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Haaslava valla infoleht

Õnnitleme Eesti Vabariigi 85. aastapäeval!
Avo Samarüütel

Koit Prants

Vallavolikogu esimees

Vallavanem

Vallavanema veerg
Hea vallarahvas!
Väljas on veebruar täna...- nii algab tuttav lauluviis.
Pakasepoisid on jätnud külma tuppatassimise järele, aga lumekotid tunduvad ikkagi põhjatud olevat. Talvenautlejatele täiesti
sobiv ilm on toonud rahvast Vooremäe nõlvadele, suvisemate
alade harrastajad ajanud ujulatesse - võimlatesse.
Peale pikka pimedaperioodi on vaja akusid laadida,
energiat koguda. Sellel õppeveerandil on meie V ja VI klassi
lastele antud võimalus Tamme Gümnaasiumis programmijärgseid ujumistunde teha, suurematel õhtul Võnnu spordisaalis
palli taga ajada. Käivitumas on projekt pr. Maie Otsa eestvedamisel Eesti Lastekaitseliiduga, mis kaasaks valla lapsi lapsevanemaid, õpetajaid.
Tartu Politseiprefekti hr. Aivar Otsalti külaskäigul
Haaslava valda, oli tore täheldada, et astume korrakaitsjatega
ühte jalga ning proovime kohapealset elu edasi viia.
Veebruari alul toimusid juba II Haaslava karikavõistlused õhkrelvadest laskmises. Võistlustel oli seekord osavõtjaid
tunduvalt rohkem ning ega head tulemusedki end kaua oodata
lasknud. Viimastes voorudes oli tõsine võimalus registreerida.
Haaslava mail üks Eesti rekorditest õhkrelvadest laskmisel,
paraku vedasid võistleja närvid alt. Heade tulemuste üle imestada võib-olla ei tasugi, sest kohal oli ikkagi peaaegu kogu Eesti laskurite eliit.
Vallale tähelepanu on pööratud ka kaugemalt. Estonia
kontserdisaali kutsuti meie vallast paljulapseliste perede üritusele perekond Schneeberg ja Grossberg.
Eesti Vabariigi 85. aastapäeval president hr. Arnold
Rüütel autasustab Valgetähe IV klassi ordeniga meie valla elanikku hr. Mart Avarmaad. Tartu maavanem tunnustab hr. Johannes Loosti, pr. Maret Roiot, hr. Jüri Saarkivi, kes oma tegevusega on kaasa aidanud koduvalla arengule. Õnnitleme neid

tublisid

inimesi!

Head lehelugejad! Kutsun Teid kõiki üles täitma
kodanikukohust eelolevatel EV Riigikogu valimistel. Soovime ikka, et rongid ja bussid käiksid edaspidigi, Eestil
oleks oma elektrijaamad ja põlevkivi, maa ja mets ning sadamad. Valige meid, kes seisavad selle eest, et lapsed saaksid hea hariduse, perel oleks tööd ja leiba, areneks maaelu.
Siis pole vaja jääda tõsiseks telereklaami vaadates, kus üks
mees lõikab posti otsas traati ja teine hõikab pudikeelselt
"Ilves, kus sa lähed." Ning Ilves ei vasta midagi, ju läheb
Euroopa Liitu, tal jumalast savi, mis siin toimub.
Pole vaja uskuda kaugemalttulnud "turistide" lubadusi, nagunii nad peale hääle kättesaamist siiakanti rohkem
end ei näita. Andke hääl nendele, kes Teie heaks midagi
teha tahavad.
Kõike head soovides Teie valla kandidaat nr. 444
Koit Prants
Vallavanem

Eesti Vabariigi Riigikogu valimised
Eelvalimised 24., 25. ja 26. veebruaril kell 12. 00 - 20.00 Haaslava vallamajas ja 2. märtsil
2003.a. kell 9.00 - 20.00 Priiuse Seltsimajas Kurepalus.

JAAN ÕUNAPUU - kandidaat nr. 440
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Miks ma tahan astuda poliitikasse
Viimastel nädalatel on üks kui teine tuttav minult
pärinud, miks Jaan Õunapuu, mees kes seni kõik ettepanekud
poliitikasse astumiseks tagasi on tõrjunud, otsustas Tartumaa
tolmu jalgadelt pühkida ja riigikokku pürgida. Pakutakse
välja kõikvõimalikke oletusi, seetõttu pean õigeks oma Tartumaa rahvale anda põhjalik selgitus.
Tartumaa on minu kodu
Kõigepealt pean kinnitama, et selle taga pole soov
Tallinna rasvasemate lihapottide juurde pääseda.
Tollane kõrgkooli lõpetanute töölesuunamise süsteem tegi
Saaremaalt põllumajandusülikooli tulnud poisist Tartumaa
elaniku. Töö tootmisjuhina mitmes Tartumaa ettevõttes ei
kestnud kaua – majandite lagunemise ajal otsustasin kohaliku
omavalitsuse kasuks. Luunja vallavanemana valisid kolleegid
mind algul Tartumaa ja siis kogu Eesti Valdade Liidu etteotsa. Need aastad võimaldasid
mul esmatasandi omavalitsuse
probleemidega sügavuti kurssi
saada. Leidsin mõttekaaslasi
üle Eesti.
7. detsembril k.a.
täitub 10 aastat maavanemana
töötamisest. Kui palju olen
selle ajaga Tartumaa arengule
kaasa suutnud aidata, oskavad
inimesed ise hinnata.
Selge aga on see, et need kogu
Eesti jaoks murrangulised,
keerulised ja rasked aastad on
mind
Tartumaaga
kokku
kasvatanud. Veel teinegi paik on mulle kallis - kaunis lapsepõlvemaa Saaremaa, kus õe ja pensionäridest vanemate juures saan end pingetest vabastada ja positiivselt laadida.
Minu töömeheaastad Tartumaal on andnud suured
kogemused kohaliku elu suunamisel, eluaastad lubavad töötada täistuuridega ja Eestimaa poliitika vajab uut verd. Olen
ka tunnetanud, et viimaste aastate valitsused on aasta-aastalt
kärpinud maavanemate võimalusi maakonna linnade-valdade
huvide kaitsmisel. Kõike seda arvestades andsingi nõusoleku
kandideerimiseks.
Pean oluliseks Eesti tasakaalustatud arendamist. On
ülimalt tähtis, et igas külas ja vallas jätkuks inimestel tööd,
elamistingimused oleksid tänapäevased, lastel võimalus saada
tasemel haridus ja vanuritel vajadusel korralik hooldus. Riigikogu paneb lõplikult paika Eesti halduskorralduse. Siis on
tähtis, kas riigikogus jääb domineerima vaiksetes kabinettides
sündinud eelnõu või pikkade aastate jooksul igapäevaelus
kogemusi saanud inimeste hääl. Selles küsimuses aga peaksid
riigikogus tooni andma juba uued inimesed ja mina tahan olla
üks nendest. Eestimaa Rahvaliitu eelistasin seetõttu, et selle
erakonna programm on kõige sobivam erinevate piirkondade
arenguks. Eesmärgiks on tagada eestluse elujõud, ehitades
selleks üles tugeva ja õiglase riigi.

Ei saa muidugi välistada võimalust, et mind ei valita
riigikokku. Siis töötan edasi kodusel Tartumaal, seal kus
mind vajatakse. Riigikogu valimised on minu jaoks ühtlasi ka
usaldushääletus hindamaks senist tehtut.
Poliitikuna on hõlpsam leida mõttekaaslasi regionaalarengu seaduse loomiseks ja kehtestamiseks. On võimalik seista selle eest, et maakondlikud prioriteedid oleksid riigieelarve koostamise põhialuseks. 2002.a. 17. aprilli Postimehes püüdsin üldsuse tähelepanu sellele juhtida, kuid praegu võimul olijatel jagus huvi vaid omavailitsuste liitmise vastu. Maakonna enda rolli tugevdamise mõte oli tabuteema.
Uue riigikogulasena jään ma ikka Tartuga seotuks
ning minu on programmis hulk kodumaakonna valupunkte.
Kui tartumaalased tahavad minuga koostööd teha, siis mina
olen selleks valmis.
Tahan tõsiselt kaasa aidata, et tugevneks Tartumaa
kui Eesti kolmanda majanduspiirkonna
roll TallinnHarjumaa ja Ida-Virumaa järel. Kiiremini peaks välja arenema maakondlik tööjaotus ning
kasvama ettevõtluse arendamise
aktiivsus: Eesti ettevõtjad on
tunnistanud Tartumaa riigi parima
investeerimiskliimaga
piirkonnaks. Meie trumpideks
on
teadmismahukad
ja
kõrgtehnoloogilised tooted, üha
suurem orienteerumine nendele
võimaldab järsult tõsta ka
Tartumaa osatähtsust Eesti
ekspordis.
Tallinn-Tartu-Luhamaa
maantee on pooleli, aga
riigikogus saab selle ehitamise
kiiremaks jätkumiseks kaasa aidata.
Laev Tartust Venemaale veel ei sõida, aga tahaksin
lubada, et sellel kevadel läheb esimene mööda Emajõge teele.
Austatud Haaslava valla elanikud! Teie plaanides
aastateks 2003-2006 on kümme hädavajalikku investeeringut
mitmete rajatiste ehitamiseks ja renoveerimiseks ning keskkonnakaitse ja infrastruktuuri arendamiseks. Kuni 1999 aastani eraldas riik maakondadele vahendeid investeeringute
tegemiseks. Aastatel 1995-1999 eraldas maavalitsus Haaslava
vallale enam kui poolteist miljonit krooni Roiu lastepäevakodu, Sillaotsa põhikooli ja Priiuse seltsimaja remondiks, perekeskuse rajamiseks ning Ignase küla reoveepuhasti rekonstrueerimiseks. Nüüd jaotavad investeeringuid ministeeriumid
ning siiakanti pole õieti midagi jagunud. Kui osutun valituks
Riigikokku, luban igati kaasa aidata, et Haaslava vald saaks
teoks teha oma järgmisteks aastateks ülesseatud plaanid.
Oma valijate probleeme pean ma tähtsaks, sest iga
meie tillukese Eestimaa koduõu, küla, alevik, linnake - kogu
maa peab ometi kord saama väärtuseks, mille omamine paisutaks uhkusest meie kõigi rinda nii rahvana kui inimesena.
Kas tulete minuga?
Teie Jaan Õunapuu

Sündmusi Sillaotsa koolist
Matemaatikanädal meie koolis
Matemaatikanädalal toimus peastarvutamise võistlus, mille viisid klassides läbi matemaatikaõpetajad. Iga klassi

jaoks koostas õpetaja Mariann Laius vastava raskusastmega
ülesannete lehed, mille abil sai igas klassis välja selgitada
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Arvan, et mul on vedanud kõigi oma õpetajatega ja
kiireim ja täpseim peastarvutaja. Klasside parimad arvutajad
eelkõige matemaatikaõpetajatega. Armastus õpetaja vastu
autasustati diplomi ning maiustustega.
Matemaatikanädala raames toimus I – III klassi õpilas- kasvas märkamatult üle armastuseks aine vastu. Juba koolitele joonistuskonkurss “Lõbusad arvud”, kuhu laekus 29 ajal õppisin koos klassikaaslastega kontrolltöödeks, eksamitööd. Võidutöö autoriks osutus Marta Köbas 1. klassist, II koha teks, parandasin kaasõpilaste vihikuid, asendasin õpetajat.
saavutas Merilin Laur 2. klassist ning III koha Gabriel Lukas 2. Kas Teile meeldib anda matemaatikat siin koolis?
Tegelikult pole vahet, millises koolis õpetada, kui
klassist. Kõikidest töödest panime kokku ka näituse, mis veel
on õpihimulisi lapsi ja toredaid kolleege. Kuid kahjuks on
praegugi meie koolimaja kaunistab.
Matemaatikanädala lõpetas nuputamispidu I - III klassile. õpilasi, kes ei taha ise tööd teha ega lase seda oma käitumiPeol rääkisime arvudest, mõistatasime mõistatusi, tegime rist- se tõttu ka teistel teha.
sõnu ja arvutasime numbritest piltide vanuseid, samuti mängi- Millega tegelete vabal ajal? Kas Teil on hobisid?
Arvan, et mul on kolm põhilist hobi: õppimine,
sime mitmesuguseid numbri- ja pallimänge. Nuputamispeost
võtsid osa enamus algklasside õpilasi, samuti olid kohal klassi- muusika ja kirjutamine. Teadmised on minu jaoks alati
väärtus olnud. Kaks aastat tagasi lõpetasin Tartu 2. Muusijuhatajad.
Tiina Karu kakooli akordioni alal, nüüd omandan TÜ Õpetajate SemiKooli huvijuht naris teist kõrgharidust klassiõpetaja erialal. Laulan Tartu
Noortekoori vilistlaskooris. Vajadusel saan viisijupid välja
Õpetan Sillaotsa Põhikoolis 6. - 9. klassile matemaatikat ja 7. - akordionist, klaverist, kandlest, plokkflöödist. Hiljuti sain
9. klassile arvutiõpetust, 5. klassile viin läbi arvutiõpetust ringi- süntesaatori omanikuks. Mulle meeldib oma mõtteid kirja
tunnina. Õpetajana leian, et matemaatika aineprogrammide panna nii proosa kui ka luulevormis. Olen Eesti Luuleliidu
maht käib paljudele õpilastele üle jõu - diferentseeritust või- liige. Lisaks olen koostanud Miksikesele õppeprogramme.
maldab vaid individuaalne õppekava. Kuid kas kõik siiski Samuti meeldib teha käsitööd, pole võõras ka ilukiri ja
peaksid tegema põhikooli lõpueksamit samal raskusastmel? kunst.
Vajalik oleks põhikooli sisse viia aine õpioskused, sest just Mida Te soovite meie kooli õpilastele?
Väärtustage teadmisi, olgu õppimine popp! Uskunende puudumise taha takerdub mõnelgi edukas edasijõudmine.
Samuti võiks riik aidata väikekoolidel muretseda kaasaegseid ge, ilmas on nii palju huvitavat, mida kõike võiks osata!
õppevahendeid - matemaatikat ja ka teisi aineid ei õpetata enam Samas aga hoidke ja armastage oma kaaslasi ja lähedasi,
tahvli ja kriidi abil. Samas suur tänu algklassiõpetajatele ele- sest…
… igal helil kordumatu kaja,
mentaarse arvutusoskuse kujundamise eest! Öeldakse, et elus
iga inimhing täis muusikat.
ole täpne kui matemaatik ja selge kui kristall. Kui on olemas
Ainult veidi kuulata on vaja visadus, teadmistejanu, püsivus, püüdlikkus, saab hakkama iga
lihtsalt mööda minna oleks patt!
aine õppimisega, sealhulgas matemaatikaga. Nende omaduste
kujundamisel on aga ka kodul tähtis roll kanda.
Intervjueeris Kattrina Lõssenko 6. klassist
Mariann Laius
Kooli matemaatikaõpetaja
Intervjuu õpetaja Maret Roioga (I, III, IV, ja V klassi
matemaatikaõpetaja)
Intervjuu õpetaja Mariann Laiusega
Miks Te hakkasite matemaatika õpetajaks?
Tegelikult olen ma nii algklasside kui ka matemaatika
õpetaja. Mulle on meeldinud alati õppida, seetõttu tundus täiesti loomulik, et ei läinud peale pedagoogilist kooli kohe tööle
vaid jätkasin õpinguid ülikooli matemaatikateaduskonnas. Paljud arvasid, et valin emakeele, kuid mulle meeldis rohkem matemaatika - aine, mida hakkasin tänu oma toredatele õpetajatele
armastama. Õpetajaks tahtsin saada juba eelkoolis käies. Ise
arvan, et peagi pöördun tagasi algklasside juurde, sest see on
nagu vana arm, mis ei roosteta.
Kuidas suhtuvad õpilased matemaatikasse?
Enamasti peetakse matemaatikat raskeks aineks, sest
siin on vaja süvenemist ja järjepidevat tööd, sest omandamata
üht ainelõiku, pole võimalik asuda teise juurde. Palju asju tuleb
lihtsalt ära õppida, õppimise tahe ja oskus on aga paljudel madal. Õnneks on neid, kellele meeldib vähemasti nuputusülesannete kallal pead murda.
Kuidas Teile meeldis matemaatika nädal?
Plaanid olid suuremad, kuid esialgu piirdusime vaid 1.
- 9. klassi peastarvutusvõistlusega. Selle tublimad (6. - 9. klass)
võistlevad edasi interneti kaudu korraldataval Prangli
peastarvutusvõistlusel. Kui kooli arvutid korda saavad, on
plaanis korraldada ka konkurss parima internetitundja leidmiseks.
Kas Teile meeldis matemaatika, kui te koolis käisite?

Kas matemaatika nädal oli Teie jaoks huvitav?
Minule ei pidanudki ta olema huvitav või mitte.
Oluline oli see, mis ta õpilastele oli. Väikestele küll meeldis
– meeldis Nuputamispidu ja see, et said jõudu katsuda, kes
on nobedam arvutaja.
Olete olnud mitmeid aastaid matemaatika õpetaja. Kas
seda ainet on raske anda?
Matemaatikat ei ole kerge anda. Paljud lapsed kardavad matemaatikat, sest nad arvavad, et aine on raske ja ei
saa midagi aru.
Selge on see, et on asju, mida palja tuupimisega
selgeks ei saa. Matemaatikas peab ikka aru saama, miks nii
tuleb teha. Ja sellepärast ongi raske õpetada matemaatikat.
Tahaks ju väga, et kõik saaksid aru ja oskaksid matemaatikat.
Väiksemates klassides saab kasutada igasuguseid
vahendeid aine omandamiseks, erinevaid võtteid. Vanemates klassides on see natukene keerulisem.
Kui keeruline oli matemaatika Teie jaoks omal ajal?
Minule isiklikult on matemaatika alati meeldinud
ja olnud koolis kõige kergem aine.
Kui hästi õpivad lapsed matemaatikat?
Lapsed ei õpi matemaatikat. On selline arvamus, et
kui ülesanded ära lahendab, siis ongi õpitud. Aga reeglid,
seaduspärasused, valemid, omadused – need jäetakse õppimata. Ja sellepärast ei saadagi millestki aru.
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list midagi. Vanemates klassides läheb matemaatika kindKas teate mõnd anekdooti matemaatikaga seoses?
“Täna lapsed, alustame jagamistehete õppimist,” tea- lasti raskemaks.
tab õpetaja matemaatika tunnis.
Kas matemaatika oli omal ajal Teie lemmikaine?
Ta kirjutab tahvlile 5:5 ning küsib: “Kas keegi oskab öelda,
Matemaatika oli küll üks mu lemmikaineid. Võrdmillega on meil selle tehte näol tegemist? Palun, Juku!”
väärne eesti keelega. Käisin mitu korda matemaatika olüm“Mis seal pikalt seletada – iga ohmu teab, et tegemist on viigiga
piaadidel ja korra võitsin klassi kiireima arvutaja tiitli.
– 5:5!” teab Juku.
Kas teate mõnda anekdooti matemaatikaga seoses?
Intervjueeris Katre Kõõra 7. klassist
Üks anekdoot on näiteks selline:
Kõigepealt lugejale üks tekstülesanne:
2. klassis õpib 5 poissi ja 7 tüdrukut. Mitmele õpilasele meeldib matemaatika?
Õige vastus on: 12 õpilasele.
Kindlasti ei ole matemaatika paljude õpilaste lemmikaine, kuid huvi selle aine vastu on kõigil 2. klassi lastel. Matemaatika tund möödub väga kiiresti. Kõigepealt anname tunnile
hoo sisse peastarvutamise või mõne nuputamisülesandega. Eriti
meeldivad lastele numbripildid. Seejärel teeme selgeks uue osa
ja kinnistame seda tööraamatu või lisaülesannetega. Samuti
harjutame ruudulisse vihikusse kirjutamist, et arendada täpsust
ja kena käekirja. Tööraamatus kipuvad küll numbrid vahel upakile vajuma või ei saa üldse aru, mis numbriga tegemist on.
Pingelise tunni lõpuminutitel jõuame mõnikord ka mängida või
ruudupilte joonistada.
Raskeimaks pähkliks on tekstülesanded. Pean oluliseks abistava joonise tegemist ning ülesande üksipulgi läbi arutamist. Kui laps on mõttega asja juures, saab ka alguses lahendamatuna näiv ülesanne selgeks.
2. klassi lapsed võivad uhked olla oma toetavate ja
abistavate vanemate üle. Tuleb ju koolis õpitu kodus üle korrata, kodused tööd kontrollida, siis on ka tulemused kärmed tulema. Seitsmel õpilasel kaheteistkümnest oli matemaatikas eelmisel poolaastal väga head veeranditulemused.
Lapse lemmikained on need, mis on talle huvitavad ja
jõukohased. Ka matemaatika võiks olla üks neist, kõrvuti käsitöö või kehalise kasvatusega.
Annika Tõnurist
2. klassi matemaatikaõpetaja
Intervjuu õpetaja Annika Tõnuristiga
Kas matemaatika nädal oli Teie jaoks huvitav?
Oli küll huvitav. Oluline on see, et matemaatika nädal
oli huvitav ja teadmisi pakkuv lastele. Ma arvan, et lastel oli
tore. Vahetundides harjutati hoolega naljakate numbrite joonistamist.
Kas lapsed õpivad matemaatikat püüdlikult?
Õpivad tõesti. Matemaatikatundides valitseb tõeline
töömeeleolu. Arvutame peast, lahendame ülesandeid. Keegi ei
vahi ringi ega sekelda niisama.

“Juku, miks sa pole ikka veel matemaatika kahte ära parandanud?”
“Ma ju püüan seda pidevalt teha, aga õps käib vahetunnis
ringi, päevik kaenla all!”
Ja teine veel:
“Juku, kui sul on viis õuna ja mina võtan neist neli endale,
mis siis sinule jääb?”
“Halb mälestus ahnepäitsust õpetajast:”
Intervjueeris Katre Kõõra 7. klassist
Jaanuari tegemised
Jaanuarikuu tähtsaim sündmus oli konkurss
“Playback”, mis kujutab endast tuntud artistide või ansamblite jäljendamist. Koolivoorust võtsid mõlemas vanuseastmes (1. – 4. klass ja 5. – 9. klass) osa viis kollektiivi.
Noorematest võistlejatest võitsid 2. klassi tüdrukud Eleri
Helimets, Ailika Aben, Reili Saar, Merili Rudakov ja
Merilin Laur ansambli “Kapell” lauluga “Kuningalugu”.
Vanema vanuseastme võitjaks osutusid Katre Kõõra, Arnika
Aadusoo, Kattrina Lõssenko ja Kersti Roosimäe Sahlene
lauluga “Runaway”. Mõlema vanuseastme võitjaid ootas
aga veel üks tuleproov – Tartumaa “Playback 2003” Kõrvekülas. Ka Kõrvekülas esineti suurepäraselt. Vanemas vanuseastmes võistelnud kahjuks auhinnapjedestaalile ei jõudnud, kuid nooremad naasid kolmanda koha omanikena.
Jaanuarikuu kätkes endas veel Tervisenädalat, kus
sai kõigile veidi tuttavamaks see, kuidas elada tervislikult
ning mida teha siis, kui midagi juhtub. Sai ka porgandeid
krõbistada ning väikest viisi tervisesporti harrastada.
Samuti mahtus jaanuarikuusse pimedas liiklemise
koolitus ning algklassidele mõeldud teatrietendus "Elavad
laulud". Õpilased esindasid oma kooli ka olümpiaadidel vene keeles ja bioloogias ning spordivõistlustel - rahvastepallis, suusatamises ning laskmises.
Veebruarikuus on plaanis Sõbranädal erinevate
ürituste ning tegemistega ja Kodu ning Eestimaa nädal. Samuti tähistame mitmeti Eesti Vabariigi 85. aastapäeva ja
tunnustame häid õpilasi. Kõigest sellest lähemalt aga infolehe järgmises numbris.
Tiina Karu
Kooli huvijuht

Kas matemaatika on keeruline aine?
Mõnele lapsele on keeruline, mõnele lihtne. Kui asjad
on selged, kui laps oskab arvutada ja mõtleb tekstülesannete
lahendamisele kaasa, siis ei ole ka matemaatikas nii väga keeru-

Objektiivne teave välistab kuulujutud ja kaasneva infomüra
Valla kooli tegemistest on olnud juttu pea igas Teataja
numbris. Sillaotsal toimuvat on kajastanud direktori asetäitja pr
Ilvi Suislepp, huvitegevuse õnnestumisi kirjeldanud prl Tiina
Karu. Kooli kohast vallas ja valla ootusi kooli suhtes on kirja
pannud vallavanem hr Koit Prants oma vallavanema veergudel.

Vahete-vahel jõuab aga minuni kes-teab-kust pärit
seisukohti ja hinnanguid koolis igapäevaselt toimuva kohta.
Need võivad olla küll põnevad kuulda ja edasi rääkida, on
sobivad näiteks Morna linnakese kooli, aga sageli ei käi
meie Sillaotsa Põhikooli kohta.
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Kahjuks on meie Interneti kodulehekülg aadressil kasutamiseta. Põhikooli- ja gümnaasiumi Seadus paragrahv
www.sillaotsa.edu.ee suhteliselt toores ja ei täida 30 punkt 1 sätestab selgelt, et õpilasele on kooli kodukord
oma ülesannet. Sealt peaks olema kõigil vanemail võimalus kohustuslik täitmiseks. Samuti ütleb Sillaotsa Põhikooli
lugeda kõige värskemat, avalikku ja mis kõige tähtsam - õiget Kodukord punkt 4, et õpilane tuleb kooli, tal on igaks tuninformatsiooni õppetegevuse kohta. Uus infojuht hr Rene niks kaasas vajalikud õppevahendid. Selguse mõttes võib
Madisson on võtnud kätte ja seab kõige kiiremas korras koduka märkida, et küsimuse esitanud vanem vestles vaneminspekkorda. Samuti pole keelatud pöörduda küsimustega otse kooli tor pr Ruth Eliasega, kellega on tänaseks teema selgeks rääkinud ka allakirjutanu.
aadressil sillaotsa@sillaotsa.edu.ee, kuhu saabuEeloleval õppeaastal ja kalendriaastal seisavad ees
va posti loeb direktor isiklikult läbi ja vastab kõigile kirjadele, lisaks õppekava ülesannete täitmisele ka koolis jätkuvad
vajadusel suunab kirja edasi töötajale, kes valdab teemat täp- renoveerimistööd, mille maht selgub koos valla eelarve vassemalt. Vastus tuleb igal juhul. Loodetavasti kaob igavikku tuvõtmisega. Põhiline on siseinterjööri kaasajastamine, lapnõukogude ajast pärinev “telefoniõigus”, kus kooli helistajale sesõbralikumaks ja turvalisemaks muutmine. Õppekava
võib vastata suvaline torutõstja, kes väljendab ainult oma isik- ülesannete täitmiseks oleme lisaks lõppenud kolmandate
likke seisukohti esitatud küsimustes. Kool on väike ja pole nii klasside ujumisõpetusele käivitanud viiendate-kuuendate
rikas, et võtta palgale nagu väga paljudes (riigi-) asutustes pres- õpilaste samalaadse ürituse Tamme Gümnaasiumis. Võnnu
siesindaja, kel on ainuõigus peale juhtkonna edastada kooli kooli saali üüritakse vanemate poiste pallimänguõpetuse
kohta käivat teavet. Oma klassi vanematega suheldes esindab tarbeks. Kurepalus peeti teine üleriiklik kõrgetasemeline
kooli klassijuhataja.
õhkrelvadest laskmisvõistlus, kus osales ka kümmekond
Lastevanemate-kooli-õpilase jaoks on kõige kiirem ja meie last. Sellest, mida huvitavat on teinud õpilased koduskättesaadavam teabeedastaja õpilaspäevik, mis meil on juba tel ja maakondlikel huvi – ja spordiüritustel, kirjutab samas
teist õppeaastat kõigile kohustuslik ja mida kooli logoga oli ja eraldi kooli huvijuht.
on veel praegugi võimalik osta.
Kõik ei lähe nii, nagu tahaks. Paraku peab mitu
Viimastel nädalatel on tõusetunud mõned küsimused korda kuus koolijuht vastama ka politsei- ja kriminaalhoolkooli õppekorralduse kohta. Näiteks huvitas vanemaid, kas dajate järelepärimistele, esitama korralike õpilaste kaitseks
kehalise kasvatuse tunnis, kus teemaks suusatamise tehnika, ametivõimudele avaldusi. Valla kool on kõigi valla koolipeab õpilasel olema kaasas suusavarustus. Vastus saab olla kohustuslikus eas õpilaste jaoks. Samas olen päri paljude
ainult üks - peab küll. Nii nagu õpilasel on kaasas vihikud, ve- minu poole pöördunud murelike vanematega, et 3-4 poissi
sivärvid, taskukalkulaator jne, on ta suusatamist õppimas sobi- peaksid Sillaotsa asemel õppima sobivama režiimiga õppevas riietuses ja varustuses. Eksitavaks kujunes Tartu Maavalit- asutuses. See aga on eraldi teema ja ei kuulu tänapäeval
suse Haridus- Kultuuriosakonnast saadud vastus, kuna toimus Andmekaitseseadusest tulenevalt ajaleheveergudel lahkamiteemast möödarääkimine. Lapsevanem, kes ei teadnud, kellega sele.
ta rääkis, sai teada, et justkui ei saaks kool õpilaselt mingisuguOotame jätkuvalt teie asjalikke ja huvitavaid küsiseidki õppevahendeid nõuda. Keskharidus on küll vastavalt musi. Meie vastame ja lahendame pädevuse piires.
Haridusseadusele meie riigis õppemaksuta, kuid tasuta on õpetus, koolis õppimine, suurem jagu õpikuid jne. Õpilastel ei hinAivo Roonurm
nata õppevahendite olemasolu või puudumist, hinnatakse õpituSillaotsa Pk direktor
lemusi. Õpitulemusi ei saa olla ilma vastavate õppevahendite

Töö laste ja kogukonna heaks
Eelmise aasta septembris kuulutas Lastekaitse
Liit (LL) välja üleriigilise konkursi koostööpartneri leidmiseks kohaliku omavalitsuse näol, kellega läbi viia ühisprojekti
laste olukorra parandamiseks ning kogukonna sidususe toetamiseks. Olgu öeldud, et LL-i näol on tegemist valitsusväliste juriidiliste isikute katusorganisatsiooniga, mis oma tegevuses seisab laste õiguste, huvide ja heaolu tagamise eest Eestis.
Konkursil osales viis projekti erinevatest omavalitsusest ning koostööpakkumine otsustati teha Haaslava Vallavalitsusele, kelle poolt esitatud projekti eesmärgid ja nende
elluviimiseks ette nähtud tegevused langesid kõige enam kokku LL-i nägemusega antud projektist. Kooskõlastatud projekti
ettevalmistustega alustati käesoleva aasta jaanuaris ning eelduste kohaselt lõpeb projekt 2005.a detsembris.
Milles seisneb projekti mõte? Eelkõige selles, et teha
tööd kogukonnaga kohaliku tegevuse arendamiseks ning elukvaliteedi parandamiseks. Eriti on tähelepanu suunatud lastele, kel sageli napib vajalikke oskusi ning kes võivad täiskasvanutest enam sattuda ebasoodsatesse olukordadesse.
Aastal 2003 on plaanis läbi viia mõned uuringud
olukorra kaardistamiseks Haaslava vallas, mis annab vajalikku infot nii kogukonnaliikmetele hetkeolukorra määratlemiseks kui ka projektimeeskonnale edasiste tegevuste planeeri-

miseks. Siinkohal loodame leida kõigi elanike mõistvat suhtumist ja aktiivset kaasalöömist uurimuste läbiviimisel.
Lisaks erinevate uurimuste läbiviimisele on käesoleval aastal plaanis pakkuda erinevaid tegevusi ja enesearendamise võimalusi nii lastele, lapsevanematele kui ka pedagoogilisele kollektiivile ning teistele võrgustikutöös osalejatele –
tervele kogukonnale. Siingi ootame valla elanike poolset aktiivset osavõttu ja ettepanekuid kogukonna eneseabi toetamiseks, sest eelkõige läbi aktiivse osalemise saame me mõjutada
iseendi ja oma laste elukeskkonda ning kasvatada seeläbi kogukonna sotsiaalset kapitali.
LL loodab omalt poolt teha kõik projekti edukaks
kulgemiseks ning tänab Haaslava Vallavalitsust initsiatiivi ja
koostöövalmiduse eest antud projekti elluviimisel.
Triin Edovald
Lastekaitse Liit
e-mail: triin@lastekaitseliit.ee
telefon: 06311128
Lisainfo:
Maie Otsa
Haaslava Vallavalitsus
e-mail: maie@haaslava.ee
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telefon:07490130

Õnnitleme märtsikuus sündinuid
1
2
3
6

19

Vladimir Koseson
Meeta Laar
Jenny Uibu
Kalju Saag
Galina Koseson
Maria Kahar
Selma Varusk
Ilmar Luht
Eevi Vaher
Miralda Puusepp
Virve Kaha
Heldur Silm
Marta Iluveer
Julius Kärgendson
Laine Vihm
Eva Sori
Valter Rammul
Eliida Dubolazova
Helmi Voiter

1928
1918
1934
1930
1939
1919
1943
1926
1926
1904
1933
1936
1929
1935
1942
1929
1934
1935
1921

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

20

Paul Hank

1924

Mõra

8
9
13
14
15
17

18

20

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Aliide Soggar
Karl Pastel
Mare Teras
Hilja Ojalaid
Malle Värno
Leida Volke
Ivan Dubolazov
Taimi Tara
Eha Allik
Marta Annamaa
Juta-Marie Lemberg
Milvi Salve
Aleksandr Jegorkin
Leida Raevald
Paul Kasemägi
Vladimir Vello
Ülo Laumets
Evi Tõruke
Heino Orav

1929
1931
1942
1934
1938
1926
1934
1937
1941
1938
1934
1936
1927
1925
1935
1929
1932
1941
1941

Uniküla
Aardla
Lange
Paluküla
Lange
Lange
Päkste
Roiu
Roiu
Koke
Ignase
Kriimani
Roiu
Tõõraste
Roiu
Metsanurga
Igevere
Roiu
Ignase

Palju õnne!

Valla bussi sõiduplaan eelvalimiste päevadel 24., 25., 26. veebruaril 2003
Eelvalimise bussiring
11.40 Aardla
11.45 Lange
11.50 Villemi

11.55
12.00
12.10
12.15

Tuigo
Kurepalu
Uniküla
Kulpna

12.20
12.25
12.30
12.35

Kriimani
Sillaotsa
Roiu
Kurepalu

Tagasi, kui on valitud

Valla bussi sõiduplaan valimispäeval 2. märtsil 2003
Esimene bussiring
10.00 Aardla
10.05 Lange
10.10 Tõõraste
10.15 Tuigo
10.20 Kurepalu
10.25 Roiu
10.30 Kurepalu
Tagasi, kui on valitud

Teine bussiring
11.10
11.15

Uniküla
Kulpna

11.20 Kriimani
11.25 Sillaotsa
11.30 Roiu
11.35 Kurepalu
Tagasi, kui on valitud

Kolmas bussiring
12.25 Uniküla
12.30 Aadami
12.35 Villemi
12.40 Tuigo
12.45 Kurepalu
Tagasi, kui on valitud

Neljas bussiring

Kuues bussiring

14.30 Roiu
14.35 Kurepalu
Tagasi, kui on valitud

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
Tagasi, kui on valitud

Viies bussiring
15.00 Sillaotsa
15.05 Koke
15.10 Sooru
15.15 Sihi bussipeatus
15.20 E-tänav
15.25 Kurepalu
Tagasi, kui on valitud

Elukoha registreerimine
Saabusid valda
Sulev Kiivit
Maia Kiivit
Elen Kiivit
Sulo Kiivit

Haaslava küla
Haaslava küla
Haaslava küla
Haaslava küla

Suurekivi
Suurekivi
Suurekivi
Suurekivi

Tartust
Tartust
Tartust
Tartust
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Jelena Stümper
Ergo Bereznjov
Maia Uusküla
Erik Markos Poska
Margus Poska

Igevere küla
Mõra küla
Kriimani küla
Kriimani küla
Kriimani küla

Labi
Tuule
Tareke 33
Tareke 33
Tareke 33

Tartu vald
Tartust
Tartust
Tartust
Kadrina vald

Uniküla
Metsanurga
Igevere küla
Igevere küla
Aardlapalu küla
Aardlapalu küla
Aardlapalu küla
Aardlapalu küla

Möldripalu
Teeharu
Pedaku
Marjamaa
Kurepesa
Kurepesa
Kurepesa
Kurepesa

Tallinnasse
Palupera valda
Tallinnasse
Tartusse
Tartusse
Tartusse
Tartusse
Tartusse

Lahkusid vallast
Egon Teder
Reelika Tuum
Veikko Normann
Aliide Oks
Veiko Praks
Aune Praks
Liisa Praks
Ele Juhkam

Haaslava valla kultuuri- ja spordiüritused
23. veebruar

Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine Priiuse Seltsimajas Antti Kammiste ja Meelis Punder

kell 21.00

24. veebruar

Eesti Vabariigi 85.aastapäeva tähistamine Haaslava vallas Kurepalus vabadussamba juures

kell 10.00

Vigade parandus
II veerandil avaldas Sillaotsa Põhikooli direktor käskkirjaga kiituse väga hea õppeedukuse eest ka Aliis Abenile. Kahjuks oli
tema nimi eelmisest lehest välja jäänud. Palume vabandust!

KODUKANDILOOD LXXII
lehekülgi Haaslava valla ajaloost
EESTI VABARIIK – 85 AASTANE.
24 veebruaril 2003.a. möödub 85 aastat Eesti Vabariigi väljakuulutamisest. Vabariigi aastapäevi on Eestis
ametlikult tähistatud 1919-1940, 1942-1944 ja 1991 aastast
alates. Esimene suurem üleriigiline Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine või nagu tollal öeldi pühitsemine, toimus
1928.a. 24 veebruaril, kui täitus 10 aastat omariikluse väljakuulutamisest. Vaatame allpool Haaslaval toimunud vabariigi 10 aastapäeva pühitsemist. Organiseerimistööde käigus
puhkes mitu suurt tüli ja skandaali. Kõigele vaatamata aga
pidupäeva peeti ja lõpuks jäid kõik osapooled rahule.
Esimene aastapäeva tähistamise algatus tuli altpoolt. 1928.a. 3 jaanuaril arutasid Eesti Vabariigi 10 aastapäeva pidustuste korraldamist ühiskoosolekul Kaitseliidu
kompanii, karskusseltsi „Priius“, Haaslava Põllumeeste
Seltsi, Haaslava Tuletõrjeseltsi ja „Sillaotsa“ segakoori
esindajad. Üldine arvamus oli, et aastapäeval tuleb ühiselt
korraldada pidulik aktus ja suur rahvapidu. Kuna Haaslaval
oli juba 1927.a. loodud „seltskondlike organisatsioonide
liit“, siis pidid kõik seltsid endi seast valima esindajad „liitu“, et moodustada korraldustoimkond ja asi liikuma panna.
Organiseerimistööd tõukasid tagant ka riigiisad.
Loeme 24 jaanuaril 1928.a. kohalikele omavalitsustele saadetud Tartu Maavalitsuse korraldust:
„24 veebruaril s.a. pühitseme oma Eesti Vabariigi 10 aastapäeva. …….. Loodame, et meie oma riigi 10 aastapäeva
oskame ja tahame väärikalt tähistada. Selleks oleks soovitav:

1) Kell 8 hommikul tervitus kiriku tornist muusikaga, kus see on
võimalik.
2) Kõik majad ja asutused tuleb riigi lippudega ehtida ja kellel
lippe veel ei ole, muretseda.
3) Kella 9-10 hommikul omavalitsuste esindamiskogude ehk
valitsuste pidulikud koosolekud koos vastavate kõnedega ära
pidada.
4) Samal ajal koolides pidulikud aktused ära pidada.
5) Kella 10-12 ajal jumalateenistused kirikutes ära pidada.
6) Kohe peale jumalateenistust pidada paraadid Kaitseliidu ja
kohalike seltskondlike organisatsionnide osavõtul.
7) Paraadile järgnevad kohe aktused, mis võimalikult riigitegelaste piltidega ja rohelisega dekoreeritud. Kõned olgu lühemad,
kuid mõjuvad ja peavad vahelduma laulu ja muusikaga.
8) Kohtades, kus on Vabadussõjas langenute ühishauad ehk mälestussambad, oleks väga soovitav korraldada peale aktust käik
ühishauale ehk mälestussamba juurde ühes pärja panemisega ja
tuletada meelde neid, kes oma elu Eesti iseseisvuse eest annud.
9) Õhtu kella 7-8 korraldada pidulikud ettekanded ühes päevakohase kõnega ja võimalikult nii, et sinna pääs kõigil soovijatel
võimalik oleks.“
Eesti riik oli juba 10 aastat vana aga kurva tõsiasjana
selgus, et mõnel pool ei olnud veel riigilippu. Riigiarhiivis on
säilinud Sillaotsa Algkooli juhataja Ferdinand Parsoni kiri vallavalitsusele – 31 jaanuaril 1928.a.
„Eesti Vabariigi 10 juubelipäeva ei või kool, kus kasvatatakse tulevasi riigikodanikke, ükskõikselt mööda lasta, vaid
tuleb hoolega teha kõik, mis ülepääsmata raskusi ei sünnita.
Kooli enese mureks on selle päeva sisuline pühitsemine ühes
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ümbruses elutsevate kodanikkudega, kuid tõsist muret teeb
piduehte, s.o. rahvusliku lipu puudumine. Palun vallavalitsust hoolt kanda, et kool selle puuduse juubelipäevaks kõrvaldatud saaks.“
Muidugi leiti vallast koheselt raha ja koolile osteti
lipp, on aga väga kummaline, kuidas sai kool 9 esimest
omariikluse aastat ilma liputa läbi ajada. Tollal tehti ju
enamik lippe kodus või lasti oskajatel õmmelda. Samas võis
lugu ka nii olla, et vana lipp oli kõlbmatuks muutunud ja
just nüüd oli uut lippu vaja.
16 veebruaril 1928.a. avaldati Haaslava vallavalitsuse üleskutse vallakodanikele:
„ 24 veebruaril s.a. pühitseme oma Eesti Vabariigi
10 aastapäeva. Ajaloos on 10 aastat lühike ajajärk, aga
ometi on ta meie Eesti Vabariigile küllalt pikk, et heita pilku tagasi ja hinnata tehtud tööd, et meelde tuletada neid
aegu, kus meie paremad rahva pojad, hirmul oodates okupatsioonivägede liginemist, Eesti iseseisva demokraatliku
vabariigi välja kuulutasid ja sellekohase manifesti avaldasid. Oleme selle lühikese ajaga oma kodumaa võõraste ikkest päästnud ja Vabadussõja kangelaslikult võitnud.
Ühenduses Eest Vabariigi 10 aastapäeva pühitsemisega, pöördub vallavalitsus kõikide majaomanikkude ja
asutuste juhatajate poole üleskutsega, et 24 veebruaril s.a.
oleksid vallas asuvad elumajad ja asutused riigilippudega
ehitud.
Eesti Vabariigi 10 aastapäeval 24 veebruaril s.a.
korraldab Haaslava valla Kaitseliit ühes valla teiste seltskondlike organisatsioonidega ja valla omavalitsuse esindajatega, piduliku rongkäigu lippudega Haaslava Kaitseliidu
puhkpillide orkestri saatel. Rongkäigust osavõtjaid palutakse ilmuda 24 veebruaril kell 3 päeval Haaslava Kaitseliidu
maja juurde Kurepalus. Eelnev teade tuleb külavanematel
kõikidele vallakodanikele teatavaks teha.“
Enne seda aga oli juba jõudnud puhkeda tüli vallasekretär August Achasmini ja kohalike karskustegelaste
vahel. Loeme karskusseltsi „Priius“ protokolli nr 4 – 5
veebruar 1928.a. – „…Kaitseliidu kompanii esindaja A.
Schasmin on öelnud, et nemad ei saa tegutseda avalikult
nendega üheskoos, kelle hulgas on isikuid, kes ei tunnusta
vabariiki ja sellepärast ei saa karskusselts „Priius“ vabariigi
10 aastapäeva pühitseda Kaitseliiduga ühiselt.“
Probleem oli selles, et Kaitseliidu eesotsas seisid
rahvuslikult meelestatud tegelased, karskusseltsi eesotsas
aga sotsialistliku maailmavaatega seltskond. Tüli kandus
varsti edasi vallavolikogusse.
Haaslava vallavolikogu protokoll nr 1 – 22 veebruar 1928.a.

Arutati Eesti Vabariigi 10 aasta juubeli päeva pühitsemise küsimust.
„Asja arutamisel tehti ettepanek, et vallavolikogu pühitseks 24 veebruaril Eesti Vabariigi 10 aastapäeva Haaslava valla
Kaitseliidu poolt korraldatud rongkäigust osavõtmisega isamaaliste tunnete avaldamiseks.
Avalikul hääletamisel anti ettepaneku poolt 10 häält ja
5 häält jäi erapooletuks. Erapooletud olid vallavolikogu Sotsialistliku Partei liikmed Eduard Palla, August Käärd, Karl Undrits,
Mart Laane ja Aksel Rüütli.
Peale hääletamise tagajärgede teadasaamist teatasid vallavolikogu liikmed Juhan Põderson, Johannes Link, Jaan Hiio,
Arved Nornberg, Valter Otsa, Osvald Treial ja Artur Rüütli, et
nemad ei soovi enam niisugusest koosolekust osa võtta ja lahkusid. Põhjenduseks öeldi Eesti Vabariigi 10 aastapäeva pühitsemise arutamise küsimuse otsustamisel ilmsiks tulnud hääletamise
tagajärgi, mis on koosolekult lahkunutele vastuvõetamatud.“
Tüli läks nii kaugele, et sekkuma pidi ajakirjandus.
„Postimees“ nr 53 – 23 veebruar 1928.a.
„Haaslava meeste väike jonn.
Haaslava vallas asuvatel seltskondlikel organisatsioonidel oli kenaks traditsiooniks kujunemas Eesti Vabariigi aastapäeva ühisel jõul ja ühisel korraldusel pühitseda, pannes toime
aktusi ja kohase sisuga piduõhtuid, millede sissetulek määrati
tähtsamate Eesti Vabariigi tegelaste rinnapiltide muretsemiseks
kohalikesse avalikkudesse asutustesse, nagu vallamaja, koolimajad jne. Tänavu, kus meie vabariigi 10 aastapäeva juubelit pühitseme, leiavad aga mõned organisatsioonid, nagu Kaitseliidu
kompanii ja ka tuletõrje selts tarviduse olevat seda päeva üksikult omaette pühitseda.
Tahaks küsida, kas selle põhjuseks on tõesti paari isiku
omavaheline nääklemine, nagu see organisatsioonide vahelisel
nõupidamisel ilmsiks tuli.“
Maailmavaade on aga inimesi varem ja hiljemgi tülli
ajanud ja nii peeti Haaslava vallas kaks vabariigi aastapäeva
pühitsemist. Kaitseliit, Põllumeeste Selts ja tuletõrjeühing korraldasid paraadi ja Kaitseliidu majas aktuse, kus esines kaitseliitlastest moodustatud puhkpilliorkester. „Priiuse“ majas toimus
teine aktus, kus olid koos ülejäänud valla seltsid. Õhtul peeti
„Priiuse“ majas rahvapidu, kuhu mõlemad seltskonnad ühiselt
kokku tulid. Hommikupoolikul peeti vabariigi aastapäeva üritusi
ka Sillaotsa ja Tuigo koolis.
„Postimees“ nr 56 – 26 veebruar 1928.a.
„Haaslavalt. Ringkäik 24 veebruaril. Esimest korda
meie iseseisvuse kestel näeme maal iga talu, iga elamu kohal
tasasel tuulel vaevalt vaevalt heljumas Eesti sini must valget
rahvuslippu. Aktustel ja õhtusel pidul oli rahvast murruna. Päevast jäi kõigile kõige parem mulje.“
Taivo Kirm

ÕIGUSAKTID
Haaslava Vallavolikogu otsus
Kurepalu
Riigikogu valimisteks jaoskonnakomisjoni moodustamine

06.veebruar 2003 nr 22
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Lähtudes kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37; 1998, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642;
2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 64, 390; 393; 68,407; 63, 387) § 22 lg 1 punktist 13 riigikogu valimise seaduse ( RT I 2002, 57, 355) § 10 lg 3 Haaslava Vallavolikogu o t s u s t a b:
1.Valimisjaoskonnas nr.1 (Kurepalu) nimetada:
1.1 jaoskonnakomisjoni esimeheks Marju Jansen
isikukood 45404132731
1.2 jaoskonnakomisjoni liikmeteks
1.2.1 Ida Talbonen
isikukood 44912162737 (erakonna Eestimaa Rahvaliit ettepanekul)
1.2.2 Helju Vään
isikukood 45306302762
1.2.3 Maire Manglus
isikukood 45505132739
1.2.4 Peeter Mansberg
isikukood 34705192718
1.2.5 Liivi Sepp
isikukood 46005272760
1.2.6 Ivar Dubolazov
isikukood 36901242756
1.2.7 Harras Tiisler
isikukood 36106132711
1.2.8 Taimi Ellen
isikukood 44707152712
1.3 jaoskonnakomisjoni asendusliikmeteks
1.3.1 Maret Roio
isikukood 44606192732
1.3.2 Valeri Rudakov
isikukood 36607202727
2. Otsus tehakse teatavaks avalikustamisega Haaslava vallamajas ja Roiu raamatukogus
vastuvõtmisele järgneval päeval ning jõustub teatavakstegemisest.
3. 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 haldusmenetluse seadistikus sätestatud korras.
Avo Samarüütel
Vallavolikogu esimees

Haaslava Vallavolikogu otsus
Kurepalu
Katastriüksuste sihtotstarvete määramine

6. veebruar 2003 nr 23

Lähtudes Kohaliku Omavalitsuse Korralduse seaduse (RT I 1993,37,558; 1999,82,755; 2000,51,322; RT I 2001, 82, 489; 2002,
29, 174; 2002, 53, 336; 2002, 58, 362; 2002, 64, 393; 2002, 64, 390; 2002, 61, 375; 2002, 63, 387; 2002, 50, 313; 2001, 82,
489; 2001, 100, 642; 2002, 36, 220; 2002, 82, 480; 2002, 96, 565) paragrahvi 22 lõike 1 punkti 37 ja Maakatastriseaduse (RT 1
1994, 74, 1324; 2001,9,4;93,565; 2002,47,297) paragrahvi 18 lõiked 3 ja 6, Haaslava Vallavolikogu, võttes aluseks Vabariigi
Valitsuse 24.jaanuari 1995 määrusega nr 36 kinnitatud Katastriüksuse sihtotstarvete liikide ja nende määramise alused otsustab:
1. Määrata järgmiste katastriüksuste sihtotstarvete liigid järgmiselt:
1.1. Päkste, Kitseküla, Kriimani, Sillaotsa-Kriimani kõrvalmaantee nr 22266: transpordimaa (L - 100%);
1.2. Roiu alevik, Raketibaasi: I maatükk-tootmismaa, alaliik: põllumajanduslike tootmishoonete maa (Ph, 100%); II maatükk-maatulundusmaa (I-II maatükk; M - 100%);
1.3. Kriimani, Sirgu: maatulundusmaa (M -100%);
1.4. Kriimani, Kahuri: maatulundusmaa (M - 100%);
1.5. Metsanurga, Käkinurme: maatulundusmaa (M - 100%);
1.6. Roiu alevik, Ülejõe: elamumaa, alaliik: väikeelamute maa (EE - 100%);
1.7. Aardla, Keskuse 6: elamumaa, alaliik: väikeelamute maa (EE - 100%);
1.8. Kitseküla, Koolme: elamumaa, alaliik: väikeelamute maa (EE - 100%);
1.9. Kitseküla, Sillaotsa: elamumaa, alaliik: väikeelamute maa (EE - 100%);
1.10. Kitseküla, Toomu: maatulundusmaa (I-III maatükk; M - 100%);
1.11. Haaslava, Põllu: maatulundusmaa (M - 100%);
1.12. Haaslava, Metsala: maatulundusmaa (I-II maatükk; M - 100%);
1.13. Haaslava, Pajupõllu: maatulundusmaa (I-II maatükk; M - 100%);
1.14. Koke, Risti: I maatükk-elamumaa, alaliik: väikeelamute maa (EE - 100%); II maatükk-maatulundusmaa (M - 100%);
1.15. Ignase, Pikamäe tee 7: elamumaa, alaliik: väikeelamute maa (EE - 100%);
2. Otsus jõustub selle teatavakstegemise päeval.
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3. Otsuse peale võib esitada vaide Haaslava Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates
otsusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud sellest teada saama, või esitada kaebuse kohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Lisa: p.1.1.-1.15 nimetatud katastriüksuse plaanid
Avo Samarüütel
volikogu esimees

Haaslava Vallavolikogu otsus
Kurepalu

06.veebruar 2003 nr 24

Haaslava Vallavolikogu otsuse nr 45 30.08.2001 Vallale mittekuuluva munitsipaalvara võõrandamisel viisi ja hinna määramine muutmine.
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) paragrahvi 33 lõikest 4 ning kooskõlas Haaslava Vallavolikogu 17.08.1994 määrusega nr 11/2 kinnitatud Haaslava valla vara kasutamise ja käsutamise korraga
punktiga 5 Haaslava Vallavolikogu o t s u s t a b:
1. Muuta Haaslava Vallavolikogu otsust nr 45 30.08.2001 ja kinnitada vara müük Lombi ehitised Palukülas avalikul enampakkumisel alghinnaks 20 000.- krooni.
2. Otsus jõustub vastuvõtmise päeval selle teatavaks tegemisega avalikustamise teel Haaslava vallamajas.
Avo Samarüütel
Vallavolikogu esimees

Haaslava Vallavolikogu otsus
Kurepalu

06.veebruar 2003 nr 25

Aktsiaseltsis Tuulemäe Jäätmekeskus osalemise otsustamine
Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse ( RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489) §
35 lg 4 Haaslava Vallavolikogu o t s u s t a b:
1. Omandada osalus Aktsiaseltsis Tuulemäe Jäätmekeskus vähemalt 200 aktsia märkimisega nimiväärtusega 20 (kakskümmend)
krooni.
2. Otsus jõustub vastuvõtmisest .
Avo Samarüütel
Vallavolikogu esimees

Haaslava Vallavolikogu otsus
Kurepalu
Vallale varalise kohustuse võtmine.

06.veebruar 2003 nr 26

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; 64, 390; 393; 68, 407; 82, 480) § 22 lõike 1 punktist 8 ja valla- ja linnaeelarve seaduse (RT I 1993, 42, 615; 1995, 17, 234; 1997, 40, 619; 2000, 7, 40; 2001, 56, 332; 2002, 64, 393) § 8 lõikest 1
Haaslava Vallavolikogu o t s u s t a b:
1. Võtta pangalaenu 500 000.- krooni seoses Haaslava valla Sillaotsa Põhikooli kapitaalremondiga.
2. Otsus jõustub vastuvõtmise päeval selle teatavaks tegemisega avalikustamise teel Haaslava vallamajas.
3. Otsuse peale võib esitada vaide Haaslava Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvestades otsusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud sellest teada saama, või esitada 30 päeva jooksul määruse
teatavaks tegemisest kaebuse kohtule haldusmenetluse seadistikus sätestatud korras.
Avo Samarüütel
Vallavolikogu esimees

Haaslava Vallavolikogu määrus
Kurepalu

06.veebruar 2003 nr 5
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Haaslava Vallavolikogu2.märtsi 2000 määruse nr 5 Haaslava Vallavalitsuse (ametiasutusena) teenistujate koosseisu ja palgamäärade kinnitamine muutmine.
Muuta Haaslava Vallavalitsuse kui kohaliku omavalitsuse asutuse töökorraldust ning juhindudes 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; 64, 390; 393; 68, 407; 82, 480) § 22 lg 1 p 36 Haaslava Vallavolikogu määrab:
1. Muuta teenistujate koosseisu alates 10.veebruarist 2003 järgmiselt:
1.1 Likvideerida alates 10. veebruarist 2003 vaba sotsiaaltöö vanemspetsialisti (1,0) ametikoht kuupalgaga 3430.- krooni.
1.2 Moodustada alates 10.veebruarist 2003 hoolekande vanemspetsialisti (1.0) ametikoht kuupalgaga 2860.- krooni.
2. Määrus tehakse teatavaks avalikustamisega Haaslava vallamajas vastuvõtmisele järgneval päeval ning jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist.
3. Määruse peale võib esitada vaide Haaslava Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates määruse teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud sellest teada saama, või esitada kaebuse kohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates määruse teatavakstegemisest.
Avo Samarüütel
Vallavolikogu esimees

Haaslava Vallavolikogu määrus
Kurepalu

06.veebruar 2003 nr 6

Haaslava Vallavolikogu 25.jaanuari 2001 määruse nr 23 Haaslava valla eelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise
korra kinnitamine muutmine.
Aluseks võttes Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82,755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100,
642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 64, 390;393 63, 387; 82, 480) paragrahvi 22 lõike 1 punkti 5
ning Sotsiaalhoolekande seaduse (RT I 1995, 21, 323; 1996, 49, 953; 1997, 35, 538; 77, 1309; 2000, 33, 198; 2001, 85, 509;
2002, 53 336; 61, 375; 64, 393; 90, 521) § 8 lg 2, § 21, § 23 lg 1, § 41, Haaslava Vallavolikogu määrab:
1. Muuta Haaslava valla eelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord (lisa p. 8 ja p.11)
8. Sünnitoetust makstakse Haaslava vallas lapse sünni registreerinud perele, kui laps kantakse Haaslava valla elanike registrisse
ja vähemalt ühe vanema rahvastikuregistrisse kantud elukoht on Haaslava vallas.
8.1. Sünnitoetust makstakse pärast lapse sünni registreerimist Haaslava Vallavalitsuses.
8.2. Sünnitoetuse suurus on 5000 krooni.
8.2.1. Sünnitoetusest 3000 krooni makstakse pärast lapse sünni registreerimist Haaslava Vallavalitsuses.
8.2.2. Ülejäänud 2000 krooni sünnitoetust makstakse lapse kuuekuuseks saamisel.
8.3. Toetuse võib välja maksta sotsiaaltöötajale, kui tervishoiu ja sotsiaalosakonnal on andmeid selle kohta, et toetuse
taotleja võib toetuse summasid kasutada ebaotstarbekalt. Sotsiaaltöötaja kasutab toetuse summasid lapsele vajalike asjade, sealhulgas lapse tervislikuks toitumiseks vajalike toiduainete, vitamiinide, riiete jmt. ostmiseks. Sotsiaaltöötaja esitab tervishoiu ja
sotsiaalosakonnale aruande lapsetoetuse kasutamise kohta, millele on alla kirjutanud toetuse taotleja.
11. Koolilõunatoetust saavad
11.1 kõik I- IV klassi õpilased;
11.2. V- XII klassi õpilased kui peres on vähemalt kolm õppivat last, kellele kompenseeritakse koolilõuna järgmiselt:
11.2.1. kolme õpilasega pere lastest saavad tasuta kaks;
11.2.2. nelja õpilasega pere lastest saavad tasuta söögi kolm;
11.2.3. alates viie õpilasega pere lastest saavad tasuta söögi kõik.
11.3. Koolilõunatoetuse maksmine toimub vallavalitsuse poolt ülekande korras toitlustamist korraldavale asutusele
arvestusega 6 krooni ühe söögikorra eest.
11.4. Käesoleva korra punktist 11.1 ja 11.2 erinevatel juhtudel võib koolilõuna toetust määrata vallavalitsuse korraldusega kooli hoolekogu ettepaneku või lapsevanema isikliku avalduse alusel.
2. Määrus jõustub tagasiulatuvalt alates 01.jaanuar 2003.
Avo Samarüütel
Vallavolikogu esimees

Haaslava Vallavolikogu määrus
Kurepalu

6. veebruar 2003 nr 7
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Haaslava Vallavolikogu 25.01.2001 määruse nr 22 ja Haaslava Vallavolikogu 19.12.1997 määruse nr 15 osaline muutmine
Aluseks võttes Kohaliku Omavalitsuse Korralduse seaduse (RT I 1993,37,558; 1999,82,755; 2000,51,322; RT I 2001, 82, 489;
2002, 29, 174; 2002, 53, 336; 2002, 58, 362; 2002, 64, 393; 2002, 64, 390; 2002, 61, 375; 2002, 63, 387; 2002, 50, 313; 2001,
82, 489; 2001, 100, 642; 2002, 36, 220; 2002, 82, 480; 2002, 96, 565) paragrahvi 22 lõike 1 punkti 37 ja Maamaksuseaduse (RT
I 1993,24,428; 1996,41,797; 89,1589; 1997,82,1398; 93,1556; 1999,27,381; 95,840; 2000,95,612; 2001,102,666; 2002,44,284)
paragrahvi 11, Haaslava Vallavolikogu määrab:
1. Muuta Haaslava Vallavolikogu 25.01.2001 määruse nr 22 punkti 2 ja kehtestada Haaslava Vallavolikogu 19.12.1997 määruse
nr 15 punkt 3 järgmises sõnastuses:
3. Vabastada alates 01.01.2001 kuni 31.12.2003 maamaksust Riikliku pensionikindlustuse seaduse (RT I 2001, 100, 648; 2002,
53, 336; 2002, 53, 338; 2002, 61, 375) alusel pensioni saajad nende kasutuses olevalt elamumaalt Haaslava vallas isikliku taotluse alusel kuni 1 ha ulatuses tingimusel, et maamaksuvabastuse taotleja ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu.
2. Määrus jõustub selle teatavakstegemise päeval.
3. Määruse peale võib esitada vaide Haaslava Vallavolikogule haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud sellest teada saama, või esitada kaebuse kohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.
Avo Samarüütel
volikogu esimees

Politseiteated
Viimasel ajal on probleemiks olnud omapead jooksvad koerad. Seoses sellega pean vajalikuks koerte omanikele meelde
tuletada, et Haaslava vallas kehtivad loomapidamise eeskirjad ja avaliku korra eeskirjad. Vastavalt nendele eeskirjadele on reguleeritud koerte ja kasside ning koduloomade pidamine. Koerte vabalt jooksutamine ja jalutamine väljaspool omaniku territooriumi on lubatud ainult omaniku või järelevaataja juuresolekul. Kurja koera lahtiselt jalutamine või jooksutamine on keelatud. Koerte ja kasside pidamise eeskirja rikkumise eest on vastavatel ametiisikutel õigus karistada rikkujat rahalise karistusega kuni 100
trahviühikut (kuni 6000 EEK). Kui sellega on tekitatud varaline kahju või tervisekahjustus, siis on karistus kuni 200 trahviühiku (
kuni 12 000 EEK), millele lisandub kahjude sissenõudmine tsiviilseaduste ja tsiviilkohtupidamise korras.
Arvestame sellega ja paneme oma koerad kinni, et vältida ebameeldivusi.


Ajavahemikul 24.01.03 kella 00.00-st kuni 25.01.03 kella 09.00-ni on varastatud, seltsimajas "Priius" lukustamata ruumist, jope, mille taskutes olid sõrmikud ja helkur.
Vargusega tekitati kahju 1464 EEK. Alustati kriminaalmenetlus.

Politsei poole pöördumiseks töötab ööpäevaringselt politseikorrapidaja telefoni lühinumber 110 (vallas asuvalt analoogtelefonilt ette valida 0). Valda teenindava konstaabli
mobiiltelefon on 053 962 110. Vastuvõtt vallamajas teisipäeviti ja neljapäeviti 9–12
Harras Tiisler
Konstaabel

Mälestame lahkunuid

Rudolf Sula
01.05.1917 – 31.01.2003
Haaslava küla

Väljaandja: Haaslava Vallavalitsus — 62101 Kurepalu, Tartumaa  (07) 490 130.
Toimetas Reemo Timmermann (reemo@haaslava.ee) Trükitud AS TARTUMAA trükikojas

