlusel Anton Hansen
Tammsaare suurteose "Tõde ja õigus" V osa järel II kohale.
"Nool" nr 17 - 10 juuni
1933.a.
Tartu kirjandushorisondilt verivärske "Looduse" armuosaline,
ohvitseri noorik Leida Kibuvits tegi
lihtsalt, autobiograafia novelliks ja
romaaniks. Nüüd ootame ja kaeme,
mida kõnelevad järgmised teosed.
"Esmaspäev" nr 18 - 5 mai
1935.a.
Intervjuu Leida Kibuvitsaga. Lained "Paradiisi pärispere-
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naine" ümber. Romaani peategelast
Eeva Orsti samastatakse meie teatritegelase
Liina
Reimanniga.
.....enne abiellumist leitnant August
Kibuvitsaga elas Leida Tartus Liina
Reimanni korteris. ... Tartus õppis
Leida Kibuvits "Pallase" kunstikoolis ja Konrad Mägi pidas teda
üheks oma andekamaks õpilaseks!
"Sirp ja Vasar" nr 63 - 10
märts 1945.a.
Leida Kibuvits jutustab endast. ... esimeseks honorariks oli
mul kaks prantssaia teose eest
"Kõige kasulikum koduloom". Olin
siis 10 aastane ja esimene tasu alla
arvatud looming oli pisut põrandaalune, abistasin oma klassikaaslast.
Paarikümneaastaselt kirjutasin oma
esimese romaani "Soomustüdruk"
ja selle honorariks oli autori väljasaatmine Tartust Pärnusse. Seal
kirjutasin "Rahusõidu", romaani
laisavõitu noorikust, kes oma kodu
kaitseks võib ka tappa. Romaan
"Paradiisi pärisperenaine" on vananevast näitlejatarist ja tema
traagikast kodanliku teatri taustal.
Nõukogude ajal võitsin 1941.a.
"Sirp ja Vasara" novellivõistlusel
esimese koha lühijutuga "Väike kivi".

Teataja

reske. Jutud olid kaunis kriitilised –
praagitootmisest, kehvadest tervishoiu- ja haridusoludest jne. Nii oli
kirjas, kuidas 1945.a. kevadel otsis
naisterahvas Nõmmel kohta sünnitamiseks. Võib arvata, et just nende
lugudega sai alguse tema edasine
kannatustetee.
1950. a. 13 veebruaril L.
Kibuvits arreteeriti ja mõisteti sama
aasta 8. mail "kodumaa reetmise"
süüdistuse alusel 25 aastaks vangilaagrisse ja 5 aastaks asumisele.
Karistust kandis ta Nõroblagis Permi oblastis.1954. a 10 novembril
vähendati karistust 10 aastani ja
lõplikult vabanes Leida Kibuvits
1955. a alguses.
Ei tea, kas mõjutasid pikad
ja rasked Siberi aastad või miski
muu, aga nüüd ilmus tema loomingusse "klassivõitluse ja sotsialistliku realismi" element. Kui 1932.a.
kirjutatud "Soomustüdruk" oli laadis "lihtsast tütarlapsest ohvitseriprouaks", siis nüüd, sama raamatu
kordustrükis olid kõik tegelased ja
eriti eesti ohvitserkond kujutatud
võimalikult
naeruväärsete,
vaimuvaesete ja väikekodanlike
eelarvamuste küüsis sipleva seltskonnana.
"Õhtuleht" nr 119 - 22 mai

1944 – 1945.a. avaldas Leida Kibuvits "Rahva Hääles" pikema
sarja "Kilde ja killukesi", kus kirjutas olukirjeldusi, följetone ja humo-

1957.a.

tab, et äsjailmunud raamat on nii
idee, kui ka pea ja kõrvaltegelaste
karakterid radikaalselt ümber kujundanud. 1932.a. teos oli ajaviiteromaan – "vaene tüdruk teeb hea
partii". 1957.a. ilmunu aga on kaalukas tõsine klassiteadlikke probleeme tõstatav teos, teemal "vaese
haritud tütarlapse elu ummikusse
jooksmine kapitalistlikus ühiskonnas". Sisse on toodud ka 1905 ja
1917.a. revolutsioonid, välismaine
interventsioon ja kodusõda. Uus
trükk on seega meie lugejatele igati
vastuvõetavam.
"Sirp ja Vasar" 10 detsember 1976.a.
ENSV Kirjanike Liidu poolt
avaldatud nekroloog:
… Mälestame Leida Kibuvitsa omanäolise kirjanikuna, kelle
teosed leiavad kaua sõpru.
Leida Kibuvitsa teoses
"Soomustüdruk" on juttu ka Haaslavast. Lehekülgedel 54-55 on kirjas, kuidas tema isa, kes oli karskusseltsi "Priius" puhvetipidaja,
ähvardas karskusseltsi ruumidesse
napsi võtma tulnud purjus vallavanemat ja temaga kaasas olnud seltskonda jahipüssiga, peale mida ta
ametist lahti tehti.
Taivo Kirm

Bibliograafia "Soomustüdruk" kohta. Põguski võrdlus nende
kahe romaani väljaande vahel näi-

Eelteade ametlike kohanimede määramise kohta
Kooskõlas Kohanimeseadusega ja Kohanimede määramise korraga Haaslava vallas on tehtud ettepanek määrata ametlikeks kohanimedeks
Aadami külas
Aasa – Väino Prii omandisse kuuluvate
hoonete aadressi- ja maa katastriüksuse nimena.
Ojamäe – Anu Hillermaa omandisse kuuluvate
hoonete aadressi- ja maa katastriüksuse nimena.
Aardla külas
Lepiku – Kaljo Valk omandisse kuuluvate
hoonete aadressi- ja maa katastriüksuse nimena.

Haaslava külas
Niidu – Eerika kinnistu jagamisel tekkiva
maa katastriüksuse nimena.
Eerika tee
– Eerika kinnistu jagamisel
tekkiva maa katastriüksuse nimena.
Igevere külas
Kirbuvälja – Kirbu kinnistu jagamisel tekkiva
maa katastriüksuse nimena.
Kõigil, kellel on vastuväiteid toodud nimede
ametlikeks kohanimedeks kinnitamise kohta, esitada
need vallavalitsusele 30 päeva jooksul käesoleva eelteate avaldamisest.
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Elukoha registreerimine
Saabusid valda
Endel Matsalu
Milvi Loorits
Kätlyn Matsalu
Helin Matsalu
Eret Matsalu
Ingrid Matsalu
Pille Lillemäe
Andrus Lillemäe
Leanne Lillemäe
Andris Lillemäe
Maie Koidu
Valentina Pazilina
Olga Peterson
Mart Avarmaa
Jelena Avarmaa
Klaarika Tuul
Jaan Hango
Margit Sulaoja
Edmar Sulaoja
Leila Sulaoja
Nadežda Zaremba
Igor Gorenov
Ksenia Zaremba
Aleksandr Nikiforov

Uniküla
Uniküla
Uniküla
Uniküla
Uniküla
Uniküla
Uniküla
Uniküla
Uniküla
Uniküla
Uniküla
Ignase
Ignase
Mõra
Mõra
Uniküla
Igevere
Roiu
Roiu
Roiu
Roiu
Roiu
Roiu
Roiu

Väike-Pruksa
Väike-Pruksa
Väike-Pruksa
Väike-Pruksa
Väike-Pruksa
Väike-Pruksa
Roosi 1
Roosi 1
Roosi 1
Roosi 1
Roosi 1
Pikamäe tee 2
Pikamäe tee 2
Makkle
Makkle
Veski
Kangru
Kesktänav 3-4
Kesktänav 3-4
Kesktänav 3-4
Kesktänav 4-4
Kesktänav 4-4
Kesktänav 4-4
Kesktänav 4-4

Värska vallast
Värska vallast
Värska vallast
Värska vallast
Värska vallast
Värska vallast
Tartu vallast
Tartu linnast
Tartu vallast
Tartu vallast
Tartu vallast
Tartust
Tartust
Tartust
Tartust
Tartu vallast
Elvast
Tartust
Tartust
Tartust
Tartust
Tartust
Tartust
Tartust

Aardla
Koke
Paluküla
Tõõraste
Haaslava
Roiu
Roiu
Aardla
Aardla

Keskuse 2-7
Sipelga
Mäe-Sagara
Väike-Kuremäe
Jõe
Oja 8-2
Kesktänav 10-8
Keskuse 3-5
Keskuse 3-5

Saare valda
Võnnu valda
Tartusse
Tartu valda
Tartusse
Võru valda
Sangaste valda
Ülenurme valda
Ülenurme valda

Lahkusid vallast
Kalle Karu
Külli Pruuli
Mari-Liis Kõõra
Kaido Koorits
Jevgenia Uiga
Mai Trull
Katrin Tamberg
Riina Konks
Liisa Konks

ÕIGUSAKTID
Haaslava Vallavolikogu määrus
Kurepalu

12. september 2002

nr 61

Haaslava Vallavolikogu määruste muutmine seoses karistusseadustiku jõustumisega
Seoses karistusseadustiku (RT I 2001, 61, 364; 2002, 44, 284; 56, 350; 64, 390) jõustumisega ja arvestades, et seadustega on sätestatud vastutus avaliku korra rikkumise ja muude väärtegude eest ning võttes
aluseks karistusseadustikuga seonduvate seaduste muutmise ja täiendamise seaduse (RT I 2002, 63, 387)
§ 39 Haaslava Vallavolikogu määrab:
1. Tunnistada kehtetuks Haaslava Vallavolikogu 27.04.1994 määrusega nr 8/1 kehtestatud "Haaslava valla avaliku korra eeskirjad".

8

Teataja

2. Tunnistada kehtetuks Haaslava Vallavolikogu 13.09.1995 määrus nr 21/6 "Haldusõiguserikkumiste
arutamine ja protokollide koostamine haldusõigusrikkumiste kohta".
3. Muuta Haaslava Vallavolikogu 07.03.1997 määrust nr 6 (RTL 1997, 43, 235; KO 2002, 45, 981) ja sellega kehtestatud loomapidamise eeskirja Haaslava vallas alljärgnevalt:
3.1 muuta määruse sissejuhatavat osa ja kehtestada see järgnevas sõnastuses:
Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322;
2001, 82, 489; 2002, 29, 174; 53, 336; 58, 362; 64, 390 ja 393; 61, 375; 63, 387) paragrahvi 22 lõike 1
punktist 362 Haaslava Vallavolikogu määrab:
3.2 muuta eeskirja III osa pealkirja ning kehtestada see järgmises sõnastuses:
III. Koerte ja kasside pidamise kord.
3.3 muuta eeskirja punkti 5.1 ning kehtestada see järgmises sõnastuses:
5.1 Eeskirja rikkujad kannavad vastutust vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
3.4 eeskirja punkt 5.2 tunnistada kehtetuks.
4. Määrus tehakse teatavaks avalikustamisega Haaslava vallamajas ja Roiu raamatukogus vastuvõtmisele
järgneval päeval, määruse tekst saadetakse avaldamiseks Riigi Teataja elektroonilises andmekogus.
5. Määrus jõustub 16. septembril 2002.
6. Määruse peale võib esitada vaide Haaslava Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses sätestatud korras
30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud sellest teada
saama, või esitada sama tähtaja jooksul kaebuse kohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud
korras.
Avo Samarüütel
Volikogu esimees

Haaslava Vallavolikogu otsus
Kurepalu

12. september 2002

nr 61

Haaslava vallavolikogu valimise jaoskonnakomisjoni esimehe ja liikmete nimetamine
Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322;
2001, 82, 489; 2002, 29, 174; 53, 336; 58, 362; 64, 390 ja 393; 61, 375) § 22 lõike 1 punktist 13 ja kooskõlas kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse (RT I 2002, 36, 220; 57, 355; 57, 355; 63, 387) §ga 21 ning võtnud aluseks erakondade ja valimisliitude ning Haaslava vallasekretäri ettepanekud, Haaslava Vallavolikogu otsustab:
1. Nimetada Haaslava vallavolikogu valimise jaoskonnakomisjoni esimeheks
Maire Manglus.
2. Nimetada Haaslava vallavolikogu valimise jaoskonnakomisjoni liikmeteks
Eda Jõepera (valimisliidu Siin me oleme ettepanekul)
Tiina Kaha
Peeter Mansberg (erakonna Eestimaa Rahvaliit ettepanekul)
Liivi Sepp
Malle Tenn (erakonna Eesti Keskerakond ettepanekul)
Merle Viira
Helju Vään
3. Nimetada Haaslava vallavolikogu valimise jaoskonnakomisjoni asendusliikmeteks, kes asuvad käesolevas otsuses nimetatud järjekorras peatunud või lõppenud volitustega komisjoni liikmete asemele:
3.1 Külli Laur
3.2 Heiki Rohusalu
4. Tunnistada kehtetuks Haaslava Vallavolikogu 09.09.1999 otsus nr 77 "Kohaliku omavalitsuse volikogu
valimiste jaoskonnakomisjoni moodustamine".
5. Otsus tehakse teatavaks avalikustamisega Haaslava vallamajas ja Roiu raamatukogus vastuvõtmisele
järgneval päeval ning jõustub teatavakstegemisest.
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6. Otsuse peale võib esitada Haaslava Vallavolikogule vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras
30 päeva jooksul arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud sellest teada
saama, või esitada 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest kaebuse kohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
Avo Samarüütel
Volikogu esimees

Haaslava Vallavolikogu otsus
Kurepalu

12. september 2002 nr 60

Vallale mittevajaliku munitsipaalvara võõrandamise otsustamine, müügi viisi ja hinna määramine
Juhindudes omandireformi aluste seaduse (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; 96, 847; 2000, 47, 288; 51, 324; 2001,
48, 265; 93, 565; 2002, 53, 336) paragrahvi 33 lõikest 4 ning kooskõlas Haaslava valla põhimääruse (RTL
1998, 372/373, 1613; KO 2001, 52, 987) 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. Müüa avalikul enampakkumisel valla munitsipaalomandisse kuuluv ja valla ülesannete täitmiseks mittevajalik vara: autobuss KAVZ 3270 (1989) ja kinnitada enampakkumise alghinnaks 10000 (kümme tuhat) krooni.
2. Otsus jõustub teatavakstegemisest avalikustamisega vallamajas ja Roiu raamatukogus vastuvõtmisele
järgneval päeval.
3. Otsuse peale võib esitada Haaslava Vallavolikogule vaid haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30
päeva jooksul arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud sellest teada saama,
või esitada 30 päeva jooksul otsuse teatavakstegemisest kaebuse kohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.
Avo Samarüütel
Volikogu esimees

Mälestame lahkunuid

Eha Tülle
25.05.1952 – 14.09.2002
Aardla

Terese-Rosine Mällo
06.11.1919 – 14.09.2002
Aardla

Väljaandja: Haaslava Vallavalitsus — 62101 Kurepalu, Tartumaa  (07) 490 130.
Toimetas Aavo Omann (aavo@haaslava.ee) Trükitud AS TARTUMAA trükikojas
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Mida lubavad valijaile uue vallavolikogu liikmekandidaadid
Järgnevad leheküljed on valla poliitikute valimiseelse debati päralt. Materjalid on avaldatud laekumise järjekorras
nende sisu ja sõnastust muutmata. Oleme lisanud volikogusse kandideerijate registreerimisnumbrid, et hõlbustada valijaile
oma valiku tegemist.

140

Tõnu Ojamaa, üksikkandidaat

Demokraatia või diktatuur
Valijad ja kogu rahvas peavad teadma, mis toimub riigivõimuorganites, sealhulgas omavalitsustes, sest kõik
need töötavad rahva kulul ja peaksid tegutsema rahva
hüvanguks.
Kõigil valimistel on otsustavaks teguriks iga
valija kui kodaniku teadlikkuse tase. Kui see on kõrge,
siis suudab valija teha oma otsused valimistel põhjendatult ja need osutuvad eesmärgipäraseks ning asjatundlikuks.
Ajakirjanduses ja igapäevavestlustes arutatakse küllalt sageli, aga ka küllaltki pealiskaudselt nii seadusandliku kui ka täidesaatva võimu tegematajätmisi ja
möödalaskmisi. Kellele tuleks adresseerida nende kriitika ja nende pretensioonid? Samas kerkib paratamatult
ka küsimus – kes siis õieti valis kirutava võimu, andes
talle sellega tegutsemiseks seadusliku volituse?
Demokraatlike valimistega on võimalik muuta
väljakujunenud, sageli väljakannatamatuks muutunud
olukorda ja selle muutmisega seada jalule oma õigus
panna paigale inimesed, kes tahavad ja suudavad teha
juhtivat tööd rahva, s.o. valijate heaks. Kordan – rahva heaks, mitte omameeste, mitte omaenda isiku
heaks.
Tartumaa Haaslava vallas on 1775 elanikku,
kellest ca 1300 on hääleõiguslikud. Valla 2002. a eelarve on 9351744 krooni. Sellest kulub vallaametnike
palkadeks 1209440 krooni ehk ligi 13%. Sellele lisandub veel neli töökomisjoni oma liikmeskonnaga. Vallaametniku palgal on ka Sillaotsa kooli direktor, keda
mina aga vallaametnikuks ei peaks. Lisaks eelpoolnimetatuile on vallas asutusi, nagu Majaabi, Priiuse Seltsimaja, Roiu lasteaed "Kukupai", Roiu raamatukogu ja
Sillaotsa põhikool. Neil kõigil on oma töötajaskond.
Lisaks tulevad veel arvesse Kaitseliit oma 288000,
abipolitsei 10000, kodukaitse 15100 ja politsei 7200
krooniste eelarvetega.
On selge, et vallast on kujunenud oluline tööandja ja sotsiaalabikeskus üsnagi arvukatele inimestele. Vald vastutab palju eest, võimaldab tööd hulgale
inimestele ja peab ka paljude eest hoolt kandma. Selle
kõige KESKUS ta ju ongi.
Reeglina on aga nii, et – kelle leiba sa sööd,
selle laulu ka laulad. Kelle laulu laulavad kõik Haaslava valla arvukad palgalised?
Arvan, et vallal puudub tänaseni konkreetne
läbiarutatud ja kinnitatud arengukava, mille alusel valda juhtida ja arendada. See teebki olukorra ebamääraseks.

Haaslava vallas on suur tähtsus põllumajandusel, kuid kahjuks on see valdkond jäetud omapead.
Valla 2002. a eelarves on põllumajandusele eraldatud
küll 67000 krooni, kuid väidan, et kellelgi pole õiget
ülevaadet, mida selle rahaga tehakse või – tegema
peaks. Vallale peab aastal 2002 laekuma maamaksu
431000 krooni ja füüsilise isiku tulumaksu 2947000
krooni. Ka selle raha suunamine on avalikkusele teadmata, et mitte öelda: avalikkuse eest varjatud. Õigupoolest võiks, õigemini vist küll peaks valla Teatajas
teavitama, mida selle rahaga tehakse või kuhu seda
kulutatakse. Praegune eelarve sisaldab mitmeid ebaratsionaalseid ja ka otseselt määramata kulutusi.
Huvitav oli lugeda valla Teatajast, et
31.01.2002 delegeeris vallavolikogu maareformi seadusega temale antud õigused Haaslava Vallavalitsusele
kui kohaliku omavalitsuse täitevorganile. Viimasesse
kuuluvad vallavanem Koit Prants, sotsiaalosakonna
juhataja Maie Otsa ja rahandusjuht Ida Talbonen. Järelikult suunavad Haaslava vallas maareformi nimetatud
kolm isikut. Samad inimesed kandideerivad kõik uuesti
valla volikogusse, nagu kogu volikogu koosseis ühe
erandiga – uuesti ei kandideeri ainult Jüri Saarkivi.
Kas siin, s.o. Haaslaval toimib praegu demokraatia või on see diktatuur?
Miks peaks valija uskuma, et needsamad inimesed, seesama mõttelaad toob edaspidi valla arengusse midagi oluliselt uut?
Arvan, et kohalikest omavalitsustest ei saa üldse tõsiselt rääkida enne, kui kohalikud maksumaksjad
hakkavad ise tööle võtma vallaametnikke ja ise neile
palka maksma maksudest laekunud rahast, selle kaudu
ka nende tööd suunates ja kontrollides. Siis jääks tööle
vallavanem ja vallasekretär ning neid peaks üleval kohalik maksumaksja.
Kool ja sotsiaalamet jääksid riigi toetada kuni
maainimene muutub jõukamaks. Kõigil asjasthuvitatuil, seega õigupoolest või ootuspäraselt kõigil vallaelanikel oleks mõttekas vaadata 2002. aasta eelarvet,
kus maamaksu ja füüsilise isiku tulumaksu laekumine
ca 4,3 miljonit krooni. Selle rahaga saaks üht-teist
mõistliku korda saata. Ja tööga vallavalitsuses tuleks
toime väiksem töötajaskond.
Lugupidamisega
Tõnu Ojamaa,
talupidaja

Teataja

11

EESTIMAA RAHVALIIT
115 Avo Samarüütel * 116 Maie Kajalaid * 117 Koit Prants * 118 Maie Otsa * 119
Jaan Undrits * 120 Sirje Vestmann * 121 Valeri Rudakov * 122 Anne Lõssenko *
123 Taimi Ellen * 124 Malle Rahnu * 125 Marju Jansen * 126 Lauri Roosiorg * 127
Andres Arujõe * 128 Sirje Otsa * 129 Kaie Nehring * 130 Raino Nurme * 131 Maret
Roio * 132 Arno Talbonen * 133 Urmas Roots * 134 Andrus Lõssenko * 135 Marek
Pungar * 136 Elmar Vohla * 137 Andrus Siimo
Haaslava valla ärksamaid ja teotahtelisemaid
inimesi ühendav valimisliit KOOSTÖÖ JA KODURAHU on juhtinud ja suunanud vallaelu alates eelmisest valimisperioodist. Valimisliit KOOSTÖÖ JA
KODURAHU on tähelepanelikult jälginud Eestimaa
poliitilist ja eriti maarahvast puudutavat arengut ning
otsustanud valimistele minna EESTIMAA RAHVALIIDU nimekirjas. Suurim eestluse eest võitlev era-

kond EESTIMAA RAHVALIIT on väljendanud oma
plaane mitte ainult sõnades vaid ka tegudes – seisnud
välismaalastele maamüügi, raudtee erastamise ja elektrijaamade erastamise vastu. EESTIMAA RAHVALIIDU põhimõtteks on KODUST ALGAB EESTIMAA!
Tervest ja tugevast kodust tulevad täisväärtuslikud vallaelanikud.

MEIE PLAANID KOLMEKS AASTAKS:
TERVISHOID
Toetame tervishoiuteenuste kättesaadavust
Jätkame laste mänguväljakute ja sportimispaikade väljaehitamist
SOTSIAALSED PROBLEEMID
Laiendame teenuseid sotsiaalvaldkonnas
Toetame vähekindlustatud perede lapsi
Tõstame sünnitoetust 5000 kroonini
HARIDUS
Parandame internetiühenduse kvaliteeti vallas
Tasuta koolilõuna kõigile meie kooli õpilastele
Osalustasu meie lasteaias ei muutu
Toetame ametikoolides õppivaid noori
ELUKESKKOND
Korrastame bussiliiklust
Aitame kaasa kultuurielu arendamisele ja seltsielu elavdamisele
Propageerime valla vaatamisväärsusi ja tõhustame keskkonnakaitset
Aitame kaasa uute töökohtade loomisele
Parandame vallaelanike varustamist puhta joogiveega
Igale probleemile on lahendus. Valides meid, võid kindel olla plaanide teostumises. Oleme avatud kõikidele ettepanekutele, mis aitavad kaasa vallaelu arendamisele .
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Teataja

Valimisliit SIIN ME OLEME
101 Rain Jansen * 102 Hilda-Helene Jens * 103 Taivo Kirm * 104 Janek Küün
* 105 Anne Laur * 106 Rutar Meinhard * 107 Tõnu Muru * 108 Margus Pleksner *
109 Urmas Pleksner * 110 Tiina Prentsel * 111 Virve Raidma * 112 Andres Sarapuu
* 113 Peeter Suislepp * 114 Sirle Vassila
Mida võib ja saab teisiti teha?
20. oktoobril valitakse uus Haaslava vallavolikogu.
See on meie esinduskogu, mis järgmised kolm aastat suunab
ja juhib kõiki Haaslava valla tegemisi ning toimetamisi. Valijale võib juba toimuvas valimiste virr-varris tunduda, et tema
valimaminekust või valimisotsusest ei sõltu midagi. Aga tegelikult on see hoopis vastupidi – üksikud valijad kokku moodustavad väga suure ühisjõu, mis võib kogu riiki suunata,
rääkimata siis meie väikeses koduvallas ühishuvide eest seismisest.
Tundes muret Haaslava valla arengu pärast ja mitte
samastades end ühegi Eestimaa erakonnaga koguneski valimisliit SIIN ME OLEME, koondades inimesi valla erinevatest piirkondadest ning erinevatelt elualadelt. Nagu meie nimestki näha oleme meie tõepoolest kõik Haaslava valla elanikud ja valutame südant selle pärast, mis meie vallas tehakse
või tegemata jäetakse.
Peale vallavolikogu kandidaatide nimekirjade avaldamist selgus ebaeetiline probleem – praegune Haaslava vallavanem kandideerib meie vallavolikogusse, samal ajal ei ole
ta pidanud oluliseks oma kodukoha Rõngu eest seista. Kus
küll on meie lugupeetud vallavanema kodu, kui ta ise väidab,
et “Kodust algab Eestimaa”? Sama ebaeetiline, ebaõiglane ja
ebaaus on see, kui valla rahadega ehitataks uus tee farmini,
samal ajal, kui ei ole leitud raha kõnniteede ega kruusakattega
sõiduteede remondiks, või siis kui esitatakse “Kauni kodu”
konkursile vallavalitsuse konkursikomisjoni liikme kodu.
Meie oleme kindlalt veendunud, et vallaametnikud peavad
meie vallas käituma ausalt ja õiglaselt ning siinset elu ei tohi
juhtida erakondi esindades ega erakondlikke juhtnööre kuulates!
Valimisliit SIIN ME OLEME ei saa leppida tõsiasjaga, et praegused võimulolijad pole kolme aasta jooksul
suutnud tagada valla arengut ega leida kompetentseid ametnikke. Oleme kindlad, et valla arengu tagamiseks on hädavajalik üheskoos vallaelanikega koostada Haaslava valla arengukava, mis aitaks valijatel hinnata tehtut ja oleks võimulolijatele tegevuse aluseks. Oleme seisukohal, et valla teenistujate vabu ametikohti ei saa täita oma sugulaste ja sõpradega,
vaid nendele ametikohtadele tuleb leida parim kandidaat avalikul konkursil.
Senini valla poolt inimestele müüdav vesi on liiga
kallis. Oskuslikul majandamisel on võimalik vee hinda alandada ning meie oleme võimelised seda ka tegema. Avalikud
ujumiskohad Roiul ja Haaslava paisu juures ning üldkasutata-

vad väljakud Roiu alevikus on juba aastaid väga inetud ja
räämas. Kahjuks ei ole nende kohtade kordategemiseks vallavalitsus kutsunud korrale maaomanikke, korraldanud ise niitmist ega heakorrastamist. Meie peame vajalikuks nii oma
valla inimeste kui ka külaliste tarvis kõikide avalike ujumiskohtade kordategemist ja Roiu aleviku heakorrastamist.
Leiame, et hädavajalik on aidata korteriühistutel rajada mänguväljakud Aardlasse, Ignasele ja Roiule, et sellega luua lastele turvalised ja arendavad mängukohad. On üldteada, et
Roiu raamatukogus on arvutite ja Interneti kasutamine väga
piiratud ning raske. Et vähendada huviliste pikki järjekordi ja
tõsta Interneti kvaliteeti, paigaldame Roiu raamatukogusse
kvaliteetse internetiühenduse ja täiendavad arvutid.
Küsime, kas Sillaotsa kooli mainet on võimalik tõsta, et meie kooli lõpetajad võetaks avasüli vastu kõikidesse
ameti- ja keskkoolidesse? Ja vastame, et see on võimalik!
Oleme veendunud, et õppimise ja õpetamise kvaliteedi parandamiseks peame kindlustama Sillaotsa kooli heade õpetajatega. Selleks loome õpetajatele kvaliteetse täiendkoolituse võimalused ja noortele õpetajatele leiame üürikorterid. Kindlasti
peab remontima ka koolihoone, sest Sillaotsa kool ju lausa
“kisendab” kapitaalremondi järele. Et motiveerida ja aidata
õppivaid noori, oleme valmis toetama kümmet eeskujulikku
õpilast 3000-kroonise stipendiumiga aastas.
Valimisliit SIIN ME OLEME on veendunud, et meie
vallas peab leidma hoolt nii noor kui vana. Et toetada noori
perekondi, peame oluliseks 7000-kroonise sünnitoetuse kehtestamist, mille väljamaksmise jagame lapse kahele esimesele
eluaastale. Mõeldes meie emadele ja isadele, toetame rahaliselt pensionäride taastusravi, et kosutada nende raske tööga
kurnatud tervist. Meie hakkame pensionäridele maksma jõulutoetust. Oluline on, et täiskasvanud jätkaksid õppimist ja
enesetäiendust, et kindlustada ennast tööga. Meie toetame iga
täiskasvanud õppijat kuni 2000 krooniga aastas.
Valimisliit SIIN ME OLEME on veendunud, et inimeste vaba aja tegemiste toetuseks tuleb leida täiendavaid
rahalisi vahendeid ja käivitada juhendajate eestvedamisel
laste ning täiskasvanute huvialaringid (arvuti- ja keeleõpe,
muusika- ja spordiring). Ühiskondlikult aktiivsete inimeste
tegemistele ei ole seni pööratud piisavalt tähelepanu, seepärast algatame konkursi “Haaslava Hea Tegu”.
Kallis valija, kui ka Sinule tundub, et elu meie vallas
on igav ja Sinu probleemidest ei hoolita, siis meie usume, et
ühendades oma jõu, võime me seda koos muuta.

HEAD INIMESED! Saame kokku pühapäeval 13. oktoobril
11.00 Aardla küla palliplatsil
14.00 Kriimanis Heiti mõisa hoovis
12.00 Villemi bussipeatuses
15.00 Roiu sidejaoskonna parklas
13.00 Uniküla kaupluse juures
17.00 Kurepalus vallamaja parklas
HUVITAVAT JAGUB NOORTELE JA VANADELE!

Valimisliit SIIN ME OLEME

